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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی ساختار عاملی اکتشافی نسخه فارسی مقياس مقياس خانواده اصلی در
دانشجویان دانشگاه پيام نور شهرستان فسا انجام گرفت 272 .دانشجو به روش نمونهگيری تصادفی چند
مرحله ای از ميان دانشجویان پيام نور شهرستان فسا برگزیده شدند و نسخه فارسی مقياس  07ماده ای
خانواده اصلی را تکميل نمودند .دادهها با روش از همبستگی از نوع تحليل عامل اکتشافی و با استفاده از نرم
افزارهای آماری  SPSS-21تجزیه و تحليل شدند .تحليل عاملی تحليل اکتشافی ،ساختار  -2عاملی را
شناسایی کرد :جو هيجانی خانواده ،مسئوليت پذیری و خلق و لحن صدا ،احترام و باز بودن به اعضای
خانواده ،اعتماد به اعضای خانواده ،جدایی و فقدان ،وضوح ابرازگری و دامنه احساس ها .ضرایب آلفای
کرونباخ کل مقياس  ،7/53برای عاملهای ششگانه از  7/02تا  7/51بود .همبستگی معنادار بين نمره کل
مقياس و  2عامل بيانگر روایی همگرا و همبستگی های پایين  2خرده مقياس با هم بيانگر روایی واگرا
مقياس حاضر است .در نهایت ،مقياس خانواده اصلی را می توان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در اندازه-
گرایی جنبه هایی از خانواده اصلی در مراکز درمانی و مشاوره مورد استفاده قرار داد.
کلید واژه ها :مقياس خانواده اصلی ،تحليل اکتشافی ،خانواده.
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پیشگفتار
خانواده اصلی ،خانواده ای است که فرد چه به لحاظ فيزیولوژیکی ،روانی و هيجانی ریشههای
خود را در آن دارد .تاثير این ریشههای کهن ،عميق و بانفوذ است و به ایفای نقش مهم خود در
زمان حال نيز ادامه میدهد (  .)Hovestadt, Anderson, Piercy, Cochran, & Fine, 1985مقياس
خانواده اصلی ( )the Family of Origin Scaleتوسط هاوستادت و همکاران در سال  1529برای
اندازهگيری سالمت ادراک شده در یک خانواده اصلی توصيف شد،)Hovestadt, et al., 1985( .
«خانواده سالم» را به عنوان خانواده ای تعریف کردند که رشد فردی هر عضو و نزدیکی و صميميت
را پرورش میدهد .آنه ا معتقدند که خانواده سالم با تاکيد بر بيانگری ،مسئوليت شخصی ،احترام
به سایر اعضای خانواده ،گشودگی نسبت به دیگران ( )openness to othersدر خانواده ،و با برخورد
آزادانه با جدایی و فقدان ،استقالل را در اعضایش پرورش میدهد .به طور همزمان ،خانواده سالم با
تشویق ابراز دامنه وسيعی از احساسها ،ایجاد یک جو گرم در خانه ،برخورد با تعارضها بدون
درگيری ،افزایش حساسيت در اعضای خانواده و اعتماد داشتن به خوب بودن ماهيت انسانها،
صميميت را افزایش می دهد .اگرچه قصد اوليه مقياس خانواده اصلی در ارزیابی بالينی استفاده شده
است ،چند طرح انجام شدهاند که بيان میکنند این ابزار میتواند نقش مهمی در پژوهش های
خانواده داشته باشد .مثالً ،فاین و هاوستادت ( (Fine & Hovestadt, 1985از این برای نشان دادن
یک رابطه بين تفکر منطقی ،ادراکهای ازدواج و سطوح ادراک شده سالمت در خانواده اصلی
استفاده کردند.
در خانواده درمانی ،خانواده اصلی اساس رویکردهای روانپویشی و بوئنی ( )Bowenianبه درمان
است .برخی خانواده درمانگران دیگر هم مثل مکتب روابط شيئ ( )object relationاشاره میکنند
که خانواده اصلی تاثيرات خود را به واسطه بازنماییهای درونی شده روابط مهم (معموالً روابط بين
یک والد و کودک) اعمال میکند ( .)Nichols, 2009از یک چشمانداز نظریه چند نسلی ،تجارب
کسب شده در خانواده اصلی ميراثی را بر جای میگذارد که بر رشد فرد در سراسر عمر او تاثير می-
گذارد ،از جمله روابط نزدیک (Sabatelli, & Bartle-Haring, 2003؛ Whitton, Waldinger,
 .)Schulz, Allen, Crowell, & Hauser, 2008از این رو ،در چند دهه اخير استفاده از نظریه
خانواده اصلی برای هدایت کاربست و پژوهش درمانی به سوی روابط خانوادگی رشد قابل توجهی
داشته است (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973؛ Bowen, 1978؛ Framo, 1976, 1992؛ Satir,
 )1978( Bowen .)1988معتقد است که در تاثير خانواده اصلی بر بهداشت روانی فرد دو جنبه
کليدی وجود دارد :دوگانگی عقالنی–هيجانی ( )intellectual-emotionalو تنش بين با هم بودن و
فردگرایی ( .)togetherness-individualistزمانی که این دو جنبه از شخصيت متعادل باشند گفته
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می شود که فرد به خوبی تمایزیافته است .به موازات این گرایش به نظریه خانواده اصلی ،نياز به
ایجاد ابزار مفيدی جهت بررسی فرآیندهای خانواده اصلی به وجود آمده است .مقياس خانواده اصلی
( )Hovestadt, et al., 1985یک ابزار  07مادهای است که روی استقالل و صميميت به عنوان دو
مفهوم ضروری و درهمتنيده در زندگی یک خانواده سالم تمرکز میکند.
شواهد مربوط به ساختار عاملی مقياس خانواده اصلی برای مراجعان بالينی و غيربالينی از یک
عامل اصلی تشکيل شده است (Gavin, & Wambolt, 1992؛ Lee, Gordon, & O'Dell, 1989؛
Mangrum, 1988؛  )Mazer, Mangrum, Hovestadt, & Brashear, 1990اگرچه عاملهای اضافی،
کوچکتری توسط برخی محققان شناسایی شدهاند .برای مثال )1990( Mazer, et al., ،مانند
 )1988( Mangrumقادر به استخراج هفت عامل بودندManley, Searight, Binder, & Russo .
( )1990به پنج عامل دست یافت .لی و همکاران ( )1525نشان دادند که مقياس خانواده اصلی بر
روی بيماران غيربستری شامل  17عامل است :ابرازگری ،مسئوليتپذیری ،احترام به دیگران ،باز
بودن به دیگران ،پذیرش جدایی و فقدان ،دامنه احساسها ،خلق و لحن صدا ،حل تعارض ،همدلی و
اعتماد .لی و همکاران )  )Lee, et al., 1989بر روی  177بيمار و  177فرد عادی با استفاده از
تحليل عامل اصلی (چرخش واریماکس) نشان دادند تنها یک عامل قابل شناسایی و استخراج است.
 )1990( Mazer, et al.,ساختار عاملی مقياس خانواده اصلی را بر روی نمونهای از دانشجویان در
دانشگاه ایالتی تگزاس غربی مورد بررسی قرار دادند و به  2عامل دست یافتند -1 .احترام برای
دیگران و بازبودن به دیگران -2 ،جو روانشناختی خانواده اصلی -3 ،محيط خانه -0 ،جدایی و
فقدان -9 ،اعتماد -2 ،وضوح ابرازگری و  -2حل تعارض)1994( Ryan, Kawash, Fine, & Powel .
نشان دادند که مقياس خانواده اصلی شامل هفت عامل است :همدلی ،باز بودن به دیگران ،حل
تعارض ،وضوح ابرازگری ،خلق و لحن صدا ،مسئوليت پذیری ،دامنه احساس ها ،اعتماد و پذیرش
جدایی و فقدان.
 )2012( Vanier & Russell Searightنشان دادند که بين انگيزش برای دانستن ،انگيزش برای
عمل و ا نگيزش برای تحریک و مقياس خانواده اصلی همبستگی وجود دارد)1994( Ryan, et al., .
دریافتند که مقياس خانواده اصلی قادر به تفکيک گروه بالينی از غيربالينی است ،و این مقياس با
مقياس های فقدان نزدیکی در خانواده ( ،)Lack of Closeness in Familyاختالل زناشویی گسترده
خانوادگی( ،)Extended Family Marital Disruptionپذیرش توسط مادر و پدر و استقالل/کنترل
روانشناختی توسط مادر همبسته است.
 )1985( Hovestadt, et al.,ضرایب پایایی باز-آزمون مقياس خانواده اصلی (به فاصله  2هفته)
بر روی فارغ التحصيالن روانشناسی  ،7/52برای خرده مقياس استقالل  7/22و برای خرده مقياس
صميميت  7/23و ضریب آلفای کرونباخ برای یک نمونه از دانشحویان )1994( Ryan, et al., ،7/29

فصلنامه علمي– پژوهشي روش ها و مدل های روانشناختي ،سال هشتم ،شماره ،3پاییز ،69پیاپي 96

این ضریب  7/52و دامنه ضرایب از ( 7/55برای عامل پذیرش جدایی و فقدان) تا ( 7/57برای عامل
همدلی) 7/59 )2010( Petrogiannis & Softas-Hall ،7/52 )1992( Gavin, & Wambolt ،و
 7/52 )2012( Hemming, Blackmer, & Searightگزارش کردند .با توجه به مطالعات انجام شده
در کشورهای غربی که خانواده اصلی یکی از ارگان رشد مناسب و شخصيت پروری افراد است ،و در
نتيجه در این نوع خانواده ها سالمت افراد حفظ می شود ،این مطالعه به دنبال شناسایی و استخراج
مولفه های مقياس خانواده اصلی در جامعه ایرانی بوده است .دو سوال این پژوهش عبارتند از-1 :
نسخه فارسی مقياس خانواده اصلی از چند عامل تشکيل شده است؟ و  -2مقياس خانواده اصلی از
پایایی و روایی همگرا و واگرا مناسب برخوردار است؟

روش پژوهش
این مطالعه توصيفی-همبستگی از نوع تحليل عامل اکتشافی است .جامعهی این پژوهش شامل
کليه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی رشتههای تحصيلی مختلف (زیستشناسی ،مدیریت
بازرگانی ،مدیریت جهانگردی ،کامپيوتر ،زبان انگليسی ،حقوق و علوم تربيتی) دانشگاه پيام نور
شهرستان فسا در استان فارس در سال تحصيلی  50-59بود .از این جامعهی  1277نفری بر اساس
فهرست رشتههای تحصيلی و کالس های مختلف آموزش دانشگاه 272 ،دانشجو (137دختر،
 )%22/9و (22پسر 93 ،)%32/9 ،نفر از رشته زیست شناسی 92 ،نفر از رشته زبان انگليسی 93 ،نفر
از رشته مدیریت 15 ،نفر از رشته علوم تربيتی 11 ،نفر از رشته کامپيوتر و  12نفر از رشته فيزیک
به روش تصادفی چند مرحله ای و بر اساس نظر گيلفورد ( )1592که حداقل حجم نمونه برای
تحليل عاملی  277نفر مناسب می باشد ،انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها مجوز معاونت
پژوهشی دان شکده و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهيد چمران اهواز گرفته شد و با هماهنگی
های الزم با حراست و اداره آموزش دانشگاه پيام نور شهرستان فسا فهرست تعداد کل دانشجویان
شاغل به تحصيل رشته های مختلف از این اداره دانشگاه درخواست گردید .از ميان جامعهی 1277
نفری دانشجویی ،بر اساس رشتهها و کالسها بهعنوان واحدهای نمونه انتخاب شدند و با استفاده از
فهرست دانشجویان حاضر در کالسهای مختلف  272دانشجو به صورت تصادفی چند مرحلهای
انتخاب شدند .شيوه ی انتخاب نمونه به این صورت بود که از ميان رشته های موجود در دانشگاه 2
رشته (زیست شناسی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت جهانگردی ،کامپيوتر ،زبان انگليسی ،حقوق و علوم
تربيتی) و از هر رشته تحصيلی  0کالس انتخاب شد و از ميان دانشجویان این کالس ها به تصادف
تعدادی انتخاب شدند (جدول  .) 1قبل از ارائه مقياس به دانشجویان انتخاب شده در مورد هدف
پژوهش و کاربرد آن در جامعه ،اطالعات الزم به صورت فردی ارائه گردید .همچنين به آن ها
گوشزد شد که آزادانه و با اختيار و رضایت کامل می توانند در این پژوهش شرکت کنند و هر کسی
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که تمایل به شرکت در این مطالعه را ندارد می تواند از این مطالعه خارج شود .در مورد شيوه پاسخ
د هی به ابزار اندازه گيری نيز اطالعاتی به دانشجویان ارائه شده و به آن ها اطالع داده شد که
اطالعات شخصی و پرسشنامه ای آن ها محرمانه خواهند بود و داده ها به صورت جمعی تحليل
خواهند شد .برای رعایت موازین اخالقی ،پس از اخذ رضایت آگاهانه از مشارکت کنندگان ،ابزارها
بدون نام و نام خانوادگی تکميل شدند تا محرمانه بودن اطالعات تامين گردد .ارزیابی و تکميل
مقياس ها انجام شد تا از تکميل آن ها و درستی و صحت آن ها اطمينان حاصل شود.
ابزار اندازه گیری
مقياس خانواده اصلی .این مقياس توسط  Hovestadt, et al.,در سال  1529تهيه شده و شامل
 07ماده است ،که هر ماده در یک طيف ليکرت پنج رتبه ای از ( 1کامال مخالف) تا ( 9کامالموافق)
مرتب شده اند .همه ماده ها براساس زمان گذشته هستند و شرکت کننده ها را به پاسخ دادن بر
اساس تجارب شان از بزرگ شدن در خانوادهشان راهنمایی میکنند .ماده به دو بعد فراگير دسته
بندی شده اند ،که هر یک شامل پنج خرده مقياس هستند .بعد استقالل شامل موارد زیر است :باز
بودن به دیگران ،وضوح بيانگری ،مسئوليتپذیری ،احترام به دیگران ،پذیرش جدایی و فقدان ،و بعد
صميميت شامل خلق و لحن ،دامنه احساسها ،حل تعارض ،همدلی برای دیگران و اعتماد است.
 27ماده مقياس به صورت منفی و  27ماده آن به صورت مثبت نمره گذاری می شوند.
تحليل داده ها با استفاده از روش های آماری تحليل عامل اکتشافی ( exploratory factor
 ) analysisبرای بررسی اینکه که مقياس خانواده اصلی از چند عامل تشکيل یافته است ،از ضریب
پ ایایی آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی درونی و از ضریب همبستگی پيرسون برای بررسی
روایی همگرا ( )convergent validityو واگرا ( )divergentمقياس فوق الذکر استفاده شد .ضمنا
داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS-21مورد تحليل قرار گرفتند.

یافتهها
جدول  .5ویژگی های جمعيت شناختی
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آزمون توزیع بهنجاری کولموکروف-اسميرینف نشان داد که توزیع داده ها نرمال است (=7/52
 .)p =7/953 ،zجدول  2شاخص های آماری ماده های مقياس خانواده اصلی را نشان می دهد.
جدول  .9ميانگين و انحراف معيار مادهها ی مقياس خانواده اصلی ()n=272
مادهها
1
2
3
0
9
2
2
2
5
17
11
12
13
10
19
12
12
12
15
27
جمع

میانگین (انحراف
معیار)
)7/55( 3/22
)1/72( 3/59
)7/55( 3/01
)1/10( 3/02
)1/72( 2/22
)1/72( 3/21
)1/79( 3/21
)1/73( 3/22
)1/75( 3/23
)1/73( 3/92
)1/75( 3/20
)1/29( 3/70
)1/17( 3/73
)1/70( 3/25
)1/22( 3/32
)1( 2/25
)1/12( 3/02
)1/17( 3/02
)1/25( 3/32
)7/52( 3/22

مادهها

میانگین (انحراف معیار)

21
22
23
20
29
22
22
22
25
37
31
32
33
30
39
32
32
32
35
07

)1/27( 3/07
)1/17( 0/72
)1/15( 3/92
)1/73( 3/90
)1/72( 3/99
)1/17( 3/57
)1/12( 3/02
)1/22( 3/39
)1/11( 3/53
)1/72( 3/50
)1/17( 3/99
)1/12( 3/23
)7/55( 3/10
)1/22( 3/02
)1/73( 3/32
)7/55( 3/29
)1/72( 3/95
)1/71( 3/99
)1/10( 3/22
)1/73( 0/72

)22/27( 132/10

همان گونه که در جدول  2مالحظه می شود ،باالترین ميانگين ها به ترتيب مربوط به ماده های
" "07خانوادهام را به صورت گرم و حمایتگر به یاد می آورم ( )0/72و " "22جو خانواده ام سرد و
منفی بود ( )0/72و کمترین به ترتيب مربوط به ماده های " "9افراد خانواده ام معموال برای
اشتباهاتشان بهانه میآورند ( )2/22و " "12اغلب باید حدس میزدم که سایر اعضای خانواده چه
فکر یا احساسی داشتند ( )2/25و ميانگين و انحراف معيار کل مقياس  )22/27( 132/10به دست
آمده است.
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در گام اول برای مناسب بودن دادههای جمعآوری شده برای تحليل عاملی از دو آزمون
مقدماتی استفاده شد .یافتهها نشان داد که آزمون کيزر-مير-اولکين ( Kaiser-Meyer-Olkin
( )Measureشاخص کفایت اندازه گيری نمونه) برابر با  7/57است .مقدار  KMOبيانگر این است که
مفروضه های آماری نرم ال بودن چند متغيری برقرار است و اینکه اندازه نمونه برای تحليل عاملی
کافی است .همچنين آزمون کرویت بارتلت ()P < 7/771( 3219/71 )Bartletts Test Sphericity
محاسبه شد که از نظر آماری معنادار بود .این دو شاخص بيانگر مجاز بودن استفاده از تحليل عاملی
است (Kaiser, 1996؛  .)Sharma, 1996برای بررسی روایی سازه این مقياس ،از تحليل عاملی
اکتشافی استفاده شد .در این تحليل با استفاده از روش تحليل مؤلفه های اصلی ( principle
( )components analysisچرخش واریماکس) و مقادیر ویژه ( )eigen valuesباالتر از یک در آغاز
یازده عامل مشاهده گردید .اما بر اساس آزمون اسکری (( )Scree testنمودار  )1و پيشينه ی
پژوهش شش عامل استخراج گردید که بر روی هم  %91/25واریانس ماده های این مقياس را
تبيين نمودند .در این پژوهش از بارهای عاملی  7/07به باال در تحليل استفاده شده است .جدول3
بارهای عاملی مادههای هر یک از عوامل ششگانه مقياس خانواده اصلی را نشان می دهد.
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جدول  .3ماتریس ساختار -2عاملی چرخشیافته واریماکس مقياس خانواده اصلی

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،عامل اول (جو هيجانی خانواده ،مسئوليت
پذیری و خلق و لحن صدا) در حدود  37/22درصد بيشترین مشارکت را در تبيين واریانس مقياس
فوق بر عهده دارد ،ماده های عامل دوم (احترام و باز بودن به اعضای خانواده)  ،9/22%عامل سوم
(اعتماد) 0/35درصد ،عامل چهارم (جدایی و فقدان) 3/29درصد ،عامل پنجم (وضوح بيان و ابراز
گری)  3/21%و عامل ششم (دامنه احساس ها)  3/39درصد بودند .به عبارت دیگر ،می توان بيان
کرد که مقياس خانواده اصلی یک ابزار چند بعدی است .این یافته به پرسش اول تحقيق پاسخ می
دهد .الزم به ذکر است که  0ماده (مادههای 12 ،2 ،2و  39از فرم اصلی) از  07ماده از مقياس بر
روی هيچ یک از شش عامل استخراج شده بار عاملی نداشتند که از ميان کل ماده ها حذف شدند
(جمعا  32ماده) .ضمنا ماده های  31 ،22 ،19 ،1و  33بر روی عامل های مختلف بار عاملی
مشترک دارند (جمعا.)%91/25 :
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جدول  .2ضرایب آلفای کرونباخ کل و خرده مقياس های مقياس خانواده اصلی
عامل ها

کل

آلفای
کرونباخ

7/53

خرده مقیاس ها
5

9

3

2

5

9

7/51

7/22

7/20

7/23

7/92

7/02

همانطور که در جدول  0مشاهده می کنيد ،ضرایب پایایی کل و خرده مقياس های ششگانه
به جز عامل های پنجم و ششم رضایت بخش هستند .این یافته پاسخگوی سوال دوم تحقيق است.

نمودار  .5آزمون اسکری مقياس خانواده اصلی
جدول  .9ضرایب روایی همگرا و واگرا مقياس خانواده اصلی
9

3

2

5

9

کل

عامل
1

7/23

7/92

7/25

7/32

7/07

7/51

p  7/771

2

-

p  7/771
7/93

p  7/771
7/27

p  7/771
7/07

p  7/771
7/30

p  7/771
7/22

p  7/771

p  7/773

-

7/15

p  7/771
7/30

p  7/771
7/21

p  7/771
7/22

p  7/771
7/20

p  7/771

p  7/771
7/07

3
0
9

-

p  7/771
-

7/12
p = 7/723
7/72

p  7/771
7/93
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P =7/220
2
کل

-

p  7/771
7/02
p  7/771
-

همان طور که در جدول  9مالحظه می شود ،ضرایب همبستگی بين نمره کل مقياس خانواده
اصلی و خرده مقياس های ششگانه آن از  7/07تا  )p  7/771( 7/51نشاندهنده روایی همگرا ،و
کاهش ميزان همبستگی بين شش خرده مقياس این ابزار بيانگر روایی واگرا مقياس فوق الذکر
است.

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر یکی از مطالعات مربوط به بررسی ویژگیهای مقياس نسخه فارسی خانواده اصلی
در جامعه ایران است .این مطالعه و یافتههای ویژگیهای روانسنجی از سودمندی و کاربرد پذیری
مقياس خانواده اصلی در این فرهنگ حمایت میکند .همسانی درونی مقياس نسخه فارسی خانواده
اصلی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در کل مقياس توسط تحليل مولفههای اصلی (مطالعه
حاضر) و به ویژه در عامل های "جو هيجانی خانواده ،مسئوليت پذیری و خلق و لحن صدا"،
"احترام و باز بودن به اعضای خانواده" و "اعتماد به اعضای خانواده" دارای قابليت اعتماد رضایت-
بخشی هستند .این بافتهها با مطالعات  )1985( Hovestadt, et al.,بر روی فارغ التحصيالن
روانشناسیPetrogiannis & Softas-Hall ،)1992( Gavin, & Wambolt ،)1994( Ryan, et al., ،
( ) 2010و  )2012( Hemming, et al.,که بيان کردند این مقياس در گروههای مختلف از پایایی
مناسبی برخوردار است ،هماهنگ می باشد .ضرایب به دست آمده در مطالعه حاضر تا حدودی با
ضرایب مطالعات دیگر برابری می کند .نتایج به دست آمده از ضرایب قابليت اعتماد مقياس ،به
سوال دوم تحقيق که آیا مقياس نسخه فارسی خانواده اصلی از پایایی مناسبی برخوردار است ،پاسخ
مثبت می دهد .به عبارت دیگر ،می توان نتيجهگيری کرد که مقياس فوق در جامعه ی دانشجویی
از همگونی درونی با توجه به مادههای آن برخوردار است .الزم است بيان شود که در دو عامل به
دست آمده دیگر ضرایب از حد و مرز  7/27پایين ترند که ناشی از این است که یک یا دو ماده از
این عامل ها با ماده های دیگر تجانس ندارند و ضرایب پایایی را پایين آورده اند.
مقياس  07ماده ای خانواده اصلی پس از حذف  0ماده ( 32ماده) به نظر می رسد از روایی
صوری خوبی برخوردار باشد و اکثریت دامنه مفاهيم مرتبط با سالمت درک شده خانواده اعم از
جنبه های جو هيجانی و عاطفی مثبت ،بيان احساس ها و عقاید ،فهم و درک اعضای خانواده اصلی
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و غيرو را شامل می شود ،و بيانگر این است که این ابزار ممکن است بالقوه مدرک و تایيدی برای
ارتقاء و بهبود های کلی در سالمت خانواده ها باشد .از سوی دیگر ،این مقياس به نظر می رسد
روایی محتوایی خوبی داشته باشد .به این صورت که نسبتهای پاسخ در نمونه دانشجویان در ماده-
های  32گانه به تفکيک باال هستند .مثال ،در ماده ( 3در خانواده ام ،همدیگر را به ایجاد روابط
جدید تشویق میکردیم) آزمودنیها  %2گزینه "خيلی مخالفم" و  %22گزینه "کامال موافقم" پاسخ
دادند و به همين ترتيب برای ماده های دیگر.
مقياس خانواده اصلی برای اندازهگيری یا طبقهبندی کردن افراد به سطوح سالمت درک شده
در خانواده اصلی طراحی شده و به عنوان یک ابزار خود گزارشی ،اطالعات مفيد و سودمندی را بر
پایه ادراک های مشخص شرکت کنندهها از خانواده اصلیشان به دست می دهد .کاربران مقياس
خانواده اصلی باید در نظر داشته باشند که ادراکها تحریفپذیرند و در طول زمان و تجارب زندگی
انکار میشوند (.)Hovestadt, et al., 1985
براساس نتایج ميانگين نمره کل شرکت کنندهها در مقياس خانواده اصلی  132/10تاحدودی
نزدیک به ميانگينهای یافت شده در مطالعات انجام شده  103/0در یونان ( & Petrogiannis
 105/22 ،)Softas-Hall, 2010در آمریکا ( )Lee, et al., 1989و کانادا Ryan, et al., ( 132/2
 ) 1994است .در اینجا باید بيان کرد در فرآیند خانواده باید به تفاوتهای فرهنگی نيز توجه نمود.
برای مثال ،در خانوادههای ایرانی عامل «خلق و لحن صدا» از مفهوم صميميت از ميان عوامل به
دست آمده در مطالعه حاضر ارزش بيشتری دارد ،در صورتی که در جامعه خانوادههای یونانی-
آمریکاییتبار عامل «ابراز هيجان» و در جامعه یونان عامل «خلق و لحن صدا» از اولویت و ارزش
بيشتری برخوردار است.
در مطالعه حاضر ،واریانس کل تبيين شده توسط راهحل عاملی با گزارشهای قبلی قابل مقایسه
است .چرخش واریماکس همبستگیهای ميان عوامل منتج را به حداقل میرساند (.)Kline, 1994
در نتيجه ،مادههای کمتری روی یک عامل بارگذاری میشوند و اغلب این کاهش تا حدی است که
برحسب واریانس تبيين شده  ،%91/25شش عامل اوليه مثل پژوهشهای 21/0% Mazer, et al.,
()1989( 27/9% Lee ،)1994( 22/22% Ryan, et al., ،)2012( 25/22% Hemming, et al., ،)1990
و  )2010( 27/22% Petrogiannis & Softas-Hallقدرت تبيين مشابهی دارد .الگوی عاملی مطالعه
حاضر با تعدادی از مطالعات تحليل عاملی گزارش شده مقياس خانواده اصلی انتشار یافته بين سال-
های  1529تا  2712تا اندازه زیادی شباهت دارد .موضوع این است که تا حدودی مقياس خانواده
اصلی یک ابزار چند بعدی در برابر یک ابزار تک بعدی است ،که تا اندازهای توسط هر عامل تفسير
میشود .در حالی که عامل اول اساسا واریانس بيشتری از ساختار عاملی کلی را تبيين میکند ،پنج
عامل باقيمانده دیگر در درک کنشوری خانواده کمک کننده هستند.
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در بررسی  13ماده با بار  7/07به باال روی عامل اول ،به نظر میرسد که یک بعد مشترک «جو
هيجان خانواده و مسئوليتپذیری» و «خلق و لحن صدا» وجود داشته باشد و این یک عامل دو
قطبی است که دیدگاههای مثبت و منفی جو خانواده را مطرح میکند ،یعنی« ،دوستانه و خوشایند
یا سرد و منفی» (ماده « :22جو خانوادهام سرد و منفی بود»؛ ماده « :2تعارض ها در خانواده ام
هرگز حل نمی شدند»؛ ماده « :22در خانوادهام ،احساس می کردم می توانم در مورد مسایل حرف
بزنم و تعارض ها را حل کنم») .ساختار عاملی «آسانسازی احساسهای اعضای خانواده» تا
حدودی مفهوم «صميميت» فرض شده را بيان میکند .این عامل یک مفهوم عمومی از چگونگی
لذت و گرمی خانواده را نشان میدهد.
دومين عامل به نظر میرسد که به «جو باز بودن به دیدگاههای اعضای خانواده» و «احترام قائل
شدن برای دیگران» تاکيد دارد (ماده « :33افراد خانوادهام معتقد بودند که معموال دیگران از شما
بهره میبرند» ؛ ماده  « :15در خانواده ام ،برای ابراز عقایدم احساس راحتی می کنم») .به طور کلی،
این عامل به آسانسازی ابراز دیدگاهها و عقاید اعضای خانواده و تا حدی کمتر ،احساسهایشان و
یادآوری کيفيت ارتباط فراخانوادگی اشاره دارد .با توجه به محتوای مادهها ،این عامل تا حدی با
مفهوم فرضی استقالل توسط سازندگان ابزار هماهنگ است.
سومين عامل به نظر میرسد که به "اعتماد اعضای خانواده" تاکيد دارد (ماده " :3در خانوادهام،
همدیگر را به ایجاد روابط جدید تشویق میکنيم" و ماده " :22در خانوادهام ،یاد گرفتم نسبت به
دیگران شکاک باشم") .این عامل دقيقا مشابه با عامل اعتماد" پژوهش ،)1985( Hovestadt, et al.,
 )2010( Petrogiannis & Softas-Hall ،)1989( Lee, et al.,و  )1990( Mazer, et al.,است .ماده-
های این عامل از شرکت کنندهها سوال میکند که تا چه اندازه به دنبال روابط اعضای خانواده یا
روابط خارج از خانواده هستند .عامل چهارم دقيقا متناظر با عاملهای چهارم "جدایی و فقدان"
پژوهشهای  )1990( Mazer, et al., ،)1985( Hovestadt, et al.,در دو نمونه جداگانه ،و با عامل
سوم  )2012( Hemming, et al.,است (ماده " :17وقتی یک خویشاوند یا یک دوست فوت میکرد
در مورد غمهایمان صحبت میکردیم" ،ماده " :32وقتی فردی که برای ما مهم بود نقل مکان می-
کرد ،اعضای خانواده احساس های فقدانشان را مطرح میکردند") .عامل پنجم با یک ماده زائد بر
جوی تاکيد میکند که اعضای خانواده حرفها و احساسهای یکدیگر را درک میکنند ،با عنوان
"وضوح ابراز گری" .در نهایت ،بررسی مادههای مربوط به عامل ششم یک موضوع واحد قوی را
نشان نداد ،اما دو ماده  25و  31از سه ماده بار گذاری شده این عامل "دامنه احساسها" را بيان
میکند (ماده " :12اغلب باید حدس میزدم که سایر اعضای خانواده چه فکر یا احساسی داشتند"،
ماده " :1در خانواده من ،بروز دادن احساست مثبت و منفی عادی است").
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توانایی بيان دیدگاهها ،عقاید و احساسهای اشخاص ،حتی اگرچه آنها ممکن است از دیدگاه-
های والدین و دیگر اعضای خانواده متفاوت باشند ،سازه روانشناختی هستند که به عنوان عامل
مسلط در همه تحليلهای مقياس خانواده اصلی به نظر میآید که گزارش شدهاند .مقياس خانواده
اصلی برای ارزیابی ادراک های افراد در یک خانواده سالم که آنها زمانی را با کودکان صرف می-
کنند تدوین شده است .درمان گرانی که با زوجهای کار میکنند میتوانند از این ابزار به عنوان یک
تکنيک برای کمک به آنها که از تاثيرات کودکی آگاه میشوند و نقشی که آنها ممکن است در
رابطه زناشویی دارند ،استفاده کنند .همچنين مقياس خانواده اصلی میتواند به درمانگران در به
کارگيری تکنيک های خانواده اصلی با افراد کمک نماید .مثال ،درمان گر خانواده با استفاده از
مقياس خانواده اصلی ممکن است مسائل الینحل پایه که بين مراجع و والدین او وجود دارد،
شناسایی کند .با استفاده از این ابزار میتوان سوالهای پژوهشی مهم را بيان کرد ،مانند" :تا چه
اندازه تجارب خانواده اصلی سالم در تسهيل متغير در درمان خانوادگی مهمند؟" یا "چه جنبههایی
از کنش وری فعلی بزرگساالن با سالمتی در خانواده اصلی در ارتباط است؟" .نسخه فارسی مقياس
خانواده اصلی را میتوان به عنوان یک ابزار پژوهشی برای مطالعه خانوادههای ایرانی در رابطه با
جمعيتهای مختلف استفاده کرد .به عالوه ،نسخه  FOSترجمه شده ایرانی را میتوان به عنوان یک
مصاحبه بالينی تکميلی هنگام بررسی مسایل و مشکالت خانوادگی و ارزیابیهایی برای تصميمهای
درمانی و مداخله ای استفاده کرد .مقياس خانواده اصلی ممکن است در مراکز مشاوره دانشگاهی با
جمعيتهای دانشجویی در جلسات مشاوره و بالينی برای ترغيب هشياری خود و راهحل موضوعها با
خانواده اصلی نيز استفاده شود (Katakis, 1998؛ .)Papadiotis & Softas-Nall, 2006
یک محدودیت پژوهش حاضر این است که نمونه شامل دانشجویان سنين  12-32سال است؛
پژوهش بعدی باید کاربردپذیری مقياس خانواده اصلی را با جمعآوری دادهها از گروههای مختلف و
جمعيتهای بالينی دنبال کند .با فرض اینکه ارزشهای خانوادگی به طور موثری در کشور ما در
 17تا  19سال گذشته تغيير کردهاند ،انجام پژوهش با گروههای سنی مختلف میتواند فرآیندها و
تغييرات چند نسلی را به طور یقين مشخص نماید .در نهایت ،هنگام سنجش موضوعات و مشکالت
خانواده اصلی با شرکت کنندههای ایرانی ،پژوهشهای تجربی بيشتری در تایيد عواملی که در این
پژوهش مشخص شدهاند مورد نياز است.
ضمیمه :نسخه اصلي مقیاس خانواده اصلي
 در خانواده من ،بروز دادن احساست مثبت و منفی عادی است.
 جو خانواده من معموال ناخوشایند است.
 در خانواده ام ،همدیگر را به ایجاد روابط جدید تشویق میکنيم.
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تفاوت عقاید در خانواده من نهی میشود.
افراد خانواده ام معموال برای اشتباهاتشان بهانه میآورند.
والدینم اعضای خانواده را به گوش دادن به یکدیگر تشویق میکنند.
تعارضها در خانواده ام هرگز حل نمیشوند.
خانواده ام به من آموخت که انسان ها اساساً خوب هستند.
درک حرفها و احساس های سایر اعضای خانواده برایم دشوار است.
وقتی یک خویشاوند یا دوست خانوادگی فوت میکرد درباره ناراحتیمان صحبت میکردیم.
والدینم وقتی اشتباه میکردند آن را با آغوش باز میپذیرفتند.
در خانواده ام ،هر احساسی را که دقيقا داشتم بيان می کردم.
حل تعارض در خانواده ام یک تجربه خيلی استرسآور بود.
خانواده ی من پذیرای شيوههای مختلف و دیدگاههای اعضای خانواده نسبت به زندگی بودند.
والدینم مرا را تشویق کردند تا عقایدم را بيان کنم.
اغلب باید حدس میزدم که سایر اعضای خانواده چه فکر یا احساسی داشتند.
نگرشها و احساس هایم دایماً در خانواده نادیده گرفته و نقد میشد.
اعضای خانواده ی من به ندرت مسئوليت اعمالشان را قبول میکنند.
در خانواده ام ،برای ابراز عقایدم احساس راحتی میکنم.
وقتی یک خویشاوند یا دوست خانوادگی فوت میکرد هيچ وقت درباره سوگمان صحبت نمی-
کردیم.
گاهی اوقات در خانوادهام مجبور نبودم چيزی بگویم ،اما احساس میکردم مر را فهميدهاند.
جو خانواده ام سرد و منفی بود.
جو خانواده ام خيلی پذیرای عقاید یکدیگر نبود.
درک حرفها و احساس های سایر اعضای خانواده برایم آسان بود.
اگر یک دوست خانوادگی نقل مکان میکرد ،هرگز احساس های ناراحتیمان را مطرح نمی-
کردیم.
در خانواده ام ،یاد گرفتم نسبت به دیگران شکاک باشم.
در خانواده ام ،احساس میکردم میتوانم در مورد مسائل حرف بزنم و تعارضها را حل کنم.
سخت بود که عقایدم را در خانوادهام بيان کنم.
در مواقع غذا خوردن غذا در خانه معموالً من دوستانه و محبت آميز بود.
در خانواده ام ،معموالً هيچ کس به احساس های سایر اعضا اهميت نمیداد.
ما معموالً قادر به حل تعارضها در خانوادهمان بودیم.
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. ابراز احساس های خاص جایز نبود،در خانواده ما
.افراد خانواده ام معتقد بودند که معموالً آن ها از شما بهره میبرند
.از بيان فکر و احساسم در خانوادهام راحت بودم
.اعضای خانوادهام معموالً به احساس های یکدیگر حساس بودند
 اعضای خانواده احساس های فقدانشان را،وقتی فردی که برای ما مهم بود نقل مکان میکرد
.مطرح میکردند
.والدین ام ما را از ابراز عقاید متفاوت با خودشان منع میکردند
. افراد مسئوليت کاری که کرده بودند را میپذیرفتند،در خانواده ام
. احساسهایت را بروز نده:خانواده ام یک قانون نانوشته داشت
.خانوادهام را به صورت گرم و حمایتگر به یاد میآورم
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