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مقدمه  
ي از به بعـد مکداهر کهاند مطرح کردهفراوانی از خانواده هاي نظران تعریفصاحب

هـاي اساسـی آن چنـین    بـه ویژگـی  توجـه را با خانوادهتوان میابعاد خانواده نظر دارد.
هاي اجتماعی اسـت کـه براسـاس ازدواج    ترین سازمانخانواده از عمومی«تعریف کرد: 

گیرد، در آن مناسـبات خـونی یـا اسـنادیافته (پـذیرش      بین یک مرد و یک زن شکل می
رد، معمـوالً داراي نـوعی اشـتراك مکـانی اسـت و کارکردهـاي       خوفرزند) به چشم می

.  )13، ص1385فر، ساالري(»گوناگونی را بر عهده دارد
نظـام  تـرین مهمعنوانبه وعناصر اصلی جامعه را دربردارد اي، آینهخانواده همچون

راي اي مناسب براي تأمین تمام نیازهاي اعضا و بستر مناسبی بدر جوامع بشري، منظومه
ساز تأمین نیازهاي اساسـی بشـر   ها و زمینهپرورش نسلی سالم، کارآمد، معتقد به ارزش

هاي اخیر، نظام خانواده به علت تحـوالت فرهنگـی، اجتمـاعی، صـنعتی،     است. در سال
رو شده است. تزلزل بسـیاري از  ههاي متعددي روبعلمی و ارزشی با مشکالت و چالش

ورهایی که عامل تقویت، استحکام و تعادل خانواده بـوده،  ها، اخالقیات، آداب و باسنت
تـوان گفـت   مـی کـه  ، درحـالی به صورت جدي، کارآمدي خانواده را تهدید کرده اسـت 

و عـامري (پذیر استتحقق جامعه سالم و کارآمد در پرتو خانواده سالم و کارآمد امکان
).1382همکاران، 

یبنـدي اعضـاي آن بـه اعتقـادات دینـی و      اي است که بـا پا خانواده کارآمد، خانواده
هـاي آنـان را   ها و تواناییرعایت حقوق و اخالق اسالمی زمینه کشف و پرورش قابلیت

.)10، ص1388(صـفورایی پـاریزي،   در ابعاد شناختی، عـاطفی و رفتـاري فـراهم کنـد    
در تحقق وظایفش، شاخص مناسبی براي سنجش کارآیی افـراد جامعـه   خانوادهکارآیی 

هاي دچار اختالل عملکرد، رو بـه افـزایش   اي که در آن خانوادهباشد. سالمت جامعهمی
زیرا اختالل در کارآیی خانواده مشکالتی را در منظومـه  ؛هستند، در معرض تهدید است

کند و در صورت تشدید مشکالت، خانواده را بـه سـمت فروپاشـی سـوق     آن ایجاد می
هـاي اخیـر حکایـت از کـارآیی     ختلف طی دههدهد. افزایش نرخ طالق در جوامع ممی

کشـور  در گزارش سـازمان ثبـت احـوال کـل     ).1378نژاد، ها دارد (نوابیمختل خانواده
در ایـران در  ) آمده است: نسـبت آمـار ازدواج و طـالق   1391(جمهوري اسالمی ایران

ــه%5/5: 1391و %5/6: 1389%،8: 1387%،3/8: 1385%،8/9: 1383ســال  ــاه و در ن م
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، %6/52، روسـیه  %2/53فرانسـه  % بوده است که همـین نسـبت در  4/5: 1392اول سال 
، ترکیـه و اردن  %2/21، چـین  %8/35، ژاپـن  %2/41، استرالیا %3/46، کانادا %8/48آلمان 

.باشدمی% 3/20
خانواده در ابعاد مختلـف، قابـل انکـار نیسـت. امـروزه نهـاد       مشکالتنابسامانی و «

هاي جدي قرار دارد که رشد آمار طالق و کـاهش  رض تهدیدها و بحرانخانواده در مع
به نقل ؛1391(دردشتی، »هاي هشداردهنده این امر استآمار ازدواج، تنها یکی از نشانه

خانواده در ایران به همان سرنوشـتی  ،اندیشی نشود) و اگر چاره8، ص1393هوشیاري، 
صـفورایی  در گرداب آن فرو رفتـه اسـت (  دچار خواهد شد که کانون خانواده در غرب 

).9، ص1388، پاریزي
تر اجتمـاعی در  اي به سمت جهان بزرگطور فزایندهطور که اعضاي خانواده بههمان

هاي مدیریت خانواده در شـکل و منبـع اثـر نیـز در     کند، شیوهخارج از خانه حرکت می
و مسائل جدیـدي  دهدمیرار تأثیر قحال تغییر است که خود، کارآمدي خانواده را تحت

-بنابراین، ساخت و هنجاریـابی پرسشـنامه  ). 2011کند (بندورا، در خانواده ایجاد میرا 

زمینه تعـالی و رشـد خـانواده و کارآمـدي آن را     ،خانوادههاي جدید سنجش کارآمدي 
.فراهم خواهد کرد

ز ایـران و  هایی که در زمینه خانواده و ساخت آزمون سنجش آن، در خارج اپژوهش
، مـدل  2مستر، مدل مک1هاي معروفی مانند مدل ساختی سالوادور مینوچیندر قالب مدل
انجـام شـده،   4) و مدل بیورز1979) و راسل و اسپرانکل (1986السون (3چندمختصاتی
هاي دینی خانواده در اغلب آنها، بیشتر به سـنجش رضـایت   توجهی به جنبهعالوه بر بی

هـایی کـه   . همچنین، اغلب آزموناستدي خانوادگی پرداخته شده زناشویی و یا رضامن
توسط محققان ایرانی ساخته شده اسـت، براسـاس منـابع دینـی نبـوده و از هنجاریـابی       

هاي خارجی بوده اسـت. تنهـا در مـوردي، جعفـر جـدیري      سازي آزمونمجدد و بومی
رده است که آن هـم  ) آزمون رضامندي زناشویی را براساس منابع اسالمی تهیه ک1387(

ایـن  ). 124ــ 114، ص1388، صـفورایی پـاریزي  سـنجد ( فقط رضایت زناشویی را مـی 
صـفورایی پـاریزي   توسـط  مطالعه قصد دارد پرسشنامه سنجش کارآمـدي خـانواده کـه    

1. Salvador Minuchin

2. Mc Master
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4. Beavers
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طراحـی و هنجاریـابی   براساس منابع اسالمی براي سنجش کارآمـدي خـانواده   ) 1388(
شده است را با استفاده از نظریه پرسش ـ پاسخ هنجاریابی مجدد کند.

1پاسخپرسش ـ نظریه 

هـا در سـطح   بندي براي تحلیـل داده مدلهايشیوهـ پاسخ، ترکیبی از نظریه پرسش
هـا اطالعـات   فردي است. این مجموعـه روش گیري تغییرات بین هدف اندازهسؤال، با 

از 2گیـري کند که نسبت بـه نظریـه کالسـیک انـدازه    سودمندي در سطح سؤال تولید می
، 5؛ لـورد 1985، 4؛ همبلتون و سوامیناتان1996، 3مزایاي مهمی برخوردار است (امبرستون

هـاي  توانـد بـراي بررسـی ویژگـی    ن نظریه می). ای1990، 6؛ واینر، دورانز و فالگر1980
سنجی یک مقیاس و سؤاالت آن استفاده شود. در صورتی که این نظریه به درسـتی  روان

و دقیق بیانجامد. در نظریه پرسـش ـ پاسـخ،    8، پایا7تواند به ابزارهاي روابه کار رود، می
ابطـه بـین   شـود کـه ر  تعریف می9منحنی مشخصه سؤال به صورت یک تابع لوجستیک

کند. براي بررسی سؤاالتی کـه  بندي میگیري مدلپاسخ فرد را با سطح سازه مورد اندازه
؛ 1982، 10هاي فراوانـی وجـود دارد (مسـترز   هاي آنها بیش از دو سطح دارند، مدلپاسخ

هاي مذکور براساس پارامترهـاي آنهـا بـا هـم     ). مدل1997؛ سامجیما، 1969، 11سامجیما
ها شـامل یـک پـارامتر مکـان و یـک پـارامتر شـیب هسـتند         همه مدلتفاوت دارند، اما

هـاي پرسـش ـ پاسـخ     هاي مدلترین ویژگی). یکی از مهم1986، 13و استنبرگ12(تیسن
) مـورد  θیک تابع پیوسته روي مقادیر صـفت مکنـون (  صورتاین است که پایایی، به 

توانـد در  سؤال است و مـی هايشود. این منحنی تابعی از پارامترگیري تعریف میاندازه

1. Item Response Theory

2. Classical Test Theory

3. Embretson

4. Hambleton & Swaminathan

5. Lord

6. Wainer, Dorans & Flaugher

7. Valid

8. Reliable

9. Logestic

10. Masters

11. Samejima

12. Thissen

13. Steinberg
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کـارگیري ایـن نظریـه    سطح سؤال، چندین سؤال و حتی یک مقیاس تعریـف شـود. بـه   
بـودن اسـت. بـراي    1بعـدي مستلزم برقراري چند مفروضه است. یک مفروضه مهم، تک

2توان از تحلیل عاملی اکتشافی، مقادیر ویـژه و نمـودار اسـکري   بررسی این مفروضه می

). افـزون بـر ایـن، بـرازش یـک      1987، 4؛ لوهلین1978؛ کتل، 1966، 3استفاده کرد (کتل
تواند براي بررسی ایـن مفروضـه اسـتفاده شـود.     تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول نیز می

بعـدي بـودن برقـرار اسـت،     است. معمـوالً وقتـی تـک   5مفروضه دوم استقالل موضعی
وواریـانس بـین سـؤاالت در    باشد؛ با این حال، وجـود ک استقالل موضعی نیز برقرار می

تواند اسـتقالل موضـعی   ها در یک تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول، میماتریس باقیمانده
را نشان دهد. 

اي، مدل پاسخ اسمی بـراي سـؤاالتی کـه    هاي چندگزینهبا پاسختسؤاالبررسیدر 
ؤاالت سـ هاي آنها داراي ترتیب خاصی نیستند، مناسب است. در صورتی که پاسخپاسخ

مناسـب اسـت. انتخـاب بـین دو     GRM7و GPCM6هاي اي باشد، مدلبه صورت رتبه
هاي کمی با هم شود، هرچند نتایج تفاوتمدل مذکور معموالً به نتایج مشابهی منجر می

).2003، 8دارند (دو تویت

پژوهشروش
و حاضر از نوع پیمایشی و جامعه آماري آن عبارت بود از دانشجویان مـرد پژوهش 

هـاي  (پایـه دوها و طالب سـطح  زن متأهل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه
ـنامـه (پایه دهم به همـراه پایـان  سهطراز با مقطع کارشناسی) و سطح همـهفتم تا نهم

-1392ــ 93هاي علمیه شهر قم که در سال تحصیلی طراز با کارشناسی ارشد) حوزههم

طلبـه  205دانشـجو و  186گیـري در دسـترس   روش نمونهمشغول به تحصیل بودند. با
.شدندتجزیه و تحلیل MULTILOGو SPSSافزارهاي ها با نرمو داده،انتخاب

1. Unidimensionality

2. Scree plot

3. Cattell

4. Loehlin

5. local Independence

6. generalized partial credit model

7. graded response model

8. Du Toit
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گیريابزار اندازه
پرسشـنامه  این .کارآمدي خانواده استفاده شدپرسشنامه از اطالعاتآوريجمعبراي 

دگاه اسـالم تهیـه و اعتباریـابی    ) براساس دی1388(1سؤالی توسط صفورایی پاریزي79
) ضـریب همسـانی درونـی براسـاس آلفـاي      1388گزارش صـفورایی ( بنابر شده است. 

) 89/0)، شـاخص اخالقـی (  85/0)، شاخص بینشی (89/0(پرسشنامه کرونباخ براي کل 
سـازي  دونیمـه راه از پرسشـنامه  اعتبـار  ،باشـد. همچنـین  ) می76/0و شاخص حقوقی (

) 83/0سازي گـاتمن ( ) و براساس ضریب دونیمه83/0من براون (براساس ضریب اسپیر
داراي سه شاخص بینشی، اخالقی و حقـوقی اسـت   پرسشنامه به دست آمده است. این 

هایی هسـتند کـه مجموعـاً ده مؤلفـه را     گانه داراي مؤلفههاي سهکه هر کدام از شاخص
بینـی و  ) خوش2ایت جنسی، ) ازدواج و رض1ها عبارتند از: دهند. این مؤلفهتشکیل می

) 6) فرزنـد و فرزنـدپروري،   5) مـدیریت مـالی،   4ها و مرزهـا،  ) نقش3مندي، رضایت
گیـري  ) جهـت 9) کنترل رفتار، 8پذیري، ) تعهد و مسئولیت7بینی و اعتماد متقابل، واقع

سـه دررامـذکور هـاي لفـه ؤمنویسـنده ) صمیمیت، همدلی و همفکـري. 10مذهبی و 
) خالصـه  الؤسـ 35بـا (ی) و اخالقالؤس20(با حقوقی)، الؤس24با(بینشیشاخص

» بسیار کـم «اي از درجهچهارشیوه پاسخگویی به سؤاالت به روش لیکرت کرده است.
و 79حـداقل  ،کندکسب میپرسشنامه اي که آزمودنی در این است. نمره» بسیار زیاد«تا 

).1388(صفورایی پاریزي، است316حداکثر 

هاافتهی
شناختی نمونهاطالعات جمعیت

)N=391ها (شناختی آزمودنی. اطالعات جمعیت1جدول

1. S.FEQI (Safurayi, Family Efficiency Questioner based on Islamic View).
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%) از پاسـخگویان  3/15نفـر ( 60آمده اسـت؛  1که در جدول براساس نتایج تحقیق
%) 9/15نفـر ( 62سـال،  34تا 25%) بین 4/59نفر (232اند، سال سن داشته25کمتر از 

هـا  میانگین سـنی آزمـودنی  و باالتر بودند. سال 40%) 5/9نفر (37وسال39تا 35بین 
نفر 284برحسب مقطع تحصیلی پاسخگویان، .است79/5سال با انحراف معیار 52/30

%) کارشناسی ارشد و سطح سه 4/27نفر (107%) کارشناسی و سطح دو حوزه و 6/72(
%) در 4/52(نفـر 205نشگاهی و ها در مراکز دا%) آزمودنی6/47نفر (186.حوزه بودند

%) پاسخگویان را مـردان و  52به لحاظ جنسیت (.مراکز حوزوي در حال تحصیل بودند
.اند%) را زنان تشکیل داده48(

هاي کالسیکشاخص
هـاي آن نشـان داد کـه آلفـاي     درونی کـل پرسشـنامه و مؤلفـه   همگنیبررسینتایج 

؛ بـراي  87/0ترتیب براي شـاخص بینشـی،   هاي آن به و مؤلفه98/0کرونباخ پرسشنامه 
توان گفـت کـه   است. بنابراین، می90/0و براي شاخص اخالقی 77/0شاخص حقوقی 

ها از وضـعیت نسـبتاً   از نظر همگنی درونی کل پرسشنامه از وضعیت مناسب و شاخص
مناسبی برخوردار است.  

هاپرسشهاي دشواري و تمییز شاخص
السـیک سـؤاالت آزمـون (میـانگین، همبسـتگی      توصیفی و کهايشاخص2جدول 

اصالح شده بین سؤال و نمره کل آزمون، ضریب دشـواري و ضـریب تمییـز) را نشـان     
تـا  01/0اي بـین  دهد. نتایج نشان داد که همبستگی بین سؤال و نمـره کـل در دامنـه   می
دشـواري  شود. شاخص قرار دارد. این دامنه از همبستگی پایین تا باال را شامل می61/0

قرار دارد. ضریب تشخیص نیز براي سـؤاالت بـین   95/0تا 69/0در دامنه بین تسؤاال
است که این مقادیر در دامنه کم تا متوسط هستند.31/0تا 02/0
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هاي توصیفی و کالسیک سؤاالت آزمون. شاخص2جدول 

پاسخپرسش ـ هاي نظریه شاخص
مدلهايمفروضهبررسی

مستلزم برقـراري برخـی مفروضـات اسـت. یـک      پرسش ـ پاسخ نظریهبه کارگیري
ایـن اسـت کـه سـازه     1پارامتریکبعديتکپاسخپرسش ـ  هاي مفروضه مهم براي مدل

1. Parametric
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بایـد  سؤاالتکوواریانس بین ،به عبارت دیگر؛ بعدي باشدتکواقعبهگیري مورد اندازه
تحلیـل اسـتفاده از  توان بـا می،این مفروضهبیین بررسی و تبرايیک بعد تبیین شود. با 

کـرد بر اولـین عامـل را بررسـی    سؤاالتعاملی اکتشافی، اولین مقدار ویژه و بار عاملی 
پاسـخ ایـن اسـت    پرسش ـ  هاي دومین مفروضه در مدل).1987و لوهلین، 1966، (کتل
عـدي بـودن در   بداراي استقالل موضعی باشند. این مفروضه با مفروضه تکسؤاالتکه 

، کوواریـانس  سـؤاالت زیربنـایی  و به این معناست که با حـذف اثـر سـازه   ارتباط است
بعدي بودن برقـرار  وجود ندارد. وقتی که مفروضه تکسؤاالتسیستماتیک دیگري بین 

دو مفهـوم بـا هـم معادلنـد     ،؛ از ایـن حیـث  شـود میاست، استقالل موضعی نیز حاصل 
.)1389نژاد، (فلسفی

هـاي  بعـدي بـودن از تحلیـل عـاملی اکتشـافی بـراي داده      بررسی مفروضه تکبراي 
یـک  که استفاده شد. نتایج نشان داد 1کوریکبا استفاده از ماتریس همبستگی پلیايرتبه

.. وجـود دارد  .و5/3، 9/3هـاي ویـژه   ) نسبت بـه سـایر ارزش  4/12ارزش ویژه غالب (
دي بودن را پذیرفت.بعتوان فرض تکمی،بنابراین؛ )1(نمودار 

براي اطمینان بیشتر یک تحلیل عاملی تأییدي با یک عامل نهفتـه انجـام گرفـت، در    
تـوان بـا   صورتی که تحلیل عاملی تأیید نیز وجود یک عامـل نهفتـه را تأییـد کنـد، مـی     

بعدي بودن برقرار است. نتـایج تحلیـل عـاملی تأییـدي نیـز      اطمینان گفت که فرض تک
عاملی برازش خوبی دارد. ها با مدل تکنشان داد که داده

x2=2294/83, df=2849, p=0/000, RSMEA=0/015, NFI=0/92, NNFI=1/0,

CFI=1/0, GFI=1/0

1. Polychoric
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هابعدي بودن داده. نمودار مقادیر ویژه به منظور بررسی تک1نمودار 

سؤاالتپارامترهاياولیهبرآوردوکردنمدرج
ه و شیب، از دو مدل مدرج تعدیل شده و دوپـارامتري  آستانپارامترهايورد آبررايب

ت شـیب برابـر دارنـد و در مـدل     سؤاالهمه که شود استفاده شد. در مدل اول فرض می
ت دیگـر متفـاوت اسـت. بـراي بررسـی      سؤاالبا سؤالشیب هر که شود دوم فرض می

د. نتایج نشان نمایی استفاده شبرابر لگاریتم تابع درستتفاوت بین دو مدل از منهاي دو
و همچنـین، دار استامعن78با درجه آزادي 56/565تفاوت بین دو مدل برابر با که داد 

ورد شـیب  آبـر ت در مدل مدج تعدیل شده بـا مـدل بـرازش نـدارد.     سؤاالپارامتر شیب 
ورد آسـتانه آباشد. نتایج برمی36/2تا 29/0در مدل پاسخ مدرج کامل در دامنه تسؤاال

زیـاد و  ـ کـم، کـم  ـ هاي بسیار کمبه ترتیب آستانهتسؤاالبسیاري ازدر ه کنشان داد 
هـاي  دهد گزینـه بسیار زیاد در سطوح پایین تا باالي صفت قرار دارد که نشان میـ زیاد

هاي بسیار کم و کم توسط پاسـخگویان انتخـاب شـده    زیاد و بسیار زیاد بیشتر از گزینه
قرار دارد که حـاکی از آن اسـت   70/2تا-74/0اد در دامنه بسیار زیـ است. آستانه زیاد

2که این آسـتانه در سـطوح متوسـط تـا بـاالتر از متوسـط صـفت قـرار دارد. نمـودار          
دهد.  را نشان میسؤال79هاي ویژه مربوط به منحنی
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سؤال پرسشنامه اولیه79هاي ویژه مربوط به . منحنی2نمودار 

داراي شیب کم و برخی 43سؤال ت مانند سؤاالبرخی از که دهدمینشان نمودارها
) 3نمودار آگاهی کل آزمون (نمـودار  داراي شیب زیاد است.18سؤال ت مانند سؤاالاز 

گیري در طول پیوستار گسترده است. آزمون، صفت مربـوط بـه   نیز نشان داد دقت اندازه
متري نسبت بـه سـایر افـراد    افراد با سطح صفت باالتر از دو انحراف معیار را با دقت ک

کند.برآورد می

سؤالی79. نمودار آگاهی کل آزمون براي پرسشنامه 3نمودار 
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مربوط به سؤاالت نشان داد که برخی از آنها داراي آگاهی بسیار آگاهیبررسی تابع 
کمی هستند. این سؤاالت حاوي اطالعات مفیدي به منظـور بـرآورد سـازه مـورد نظـر      

، 13، 8، 5براین، الزم است از آزمون حذف شوند. سؤاالت مذکور عبارتنـد از  نیستند؛ بنا
. به ایـن ترتیـب   77و 70، 63، 58، 51، 50، 46، 43، 42، 40، 35، 29، 24، 23، 20، 15
و از شـاخص اخالقـی   سـؤال شش ، از شاخص حقوقی،سؤالشاخص بینشی، چهار از 

.دشحذف سؤالنیز نه 
سـؤال نشـان   19ه و شـیب سـؤاالت را بعـد از حـذف     آسـتان پارامترهـاي 3جدول 

سـؤاالت در حـد متوسـط اسـت.     همـه شـود شـیب   گونه که مشاهده میدهد. همانمی
دهـد کـه بـراي همـه سـؤاالت بیشـتر       همچنین، بررسی آستانه بین طبقات نیز نشان می

دهنـده کارآمـدي بسـیار زیـاد و زیـاد اسـت، بیشـتر از        هایی که نشانپاسخگویان گزینه
اند. در مورد برخـی از  هایی که بیانگر کارآمدي کم و بسیار کم است، انتخاب کردهگزینه

بسیار کـم را انتخـاب   کدام از پاسخگویان گزینه، هیچ14و 10هاي سؤاالت مانند سؤال
دهنده کارایی بسـیار کـم و   هایی که نشانتوان گفت گزینهاند. به عبارت دیگر، مینکرده

ها را از بـین  توان این گزینهاز هم تفکیک کند، پس میان را نتوانستهکم است، پاسخگوی
. 3. زیـاد و  2. کم یا بسـیار کـم،   1«هاي سؤاالت حذف و سؤاالت را با سه گزینه گزینه

ارائه کرد.» بسیار زیاد
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. پارامترهاي آستانه و شیب سؤاالت را بعد از حذف سؤاالت3جدول 
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روایی فرم کوتاه شده
هـاي آن، از همبسـتگی بـین    لفـه ؤکوتاه شـده و م براي بررسی روایی کل پرسشنامه 

ها در دو فرم اولیه و کوتاه شده استفاده شـد. بـراي   لفهؤنمرات حاصل از کل مقیاس و م
درصـد واریـانس   98،به عبارت دیگرباشد؛می99/0کل مقیاس، همبستگی بین دو فرم 

ولیه با استفاده از فـرم کوتـاه شـده قابـل تبیـین اسـت. در مـورد شـاخص بینشـی          فرم ا
درصد واریانس فرم اولیه در 2/99،به عبارت دیگر؛است996/0همبستگی بین دو فرم 

در ارتبـاط  مشود. همبستگی دو فـر شاخص بینشی با استفاده از فرم کوتاه شده تبیین می
درصد واریانس فرم اولیه توسـط فـرم   6/87، رو؛ از ایناست936/0با شاخص حقوقی 
984/0بـین دو فـرم   همبسـتگی شود. در مورد شاخص اخالقی نیز کوتاه شده تبیین می

درصد واریانس مربوط به شاخص اخالقی در فرم اولیه با اسـتفاده  8/96،بنابراین؛است
شود.از فرم کوتاه شده تبیین می

بندي پاسخگویان به همراه ضریب توافق کاپاقه. درصد توافق دو دو فرم در طب4جدول 

هـا از میانـه اسـتفاده شـد.     بندي آزمـودنی تعیین میزان همسانی دو فرم در طبقهرايب
بندي به همـراه ضـریب توافـق کاپـا در     بندي دو فرم و درصد توافق دو طبقهنتایج طبقه

ان توافـق در نمـره کـل دو    شود، میزگونه که مشاهده میارائه شده است. همان4جدول 
براي شاخص بینشـی نیـز   است. 932/0درصد است و ضریب توافق کاپا نیز 6/99فرم، 

بـوده  979/0درصد و ضریب توافق کاپا بـراي ایـن شـاخص    99درصد توافق دو فرم، 
درصـد و ضـریب   3/89است. براي شاخص حقوقی، میزان توافق مربـوط بـه دو فـرم،    
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درصـد  4/96باشد. دو فرم در شاخص اخالقی، می784/0ص توافق کاپا براي این شاخ
تـوان  است؛ بنابراین، مـی 927/0توافق داشته و ضریب توافق کاپا نیز براي این شاخص 

توان از این فرم بـه جـاي   نتیجه گرفت که فرم کوتاه به اندازه فرم اولیه روایی دارد و می
فرم اولیه استفاده کرد.

پرسشنامه کارآمدي خانواده داراي شصـت سـؤال خواهـد    درنهایت، فرم کوتاه شده 
بود که بعد بینشی آن داراي بیسـت سـؤال، بعـد حقـوقی داراي چهـارده سـؤال و بعـد        

سؤال است. پرسشنامه نهایی در پیوست ارائه شده است. سؤاالت بعد 26اخالقی داراي 
، 39، 37، 34، 33، 19، 17، 16، 15، 13، 10، 8، 7، 6، 3، 1بینشـی عبارتنــد از ســؤاالت  

، 31، 28، 27، 26، 12؛ سؤاالت بعد حقوقی عبارتنـد از سـؤاالت   60و 56، 45، 44، 42
، 2و سؤاالت بعد اخالقی عبارتنـد از سـؤاالت   58و 57، 53، 52، 50، 41، 38، 35، 32
4 ،5 ،9 ،11 ،14 ،18 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،29 ،30 ،36 ،40 ،43 ،46 ،47 ،48 ،

بسـیار  «هاي پرسشنامه بدین شرح است:گذاري گزینه. شیوه نمره59و 55، 54، 51، 49
توان بـا جمـع کـردن    نمره هر شاخص را می». 1کم یا بسیار کم: «و » 2زیاد: «، »3زیاد: 

نمرات مربوط به سؤاالت آن شاخص به دست آورد. نمره کـل کارآمـدي خـانواده نیـز     
بـه  41و 36شـنامه نهـایی سـؤاالت    حاصل جمع همه نمرات پرسشنامه اسـت. در پرس 

شوند.گذاري میصورت معکوس نمره

گیريبحث و نتیجه
خــانواده در بــین هنجاریــابی مجــدد پرسشــنامه کارآمــديهــدف پــژوهش حاضــر 

تحقیـق نشـان داد کـه نـوزده سـؤال از ایـن       هـاي یافتهدانشجویان و طالب متأهل بود. 
ناسـبی نیسـتند و بهتـر اسـت ایـن      پرسشنامه، داراي ضریب تشخیص و میزان آگـاهی م 

، 13، 8، 5هـاي  سؤاالت یا اصالح و یا حذف شوند. سؤاالت مـذکور عبارتنـد از سـؤال   
ــدین77و 70، 63، 58، 51، 50، 46، 43، 42، 40، 35، 29، 24، 23، 20، 15 ترتیــب از . ب

و از شاخص اخالقـی نیـز   سؤالشش ، از شاخص حقوقی،سؤالشاخص بینشی، چهار 
امناسب تشخیص داده شد.سؤال ننه 

) برخی از 1تواند سه عامل باشد: داده شدن این سؤاالت میتشخیصدلیل نامناسب 
هـاي خاصـی را   اند که طبیعتاً بیشتر پاسخگویان، گزینـه اي طراحی شدهسؤاالت به گونه

فرزنـدانم  : «20کنند و این امر ریشه در فرهنگ مردم ایران دارد، مانند سـؤال  انتخاب می
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) در برخـی از سـؤاالت یـا از دو    2». امهـاي نیکـوي اسـالمی نامگـذاري کـرده     با نامرا
موضوع پرسش شده و یا اینکه با مفروض قرار دادن یک موضـوع، از موضـوع دیگـري    

: 24سؤال شده است که مفروض بودن موضوع اول، همیشه درست نیست، مانند سـؤال  
در ». تماد بین اعضاي خانواده شده اسـت ها، سبب از بین رفتن اععمل نکردنم به وعده«

ها، مفروض است، در حالی کـه ممکـن اسـت    این سؤال، عمل نکردن پاسخگو به وعده
) در برخـی از  3کنـد.  هاي خـود در برابـر خـانواده عمـل مـی     پاسخگو همیشه به وعده

که شـرایط  ها فرض شده که یک ویژگی نشانگر ناکارآمدي خانواده است، درحالیسؤال
ی امروزي باعـث ایجـاد ویژگـی مـذکور شـده اسـت و در بسـیاري از مـوارد بـه          زندگ

تربیـت اجتمـاعی فرزنـدانم را بـه     : «43ناکارآمدي خانواده ربطـی نـدارد، ماننـد سـؤال     
در این سؤال، فـرض شـده اسـت کـه یـک خـانواده       ». امنهادهاي اجتماعی واگذار کرده

کند؛ اما شـرایط  اجتماعی واگذار نمیيهانهادکارآمد، تربیت اجتماعی فرزند خود را به 
زندگی آپارتمانی امروزي و عدم وجود محـیط بـراي بـازي کودکـان و عـدم دسترسـی       

هـا ایـن کمبـود را از    کودك به همساالن خود براي بازي، باعث شده است کـه خـانواده  
هاي کودك جبران کنند.ها و مهدطریق کودکستان

اد که بـراي همـه سـؤاالت بیشـتر پاسـخگویان      طبقات نیز نشان دبینبررسی آستانه 
هـایی کـه   دهنده کارآمدي بسیار زیاد و زیاد اسـت، بیشـتر از گزینـه   هایی که نشانگزینه

اند. در مورد برخی از سؤاالت ماننـد  بیانگر کارآمدي کم و بسیار کم است، انتخاب کرده
انـد. بـه   انتخـاب نکـرده  بسیار کم را کدام از پاسخگویان گزینه، هیچ14و 10هاي سؤال

دهنده کـارایی بسـیار کـم و کـم اسـت      هایی که نشانتوان گفت گزینهعبارت دیگر، می
ها را ترکیـب  توان این گزینهرو، میکه پاسخگویان را از هم تفکیک کند. از ایننتوانسته

ارائه کرد.» کم یا بسیار کم، زیاد و بسیار زیاد«و سؤاالت را با سه گزینه 
هـاي آن، از همبسـتگی بـین    لفـه ؤکوتاه شـده و م پرسشنامه روایی کل ررسیبرايب

د. گردیـ ها در دو فرم اولیه و کوتـاه شـده اسـتفاده    لفهؤنمرات حاصل از کل مقیاس و م
بینشی همبستگی در مورد شاخص.است99/0براي کل مقیاس، همبستگی بین دو فرم، 

در مورد شاخص اخالقی نیز و936/0در ارتباط با شاخص حقوقی ،996/0بین دو فرم 
تعیـین میـزان همسـانی دو فـرم در     راي ب،همچنین؛است984/0همبستگی بین دو فرم 

درصد 6/99فرم، ها از میانه استفاده شد. میزان توافق در نمره کل دوبندي آزمودنیطبقه
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براي شاخص بینشی نیـز درصـد توافـق دو   است. 932/0نیزاست و ضریب توافق کاپا 
اسـت. بـراي شـاخص    979/0درصد و ضریب توافق کاپا براي ایـن شـاخص   99فرم، 

درصد و ضـریب توافـق کاپـا بـراي ایـن      3/89حقوقی، میزان توافق مربوط به دو فرم، 
درصد توافق دارند و ضـریب  4/96است. دو فرم در شاخص اخالقی، 784/0شاخص، 

توان نتیجـه گرفـت کـه فـرم     ن، میاست؛ بنابرای927/0توافق کاپا نیز براي این شاخص 
توان از این فرم به جاي فرم اولیه استفاده کرد.کوتاه به اندازه فرم اولیه روایی دارد و می

پرسشـنامه از یص،پـس از تشـخ  کـم، آگـاهی میـزان يدارااالتؤسیقتحقینادر
بـه  االتؤسـ حـذف اسـت ممکناینکهازآگاهیبامقاله ینانویسندگان؛حذف شدند

شـده از  فـرم کوتـاه  یـی از رواینـان اطميبـرا ،برسـاند یبآسپرسشنامهییمحتواییوار
یقـات پژوهشـگران در تحق کـه  شـود یمـ یشنهادپ،بنابراین؛کردندتوافق استفاده یبضر
ییمحتـوا رواییبهمذکور االتؤسحذفکه یاحتمالیبآسیزانمیبررسضمنيبعد

کنند؛اقدامشده حذفاالتؤکردن اشکاالت سنسبت به برطرف کند،یوارد مپرسشنامه
اسـت  یهی. بدشوندکامل ییدتأیزنییمحتواییاز نظر روایینهاپرسشنامهکه يابه گونه

.باشدیمذکور مپرسشنامهیابیکار مستلزم هنجاریناکه 
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