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 خانوادۀ اصلی FOS

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

سؤال

ردي
ف

1

در خانوادۀ من  ،هم ابراز کردن احساسهای مثبت و هم بروز دادن احساسهای منفی عادی بود.

2

جوّ خانودۀ من معموالً ناخوشايند بود.

3

اعضای خانوادۀ من يکديگر را برای ايجاد دوستیهای تازه تشويق می کردند.

4

خانوادۀ من با ابراز نظرات متفاوت موافقت نداشت.

5

اعضای خانوادۀ من غالباً برای اشتباهات خود عذر خواهی می کردند.

6

والدين من اعضاء خانواده را برای گوش دادن به صحبت های يکديگر تشويق می کردند.

7
8

در خانوادۀ من اختالفات و کشمکش ها هرگز حل نمیشد.
من از خانواده ام ياد گرفتم که آدمها اساساً خوب هستند.

9

برای من درک گفتار و احساسات ساير اعضای خانواده ام دشوار بود.

11

وقتی يکی از اعضای فامیل يا دوستان خانواده فوت میکرد ،ما دربارۀ غم و غصۀ خود صحبت

قوي ًا مخا
مخالفم لفم

خنثی

موا
فقم

می کرديم.
11

وقتی والدينم اشتباه می کردند صريحاً آن را میپذيرفتند.

12

هر احساسی که داشتم آن را در خانواده ام به زبان میآوردم.

13

در خانوادۀ من ،حل اختالف و کشمکش تجربۀ پر استرسی بود.

14

خانوادۀ من پذيرای نظرات متفاوت اعضای خانواده نسبت به طرز زندگی بودند.

15

والدينم مرا برای بیان صريح نظراتم تشويق می کردند.

16

غالباً مجبور بودم افکار و احساسهای ساير اعضای خانواده را حدس بزنم.

17

اعضای خانواده ام اکثراً نظرات و احساسهای مرا نديده می گرفتند يا از آنها انتقاد می کردند.
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قوياً
موافقم

سؤال

ردي
ف

18

اعضای خانوادۀ من بندرت مسئولیت رفتار خود را قبول می کردند.

19

در خانواده ام برای بیان نظراتم آزاد بودم.

21

ما هرگز دربارۀ رنج مرگ يکی از خويشاوندان يا دوستان خانواده صحبت نمی کرديم.

21

بعضی اوقات در خانواده ام مجبور نبودم چیزی بگويم ،اما احساس می کردم مرا درک می
کنند.

22

جوّ خانوادۀ من سرد و منفی بود.

23

اعضای خانواده ام نظرات ديگران را خیلی راحت می پذيرفتند.

24

درک سخنان و احساسهای ساير اعضای خانواده ام آسان بود.

25

وقتی يکی از دوستان خانواده با نقل مکان کردن از ما دور می شد ،هرگز دربارۀ احساس رنج
خود از رفتن او گفتگو نمی کرديم.
من در خانواده ياد گرفتم که نسبت به ديگران بد گمان باشم.

27

احساسم اين بود که در خانواده ام می توانم دربارۀ هر چیزی صحبت کنم و هر اختالف و
کشمکشی را حل کنم.

28
29

بیان نظراتم در خانواده سخت و دشواربود.
صرف غذادر خانوادۀ ما معموالً دوستانه و خوشايند بود.

31

درخانوادۀ ما کسی به احساسات ساير اعضای خانواده اعتنايی نمی کرد.

31

ما معموالً در خانواده می توانستیم کشمکشها و اختالف نظرات را حل کنیم.

32

در خانوادۀ ما بیان بعضی از احساسها مجاز نبود.

33

خانوادۀ من معتقد بودند که ساير مردم معموالً از ما سوء استفاده می کنند.

34

بیان افکار و احساساتم در خانواده برايم سهل و آسان بود.

35

اعضای خانوادۀ من معموالً نسبت به احساسات يکديگر حساس بودند.

36

هر وقت آدمی که برای ما مهم بود با نقل مکان از ما دور می شد ،اعضای خانواده دربارۀ
احساس خود نسبت به جای خالی او صحبت می کردند.

37

والدينم با ما برای بیان نظراتی که مخالف نظرات آنها بود  ،مخالفت می کردند.

38

اعضای خانوادۀ من مسئولیت اعمال و رفتار خود را قبول می کردند.

39

خانوادۀ من يک قانون نا نوشته داشت و آن اين بود که « احساسات خود را به زبان نیاوريد».

41

من خانواده ام را خانواده ای گرم و حمايتگر به خاطر میآورم.

26

قوي ًا مخا
مخالفم لفم

خنثی

موا
فقم

www.Kharazmi-Statistics.ir

قوياً
موافقم

توضیحات پرسشنامه
عنوان پرسشنامه :پرسشنامه مقیاس خانوادۀ اصلی
نوع پرسشنامه :استاندارد
تعداد سئواالت 04 :سوال
سوال معکوس :دارد
بعد یا مولفه :دارد
>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :لیکِرت  5گزینه ای

پاسخ ها

کامالً مخالفم

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

1

بی تفاوت

مخالفم

2

3

موافقم

4

کامالً موافقم

5

>> تقسیم بندی سواالت پرسشنامه مقیاس خانوادۀ اصلی

مولفه های متغیر پرسشنامه مقیاس خانوادۀ اصلی :شامل  04سوال استاندارد  :سواالت  1الی  04پرسشنامه
مقیاس خانوادۀ اصلی :تهیه کنندگان :آلن جی.هاوستات ،ويلیام تی .اندرسون ،فرد پی .پیرسی ،ساموئل دابلیو .کوچران ،و
مارشال فاين

1

« مقیاس خانوادۀ اصلی» يک ابزار  41سوالی است که برای سنجیدن ادراک و استنباط شخص از میزان «سالمت» خانوادۀ اصلی
اش تدوين شده است «.مقیاس خانوادۀ اصلی» بر استقالل 2و صمیمیت 3به عنوان دو مفهوم کلیدی در حیات يک خانوادۀ سالم 4به
اعضای خود استقالل می دهدو این استقالل با تاکید بر صراحت بیان( 5سوالهای مثبت  40و  ،40سوالهای منفی  9و ،)11
مسئوولیت( 1سوالهای مثبت  11و  ،43سوالهای منفی  5و  ، )13احترام 7به سایرین (سوالهای مثبت  15و  ،19سوالهای
منفی  0و  ،)43باز بودن 3با دیگران (سوالهای مثبت  1و  ،10سوالهای منفی  44و  ،)47و قبول جدا شدن و فقدان

9

1

. Allan J. Hovestadt, Williain T.Anderson, Fred P.Piercy, Samuel W. Cochran, and Marshall Fine.
. Autonomy
3
. Intimacy
4
. Healthy family
5
. Clarity of expression
6
. Responsibility
7
. Respect
8
. Openness
2
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(سوالهای مثبت  14و  ،41سوالهای منفی  44و  ) 45بوجود می آید .خانوادۀ سالم  ،خانواده ای محسوب می شود که در
فضای خانواده و روابط صمیمیت ایجاد می کند و این کار را با تشویق بیان انواع احساسات (سوالهای مثبت  1و ،14
سوالهای منفی 44و  ، ) 49ایجاد فضای گرم در خانه ،یعنی روحیه و حال و هوا (سوالهای مثبت  49و  ،04سوالهای
منفی  4و  ، ) 44حل تعارضها بدون ایجاد استرس غیر الزم(سوالهای مثبت  47و  ،41سوالهای منفی  7و  ،)14ایجاد
حساسیت نسبت به هم فهمی( 14سوالهای مثبت  41و  ،45سوالهای منفی  17و  ،)44و ایجاد اعتماد 11به انسانها بر
اساس نیکی نهاد آدمی (سوالهای مثبت  4و  ،3سوالهای منفی 41و  .)44استفاده از «مقیاس خانوادۀ اصلی» خصوصاً در
خانواده درمانی و مسائل مربوط به «خانوادۀ اصلی» مفید است.
هنجارها« :مقیاس خانوادۀ اصلی» ابتدا در تکزاس روی  278دانشجو ،متشکل از  39دانشجوی سیاهپوست و  239دانشجوی
سفید پوست اجرا شد .هیچ اطالعات ديگری در مورد جامعه و گروه نمونه در دسترس نیست .میانگین کلی سیاهپوستان ()147/1
و سفیدپوستان ( ) 144/1به طور معنا داری آنها را متمايز نمی کرد .میانگین ( و انحراف معیار ) برای هر يک از سازه ها به ترتیبی
که در باال ذکر شد ،از اين قرار است :صراحت بیان  ،)1/12( 3/52مسئوولیت  ، )1/15( 3/43احترام به سايرين  ،)1/18( 3/51باز
بودن  ، )1/15( 3/41قبول جدا شدن و فقدان  ، )1/25( 3/44انواع احساسها  ،)1/26( 3/57گرمی و روحیه  ،)4/16( 1/11حل
تعارضها  ، )1/21( 3/42هم فهمی  )1/11( 3/51و اعتماد .)1/12( 3/78
اعتبار« :مقیاس خانوادۀ اصلی» با آلفای  1/75و آلفای استاندارد شدۀ سوال  1/97از همسانی درونی خوبی برخوردار است .اين
مقیاس با همبستگی باز آزمايی دو هفته ای  ،در بعد استقالل از  1/39تا  1/88و میانۀ  ، 1/77و در بعد صمیمیت از  1/46تا 1/87
و میانۀ  1/73از يک پايايی عالی برخوردار است.
روایی« :مقیاس خانوادۀ اصلی» برای گروههای شناخته شده 12از روايی خوبی برخوردار است ،طوری که ازدواج های معذب از
الکل 13و غیر الکل و همچنین برداشت از ازدواج و منطقی بودن زن و شوهر را متمايز می کند .اين مقیاس با سطح استنباط
سالمتی 14خانواده از نظر پاسخ دهندگان نیز همبستگی معنا داری دارد.
نمره گذاری :سالمترين پاسخ هر سوال ( سوالهای مثبت فوق الذکر) نمرۀ  5و دور از سالمتی ترين پاسخها ( سوالهای منفی فوق
الذکر) نمرۀ  1دريافت می کنند .نمرۀ کل و يا جمع نمرات کل سوالها حداقل  41و حداکثر  211می شود که نمرۀ باالتر نشانۀ
استنباط از سالمتی بیشتر خانواده است.
"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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9

. Acceptance of separation and loss
. Empathy
11
. Trust
12
. Known-groups
13
. Alcohol-distressed marriage
14
. Perceived levels of health
10
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