
 

  
سنجش  ةهاي شيو سنجي مقياس هاي روان بررسي شاخص

 FAD((مستر خانوادگي مك

   1ناصر يوسفي
  :چكيده

زنـان و  روي  مسـتر  ي سـنجش خـانوادگي مـك    مقياسهاي شـيوه  يابيرعتباا حاضرتحقيقه عمدف هد :هدف
  .بود شهرستان  سنندجمراجعه كننده به مراكز مشاوره مردان متاهل 
تحليل عاملي به شيوة چرخش متمايل از نوع ابليمين (همبستگي است تحقيق نوع ق ازطرح تحقي :روش

و مرحلة دوم  283مرحلة اول (نفر بود كه در دو مرحله  357 حجم نمونه. )مستقيم و تحليل عامل تائيدي بود
رت به صوشهرسـتان سـنندج بودنـد،    مراجعه كننـده بـه مراكـز مشـاوره     زنان و مردان متاهل  يةكل بيناز ) 74
 مسـتر و پرسشـنامه هـاي مـالك را     ي سنجش خانوادگي مـك  شيوه مقياسهاي وشدند ب نتخاده افي سادتصا

و تحليـل   آبليمـين مسـتقيم   از نـوع متمايل چرخش  ي وهيشبه  تحليل عاملي روش به ها دادهو  نددتكميل نمو
بـه شـيوة چـرخش     ليل عامليتح ه از روشمدآست دنتايج به  :هـا  افتـه ي. تجزيه و تحليل شـد  عامل تائيدي

و بـا تحليـل عامـل     ن دادنشا را مسـتر  سنجش خانوادگي مك  شيوه لعام هفت ،متمايل از نوع ابليمين مستقيم
 و دهما 60 ايبر تصنيف و خنباوكريلفاآجمله از ني درويب پاياييهمساني اضر .برازش شدند ها آنتائيدي 

و واگـرا   روايي همگرا ضرايب، همچنين .ندديت بخشبوضار) 82/0و  83/0به ترتيب با مقدار ( عاملهفت 
 پرسشـنامه كـانون مهـار    ،(CPQ)پرسشـنامة الگوهـاي ارتبـاطي    مسـتر بـا    ي سـنجش خـانوادگي مـك    شيوه

)(LOCS ،  ه بـ  -43/0،  -41/0، 36/0، 46/0خرده مقياسهاي واكنش عاطفي و امتزاج با ديگران به ترتيب
  .عنادار استم) p>0001(دست آمده است كه در سطح 

با توجه به و ست اپيشين هماهنگ ت تحليل عاملي با تحقيقاه از مدآست دنتايج به :گيري نتيجهبحث و 
تشخيص در باليني و هشي وپژي هــا محيطان در مي تواز آن  مســتر ســنجش خــانوادگي مــكپايايي و يي روا
 .دكرده ستفاا غير عادياد فراز اسالم اد فرا

   روايي، پايايي ،اعتبار يابي پرسشنامه، مستر دگي مكسنجش خانوا :يكليدگانواژ
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  مقدمه
در  2در دانشـگاه مـك جيـل    1شروع مفاهيم بررسي عملكرد خانوادگي طبق مدل مـك مسـتر  

گروهـي از   3اپستاين سال پيش آغاز شد، تحت سرپرستي ناتان 50شهر مونترال كانادا بيش از 
خانواده با تمركز بر روي دو موضـوع اصـلي   محققين روانشناسان باليني كار خود را در درمان 

ديگـري   غير باليني و ييها خانوادهتحقيق با  يكي .)1996، 4كيت نر، ميلر و راين(شروع كردند
اي  ر از خانواده غير باليني خانوادهمنظو .تحقيق بر روي فرآيند و نتيجه مديريت درمان خانواده
سـالم   ،خانواده ممكن اسـت ، هرچند داست كه اعضاي آن هيچ بيماري رواني مشخصي ندارن

  .باشد يا نباشد و ممكن است عملكرد خانوادگي ضعيف يا خوبي داشته باشد
مورد آزمايش قرار  1970تا دهه  1950و از نيمه دهه  ديرس يمكه به نظر عقالني  مدلي
رار ابتدا در دانشگاه مك جيل و بعد در دانشگاه مك مستر در هاميلتون، مورد بررسي ق گرفت،

جايي كه اپيستين برنامة  7در جزيره رود 6پروويدنس  در شهر5گرفت و سپس در دانشگاه براون 
، 8كار(كامل گرديد اين مدل مجدداً به اجرا گذاشته شد و ،تحقيق خانوادگي را ايجاد كرده بود

مثل روش ارزيابي خانواده، ( و بحث راهنماارزيابي  ابزار به صورتمدل اوليه  .)2001
   .در مك مستر شروع شد9(PCSTF) هسيستمي متمركز بر مشكل خانواد يها ندرما

براي ارزيابي عملكرد خانواده با عنوان FAD(10(مستر  ي سنجش خانوادگي مك شيوه
اين ابزار در  طراحي شده است، MMFF(11(مستر از عملكرد خانواده  توصيف مدل مك

- استونسون( بيشاپ. دوين و دوان اساپستاين و الورنس ام بال. توسط ناتان بي 1950سال 
مقياس  7سوال است و شامل  60آن ابزار داراي  . تدوين شد )1995، 12هند و آكستر

                                                                                                                     
1. (MMFF))MC master model of family function( 
2. MCGILL  
3. Natharn Epstein  
4. Keitner, G. I; Miller, I. W & Ryan, C. E. 
5. Brown  
6. Providence 
7. Rhole  
8. Carr. A. 
9. problem centered system Therapy of the Family(PCSTF) 
10 .Family Assessment Device (FAD) 
11 .McMaster Model of Family Functioning (MMFF) 
12 . Stevenson-Hinde, J. & Akister, J. 
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هر سوال . سنجد بعد خانوادگي و يك بعد عملكرد كلي خانوادگي را مي 6باشد كه  مي
FAD نواده را كه عملكرد سالم و ناسالم خا. شود ها يا ابعاد مربوط مي به يكي از اين مقياس

  .كنند توصيف مي
كند،  ارزيابي مي MMFFها را بر اساس مقياس سنجش باليني مدل مك مستر، خانواده

يك درمانگر به منظور . يك ارزياب بايد به منظور انجام ارزيابي دقيق با مدل آشنا باشد
طبق  دستيابي به اطالعات ضروري، از طريق اين ابزار اطالعاتي راجع به عملكرد خانواده بر

سنجد  شش بعد از عملكرد خانواده را مي MCRS. آورد يمپيشين بدست  يها بخش
  :عبارتند ازكه اين شش بعد )2003، 1اپشتاين، بيشاب، ميلير و كيتنر(

مشكل خانوادگي بستگي به عنوان يك امر مهم توانايي عملكردي و : 2حل مسئله -1
. شوند خانواده در حل مشكل ناتوان ميكند كه در آن صورت  تماميت خانواده را تهديد مي

د، نكن احساس تهديد نمي ها آنخانواده گاهي مشكالتشان مداوم است كه در اين صورت 
. كنند حدي است كه خانواده براي حل مشكالت اقدام نمي بهدر اين موارد ميزان مشكالت 

الت ابزاري مشك. ابزاري و عاطفي: تواند به دو دسته تقسيم شود مشكالت خانوادگي مي
. باشد جدي و مانيكي هستند، مثل مشكالت پول، غذا، پوشاك، خانه و حمل و نقل مي

ها با مشكالت ابزاري  خانواده. باشد مشكالت عاطفي مثل نگراني، عصبانيت يا افسردگي مي
كنند و مشكالت عاطفي اساساً  ماهيت و ريشه در  نسبتاً بهتر از مشكالت عاطفي برخورد مي

 باها با مشكالت عاطفي ممكن است  به هر صورت خانواده. بزاري دارندمشكالت ا
  .مشكالت ابزاري مواجه شوند

ارتباط به عنوان تغيير و تبادل اطالعات ميان اعضاء خانواده تعريف شـده  : 3ارتباطات -2
ارتبـاط عـاطفي و غيـر كالمـي     : در مورد ارتباط دو حيطه عمده وجود دارد كه شامل. است
باشـد، مـا خـود را در ارتبـاط      ارتباط عاطفي به طور ويژه شامل رفتـار كالمـي مـي   . باشد مي

در هر دو حيطه ما كيفيـت  . كنيم كالمي تقريباً  در مواردي كه ابهام وجود دارد، محدود مي

                                                                                                                     
1. Epstein, N. B., Ryan,C.E. Bishop, D. S., Miller, I.W., & Keitner, G.I. 
2. problem solving 
3. communication 
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ارتباط يك پيوستار از وضوح و روشني تا ابهـام و  . كنيم و دوام هر دو ارتباط را ارزيابي مي
دار، گنگ  معموالً پيام از حالت روشن به حالت غير روشن، نقاب. گيرد يتاريكي را در بر م

كنـد، يـك پيـام روشـن داراي وضـوح، انسـجام  اسـت و همسـان بـا           و نامفهوم حركت مي
طبق اين مدل چهار سبك ارتباط روشن و مسـتقيم، روشـن و غيـر    . اطالعات مخاطب است

 .دارد مستقيم، مبهم و مستقيم و مبهم و غير مستقيم وجود

يا كل  هاي خانوادگي شامل الگوهاي تكراري رفتار و عملكرد اعضاء نقش :1ها نقش- 3
خانواده از لحاظ ابعاد نقشي شامل ارزيابي چگونگي عملكرد ارزيابي . باشد خانواده مي

: الفها شامل پنج گروه  اين نقش. كننده يكديگر هستند باشد كه تكميل اعضاءخانوادگي مي
پرورش و حمايت مثل راحتي، گرمي، اعتماد : پول، غذا، لباس و سرپناه، ب مثل: بخش منابع

مثل رشد فيزيكي، عاطفي، آموزشي، رشد اجتماعي كودكان، : رشد شخصي: و حمايت، ج
مثل : نگهداري و مديريت سيستم خانوادگي: شناسي و رشد اجتماعي، د حرفه، شغل، روان

: لكردهاي كنترل رفتار، امور مالي، نگيري، مرزها و عضويت، عم عملكردهاي تصميم
  .باشد مثل رضايت زناشويي در واكنشهاي زوجين مي: خشنودي جنسي بزرگساالن

اي  توانايي پاسخ به مجموعه :واكنشهاي عاطفي عبارت است از: 2هاي عاطفيواكنش-4 
 باشد، دو دسته از عواطف قابل با كيفيت و فراواني مناسب مي ها محركاي از  يا دامنه

مثل عواطف، گرمي، تمايل، عشق، شادي، لذت، : يكي هيجانات آرام: شناسايي هستند
ترس، اضطراب، نگراني، نااميدي   عصبانيت،): فوري(ديگري هيجانات ناخوشايند . دلداري
هاي عاطفي خانواده، ضروريست ظرفيت فردي هر يك از براي ارزيابي واكنش. دگيو افسر

شان در چارچوب اين عواطف ارزيابي شود و عواطفي كه  ربهي تج اعضاء خانواده در زمينه
 .اند، ارزيابي شود هاي مختلف تجربه نموده در موقعيت ها آن

هـاي   اي از فعاليـت  آميزش عاطفي را به عنوان مجموعه:  3عاطفي) درگيري(آميزش  -5
اقـدامات   هـا و  و ديگر فعاليت ها ارزشكه آن را در عالئق،  ندكن اعضاء خانواده تعريف مي

                                                                                                                     
1. roles 
2. affective Responsiveness 
3. affective Involvement 
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بـا   را هايشـان  كه افراد چگونه و به چه طريقـي، عالئـق و خواسـته    مينيب يمدهند، ما  نشان مي
ــان مــي ــه  ديگــران در مي ــد، آميــزش عــاطفي داراي دامن اي از عــدم وجــود آميــزش  گذارن

نهايـت آميـزش    تا بـي ) شود شود يا تجربه نمي اي نشان داده نمي يا مراوده  هيچ عالقه(عاطفي
  .باشد كه سالمتي در وسط اين طيف قرار دارد يم 1عاطفي

توان به عنوان روشي از معيارهاي خانواده تلقي كرد  كنترل رفتار را مي: 2كنترل رفتار-6
مثـل خطـر فيزيكـي، نيازهـاي بيولـوژيكي و      . رود كه براي مهار رفتار اعضايش به كـار مـي  

رفتـار اجتمـاعي كـه     ي،انگيزشي مثل خوردن، خوابيدن، غريزه، امـور جنسـي و پرخاشـگر   
: چهار سبك براي  كنتـرل رفتـار وجـود دارد   . شود رفتار درون و بيرون خانواده را شامل مي

  .نظم و هرج و مرج ، كنترل منعطف، كنترل با عدم مداخله و كنترل بي3گيرانه كنترل سخت
تأثير دهد كه بنا به  ها را مورد توجه قرار مي اين مدل ابعاد خانواده: 4مقياس كلي -7

 بود FADبعد عملكرد كلي يكي از نتايج پيشرفت . دهد عملكردشان مورد بررسي قرار مي
  .كه كل ابعاد خانواده را بررسي مي كتد

 MMFFهاي ابعاد  گر يكي از مقياس هر يك از شش بخش موجود در اين نوشته توصيف
ساختارها با تعريفي از ها ساختار مشابه دارند به طوري كه هر يك از اين  تمام بخش. باشد مي

زماني كه چارچوب اصول مدل مك مستر شرح . شود آغاز مي) بعد(مفاهيم خاص يك زمينه 
. روي ساختار درماني و تعريف روشهاي درماني كار كردند )1994(يناداده شد، اپشت

كارهاي تحقيقاتي و باليني بر خانواده درماني در حال اجرا حتي با يك نمونه تحقيقي غير 
مقايسه كارهاي مقدماتي با خانواده هاي باليني و غير باليني به درك . ليني ساده متمركز بودبا

بر مبناي . )2005، 5بارني و ماكس(كردسالم و ناسالم كمك  ي خانوادهتفاوت در كاركرد 
، گروه اپشتين يك سيستم طبقه بندي از خانواده را توسعه ها آنمطالعات آزمايشي اصلي 

. كرد يمل يك سري از ابعاد خانواده بود كه زندگي خانواده را توصيف دادند كه شام

                                                                                                                     
1. non- existent to extreme 
2. behavior control 
3. rigid control 
4. . g eneral functioning   
5. Barney, M.  &  Max, J.  
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نتيجه براي ايجاد ابزارهاي  ي كنندهاهداف اصلي مطالعات، پيدا كردن عوامل پيش بيني 
مطالعات اوليه فرايند هاي . دارزيابي دقيق تعامل مؤثر درون جلسات و ارزيابي نتيجه درمان بو

بار (مدل ارزيابي و درمان بسيار مهم هستند را برجسته كرد ي توسعهكه در زمان  يا يتعامل
تجارب تحقيقاتي اوليه نيز به گروه مذبور ياد   .)1375ترجمه دهقاني و همكاران، /1996كر، 

به  ها آنتوسعه يابد تا بتوان از طريق  ييابزارهاداد كه به منظور پيشرفت واقعي، نياز است كه 
مجدد روند پس از ارزيابي . دل مك مستر را ارزيابي كردمؤثر ساختارهاي كليدي م طور

و دو  تحقيقاتي كه قبال تكميل گرديد، گروه تصميم گرفت تا يافته هاي خود را مرتب نموده
 ي توسعهاين دو زمينه شامل . همزمان توسعه دهد به طوركاري را  ي عمدهجريان اصلي و 

تحقيقاتي و باليني كه از  يها تيفعالرسي مستمر بر. )1994اپشتاين، (ابزار و درمان خانواده بود
رويكرد مك مستر  ي عمدهشروع توسعه الگو ايجاد شده بود در واقع يكي از نقاط قدرت 

  .)1983، 1بيشاب اپشتاين، بالديوين و(شود ميبوده و دليلي براي تداوم اين مدل محسوب 
جامع شدند كـه عناصـر    ي بستهمدل درماني و رويكرد مك مستر به سرعت تبديل به يك 

روي مـدل مـك    هـا  آنهمـانطور كـه   . دادند يمدرماني، پژوهشي و آموزشي را در خود جاي 
، گروه تحقيقاتي تصميم گرفتند كه ابزارهاي الزم براي كردند يممستر و راهنماي درمان كار 

. ندنزديكــي بــا هــم داشــت ي رابطــهمــدل و ابزارهــاي  مربوطــه،  ي توســعه. ارزيــابي را بســازند
موجود در برنامه هاي تحقيقـاتي، بـه دليـل وجـود شـكاف در ارزيـابي بـاليني در         يها شكاف

بـدين معنـي   . درمان، نشان داده شد - يكبار ديگر اهميت رابطه پژوهش. جلسات درماني بودند
پيشـرفتي داشـته    سـت توان مينمعتبر، تحقيق  يها اسيمقو  ها يابيارزكه در صورت عدم وجود 

سنجي مطلـوب داشـته باشـد و از     روان يها يژگيوآن ابزارهايي ايجاد شود كه  براساس ،باشد
  .)2003اپشتاين، بيشاب، ميلير و كيتنر، (لحاظ درماني هم مفيد باشد
تصوير خوبي از عناصر مورد نيـاز بـراي سـنجش خـانواده     ) FAD(2طرح سنجش خانواده

شـد كـه رويكـردي كـه      پيش رفت، مشخصFAD همانطور كه كار براي ويرايش. پيدا كرد
برخـي  . جي شـد نسـ  اپشتين به كار برد، منجـر بـه تحريـك و فعـال شـدن برخـي مفـاهيم روان       

                                                                                                                     
1. Epstein, N. B. Baldwin. L. M., & Bishop, D. S. 
2. Family Assessment Device(FAD) 
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در كارشان مشكل دارنـد و بـه    ها آنسنجي به اعضاي گروه متذكر شدند كه  متخصصان روان
ابتـدا بايـد    هـا  دادهگفتـه بودنـد كـه بـراي سـاخت مقيـاس،        هـا  آن. طور معكوس عمل كردند

ارتبـاط دارنـد، جمـع     بكه گسترده اي كه با نظريه هاي مرتبط بـا كـاركرد خـانواده   براساس ش
زمـاني كـه اطالعـات جمـع شـد، قـدم بعـدي تحليـل         . آوري شوند نه از طريق كارهاي باليني

اپشتين و همكـارانش نظـر متخصصـان      .)2000، 1بيورز و هامپسون ؛1980بيشاب، (عوامل بود
ر دادند اما به جايگاه اصلي خود يعني تمركز روي تناسب ايـن  سنجي را مورد استفاده قرا روان

قدرت و ماندگاري ابزار هاي مك مستر، تـا حـدي بـه ايـن     . كار با فعاليت باليني وفادار ماندند
  . )1990بيورز و هامپسون، (ست ند ساخته شده امدر يك بافت باليني قدرت آندليل است كه 

مقياس مك مستر در خـارج از كشـور تحقيقـات    سنجي  هاي روان در زمينه بررسي شاخص
اين مطالعات شـامل رويكـرد مـك    . شود مياشاره  ها آنزيادي انجام گرفته كه به گزيده اي از 

؛ )2000ميلر، راين، كيتنر، بيشاپ و اپيشـتن،  ( مستر به خانواده، تئوري، سنجش، درمان و تحقيق
در نمونه هاي غير باليني، پزشكي  رواني ابزار سنجش خانوادگي مك مستر يها شاخصبررسي 

؛ ابزار سنجش باليني خانوادگي )1990، 2كاباكوف، ميلر، بيشاپ و اپيشتن و كيتنر(و روانپزشكي
؛ سـنجش  )2005، 3بارني و ماكس ( مك مستر به عنوان پرسشنامه مصاحبه افراد صدمات مغزي

بزار سنجش خانوادگي ، تحليل عاملي ا)1990 ،4مورس(فرهنگي ابزار مك مستر يها تيحساس
ابـزار   يهـا  اسيـ مقو بررسي اعتبـار و روايـي خـرده    ) 1999، 5ريدينور، دايلي و ريچ(مك مستر

  .باشد يم) 1988، 6بايلنس، بايرن، بويل و آفورد (سنجش مك مستر
در ايران اين ابزار توسط زاده محمدي و ملـك خسـروي هنجـار يـابي شـده اسـت كـه        

زاده محمـدي و ملـك خسـروي،    (بوده اسـت 94/0 ها اسيمقنباخ كلي براي كل وآلفاي كر
در پژوهش مذكور بيشتر به اعتباريابي بسنده شده است و اقدامي در جهـت كشـف   ). 1385

                                                                                                                     
1 . Beavers, W.R &  Hampson, R.B. 
2 . Kabacoff, R, I.; Miller, I, W.; Bishop, D, S.; Epstein, N, B.; Keitner, G, I. 
3. Barney, M. C. &  Max, J. E.  
4. Morris, T. M.  
5. Ridenour, T. A.; Daley, J. G.; &  Reich, W.  
6. Byles, J.; Byrne, C.; Boyle, M. H.  & Offord, D. R.  
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صورت نگرفته كه محقق در پـي بررسـي تحليـل عـاملي اكتشـافي و       ها عاملعوامل و تائيد 
  .تائيدي است

كـه در   دهـد  يمـ ات نشـان  كه مطالعـ  شود ميضرورت اين پژوهش موقعي بيشتر روشن 
 رو به افـزايش اسـت،   ها پژوهشزمينة ارزيابي عملكرد خانوادگي در داخل و خارج كشور 

 گيـري  انـدازه  تشـخيص و  بـراي  درمانگران خـانواده  روان و شناسان روان اغلبهمچنين، 

 كمترين در بتوانند دارند كه و پايا دقيق ابزار يك به عملكرد هاي مختلف خانوادگي نياز

 مشـاوره خـانواده،   مراكـز  در حاضر حال در .يابند اهداف مورد نظر دست به ممكن مانز

 بدون ابزارهاي گوناگون از عملكرد خانوادگي و شناسايي تشخيص براي مشاوران خانواده

 استفاده باشد، برخوردار مناسب روايي و از پايايي و باشد در ايران اعتباريابي شده كه اين

 از معتبـرين  يكـي  .دننرسـ  دلخـواه  نتيجـة  بـه  مشـاوران خـانواده   سـت كه ممكن ا ،كنند يم

 و تحقيقـاتي  ابعاد مختلف در مشاوران خانواده توسط ديگر كشورهاي در كه ها پرسشنامه
مـك   يهـا  اسيمق ،ندينما يم استفاده آن از گوناگون ابعاد عملكرد خانوادگي در تشخيص

شناسـان و مشـاوران    روان بنابراين، .)2000 ميلر، راين، كيتنر، بيشاپ و اپيشتن،(است مستر 
 يـك  بـه  مبـرم  و روان درماني خانواده نياز مشاوره مراكز درماني در فعاليتهاي در خانواده

 بتواند خطا حداقل با و دقيق صورت به در زمينة ارزيابي عملكرد خانوادگي كه پرسشنامه

 فرهنـگ  بـا  متناسـب  و دهـد  افـراد تشـخيص   در ابعـاد گونـاگون عملكـرد خـانوادگي را    

 يهـا  يژگـ يو بررسـي  حاضـر  تحقيـق  بنـابراين هـدف  .شـود  مـي  احسـاس  باشـد،  كشورمان
  .باشد يماست مك مستر  يها اسيمق )روايي و پايايي(سنجي  روان

  روش
طرح تحقيق همبستگي  نوع از شده تدوين سؤالهاي به توجه با حاضر تحقيق :تحقيق طرح
 از تحقيـق  اين در. )ل از نوع ابليمين مستقيم بودتحليل عاملي به شيوة چرخش متماي( است

 از اي مجموعـه  سـاختار  بررسـي  تكنيـك بـراي   يـا  فـن  يـك  عاملي اكتشـافي كـه   تحليل

اسـتفاده   دارد، پرسشنامه يك اكتشاف عوامل مورد مفهوم در چندين پيش كه ،هاست داده
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 اسـتفاده  شـاخص  دو  از هـا  عامل يا عامل انتخاب براي اين شيوه، از استفاده با. است شده

 ويـژه  مقادير با ها عامل فقط كه كند يم كه مشخص) 1961( ،1كايزر مالك -1 :ميا كرده

 خصـوص  روش در يـك  كه)1966(2كتل اسكري آزمون - 2و  دهيم چرخش 1از  بيشتر

 يهـا  عامـل  تحقيـق  ايـن  در .است ها عامل براي انتخاب برش نقطه مورد در گيري تصميم
است، سـرانجام   بوده اسكري آزمون پرسشنامه و نظري چارچوب ساسا شده، بر استخراج

  .از تحليل عامل تاييدي استفاده شد ها دادهبراي بررسي تاييد 
مراجعـه  زن و مرد متاهل   412شامل  تحقيق اين آماري جامعه :آماري و نمونه جامعه

هرسـتان  شكننده به مراكز مشاوره اعـم از خصوصـي و دولتـي و مراكـز مداخلـه در بحـران       
براي انتخاب نمونه مورد نظر از شيوة نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده . سنندج بودند

 بـين از ) 74و مرحلـة دوم   283مرحلة اول (نفر بود كه در دو مرحله  357 است، حجم نمونه
به شهرسـتان  سـنندج بودنـد،    مراجعـه كننـده بـه مراكـز مشـاوره      زنان و مردان متاهـل   يةكل
 يهـا  يآزمـودن ميانگين سنّي، شـاغل، بـومي بـودن    كه شدند ب نتخاده افي سادتصارت صو

و ميـانگين  ) درصـد  83درصـد،   8، 34/2سال و با انحراف معيـار   84/32(مؤنّث به ترتيب با 
 15، 03/1سـال و بـا انحـراف معيـار      24/35(مذكّر يها يآزمودنسنّي، شاغل و  بومي بودن 

  .بود) درصد 93درصد و  54درصد، 
آزمودنيهـاي انتخـاب شـده    . شيوة اجرا در دو مرحله به ايـن صـورت بـود    :يوة اجراءش

را در مراكز مشاوره اي با هماهنگي قبلي بـا مـدير    مستر سنجش خانوادگي مك يها اسيمق
 هـا  يآزمـودن دقيقه تكميل كردند و در همان ساعت پرسشنامه از  45مراكز مربوطه به مدت 

آگاه شدند كـه   ها يآزمودنتمام  رعايت اخالق پژوهشي ، ضمنا جهتشد يمتحويل گرفته 
و در مورد پنهان ماندن هويـت   شود مياين اطالعات به منظور اهداف پژوهشي جمع آوري 

بـا ارائـه پسـت     نـد توان مـي همچنين ذكر شدكه عالقمندان . پاسخ دهندگان اطمينان داده شد
مراجعـه  زن و مـرد متاهـل    384 ،در مرحلـة اول   .الكترونيكي از نتايج پژوهش آگـاه شـوند  

                                                                                                                     
1. Kaiser, H. 
2. Bartlet, M. 
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كننده به مراكـز مشـاوره اعـم از خصوصـي و دولتـي، مراكـز مداخلـه در بحـران و دادگـاه          
افرادي كه صرفاً براي مشـكالت  (داشتندرا كه شرايط ورد به تحقيق بودندشهرستان سنندج 

ه طور ب  نفر 291در اين مرحله ). خانوادگي مراجعه كرده بود، نه براي حل مشكالت رواني
 فهرسـت  از مخـدوش بـود كـه    شـان يها پرسشـنامه آزمـودني   8تصـادفي انتخـاب شـدند و    

 130زن  و 153( 283نمونـه بـه    تعـداد  نهايت در اين مرحلـه  در و حذف شدند ها پرسشنامه
 43مـرد،   31(نفر  74، هشنامپرسمرحله دوم جهت بررسي روايي  در. يافت كاهش نفر )مرد
و يك بسـته از ابـزار خـود ـ      شدند انتخاب قبلي به طور تصادفيهمان مراجعان  از بين )زن 

  . مالك را كامل كردند يها پرسشنامهگزارش دهي از 
  :به شرح زير است ها پرسشنامهشامل  :ابزار 

اين ابزار براي ارزيابي عملكرد خـانواده   : FAD(1( مستر سنجش خانوادگي مك  شيوه
طراحـي شـده اسـت ايـن      MMFF(2(خـانواده  مستر از عملكرد  با عنوان توصيف مدل مك

سـوال اسـت و    60آن داراي  . تدوين شـد ) 1950( 3ابزار توسط اپستاين و بالدوين و بيشاپ
بعـد خـانوادگي و يـك بعـد عملكـرد كلـي خـانوادگي را         6باشـد كـه    مقياس مـي  7شامل 
سـالم و   كـه عملكـرد  . شـود  ها يا ابعاد مربـوط مـي   هر سوال به يكي از اين مقياس. سنجد مي

هـا را بـر    مقياس سنجش باليني مدل مك مستر، خانواده. كنند ناسالم خانواده را توصيف مي
كند، يك ارزياب بايد به منظور انجام ارزيابي دقيق با مدل آشـنا   ارزيابي مي MMFFاساس 
يك درمانگر به منظور دستيابي به اطالعات ضـروري، از طريـق ايـن ابـزار اطالعـاتي      . باشد

ي سـنجش   شـيوه . آورد يمـ پيشـين بدسـت    يهـا  بخـش عملكرد خـانواده بـر طبـق     راجع به
  :عبارتند ازسنجد كه اين شش بعد  مستر شش بعد از عملكرد خانواده را مي خانوادگي مك

) درگيـري (آميـزش   -5هاي عاطفي،  واكنش-4ها،  نقش-3ارتباطات، -2حل مسئله، -1
نقطه معيار قابل مالحظـه اسـت    7داراي  هر بعد. كنترل رفتار و يك مقياس كلي-6عاطفي، 

نشـانگر عملكـرد كـامالً     7نشانگر عملكـرد كـامالً مغشـوش و عـدد      1به اين معني كه عدد 

                                                                                                                     
1. Family Assessment Device (FAD) 
2. McMaster Model of Family Functioning (MMFF) 
3. McMaster Model of family function (MMFF)  
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گيرد، نشانگر اين مسئله اسـت كـه يـك     قرار مي 4تا  1درجه اي كه بين عدد . مناسب است
يازمنـد كمكهـاي   باليني است يا به طـور كلـي خـانواده ن    يها كمكفرد در خانواده نيازمند 

كـه اخـتالالت در هـر زمينـه      دهد يمدر هر مقياس نشان   7و  5بين  ي درجه. باشد يمباليني 
بخـش موجـود    6هر يك از . جزيي و نا چيز است و نيازمند كمك كلينيكي يا باليني نيست

هـا سـاختار    تمام بخش. باشد مي MMFFهاي ابعاد  گر يكي از مقياس در اين نوشته توصيف
دارند به طوري كه هر يك از اين ساختارها با تعريفـي از مفـاهيم خـاص يـك زمينـه       مشابه

اصـل پرسشـنامه بـه زبـان انگليسـي      . )1995، 1هند و آكستر-استونسون(شود  آغاز مي) بعد(
شـد و   برگردانـده  گزيني واژه در با دقت فارسي به انگليسي زبان محقق از بوده كه توسط

ترجمه و مطابقت دو نسخه انگليسي و فارسي، ترجمه فارسـي  براي اطمينان بيشتر از صحت 
آن در اختيار دو نفر مسلّط به زبان فارسي و انگليسي قـرار داده شـد تـا بـا اسـتفاده از روش      

آنرا به انگليسي برگردانند، سپس مجدداً بـه زبـان    ]reverse translation[ترجمه معكوس
ــوايي آن توســط افــراد متخصــص  ســر انجــام روائــي ظــاهري و مح . فارســي ترجمــه شــد ت

تعيين گرديد و اصـالحات محـدودي در آن   ) روانشناس، مشاور متخصص خانواده درماني(
 انجــام گرفــت، بــدين ترتيــب، پــس از چنــد مرحلــه بررســي، بــازبيني و اعمــال تغييــرات و 

  .اصالحات، فرم فارسي مقياس براي اجراي پژوهش آماده شد
  ها آرايش سواالت مقياس. 1جدول 

  سواالت قياسم
  6-50-38-24 -12-2 حل مشكل
  3-14*-18-22-29-35-43-*52-*59 ارتباطات
  *4-8-*10-*15-23- 30-34-40-45-53-58 هانقش

 9-19-28-39-49-57 پاسخ عاطفي

  5 -13 -25 -33 -37-42-54 آميزش عاطفي
 7-17-20- 27-32-44-47-48-55 كنترل رفتار
 60-1-6-11-16-21- 26-31-36-46-51-56 عملكرد كلي

                                                                                                                     
1. Stevenson-Hinde, J. & Akister, J.   
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بعد از ساخت  ها آن. بينيد كه داراي عالمت ستاره هستند ، هفت تا سوال مي1در جدول 
ها را باال بردنـد و اثـري بـر ضـريب      ها اعتبار مقياس اين آيتم. ها افزوده شدند اوليه به مقياس

  ها نداشتند همبستگي همساني دروني مقياس
  : ه عنوان مالك انتخاب شدند، عبارتند ازي كه براي بررسي روايي بيپرسشنامه ها

ــاطي - 1 ــاي ارتب ــنامه الگوه توســط  1984ايــن پرسشــنامه در ســال  :1(CPQ) پرسش
در دانشگاه كاليفرنيا ساخته شده و يك ابزار خودسنجي اسـت كـه بـه     2كريستينسن و ساالوي

ده سـؤال تشـكيل شـ    35از  CPQ. منظور برآورد ارتباط زناشويي زوجين طراحي شـده اسـت  
خيلـي ممكـن   ( 9تـا  ) غير ممكن است( 1درجه اي ليكرت از  9در يك مقياس  ها پاسخ. است
كنـد، ايـن    درجه بندي شده و رفتارهاي زوجين را در مورد تعارض ارتباطي برآورد مي) است

مقياس ارتبـاط سـازنده متقابـل، مقيـاس ارتبـاط اجتنـاب متقابـل،        : ابزار داراي سه مقياس است
در اين تحقيق  فقط از خرده مقياس ارتباط سـازنده  اسـتفاده   . گيري كناره/ وقعمقياس ارتباط ت

هـاي مختلـف آن نشـان     تحقيقات روايي و پايايي قابـل قبـولي را در مـورد خـرده مقيـاس     . شد
روايـي سـه خـرده مقيـاس ايـن پرسشـنامه را بـرآورد        ) 1984(نسن و سـاالوي  يكريست. اند داده

آن سه گروه از زوجين غيردرمانده، درمانده و در حال طالق يـا   در اين مطالعه كه در. نمودند
جدا شده با هم مقايسه شدند؛ خرده مقياس ارتباط سازنده متقابل توانسـت بـين هـر سـه گـروه      

گيري تنهـا   كناره/ هاي ارتباط اجتنابي متقابل و توقع تميز قائل شود، در حالي كه خرده مقياس
در ايـران نيـز   ). 1380رسولي، (يردرمانده تفكيك قائل شوند توانستند بين زوجين درمانده و غ

پرسشنامه فوق را هنجاريابي كرده و به منظـور بـرآورد روايـي پرسشـنامه،     ) 1379(عبادت پور 
. همبستگي بين مقياسهاي اين پرسشنامه و پرسشنامة رضايت زناشويي را محاسـبه كـرده اسـت   

س ارتباط سازنده متقابـل، ارتبـاط اجتنـابي    ضرايب همبستگي بدست آمده براي سه خرده مقيا
است كه همگـي   35/0، و  58/0،  58/0گيري به ترتيب عبارت از  كناره/ متقابل و ارتباط توقع

در پژوهش حاضر به شيوه آلفاي كرونباخ و تصنيف بـه  . دار بودند معني 01/0در سطح آلفاي 
  .به دست آمد 73/0و 72/0ترتيب 

                                                                                                                     
1. Communication Patterns Questionnare(CPQ)   
2. Christensen & Salavy  
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 اين مقياس، يك مقياس خود گزارش دهـي مـداد ـ    :)LOCS1(پرسشنامه كانون مهار - 2
، ايـن پرسشـنامه برگرفتـه از    باشـد  مـاده و دو خـرده مقيـاس مـي     30باشد كه داراي  كاغذي مي

خـرده مقيـاس   . است كه يك سوال بـه آن اضـافه شـده اسـت    ) 1966(سوالي راتر 29پرسشنامه 
. باشــد مــاده مــي 14كــه داراي باشــد و خــرده مقيــاس درونــي  مــاده مــي 16بيرونــي كــه داراي 

، »بندرت«، »هرگز«هاي مورد مطالعه در مقابل هر سؤال، زير يكي از موارد چهار گانه،  آزمودني
نمره گذاري مقيـاس  . زنند را بنا به تشخيص خودشان عالمت مي» اغلب اوقات«، »گاهي اوقات«

LOCS  به ترتيب » اغلب اوقات«، »گاهي اوقات«، »بندرت«، »هرگز«به اين ترتيب است كه براي
، 2به نقل از لفكورت(شود نظر گرفته مي رد) 3(، سه )2(، دو )1(، يك )0(نمراتي همچون صفر 

بـه   73/0و 76/0در پژوهش حاضر پايايي به شيوه آلفاي كرونباخ و تصنيف بـه ترتيـب   . )1982
  .در اين تحقق از مقياس كنترل دروني استفاده شد. دست آمد

خرده مقياسهاي واكنش عاطفي و امتزاج بـا  DSI-2( 3 )( فكيك خودي ت پرسشنامه -3
سوال است كه بـه   43ساخته شده و شامل ) 1995(اين پرسشنامه توسط اسكورون ): ديگران

بـراي كـامالً    1ي  براي پاسخ كـامالً درسـت تـا نمـره     6ي  اي از نمره گزينه 6صورت طيف 
مقياس شامل واكنش عاطفي  ي چهار خردهاين پرسشنامه دارا. شود گذاري مي نادرست نمره

 9گويه، امتزاج با ديگـران بـا    12گويه، برش عاطفي با  11گويه، وضعيت خود با  11داراي 
ي واكنش افراد به محركهـاي محيطـي بـر    واكنش عاطفي نشان دهنده درجه. باشد گويه مي

نشـانگر ميـزان    امتـزاج بـا ديگـران،   . اساس پاسخهاي عاطفي در مقابل پاسخ مستقالنه اسـت 
عاطفي بودن فضاي ارتباط با ديگري مهم اسـت و تشـابه و آميختگـي در عقايـد، باورهـا و      

تحليـل عـاملي تأييـدي    . دهـد  يمـ و پذيرش بدون قيد و شـرط ايـن ابعـاد را نشـان      ها ارزش
)CFA(  توسط اسكورون)ميـزان پايـايي   . عامل بيـان شـده را تأييـد نمـوده اسـت      4، )2004

عاملهـاي   ي همسـاني درونـي بـا اسـتفاده از آلفـاي كرونبـاخ بـراي خـرده         يوهپرسشنامه به ش

                                                                                                                     
1. locus of control scale(LOCS) 
2. Lefcourt, H. 
3. ِِِِDifferentiation of Self Inventory-2 (DSI-2) 
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 86/0و  84/0، 81/0، 89/0واكنش عاطفي، وضعيت خود، برش عاطفي و امتزاج به ترتيـب  
در پژوهش حاضر  دو مقيـاس  ). 2006موري، دانيلز، هاري و همكاران، (بدست آمده است

مذكور مورد اسـتفاده قـرار گرفـت كـه     ) گرانواكنش عاطفي و امتزاج با دي(ي از پرسشنامه
بدست آمد كه براي  85/0، 87/0تحقيق به ترتيب اين به در  آنهاميزان آلفاي كرونباخ براي 
  .كند مقاصد پژوهشي كفايت مي

  ٭ها افتهي
اكتشـافي و ديگـري تحليـل     ييكي مربوط بـه تحليـل عـامل    شود ميشامل سه بخش  ها افتهي

  .ارايه شده است 8تحليل جانبي در جدول تائيدي و سرانجام  يعامل
 اكتشافي ييافته هاي تحليل عامل: الف

                                                                                                                     
، داده هـا قابـل دسـترس بـراي محققـان ديگـر        ها در صورت درخواست از مؤلف مسـئول مقالـه   براي تكميل محاسبات روي داده ٭
  باشد مي
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   در هر سوال ها يآزمودن نمرات خاممعيار  ميانگين و انحراف ،ها سؤالشاخصهاي آماري تعداد . 2جدول 
  انحراف معيار  ميانگين سؤال انحراف معيار ميانگين  سؤال

1 93/2 96/2 3145/3 98/0  
2 11/387/23291/2 21/1 
3 07/306/23323/4 09/1 
4 19/337/13416/3 11/1 
5 23/3 83/2 3512/3 32/1  
6 97/267/23634/3 65/2 
7 85/202/33717/3 01/1 
8 01/387/23823/3 54/2 
9 78/235/23943/3 56/1 

10 12/315/24098/2 34/1 
11 97/224/24144/3 78/1 
12 86/298/14224/3 34/1 
13 89/267/14322/3 89/1 
14 96/265/24467/2 76/1 
15 94/232/14511/3 59/1 
16 87/22/34646/3 38/1 
17 78/245/24794/2 67/1 
18 93/223/24896/2 34/1 
19 19/367/24997/2 56/1 
20 96/254/25034/3 32/1 
21 71/276/25124/2 65/1 
22 97/212/25253/3 43/1 
23 78/254/25334/3 23/1 
24 12/334/25424/3 08/2 
25 23/334/35598/2 32/1 
26 65/267/25693/3 65/1 
27 44/334/25787/3 56/1 
28 23/328/15884/3 34/1 
29 16/347/15981/2 14/2 
30 98/203/16003/3 14/1 

283 =n 

همچنـين بـا اسـتفاده از    . دهـد  يمـ را نشـان   ميانگين و انحراف معيار نمـرات  ،)2( جدول
محاسـبه شـد بـه ايـن معنـا كـه اگـر فـردي          43/3تحليل تمايزات نقطه برش براي اين ابـزار  
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بشود، داراي اختالل عملكرد است و اگر زير ايـن نمـره دريافـت     43/3عملكرد او باالتر از 
درصـد و ويژگـي    32/71همچنين حساسيت پرسشنامه . باشد يمالم كند، داراي  عملكرد س

  . درصد بر آورد شد 12/82آن 
  SKو   Z  ،Tفراواني، در صد فراواني تراكمي، نمرات اطالعات هنجاري،. 3جدول 

دامنه نمرات  جنس
)7-1(  

فراواني
  )1-7(نمرات

فراواني
  Skنمرات  Tنمرات  zنمرات   تراكمي

  -0005/0  32/46  -23/0 283 24 1  مونث
  -0005/0  32/46  -23/0 259 23 1  مذكر
  -0000006/0  45/51  -036/0 236 32 2  مونث
  -0000006/0  45/51  -036/0 204 28 2  مذكر
  00061/0  12/54  29/0 176 26 3  مونث
  00061/0  12/54  29/0 150 21 3  مذكر
  00034/0  25/64  84/0 129 39 4  مونث
  00034/0  25/64  84/0 90 31 4  مذكر
  0076/0  11/74  35/1 59 17 5  مونث
  0076/0  11/74  35/1 42 15 5  مذكر
  0054/0  23/76  78/2 27 10 6  مونث
  054/0  23/76  78/2 17 8 6  مذكر
  083/0  43/81  14/2 9 5 7  مونث
  083/0  43/81  14/2 4 4 7  مذكر

 هـا  يآزمـون  SKو   Z  ،Tفراواني، فراواني تراكمي، نمرات اطالعات هنجاري، 3جدول 
  .دهد يمنشان  ها را در طيف نمره گذاري و توزيع داده

بررسي مـاتريس ضـرايب همبسـتگي    (جهت بررسي پيش فرض كرويت  تحقيق اين در
همچنين براي بررسـي   .استفاده شد) 1950(از آزمون كرويت بارتلت ) بين متغيرها درجامعه

از آزمـون   عـاملي،  تحليـل  بـراي  شـده  آوري جمـع  داده هاي بودن مناسب كفايت نمونه و
  .آمده است) 4(شد، كه نتايج آن در جدول استفاده KMO يا) 1961(مير  -زريكا
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  )KMO( آزمون كرويت بارتلت و كمو.  4جدول
  آزمون كرويت بارتلت  )KMO(آزمون كمو 

  x² df  p كفايت نمونه
83/0 39/28475  282  0001/0  

 و مقـدار  باشـد  يمـ ) KMO=83/0( شـاخص  كـه  داد نشـان  )4(يافتـه هـاي جـدول     
در  بدسـت آمـده كـه   )39/28475(بارتلـت   كرويت آزمون مجذوركاي محاسبه شده براي

يعني فرض واحد بودن مـاتريس همبسـتگي    .باشند يممعني دار  )P>0001/0( سطح آماري
  ).1961يزر، اك( كند يمليل عاملي و حجم نمونه كفايت حانجام تبراي  ها دادهرد شد و 
ي سنجش خانوادگي  شيوه ةپرسشنام )تنصيف و كرونباخ آلفاي( دروني همساني ايبضر . 5جدول

  ها عامل مستر در مك

  ها عامل
  زنان  مردان كل نمونه تعداد

آلفاي  ها ماده
 نباخوكر

دونيمه
 كردن

آلفاي 
  نباخوكر

دونيمه 
  كردن

آلفاي 
  نباخوكر

دونيمه 
  كردن

حل 
  81/0  83/0  86/0  87/0  84/0  86/0  2  12  24  38  50  60  مشكل

  ارتباطات
  

35 29 22 18 14 3 87/0  83/0  84/0  84/0  84/0  83/0   59 52 43 

 34 40 45 53 58   84/0  85/0  83/0  86/0  86/0  87/0 4 10 15 18 23 30  ها نقش
پاسخ 
  82/0  82/0  85/0  82/0  83/0  81/0  12  30  48  66  84    عاطفي

آميزش 
  عاطفي

42 37 33 25 13 5 89/0  85/0  86/0  81/0  82/0  85/0       54 
كنترل 
  رفتار

44 32 27 20 17 7 87/0  83/0  87/0  83/0  87/0  82/0   55 48 47 
عملكرد 
  85/0  87/0  83/0  85/0  82/0  82/0  6  11  16  21  26  31  كلي

 60  83/0  86/0  86/0  84/0  82/0  83/0 36 41 46 51 56   كل
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 تنصيف و كرونباخ آلفاي ، ضرايبشود مي مشاهده )5(شماره  جدول در كه همانگونه

 شـش گانـه   مـاده و عاملهـاي   60 بـراي  نمونه كل مستر در ي سنجش خانوادگي مك شيوه

از  حـاكي  كـه  )70بـاالي  (بـاال و رضـايت بخـش بـوده      جـنس  تفكيك به شده، استخراج
  . هستند فوق پرسشنامه هاي ماده همگوني و همساني

  )n=283(ها يآزمودن بر يافته متمايل به شيوة آبليمين چرخش عاملي ماتريس .6 جدول

ويژه مقدار  ها عاملبار   سؤاالت  ها عامل
 )آيگن(

درصد 
 واريانس

درصد 
 تراكمي

  12/3  12/3  64/063/057/072/061/023/2 ./72 2 12 24 38 50 6 حل مشكل -1

53/047/053/0    43 52 59     56/5  44/3  46/074/063/067/068/021/2 ./74 3 14 18 22 29 35  ارتباطات -2
63/065/076/075/0 ./72  34 40 45 53 58   12/8  56/2  73/067/083/073/085/011/2 ./82 4 10 15 18 23 30  ها نقش -3

  26/11  14/3  58/054/078/074/034/2./62/083 9 19 28 39 49 57پاسخ عاطفي -4
 72/0       54       02/15  76/3  65/066/074/075/063/064/2 ./81 5 13 25 33 37 42آميزش عاطفي -5

65/076/0    47 48 55     80/17  78/2  63/065/063/072/073/089/1 ./73 7 17 20 27 32 44 كنترل رفتار-6

73/073/068/0./68 ./69  31 36 46 51 56   36/20  56/2  64/074/073/068/074/032/2 ./72 1 6 11 16 21 26 عملكرد كلي-7

است رابطـة هـر سـؤال بـا عامـل كمتـر از        شده داده نشان )6( جدول در كه طور همان
هسـتند،   يـك  از بـاالتر هفت همه  تا يك يعاملها) آيگن(ويژه  نبوده است و مقادير 30/0

بـا ارزش   ،)آميـزش عـاطفي  (تحليل، عامل پنجم  اين در. نا دارهستندكه از لحاظ آماري مع
 در را مشاركت كه بيشترين كند درصد كل واريانس را تبيين مي  76/3، معادل  64/2ويژه 

، 11/2بـا ارزش ويـژه   )  هـا  نقـش (دارد و عامـل سـوم    برعهده فوق پرسشنامه تبين واريانس
 تبين واريانس در را مشاركت كه كمترين كند درصد كل واريانس را تبيين مي56/2معادل 

 7تحليل، ميزان واريـانس مشـترك بـين متغيرهـا بـراي       اين در. دارد برعهده فوق پرسشنامه
  . كنند را تبيين ميدرصد كل واريانس  36/20عامل بر روي هم برابر با 
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  مستر ي سنجش خانوادگی مک شیوهخرده مقیاس 7ماتریس درون همبستگی . 7جدول

  7  6  5  4  3  2  1  عامل نام

              1  حل مشکل -1

            1  51/0  ارتباطات -2

          1  63/0  64/0  ها نقش -3

        1  49/0  53/0  52/0  پاسخ عاطفی -4

      Ø16/0  37/0  48/0  1  48/0  آمیزش عاطفی -5

    1  33/0  36/0  42/0  38/0  41/0  کنترل رفتار -6

  1  45/0  37/0  42/0  35/0  42/0  38/0  عملکرد کلی -7

)001/0(<P

يهـا  اسیـ مقنمـرات درونـی همبسـتگی ، شـود میمالحظه )7(جدول همانطور که در

همبسـتگی ،شـود مـی مشـاهده  در جـدول همچنانکه.استشدهارایهیکدیگرباۀپرسشنام

در خـرده  جـز بههااسیمقبینهایهمبستگاین.است 64/0تا  16/0بین همباهااسیمقخرده

در جـدول مشـخص   ) ٭(کـه بـا عالمـت سـتاره     آمیـزش عـاطفی  بـا  فیپاسخ عاطمقیاسهاي

.)P>001/0(هستنددارمعناآمارينظرازهاسایمق، در بقیۀ اند شده

مستر  ي سنجش خانوادگی مک شیوه ۀعاملهاي پرسشنام و واگراییروایی همگرايضرایب. 8ولجد

  با پرسشنامه هاي مالك

  واکنش عاطفی  امتزاج با دیگران  مهار درونی کانونالگوهاي ارتباطی سازنده  ها عامل

-31/0-37/039/032/0  حل مشکل -1

41/033/031/035/0  ارتباطات -2

31/036/034/034/0  ها نقش -3

46/0-43/0-37/038/0  پاسخ عاطفی -4

-42/038/0-42/034/0  آمیزش عاطفی -5

-41/0-32/048/038/0  کنترل رفتار -6

-43/0-46/036/041/0  عملکرد کلی-7

74=n   ،001/0<p           
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هـاي از   در ارتباط با مفاهیم مبتنی بر سـازه مستر روایی پرسشنامۀ سنجش خانوادگی مک

و واکـنش عـاطفی    امتـزاج بـا دیگـران   ، کانون مهـار درونـی  ، الگوهاي ارتباطی سازندهقبیل 

پرسشـنامه هـاي   بـا  ۀن عاملهـاي پرسشـنام  ، ضرایب روایـی، معنـادار بـی   8جدول. آزمون شد

).p>0001(رابطه در سطح معنا داري بوده است  ها آنکه در همۀ .دهدیمرا نشان مالك

  تحلیل عامل تاییدي: ب

ي خطـاي میـانگین    در این پژوهش برازش مـدل عـاملی بـا اسـتفاده از مجـذور خـی، ریشـه       

شـده برازنـدگی، شـاخص    شـاخص نـرم ن   آکائیـک،  مجذورات تقریب، شاخص اطالعـات 

صـورت   Amos18و بـا بکـارگیري   نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش اصالح شـده 

مختلفی عرضه شده است،  يها شاخصبراي سنجش کفایت برازش مدل، آمارها و . گرفت

ــا شــاخصهریــک از ایــن کــه از آنجــا  ــدل را مــنعکس   ه ــرازش م ــه خاصــی از ب تنهــا جنب

رو براي سنجش بـرازش مـدل، معمـوال از چنـدین شـاخص       از این). 2005کالین، (کنندیم

 :دهـد یمـ زیـر را پیشـنهاد    يهـا  شاخصآمارها و ) 2005(؛ که کالین و سانشودمیاستفاده 

و تفـاوت   کنـد یمـ به طور مفهومی نسبت به اندازة نمونه تغییر  )X²(شاخص مجذور خی دو

کـه ارتبـاط    دهدیمنشان  بین ماتریس کواریانس مشاهده شده و ماتریس کواریانس مدل را

یــا  ریشــه دوم بــرآورد واریــانس خطــاي تقریــب شــاخصبــین متغیرهــا برابــر صــفر اســت، 

RMESA(Root Mean Square Error of Approximation) ، میانگین باقیماندة ماتریس

واریانس داده اي نمونـه نشـان    -واریانس ازمدل را به نسبت ماتریس کواریانس -کواریانس

شـاخص نـرم   . صـدم باشـد   50صدم است و باید مقدار آن کمتر از  50قطه برش و ن دهدیم

براي مقایسه مدل بـا مـدل مسـتقل بـه     ،)NNFI)Non-Normed Fit Indexنشدة برازش یا 

درصـد   90و دامنه آن بین صفر تا یک است و نقطه بـرش بیشـتر از  ) مدل صفر(رودیمکار 

. باشد، مدل بهتر اسـت  تر کینزدو هرچه به یک قابل قبول است  ها دادهبراي برازش مدل و 

محقـق را بـه    ،)AIC)Akaike informatio criterionشاخص مالك تطبیقی آکائیـک یـا   

و اندازة نمونه را هم بـرآورد   کندیممباحثی در زمینۀ تخمین تعداد پارامترهاي مدل هدایت 

شـاخص  . باشـد یمـ بهتـر  ، هر چه مقدار این شاخص از مدل مستقل کمتر باشد، مدل کندیم
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GFI)Goodness of Fitبرازش نیکویی یا  Index(      ارتبـاط میـان واریـانس و کواریـانس را

باشد،  تر کینزدو هر چه مقدار آن به یک  باشدیم، دامنۀ آن بین صفر و یک دهدیمنشان 

AGFIشاخص اصالح برازش نیکـویی یـا   و دهدیمشاخص برازش بهتري از مدل را نشان 

)Adjusted Goodness of Fit Index( مقدار اصالح شدةGFI    ،را که نیاز به اصالح باشـد

Amos18بـا بکـارگیري    ها شاخصمقدار این ). 2005جارزگاگ و سوربوم، (دهدیمنشان 

  .آمده است 9جدول  و 1و در دیاگرام محاسبه شد 

  

  رابطه هر عامل با سواالت. 1گرام دیا

  مستر ملی براي پرسشنامه سنجش خانوادگی مکشاخصهاي برازش مدل عا. 9جدول

AGFI  GFI AIC NNFI RMSEA df X2

93/0  96/0  387 93/0  03/0  2749  3249  
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مستر در نظر گرفتـه شـد و    ي هر گویه با هر عامل بر اساس مدل مک در این بخش رابطه

بـراي   Tشـاخص  .آمده اسـت ) 9(برازش مدل در جدول  هاي شاخص. مدل برازش گردید

ي خطـاي   ، مقـدار ریشـه  3249مقدار خـی دو  . آمد بدست) T<96/1(دار  ۀ مسیرها معناکلی

، NNFI(93/0(، شاخص نرم نشـدة برازنـدگی  03/0)RMSEA(میانگین مجذورات برآورد 

، شـاخص  GFI(96/0(، شـاخص انطبـاق مـدل    387)AIC(شاخص مالك تطبیقی آکائیک 

بـا مـالك    ها شاخصدر مجموع مقدار . دبدست آم AGFI(93/0(یافته  میزان انطباق تعدیل

. دهندة کفایـت و روایـی بسـندة پرسشـنامه هسـتند      مطابقت دارند و این، نشان ها آنتفسیري 

.مستر از برازش خوبی برخوردار است عاملی مک 7نتیجه گرفت که مدل  توانمیبنابراین 

  بحث

پرسشـنامه روایـی ویبررسـی پایـای  تحقیـق اینعمدههدفشد،بیانقبالًکهگونههمان

 يهااسـ یمقاین پژوهش تحلیلی منطقـی از  . بودایران در جامعۀ مستر سنجش خانوادگی مک

و بـه طـور   ) 1989(اپشتاین، بیشاب، میلیر و کیتنـر مستر که به وسیله  سنجش خانوادگی مک

هبـ راهـا  نیانگیـ مبیشتریندانشجویانپرسشنامهایندر. دهد هدفمند بیان نمود، بدست می

هايمادهبینازمیانگینو کمترین) 84/3(58و) 87/3(57، )21/4(33هايمادهدرترتیب

بود، کسب مستر سنجش خانوادگی مکۀپرسشنامدر) 71/2(21و ) 67/2(44، )24/2(51

  .اند نموده

بـه عـاملی سـاختار . دهد عامل بدست می 7تحلیل بر اساس نمونه زنان و مردان بود که 

در نمونـه عاملیساختارمشابه)ابلیمین(متمایلازچرخشاستفادهبانمونهدرآمدهدست

دادهنشـان )4(جـدول درکهطورهمان). 1990بیورز و هامپسون، (غیر ایرانی است هاي

يعاملها) آیگن(ویژه نبوده است و مقادیر 30/0است رابطۀ هر سؤال با عامل کمتر از شده

تحلیـل،  ایـن در. هستند، که از لحاظ آماري معنا دارهسـتند یکازباالترهفت همه  تایک

درصـد کـل واریـانس را    76/3، معـادل   64/2با ارزش ویژه  ،)آمیزش عاطفی(عامل پنجم 

دارد و برعهـده فـوق پرسشـنامه ین واریـانس یـ تبدررامشـارکت که بیشترین کند تبیین می
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 کنـد  درصد کل واریانس را تبیین می56/2، معادل 11/2با ارزش ویژه ) ها نقش(عامل سوم 

تحلیـل،  ایـن در. داردبرعهـده فـوق پرسشـنامه ن واریانسیتبیدررامشارکتکه کمترین

درصـد کـل    36/20عامل بـر روي هـم برابـر بـا      7میزان واریانس مشترك بین متغیرها براي 

1989یتنـر،  اپشـتاین، بیشـاب، میلیـر و ک   تحقیـق ایـن یافتـه بـا   . کننـد  را تبیـین مـی  واریـانس  

کابـاکوف، میلـر،   (هـاي پیشـین   یافتـه بـا هماهنـگ آمدهدستبهیافتهاست کههماهنگ

جامعۀبیندرفوقابزارسازه ايرواییبیانگراست و آن )1990، بیشاپ و اپیشتن و کیتنر

راسازههمزمان چندونیستبعديیکسازةیکابزاراینیعنی،.باشدیمزوجین ایرانی 

مسـتر بـا   سنجش خـانوادگی مـک  پرسشنامهدرونیهمسانیضرایب. کندیمگیرياندازه

،/)82و  83/0به ترتیب (نمونه درکلکردننیمهدووکرونباخآلفايروشدوازاستفاده

يهـا  عامـل وبـود ) 83/0، 86/0،  به ترتیب(مردانو در) 86/0و  84/0به ترتیب(زنان در

، هـاي یافتهباها افتهیاین.برخوردارندبخشرضایتوباالاعتمادقابلیتازاستخراج شده

وهستندهماهنگ) 1385زاده محمدي و ملک خسروي، (و ) 1989(بیشاب، میلیر و کیتنر

 امتزاج بـا دیگـران  ، کانون مهار درونی. هستندفوقپرسشنامههايمادههمگونی  ازحاکی

بـا  ۀمعنادار بـین عاملهـاي پرسشـنام    ، ضرایب روایی،8جدول. و واکنش عاطفی آزمون شد

رابطـه در سـطح معنـا داري بـوده      هـا  آنکه در همـۀ  .دهدیمپرسشنامه هاي مالك را نشان 

پرسشـنامه  مسـتر و  در سنجش خانوادگی مـک  ها اسیمقارتباط بین خرده ).p>0001(است 

ــا مطالعــات   ) 1990بیــورز و هامپســون، (و ) 1989(بیشــاب، میلیــر و کیتنــر(هــاي مــالك ب

  . همخوانی دارد

که پرسشنامه در بین جامعه مورد مطالعه در  دهدیمتائیدي نشان  یبررسی تحلیل عامل

  .همخوان استایران با زنان و مردان با فرهنگ ایرانی هم برازش دارد که با نتایج پژوهش 

ک هاي بالینی بود، این ی هاي عمده در مطالعه حاضر استفاده از نمونه یکی از محدودیت

همچنین فرض بر این بود که عملکرد خانواده روي یـک پیوسـتار   . ایراد علمی بر کار ما بود

هاي به دسـت   در جمعیت غیر بالینی با جمعیت بالینی تشابه زیادي دارد، به هر صورت، یافته
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هاي بالینی باید به صورت قابل توجه مورد دقت و مرور قـرار گیـرد تـا اینکـه      آمده از نمونه

هاي غیر بـالینی در ایـران جـایگزین و آزمـون      ار را بتوان در پژوهشهاي دیگر با نمونهاین ابز

  . نمود

دهی براي گزارش- خود يپرسشنامهکاربرد اساسی دیگر در تهمچنین محدودی

سنجش عملکرد است زیرا مهارت پردازش اطالعات شناختی گاهی به عنوان راه جامع و 

ي سنجش تمام عملکرد رفتاري و ارتباطی خانواده چارچوب کامل برا ،دتوانمینکامل 

کند که آن را به عنوان محدودیت باید شناخت زیرا شاید نتواند تمام ابعاد  فراهم می

امید است که مطالعه بیشتر این موارد را . عملکردي رابسنجد و باید با مصاحبه تکمیل شود

  . تکمیل و روشن سازد کند

براي سنجش خانواده خاص در موقع کاربرد  ها رسشنامهپکه به تفاوت  شودمیپیشنهاد 

هاي  هاي دیگر با نمونهکه پرسشنامه در پژوهش شودمیهمچنین به محققان پیشهاد . توجه شود

که این پرسشنامه  شودمیتوصیه . دیگر در ایران روایی و هنجاریابی کنند يها تیجمعسالم و 

با مراجعانی که مشکل خانوادگی دارند، هنجار یابی در مراکز بالینی و مراکز مشاوره در رابطه 

شود تا از این پرسشنامه به عنوان ابزار غربال گیري در مراکز مشاوره اي براي تشخیص افراد 

پیشنهاد دیگر این است که پرسشنامه با . مورد استفاده قرار گیرد داراي مشکالت خانوادگی

زن و (و تفاوت جنسیت) و سالخورده نوجوانان، میان سال(با سنین مختلف يها تیجمع

  .نیز مورد بررسی قرار گیرد) مرد

روایـی وپایـایی تحقیـق، در رابطـه بـا   هـاي ایـن  خالصـه، یافتـه  طـور بـه :گیرينتیجه

مسـتر، مطالعـات دیگـران را مـورد تاییـد و حمایـت قـرار         سنجش خانوادگی مکپرسشنامه

، کاباکوف، میلر، بیشـاپ و اپیشـتن و کیتنـر    ؛1989اپشتاین، بیشاب، میلیر و کیتنر، (دهدیم

اسـت بایـد خـاطر نشـان      الزم بـه یـادآوري   .)1385زاده محمدي و ملک خسـروي،   ؛1990

ساخت، که جالب و شگفت زده حتی براي محقق بـه نظـر رسـد کـه چـرا در ایـن پـژوهش        

ص بدون کم وکاست، جذب همان عوامل پرسشنامه شدند، محقق بعد از تفحـ  ها مادههمان 
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و رایزنی با متخصصان و مشاور آماري به این تبیین دست یافت که در اغلب پرسشنامه هـاي  

چند عاملی ممکن است که مواد به همان صورت جـذب عوامـل نشـوند و عامـل اول مـواد      

باید گفت این اتفاق عالوه بر آزمونهاي فرهنگی و اجتماعی در بـین  . کندیمبیشتري جذب 

این پدیده رایج است، شاید یکی از دالیلی کـه موجـب شـد کـه      آزمونهاي روانشناختی هم

و سرگذشـت   ها سازهتمام مواد در همان عوامل جذب شوند، توجه به مبانی نظري و تئوري 

اپشـتاین، بیشـاب، میلیـر و کیتنـر    پرسشنامه مک مستر است که در نسـخه اخیـر کـه توسـط     

رات به گونه اي لحـاظ  ، تغیی)یرایشو(بازنگري شده  سال از ساخت اولیه 53بعد از ) 2003(

که دقیقا هر ماده بسیار مناسب و  اند شدهر نهفته و آشکار به گونه اي دستکاري شده که متغی

دقیق براي عامل هدف انتخاب شده است و چون نسخه مورد استفاده ما نسـخۀ تجدیـد نظـر    

ت مرحلـه تمـام معایـب    بوده و بعد از هف) 2003( اپشتاین، بیشاب، میلیر و کیتنرهفتم توسط 

، جالـب اسـت   شوندیممواد جذب عوامل  تر راحتپرسشنامه بر طرف شده است، در نتیجه 

هـم در ویـرایش نسـخه هفـتم بیـان       )2003( اپشتاین، بیشاب، میلیر و کیتنربیان شود، و خود 

 نیاتریـ گومـواد را یافتـه و    نیتـر  خالصدستکاري کرده که  ها مادهداشته که به حدي روي 

امل را براي مواد تدوین نموده است و بیان نموده، نه تنها این پرسشنامه به همـان صـورت   عو

 داندیمقابل کاربرد است، بلکه آن را در حد یک آزمون فرهنگ نابسته  ها فرهنگدر تمام 

در تایید تمام عوامل مـوثر بـوده،    رسدیمو یکی دیگر از دالیل که به نظر  کندیمو معرفی 

، در ساخت و هنجاریابی، نمونه مورد استفاده خانواده سـالم و بـالینی   باشدیمه همسانی نمون

اجـرا شـده   ) یعنی خـانواده بـالینی  ( و چون در پژوهش حاضر بر روي نمونه یکسان  اند بوده

  .است، قاعدتا این امر بسیار موثر خواهد بود

حلیل عاملی ت نتایج درروشهاي تحلیل عاملی دلیل علمی و آماري این است که در 

به صورت گوناگون حادث بنیادي، تحلیل عاملی آلفا و روش کمترین پس مانده، 

درباره تحلیل  در مقاله خود) 1966(کتل. )1386به نقل از مولوي  ،1966کتل، (شودمی

، افتدیماتفاق  یبه روشنی سه نوع تحلیلی که در تحلیل عاملي اصلی نخستین هامؤلفه
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ارد که در آزمونهاي ساخته شده براي بار دوم دیگر تحلیل از نوع و بیان د دهدیمتوضیح 

و در صورت رعایت شرایط اجرا  باشدیمبنیادي نیست و قاعدتا نوعی تحلیل عاملی آلفا 

مثل نمونه واحد، ترجمه دقیق باید همان نتایج حاصل شود و صراحتا اعالم دارد در مورد 

ي در صورت عدم کشف همان عوامل باید گیرمرتبه غربال 3تا  2یک مقیاس بعد از 

برخالف رویه معمول در بررسی آزمونهاي ( شناسی آماري جستمشکل را در روش

و در صورت کشف همان عوامل  شودمینخارجی در ایران که اکثراً همان عوامل کشف 

به ) 1984(و سوربوم روشهاي جارزکاگو ) مسئله غیر عادي و عجیب جلوه خواهد کرد

در بحث تحلیل  بر آزمون فرضیه، به عنوان روشهاي تحلیل عاملی تاییدي یدتأکسبب 

، همگی براین نکته اتفاق نظر دارند که بعد از ساخت یک شوندیمطبقه بندي  عاملی

نیاز به تحلیل اکتشافی مجدد ندارد و  ها فرهنگآزمون با روش اکتشافی در تمام شرایط و 

مرتبه سرند  3و  2و صراحتا بیان دارند بعد از  دانندیمانرژي و وقت  اتالفآن را صرفاً 

آزمون باید همان عامل کشف شود و آنان بیان دارند چیزي که در شرایط و فرهنگ و 

. نمونه دیگر باید بررسی شود و ضرورت هم دارد، تحلیل عامل تاییدي است نه اکتشافی

  .با همان مواد کشف شوندشاید به دالیل اشاره شده منطقی به نظر رسد که همان عوامل 

زوجـین در   يهیـ اولگیـري  لهـاي غربـا  زمینـه دردتوانمیابزارکاربرد، این ينهیزمدر 

و درمـانی  مشـاوره اي يهـا  طیمحـ مراحل قبل از ازدواج، زناشـویی و خـانواده درمـانی در   

وسـودمند پژوهشیيها طیمحدروبراي درمان مشکالت خانوادگی به خصوصخانواده 

  .باشدکاربردلقاب
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  سپاس و قدردانی

از تمام به رسم امانتداري علمی و به پاس همکاري دانندیمپژوهشگران خود را موظف 

شهرستان مراکز مشاوره اعم از خصوصی و دولتی و مراکز مداخله در بحران مدیران 

ي حصار نبو يلهیجمرا پاسخ دادند و سرکار خانم  ها پرسشنامهو زنان و مردانی که  سنندج

تشکر و قدردانی ها دادهو جمع آوري  هایآزمودنبه  ها پرسشنامهدر دادن به پاس همکاري 

  .شود

معاونت  یت مالیبا حما با همین عنوان و  است که یقاتیله برگفته از طرح تحققان میا

  .انجام گرفته است17900/14کردستان به شماره دانشگاه و فن آوري یپژوهش



  91، سال سوم، بهار 7گيري تربيتي شمارة  فصلنامة اندازه  110

  منابع
انتشار (ترجمه دهقاني و همكاران، تهران، انتشارات رشد.خانواده درماني پايه). 1375(باركر، ف 

  ).1996اثر اصلي، 
بين الگوهاي ارتباطي زن و يا شوهران دانشجوي دانشگاه هاي تهران و  ةرابط). 1380(رسولي، م

بيت دانشگاه تر. چاپ نشده. پايان نامه كارشناسي ارشد .ها آنالگوهاي ارتباطي والدين 
  .معلم تهران

بررسي مقدماتي و ويژگيهاي روانسنجي و ).1385(و ملك خسروي، غ. ع زاده محمدي، 
  .89-69، )2(5فصلنامه خانواده پژوهي،  ).FAD(كاركردخانوادهاعتباريابي مقياس سنجش

. پايان نامه كارشناسي ارشد. هنجاريابي پرسشنامه الگوهاي ارتباط زناشويي). 1379(عبادت پور، ب
  .دانشگاه تربيت معلم تهران. چاپ نشده

انتشارات پويش : اصفهان .در علوم رفتاري SPSS10-13-14 راهنماي عملي). 1386.(مولوي، ح
 .انديشه

Barney, M. C. &  Max, J. E.(2005). The McMaster family assessment device 
and clinical rating scale: Questionnaire vs interview in childhood 
traumatic brain injury. Journal of Brain Injury, 19 (10), 801-809. 

Beavers, W.R &  Hampson, R.B.(1990). Successful families: Assessment 
and intervention. Canadian Famil Physician, 26, 1534-1537. 

Beavers ,R. & Hampson, R. B. (2000). The Beavers system model of family 
functioning. Journal of Family Therapy. 22, 128- 143. 

Bishop, D. S.(1980). Qustions that might be used in assessing a family. 
Providence, RI: Brown     university.Program in behavior 
modification. 4, 183- 218. 

Byles, J.; Byrne, C.; Boyle, M. H.  & Offord, D. R.(1988). Ontario Child 
Health Study: reliability and validity of the general functioning 
subscale of the McMaster Family Assessment Device. Journal of 
Family process, 2, 376-382. 

Cattell,R. B. (1966). The scree test for the number of foctors. Multivariate 
behavioral research, 3, 245-276. 

Carr. A. (2001). Family Therapy: Conceots, Process and Practice .New 
York: Wiley. 

Christensen, A., & Sullaway, M. (1984). Communication Patterns 
Questionnaire. Unpublished manuscript. University of California, Los 



  111  ... مستر وادگي مكهاي شيوة سنجش خان هاي روان سنجي مقياس بررسي شاخص

Angeles. 
Epstein, N. B.(1994, May). Lessons Learned: Reflecting on the state of the 

art. Paper presented at OAMFT             Conference, The Evolution 
and State of the Art of Marital and Family Therapy in Canada. 
London, Ontario.  

Epstein, N. B. Baldwin. L. M., & Bishop, D. S.(1983). The Macmaster 
model of family assessment device. Journal of Marital and Family 
therapy. 9(2),171-180. 

Epstein, N. B., Ryan,C.E. Bishop, D. S., Miller, I.W., & Keitner, G.I.( 2003). 
The Macmaster model: A view of healthy family functioning. In. F. 
Walsh(Ed). Normal family processes(3rd ed., pp.581-607). New York: 
Guilford Press. 

Joreskog, K.G., & Sorbom, B. (2001). LESREL 8: User’s Reference Guide. 
Chicago, IL: scientific software International. 

Kaiser, H. (1961). A note on Guttmans lower bound for the number of 
common factors. Multivariate behavioral research, 1, 249-276. 

Keitner, G. I; Miller, I. W & Ryan, C. E. (1996). Mood disorder and the 
family: In F. W. New York: Guilford Press. 

Kabacoff, R, I.; Miller, I, W.; Bishop, D, S.; Epstein, N, B.; Keitner, G, 
I.(1990) A Psychometric Study of the McMaster Family Assessment 
Device in Psychiatric, Medical, and Nonclinical Samples. Journal of 
Family Psychology. 3 (4): 431. 

Lefcourt, H. M. (1982).  Locus of control: current trends in theory  and 
research (3rled). Hillsdale, NJ: Erlbum.                     

Miller, I. W., Ryan, C. E., Keitner, G. I., Bishop, D. S. and Epstein, N. B. 
(2000), The McMaster Approach to Families: theory, assessment, 
treatment and research. Journal of Family Therapy. 22: 168–189. 

Morris, T. M.(1990). Culturally sensitive family assessment: an evaluation 
of the family assessment device used with Hawaiian-American and 
Japanese-American families. Journal of Family process. 6, 286-391.  

Murray, T. L., Daniels, M., Harry, M., Christine, E. (2006). Differentiation 

of Self, Perceived Stress, and Symptom Severity among Patients with 
Fibromyalgia Syndrome. Families, Systems & Health, 24, 147-163. 

Rotter, J. H. (1966).  Generalized expectancies for internal versus external 
control of reinforcement.  Psychological Monographs, 80 (whole No. 
609). 

Ridenour, T. A.; Daley, J. G.; &  Reich, W.(1999). Factor analyses of the 
family assessment device. Journal of Family process. 1, 48-68.  

Skowron, E. (1995). The differentiation of self inventory: Construct 



  91، سال سوم، بهار 7گيري تربيتي شمارة  فصلنامة اندازه  112

validation and test of Bowen Theory. Doctoral Thesis. State 
University of New York at Albany. 

Skowron. E,. Stephen, R. W., Razia, A. (2004). Differentiation of Self 
Mediates College Stress and Adjustment. Journal of Counseling and 
Development: JCD. 82, 69-89. 

Stevenson-Hinde, J. & Akister, J. (1995). The McMaster Model of Family 
Functioning: 

observer and parental rating in a nonclinical sample.Family process, 34, 334-
341. 

 
 


