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مقدمه
خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده 
است. چگونگی و کیفیت عملکرد خانواده در تحقق وظایف خویش، شاخص مناسبی جهت 
ارزیابی عملکرد جامعه می باشد. هر چه خانواده دارای عملکرد خوب و سالم تری باشد، به 
همان نسبت ثبات و سالمت جامعه بیشتر تأمین شده است و برعکس هر چه خانواده از 
عملکرد بدتر و آشــفته تری برخوردار باشد، به همان نسبت سالمت جامعه بیشتر تهدید 
شــده است. )باباصفری، 1385( از نظر ستیر1 خانواده هسته اصلی همه نهاد های جامعه 
اســت. خانواده های موجود را پهلوی هم قرار دهید، جامعه به وجود می آید. مؤسســه ها و 
نهاد هایی مانند کلیســا و حکومت کمابیش امتداد خانواده ها می باشند. )بهاری، 1379( 
مینوچین )1974( در مدل ســاختاری کارکرد خانواده به توصیف شش جنبه از ساختار 
خانواده می پردازد که عبارت اند از: ساختار خانواده، انعطاف پذیری، منبع، محیط زندگی، 
مرحله رشــدی و رابطه عالیم بیمار با الگو های تعاملی خانواده که درمانگر با وارد شــدن 
به ســاختار خانواده در طول درمان به شناخت آنها دست می یابد. این رویکرد شیوه های 
درک سیســتم های اصلی و فرعی خانواده و مرز های آن را نیز به درمانگر یادآور می شود. 

)باباصفری، 1385(
در مدل چند مختصاتی که توســط اولســون و همکاران )2000( ابداع و تجدیدنظر 
شده است، دو جنبه رفتار خانواده یعنی یکپارچگی و انطباق پذیری، اهمیت بنیادین دارد 
و یک بعد دیگر به نام بعد تســهیل کنندگی را نیز می ســنجد. این مدل دارای ارزش های 
تجربی متعددی است، با  وجود این به جنبه های خاصی از آن انتقاد هایی وارد شده است. 
)پیکرستان، 1380( مدل بیورز در سال 1981 معرفی شد و دارای دو محور است که یکی 
مربوط به کیفیت سبک تعامل خانواده و دیگری سطح انطباق پذیری و انعطاف خانواده است 
)بارکر2، 1375(، به نظر می رسد الزم است تکنیک های مربوط به ارزیابی خانواده بیشتر 
گسترش یابد و پژوهش های بیشتری صورت گیرد. در گردهمایی اکثریت پژوهشگران و 
ســازندگان اصلی مقیاس های گوناگون، تالش هایی صورت گرفت تا توافق هایی در مورد 
ارزیابی خانواده به دســت آید، اما همان طور که پیش بینی می شد، این تالش ها بی نتیجه 

ماند. )کیت نر و دیگران، 1996( 

1. Satir
2. Barker
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رویکرد های تجربی مهم در ارزیابی خانواده ها عبارت اند از: مدل خانواده بیورز1، مدل 
حلقوی2، مدل مک مســترز3، مدل فرایند خانــواده4 و نظام ارزیابی خانواده دارلینگتون5. 
مدل نظام های خانواده بیورز، مدل حلقوی و مدل مک مســترز برای ارزیابی خانواده هم 
ابزار های خودسنجی دارند و هم ابزار های مشاهده ای. ابزار های مربوط به مدل حلقوی و 
مدل مک مستر به صورت گســترده ای در مطالعات مختلف به کار رفته است. )استونسون 
 هایند و اکیستر، 1995( از سال 1965 به طور کاربردی و نظری مطالعه پیرامون عملکرد 
خانواده با جدیت تمام شروع شد. در زمینه های کاربردی و نظری عالوه بر هندل، می توان 
به کار های بیورز، باون6 اپشــتاین، بیشــاپ7، لوین8، فرامو9، کارتر10، لهر11 و مینوچین12 
اشــاره کرد. بدین ترتیب بود که ابزار های خودتوصیفی13 برای عملکرد خانواده گسترش 

یافت. )بلوم14، 1985(
غالباً ابزار هایی که برای ســنجش عملکرد خانواده تدوین شده اند ابعاد زیادی را مورد 
ســنجش قرار نمی دهند و بیشتر آنان »همبستگی« و »انطباق پذیری« خانواده را مورد 
ارزیابــی قرار می دهند، در حالی که امروزه دیدگاه ها بر چند متغیر بودن و حتی چند ده 
متغیر بودن در تحقیقات علوم انســانی تأکید دارند. )پیکرســتان، 1380( بنابراین ابزار 
انتخاب شــده، ابعاد متنوعی از عملکرد خانواده را می ســنجد. مقیاس عملکرد خانواده15 
)FFS( که یکی از ابزار های جامع برای ارزیابی سیســتم درونی خانواده است توسط بلوم 
)1985( تدوین شــده است. این مقیاس مشتمل بر 75 عبارت توصیفی درباره نقش های 
خانواده است که بلوم آنها را ضمن انجام تحلیل عاملی در 15 حیطه طبقه بندی نمود. این 
ابعاد پانزده گانه به طور قابل قبولی از یکدیگر جدا هستند. تالش های اولیه برای اعتباریابی 

1. Beavers Family System
2. Circumplex Model
3. McMaster Model
4. Family Process Model
5. Darlington Family Assessment System
6. Bowen
7. Bishop
8. Levin
9. Framo
10. Carter
11. Lehr
12. Minuchen
13. Self-report
14. Bloom
15. Family Functioning Scale

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 



158

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

آن با به کارگیری نمرات به دست آمده از توصیف های خانواده سالم و مختل به دلیل جدایی 
و یــا طالق انجام گرفت که در نتیجه آن تفاوت معناداری بین دو گروه خانواده روی 12 
بعد از 15 بعد عملکرد خانواده به دست آمد. )بلوم، 1985( پانزده زیرمقیاس پرسش نامه 

عملکرد خانواده بلوم عبارت اند از: 
1. همبستگی1: به معنی نبود قید و بند های محدودکننده ارتباط در خانواده و نزدیکی 

عاطفی توسط اعضای خانواده است.
2. ابراز وجود )خودبیانگری2(: توانایی فرد در بروز آزاد احساسات، افکار و عالیق خود 

در چهارچوب خانواده را در بر می گیرد.
3. تضــاد و تعارض3: تضاد رقابت انگیز بین افکار و منافع افراد ناموافق و نوعی تعامل 

بین اعضاء که با عدم توافق و ضدیت همراه است.
4. گرایش هــای ذوقیـ  ســرگرمی4: ایــن بعد به توجه و عالقه اعضــای خانواده به 
فعالیت های تفریحی مثل موسیقی و ورزش و تالش برای موفقیت در آنها اشاره دارد.

5. گرایش های فرهنگیـ  عقالنی5: در برگیرنده عادت های مطالعه عمومی در خانواده، 
شرکت در فعالیت های فرهنگی و توجه به برنامه های هنری است.

6. تأکیــدات مذهبی6: میزان بــاور و اعتقاد به ارزش های مذهبی در خانواده و عالقه 
به آنها را می سنجد.

7. ســازماندهی7: میزان تمایل اعضای خانواده به حفظ انضباط را مورد بررســی قرار 
می دهد.

8. جامعه پذیــری8: در این بعد تمایل خانواده به برقراری ارتباط با محیط پیرامون و 
کسب رضایت از آن مورد توجه است.

9. منبع کنترل بیرونی9: باور اعضاء به عدم کنترل وقایع توســط خودشــان و اعتقاد 
به تقدیر مدنظر است.

1. Cohesion
2. Expressiveness
3. Conflict
4. Active/Recreation Orientation
5. Intellectual/Cultural Orientation
6. Religious Orientation
7. Organization
8. Sociability
9. External Locus of Control
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10. آرمان خانوادگی1: الگوی تصوری که فرد درباره خانواده خود دارد.
11. گسســتگی2: فقــدان پیوند بین افراد و حد و مرز غیرقابــل انعطاف بین آنان را 

تعریف می کند.
12. ســبک خانواده آزادمنش3: خانواده هایــی که برخوردار از آزادی معقول همراه با 

احترام متقابل بوده و تصمیم گیری کار همه آنان می باشد.
13. سبک خانواده بی قید و بند4: این نوع خانواده فاقد قوانین و مقررات معقول است 

و در حالت سردرگمی و ابهام به سر می برند.
14. ســبک خانواده مستبد5: قدرت مطلق در خانواده وجود دارد به طوری که تغییر، 

شکست و تصمیم گیری ها فقط در دست والدین است.
15. به هم تنیدگی6: نزدیکی بیش از حد اعضاء و مشــخص نبودن حد مرز ها را بیان 

می کند. )ثنایی، 1373(
بهاری )1380( و پیکرستان )1380( در دو مطالعه جداگانه نشان  دادند که عملکرد 
خانواده یکی از عوامل در پیشگیری ناهنجاری های اجتماعی خصوصاً معضل فرار دختران 
نوجوان از منزل می باشد. در این دو مطالعه از مقیاس عملکرد خانواده بلوم استفاده شده 
اســت. نتایج پژوهش جنانی )1380( نشان داد که سه بعد از پانزده بعد عملکرد خانواده 
می تواند پیش بینی کننده مناسبی برای سالمت روانی باشد که به ترتیب اهمیت عبارت اند 
از: همبســتگی، آرمان خانواده و بیان گری. در این مطالعه نیز از مقیاس عملکرد خانواده 
بلوم اســتفاده شده است. اســالمی )1380( نشان داد که بین عملکرد خانواده و انتخاب 
ســبک های سه گانه مقابله با فشــار های روانی رابطه معنی دار وجود دارد. در این مطالعه 
نیز از مقیاس عملکرد خانواده بلوم اســتفاده شده اســت. شریفی )1382( با استفاده از 
مقیاس بلوم نشان داد که، رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده و سرسختی وجود 
دارد. همچنیــن ابعادی از عملکرد خانواده به عنوان پیش بینی کننده نمرات سرســختی، 
تعهد، کنترل و مبارزه جویی مشخص شدند. در پژوهشی که زاده محمدی و ملک خسروی 
)1385( در شهر تهران به منظور بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی مقیاس سنجش 

1. Family Idealization
2. Enmeshment
3. Democratic Decision-Making
4. Laissez-Faire Family Style
5. Authoritarian Family Style
6. Disengagement
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کارکرد خانواده )FAD( انجام دادند نشــان داده شد که آلفای کرونباخ کلی پرسش نامه 
و خرده مقیاس های آن اعتبار دارد و ابعاد پرســش نامه از اعتبار بازآزمایی کافی برخوردار 
اســت. نتایج پژوهش ُدرتاج )1389( نشان داد که، عملکرد خانواده کودکان بیش فعال 
ناسالم تر و مخرب تر از گروه غیر بیش فعال است. نتایج پژوهش جهانگیر )1391( نشان داد 
که اشتغال زنان و همچنین میزان تحصیالت آنان می تواند باعث بهبود عملکرد خانواده و 
افزایش رضایتمندی زناشــویی شود و به این ترتیب برای آنان پاداش به حساب آید. نتایج 
پژوهش مسالم1 )1990( نشان داد که هر چقدر عملکرد خانواده بهتر باشد، رابطه والد ـ 
نوجوانی نیز به صورت مثبت تری وجود دارد و هر چقدر عملکرد خانواده ضعیف تر باشــد، 
رابطــه والدـ  نوجوانی نیز منفی تــر خواهد بود. نتایج پژوهش فالن2 و همکاران )1993( 
نشــان داد که ابعادی از عملکرد خانواده از جمله گسستگی و به هم تنیدگی با شیوه های 
مقابله ناکارآمد مثل نادیده گرفتن مشکل رابطه دارد. یافته های شک3 )1998( نشان داد 
که نوجوانانی که سطوح عملکردی خانواده خود را پایین تر گزارش کرده بودند در مقایسه 
با نوجوانانی که ســطوح عملکردی خانواده خود را باالتر گزارش کرده بودند، از مشکالت 
بهداشت روانی بیشتر، رفتار های مشکل دار بیشتر و عملکرد تحصیلی ضعیف تر برخوردار 
بودنــد. بن ـ نون4 )1998؛ به نقل از بوگلس5 و دیگــران، 2006( در دو مطالعه عملکرد 
خانواده را که در آن والدین دچار اختالل اضطراب بودند، مورد بررســی قرار دادند. آنها 
دریافتند که بد عملکردی خانوادگی بیشــتری در والدین دچار اختالل اضطراب منتشر 
در مقایسه با گروه کنترل وجود دارد. کاتز و بریگر6 )1998( و استیون و کیگر7 )2001؛ 
به نقل از کلیک8، 2001( خاطر نشــان کردند که رضایتمندی زناشویی رابطه تنگاتنگی 
بــا عملکرد خانواده )نقش ها، حل مســئله، قدرت تصمیم گیــری و ابراز عواطف( در بین 
زوجین دارد. آنها در پژوهش های خود نشــان دادند که رضایتمندی زناشویی تحت تأثیر 
برابری در تصمیم گیری در امور زندگی و ابراز عواطف در درون خانواده و همچنین میزان 

تحصیالت می باشد.

1. Masselam
2. Fallon
3. Sheck
4. Ben-Noun
5. Bugles
6. Katz & Briger
7. Stevens & Kiger
8. Kolik
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ارزیابی خانواده یکی از اهداف اصلی درمانگران خانواده می باشــد تا بتوانند به اهداف 
خود که در راستای یاری رساندن به خانواده ها می باشد بیندیشند و راهکار هایی را در این 
زمینه کشف و پیشنهاد دهند. در مورد ارزیابی و سنجش خانواده ها مشکالتی وجود دارد 
که مانع از به دست آوردن نتایج درست و قابل اطمینان می شود. اول اینکه چارچوب های 
مفهومی متفاوت و متعددی برای توصیف خانواده ها به کار می رود و دیگری عدم وجود ابزار 
مشــخص و یکسان برای سنجش عملکرد خانواده ها می باشد؛ هیچ ابزار واحدی که مورد 
توافق همگان باشد برای ارزیابی کارکرد زناشویی و خانوادگی وجود ندارد. )زاده محمدی 

و ملک خسروی، 1385(
با توجه به آنچه گذشت، عملکرد خانوادگی یکی از ابعاد مهم زندگی هر فرد است و 
ابزار مناسبی که بتواند جنبه های مختلف آن را بسنجد مورد نیاز است. در ایران ابزار های 
متفاوتی برای سنجش عملکرد خانواده در دست است که یکی از آنها پرسش نامه عملکرد 
خانواده بلوم اســت، اما تا به حال به صورت تخصصی در بین ایرانیان هنجاریابی نشــده 
اســت. بنابراین ما در این پژوهش قصد داریم تا ویژگی های روان سنجی مقیاس عملکرد 
خانواده بلوم را در بین زنان و مردان متأهل شــهر اصفهان بررسی کنیم. در این راستا به 

دنبال پاسخگویی به سه سؤال زیر هستیم: 
1. روایی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متأهل شهر اصفهان 

به چه میزانی است؟
2. پایایی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان مردان متأهل شهر اصفهان 

به چه میزانی است؟
3. جداول هنجار پرســش نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان مردان متأهل شهر 

اصفهان چگونه است؟

روش
بــا توجه به هــدف و ماهیت پژوهش حاضر، از روش تحقیق توصیفی از نوع هنجاریابی 
آزمون اســتفاده شده است. جامعه آماری را زنان و مردان متأهل شهر اصفهان تشکیل 
می دهند که حداقل 5 ســال از ازدواج آنان گذشــته باشــد و حداقل یک فرزند داشته 
باشــند. این جامعه آماری بر اساس نتایج سرشــماری نفوس و مسکن سال 1395 در 
مجموع 707870 خانوار بود که از این تعداد حدود 524003 خانوار حداقل 5 ســال 

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 
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از ازدواج آنها گذشــته بود. یک دهــم درصد از جامعه به عنوان نمونه انتخاب شــدند. 
براســاس جدول مورگان برای جامعه  های خیلــی بزرگ 384 نفر حداکثر نمونه تعیین 
شــده است. در همین حال توصیه شــده در هنجاریابی تعداد نمونه بیشتر از 500 نفر 
باشــد و لذا 524 نفر از مناطق پانزده گانه شــهرداری شهر اصفهان به روش نمونه گیری 
تصادفی خوشــه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. مناطق اصفهان به پنج خوشه شمال، 
جنوب، مشــرق، مغرب و مرکز تقسیم و به روش تصادفی ساده یک منطقه از هر خوشه 
انتخــاب و افراد نمونه از بین خانواده ها و از طریق مراجعه به درب منازلی که نشــانی 
آنها از شهرداری منطقه اخذ شده بود، انتخاب شدند. بدین منظور با مراجعه به قسمت 
انفورماتیک مناطق پانزده گانه شهرداری شهر اصفهان و از روی پرونده خانواده ها از هر 
یک از مناطق پنجگانه، 106 نفر انتخاب شــدند. از تعداد 524 پرسشــنامه، 262 مورد 
بــرای زنان و 262 عدد مورد برای مردان در نظر گرفته شــد. خصوصیات نمونه مورد 

بررسی در جدول 1 آمده است.

جدول 1: ویژگی  های نمونه مورد بررسی بر حسب سن و جنس 

زنانمردان

درصدفراوانیدرصدفراوانیسن

20-2551/9197/2

26-306123/36625/2

31-355119/58833/6

36-405822/13111/8

41-453914/9228/4

46-502710/3186/9

51-5593/483/1

124/6103/8باالتر از 56

262100262100جمع
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ابزار اندازه گیری 
ابزار اندازه گیری این پژوهش مقیاس عملکرد خانوادهFFS( 1( بود، که یکی از ابزار های 
جامع ارزیابی سیســتم درونی خانواده است که توسط بلوم )1985( تدوین شده است. 
بلــوم برای ارزیابی نظام درونــی عملکرد خانواده و باتوجه به ضــرورت مطالعه خانواده 
به عنوان یک کل و نیز به عنوان مهم ترین پایگاه تربیت، مقیاســی را تهیه و تدوین نمود. 
این مقیاس مشــتمل بر 75 عبارت توصیفی درباره نقش های خانواده اســت که آنها را 
ضمــن انجام تحلیل عاملی در 15 حیطه طبقه بنــدی نمود. این ابعاد پانزده گانه به طور 
قابل قبولی از یکدیگر جدا می باشــند. تالش های اولیه برای اعتباریابی آن با به کارگیری 
نمرات به دســت آمده از توصیف های خانواده ســالم و مختل به دلیل جدایی و یا طالق 
انجــام گرفت که در نتیجه آن تفــاوت معنی داری بین دو گروه خانواده روی 12 بعد از 
15 بعد عملکرد خانواده دیده شــد. )بلوم، 1985( این مقیاس از ترکیب چهار مقیاس 
معتبر عملکرد خانواده به وجود آمد؛ به عبارتی بلوم توانســت با به کارگیری چهار مقیاس 

رایج مقیاس )FFS( را طراحی نماید.
مقیاس های به کار رفته عبارت اند از: 

1. مقیاس محیط خانواده )FES(2 که در سال 1974 توسط ماوس و ماوس3 به شیوه 
صحیحـ  غلط و با نود آیتم طراحی شد و کاًل جو اجتماعی خانواده را ارزیابی می نمود 
و ابعاد روابط میان فردی اعضاء، رشد شخصی و بقاء نظام خانواده را مورد توجه قرار 

می داد. 
2. مقیاس خانواده پنداری )FCQS(4 که در ســال 1965 توســط واندر وین5 در یک 
مجموعه نه گزینه ای از کمترین عالقه به خانواده ام تا بیشــترین عالقه به خانواده ام 

تدوین شده است.
3. سومین مقیاس که در سال 1979 توسط السون، اسپرانکل و راسل تهیه شده بود 
و همبســتگی و انعطاف پذیری را به عنوان دو بعد اصلی که جوهره اساســی عملکرد 

خانواده را تشکیل می دهد می سنجید.

1. Family Functioning Scale
2. Family Environment Scale
3. Moos & Moos
4. The Family Concept Q Scale
5. Vander Veen

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 
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4. ابزار چهارم پرســش نامه اســکینر1 و همکارانش در سال 1983 با نام ابزار ارزیابی 
خانواده )FAM(2 مشتمل بر سه مقیاس با عبارت های چهار گزینه ای از کاماًل مخالف 
تا کاماًل موافق، تدوین شد. مقیاس اول با 50 عبارت که خانواده را به عنوان یک کل 
توصیف می کند، مقیاس دوم با 42 عبارت که روابط بین زوج ها را در خانواده توصیف 
می کند، مقیاس سوم شامل 42 عبارت که روابط فرد پاسخگو درون خانواده را ارزیابی 
می نماید. )بلوم، 1985( بلوم پس از بررسی های متعدد و انجام مجموعه ای از مطالعات 
مقدماتــی در رابطه با مقیاس های فوق توانســت آزمون خود را در پانزده زیرمقیاس 

به عنوان ابعاد اصلی مقیاس عملکرد خانواده معرفی نماید.
آزمون عملکرد خانواده یک ابزار خود توصیفی به شمار می رود که باید توسط آزمودنی 
تکمیل شود. مقیاس بلوم دارای 15 خرده مقیاس است که هر خرده مقیاس 5 گویه را در 
بر می گیرد. بدین ترتیب از گویه 1 تا 75 به ترتیب خرده مقیاس های زیر را در بر می گیرد: 
1. همبستگی؛ 2. ابراز و بیان خود؛ 3. تضاد و تعارض؛ 4. گرایش های ذوقی ـ سرگرمی؛ 
5. گرایش های فرهنگیـ  عقالنی؛ 6. تأکیدات مذهبی؛ 7. سازماندهی؛ 8. جامعه پذیری؛ 9. 
منبع کنترل بیرونی؛ 10. آرمان خانوادگی؛ 11. گسستگی؛ 12. سبک خانواده آزادمنش؛ 

13. سبک خانواده بی قید و بند؛ 14. سبک خانواده مستبد و 15. بهم تنیدگی. 

روش تجزیه و تحلیل داده ها 
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار و روش های متعارف 
آزمون سازی شامل تعیین روایی )مدل سازی معادله ساختاری، همبستگی، روایی مالکی( 

و پایایی )همسانی درونی( استفاده شد. 

یافته های پژوهش
سؤال اول: روایی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متأهل شهر 

اصفهان به چه میزانی است؟
به منظور گردآوری شــواهد مربوط به روایــی مقیاس عملکرد خانواده بلوم از چهار روش 
مدل سازی معادله ساختاری3، روش همبستگی، روایی مالکی و روایی محتوایی استفاده شد. 
1. Skinner
2. The Family Assessment Measure
3. Structural Equation Modeling
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الف. مدل سازی معادله ساختاری

در ایــن روش از نرم افزار آموس گرافیک )Amos Graphics(1 اســتفاده شــد. عملکرد 
خانواده به عنوان یک متغیر پنهان دارای پانزده بعد )همبستگی، بیان خود، تضاد و تعارض، 
گرایش های ذوقی و ســرگرمی، فرهنگی و عقالنی، مذهبی، ســازماندهی، جامعه پذیری، 
کنترل بیرونی، آرمان خانوادگی، گسســتگی، آزادمنشی، خانواده بی قید، خانواده مستبد 
و به هم تنیدگی( می باشــد. مدل از نوع اندازه گیری یا مدل عاملی مرتبه اول اســت. در 
ادامه شــکل مدل، شاخص های کلی برازش مدل و سرانجام جزئیات مدل و ضرایب تأثیر 

آمده است. 
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شکل 1: مدل اصالح شده عملکرد خانواده با ضرایب یا بارهای عاملی استاندارد

در مدل باال ضرایب استاندارد، خطای معیار و ضرایب تعیین هر پارامتر محاسبه و در 
مدل قابل مشاهده است. به عنوان مثال مدل باال نشان می دهد که همبستگی بعد کنترل 
بیرونی با عملکرد خانواده برابر 0/70 اســت و در مجموع 49% از کنترل بیرونی توســط 
عملکرد خانواده تبیین می شود. در جدول زیر شاخص های برازش مدل مشخص شده است.

1. Analysis of Moment Structures 

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 



166

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

جدول 2: شاخص های کلی برازش مدل اندازه گیری در دو مرحله تدوین مدل و اصالح مدل

مدل اندازه گیری عملکرد خانواده شاخص

مقدار مجاز اصالح شده اصلی

- 35 30 NPAR )تعداد پارامتر های آزاد( 

- 85 90  df )درجه آزادی(

- 46/124 448/569 CMIN یا chi )کای اسکوئر(

<0/05 0/061 000 P )سطح معنی داری(

>5 3/601 4/984 CMIN/DF )کای اسکوئر نسبی(

<0/9 0/922 0/874 CFI )شاخص تطبیقی(

>0/5 0/746 0/749 PCFI )شاخص تطبیقی مقتصد(

>0/05 0/043 0/056  RMSEA )ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد(

<200 203 132  HOELTER )شاخص هولتر برای اطمینان 0/05(

<200 223 145 HOELTER )شاخص هولتر برای اطمینان 0/01(

براســاس نتایج جدول باال؛ شــاخص برازش مطلق کای اســکوئر، مقدار RMSEA و 
شــاخص هولتر در وضعیت مناسبی قرار ندارند و لذا مدل به اصالح نیاز دارد. زیرا مقدار 
کای اسکوئر برابر 448/569 و سطح معناداری برابر 0/0005< است، لذا فرضیه صفر که 
مدل برازش خوبی با داده ها دارد به آســانی رد می شود. بنابراین مدل تدوین شده توسط 
داده های گردآوری شــده مورد حمایت قرار نگرفته است. اما شاخص های برازش تطبیقی، 

تطبیقی مقتصد و کای اسکوئر نسبی به مدل مطلوب نزدیک است.
با تغییراتی که در مدل ایجاد شد، برازش مدل اصالحی خوب و قابل قبول گشت. زیرا 
از یک طرف، شاخص برازش مطلق کای اسکوئر کاهش چشمگیری یافت. مقدار کای اسکوئر 
برابر 46/124 و سطح معناداری برابر 0/061 است، لذا فرضیه صفر که مدل برازش خوبی 
با داده ها دارد رد نمی شود. )p<0/05( از طرف دیگر شاخص ریشه دوم میانگین مربعات 
خطای برآورد 0/043 است که کمتر از 0/05 است، لذا هر دو آزمون نشان می دهند که 
مدل برازش خوبی با داده ها دارد و مدل تدوین شده توسط داده های گردآوری شده مورد 
حمایت قرار گرفت. همچنین شــاخص هولتر نیز مطلوب شد. )بزرگ تر از 200( شاخص 
تطبیقی و شــاخص تطبیقی مقتصد و کای اســکوئر نسبی نیز مطلوب تر شدند. براساس 
یافته های این مدل می توان در مورد مناسب بودن سواالت انتخابی محقق برای سنجش 



167

متغیر ها و احتماالً کنار گذاشتن سؤاالت بی معنی هر متغیر با دقت بسیار بیشتری نسبت 
به مدل اولیه تصمیم گیری نمود. مقادیر شــاخص برازش مطلق کای اسکوئر و ریشه دوم 
بــرآورد واریانس خطای تقریب RMSEA، نیز در مدل اصالح شــده به مقدار قابل قبول 
رسیده است؛ لذا می توان پارامتر های برآوردشده در مدل اصالح شده را به لحاظ آماری قابل 
اتکا دانست و از آن جهت تطابق پذیری متغیر های مشاهده شده با متغیر های پنهان مورد 
مطالعه اســتفاده نمود. متغیر های مشاهده شده در کنار یکدیگر متغیر های پنهان مربوط 
به خود را با توجه به ســاختار مورد نظر محقق به درســتی تائید نمودند زیرا مدل حاضر 
با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی به درستی اجرا شده است و تداخل قابل توجهی 

مشاهده نمی شود.
بررسی جزئیات مدل و ضرایب تأثیر

برای بررسی جزئیات مدل از جدول وزن های رگرسیون استفاده شده است که نتایج آن 
در زیر آمده است: 

جدول 3: پارامتر های برآوردشده برای عملکرد خانواده

مدل اصالح شده مدل تدوین شده
سطح پارامتر

معنی داری
مقدار 
بحرانی

برآورد 
استاندارد

سطح 
معنی داری

مقدار 
بحرانی

بر آورد 
استاندارد

*** 18/534 0/731 *** 19/802 0/758 عملکرد خانواده ← بیان خود

 *** 12/626 0/538  *** 13/145 0/552 عملکرد خانواده ← تضاد و تعارض

 *** 6/085 0/276  *** 6/672 0/298 عملکرد خانواده ← ذوقی و سرگرمی

 *** 13/771 0/577  *** 14/034 0/583 عملکرد خانواده ← فرهنگی و عقالنی

 *** 10/113 0/443  *** 10/293 0/446 عملکرد خانواده ← مذهبی
*** 12/262 0/524 *** 12/213 0/518 عملکرد خانواده ← سازماندهی

 *** 10/898 0/472  *** 11/173 0/480 عملکرد خانواده ← گسستگی

 *** 16/938 0/681  *** 17/407 0/690 عملکرد خانواده ← آزادمنش

 *** 15/565 0/638  *** 16/237 0/654 عملکرد خانواده ← بی قید

 *** 9/325 0/411  *** 9/265 0/406 عملکرد خانواده ← مستبد
*** -7/931 -0/354 *** -7/809 -0/346 عملکرد خانواده ← به هم تنیدگی

 *** 17/744 0/704  *** 17/741 0/70 عملکرد خانواده ← کنترل بیرونی

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 
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مدل اصالح شده مدل تدوین شده
سطح پارامتر

معنی داری
مقدار 
بحرانی

برآورد 
استاندارد

سطح 
معنی داری

مقدار 
بحرانی

بر آورد 
استاندارد

 *** 19/245 0/746  *** 18/904 0/733 عملکرد خانواده ← آرمان خانوادگی

 *** 19/847 0/765  *** 20/752 0/783 عملکرد خانواده ← همبستگی

 *** 19/056 0/741  *** 18/720 0/728 عملکرد خانواده ← جامعه پذیری
*** 13/350 0/20 *** 13/629 0/190 واریانس خطای متغیر همبستگی

 *** 13/767 0/29  *** 14/005 0/267 واریانس خطای متغیر بیان خود

 *** 15/362 0/35  *** 15/471 0/346 واریانس خطای متغیر تضاد و تعارض

 *** 16/010 0/29  *** 16/015 0/284 واریانس خطای متغیر ذوقی و سرگرمی

 *** 15/241 0/32  *** 15/349 0/319 واریانس خطای متغیر فرهنگی و عقالنی
*** 15/703 0/39 *** 15/774 0/386 واریانس خطای متغیر مذهبی

 *** 15/456 0/38  *** 15/583 0/379 واریانس خطای متغیر سازماندهی

 *** 13/881 0/002  *** 14/360 0/002 واریانس خطای متغیر جامعه پذیری

 *** 14/333 0/25  *** 14/630 0/251 واریانس خطای متغیر کنترل بیرونی

 *** 13/807 0/30  *** 14/305 0/316 واریانس خطای متغیر آرمان خانوادگی

 *** 15/637 0/31 *** 15/693 0/307 واریانس خطای متغیر گسستگی

 *** 14/479 0/29  *** 14/713 0/286 واریانس خطای متغیر آزادمنش

 *** 14/797 0/25  *** 14/970 0/243 واریانس خطای متغیر بی قید

 *** 15/794 0/25  *** 15/856 0/250 واریانس خطای متغیر مستبد

 *** 15/905 0/63  *** 15/953 0/632 واریانس خطای متغیر به هم تنیدگی

 *** 3/996 0/052 e1 ↔ e2 کواریانس

0/001 3/237 0/049 e2 ↔ e3 کواریانس

 *** 6/883 0/100 e4 ↔ e5 کواریانس

 *** 4/423 0/079 e6 ↔ e7 کواریانس

 *** 4/929 0/068 e12 ↔ e13 کواریانس

جدول باال نشــان می دهد که کلیه بار های عاملی در مدل تدوین شــده و اصالح شده 
بــا صفر تفاوت معنادار دارد. همچنین کواریانس خطا ها نیز با صفر دارای تفاوت معنادار 
است. در مجموع با توجه به معناداری بار های عاملی و شاخص های مطلوب برازش مدل 
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می توان گفت روایی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم مورد تأیید است.
ب. روش همبستگی 

جهت تعیین روایی مقیاس عملکرد خانواده از روش همبســتگی نیز استفاده شده است 
که نتایج آن درجداول زیر مشخص شده است. 

جدول 4: همبستگی گویه های مختلف هر یک از ابعاد پانزده گانه پرسشنامه بلوم با یکدیگر

سطح 
معناداری

ضریب 
همبستگی گویه ها ابعاد

>0/0005 0/746** افــراد خانواده ما واقعاً به یکدیگر کمک می کنند و از همـــدیگر حـــمایت 
می نمایند.

گی
ست

مب
0/0005< ه 0/764** در خانواده ما احساس یکپارچگی وجود دارد.

>0/0005 0/664** افراد خانواده ما کار ها را به کمک یکدیگر انجام نمی دهند.

>0/0005 0/664** ما واقعاً به خوبی با هم کنار می آییم.

>0/0005 0/625** افراد خانواده من وقتی که در منزل هستند، سعی می کنند از تماس با یکدیگر 
اجتناب کنند.

>0/0005 0/732** افراد خانواده من می توانند با آزادی کامل آنچه را که در ذهن شــان می گذرد 
بیان کنند.

ری
ن گ

بیا
ود

0/0005< خ 0/712** افراد خانواده من درباره مسائل خود با یکدیگر گفت وگو نمی کنند.

>0/0005 0/704** افراد خانواده من درباره مسائل و مشکالت خانواده، با هم به بحث می پردازند 
و معموالً از حل آنها احساس رضایت می نمایند.

>0/0005 0/765** در خانواده ما، به اینکه هرکس عقیده اش را بیان کند، اهمیت داده می شود.

>0/0005 0/691** ما مسائل شخصی خود را با یکدیگر در میان نمی گذاریم.

>0/0005 0/730** ما در خانواده زیاد دعوا می کنیم.

ض
عار

و ت
اد 

0/0005<تض 0/769** گاهی افراد خانواده من به قدری عصبانی می شوند که اشیا را پرتاب می کنند.

>0/0005 0/574** افراد خانواده من به ندرت عصبانی می شوند )از کوره در می روند(

>0/0005 0/681** افراد خانواده من گاهی یکدیگر را کتک می زنند.

>0/0005 0/355** افراد خانواده من به ندرت از یکدیگر انتقاد می کنند.

>0/0005 0/496** ما خیلی کم به سخنرانی، نمایش )تئاتر( و کنسرت می رویم.

می
گر

سر
 و 

قی
ذو

ی 
ها

ش 
رای

گ

>0/0005 0/128** ما به ندرت بحث های عقالنی و روشنفکرانه داریم.

>0/0005 0/580** در خانواده ما، به تماشای تلویزیون بیش از مطالعه کردن اهمیت می دهند.

>0/0005 0/639** افراد خانواده من واقعاً به موسیقی، هنر و ادبیات عالقه مندند.

>0/0005 0/644** ما به فعالیت های فرهنگی خیلی عالقه مندیم.

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 
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سطح 
معناداری

ضریب 
همبستگی گویه ها ابعاد

>0/0005 0/694** ما اغلب به ســینما، تماشای مسابقات ورزشی، مسافرت و مکان های تفریحی 
دیگر می رویم.

نی
قال

و ع
ی 

نگ
ره

ی ف
ها

ش 
رای

گ

>0/0005 0/599** هر عضوی از خانواده من یک یا دو سرگرمی دارد.

>0/0005 0/606** اعضای خانواده من خارج از محیط کار و مدرسه فعالیت تفریحی زیادی ندارند.

>0/0005 0/599** افراد خانواده من به عنوان ســرگرمی یا از روی عالقه در بعضی از کالس ها یا 
برنامه های درسی شرکت می کنند.

>0/0005 0/498** دوستان ما به ندرت برای شام یا دیدن به خانه ما می آیند.

>0/0005 0/804** افراد خانواده من به مسجد و اماکن مذهبی می روند.

بی
ذه

ت م
دا

کی
0/0005<تأ 0/829** خانواده ما دعا و نماز می خوانند.

>0/0005 0/783** ما اغلب درباره معنی مناسک و اعیاد مذهبی صحبت می کنیم.

>0/0005 0/710** ما به بهشت و دوزخ معتقد هستیم.

>0/0005 0/632** در خانه ما قرآن کتاب بسیار مهمی به شمار می رود.

>0/0005 0/644** در خانه ما وقتی به چیزی احتیاج داریم، به آسانی نمی توانیم آن را پیدا کنیم.

هی
ند

زما
سا

>0/0005 0/640** در خانواده ما وقت شناسی خیلی اهمیت دارد.

>0/0005 0/776** افراد خانواده ما به تمیز بودن خانه و اتاق هایشان اهمیت می دهند.

>0/0005 0/646** در خانه ما ظرف ها معموالً بالفاصله بعد از غذا شسته می شوند.

>0/0005 0/676** ما معموالً در خانه شلخته و نامرتب هستیم.

>0/0005 0/711** ما سرشار از زندگی و روحیه عالی هستیم.

ری
ذی

ه پ
مع

0/0005<جا 0/685** افراد خانواده من از اینکه در کنار دیگران باشند، لذت می برند.

>0/0005 0/640** افراد خانواده من غالباً از معاشرت کردن با دیگران ناراحت می شوند.

>0/0005 0/651** ما دوستان خانوادگی زیادی داریم.

>0/0005 0/656** خانواده ما مهمانی را دوست دارند.

>0/0005 0/447** ما یکدیگر را تشویق می کنیم که هرکس راه و روش خاص خودش را ادامه دهد.

نی
رو

 بی
رل

کنت
ع 

منب

>0/0005 0/667** ما از نحوه زندگی خود راضی هستیم.

>0/0005 0/717** ما تصمیم هایمان را خودمان نمی گیریم، بلکه توسط عواملی که خارج از مهار 
ماست بر ما تحمیل می شوند.

>0/0005 0/663** خانواده ما بیشتر از حد معمول بدشانسی می آورد.

>0/0005 0/599** در خانواده ما افراد احســاس می کنند، بر آنچه که بر ای شــان اتفاق می افتد، 
تأثیر کمی دارند.
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سطح 
معناداری

ضریب 
همبستگی گویه ها ابعاد

>0/0005 0/695** من فکر می کنم، هماهنگی درونی خانواده ما از هر خانواده دیگری بیشتر است.

گی
واد

خان
ن 

رما
آ

>0/0005 0/814** فکــر می کنم وقتی من و خانــواده ام با یکدیگر هســتیم، از تمام  مردم دنیا 
خوشبخت تریم.

>0/0005 0/818** خانــواده من تمامــی  خصوصیاتی را که دلم می خواهد یک خانواده داشــته 
باشد، دارد.

>0/0005 0/829** خانواده ما یکی از سازگارترین خانواده هایی است که  می تواند وجود داشته باشد.

>0/0005 0/588** خانواده من می تواند خوشبخت تر از اینکه هست، باشد.

>0/0005 0/652** در خانواده ما، سر درآوردن از کار سایر افراد دشوار است.

گی
ست

س
گ

>0/0005 0/582** در خانواده ما همه  می دانند که سایر افراد هر لحظه کجا هستند.

>0/0005 0/605** افراد خانواده ما کاری به  تصمیم های یکدیگر ندارند.

>0/0005 0/396** افراد خانواده ما کاماًل مستقل هستند.

>0/0005 0/482** افــراد خانواده من انتظار می رود که قبــل از گرفتن تصمیم، تأیید دیگران را 
نیز به دست آورند.

>0/0005 0/656** افراد خانواده مقررات را با توافق و تبادل نظر وضع می کنند.

ش
 من

زاد
ه آ

واد
خان

ک 
0/0005<سب 0/716** افراد خانواده من احساس  می کنند که برای حل مشکالت حق  اظهارنظر ندارند.

>0/0005 0/668** هر عضو خانواده من، حداقل درباره تصمیم های مهم  حق اظهارنظر دارد.

>0/0005 0/616** در خانــواده من، والدین فرزندان درباره روش های تنبیه با یکدیگر تبادل نظر 
می کنند.

>0/0005 0/712** در خانواده من، والدین  قبل از گرفتن تصمیم های مهم، نظر فرزندان را جویا نمی شوند.

>0/0005 0/595** افراد خانواده من تقریباً در هر کاری موفق می شوند.

ند
 وب

ید
ی ق

ه ب
واد

خان
ک 

0/0005<سب 0/588** وقتی افراد خانواده من  خطا می کنند، تنبیه یا توبیخ  نمی شوند.

>0/0005 0/616** وقتی در خانواده ما مقررات نقض می شوند، معلوم  نیست چه اتفاقی خواهد افتاد.

>0/0005 0/658** از آنجا که مقررات دائماً عوض می شوند، دشوار است که  بدانیم در خانواده ما 
چه نوع مقرراتی  حاکم است.

>0/0005 0/544** در خانواده ما رهبری قوی  وجود دارد.

>0/0005 0/391** در خانواده ما تمامی  تصمیم های مهم را والدین  می گیرند.

بد
ست

ه م
واد

خان
ک 

0/0005<سب 0/605** در خانواده ما نقض  مقررات، تنبیه شدیدی به دنبال  دارد.

>0/0005 0/680** افراد خانواده من برای هر کار اشتباهی که انجام می دهند، به  شدت تنبیه می شوند.

>0/0005 0/443** در خانواده ما مقررات  بسیار کمی حاکم است.

>0/0005 0/413** در خانواده ما کسی به  کسی فرمان نمی دهد.

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 
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سطح 
معناداری

ضریب 
همبستگی گویه ها ابعاد

>0/0005 0/486** برای افراد خانواده من جدا شدن از یکدیگر دشوار است.

گی
ید

 تن
هم

به 

>0/0005 0/574** برای افراد خانواده من، دشوار است که وقت خود را دور از خانواده بگذرانند.

>0/0005 0/482** افراد خانواده من از اینکه بیشــتر وقت آزادشان را با یکدیگر بگذرانند، تحت 
فشارند.

>0/0005 0/718** افــراد خانواده ام اگر بخواهند وقت خود را به تنهایی بگذرانند احســاس گناه 
می کنند.

>0/0005 0/593** به نظر می رسد در خانه ما هرگز جایی برای با خود بودن وجود ندارد.

** معناداری در سطح 0/01

مطابق نتایج جدول 4، مقدار سطح معناداری در تمام گویه ها برابر 0/0005 است که 
بســیار کوچک تر از 0/01 اســت. لذا گویه های مختلف تمام ابعاد پانزده گانه با ابعاد خود 
رابطه مستقیم و معناداری دارند و در مجموع با توجه به نتایج باال می توان گفت گویه های 

مختلف مقیاس بلوم با یکدیگر همبستگی دارند.

ج. روش روایی مالکی 

برای تعیین روایی مالکی مقیاس عملکرد خانواده بلوم، ضرایب همبستگی مقیاس  عملکرد 
خانواده بلوم با مقیاس سنجش کارکرد خانواده )FAD( محاسبه شده است.

جدول 5: ضرایب همبستگی بین ابعاد عملکرد خانواده با نمره های ابعاد کارکرد خانواده

کارکرد 
خانواده حل مسئله ارتباط نقش ها آمیختگی 

عاطفی
پاسخ گویی

عاطفی
FAD ابعاد
FFS ابعاد

0/52** 0/60* 0/37* 0/40** 0/40* 0/22* همبستگی

0/29* 0/29* 0/38** 0/49* 0/50* 0/45* ابراز و بیان خود

0/27* 0/36* 0/19 0/14 0/37* 0/41** تضاد و تعارض

0/19** 0/26* 0/35* 0/45* 0/36* 0/57* ذوقی و سرگرمی

0/47* 0/61** 0/40* 0/40* 0/42* 0/33* فرهنگی و عقالنی

0/32* 0/32* 0/26* 0/20* 0/23** 0/30* تأکیدات مذهبی
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کارکرد 
خانواده حل مسئله ارتباط نقش ها آمیختگی 

عاطفی
پاسخ گویی

عاطفی
FAD ابعاد
FFS ابعاد

0/30* 0/58* 0/52** 0/40* 0/42** 0/23* سازماندهی

0/36* 0/30* 0/20**  0/48** 0/38* 0/24* جامعه پذیری

0/27* 0/32* 0/22* 0/46* 0/41* 0/32* منبع کنترل بیرونی

0/22* 0/50** 0/25* 0/23* 0/45* 0/44* آرمان خانوادگی

0/30* 0/30* 0/25* 0/48* 0/39* 0/40* گسستگی

0/40* 0/36* 0/30* 0/33* 0/48* 0/30* سبک خانواده آزادمنش

0/35* 0/35* 0/27* 0/24* 0/25* 0/40* سبک خانواده بی قید

0/30* 0/48* 0/47* 0/21* 0/20* 0/45** سبک خانواده مستبد

0/40** 0/35* 0/50* 0/63* 0/25* 0/28* به هم تنیدگی

نتایج جدول 5 نشــان می دهد بین خرده مقیاس های مقیــاس  عملکرد خانواده بلوم 
با مقیاس ســنجش کارکرد خانواده )FAD( همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. )در 

 )p>0/05 تمام موارد

روش چهارم: روایی محتوایی
روایی محتوایی مقیاس  عملکرد خانواده بلوم توســط اســاتید محترم راهنما و مشاور و 
چند نفر از متخصصان رشته روان شناسی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر 
روایی محتوایی به کمک داوری تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت نظرات 
اساتید و متخصصان اخذ و در پرسشنامه اعمال گردید و این کار تا تأیید نهایی گویه های 

پرسشنامه ادامه یافت. 

سؤال دوم پژوهش: پایایی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متأهل شهر 

اصفهان به چه میزانی است؟ 

برای بررسی پایایی از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است. در جدول زیر ضریب آلفای 
کرانباخ برای پانزده بعد مقیاس عملکرد خانواده بلوم محاسبه شده است.

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 
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)n=524( جدول 6: ضریب آلفای کرانباخ برای ابعاد پانزده گانه مقیاس عملکرد خانواده بلوم

آلفای کرانباخ گویه های حذف شده گویه ها بعد

0/721 0 5 همبستگی

0/766 0 5 ابراز و بیان خود

0/631 0 5 تضاد و تعارض

0/721  17 5 گرایش های ذوقی و سرگرمی

0/758 25 5 گرایش های فرهنگی و عقالنی

0/808 0 5 تأکیدات مذهبی

0/698 0 5 سازماندهی

0/689 0 5 جامعه پذیری

0/750 41 5 منبع کنترل بیرونی

0/809 0 5 آرمان خانوادگی

0/709 54 5 گسستگی

0/696 0 5 سبک خانواده آزادمنش

0/653 0 5 سبک خانواده بی قید

0/725 0 5 سبک خانواده مستبد

0/711 0 5 به هم تنیدگی

با توجه به نتایج جدول 5، پایایی 15 خرده مقیاس عملکرد خانواده و همچنین پایایی 
کلی مقیاس عملکرد خانواده بلوم، قابل قبول و مورد تأیید می باشد.

سؤال سوم پژوهش: جداول هنجار پرســش نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان 

متأهل شهر اصفهان چگونه است؟ 

ابتدا نتایج توصیفی و سپس نتایج استنباطی ارائه می شود.

جدول 7: میانگین و انحراف استاندارد مقیاس عملکرد خانواده بلوم

بیشینهکمینهانحراف استانداردمیانگینتعدادبعد

5244/160/6991/45مذهبی

5243/960/7241/65سازماندهی
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بیشینهکمینهانحراف استانداردمیانگینتعدادبعد

5243/860/69715همبستگی

5243/770/7031/45بیان خود

5243/760/78515جامعه پذیری

5243/670/83115آرمان خانوادگی

5243/590/7031/25تضاد و تعارض

5243/540/73815آزادمنش

5243/490/6881/45کنترل یرونی

5243/400/5511/45مستبد

5243/310/6451/44/8بی قید

5243/290/6191/45گسستگی

5243/080/69614/8فرهنگی و عقالنی

5242/810/56014/6ذوقی و سرگرمی

5242/710/66314/8به هم تنیدگی

در پیوست مقاله جدول هنجار مقیاس عملکرد خانواده بلوم به تفکیک ابعاد پانزده گانه ارائه 
شده است. این جدول )جدول 8( شامل نمره خام هر بعد و نمره تی و رتبه درصدی است.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی هنجاریابی، روایی و تعیین پایایی فرم فارسی مقیاس عملکرد 
خانواده بلوم بر روی زنان و مردان متأهل شهر اصفهان انجام شد. براساس یافته های به دست 
آمده، مقیاس عملکرد خانواده یک ابزار قابل اعتماد و مناســب برای بررســی و سنجش 
عملکرد خانواده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که این مقیاس از روایی مناسبی برخوردار 
اســت. مطابق نتایج جدول 2؛ در روش مدل ســازی معادله ساختاری از یک طرف مدل، 
برازش خوبی با داده ها دارد و مدل تدوین شده توسط داده های گردآوری شده مورد حمایت 
قــرار گرفت. از طرف دیگر، مطابق نتایج جدول 3؛ با توجه به معناداری بار های عاملی و 
شــاخص های مطلوب برازش مدل می توان گفت؛ روایی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 
مورد تأیید است. در روش همبستگی مطابق نتایج جدول 4؛ هر یک از گویه های مختلف 
ابعاد عملکرد خانواده بلوم با هم رابطه مستقیم و معناداری دارد. بنابراین با توجه به نتایج 

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 
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می توان گفت گویه های مختلف مقیاس بلوم با یکدیگر همبستگی دارند. در روش روایی 
مالکــی نیز مطابق نتایج جدول 5؛ بین خرده مقیاس های مقیاس عملکرد خانواده بلوم با 
مقیاس سنجش کارکرد خانواده )FAD( همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. )در تمام 
موارد p>0/05( سرانجام در روش روایی صوری و محتوایی مقیاس  عملکرد خانواده بلوم 
توسط اساتید محترم راهنما و مشاور و چند نفر از متخصصان رشته روان شناسی بررسی 
و مورد تأیید قرار گرفت. در مجموع، با هر چهار روش معادله ســاختاری، همبســتگی، 
روایی مالکی و روایی صوری و محتوایی، روایی مقیاس عملکرد خانواده بلوم مورد تأیید 
اســت. بنابراین می توان گفت این مقیاس از روایی برخوردار است. در این ارتباط با توجه 
به گویه ها و اینکه سؤال های منفی به صورت معکوس کدگذاری شد، این نتایج قابل انتظار 
بود و همسو با نتایج بلوم بود. در ضمن خرده مقیاس های آن با نتایج پژوهش های موس و 
موس، واندر وین، السون، اسپرانکل و راسل و اسکینر و همکارانش نیز همسو و هماهنگ بود. 
برای بررسی پایایی از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. به این صورت که ضریب آلفای 
کرانباخ برای پانزده بعد مقیاس عملکرد خانواده بلوم محاسبه شد و مطابق نتایج جدول 
6؛ ضریــب پایایی 15 خرده مقیاس عملکرد خانواده بلوم و همچنین پایایی کلی مقیاس 

عملکرد خانواده بلوم، قابل قبول و مورد تأیید است. 
جهت تهیه جداول هنجاری ابتدا اطالعات ابعاد پانزده گانه مقیاس عملکرد خانواده بلوم 
مطابق جدول 7 توصیف شــده است، سپس در جدول 8، هنجار مقیاس بلوم تهیه شده 
است. )پیوست( در جدول 7؛ تعداد، میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه هر یک 
از ویژگی های مقیاس عملکرد خانواده بلوم و مجموع ویژگی ها بیان شده است. در ضمن 
هنجاریابی، میانگین، انحراف استاندارد و رتبه های درصدی محاسبه و از این طریق دامنه 

به هنجار نمرات خام تعیین گشته و نمرات خام به نمرات استاندارد تی تبدیل شدند. 
به طور کلی از نتایج پژوهش حاضر می توان چنین استنباط نمود که مقیاس عملکرد 
خانواده بلوم یک ابزار مناسب و قابل اعتماد برای بررسی عملکرد خانواده به دست می دهد. 
در تشخیص خانواده های بد عملکرد نباید فقط به نتایج پرسش نامه و یا هر وسیله دیگر 
اکتفا کرد زیرا در آن صورت تفاوت های محیطی و فرهنگی و یادگیری و ســبک زندگی 
افراد و سازمان شخصیت آنان، که تأثیر انکارناپذیری در بروز خصوصیات آنان دارد، نادیده 
گرفته خواهد شد. آزمون های روانی، اطالعات کاملی در مورد افراد ارائه نمی دهند، بنابراین 
ارزیابی افراد نباید فقط براساس نتایج آزمون ها صورت گیرد. نتایج آزمون در کنار نتایج 
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حاصل از ســایر روش های ارزیابی مانند مشاهده، مصاحبه، ســیاهه ها، نمونه های کار و 
مقیاس های درجه بندی به کار می رود. به همین دلیل در این تحقیق هنجاریابی یک ابزار 
برای شناسایی خانواده ها و همچنین یک ابزار برای پژوهش های بعدی است که می تواند 
توسط دانشــجویان و مشاوران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می گردد این 
مقیاس بر روی ســایر شــهر ها و اســتان های ایران نیز هنجاریابی شود تا امکان مقایسه 

عملکرد خانواده ها با یکدیگر فراهم شود. 

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 



178

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

منابع 

اســالمی، عبداله. )1380(. بررسی رابطه ســاختار تعامالت خانواده )عملکرد خانواده( با . 1
سبک های مقابله با فشار های روانی و تفاوت های جنسی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی 

شهرستان کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
باباصفری، عباس. )1385(. استعاره های کاربردی در روان درمانی و مشاوره. قم: انتشارات . 2

عطر عترت. 
بهاری، فرشــاد. )1379(. ارزیابی و مقایســه رابطه کارایی خانواده زوج های غیرطالق و . 3

زوج های در حال طالق مرجوعی با ســازمان پزشکی قانونی کشور. پایان نامه کارشناسی 
ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

پیکرستان، عباســعلی. )1380(. بررسی عملکرد خانواده های دارای دختر نوجوان فراری و . 4
خانواده های دارای دختر نوجوان عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

پورافکاری، نصرت اله. )1376(. واژه نامه روان پزشکی و علوم رفتاری. جلد 1.. 5
بارکر، فیلیپ. )1375(. خانواده درمانی پایه.  محسن دهقانی و زهره دهقانی. تهران: انتشارات . 6

رشد. 
ثنایی، ب. )1373(. آسیب شناسی خانواده. مجله پژوهش های تربیتی. شماره 3 و 4.. 7
جنانی، کامران. )1380(. بررسی رابطه تعامالت خانواده و سالمت روانی دانش آموزان پایه . 8

سوم راهنمایی شهرستان بروجرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت معلم.
جهانگیر، پانته آ. )1391(. مقایســه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشــویی در زنان متأهل . 9

شاغل و غیرشاغل شهر تهران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. سال 
سوم. شماره چهارم. پیاپی 12. .

ُدرتاج، فریبرز و اکبر محمدی. )1389(. مقایسه عملکرد خانواده کودکان مبتال به اختالل کمبود . 10
توجه/ بیش فعالی با عملکرد خانواده کودکان بدون اختالل بیش فعالی. فصلنامه خانواده پژوهی. 

شماره 22.
دالور، علی. )1394(. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ هفتم. . 11

تهران: انتشارات رشد.
زاده محمدی، علی و غفار ملک خســروی. )1385(. بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی و . 12

اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده )FAD(. فصلنامه خانواده پژوهی. شماره 5.
شــریفی، خلیــل. )1382(. بررســی رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان شناختی . 13

دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381. پایان نامه کارشناسی 
ارشد. دانشگاه اصفهان.

مینوچین، ســالوادور. )1974(. خانواده و خانواده درمانی. باقر ثنایی ذاکر. چاپ دوم. تهران: . 14



179

هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم 

انتشارات امیرکبیر.
15. Bloom, B. L. (1985). A Factor Analysis of Self-Report Measures of Family Functioning. 

Journal of Family Process. 24(2).
16. Bugles, M., M. Brechman-Toussanit. (2006). Family Issues in Child Anxiety: A Hatch-

ment, Family Functioning, Parental Rearing and Beliefs. Journal of Clinical Psychology 
Review.

17. Fallon, B.; E. Frydenberg. & J. boldero. (1993).Perception of Family Climate and Ado-
lescence Coping. Paper Presented at the 28th Conference of the Australian Psychologi-
cal Society. Gold coast.

18. Stevenson-Hinde, J. & J. Akister. (1995). The McMaster Model of Family Functioning: 
Observer and Parental Rating in a Nonclinical Sample.Family Process. NO. 34.

19. Keitner, G. I.; I. W. Miller. & C. E. Ryan. (1996). Mood Disorder and the Family: In F. 
W. Kasiow (Ed.) Handbook of Relational Diagnosis and Dysfunction Family Patterns.

20. Kolik, (2001). The Impact of Men’s and Women’s Retirement on a. Marital Relation-
ship A Comparative Analysis. Journal of Women Aging. Vol. 13. No: 2.

21. Masselam, V. S. (1990). Parent-Adolescent Communication, Family Functioning, and 
School Performance. Adolescence. Vol. 25. Issue 99.

22. Olson, D. H. (2000).Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Fam-
ily Therapy. NO. 22.

23. Olson, D. H. & D. M. Gorall. (2003). Circumplex Model of Marital and Family Sys-
tems. In F. Walsh (eds). Normal Family Processes (3nd ed). New York: Guilford.

24. Shek, Daniel, T. L. (1998). A Longitudinal Study of Hong Kong Adolescents’ and Par-
ents’ Perceptions of Family Functioning and Well-Being. SREL. Social Service Review. 
NO. 64.

پیوست
جدول 8: جداول هنجار ابعاد مختلف مقیاس عملکرد خانواده بلوم

فرهنگی و عقالنیذوقی و سرگرمیتضاد و تعارضابراز و بیان خودهمبستگی
خام
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59/030/2514/780/4615/910/6517/670/2520/051/0

611/890/6617/330/8718/761/0724/810/6622/921/6

714/760/8719/871/0821/61/8823/381/2725/82/2

817/631/0822/421/4924/454/0931/955/8828/672/8

920/51/2924/972/61027/35/41035/5212/6931/545/8

1023/371/61027/524/01130/156/81139/0919/21034/428/0

1126/242/81130/075/01232/998/81242/6529/61137/2912/2

1229/114/01232/627/81335/8410/41346/2241/01240/1618/2

1331/987/81335/1710/61436/6913/41449/7951/61343/0429/4

1434/859/61437/7213/61541/5317/61553/3669/41445/9136/8
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1537/7212/21540/2617/81644/3827/01656/9381/61548/7848/4

1640/5917/61642/8121/61747/2336/81760/589/41651/6660/6

1743/4625/81745/3629/21850/0749/21864/0795/21754/5371/6

1846/3335/61847/9142/21952/9262/01967/6497/61857/481/0

1949/247/61950/4653/22055/7777/82071/2199/41960/2788/0

2052/0761/82053/0166/82158/6187/22174/7899/82063/1594/6

2154/9473/42155/5674/62261/4694/62381/91100/02166/0296/2

2257/882/62258/0182/02364/3198/82268/8999/4

2360/6789/82360/6589/62467/1699/42371/7799/8

2463/5496/02463/293/82570100/02477/64100/0

2566/41100/02565/75100/0

آرمان خانوادگیمنبع کنترل بیرونیجامعه پذیریسازماندهیتأکیدات مذهبی
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710/590/4817/390/4716/340/2719/541/0517/850/8

916/310/8920/161/4819/180/4822/451/2620/251/2

1019/171/81022/922/0922/031/8925/352/6722/661/6

1122/032/21125/682/61024/872/61028/265/0825/072/6

1224/893/61228/444/81127/723/81131/177/0927/472/8

1327/754/21331/26/01230/565/41234/088/41029/885/0

1430/615/21433/979/21333/417/41336/9913/01132/287/0

1533/478/21536/7313/01436/1211/81439/918/81234/698/8

1636/3311/61639/4916/61539/117/21542/8124/61337/3113/0

1739/1917/21742/2521/81641/9523/81645/6233/01439/517/0

1842/0521/21845/0131/61744/7930/01748/6342/81541/9123/0

1944/928/21947/7742/01847/6440/01851/5457/61644/3228/8

2047/7639/82050/5453/01950/4851/81954/4571/41746/7237/0

2150/6251/42153/365/22053/3368/02057/3582/21849/1346/0
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2253/4862/02256/0673/22156/1778/42160/2691/21951/5455/0

2356/3476/02358/8282/62259/0285/62263/1795/42053/9468/2

2459/287/62461/5894/02361/8791/82366/0898/02156/3576/0

2562/06100/02564/34100/02464/7197/02468/9999/62258/7583/2

2567/56100/02571/9100/02361/1691/2

2463/5795/6

2565/97100/0

به هم تنیدگیسبک خانواده مستبدسبک خانواده بی قیدسبک خانواده آزادمنشگسستگی
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719/520/8515/590/6720/360/4713/760/4524/190/8

822/751/47211/2823/460/8817/390/8627/21/6

925/983/4823/711/6926/562/0921/022/0730/223/6

1029/214/6926/422/21029/666/41128/296/4833/246/0

1132/446/21029/134/41132/768/41231/928/4936/2511/6

1235/6710/61131/846/81235/8611/81335/5511/81039/2719/6

1338/915/41234/549/41338/9616/41439/1816/41142/2827/6

1442/1322/81337/2511/01442/0623/81542/8123/81245/333/4

1545/3631/61439/9616/81545/1636/01646/4436/01348/3247/2

1648/5948/61542/6724/41648/2645/81750/0745/81451/3360/8

1751/8162/21645/3834/41751/3656/61853/756/61545/3572/8

1855/0477/41748/0943/41854/4666/41957/3366/41657/3784/2

1958/2787/21850/857/41957/5682/02060/9682/01760/3890/2

2061/591/81953/567/82060/6792/02164/5992/01863/493/8

2164/7396/02056/2177/02163/7796/82268/2296/81966/4195/4

2267/9698/02158/9284/62266/8798/62371/8598/62069/4397/6
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راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

2371/1999/02261/6391/62369/9799/82475/4899/82172/4599/2

2474/4299/22364/3495/62473/07100/02579/11100/02378/4899/6

2577/65100/02467/0598/62481/49100/0

2569/76100/0


