
 

 ازی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاسبازساخت، رواس

 ترس از صمیمیت زنان

 1آرسي آَىگز    06/08/1392 :تارید زریافت همالِ

2پًربُزام صالح صذق     23/01/1393همالِ:  پذیزشتارید 
 

 3َذی اشزفی خًساوی       

 چكيده

 ،بٌببزایي ًَادگی سبلن است.ایجبد تعبدل بیي جذایی ٍ بب ّن بَدى کلیذ صویویت خب

رٍابط بیي ضخصی  در سشاییِکِ تبثیز ب ّستٌذی صویویت ٍ تزس صویویت اس هفبّین هْو

پژٍّص ببسسبخت، رٍاسبسی، پبیبسبسی ٍ ٌّجبریببی هقیبس تزس اس ایي کلی  ّذف .ذًافزاد دار

ًبى ضْز جبهعِ آهبری ضبهل کلیِ س .است رٍش پژٍّص اس ًَع پیوبیطی ببضذ.صویویت هی

تزس اس  ًفز پزسطٌبهِ 150 اًتخبة ضذًذ. گیزی در دستزس،کِ بِ رٍش ًوًَِ استتْزاى 

. بزای ارسیببی سبختبر عبهلی پزسطٌبهِ اس رٍش تحلیل عبهل ًوَدًذصویویت را تکویل 

 اکتطبفی استفبدُ ضذ.

ضبهل چْبر عبهل گزایص بِ صویویت، تزس اس  هقیبس ایيکِ  دّذهیّب ًطبى یبفتِ

بب رٍش  هقیبس ایي ببضذ. پبیبییصویویت، ًگزاى اس دیذگبُ دیگزاى ٍ هیشاى کیفیت رابطِ هی

بب . در اداهِ ُ استهحبسبِ ضذ (77/0) ببسآهَى -ٍ ّوبستگی آسهَى (71/0) آلفبی کزًٍببخ

ِ جاهکبى تعبیز ٍ تفسیز ًوزُ خبم ّز فزد بب تٍَ  سبسیًزهبل، Zٍ T  ُهحبسبِ ًوز استفبدُ اس

 هقیبستزسین ضذُ در ایي پژٍّص ٍجَد دارد. ًتبیج پژٍّص حبضز اعتببر ٍ پبیبیی  یوزخًبِ 

 کٌذ.تزس اس صویویت را بزای تطخیص تزس اس صویویت در هیبى سًبى تبییذ هی

 .تزس اس صویویت سًبى هقیبسرٍاسبسی، پبیبسبسی، ٌّجبریببی،  کليد واژه:

                                                 
 Ahangar_arezou@yahoo.com    کبرضٌبس ارضذ هطبٍرُ خبًَادُ -1

 Bahramsaleh@gmail.com  دکتزی رٍاًطٌبسی تزبیتی، عضَ ّیئت علوی داًطگبُ تزبیت ضْیذ رجبیی -2

 Ashrafihoda@yahoo.com            کبرضٌبس ارضذ هطبٍرُ خبًَادُ -3
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 مقدمه

 تایس ًَخَاًي، زٍرُ زر َّیت زرن تِ تيیازست اس تؼس ،خَاًي اٍایل زر افزاز

 حال، ػیي زر ٍ وٌٌس وسة را زیگز فززی َّیت تا َّیت ایي تزویة تَاًایي

 تا زارز، ازاهِ سالگي 30 تا 19 اس تمزیثا وِ خَاًي زٍرُ ًوایٌس. حفظ را ذَز َّیت

  هطرع آى اًتْای زر سایٌسگي رضس ٍ هزحلِ ایي آغاس زر غویویت فزاگیزی

  هطرع اًشٍا تزاتز زر غویویت اختواػي ـ رٍاًي تحزاى تا خَاًي ضَز.هي

 زیگز فززی َّیت تا فزز َّیت ضسى آهیرتِ اس است ػثارت 1غویویت ضَز.هي

 هحوسی سیس فیست،تزخوِ ٍ )فیست آى زازى زست اس هَرز زر ًگزاًي تسٍى

 كعزی اس وِ است ایراتغِ غویویت (1988) 2ضاٍر ٍ رریش زیسگاُ اس .(1386

 احساسات ٍ افىار اعالػات، فزز یه آى زر وِ فزآیٌسی وٌس،هي رضس پَیا فزآیٌسی

 ٍ ضسى زرن احساس اس حاوي پاسري اٍ اس ٍ گذارزهي هیاى زر زیگزی تا را ذَز

  (.1386 هظلَهي، اس ًمل ) وٌسهي زریافت پذیزش

 راتغِ زر است.غویویت ضسُ ارائِ غویویت زرتارُ گًَاگًَي رٍیىززّای

 فزز وِ فیشیىي ٍ ضٌاذتي ػاعفي، ًشزیىي ٍ تؼْس سغح تِ تَخِ تا عَالًي اضماًِػ

 هذوَر رٍیىزز زر ضَز.هي تؼییي وٌس،هي تدزتِ ّوسزش تا ذَز هتماتل راتغِ زر

 ،3ػاعفي ب(غویویت الف(تؼْس، ضاهل: غویویت هَلفِ چْار ىوزز هطرع تِ

 است ًشزیىي یىي وِ یِزرًٍوا زٍ ٍ 5فیشیىي ز(غویویت ،4ضٌاذتي ج(غویویت

 ارتثاعات/ زیگزی ٍ ًْفتِ فیشیىي ٍ ػاعفي ضٌاذتي، غویویت ّایزرًٍوایِ زر وِ

                                                 
1- Intimacy 

2- Reiser & Shaver  

3- Emotional Intimacy 

4- Intellectual Intimacy 

5- Physical Intimacy  
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 ،1976 ،3گیلثزت ،1965 ،2ّارٍف ٍ 1)وَتز است ضسُ پززاذتِ ،است ذَزافطایي

 (1392 اٍلیا، اس ًمل ،1993 ،6اًسرٍ ٍ 5تاری اس ًمل ،1986 ،4ٍیٌِ ٍ ٍیٌِ

 هفَْم زٍ ضاهل والى هفَْم یه ػٌَاى تِ را غویویت (25،ظ1995) 7پزاگز

 ػٌَاى تِ را غویوي تؼاهالت اٍ زاًس.هي غویوي رٍاتظ ٍ غویوي تؼاهالت تٌیازی،

 ًیاس غویویت یا غویوي هفاّین تِ وِ وٌسهي تؼزیف فزز زٍ تیي سازُ يگفتگَی

 )تؼاهالت گفتگَّا اس ایهدوَػِ تزاساس غویواًِ رٍاتظ وِ حالي زر ًسارز.

 .است ضسُ تؼزیف ضٌاسٌس،هي را یىسیگز وِ فزز زٍ هیاى سهاى ّز زر وِ ویوي(غ

 تمَیت (1 ضَز:هي ایداز ػاهل سِ تا غویوي تؼاهالت اس سًدیزُ ّز سهاى، ّز زر

 وِ است ایراتغِ غویوي، راتغِ" پیَستگي. ّن تِ (3 ٍ اػتواز (2 ،)ػطك( ػاعفِ

 تِ اػتواز ٍ یىسیگز تزای اتاحساس ساتزا هٌظن، غویوي تؼاهالت زر عزفیي آى زر

 ّن تِ ٍ اػتواز ػاعفِ، رسسهي ًظز تِ زارًس. پیَستگي ّن تِ ٍ ّستٌس سْین ّن

 تؼاهالت تا وِ تاضسهي راتغِ یه زر غویویت حفظ تزای السم ضزایظ اس پیَستگي

 ضزط سِ تا را غویوي تؼاهالت ٍ غویویت (1995) پزاگز ".ضَزهي ایداز غویوي

 ایي زاز. ارائِ وٌس،هي هتوایش تؼاهالت ٍ رٍاتظ زیگز اًَاع اس را غویویت وِ السم

 ٍ زیگزی تا هثثت زرگیزی (2 ،ذَزافطایي (رفتار1 :اس ػثارتٌس السم ضزط سِ

 ضرػي اعالػات زر را ضزیه غیزوالهي، ٍ والهي ذَزافطایي، ّن. تا تَافك(3

 ًیاس فزز ًطسُ افطا يضرػ اعالػات تِ هثثت زرگیزی وٌس.هي سْین ضسُ افطا

 فؼال( زازى )گَش والهي رفتارّای ضاهل است هوىي زیگزی تِ هثثت تَخِ زارز.

                                                 
1- Cuber 

2- Harroff 

3- Gilbert 

4- Wynne 

5- Barry 

6- Andrew 

7- Prager  
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 اس فزز زٍ وِ ضَزهي ایداز سهاًي تَافك، تاضس. لوس( یا فاغلِ )واّص غیزوالهي یا

  (.2007)لیوثزي، وٌٌسهي زرن را آًْا یا ضًَسهي آگاُ ّن زرًٍي ّایخٌثِ اس تزذي

  :وزز تمسین سیز ضزح تِ حیغِ 9 تِ را غویویت ّایهَلفِ (20001) 1تاگارٍسی

 ولیِ زر ضسى سْین ٍ ًْازى زرهیاى تِ ًیاس اس است ػثارت ػاعفي: غویویت -1

 ًاواهي. ٍ غوگیٌي هثل هٌفي احساسات ٍ ضازی هثل هثثت احساسات

 تا پیًَس ٍ وززى تزلزار ارتثاط ًْازى، هیاى زر تِ ًیاس :2ضٌاذتيرٍاى غویویت -2

 هَرز زر فززی هؼٌازار هسائل ٍ ػویك ٍ هْن افطای عزیك اس زیگز فزز یه

 زرًٍي. یا حمیمي ذَز

 ٍ افىار ّا،ایسُ ًْازى هیاى زر ٍ ضسى سْین تِ ًیاس  ػمالًي: غویویت -3

  ّوسز. یا ضزیه تا هْن تاٍرّای

  ٍ احساسات افىار، اتزاس ٍ ًْازى هیاى زر تِ ًیاس :3خٌسي غویویت -4

  ّوسز. تا خٌسي ّایاسیپززذیال

 غویویت ًَع ایي ّوسز. ِت فیشیىي ًیاس اس است ػثارت خسوي: غویویت -5

 است خٌسي تزاًگیرتگي ایداز آى ّسف وِ خٌسي غویویت تا ًثایس را

  گزفت. اضتثاُ

 تدارب ٍ ػمایس احساسات، افىار، زر ضسى سْین تِ ًیاس :4هؼٌَی غویویت -6

 زارز. ارتثاط هؼٌَی ٍ عثیؼي هافَق ّایحَسُ هذّة، تا ًَػي تِ ّوسزوِ

 ازراوات ،افىار احساسات، زر ضسى سْین تِ ًیاس :5ضٌاذتي سیثایي غویویت -7

 ّستٌس. سیثا ٍ اًگیش ّیداى فزز تزای وِ تدارتي ٍ

                                                 
1- Bagarozzi 

2- Psychological Intimacy 

3- Sexual Intimacy  

4- Spiritual Intimacy 

5- Aesthetic Intimacy 
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 تدارب ٍ ّافؼالیت زر هطاروت تِ ًیاس :1تفزیحي -اختواػي غویویت -8

 ّوسز. تا ترصلذت ٍ تفزیحي

 تا تاٍلا گذراًسى ِت سٍخیي توایل هیشاى اس است ػثارت :2سهاًي غویویت -9

 (.1392اٍلیا، اس )ًمل غویواًِ ّایفؼالیت اًدام ٍ ّن

 غویواًِ، رٍاتظ تیطتز زرن ٍ ساسیهفَْم هٌظَر تِ (1991) 3ثلي ٍ زسىاتٌز

 اس تزس .(1389 سازُفالح اس )ًمل وززًس هغزح را 4غویویت اس تزس هفَْم

 ٍ افىار تثازل تزای اضغزاب ذاعز تِ فزز، ضسُ سزاریتا ظزفیت ػٌَاى تِ غویویت

  تؼزیف زارز، سیازی ارسش اٍ تزای وِ زیگزی فزز تا ضرػي هْن احساسات

 اًشٍا غویویت، اختواػي -رٍاًي زیگز خٌثِ .(2006 لیَرس، ٍ ثَرتزي) ضَزهي

 ًاتَاًي" س:وٌهي تؼزیف غَرت ایي تِ راآى (137ظ ،1968) اریىسَى وِ است

 "ٍالؼي زرغویویت ضسى سْین ٍسیلِتِ َّیت ّایفزغت اس استفازُ زر فزز

  (.1386 سیسهحوسی تزخوِ فیست، ٍ )فیست

 ًشزیه اس تزس تٌْایي تِ غویویت اس تزس (1999) فایزستَى زیسگاُ تزاساس

 تِ ضسى ًشزیه .تاضسهي ًیش ٍخَزی ّایتزس اساس تلىِ ًیست زیگزی تِ ضسى

 عَرتِ تایس اها است ارسضوٌس سًسگي وِ زّسهي ًطاى ماًِػاض راتغِ یه زر زیگزی

 رٍرٍتِ هزي تا ًاچار تایس تگیزین آغَش زر را سًسگي ها اگز ضس. آى تسلین حمیمي

 تَزى ٍالؼي ذَز ٍ تَزى اغل اس هززم اغلة ،ٍخَزی ّایتزس ذاعز تِ ضَین،

  وٌٌس.هي اختٌاب

 ایي است. زیگزاى تا ارتثاط زر زىتَ ضفاف ٍ تاس واهال اس تزس غویویت، اس تزس

 عَرتِ ها وِ سهاًي است. تَزى پذیزآسیة تزاتز زر ًفس اس غیاًت ًَػي ،تزس

                                                 
1  - Social and Recreational Intimacy 

2- Temporal Intimacy 

3- Descutner & Thelen  

4- Fear of Intimacy  
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 تحول تِ اگز اها وٌین.هي پذیزآسیة را ذَزهاى ضَین؛ هي سْین زیگزاى تا واهل

 ٍ زیگزاى تتَاًین است غیزهوىي ،تاضین ًساضتِ توایل پذیزیآسیة اس هیشاًي

 ضٌاذت زر وٌینهي سًسگي ّایواىزفاع پززُ پطت وِ سهاًي تطٌاسین. را ذَزهاى

 ٍ زارین گزایص غویویت تِ ّن ها وِ است ایي هؼوا ذَرین.هي ضىست ذَزهاى

 )ویاهثازُ، ًِ را آى اس آسیة اها علثینهي را غویویت خَیین.هي زٍری آى اس ّن

2007).  

 اًتمال هحتَا، الف( ت:اس ٍیژگي سِ زرتززارًسُ غویویت اس تزس هفَْم

 ضرػي ػاتالاع ًسثت لَی احساسات ،1ّیداًي ظزفیت ب( ضرػي؛ اعالػات

  پذیزی.آسیة ج( ٍ ضسُ تثازل

 تزس ،ٍیژگي سِ ایي تَزى ّن تا غَرت زر فمظ هؼتمسًس (1991) ثلي ٍ زسىاتٌز

 تزای چارچَتي غویویت اس تزس هفَْم تاضس. زاضتِ ٍخَز تَاًسهي غویویت اس

 اس تزس وِ افزازی هؼتمسًس (2004) گزیٌیز ٍ رایس وٌس.هي فزاّن ؼاهلت زرن

 زر تزسٌس،هي ضسى عزز اس ٍلي ّستٌس ضرػي تیي رٍاتظ ذَاّاى زارًس غویویت

 اس ًمل ) وٌٌسهي تدزتِ را اضغزاب زیگزاى تا غیزوالهي ٍ والهي ارتثاط عي ًتیدِ

 .(1389 سازُ،فالح

 اگز است. سالن ذاًَازگي غویویت ولیس تَزى نّ تا ٍ خسایي تیي تؼازل ایداز

 اس تیص تَزى ّن )تا سیاز تسیار تَزى هتػل یا حس( اس تیص )خسایي ضسگي، لغغ چِ

 اساس ایي تز وِ ارتثاعاتي اها تاضس، ترصرضایت تَاًسهي هست وَتاُ زر حس(

 ّن تا تیي ّاذاًَازُ وِ است عثیؼي اهز ایي تاضس. ًاسالن است هوىي گیززهي ضىل

 اها تاضٌس. ًَساى زر افتس،هي اتفاق ذاًَازُ زر وِ آًچِ تِ تستِ خسایي، ٍ تَزى

 زچار وٌٌسهي گیز آى( فمساى )یا غویویت افزاعي سغح زر وِ ّایيذاًَازُ

 (.1388 فتحي، ٍ تحیزایي تزخوِ ٍالسَى، )السَى ضًَسهي تیطتزی هطىالت
                                                 

1- Emotional Vaience  
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 وِ سّستٌ سًسگي فزآیٌس زر هْن ینهفاّ اس غویویت اس تزس ٍ غویویت تٌاتزایي

 اس تزس سهیٌِ زر هغالؼِ هٌظَر تِ س.ًزار افزاز ضرػي تیي رٍاتظ زر سشایيِت تأثیز

 ٍخَز سیزا تاضس،هي حیغِ ایي زر اتشار همَلِ ّا،ٍیژگي تزیيهْن اس یىي غویویت

 غویویت اس تزس تطریع ٍ هغالؼِ زر اذتالل تِ هٌدز اتشار تَلیس زر هحسٍزیت

 تاسساذت، تِ حاضز پژٍّص هٌظَر تسیي گززز.هي ضٌاذتيرٍاى هفاّین زیگز تا

 تٌاتزایي پززاسز.هي غویویت اس تزس همیاس 1ٌّداریاتي ٍ رٍاساسی پایاساسی،

 .است سیز لزار تِ پژٍّص سؤاالت

 ضَز؟هي تحلیل غویویت اس تزس همیاس سَاالت چگًَِ -

 تاضس؟يه رٍایي زارای  غویویت اس تزس همیاس آیا -

 ؟تاضسهي پایایي زارای غویویت اس تزس همیاس آیا -

 روش

 زر 1389 سال زر وِ سًاًي را آهاری خاهؼِ است. پیوایطي ًَع اس پژٍّص رٍش

 زستزس زر گیزیًوًَِ گیزی،ًوًَِ رٍش ٍ زٌّسهي تطىیل تَزًس، ساوي تْزاى

 ضزتسر ّاآیتن زتؼسا (2005) والیي ًظز عثك ًوًَِ حدن تؼییي هٌظَر تِ تاضس.هي

  آیتن 35 گیزیاًساسُ اتشار ّایآیتن تؼساز پژٍّص ایي زر .ضَزهي 5 الي 5/2

 تِ السم .تاضسهي 175 حاضز پژٍّص زر ًوًَِ حدن تؼساز تٌاتزایي، تاضس.هي

 گززیس. حذف تَزى ًالع زلیل تِ پزسطٌاهِ 25 تؼساز وِ است تَضیح

 تزای زارز آیتن 35 وِ را غویویت اس تزس همیاس ثلي، ٍ زسىاًتز 1991 سال زر

 ایي وِ تَز ضسُ فزؼ هغالؼِ آى زر زازًس. ارائِ افزاز غویویت اس تزس ارسیاتي

 زر هَخَز غویویت تز غویویت اس تزس ٍ است غویویت هسائل تز همسم ساسُ

 ّز تٌسیزرخِ ًحَُ (.2007است)لیوثزي، تاثیزگذار ارتثاط یه آغاس زر یا رٍاتظ

 ّایٍیژگي اس )ووي (،1 ;ًیست هي ّایٍیژگي اس )اغال زرخِ 5 تا 1 اس ػثارت

                                                 
1- Normalizaion 
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 اس سیازی حس )تا (،3; است هي ّایٍیژگي اس هتَسظ حس )زر (،2; است هي

 است ضسُ هطرع (5; است هي ّایٍیژگي اس )واهال ٍ (4; است هي ّایٍیژگي

 (.2000 فیطز، ٍ )وَروَراى

1پایایي ارسیاتي تزای استٌثاعي آهار اس
2رٍایي ٍ 

 تزای ضس. استفازُ پزسطٌاهِ ایي 

 ٍ هْن ػاهل چٌس اس پزسطٌاهِ زٌّسُ تطىیل هَاز هدوَػِ ایٌىِ وززى هطرع

 3اغلي ّای هَلفِ تحلیل عزیك اس اوتطافي ػاهل تحلیل است، ضسُ اضثاع زارهؼٌي

 ضس. اًدام 4ٍاریواوس چزذص ٍ
 هایافته

 رٍش ٍ 5تویش ضزیة تؼییي یّا رٍش اس پژٍّص اٍل سَال تِ پاسرگَیي تزای

 ول ًوزُ تا تویش لسرت زارای ّایسؤال ضس. استفازُ سؤاالت تحلیل تزای 6لَج

 سّزاوار، ٍ )زالٍر سٌدسهي ول ًوزُ وِ سٌدسهي را چیشی ّواى ٍ رززا ّوثستگي

 زر آى پایایي هیشاى ٍ هحاسثِ سؤاالت تواهي پایایي ضزیة لَج رٍش زر (.1387

 وِ زّس هي ًطاى (1) خسٍل ًتایح آیس. هي زستِت سؤاالت زیگز ته  ته غیاب

 ،آسهَى ول ًوزُ تا وِ زلیل ایي تِ 29-26-20-17-16-14-9-7-6-4-1 سؤاالت

 وزًٍثاخ آلفای همسار افشایص تِ هٌدز ٍ ضسًس حذف زاضتٌس تػازفي ّوثستگي

              رفتٌس. وارِت زرهحاسثات هاًسُ تالي سؤاالت است. ضسُ

                                                 
1- Reliability   

2- Validation  

3- Principal Component Analysis  

4- Varimax Rotation  

5- Discriminant Coefficient 

6- Loop Method  
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 صمیمیت اس تزس مقیاس بٍ مزبط سًال تحلیل :1 شمارٌ يلجذ
 سًال تمیش ضزیب لًپ ريش سًال تمیش ضزیب لًپ ريش سًال تمیش ضزیب لًپ ريش

883/0 683/0 25 887/0 887/0 13 892/0 259/0 1 

890/0 331/0 26 893/0 893/0 14 886/0 566/0 2 

885/0 656/0 27 886/0 886/0 15 886/0 549/0 3 

889/0 432/0 28 897/0 897/0 16 892/0 215/0 4 

893/0 152/0 29 895/0 895/0 17 887/0 495/0 5 

890/0 296/0 30 886/0 886/0 18 893/0 177/0 6 

887/0 499/0 31 883/0 883/0 19 891/0 287/0 7 

891/0 287/0 32 893/0 893/0 20 885/0 695/0 8 

888/0 411/0 33 882/0 882/0 21 892/0 199/0 9 

884/0 660/0 34 886/0 886/0 22 888/0 454/0 10 

890/0 341/0 35 884/0 884/0 23 888/0 443/0 11 

   888/0 888/0 24 887/0 488/0 12 
 

 رٍش اس همیاس ایي اػتثار تؼییي هَرز زر زٍم سَال تِ پاسد هٌظَر تِ ّوچٌیي

 ضسُ اًتراب ًوًَِ حدن ایٌىِ تزرسي تزای اتتسا گززیس. استفازُ ػاهلي ساسُ اػتثار

 -یزهي -ویشر تززاریًوًَِ وفایت آسهَى اس ذیز؟ یا است وافي ػاهلي تحلیل تزای

 غفز تزاتز خاهؼِ زر آسهَى هَاز تیي تگيّوثس ضَز هطرع ایٌىِ تزای ٍ 1الىیي

 هَرز هیشاى حسالل ایٌىِ تِ تَخِ تا ضس. استفازُ 2تارتلت وزٍیت آسهَى اس ًیست،

 وِ آهس زستِت 809/0 پژٍّص ایي زر است، 6/0 الىیي -یزهي -ویشر پذیزش

 است. ػاهلي تحلیل اًدام تزای ضسُ اًتراب ًوًَِ حدن تَزى هٌاسة ًوایاًگز

 است هؼٌازار اعویٌاى زرغس 99 سغح زر تارتلت وزٍیت آسهَى ّوچٌیي

 سَاالت وِ است حاوي حاضز، پژٍّص زر ًتیدِ ایي .(2007 فیسل، ٍ )تاتاچٌیه

 تٌاتزایي ،است وافي ّوثستگي زارای ػَاهل تطىیل تزای غویویت اس تزس همیاس

                                                 
1- Kaiser- Meyer- Olkin (KMO)  

2- Bartlett’s Test of Sphericity  
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 زر افياوتط ػاهل تحلیل ًتایح ّستین. ػاهلي تحلیل رٍش وارگیزیِت تِ هداس

 470/49 ول زر غویویت اس تزس پزسطٌاهِ زاز ًطاى (1) ًوَزار ٍ (2) خسٍل

 است. ػاهل چْار زرتزگیزًسُ وِ وٌسهي تثییي را ٍاریاًس اس زرغس
 

 صمیمیت اس تزس مقیاس عامل تحلیل شذٌ تبییه ياریاوس مجمًع :2 شمارٌ جذيل
 

 عًامل

 شذٌ استخزاج بارَای رمجذي مجمًع

 چزخش اس قبل

 بعذ شذٌ استخزاج بارَای رمجذي ًعمجم

 چزخش اس

 ارسش

 يیژٌ

 درصذ

 ياریاوس

 تزاکمی درصذ

 ياریاوس

 ارسش

 يیژٌ

 درصذ

 ياریاوس

 تزاکمی درصذ

 ياریاوس

 015/16 015/16 004/4 452/30 452/30 613/7 اٍل ػاهل

 993/0 978/14 745/3 181/40 729/9 432/2 زٍم ػاهل

 325/40 332/9 333/2 480/47 298/7 825/1 سَم ػاهل

 470/49 145/9 286/2 124/54 644/6 661/1 چْارم ػاهل

 
 صمیمیت اس تزس مقیاس یعامل تحلیل بٍ مزبًط ریشٌ سىگ ومًدار :1 شمارٌ ومًدار

 

 هزتَط چزذص اس تؼس ٍاریاًس زرغس تاالتزیي (1) ًوَزار ٍ (2) خسٍل هغاتك

 هزتَط ٍاریاًس زرغس ووتزیي ٍ (015/16) غویویت تِ گزایص یؼٌي اٍل ػاهل تِ
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 (3) ضوارُ خسٍل ّوچٌیي است. (145/9) راتغِ ویفیت هیشاى یؼٌي چْارم ػاهل تِ

 .زّسهي ًطاى را هزتَعِ ػاهل تا سَال ّز ّوثستگي هیشاى
 

 صمیمیت اس تزس مقیاس عاملی بارَای :3 شمارٌ جذيل

مل
عا

 
يل

ا
 

 بٍ گزایش سًال

 صمیمیت

 اس تزس

 صمیمیت

 اس وگزاوی

 دیگزان دیذگاٌ

 کیفیت میشان

 رابطٍ

 هیاى زر اٍ تا را ضیزیٌن ٍ تلد ّایتدزتِ -5

 گذاضت. ذَاّن

823/0    

 زیگزاى تزای وِ را چیشّایي راحتي تِ -10

 گفت. ذَاّن اٍ تِ وٌن،ًوي تاسگَ

 

810/0 

   

 راحت را احساساتن ٍ افىار زیيتػویك -11

 گذاضت. ذَاّن هیاى زر اٍ تا

 

758/0 
   

 تِ اٍ تا هْن لئهسا هَرز زر راحتي تِ -4

 پززاذت. ذَاّن تحث

 

710/0 
   

 تِ را ذَزم ضؼف ًماط ٍ هؼایة -12

 گذاضت. ذَاّن هیاى زر اٍ تا راحتي

 

595/0 
   

 هیاى زر اٍ تا را ّاینذَاستِ راحتي تِ -16

 گذاضت. ذَاّن

 

546/0 
   

مل
عا

 
يم

د
 

 ػویك اتاحساس اتزاس زر وٌنهي فىز -6

 ضَم. زستپاچِ اٍ تِ ذَزم ػاعفي

  

811/0 
  

 زضَار تزاین اٍ تِ ضرػي ًظزات تیاى -7

 تَز. ذَاّس

  

806/0 
  

 ذَزم ػاعفي ػویك احساسات اتزاس زر -8

 ضس. ذَاّن زستپاچِ ٍ هضغزب اٍ تِ

  

759/0 
  

 تا را ذَزم زرًٍي احساسات تزسنهي -3

 تگذارم. هیاى زر اٍ

  

719/0 
  

 اٍ تِ ذَز ٍالؼي احساسات اتزاس زر -*2

 تَز. ذَاّن راحت

  

501/0- 
  

 ًشزیه اٍ تا را ذَز رٍاتظ ترَاّن اگز -9

 تثیٌن. غسهِ تزسنهي وٌن،

  

457/0 
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 را چیشّایي آسَزُ ٍ راحت تَاًنًوي -1 

 هیاى زر اٍ تا اًسوززُ آسرزُ هزا ػویما وِ

 تگذارم.

  

454/0 

  

 زر اٍ تا را ام ذػَغي افىار تزسنهي -14

 تگذارم. هیاى

  

429/0 
  

مل
عا

 
ًم

س
 

 وِ اموززُ وارّایي گذضتِ، رٍاتظ زر -24

 ضًَس. زیگزاى تِ هي ضسى ًشزیه اس هاًغ

   

743/0 
 

 ًشزیه اس هي وِ وٌٌسهي فىز ّاتؼضي -22

 ًگزاًن. ْاآً تِ ضسى

   

593/0 
 

 تَاًسًوي وسي وٌٌسهي فىز ّاتؼضي -23

 تطٌاسس. اهز راحتي تِ

   

573/0 
 

مل
عا

 
رم

چُا
 

 اّساف زرتارُ ٍ تاضین ّن تا وِ ایي اس -19

 ذَتي احساس وٌین، غحثت هاىضرػي

 زاضت. ذَاّن

   

 

 

727/0 

 ام،زاضتِ گذضتِ زر وِ رٍاتغي زر -21

 ام.وززُ پٌْاى را ذَز احساسات

    

695/0 

 اٍ ات آساز ٍ غازلاًِ ارتثاعي زاضتي زر -17

 تَز. ذَاّن راحت

    

638/0 

ًگزاًن کِ ًکٌذ رابطِ ًشدیک ٍ  -15

 ام بب اٍ ّویطگی ًببضذ.صویوی

    

446/0 

 .ضَدگذاری هیبِ صَرت هعکَس ًوزُ*
 

 زر ّن تا 4،5،10،11،12،16 سَاالت ضَزهي هالحظِ (3) خسٍل زر وِ گًَِّواى

 سَاالت ضسًس. ذاریًاهگ "غویویت تِ گزایص" ػاهل ًام تِ اٍل هَلفِ

 "غویویت اس تزس" ػاهل ًام تِ زٍم هَلفِ زر ّن تا ًیش 1،2،3،6،7،8،9،14

 سَاالت گززز.هي ًاهگذاری هؼىَس غَرت تِ 2سَال وِ ًس،ضس ًاهگذاری

 زیسگاُ اس ًگزاًي" ًام تِ ّن تا وِ گزفتٌس لزار تَخِ هَرز سَم هَلفِ زر 22،23،24

 چْارم هَلفِ زر ًیش15،17،19،21 سَاالت ًس.زاز تطىیل را سَم ػاهل "زیگزاى

 را چْارم ػاهل "راتغِ ویفیت هیشاى" ًام تِ ّن تا وِ گزفتٌس لزار تَخِ هَرز
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 اس پایایي تؼییي تزای پژٍّص، سَم سَال تِ پاسرگَیي هٌظَر تِ زازًس. تطىیل

 زست تِ 71/0 وزًٍثاخ آلفای هحاسثِ وِ وززین استفازُ سَاالت زرًٍي ّوساًي

 زست تِ  = 77/0Rتاسآسهَى ـ آسهَى ّوثستگي رٍش اس استفازُ تا ّوچٌیي س.آه

 زٍسَیِ ٍ  P<0.01زاریهؼٌي سغح زر ّاسَال وِ است تَضیح تِ السم آهس.

 ضس. تزرسي

 صمیمیت اس تزس  مقیاس املًع گذاریومزٌ

 ساسیػازی اس غویویت اس تزس همیاس گذاریًوزُ ٍ ٌّداریاتي هٌظَر تِ

 ضوارُ خسٍل تزاساس فزز ّز ذام ًوزُ ،گذاریًوزُ هٌظَر تِ وِ وززین استفازُ

 ایي تَاىهي آهسُ زست تِ ػاهل چْار تِ تَخِ تا است. ضسُ تثسیل T ًوزُ تِ (4)

 ًوَز. تفسیز ٍ تؼثیز را ًیوزخ
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 صمیمیت اس تزس مقیاس املًع گذاریومزٌ :4 شمارٌ جذيل

 صمیمیت بٍ گزایش عامل صمیمیت اس تزس عامل دیگزان دیذگاٌ سا وگزاوی عامل رابطٍ کیفیت میشان عامل

T ٌومز Z ٌخام ومزٌ ومز T ٌومز Z ٌخام ومزٌ ومز T ٌومز Z ٌخام ومزٌ ومز T ٌومز Z ٌخام ومزٌ ومز 

4/72 24/2- 4 3/38 17/1- 3 1/31 89/1- 8 7/25 43/2- 6 

31 90/1- 8 9/44 51/0- 4 9/36 31/1- 9 1/29 09/2- 7 

3/34 57/1- 9 52 20/0- 5 8/39 02/1- 10 5/30 95/1- 8 

9/36 31/1- 10 4/50 04/0- 6 42 80/0- 11 33 70/1- 10 

6/39 04/1- 11 3/53 33/0 7 8/43 62/0- 12 3/36 37/1- 11 

9/43 61/0- 12 3/56 63/0 8 5/50 05/0 13 2/38 18/1- 12 

9/47 21/0- 13 8/58 88/0 9 4/46 36/0- 14 9/38 11/1- 13 

6/51 16/0 14 61 10/1 10 9/47 21/0- 15 9/39 01/1- 14 

2/55 52/0 15 4/63 34/1 11 1/49 09/0- 16 41 90/0- 15 

3/59 93/0 16 7/65 57/1 12 3/50 03/0 17 43 70/0- 16 

8/64 48/1 17 3/68 83/1 13 7/51 17/0 18 7/44 53/0- 17 

3/71 13/2 18 7/72 27/2 14 1/53 31/0 19 8/45 42/0- 18 

   5/76 65/2 15 3/54 43/0 20 1/47 29/0- 19 

      6/45 44/0- 21 3/48 17/0- 20 

      8/55 58/0- 22 3/49 07/0- 21 

      6/56 66/0 23 7/50 07/0 22 

      6/57 77/0 24 9/51 19/0 23 

      6/58 86/0 25 9/52 29/0 24 

      60 00/1 26 9/54 49/0 25 

      1/61 11/1 27 57 70/0 26 

      7/61 17/1 28 3/58 83/0 27 

      4/62 24/1 29 2/60 02/1 28 

      64 40/1 30 3/62 23/1 29 

      7/65 57/1 31 8/66 68/1 30 

      5/67 75/1 32    

      70 00/2 33    

      1/73 31/2 34    

      77 70/2 39    
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 صمیمیت اس تزس مقیاس عًامل گذاریومزٌ بٍ مزبًط ویمزخ :2شمارٌ ومًدار

 

 ًیش (2) ًوَزار زر هٌسرج غویویت اس تزس ًیوزخ اس تَاىهي گذاریًوزُ تزای

 تاضس ووتز 40 اس غویویت تِ گزایص ػاهل زر آى  Tًوزُ وِغَرتيزر وزز. استفازُ

 تیطتز 60 اس آى ًوزُ اگز ًسارز، صگزای غویویت تِ فزز وِ است آى زٌّسًُطاى

 آى T ًوزُ اگز زارز. سیازی گزایص غویویت تِ فزز وِ است آى زٌّسًُطاى تاضس
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 تِ گزایص وِ است آى ًطاًگز تاضس 60 الي 40 تیي غویویت تِ گزایص ػاهل زر

 . تاضس پذیزذسضِ است هوىي ٍلي زارز ٍخَز غویویت

 زٌّسًُطاى تاضس ووتز 40 اس غویویتاس تزس ػاهل زر آى T ًوزُ وِغَرتيزر

 ًطاى تاضس تیطتز 60 اس آى ًوزُ اگز ًسارز، تزس غویویت اس تزس فزز وِ است آى

 تزس ػاهل زر آى T ًوزُ اگز زارز. سیازی تزس غویویت اس فزز وِ است آى زٌّسُ

 زارز ٍخَز اسغویویت تزس وِ است آى ًطاًگز تاضس 60 الي 40 تیي اسغویویت

 فزز زّسهي ًطاى غویویت اس تزس همیاس زر تاال ًوزات است. پذیزاغالح ٍلي

 اس تزس ًتیدِ ایي وِ وٌسهي تدزتِ را ووي غویویت ذَز ضرػي تیي رٍاتظ زر

 (.2007 )لیوثزي، است ارتثاط ِت تؼْس

 ًطاى تاضس ووتز 40 اس زیگزاى زیسگاُ اس ًگزاًي ػاهل زر آى T ًوزُ وِغَرتيزر

 تیطتز 60 اس آى ًوزُ اگز ًسارز، ًگزاًي زیگزاى زیسگاُ اس ززف وِ است آى زٌّسُ

 T ًوزُ اگز زارز. سیازی ًگزاًي زیگزاى زیسگاُ اس فزز وِ است آى زٌّسًُطاى تاضس

 وِ است آى ًطاًگز تاضس 60 الي 40 تیي زیگزاى زیسگاُ اس ًگزاًي ػاهل زر آى

 ست.ا پذیزاغالح ٍلي زارز ٍخَز زیگزاى زیسگاُ اس ًگزاًي

 زٌّسًُطاى تاضس ووتز 40 اس راتغِ ویفیت هیشاى ػاهل زر آى T ًوزُ وِغَرتيزر

 ًطاى تاضس تیطتز 60 اس آى ًوزُ اگز است، ضؼیف فزز راتغِ ویفیت وِ است آى

 زر آى T ًوزُ اگز است. هغلَب تسیار فزز راتغِ ویفیت هیشاى وِ است آى زٌّسُ

 ویفیت هیشاى وِ است آى ًطاًگز تاضس 60 الي 40 تیي راتغِ ویفیت هیشاى ػاهل

 است. پذیزذسضِ ٍلي هٌاسة راتغِ
 گيریبحث و نتيجه

 وِ آسهًَي ایزاى، زر غویویت اس تزس همیاس رٍاساسی ٍ پایاساسی هٌظَر تِ

 گززیس. تاسساسی اخزاست، لاتل گزٍّي یا فززی غَرت تِ ٍ است سؤال 35 زارای
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 فیشیىي ٍ رٍاًي واروززّای تزای یویتغو وِ وٌٌسهي استسالل ثلي ٍ زسىاتٌز

 (.2007 )لیوثزي، است هفیس سالن، اًساى یه

 استفازُ گًَاگَى سٌدي رٍاى ّای رٍش اس اتشار ایي رٍاساسی ٍ پایاساسی خْت

 سؤاالت لَج رٍش ٍ تویش ضزیة هحاسثِ، ٍ سؤاالت تواهي تحلیل اس تؼس ضس.

 ٍ حذف آسهَى اس تَزى ًاهٌاسة زلیل تِ 29 -1-4-6-7-9-14-16-17-20-26

 ضس. استفازُ 1ساسُ رٍایي اس آسهَى ایي زر .هاًسًس تالي هحاسثات زر سؤاالت تمیِ

 اس اوتطافي ػاهل تحلیل است. 2ػاهلي تحلیل رٍش ،ساسُ رٍایي اًَاع اس یىي

 تحلیل ًتایح وِ ضس اًدام ٍاریواوس چزذص ٍ اغلي ّایهَلفِ تحلیل عزیك

 470/49 ول زر غویویت اس تزس پزسطٌاهِ وِ تَز آى اس حاوي اوتطافي ػاهل

 غویویت، تِ گزایص ػاهل چْار زرتزگیزًسُ ٍ وٌسهي تثییي را ٍاریاًس اس زرغس

 ِت .تاضسهي راتغِ ویفیت هیشاى ٍ زیگزاى زیسگاُ اس ًگزاًي غویویت، اس تزس

 آلفای هحاسثِ وِ ضس استفازُ سَاالت زرًٍي ّوساًي اس پایایي تؼییي هٌظَر

 R;77/0 تاسآسهَى ـ آسهَى ّوثستگي رٍش اس استفازُ تا ّوچٌیي ٍ 71/0 زًٍثاخو

 اػتثار زارای همیاس ایي وِ است آى اس حاوي تحمیك ًتایح ًْایت زر .آهس زست تِ

 هي همیاس ایي اس ٍ تاضس هي غویویت اس تزس سٌدص هٌظَر تِ هٌاسثي پایایي ٍ

 هَاخِ هطىل تا زیگز افزاز تا غویوي رٍاتظ زر وِ افزازی ضٌاسایي خْت تَاى

 تاضسهي سیز ضزح تِ پژٍّص ایي زر آهسُ زستِت ػاهل چْار وزز. استفازُ ّستٌس

 وزز تؼزیف غَرت ایي تِ راآى تَاىهي وِ زارز ًام غویویت تِ گزایص لاٍ ػاهل

 ّا،ذَاستِ ضؼف، ًماط احساسات، افىار، تتَاًس فزز یؼٌي غویویت تِ گزایص"

 ات زٍم ػاهل ."تگذارز هیاى زر است راحت وِ فززی تا را ذػَغي ٍ هْن هسائل

 گذاضتي هیاى زر اس ًگزاًي احساس ٍخَز" ػٌَاى تِ وِ غویویت اس تزس ًام

                                                 
1- Construct Validity  

2- Factor Analysis  
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 زیسگاُ اس ًگزاًي .تاضسهي تؼزیف لاتل "زیگز فزز تِ آًْا زاستا یا ػاعفي احساسات

 یا ٍ زیگزاى تا راتغِ ازاید زر ًگزاًي احساس ٍخَز" ػٌَاى تِ ٍ سَم ػاهل زیگزاى

 هیشاى چْارم ػاهل ًْایت زر ٍ ضَزهي تؼزیف "ذَز زرتارُ آًْا تػَر اس ًگزاًي

 ٍ ػاعفي پیًَس اس رضایت احساس" ػٌَاى تِ تَاى هي ٍ زارز ًام راتغِ ویفیت

  .پززاذت آى تؼزیف تِ "راتغِ تساٍم تِ توایل ٍ آسازاًِ عَر تِ افزاز تا ارتثاط
 منابع

های ازدواج و ارتباط زناضویی مهارت ،(1388کی. ا. ) ؛ج. السَى ؛اچ. د. دفزیي ؛السَى -1

 ضٌبسی ٍ ٌّز.رٍاى ،تْزاى ،احوذرضب بحیزایی ٍ ًبدر فتحی :تزجوِ، کارآمذ

سازی زنذگی آموزش غنی ،(1392فبطوِ ) ؛هزین، بْزاهی؛ سادًُزگس، فبتحی ؛اٍلیب -2

 ًطز داًژُ. ،تْزاى ،زناضویی

 ،تْزاى ،ضناسی گیری در روانسنجص و انذازه ،(1387کیبًَش ) ؛ّزاکبرس ،علی ؛دالٍر -3

 اًتطبرات ارسببراى.

( و EFTدرمانی هیجان مذار )بررسی و مقایسه تاثیر زوج ،(1389) ّبجز ؛سادُفالح -4

در حل صذمه دلبستگی و اضطراب صمیمیت  (IST)زوج درمانی سیستمی تلفیقی 

 تْزاى. ،داًطگبُ تزبیت هعلن ،رسبلِ دکتزی رضتِ هطبٍرُ ،هازوج

یحیی  ،های ضخصیتنظریه ،(1386گزیگَری جی ) ؛ جس، فیست؛فیست -5

 ًطز رٍاى.  ،تْزاى ، سیذهحوذی
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