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Construction and Validation of a Questionnaire 
on Knowledge, Attitude and Expectation toward 

Marriage in Tehran Police Single Staff
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note [4] Expressed attitudes of adolescents toward marriage and family life [5] Studying 
the factor structure, reliability, and validity of the Marriage Expectation Scale (MES) [6] 
Knowledge, attitude and practice of premarital counseling for sickle cell disease among 
youth in Yaba, Nigeria [7] Does television viewing cultivate unrealistic expectations about 
marriage? [8] Adolescent premarital sexual activity, cohabitation, and attitudes toward 
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love and marriage?[10] Educational program status of premarital counseling centers in 
Hamadan province based on theory of reasoned action (TRA) [11] A survey of the attitudes 
of the youth toward knowing the future spouse and shared life [12] Studying the 
psychometric properties of Marital Attitude Scale [13] The effect of instruction on 
knowledge and attitude of couples attending pre-marriage counseling classes [14] 
Statistical methods for health care research [15] Methods and statistical analyzes: A 
research methodological approach in biosciences and health [16] The relationship 
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Aims Marriage is one of the most important events and the factors of knowledge, attitude 
and expectation are the most important factors in a successful marriage. The purpose of this 
study was to construct and validate the knowledge, attitude and expectation toward marriage 
questionnaire in a sample of single police personnel of Tehran, Iran.
Instrumens & Methods This descriptive-exploratory and survey-designing study was carried 
out in all police personnel of Tehran, Iran, in the first 6 months of 2014. Using the 2-stage cluster 
sampling, 396 subjects were selected as sample. The self-assessment knowledge, attitude and 
expectation toward marriage questionnaire and also demographic information form were 
used for data collection. The questionnaire content validity was assessed using of Content 
Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI). The reliability of the questionnaire was 
also evaluated using the internal consistency method (Cronbach’s Alpha). Data analysis was 
performed using SPSS 22 software. 
Findings Three factors including knowledge, attitude and expectation toward marriage were 
extracted in based on explanatory factor analysis which expressed 41% of total variance. About 
7% of this amount was attributed to attitude, 14% to expectation and 20% to knowledge factor. 
The CVR and CVI were 0.91 and 0.89, respectively. The reliability was 0.82. 
Conclusion The questionnaire of knowledge, attitude and expectation toward marriage with 
high validity and reliability is a good tool for evaluating these factors.  
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۷دوره                     پژوهشی طب انتظامی-علمینامه  صلف

نامه آگاهی، نگرش و  طراحی و اعتباریابی پرسش
انتظار از ازدواج در کارکنان مجرد نیروی انتظامی 

  تهران
  

  MSc *مائده امینی

  رانیا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه ،یپزشک علوم دانشکده ،یستیز آمار گروه
  PhD نژاد کاظم روانیانوش

  رانیا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه ،یپزشک علوم دانشکده ،یستیز آمار گروه
  PhD یفشارک یغالم محمد

 رانیا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه ،یپزشک علوم دانشکده ،یستیز آمار گروه
  
  دهیچک

ازدواج یکی از وقایع مهم حیاتی است و عوامل آگاهی، نگرش و انتظار  :اهداف
وامل مؤثر در ازدواج موفق هستند. هدف از انجام این مطالعه، ع نیتر مهماز 

ی از ا نمونهۀ آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج در نام پرسش اعتباریابی طراحی و
  .پرسنل مجرد نیروی انتظامی شهر تهران بود

ماه ابتدای  ٦در  سازی اکتشافی و آزمون -توصیفیمطالعه این  :ها وشرمواد و 
 از استفاده با شد. انجام تهران شهرانتظامی  نیروی پرسنل هیکل در ١٣٩٣سال 
 شدند. انتخاب نمونه عنوان به نفر ٣٩٦ ای، مرحله٢ ای خوشه گیری نمونه روش

خودساختۀ "آگاهی، نگرش و انتظار از نامه  پرسشها از  برای گردآوری داده
ک استفاده شد. روایی محتوای یفرم اطالعات دموگرافهمچنین ازدواج" و 

. بررسی شدبا استفاده از نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا نامه  پرسش
) کرونباخ آلفای( درونی سانی نامه نیز با استفاده از روش هم پایایی پرسش

  تجزیه و تحلیل شدند. SPSS 22افزار  در قالب نرم ها داده ارزیابی شد.
عامل آگاهی، نگرش و انتظار از  ۳بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی،  ها: یافته

% از واریانس کل را تبیین نمودند. از این ۴۱ازدواج استخراج شدند که در مجموع 
% به عامل آگاهی ۲۰% به عامل انتظار و ۱۴% به عامل نگرش، ۷مقدار، حدود 

 به نامه پرسش یمحتوا ییروا شاخص و محتوا ییروا نسبتاختصاص داشت. 
   ود.ب ۸۲/۰نامه  و پایایی پرسش ۸۹/۰ و ۹۱/۰ بیترت
با روایی و پایایی باال،  ازدواج از انتظار و نگرش ،یآگاهنامۀ  پرسش :یریگ جهینت

  ابزار مناسبی برای ارزیابی این عوامل است.
  آگاهی، نگرش، انتظار، ازدواج، مطالعات اعتبارسنجی ها: هکلیدواژ

  
  ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ افت:یخ دریتار
  ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ رش:یخ پذیتار

  kazem_an@modares.ac.irسنده مسئول: ینو*

  
  مقدمه
 یها یژگیو حفظ منظور به ابزار مؤثرترین و پایدارترین از یکی

 خانواده است. خانواده بعدی، یها نسل به آن انتقال و فرهنگی

 و است جامعه هر هسته نیتر کوچک و اجتماعی نهاد نیتر مهم
 وجود به خانواده توسط اجتماعی نظام و جامعه در تغییر هرگونه

 عنوان به ازدواج است. خانواده به معطوف آن یریگ جهت یا دیآ یم

 سالمت است. مشابهی اهمیت دارای خانواده، اصلی رکن و اساس

 نحوه بر حاکم الگوهای و ها نگرش ازدواج، سالمت به وابسته خانواده

 نظری، دیدگاه از .[1]است دیگر عوامل و آن مورد در یریگ میتصم

 عنوان به اجتماعی ُبعد از که است حیاتی مهم وقایع از یکی ازدواج

 و خانواده بستر در که شود یم شناخته مرد و زن میان باثبات پیوندی
 تمامی در عمیقی تحوالت و تغییر دچار جامعه در آن با همزمان

 نیازهای به پاسخگویی بر عالوه واقعه این شود. می زندگی ابعاد

 و اجتماعی ارتباطات و اقتصادی نیازهای فرد، عاطفی و جنسی
  .[2]کند یم تنظیم را او فرهنگی
 بایست می بهتر، ارتباط برقراری یها راه و مناسب همسر انتخاب برای

 این مسیر در آید. وجود به مقابل طرف از درستی شناخت و درک

 یها آموزش از استفاده با بینش و آگاهی کسب به نیاز شناخت،

 نگرش طرفی از .[3]شود می احساس همواره جامعه، افراد به مناسب

 دارای آن موانع و مشکالت و خانواده تشکیل ازدواج، به نسبت افراد

  .[4]کند یم ایفا ازدواج به افراد گرایش در مهمی نقش و است اهمیت
 رابطه ایجاد ظرفیت بر مؤثر عوامل بررسی به تحقیقات از بسیاری

 است ازدواج از فرد انتظار عوامل، این از یکی .اند پرداخته صمیمانه

 ناخشنودی، خشنودی/ میزان بینی پیش مانند مواردی دربرگیرنده که

 از انتظار . است ازدواج از بعد طالق احتمال و نارضایتی رضایت/

 و پیامدها یریگ شکل باعث که دارد اهمیت جهت آن از ازدواج
 تأثیر روابط بر تواند یم و شود یم آینده در زناشویی رابطه از رضایت

 و روابط مشاهده با ازدواج از فرد هر انتظارت طرفی از بگذارد.
 انتظارات یریگ شکل در بنابراین .ردیگ یم شکل والدین بین تعارضات

 نیز و کننده مشاهده عنوان به روابط در ردف اولیه تجارب ازدواج، از فرد

 این که یصورت در باشد. داشته سزایی به نقش تواند یم کننده شرکت

 هدایت را او رفتار فرد، انتظارات باشند، مثبت یا منفی تجارب،

  .[5]کرد خواهند
 یک تشکیل روزافزون اهمیت به نظر و شده مطرح مسائل به توجه با

 شرایط با متناسب و روا پایا، علمی، دقیق، ابزار به نیاز سالم، خانواده

 از انتظار و نگرش آگاهی، معیارهای ارزیابی و سنجش در سازمانی

 .شود یم احساس شدت به امروزی مطالعات در ازدواج
 منظور به متعددی ساختۀ محقق و شده استاندارد یها نامه پرسش

 کشورهای در موفق ازدواج و صحیح انتخاب در شده یاد عوامل بررسی

 و اعتبار از که گیرند می قرار استفاده مورد ایران و خارجی مختلف
 نامه پرسش از ویسر و ریجیو مثال، برای برخوردارند. الزم روایی

 از اجیلی و اولودار ،[2]زدواجا به نگرش بررسی در ساخته محقق

 از پیش نگرش و آگاهی بررسی برای ساخته محقق نامه پرسش

 برای ساخته محقق نامه پرسش از همکاران و سرجین ،[6]ازدواج

 نامه پرسش از همکاران و مارتین ،[7]ازدواج از انتظار بررسی

 از همکاران و گالوی و [8]ازدواج به نگرش بررسی در ساخته محقق

 جوانان در ازدواج از انتظار بررسی برای ساخته محقق نامه شپرس

 همکاران و یا هزاوه چون محققانی نیز ایران در .[9]اند کرده استفاده

 ،[10]ازدواج از نگرش و آگاهی بررسی در را خودساخته نامه پرسش
 از انتظار سنجش برای استاندارد نامه پرسش از همکاران و نیلفروشان

 در را ساخته محقق نامه پرسش همکاران و مقدم باقیانی ،[5]ازدواج

 همکاران و نیلفروشان ،[11]ازدواج شرف در جوانان نگرش بررسی

 و یمؤد و [12]ازدواج به نگرش بررسی در را استاندارد نامه پرسش
 پیش نگرش و آگاهی بررسی برای را خودساخته نامه پرسش همکاران

 ارزیابی در مذکور یها نامه پرسش اگرچه .[13]اند برده کار به ازدواج از

 اما ،اند بوده مؤثر ازدواج از پیش شده یاد معیارهای جداگانه

 نظر مورد یها اسیمق سنجش درباره کاملی ارزیابی اند نتوانسته

 ها اسیمق این زمان هم ارزیابی واقع در دهند. ارائه زمان هم صورت به

 اتخاذ و آموزشی یها برنامه تدوین در گام نیتر مهم

 بود. خواهد موجود امکانات از استفاده در صحیح یها یگذار استیس

 معیارها، این سنجش زمینه در شده انجام کارهای به توجه با طرفی از

 نشده انجام ایران پلیس جامعه در زمینه این در یا مطالعه کنون تا

 هر بتواند که استاندارد و پایا معتبر، نامه پرسش یک به نیاز لذا است،

 زمان هم صورت به را ازدواج از انتظار و نگرش آگاهی، معیار ٣

 با رو این از است؛  شده احساس جامعه در همواره کند، یریگ اندازه

 آگاهی، بررسی و ازدواج امر در صحیح انتخاب اهمیت به توجه

 موفق، ازدواج یها عامل نیتر مهم از یکی عنوان به انتظار و نگرش

 ۀنام پرسش استانداردسازی و طراحی مطالعه، این انجام از هدف
 نیروی مجرد پرسنل از یا نمونه در ازدواج از انتظار و نگرش آگاهی،

  بود. تهران شهر انتظامی



 ۳۳ تهران یانتظام یروینگرش و انتظار از ازدواج در کارکنان مجرد ن ،ینامه آگاه پرسش یابیو اعتبار یطراحــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ها روش مواد و
ماه ابتدای سال  ٦در  یساز آزمون و اکتشافی - توصیفی پژوهش نیا

 شد. انجام تهران شهر انتظامی نیروی پرسنل هیکل در ١٣٩٣

 حداقل ی،مانیپ ای یرسم استخدام تجرد، مطالعه، به ورود های مالک

 نیز مطالعه از خروج  مالک و یبازنشستگ عدم و کار ۀسابق سال ١

تعداد نمونه در این  بود. نامه پرسش تکمیل در نمونه لیتما عدم
، [14]و همکاران بارباراشده توسط  مطالعه با توجه به فرمول ارائه

نمونه) که با احتساب احتمال  ١٠نفر بود (به ازای هر سئوال،  ٣٦٠
گیری  نفر به روش نمونه ٣٩٦ها، درنهایت  % نمونه١٠ریزش 
، ها نامه پرسشای انتخاب شدند. پس از توزیع  مرحله٢ای  خوشه

  %) دریافت شد. ٩٢نامه ( پرسش ٣٦٦سرانجام 
انتظار از نامۀ خودساختۀ آگاهی، نگرش و  در این پژوهش از پرسش

  ازدواج استفاده شد.
ی دیکللغات  بیترکنامه ابتدا با جستجو  به منظور ساخت پرسش

ی"، "نگرش"، "انتظار"، "ازدواج"، "پایایی" و "روایی" آگاههمچون "
، سامانه SID ،Magiran ،Iran medexی (فارسو  (Pubmed ,Scopus ,Google scholar) نیالتی ها دادههای  گاهیپادر 

 ۱۹۹۰-۲۰۱۳در بازه زمانی )، مقاالت مرتبط گستر برکتدانش 
مقاله یافت شد که تنها  ۱۲۷یی شدند. با اجرای این مرحله، شناسا
 ٤٠سئواالت این مقاالت،  عیتجمپس از مقاله مرتبط بودند.  ۱۸

امتیاز)،  ٤از کامًال موافقم ( یا نهیگز٤سئوال با طیف مقیاس 
 ١امتیاز) و مخالفم ( ٢امتیاز)، تاحدودی موافقم ( ٣موافقم (

نامه با استفاده  ی سئواالت پرسشطراحی شد. پس از طراحامتیاز) 
نسبت روایی شاخص  ٢ی و ا مرحله٢ی دلفاز نظر متخصصان، روش 

به ) ٢و ١(روابط  (CVR)و شاخص روایی محتوا  (CVI) محتوا
. تعداد [15]نامه پرداخته شد ی سئواالت پرسشمحتواروایی سی برر

نفر در مقطع  ٣نفر بود که  ١١شده در این پژوهش  متخصصان دعوت
نفر در مقطع کارشناسی  ٣نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  ٥ی، دکتر

ی، نیروی انتظامی، شناس روانی طراحی ابزار، ها طهیحبودند و در 
ی، علوم تربیتی، علوم دینی شناس تیمعجی، شناس جامعهبهداشت، 

 شود یم نییتع CVR شاخص درو اسالمی، دانش و تجربه داشتند. 
 یخوب به محتوا یریگ اندازه یبرا نامه پرسش االتئوس ایآ که
 بر را تمیآ هر متخصصان منظور، نیا یبرا ر؟یخ ای اند شده یطراح
 یضرورت اما است، دیمف" ،"است یضرور" یقسمت٣ فیط اساس
  ).١(رابطه  دادند قرار یبررس مورد" ندارد یضررورت" و" ندارد

  
            )١(رابطه 

              CVR= (nE-N/2) / N/2 
            )۲(رابطه 

               CVI= (nS) / N 
  

تعداد متخصصانی است که آن سئوال را ضروری  nE، ۱در رابطه 
تعداد متخصصانی است که به  nS، ۲اند و در رابطه  انتخاب کرده

تعداد کل  Nرابطه،  ۲اند. در هر  داده ۴یا  ۳سئوال امتیاز 
دست آمده  دهد. مقادیر به کننده را نمایش می متخصصان شرکت CVR  بر اساس جدول الوشه ارزیابی شدند. بررسیCVI  نیز بر

  .[15]انجام شد باسلو  والتساساس شاخص روایی محتوای 
یی روای بررسی براا، محتویی رواپس از انتخاب سئواالت در مرحله 

ی عامل لیتحلنامه از روش  ی پرسشها تمیآ نییتعساختار و 
با چرخش  یاصللفه ؤروش می استفاده شد. در این تحلیل، اکتشاف

امل وعی نامگذارتطابق و  زانیمی بررسجهت پروماکس 
در نهایت برای سنجش و تأیید پایایی  شد. برده کار بهشده  استخراج
نامه، از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار این  پرسش

مقدار این  که یصورت. در ردیگ یمشاخص در محدوده صفر و یک قرار 
نامه از پایایی مطلوبی  باشد، پرسش ٧٠/٠ضریب برابر یا بزرگتر از 

ی، پس از قاتیقتحطرح  نیاگان در کنند  شرکتبرخوردار است. کلیه 
 تیرضای طرح، در صورت اجرا زهیانگاطالعات مربوطه به  افتیدر

 صورت بهها بدون نام بود و اطالعات  نامه وارد مطالعه شدند. پرسش
  .شدند لیتحلو  هیتجزی کل

ی ها یژگیو یابیارز یبرا یفیتوص ی آمارها روشدر این مطالعه، از 
  .شدندتجزیه و تحلیل  SPSS 22افزار  با استفاده از نرم ها دادهشناختی استفاده شد.  جمعیت

  
  ها یافته

زن  ۱۷۲پرسنل انتظامی مجرد متشکل از  ۳۶۶در پژوهش حاضر 
%) شرکت کردند. میانگین سنی زنان و ۵۳نفر مرد ( ۱۹۴%) و ۴۷(

سال بود.  ۵۳/۳۰±۷/۶و  ۶۳/۳۰±۵/۷کننده به ترتیب  مردان شرکت
دارای انتظار مثبت از ازدواج کنندگان  % از شرکت۲/۸۸
% از آنها دارای نگرش مثبت به ازدواج ۲/۷۸)، ۰۱/۵±۰۹/۲۶(
% دارای آگاهی نسبت به ازدواج ۵/۹۴) و ۵۱/۷±۹۶/۴۷(
  .) بودند۷۵/۴±۰۱/۲۸(

در مرحلۀ تعیین حداقل ارزش شاخص نسبت روایی محتوا، یک 
 ١١بود (بر اساس ارزیابی  ٥٩/٠آن کمتر از  CVRسئوال که 

، CVIتخصص)، حذف شد. در مرحله بعدی، با تعیین شاخص م
نامه نهایی  بررسی کیفی محتوا انجام و قابلیت اجرای پرسش

را   نامه پرسش مجدداً متخصص  ١١مشخص شد. به این ترتیب که 
صورت مجزا و  بودن به بر اساس معیارهای سادگی، وضوح و مرتبط

در این  قرار دادند. قسمتی برای هر آیتم، مورد بررسی٤طیف لیکرت 
کمتر بود،  ۷۹/۰آنها از  CVIمقدار عددی  کهسئوال  ۳مرحله نیز 

عبارت تقلیل  ۳۶نامه به  ی پرسشها تمیآبنابراین  حذف شدند.
محتوا و  یینسبت رواشده،  یافت. بر اساس محاسبات انجام

دست  هب ۸۹/۰و  ۹۱/۰ بینامه به ترت پرسش یمحتوا ییشاخص روا
ی عامل لیتحل)، n=۳۶۶استفاده از همه مشاهدات (آمد. با 

 - عامل با استفاده از شاخص کیسر ۳یی شناسااکتشافی منجر به 
سئوال شد. بنابراین  ۵و حذف  ۸۱۷/۰با مقدار  (KMO)الکین  - مایر

دادن   عبارت شد. سپس با قرار ۳۱نامه  تعداد نهایی سئواالت پرسش
از عوامل  کهر یماکس در معرض چرخش ارتوگنال پروعامل  ۳این 
 نیایی برآورد شد. براساس نما درستی و با استفاده از روش گذار نام

 ۶به ترتیب نگرش ( ها عامل ای سئواالت،محتو نیهمچنبارها و 
ی گذار نامسئوال)  ۱۲سئوال) و آگاهی ( ۱۳سئوال)، انتظار منفی (

 نامه را % از واریانس کل پرسش۴۱عامل مذکور  ۳شدند. درمجموع 
% به ۱۴% به عامل نگرش، ۷تبیین نمودند. از این مقدار، حدود 

% به عامل آگاهی اختصاص داشت. میانگین ۲۰عامل انتظار و 
، انتظار مثبت از ۹۶/۴۷±۵۱/۷امتیازات نگرش مثبت به ازدواج 

 ۰۱/۲۸±۷۵/۴و آگاهی نسبت به ازدواج  ۰۹/۲۶±۰۱/۵ازدواج 
  ).۱دست آمد (جدول  به

نامه  برای پرسش کرونباخ یآلفا بیضری، درون یهمسان وهیاز ش
ی نگرش، انتظار از ازدواج و آگاهی، به ها عاملو برای  ۸۲۳/۰

دهنده دقت،  محاسبه شد که نشان ۸۴/۰و  ۸۱/۰، ۸۱/۰ترتیب 
  اعتمادپذیری، قابلیت تکرار و پایایی مطلوب این پژوهش بود. 

  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانی نیاممائده   ۳۴

   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۷دوره                     پژوهشی طب انتظامی-علمینامه  صلف

  با چرخش پروماکس شده از تحليل عاملی اکتشافی وزن عوامل استخراج )۱جدول 
  آگاهی  انتظار  نگرش  سئوال  شماره
      ۵۶/۰  .شود به نظرمن ازدواج موجب افزایش پشتکار در زندگی می۱
      ۶۶/۰  .شود به نظر من ازدواج باعث افزایش آرامش در زندگی می  ۲
      ۵۹/۰  .شود به نظر من ازدواج باعث سروسامان گرفتن افراد می  ۳
      ۴۳/۰  .شدن یکی از دالیل اصلی ازدواج است دار به نظر من بچه  ۴
      ۵۷/۰  .شود به نظر من، ازدواج باعث افزایش روابط اجتماعی می  ۵
      ۶۳/۰  .شود من، ازدواج باعث بهبود شرایط کاری میبه نظر   ۶
  ۶۶/۰      .همسرم یار و همدم من در حل مشکالت زندگی و کارم خواهد بود  ۷
  ۵۱/۰      .استکننده ادامه نسل  ازدواج باعث بقاء و تضمین  ۸
  ۶۵/۰      .تر خواهد بود تر و قوی ام عمیق ازدواج من از دیگر روابط نزدیکی که داشته  ۹
  ۵۱/۰      .انجام کارهای منزل نیاز به مشارکت زوجین دارد  ۱۰
  ۷۲/۰      .بود خواهدمان یتنهايز زمان ر امهمتودنمان ب باهمزمان   ۱۱
  ۷۷/۰      .بودما خواهد  شادمانی زناشوییعامل اصلي  آمیز و محبتحفظ رابطه عاطفی   ۱۲
  ۵۸/۰      .دار شدن باهم توافق خواهیم داشت درمورد زمان بچه  ۱۳
  ۵۵/۰      .بیاید راه منـخواهد كه هم ميرم مسلما همس دیگری برومبخواهم به شهر کاری يا  دالیل تحصیلی اگر به  ۱۴
    ۵۲۵/۰    .با توجه به خلق و خویم، درک من برای همسرم مشکل خواهد بود  ۱۵
  ۵۰/۰      .بود) برای من و همسرم مهم خواهد غیرهوقایع مهم زندگی (سالگرد ازدواج، تولد فرزند و   ۱۶
    ۵۲/۰    .کنم پس از ازدواج، با خانواده همسرم مشکل خواهم داشت فکر می  ۱۷
    ۳۳/۰    .هدف از ازدواج ارضای غریزه جنسی است  ۱۸
    ۶۲/۰    .با توجه به نوع شغلم، زیاد مطمئن نیستم که ازدواجم موفق باشد  ۱۹
    ۳۶/۰    .درآمد من برای شروع زندگی مشترک کافی نیست  ۲۰
    ۳۴/۰    .از همسرم انتظار دارم بتواند با عدم حضور من کنار بیاید  ۲۱
    ۶۲/۰    .کند ازدواج، مرا در رسیدن به اهداف شغلیم محدود می  ۲۲
    ۴/۰    .همسرم به خاطر ماهیت شغل من مجبور خواهد بود که ایثار و ازخودگذشتگی بیشتری از خود نشان دهد  ۲۳
    ۷۶/۰    .شغلم زندگی مشترکم شاد نخواهد بودکنم که به خاطر نوع  فکر می  ۲۴
    ۳۹/۰    .به نظر من، الزمه ازدواج داشتن ثبات کاری است  ۲۵
    ۳۴/۰    .به نظر من، الزمه ازدواج داشتن ثبات مکانی در کار است  ۲۶
    ۶۵/۰    .شود میشرایط شغلیم باعث ترس من از ازدواج   ۲۷
  ۳۲/۰      .همسر خود برای تمام عمر بمانندبه نظر من، افراد باید در ازدواج با   ۲۸
  ۵۶/۰      .وقتی ازدواج کنم از ازدواجم راضی خواهم بود  ۲۹
    ۵۰/۰    .شود دیگران میو ازدواج باعث کاهش رابطه عاطفی من   ۳۰
  ۵۰/۰      .ازدواج یک تکلیف دینی و یک امر مقدس است  ۳۱

  
  بحث
 ۀنام پرسش استانداردسازی و طراحی مطالعه، این انجام از هدف
 نیروی مجرد پرسنل از یا نمونه در ازدواج از انتظار و نگرش آگاهی،

عنصر کلیدی نقش مهمی  ۳کلی این طور به بود. تهران شهر انتظامی
. با مروری بر کنند یمی یک ازدواج موفق و بادوام ایفا ریگ شکلدر 

 صورت بهدریافت که هرکدام از این موارد  توان یممطالعات گذشته 
ساخته مورد بررسی  ی محققها نامه پرسشجداگانه با استفاده از 

 انتظار و نگرش آگاهی،عامل  ۳اند. در این پژوهش هر  قرار گرفته
مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند و به جرأت  زمان هم طور به
گفت مطالعه حاضر، جزء اولین مطالعاتی است که در این  توان یم

نامه استاندارد خودساخته همراه با بررسی  زمینه به طراحی پرسش
  روایی و پایایی آن پرداخته است.

  

 و ییمحتوا ییروا از نامه پرسش ییروا نییتع یبرا قیتحق نیا در
 بر عالوه ،ییمحتوا ییروا در. شد استفاده یساختار ای سازه ییروا
 ییروا انگریب شده محاسبه CVI مقدار. گرفت قرار یابیارز مورد CVI و CVR یعنی معتبر اریبس شاخص دو یعدد مقدار ،یفیک یبررس
 یساختار ییروا یبررس در. بود شده یطراح نامه پرسش رشیپذ مورد
 انسیوار نییتب با عامل ۳ ،یاکتشاف یعامل لیتحل از استفاده با
 نیشتریب یآگاه عامل ،آنها نیب از که شدند استخراج% ۴۰ از شیب

 یآلفا بیضر یطرف از. داد اختصاص خود به را انسیوار درصد
 بیترت به ،یآگاه و ازدواج از انتظار نگرش، یها عامل یبرا کرونباخ

 که دهد یم نشان جهینت نیا. شد محاسبه ۸۴/۰ و ۸۱/۰ ،۸۱/۰

  

 ،یریاعتمادپذ دقت، از پژوهش نیا در شده یطراح نامه پرسش
  است. برخوردار یمطلوب ییایپا و تکرار تیقابل
ی خودساخته ها نامه پرسشو همکاران، از  یا هزاوه مطالعهدر 
جداگانه برای بررسی آگاهی و نگرش زوجین نسبت به  صورت به

ی آموزشی پیش از ازدواج استفاده شده ها کالسمسائل بهداشتی 
است. در این مطالعه برخالف مطالعه حاضر، برای بررسی روایی 

ی ارزیابی ها روشمحتوا، تنها از روش کیفی استفاده شده و سایر 
  .[10]نامه، مورد بررسی قرار نگرفته است روایی پرسش

و همکاران که نگرش به ازدواج در دانشجویان  نیلفروشاندر مطالعۀ 
اند. روایی  مجرد بررسی شده است، از مقیاس نگرش استفاده نموده

محتوای این مطالعه تنها از طریق روش کیفی بررسی شده و پایایی 
ی درونی مورد ارزیابی قرار گرفته سان همی بازآزمایی و ها روشبا 

و  ۷۷/۰شده در این پژوهش  اسبهاست. ضریب آلفای کرونباخ مح
ضریب پایایی (بازآزمایی) مقیاس نگرش به ازدواج نیز در کل نمونه 

دهنده  دست آمده است که همانند مطالعۀ حاضر، نشان به ۹۱/۰
پایایی و روایی مناسب و کافی این مطالعه است. از طرفی با 

ر عامل استخراج شده، که د ۴استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 
  هنمود% واریانس مقیاس نگرش به ازدواج را تبیین ۲۶/۴۴مجموع 
و همکاران، ساختار  نیلفروشان. در پژوهش دیگری توسط [12]است

ی از ا نمونهعاملی، پایایی و روایی مقیاس انتظار از ازدواج در 
دانشجویان مجرد دوره کارشناسی در دانشگاه اصفهان مورد بررسی 

آن روایی محتوایی به روش کیفی بررسی قرار گرفته است که در 
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دست  به ۸۸/۰ی درونی ضریب آلفای کرونباخ سان همشده و با روش 
 ۹۱/۰آمده است. ضریب اعتبار در کل نمونه با روش بازآزمایی نیز 

 ۳محاسبه شده است. در این پژوهش با تحلیل عاملی اکتشافی 
انتظار % واریانس ۴۷/۳۳عامل استخراج شده است که در مجموع 

نند. تحلیل عاملی تأییدی نیز مطابقت مدل ک یماز ازدواج را تبیین 
و همکاران  مقدم باقیانی. [5]نماید را تأیید می ها دادهشده با  استفاده

به بررسی نگرش جوانان در شرف ازدواج در شهرستان بروجن با 
اند. روایی محتوایی از  پرداخته ساخته محققنامه  استفاده از پرسش

نامه  یق نظرات متخصصان بررسی شده و سنجش پایایی پرسشطر
ی درونی و محاسبه ضریب آلفای سان همکارگیری روش  بهبا 

و  عبدالجبار. [11]) مورد تأیید قرار گرفته است۷۳/۰کرونباخ (
همکاران در نتایج مطالعه خود بر تعدادی از دانشجویان مقطع 

مقدار ضریب  کارشناسی جهت بررسی نگرش نسبت به ازدواج،
اند. در این پژوهش برای  گزارش نموده ۸۷/۰آلفای کرونباخ را 

نامه نیز تنها از روایی صوری استفاده شده  ارزشیابی اعتبار پرسش
و همکاران در پژوهش خود بر تعدادی از داوطلبان  محامد. [16]است

با این  راستا همدرمانی  - به مرکز بهداشتی کننده مراجعهمجرد 
برای سنجش آگاهی و  ساخته محققنامه  مطالعه از یک پرسش
اند. در این پژوهش با روش آلفای کرونباخ،  نگرش استفاده نموده

گزارش شده است. هرچند ارزیابی اعتبار  ۸۳/۰نامه  پایایی پرسش
نامه با استفاده روایی محتوا مورد بررسی قرار گرفته، اما  پرسش
و همکاران با  رمضانی. [17]نشده است بودن آن گزارش مناسب

به بررسی آگاهی و نگرش  خودساختهنامه  کارگیری پرسش به
اند که هرچند روایی محتوایی این  زوجین قبل از ازدواج پرداخته

. [18]ابزار مورد تأیید قرار گرفته، اما پایایی آن گزارش نشده است
ین را قبل و همکاران در پژوهشی، آگاهی و نگرش زوج محمودآباد

ساخته  نامه محقق اند. روایی پرسش از ازدواج مورد بررسی قرار داده
مورد استفاده به روش روایی محتوایی سنجیده شده و ضریب 

  .[19]آمده است دست به ۷۰/۰آلفای کرونباخ این ابزار 
هرچند روایی و پایایی آنها  گرفته انجامطور کلی، در مطالعات  به

از  کی چیهه اما برخالف این مطالعه، در مورد تأیید قرار گرفت
آنهاروایی محتوایی کمی بررسی نشده است. درواقع با استفاده از 

و  تر نانهیب واقعتوانند قضاوت  روش محتوایی کمی، محققین می
نامه داشته باشند و این امر یکی  ی از سنجش روایی پرسشتر قیدق

استفاده از حجم از نقاط قوت مطالعه حاضر بود. عالوه بر این، 
بودن افراد مورد مطالعه نیز از دیگر نقاط  نمونه مناسب و همگن

  قوت این مطالعه بود. 
محدودیت این پژوهش، انتخاب پرسنل نیروی انتظامی  نیتر مهم

ساکن شهر تهران به عنوان جامعه آماری بود زیرا این موضوع باعث 
مطالعه به کل آمده از این  دست ی بهها افتهکاهش امکان تعمیم ی

ها  عالوه بر این، احتمال سوگیری پاسخ نیروی انتظامی کشور شد.
 شود یم شنهادیپی این پژوهش بود. ها تیمحدودیکی دیگر از 

 یدییتأ یعامل لیتحل از استفاده با ندهیآ در یگرید مشابه مطالعه
   .شود انجام نامه پرسش یها عامل ساختار دییتأ یبرا
  

 گیری نتیجه
نامۀ حاضر به عنوان یک ابزار قابل اعتماد، روا و مناسب در  پرسش
 صورت بهمقیاس آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج  ۳ی ریگ اندازه
  قابل استفاده است. زمان هم

  
، نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و لهیوس نیبد قدردانی: و تشکر

ی کل ناجا که بهداری کاربردقدردانی خود را از مرکز تحقیقات 

نمایند.  یمحمایت مالی این پروژه را بر عهده داشت، اعالم 
از ریاست و کارکنان دلسوز این سازمان که در انجام این  نیچن هم

ند، کمال تشکر و قدردانی را داشتای  پژوهش، همکاری صمیمانه
  .میینما یم
  موردی گزارش نشده است. اخالقی: هیدییتأ

 یبررس" عنوان با یپژوهش طرح حاصل مقاله نیاتعارض منافع: 
 پرسنل در یآور فرزند به شیگرا و ازدواج از انتظار و نگرش ،یآگاه
  .است" یانتظام یروین

سنده اول)، نگارنده ی(نومائده امینی سندگان: یسهم نو
نژاد  انوشیروان کاظم %)؛۴۰مقدمه/پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث (

محمد  %)؛۳۰اصلی (شناس/پژوهشگر  سنده دوم)، روشی(نو
گر آماری  لیسنده سوم)، پژوهشگر کمکی/تحلی(نوفشارکی  غالمی

)۳۰(%.  
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