آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی
آموزش نگارش مقاله ،پایان نامه و رساله
پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته
و ...

خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی :محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه
پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل یا  ، SPSSفایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال
نموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان ارسال شود
سایت
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به نام خدا

پرسشنامه مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و
همبستگی خانواده

پاسخگوی گرامی
با سالم و عرض ادب ،از قبول زحمت تکمیل پرسشنامه از شما بسیار سپاسگزارم
لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت  یا  مشخص کنید

وضع خانوادۀ شما در حال حاضر:
سؤال

رديف

1

اعضای خانواده از یكدیگر کمک می گیرند.

2

از پیشنهادات فرزندان برای حل مشكالت استفاده می شود

3

ما دوستان یكدیگر را تایید می کنیم

4

بچه های خانواده دربارۀ انضباط خود نظر می دهند.

5

ما دوست داریم کارهای خانه را به اتفاق اعضای خانوادۀ خود انجام دهیم.

6

در خانوادۀ ما رهبری را افراد مختلفی انجام می دهند.

7

اعضای خانوادۀ ما نسبت به یكدیگر بیش از افراد خاار از خاانواده احسااز نزدیكای مای
کنند.
خانوادۀ ما نحوۀ انجام شدن تكالیف خانوادگی را تغییر می دهد

9

اعضای خانوادۀ ما مایلند اوقات فراغت خود را با هم بگذرانند

11

در خانواۀ ما ،والدین و فرزندان دربارۀ استفاده از تنبیه با هم گفتگو می کنند..

11

اعضای خانوادۀ ما احساز نزدیكی زیادی به یكدیگر می کنند

12
13

در خانوادۀ ما تصمیم گیری با فرزندان است..
وقتی اعضای خانوادۀ ما برای انجام کاری جمع می شوند ،همه مشارکت می کنند.

14

در خانوادۀ ما مقررات تغییر می کند.

15

برای ما  ،یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان است

16

مسئولیت خانۀ ما دست به دست می گردد

17

اعضای خانوادۀ ما برای تصمیم گیریهای خود با سایر اعضا مشورت می کنند.

8

تقریباً
هرگز

چندوقت
یكبار

گاهی

اکثرا
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تقریب ًا
همیشه

سؤال

رديف

18

مشخص کردن رهبر خانوادۀ ما دشوار است..

19

برای ما «با هم بودن» اعضای خانواده بسیار مهم است

21

مشكل می توان گفت هر یک از کارهای خانۀ ما را چه کسی انجام می دهد

تقریباً
هرگز

چندوقت
یكبار

گاهی

اکثرا

آرزو داريد خانواده تان اين طور باشد :
21

اعضای خانواده از یكدیگر کمک بگیریم

22

از پیشنهادات فرزندان برای حل مشكالت استفاده شود.

23

دوستان یكدیگر را تایید کنیم

24

بچه های خانواده درباره ی انضباط خود نظر بدهند

25

دوست داشته باشیم کارها را به اتفاق اعضای خانواده انجام دهیم

26

در خانواده ی ما رهبری را افراد مختلفی انجام دهند

27

اعضای خانواده نسبت به یكدیگر بیش از افراد خار از خانواده احساز نزدیكی کنند

28

خانواده ی ما نحوه ی انجام یافتن تكالیف خانوادگی را تغییر دهد

29
31

اعضای خانواده مایل باشند اوقات فراغت خود را با هم بگذرانند
والد(ین) و فرزندان درباره ی استفاده از تنبیه با هم گفتگو کنند

31

اعضای خانواده احساز نزدیكی زیادی یه یكدیگر داشته باشند

32

در خانواده ی ما تصمیم گیری با فرزندان باشد

33

وقتی اعضای خانواده ی ما برای انجام کاری جمع می شوند ،همه مشارکت کنند

34

در خانواده ی ما مقررات تغییر کند

35

برایمان یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان باشد.

36

مسئولیت های خانه ی ما دست به دست بگردد

37

اعضای خانواده برای تصمیم گیری خود با سایر اعضا مشورت کنند

38

می دانستیم چه کسی رهبر خانواده ی ماست

39

(با هم بودن ) اعضای خانواده بسیار مهم باشد

41

می توانستیم بگوییم هر یک از کارها ی خانه را چه کسی انجام می دهد

www.Kharazmi-Statistics.ir

تقریب ًا
همیشه

توضیحات پرسشنامه
عنوان پرسشنامه :پرسشنامه مقیاس ارزيابی انطباق پذيری و همبستگی خانواده
نوع پرسشنامه :استاندارد
تعداد سئواالت04 :سوال
سوال معکوس:
بعد یا مولفه :دارد ( دو بعد : :عملکرد خانواده  ،انطباق پذیری (قدرت تغییر کردن )
>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :لیکِرت  5گزینه ای

پاسخ ها
کد يا نمره
(جهت ورود پاسخ ها به اکسل يا )SPSS

تقریباً هرگز

1

چند وقت
یكبار

گاهی

اکثرا

2

3

4

تقریباً همیشه

5

>> تقسیم بندی سواالت پرسشنامه مقیاس ارزيابی انطباق پذيری و همبستگی خانواده)

مولفه های متغیر پرسشنامه مقیاس ارزيابی انطباق پذيری و همبستگی خانواده) :شامل  04سوال استاندارد :
سواالت  1الی  04پرسشنامه
عملکرد خانواده( همبستگی)
انطباق پذیری (قدرت تغییر کردن)
مقیاس ارزيابی انطباق پذيری و همبستگی خانواده (تهیه کننده  :دیوید اچ.اولسون ،جویسی پورتنر  ،و یو آف لوی)1
« مقیاز انطباق پذیری و همبستگی خانواده» یک ابزار  02سوالی است که برای سنجش دو بعد عمادۀ عملكارد خاانواده ، 0یعنای
همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است .این مقیاز بر اساز الگوی حلقوی پیچیدۀ 3عملكرد خانواده ساخته شده است که بر
وجود سه بعد محوری در عملكرد خانواده  ،یعنی همبستگی  ،انطباق پذیری (قدرت تغییر کردن) و ارتبااط تککیاد دارد « .م ا ا ه خ
–  » IIIسومین ابزار از یک رشته ابزار است که برای سنجیدن دو بعد از این سه بعد ساخته شده است .این ابازار بارای قارار دادن
خانواده ها در«الگوی حلقوی پیچیدۀ» تدوین شده است و این کار را با سنجیدن نظر اعضاء نسبت به خانوادۀ خود در وضاع حاضار
1

. David H.Olson, Joyce Portner, and Yoav Lavee
. Family Functioning
3
. Circumplex Model
2
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(ادراک) و در وضعیت دلخواه (ایده آل) آنها انجام می دهد .بنابر این ،در این مقیاز به همان  02سوال به دو طریق متفااوت پاسا
داده می شود « .م ا ا ه خ –  » IIIرا می توان با تغییر واژه های بعضی از سوالهای آن روی زن و شوهر ها نیز اجرا کرد
( مثالً سوال اول به این صورت تغییر می کند  «،ما از یكدیگر کمک می گیریم» ) .برای هر یک از سه بعد عملكرد خانواده  ،مقیاز
های درجه بندی بالینی نیز وجود دارد.
هنجارها  :در یک تحقیق وسیع برای مقیااز « م ا ا ه خ –  0543 ، » IIIبزرگساال باا سانین مختلاف و  510نوجاوان شارکت
داشتند .هنجار این مقیاز برای خانواده ها  ،خانواده های نوجوانان و زو های جوانی که در مراحل گوناگون چرخه زندگی هستند،
بدست آمده است .نمرۀ برش 5برای مشخص کردن انطباق پذیری خانواده های سخت ،4با ساختار ،6منعطف 7و آشفته 8و نیاز بارای
مشخص کردن همبستگی خانواده های گسسته ، 9جدا ، 12مرتبط 11و بهم تنیده 10وجود دارد.
اعتبار :مقیاز « م ا ا ه خ –  » IIIبا الفای  2/68برای کل ابزار  ،آلفای  2/77برای «همبساتگی» خاانواده  ،و آلفاای  2/60بارای
«انطباق پذیری» خانواده ،از یک همسانی درونی نسبت ًا خوب برخوردار است .اطالعاات بااز آزماایی در اختیاار نیسات ،اماا ضارای
همبستگی در بازآزمایی « م ا ا ه خ –  » IIبرای «همبستگی» خانواده  2/83و برای «انطباق پذیری» خانواده  2/82بود که نشان
دهندۀ ثبات بسیار خوبی است.
روايی :مقیاز « م ا ا ه خ –  » IIIاز روایی صوری خوبی برخوردار است  ،اما اطالعاتی در مورد ساایر اناوار روایای آن در اختیاار
نیست .از سوی دیگر  ،چندین تحقیق نشان می دهد مقیاز « م ا ا ه خ –  » IIبرای گروه های شناخته شده از روایی خوبی بارای
متمایز کردن خانواده ها در چند مقوله از مشكالت برخوردار است .در حال حاضر  ،تحقیقات متعددی درباارۀ مقیااز « م ا ا ه خ –
 » IIIدر دست اجرا است که اطالعات بیشتری دربارۀ روایی آن بدست خواهد آمد.
نمره گذاری :نمرۀ کل مقیاز « م ا ا ه خ –  ، » IIIجمع نمره تمام پرسشها ،نمرۀ «همبستگی» خانواده با جماع نمارۀ ساوالهای
فردی و نمرۀ «انطباق پذیری» خانواده با جمع نمرۀ سوالهای زو بدست می آید.هر چه نمرۀ «همبساتگی» بااتتر باشاد  ،خاانواده
بهم تنیده تر محسوب می شود .هر چه نمرۀ «انطباق پذیری» بیشتر باشد ،خانواده آشفته تر به حساب می آید.
"حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد".

_________________________________
طراحی ،گردآوری ،ترجمه و ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه
در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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. Cutting Scores
. Rigid
6
. Structured
7
. Flexible
8
. Chaotic
9
. Disengaged
10
. Separated
11
. Connected
12
. Enmeshed
5
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