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يابيساخت و اعتبار
دگاه اسالميخانواده از ديارآمدكسنجش نامة پرسش

صفورايييمحمدمهد

دهكيچ
، هدخانوايارآمدكسنجش نامه ي پرسشابيپژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبار

و يطراحـي،آمده از منابع معتبر اسـالمدستبهيهايژگيها و واساس شاخصبر
و يجزئـبه صـورتيليتحلـ يفيها به روش توصشاخصاين اجرا شده است.

ر استخراج و ارائه شـده اسـت. بـيات مربوط به خانواده، ات و رواياز آيليتفص
١٢٠سـنجش خـانواده بـا نامه ية پرسشاستخراج شده، فرم اوليهايژگياساس و

ةوننمدر ،ارشناسان خانوادهكتوسط اساختار و محتوتأييد س ازو پيه طراحيگو
اجرا شد.ينفر٢٣٨

كـل ونبـاخكـريمحاسبه شد. آلفايق روش ثبات درونياز طرنامه پرسشاعتبار
٧٦/٠يو حقـوق٨٩/٠ي ، شاخص اخالقـ٨٥/٠ينشي، شاخص ب٨٩/٠نامه پرسش

من بـراون رياسپدن با روشكرمهيق دونياز طرنامه پرسشن اعتباريهمچنباشد.يم
دست آمد.ه ب٨٣٣/٠و گاتمن ٨٣٤/٠
و يـياز روانامه پرسشنياة كارآمد نشان داد، سنجش خانوادنامه ي پرسشابيارز

ق و يـتحقيهـاطهيتوان از آن در حيمرو، از ايناعتبار مطلوب برخوردار است؛  
رد.كدرمان استفاده 

نامه، ، پرســشي، منــابع معتبــر اســالمارآمــدكدةهــا: شــاخص، خــانوادواژهيــلك
.ييروا،، اعتباريسنجروان

 سسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤماستاديار.. :٢دريافت ٠/٢/١ ١ـ پذيرش: ٣٨٨ ٨/٤/١ ٣٨٨.
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مقدمه
انون كـرد و آدم و حـوا را دركوند زن و مرد آغاز ينش انسان را با پيآفرخداوند، 
ت دعـوت يـزوجيسـوفرزندان آدم را بهةر، همين تدبيداد و با اانكخانواده س

م يانون خـانواده ترسـكـدر ن يزوجـيو همدليرا در همراهيمال انسانكرد و ك
افتـه ييان زن و مرد تجليشش و تجاذب مك، در قالب يالهةمانكير حينمود. تدب

انون خـانواده گـرد هـم آورده اسـت و كـخ، در يبشر را در طول تار،ايانبةو هم
دهد.يخود ادامه مينسل بشر به زندگسان، نيبد

ي ن سازمان بـرايترناسب، مين نظام در جوامع بشريترخانواده به عنوان كهن
يپـرورش نسـلين بستر براياعضا و بهتريشناختو روانيجسميازهاينتأمين 

يهــاازينتــأمين ســازنهيزمي، و اجتمــاعينــيديهــاارآمــد و معتقــد بــه ارزشك
نظام خـانواده ،رياخيهاافراد بشر بوده است. در ساليو رواني، حقوقياقتصاد

بـا مشـكالت ي،و ارزشـي، علمـي، صـنعتيتمـاع، اجيل تحوالت فرهنگـيبه دل
١.رو شده استهروبيمتعدد ات، آداب، رسوم و يها، اخالقاز سنتياريتزلزل بس

ي،بـوده، بـه صـورت جـديت، استحكام و تعادل خانواده كه عامل تقوياعتقادات
رده است.كد يخانواده را تهدِيكارآمد

و ي، شناختيعاطفيهاهياز توص، سرشار ـ قرآن و سنتيعنيـماينيمنابع د
در مـورد يم اسـالميخانواده اسـت. مجموعـه تعـاليكارآمدي تأمين برايرفتار

دارد و ي را در بـركارآمديهاكند كه شاخصيرهنمون ميخانواده، ما را به نظام
خانواده است.يو معنويماديهاازينيگوپاسخ

هاي خـانواده مطلـوب و صاف و شـاخاز اهديبا اشاره به برخامام صادق
ل خانواده دارد، الزم است خود كيو تشفرمايند: كسي كه قصد ازدواجكارآمد، مي

ن يـد و ايـخـدا بگويثناكعت نماز بگزارد، حمدورا در پناه خدا قرار دهد، دو ر
ند:كن دعا يچن
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ه كن كبم ينصيام. همسرل خانواده گرفتهكيم به ازدواج و تشيمن تصم،خداوندا
ش يآاليو بكپاين باشد، دامنيترويك) نياخالقيارآمدكحاظ جسم و اخالق(از ل

دار باشد. ) من را نگهيحقوقيارآمدك(ييت وجود خود و مال و دارايثيحوداشته
٢ياز او بـرا،تر باشد. خداونداندهايفز،تكو از نظر برياز نظر رزق، وسعت روز

ات و پس از يمن در طول حيبراهكيفرزند؛سرشت مقدر فرماكپايمن فرزند
، خلفي شايسته باشد.مرگ

م يم و معارف اسالم به سه بخش عمده تقسيتعالةمجموعي،لكيبندطبقهيكدر 
نسبت به جهان، انسان يلكيهاها و نگرشنشيسلسله بيكبخش اول ؛شوديم

اسـت ييهاها و خصلتيژگيبخش دوم شامل و؛دهديل مكيرا تشيل هستكو 
د و يـارايبآنها شتن را بهيد خويباكمال، به يابي دستفرد مسلمان در راهيكه ك

اسالم ين بخش با عنوان معارف و دستورات اخالقيند. ايگزيدورآنها از اضداد
ــه اح؛مشــهور اســت ــام اختصــاص دارد. اكــبخــش ســوم ب ن بخــش شــامل ي

اعــم از ي انســان،نــيو عيخــارجيهــاتيه بــه فعالكــاســت ييهادســتورالعمل
٣مربـوط اسـتيو اجتمـاعيفـردي،اخـروي، وي، دني، معنويماديهاتيفعال  .

ست.هايت حقوق انسانبخش سوم ضامن رعا
رشد و يد كه براداراشاره ينيديهانشيبه ب،خانوادة كارآمدينشيشاخص ب

يك نگرش اصليبه عنوان ينيديمان و باورهاياست. ايخانواده ضرورييكارآ
ماننـد هـدف ،ت فـرديم بـر ابعـاد شخصـيمستقيرم و غيبه طور مستقي،و محور

فرد نسـبت بـه يهادگاهيو ديزندگيو اقتصادي، فرهنگي، ابعاد اجتماعيزندگ
ق و يـحـات، عاليتفر:ماننـديتـريجزئيهاجنبهيل و حتيشغل، ازدواج، تحص

اثرگذار است.يدر زندگيحات رفتاريترج
ر يم روابط خانواده تأثيمستحكم، در تحكينيدين از باورهايوالديبرخوردار

يپـرا دريها، مشكالت متعـددن باوريماندن خانواده از ابهرهيدارد و بيفراوان
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٤كند.ياد ميتنگ و سخت يدارد و قرآن از آن به زندگ ل يـكـه بـه دلياخـانواده
نبرنـد، لـذتيآن از زندگيآرامش نباشد و اعضايداراي،نينداشتن اعتقادات د

تواند كارآمد باشد.ينم
يداراين و پرورش فرزندانيزوجيامل اخالقكاز اهداف مهم ازدواج، تيكي

يمهـم روانـيهـاازياز نيكـيكننـدة ، تأمينپرورش فرزند. استياخالق اسالم
به فرزند است.يوستگيتعلق و پيعنها، يانسان

،شـود كـه هـدف آنيممنظم و مسـتمر گفتـه ينديا فرايان يبه جرپرورش، 
جانبـه ي، رشد همها به طور كليي،و رواني، جسماني، معنويت رشد اخالقيهدا

يو هنجارهـايابندگان در جهت كسب و درك معارف بشـريت پرورشيشخص
٥.آنان استيز كمك به شكوفاشدن استعدادهايرش جامعه و نيمورد پذ با توجـه 

يتمـاميو اجتمـاعيفـرديهابـهت و رشد جنياز پرورش، تربيفين تعريبه چن
يابي ي دسـتد و برايآيخانواده به حساب مياز عوامل كارآمد،خانوادهياعضا
رد.كتالش گوناگون يهارشد جنبهيد برايبايان خانوادهيبه چن

ــوجه ــل ت ــش قاب ــتعدادها و شكفتهبخ ــور اس ــدي از تبل ــدن توانمن ها، يش
يخانوادگيوندهاي، پيات اجتماعيجة حيدر نت،انسانيها و تعاليريپذتيمسئول

ت از يـكـه هرگونـه محروميبه طور؛رسديبه ظهور ميجمعيو تجارب زندگ
نـة يزمي،اجتماعيايپويماندن از زندگيگران و دوربا ديروابط مطلوب و منطق

٦كنديرا در فرد فراهم مييهايبروز ناهنجار .
گـردد و در يدار ميـم خانواده پديها در حرن انسانيارتباط بيهان جوانهياول

خانواده يند و آرامش اعضايآابد. روابط خوشييجامعه توسعه ميهار بخشيسا
،متعـاليتـر از همـه بـا خـداجامعـه و مهميبـا اعضـاگر، با بسـتگان،يكديبا 

ن يسازد. در ايخانواده را فراهم ميو كارآمديين بستر رشد و شكوفايترمناسب
گر يديكـه افراد خانواده را به حسـن روابـط بـا كدارد يم دستوراتز اسالينه نيزم
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ن يهمـراه بـا عاطفـه بـ،زيآمي روابـط محبـتبرقراريتالش برا؛ندكيدعوت م
ين اسالم است.ديهايگر آموزهاز د،نيز فرزندان با والدين و فرزندان و نيوالد

،ن اهدافيتحقق ايان كرده است و برايبياهداف و آثار،ازدواجياسالم برا
ن يرا معـياژهيـمشـترك و ويهاتيف و مسـئوليخانواده وظاياعضاةهميبرا

ي آنها ز برايرا نيها، حقوقتيف و انجام مسئوليت وظايكرده است. در مقابل رعا
كارآمـد ةخـانواديهااز شـاخصيكـي،ن حقـوقيت ايدر نظر گرفته است. رعا

يت مرزهـايـنـد. رعاكيواده را متزلـزل مسازمان خانآنها، گذاشتنيرپااست و ز
و يت پوشـش شـرعيرعاانندميو برون خانوادگيرازدارانندميخانوادگدرون

هسـتند كـه جـزء ياز مباحث،ت منزليريمديحدود روابط زن و مرد  و چگونگ
خـانواده يه بر كارآمـدكياقتصاديهابحثخانواده است.يحقوقيهاشاخص

شـود، در شـاخص يخانواده مطـرح مينوان حقوق اعضارگذار است و به عيثأت
رد.يگيمورد توجه قرار م،خانوادة كارآمديحقوق

٧خانوادة كارآمدنيابنابر آن بـه ياعضـايبنـدياسـت كـه بـا پايا، خـانواده
كشـف و پـرورش ةنـيزمي،ت حقـوق و اخـالق اسـالميـو رعاينياعتقادات د

فراهم كند.يو رفتاري، عاطفيبعاد شناختآنان را در ايهاييها و تواناتيقابل
خانوادهيريگسنجش و اندازهةخچيتار

ناتان خانواده توسط هاي نظامة يبه حوزة خانواده و طرح نظرنظام ة يبا ورود نظر
٨،آكرمن يقات مبتنـيبه خانواده و تحقمند نظامرواج نگرش يبراينة مساعديزم
يتعامليو الگوهاييارآكد و ساختار، يگردفراهم مند نظامر كتفيم نظريبر مفاه

٩مورد توجه قرار گرفت،خانوادهياعضا م يسـنجش مفـاهيدگيـچيبا توجه به پ
رد كـسـنجش عمليبـراييابزارهـايمحققان بر ساخت و طراحـي، برخهانظام

١،تولياتوسنمونه، يدند. برايخانواده اصرار ورز ٠ ١پرل مـوتلر ١ ١اسـتراوسو  ٢ در 
شده اسـت يابزار معرف١٠٠٠ه در آن حدود كردند كرا منتشر يتابك، ١٩٩٠سال 



921388، بهار اولوم، شماره ، سال د

ييرد خانواده و زناشـوكعمليابيارزين ابزارها براياز ايبرخ،و در حال حاضر
١شوند.يار گرفته مكبه  ٣

خـانواده گونـاگونيهاسنجش جنبهيهاز ساخت آزمونير نياخيهادر سال
ن در يوناگون ادامه داشته است. همچنگيهاهيو از زاومتفاوت يهابر اساس مدل

و رشـد يانقـالب اسـالميروزيژه پس از پيبه و،رانياياسالميشور جمهورك
نه خانواده انجـام يدر زمييها، پژوهشيعلوم انسانيهانهيروزافزون دانش در زم

.شده است
يـكهر،نندكيت ميفعاليخانواده و خانواده درمانةه در حوزكيشناسانروان

ه حاصـل آن انـد، كـي و سنجش خـانواده همـت گماردهريگبه اندازهياهيزاواز
يارآمـدكو ييارآكرد، كاز عمليابيگوناگون سنجش و ارزيهاالگويريگلكش

اند از: مـدل سـاختي، مـك مسـتر، عبارتها ترين اين مدلمعروف.خانواده است
چند مختصاتي و بيورز.

و ساخت آزمـون سـنجش آن انجـام شـده خانوادهةنيه در زمكييهاپژوهش
پرداخته است. يخانوادگيا رضامنديو ييت زناشويشتر به سنجش رضايب،است

متر توجـه شـده اسـت. اغلـب كخانواده ينيديهابه جنبهي،قات خارجيدر تحق
ساخته ،ابعاد خانوادهيريگاندازهيز براينيرانين اامحققةليه به وسكييهاآزمون

ه در كـييهـااز آزمونيارينبـوده اسـت. بسـينـيبر اساس منـابع د، شده است
ييهـامربوط به خانواده مورد استفاده قرار گرفته است، همان آزمونيهاپژوهش

ز يـمـوارد نيران ساخته شده اسـت. در برخـين خارج از ااه توسط محققكاست 
ر گرفته اسـت. مورد استفاده قراي، رانيايآمارةدر جامعيابيآزمون پس از هنجار

را بـر اسـاس منـابع ييزناشويآزمون رضامندجعفر جديري،مورديكتنها در 
رده است.كه يتهياسالم
يهاه شـاخصكـخواهد داشت يرا در پيمدليمعرف،ج پژوهش حاضرينتا
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ن يم ديبرگرفته از تعال،شوديها ساخته مه بر اساس شاخصكيانامهآن و پرسش
ارآمد است.كةادسنجش خانوياسالم برا

روش
ارآمـد و كةخـانواديو حقـوقي، اخالقـينشـيبيهاشاخص،در پژوهش حاضر

بـه روش يـات)، ن و رواآ(قـربا اسـتفاده از منـابع معتبـر اسـالم،آنيهايژگيو
ل شده است.يه و تحليو تجزيبند، دستهيآورجمعي ـ تحليليفيتوص

يپـس از بررسـهـا، يگيژها و واطالعات مربوط به شاخصيآورجمعيبرا
مرتبط بـا بحـث خـانواده (زن، شـوهر، تيروا١٣٤٠٠ه و يآ٦٠٠دواژه،يلك٣٢٣

١منبـع١٣٠ه از ...)، كشاوندان ويفرزندان، خو ٥٠اسـتخراج شـده بـود، حـدود ٤
١دواژهيلك ٥ ه بـا موضـوع پـژوهش كـياتيـات و روايـاز آ،تيه و روايآ٢٠٠٠و 

و ي، اخالقـينشـيبةدواژها به سه دستيلكارتباط داشت، انتخاب شد و بر اساس 
ف و يمـورد اسـتفاده توصـ، هـاگيژياستخراج ويو برايدگرديبندطبقهيحقوق
ل قرار گرفت.يه و تحليتجز

جش كارآمـدي سننامة پرسشساختهاي نظري برايدادهيآورپس از جمع
فاده سـت) ايابيـنهي(زميشـيمايروش پاز ي،اسـالمخانواده بر اساس منـابع معتبـر

ز و كـفرزنـد مرايهـل داراأنـان متكاركق را يـن تحقيـاِيآمـارة جامعـايم. كرده
بـراي انجـام دهـد.يل مـكياستان قم تشيو فرهنگي، پژوهشيسسات آموزشؤم

. هـر دو آمـد بـوديمكـارو نايعاديهاخانوادهةازمند دو گروه نمونينپژوهش، 
نتخاب شده اسـت. گـروه نمونـه اساده يتصادفيريگنمونهةويگروه نمونه به ش

، يسسـات آموزشـؤز و مكـهـل مراأنـان متكاركان يـاز مي(كارآمد)، عادةخانواد
سـه خـانواده كارآمـد و يمقاياستان قم انتخاب شدند و بـرايو فرهنگيپژوهش

، از مراكـز مشـاورهياسـتان قـم و تعـدادةبا مراجعه به دادگاه خـانواد،ناكارآمد
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ن مراكـز مراجعـه كـرده بودنـد و از يكه به اييهااز زوجيادر نمونهنامه پرسش
ينبودنـد و دچـار مشـكل، اخـتالف و ناسـازگاريخود راضـةت خانواديوضع

.شدبودند، اجرايخانوادگ

ابزار
١)S.FEQI(خـانوادهيارآمـدنامه كية پرسـشتهيبراكه يمراحل ٦ انجـام شـد، 

بدين قرار است:
له؛ بر اساس اطالعات بـه دسـت آمـده از هر مقويهاپرسشية: تهاولةمرحل

٣٨يو حقـوق٤٣ي، اخالقـ٣٩ينشيشاخص بيات، برايم و روايات قرآن كريآ
خـتن يريـه بـه دسـت آمـد. بـا درهمگو١٢٠،د و در مجمـوعين گرديه تدويگو

١٢٠ةك پرسـش نامـيـ،تيدر نهاي آنها م تصادفيشده و تنظيطراحيهاپرسش
ه شد.يتهيپرسش

نامه، در پرسشييمحتواييروايبررسي؛ براامحتوييروايابيارزدوم:ةمرحل
، ٨١ـ ١٠٠نمـره ار مـرتبط بـايبسـةنـيال و پنج گزؤس،مقابل هر پرسش مستند

مرتبط با نمـره ي، كم٤١ـ ٦٠مرتبط با نمره يا، تا اندازه٦١ـ ٨٠مرتبط با نمره 
هـر يتطابق محتـواتار و ساخگنجانده شد و ٠ـ ٢٠و نامرتبط با نمره ٢١ـ ٤٠
نفـر از ١٢الم، توسـطدگاه اسـيـمورد خـانواده از ددرينيديهاال با آموزهؤس

.) ارزيابي گرديـددانشگاهاز استادان حوزه و(كارشناسان مباحث اسالم وخانواده 
و مطابقـت آن بـا مسـتند ال ؤهر سيمحتواساختار و يابيضمن ارزكارشناسان، 

يـز ارائـه ها نالؤسـياصالح برخـيبراييشنهادهايپيات)، شده (آيات و رواارائه
كرده بودند.

، يدرونـييايـنامه؛ بـه منظـور سـنجش پاپرسـشييايپايبررسسوم:ةمرحل
بـه يهاشد دادهزوج) اجرا١٣٠ها (از خانوادهينفر٢٦٠ي انامه در نمونهپرسش
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ي آلفـاةحاسـبمينمونـه بـراياز اعضـايافتيدرنامة پرسش٢٣٨دست آمده از 
٥٦،تيـنهال قـرار گرفـت. دريمورد تحل،)SPSSافزار (نرمةليبه وسكرونباخ، 

اول از ةدسـت، ٨٦/٠ي كرونبـاخ آلفـاةبراسـاس نمـرييايـن پايپرسش با بـاالتر
يبعـدةرتبدر، ٨٩/٠يپرسش با آلفا٢٤ل دادند. يمورد قبول را تشكيهاپرسش

حـذف ي آنهـا آلفـاةبودن نمـريينعلـت پـاها بـه مانده پرسشيقرار داشتند. باق
يينهانامة پرسشبه عنوان٩٢/٠يب آلفايپرسش با ضر٨٠يدند و در مجموعگرد
ماند.يباق

٥٠٠به دست آمده از يهانامه، دادهپرسشيينهايپس از اجراچهارم:ةمرحل
االِتؤل عوامـل و انتخـاب سـيـتحليبـراي نمونه، از اعضايافتيدرنامة پرسش

.ل قرار گرفتيمورد تحلي مطلوب، و بار عامليهمبستگيادار

هايافته
يل عامليج تحلينتاالف.

آن، بـه منظـور يگـذارارآمـد و نمرهكةسنجش خانوادةنامپرسشيبعد از اجرا
ل يـل شده اسـت، از روش تحلكياز چند عامل تشنامه پرسشنيه اكن يايبررس
س اسـتفاده شـد. شـاخص كمـايواربا چـرخش ياصليهالفهؤمبه روشيعامل

، ت نمونـه نشـان داديـفاكآزمون ةجيبود و نت٨٩/٠برابر با ي،بردارت نمونهيفاك
ج ين نتـايل عوامل مناسـب بـوده اسـت. همچنـيتحليحجم نمونه مورد نظر برا

در ٢χ= ٦٨/٢١٣٨٧ياكـو مجذور ٢٨٤٧يبا درجه آزاد،ت بارتلتيروكآزمون 
است. نامه ي پرسشهالفهؤن ميبيگر همبستگانيه بك،معنادار بود.../.>١pسطح

و نمودار يكتر از ژه بزرگيويهاارزشكاز مالها، عاملن تعداد ييبه منظور تع
ي ارآمـدكسـنجش نامه پرسـشهكـآن بـود از كيحـاْجياستفاده شد. نتايركاس

نس ايـدرصد از وار٠٢/٢٤كيل شده است و در مجموع، از سه عامل تشخانواده، 
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حـذف بودنـد، ٣٠/٠كمتـر از يبار عـامليه داراكياالتؤند. سكين مييل را تبك
ل يـتحلمانـد. مجـددًايال بـاقؤسـ٧٩ال حـذف و ؤس٤١،بين ترتيشدند. به ا

ارائه شده ) ١(ج آن در جدول يه نتاي مانده انجام شد، كال باقؤس٧٩ي روي، عامل
يداراي عامـل اول، ال روؤسـ٣٥،شودين جدول مشاهده مياست. چنانچه در ا

ينـيه برگرفتـه از منـابع دؤاالت، كن سياياست. محتوا٣٠/٠ش از يبيبار عامل
،سـنجديخـانواده را مياعضاياخالقيهالتيها و فضها، خصلتيژگياست، و

ين عامل با شاخص اخالقير دارد. ايثأخانواده تيارآمدكرد مطلوب و كاركه بر ك
عامـل «بـه نـام رو، از ايـن؛مطابقـت داردينـيد نظر منـابع دمورارآمِدكةخانواد
ند. كين مييل را تبكانس يدرصد از وار٠٨/١٥ي شد. عامل اول، گذارنام»ياخالق

ؤاالت، ن سـيـدرصد دارنـد. ا٣٠/٠ش از يبيبار عاملي عامل دوم، روسؤال ٢٤
ب و رد مطلـوكاركـرگـذار بـر يثأتيو معنـويت حقوق ماديت و عدم رعايرعا

»يعامل حقـوق«به نام سنجد، بنابراين، يآن را ميخانواده توسط اعضايارآمدك
سؤال ٢٠ند. كين مييل را تبكانس يدرصد از وار٣٤/٥ي شد. عامل دوم، گذارنام
ن يـيل را تبكـانس ياز وار٦٠/٣برخورداند و ٣٠/٠ش از يبيه از بار عاملكگر يد
يهـا و باورهـانشيب،ن عامـليـاالت اؤسـعامل سوم قرار دارند. كنند، روي يم
گذارد و آن ير ميخانواده تأثياعضايسنجد كه بر روابط و رفتارهايرا ماي ينيد

»ينشـيعامـل ب«م يتـوانين عامـل را ميـكنـد. ايل ميكارآمد تبديارا به خانواده
م.ينكينامگذار

نامهپرسشييعوامل نهايعامليها و بارهاهيگو):١(جدول 

عامل سومعامل دوممل اولعا
بار عامليسؤالبار عامليسؤالبار عامليسؤال

٢0/36١./52١٦٠/٣٦
٤0/59٣./36٢٠0/42

٦./31٥./33٢٩٠/٣٨
٨./32٧./44٣٤٠/٣٤
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١١0/59٩./44٣٦0/60

١٣0/33١٠./44٣٧0/43

١٤0/40١٢./53٤٠0/41

١٥0/42١٧./48٤١0/61

١٨0/64١٩./46٤٣0/45

٢٣0/48٢١./45٤٤0/45

٢٤0/58٢٢./52٤٨0/51

٢٥0/38٢٦./42٥٠0/59

٢٧0/44٤٥./36٥١0/60

٢٨0/61٤٧./34٥٣٠/٣٢
٣٠0/33٥٢./61٥٦0/44

٣١0/35٥٤./50٦٧0/45

٣٢0/70٥٧./33٦٩0/35

٣٣./31٥٨./34٧١0/35

٣٥0/32٦٠./36٧٥0/45

٣٨./32٦١./47٧٦0/35

٣٩./53٦٣0/35

٤٢./62٧٤0/34

٤٦0/61٧٧0/36

٤٩0/41٧٩0/35

٥٥./57

٥٩./36

٦٢./48

٦٤./40

٦٥./52

٦٦./33

٦٨./34

٧٠0/62

٧٢./34

٧٣./46

٧٨0/34

2/88ارزش ويژه4/27ارزش ويژه12/07ارزش ويژه

واريانس تبيين 15/08واريانس تبيين شده
شده

3/60واريانس تبيين شده5/34
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نامهاعتبار پرسشب. 
ــرا ــه دســتب ــآوردن مي ب ــاري يب همســانياز روش ضــرنامه، پرســشزان اعتب
اده شده است.ردن استفكمهينكرونباخ) و روش دوي(آلفايدرون

يدرونيب همسانيضر):٢(جدول

هاالؤتعداد سرونباخكيآلفاشاخص

٨٩/٠٣٥ياخالق

٨٥/٠٢٤ينشيب

٧٦/٠٢٠يحقوق

٨٩/٠٧٩ل پرسشنامهك

يبراهاالؤسيدرونيب همسانيضر،شوديمشاهده م)١(ه در جدول ن كهمچنا
و ٨٩/٠ياخص اخالقـشي، برا٨٥/٠ينشيشاخص بي، برا٨٩/٠نامه كل پرسش

سـنجش نامه كـه پرسـشدهـد ير نشان مـين مقاديباشد. ايم٧٦/٠يحقوقيبرا
ي قابــل قبــوليدرونــياز همســانآن، يهــااسيــمقخــانواده و خردهيارآمــدك

برخوردار است.
اسـتفاده يسازمهيننامه، از روش دوپرسشزان اعتباريميبررسين برايهمچن

رمن براون يب اسپيضرا،ودشيمشاهده م)٣(ر جدول ه دكونه گنشده است. هما
اشد.بيم٨٣/٠گاتمن و

نامهمه پرسشيدو نيدرونيب همسانيضر):٣(جدول

٨٣/٠هاالؤتعداد سيدر صورت تساورمنيب اسپيضرا

٨٣/٠هاالؤتعداد سيدر صورت عدم تساو

٨٣/٠گاتمنيسازمهينيب دوضر
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نامهپرسشييرواج. 
كيكـي و تفيي، محتـواييروش رواسهاز نامه، يي پرسشزان روايجش مسنيبرا

همـراه بـا نامه پرسـش،ييمحتـوايـيرواةمحاسـبيبرااستفاده شده است.سازه
نفر از كارشناسـان مباحـث اسـالم و١٢يبراي، ابيارزةويها و شالؤمستندات س

اضـا شـد در قالـب ارسال شد و از آنـان تق)دانشگاهاز استادان حوزه و(خانواده 
چه ميزاْن كارآمدي خـانواده ها تاالؤه سكن ياةباريكرت، نظر خود را دراس ليمق

نند.كان يسنجد، برا مي
آزمونيمحتواييايارزين نمرات متخصصان برايانگيم):٤(جدول 

يم
ن يانگ

يم
هانيانگ هم

زد
دوا ي

هم
زد

ا

هم
د

نهم شتم
ه

فتم
ه

شم
ش

جم
پن

رم
چها وم
س وم
د

ول
ا

سانارشناك

هاشاخص

٨٦ 72 85 93 78 85 85 87 68 92 89 88 89 ياعتقاد

٨٧ 84 85 78 80 85 62 98 39 79 91 85 79 ياخالق

٨٣ 73 82 38 66 38 85 39 86 69 85 98 97 يحقوق

٨٦ 76 84 98 78 84 77 93 88 59 89 86 93 نامه پرسش
يمدآارك

از يـكمربوط به هـر يهاوالارشناسان به سكل نمرات كن يانگيم)٤(در جدول 
ج منـدرج در جـدول يآورده شده است. نتانامه پرسشلكن يها و همچنشاخص
شـاخص يهاالؤسـرشناسـان بـه يي كه كـاهان نمرهيانگيم،دهدينشان ممزبور 

ةن نمـريانگيباشد. ممي٨٣و ٨٧، ٨٦ب يبه ترتاند، دادهيو حقوقي، اخالقينشيب
.است٨٦آزمون كل 

آزمونيمحتواييايارزيبراكندال نمرات متخصصان، تطابق يب همبستگيضرا):٥(جدول 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢كارشناس

١١*
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١./٢٩٤*

١.*/٧٥.*/٣٨٧*
١./٨٠.*/٧٧.*/٤٨٠*
١./٩١./٨١.*/٨٣.*/٥٨١*
١./٧٤./٧٧./٧٩.*/٧٨.*/٦٧٩*
١./٧٩./٨٤./٧٦./٦٧./٦٩./٧٦٧*
٨٥./٨٧./٥٦.*/٨١./٨٥٦/.

*
١./٨٣./٦٧*

٧٨./٨٩./٨٠.*/٧٧.*/٩٨٠/.
*

١./٨٨./٨٠./٥٦*
٧٧./٧٦.*/٧٩.*/١٠٧٨/.

*
٨٠./٧٧/.

*
٧٣/.
*

١./٩٠./٨٩*
٨١./٨٠./٨٦.*/١١٧٣/.

*
٩١/.
*

٧٦/.
*

٧٩/.
*

٨٤/.
*

٧٨/.
*

٨٢/.
*

١*
٩٤./٧٩./٧٨./٧٨.*/١٢٨٤/.

*
٨٠/.
*

٨١/.
*

٨٣/.
*

٨١/.
*

٨٩/.
*

٧٣/.
*

١*

ارشناسـان، در كن نظـر يندال، بكتطابق يب همبستگيج محاسبه ضريبر اساس نتا
ها الؤارشناسان به سـكن نمرات يانگيدار است. مشاهده مامعن٠٥/٠متر از كسطح 

مطلـوب و اسـتانداردييمحتواييت از رواياكحي نظرات آنان، زان همبستگيو م
نامه دارد.پرسش

يآماريهادر نمونهيمدآاركزان يسه ميمقا):٦(جدول

يمعنادار tمقدار
ةدرج
يآزاد

يخطا
اريمع

تفاوت 
نيانگيم

انحراف 
استاندارد نيانگيم هانمونه هاشاخص

.001 11.15 392 .92 10.3
5 64.03 يعاد

ينشيب
6.64 53.70 ارآمدكنا

.001 9.36 392 1.19 11.15
6.59 104.51 يعاد

ياخالق
7.04910 93.35 ارآمدكان

.001 12.56 392 .98 12.33
5.58 72.62 يعاد

يحقوق
3.99 60.29 ارآمدكنا

.001 12.51 392 2.70 33.81
14.88 241.17 يعاد ل ك

16.88نامهپرسش 207.35 ارآمدكنا
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ةنمـرات دو گـروه نمونـةسـيو مقانامه كيكـي پرسـشتفييبه منظور اثبات روا
ةسـيمقايبـراtج آزمـون يمستقل استفاده شد. نتـاtاز آزمون ي، ارآمد و عادكنا

ن دو گروه وجـود يبيتفاوت معناداردهد، ينشان م)٦(نمرات مندرج در جدول 
يهـاتوانسـته اسـت تفـاوت خـانوادهنامه پرسـشدهـد ينشان مج ين نتايدارد. ا

. كنـديـككگر تفيديكـن دو را از يار سازد و اكارآمد) آشك(يارآمد را از عادكنا
، ينشـيبيهـاتفـاوت شـاخصtج آزمون ينتاها، ل تفاوت نمونهكةعالوه بر نمر

يـي ت از روايـاكر ارائـه شـده حيمقاددهد.يدار نشان مارا معنيو حقوقياخالق
دارد.نامه پرسش
ــا ــون ينت ــروكج آزم ــتي ــ،ت بارتل ــا درج ــذور ٢٨٤٧يآزادةب ــو مج ياك

٢= ٦٨/٢١٣٨٧χ ١در ســطحp<./..ن يبــيگر همبســتگانيــه ببــود، كــمعنــادار
ند.كيمتأييد رانامه ة پرسشسازيياست و روانامه ي پرسشهالفهؤم

يريگجهيبحث و نت
بـر اسـاس خـانواده يارآمـدكسـاخت آزمـون سـنجش ف پژوهش حاضـر، هد

هـاي شده از منابع معتبر اسالمي و همچنين اثبات ويژگيهاي استخراجها و ويژگيشاخص
توان بيان كرد:شرح زير ميآن بوده است. بدين ترتيب، نتايج پژوهش را به سنجي روان
ت مربـوط يه و راويآ٢٠٠٠ل حدود يف و تحليدست آمده از توصه ج بي. نتا١

ةسنجش خـانواديبراييربنايو زيسه شاخص اصلة خانواده، نشان داد، به حوز
هـايآزمـودنيهاپاسخيتشافكايل عامليج حاصل از تحليارآمد وجود دارد. نتاك
ي ارآمـدكسـنجش نامه پرسـشهكـآن بـود از كيز حـاين،)١(مندرج در جدول(

ن ياست. اييربنايسه عامل زيدارا،لكانس يدرصد وار٠٢/٢٤براساس خانواده، 
ند از:اها(عوامل) عبارتشاخص

ي؛نشيشاخص بـ 
ي؛شاخص اخالقـ 
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ي؛شاخص حقوقـ 
هـاي بـه يژگيه بر اساس وكياالتؤو اعتبار سييزان روايميابيپس از ارز. ٢

شـده بـود، يخـانواده طراحـيارآمدكسنجش نامه ية پرسشتهيبرادست آمده
و روي سه عامـل، داراي مورد استفاده قرار گرفته ي، ژگيو٧٩ه كد يمشخص گرد

است.٣٠/٠بار بيش از 
مطلـوب ينـاز اعتبـار و ثبـات درونامه پرسـشيق نشان داد، كه ج تحقاي. نت٣

، ٨٥/٠ينشـي، شـاخص ب٨٩/٠نامه كـل پرسـشونبـاخ كريبرخوردار است. آلفا
از نامه پرسـشن اعتبـاريهمچنـباشـد.يم٦٧/٠يو حقوق٨٩/٠يشاخص اخالق

دست آمد.ه ب٨٣/٠رمن براون و گاتمن ياسپدن با روشكرمهينيق دوطر
ج يرد. نتـاتأييد كرانامه ة پرسشو سازكيكيمحتوا، تفييروايق، ج تحقينتا.٤

(منـدرج در ةمباحـث اسـالم وخـانواديو دانشـگاهيكارشناسان حوزويابيارز
يهان نمرهيانگيمحتواست. مييروايدارانامه )) نشان داد، پرسش٥(و) ٤(جدول

ن يچنـهمدسـت آمـد. ه بـ٨٦/٠= يبه صورت درصدنامه، پرسشارشناسان بهك
دار بود.امعن٠٥/٠متر از كسطح در كارشناسان، ن نظر يبيب همبستگيضر

كيكيتفيياز روانامه )) نشان داد، پرسش٤((مندرج در جدولtج آزمون ينتا
ار سازد. كآشرا ارآمدكارآمد و كنايهاتواند تفاوت خانوادهيو مبرخوردار است

دار بود.امعنةدر دو نمونيو حقوقي، اخالقينشيبيهان تفاوت شاخصيهمچن
سـنجش نامة ، پرسـشنشـان داد)) ١(مندرج در جـدول (عوامل ل يج تحلينتا

سازه برخوردار است.يياز روا،خانوادهيارآمدك
يهـايژگـيهـا و وتـوان شـاخصيوهش مـهـاي پـژافتهيبر اساس ، نيابنابر

هكـيانامهآن پرسـشيرد و بـراكـيدگاه اسـالم معرفـيارآمد را از دكخانواده 
خـانوادهيارآمـدكرا دارا باشـد و يشـناختنابزار سنجش روايكيط علميشرا

رد.كرا بسنجد، ارائه 
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ن پژوهش يدر اآهنگ با هم، به طور هم زمان و همينش، اخالق و حقوق، ب.٥
اند.گرفته شدهنامه، در نظرپرسشو ساخت

گرفته شده است.ي خانواده در نظراعضاةحقوق هم.٦
خداوند بوده است. تيرضاي، ارآمدكبه يابي دستدريمحور اصل.٧
م.ياردهكتوجه يو معنويبه آثار ماد.٨
ها و شـاخصيمعرفـةنـيشده در زمي انجامهامطالعات و پژوهشيبررس. ٩

سـنجش آن، نشـان يشـده بـراي ساختههـامطلـوب و ابزارةخانواديهايژگيو
و سـاخته يطراحـينـيم ديسنجش بر اساس تعـاليها و ابزارهادهد شاخصيم

يارآمـدكيهازان و شـاخصيـازمند مينيجوامع اسالمكه ياست، در حالنشده
سنجش مناسب و متناسب بـا ين ابزارهايم اسالم و همچنياساس تعالخانواده بر

ات قـرآن و يـدر قالـب آر ائمهيو ساامبراعظميكه توسط پي، دستورات اله
سـبب ها، خصيـن شـات خانواده بر اساس ايهستند. هدا،اندات عرضه شدهيروا

ارآمـد كمطلوب، متعادل، يابه خانوادهيابي دستخانواده وياعضايرشد و تعال
گران و درمـاننامه، بـه مشـاوران،ن پرسـشيار داشتن ايشود. در اختيميو متعال

ان و در مواجهـه بـا مراجعـيكند تا در جوامع اسالميگران كمك مدرمانخانواده
ت موجـود خـانواده داشـته باشـند. ياز وضعيترقيمناسب و دقيابيارزمسلمان، 

ةمتناسـب بـا فرهنـگ جامعـيابـزاري خود، دانيقات مين در تحقان محققيهمچن
ار دارند.يخود در اختيآمار

١)S.FEQIنامه سنجش كارآمدي خانواده(پرسش ٧

:لطفًا
د.ييكيييؤچ سيهـ 
ي،شماستينونكهايكد ينكنهيگزـ 
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»شـوهر«ينامه ـ پرسش
»«ي
جنس:، :سن

پلميكپلم يپلم يفسانس يلسانس يلترك

ار هاالئوس
بسي

زياد

ياركمزياد
بس

كم
ازدواج، زمينه تكامل معنوي من وهمسرم را فراهم كرده است.١
به همسرم اعتماد دارم.٢
در گزينش همسرم، اصل تناسب(كفويت) را رعايت كردم.٣
كند.ميهمسرم نسبت به من اظهار محبت ٤
توجه به مؤاخذه در روز قيامت، مرا از انجام رفتارهاي ناشايست بـاز ٥

دارد.مي
كند.همسرم مرا در جهت پيشرفت تشويق مي٦
دانم.باورهاي مذهبي را از عوامل خوشبختي در زندگي مي٧
در مقابل رفتارهاي نابهنجار اعضاي خـانواده، خشـم خـود را كنتـرل٨

كنم.مي
دار بودن، مالك انتخاب همسرم بوده است.دين٩

در خانوادة ما حفظ عفت و اخالق جنسي داراي اهميت است. ١٠
كنم.گيري با همسرم مشورت ميدر تصميم١١
هاي ديني مشترك هستيم.من و همسرم داراي بينش١٢
ام.راضياز نظم و انضباط همسرم در منزل نا١٣
گويي باعث اعتماد اعضاي خانوادة ما به يكديگر شده است.راست١٤
كند.گيري ميهمسرم براي نيازهاي اقتصادي سخت١٥
دهم.بخشي از اوقات فراغت خود را به خانواده اختصاص مي١٦
بندند.اعضاي خانوادة ما به رعايت دستورهاي ديني پاي١٧
گذارم.به همسرم احترام مي١٨
دانند.اعضاي خانوادة ما رعايت حقوق يكديگر را عبادت مي١٩
ام.گذاري كردههاي نيكوي اسالمي نامفرزندانم را با نام٢٠
كنند.اعضاي خانوادة ما يكديگر را امر به معروف و نهي از منكر مي٢١
گيرم.مك ميبراي حل مشكالت از خداوند ك٢٢
به برخي اعضاي خانواده اعتماد ندارم.٢٣
رفـتن اعتمـاد بـين دهم، سبب از بينهايي كه مينكردن به وعدهعمل٢٤

اعضاي خانواده شده است.
همسرم نسبت به فرزندان محبت دارد.٢٥
در خانوادة ما توجه به پاداش اخروي در انجام كارها نقش دارد.٢٦
از اخالق همسرم راضي هستم.٢٧
كنم.با ادب و احترام با اعضاي خانواده رفتار مي٢٨
گويم.اسرار خانوادة خود را به ديگران مي٢٩
ام داده است.هايي هستم كه خداوند به من و خانوادهشكرگزار نعمت٣٠
كند.يهاي خود با من مشورت مگيريهمسرم در تصميم٣١
ام جلـوگيري كـرده صبر در زندگي از بروز ناسـازگاري در خـانواده٣٢

است.
همسرم ماية آرامش اعضاي خانواده است.٣٣
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كنم.همسرم را از جهت نياز جنسي ارضا مي٣٤
كنم.در مخارج زندگي قناعت مي٣٥
دانم.تربيت فرزندانم را از وظايف خود مي٣٦
كنم.از پدر و مادرم اطاعت مي٣٧
از رفتار همسرم راضي هستم.٣٨
دارم.من با زبان، دوستي خود را نسبت به همسرم ابراز مي٣٩
.با اقوام و خويشاوندان، ارتباط و رفت و آمد (صله رحم) دارم٤٠
دانم.يفم ميكردن شرايط ازدواج فرزنداِن بالغ خود را از وظافراهم٤١
كند.همسرم نظافت را در منزل رعايت مي٤٢
ام.تربيت اجتماعي فرزندانم را به نهادهاي اجتماعي واگذار كرده٤٣
از رابطه زناشويي با همسرم راضي هستم.٤٤
با رعايت حقوق اعضـاي خـانواده، از بـروز ناسـازگاري جلـوگيري ٤٥

كنم.مي
كنم.جويي ميسرم عيباز هم٤٦
هاي بـين زن و مـرد توجـه در تعامل با همسر و فرزندانم، به تفاوت٤٧

.كنممي
اعضاي خانوادة من از تغذية مناسب برخوردار هستند.٤٨
كند.همسرم به من اهانت مي٤٩
كنيم، نامناسب است.اي كه ما در آن زندگي ميخانه٥٠
ام.ديني فرزندانم را به نهادهاي ديني واگذار كردهتربيت٥١
كنند.اعضاي خانوادة من، حقوق يكديگر را رعايت مي٥٢
گذارم.براي تربيت اخالقي فرزندانم وقت مي٥٣
ايمان به خداوند، در ايجاد آرامش در زندگي ما تأثير دارد.٥٤
ام.كردهشرايط تحصيل فرزندانم را فراهم٥٥
كند.همسرم من را تحقير مي٥٦
دهد.خوشبيني به زندگي و حوادث من آرامش مي٥٧
ام هستند.بهترين الگوها در زندگيو ائمه هديحضرت محمد٥٨
كنم.به خاطر اشتباهاتم از همسرم عذرخواهي مي٥٩
بيني بـه زنـدگي نگـاه شها براي رفع غم و اندوه بـا خـودر مصيبت٦٠

كنم.مي
هاي مذهبي، جزء برنامة زندگي ماست.شركت در فعاليت٦١
كنم.همسرم را به خاطر كارهاي خوبش تحسين مي٦٢
ها، پدر است.در خانواده ما مسؤل تأمين نيازمندي٦٣
ي با مدارا با ديگـر اعضـاي خـانواده، از بـروز ناسـازگاري جلـوگير٦٤

كنم.مي
كند.همسرم به خاطر اشتباهاتش از من عذرخواهي مي٦٥
كنم.دهم عمل ميهايي كه ميبه وعده٦٦
همسرم در حد توانم از من انتظار دارد.٦٧
كنم.هاي همسرم تشكر و قدرداني مياز زحمت٦٨
وردارم.به هنگام بروز مشكالت، از حمايت عاطفي همسرم برخ٦٩
گويي پرهيز مي كنم.از دروغ٧٠
دهيم.برخي از كارهاي منزل را با هم انجام مي٧١
بخشم.خطاهاي قابل بخشش اعضاي خانواده را مي٧٢
.كردن براي اعضاي خانواده خسيس نيستمدر خرج٧٣
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ا رعايـتدر برخورد با نامحرم، حدود شرعي بين محرم و نـامحرم ر٧٤
كنم.مي

از همسرم در حد توانش انتظار دارم.٧٥
كنم.محل سكونت خود را با توافق همسرم انتخاب مي٧٦
بينم.خداوند را ناظر بر اعمال خود مي٧٧
كنم.بعد از دعوا و اختالف با همسرم، زود آشتي مي٧٨
كنم.حقوق مالي همسرم را رعايت مي٧٩

هانوشتپي...............................................................................................................
ثير مــداخالت أبررســي تــ«زاده طباطبــايي، اي و کــاظم رســول. فريــده عــامري، احمــدعلي نوربــاال، جــواد اژه١

٢، ش شناسيروان، »درماني راهبردي در اختالفات زناشوييخانواده ٢، ص٧ ١ ٩.
٣، ص ٦، جالمسائلالوسائل و مستنبطمستدرک. حسين نوري طبرسي، ٢ ٦، ح٢٦ ٩ ١٦.
٣، ص٢، جآثارمجموعه. مرتضي مطهري، ٣ ١.
٤ .ُْشُرُه يْوَم اْلِقيَمِة َأْعَميو هر كس كه از ياد مـن اعـراض كنـد، ؛

١؛ (طه: ش تنگ شود و در روز قيامت نابينا محشورش سازيمازندگي ٢ ٤.(
٢، صشناسي يادگيري و آموزششناسي پرورشي، روانرواناكبر سيف، . علي٥ ٨.
.١، صهاشناسي رابطهروانافروز، . غالمعلي٦

٧. efficient family.

٨. Nathan Ackerman.

٢باقر ثنايي، صة، ترجمروان درماني خانواده. جي هي لي، ٩ ٨.
١ ٠. Toliatus.

١ ١. Perl Moutler.

١ ٢. Straus.

١ ١رجمة اسماعيل مهدوي هرسيني و فرشاد بهاري، ص ، تراهنماي سنجش خانواده. تامليسون باربارا، ٣ ٢.
١ الوسائلمستدرک، الشيعهوسائل، بحاراالنوار، االستبصار، الفقيهيحضرهالمن، التهذيب، جوامع روايي کافي، قران کريم. ٤
١و  ات توسط مجموعه اين رواياند.به عنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته،منبع روايي ديگر از منابع شيعه٢٢

المعـارف آيـات و ة(دائـرافـزار ريحانـهه علميه قم گـردآوري شـده و در نرمدفتر مطالعات و تحقيقات زنان حوز
يافزارهـااز نـرماي يـافتن روايـات، آيـات و تفسـير آنهـا روايات زن و خانواده) عرضه شده است. همچنـين بـر

، يعلوم اسالميوتريقات کامپيشده توسط مرکز تحقتهيه»٢ر نور يالتفاسجامع«و ٥/٢نسخه ،»ثياالحادجامع«
استفاده شده است.

١ ازدواج، آثار، آداب و شرايط، اهداف و اهميـت آن، ازدواج فرزنـدان، تـرک ند از: اها عبارت. برخي از کليدواژه٥
و فرزنـدان، ازدواج، تسهيل ازدواج، زمان ازدواج، انتخاب همسر، عبادت خانواده، نيازها، حقوق و وظايف زوجين 



107دگاه اسالمیخانواده از ديارآمدکسنجش نامۀ ی پرسشابیساخت و اعتبار

رضايت خانواده، اخالق در خانواده، تغذيه خانواده، بهداشت جسمي و رواني خانواده، اقتصاد خانواده، تربيـت در 
خانواده، تربيت فرزندان، دفاع از خانواده، روابط اخالقـي، اجتمـاعي و حقـوقي خـانواده، روابـط جنسـي، ارتبـاط 

ادت خـانواده، کمـال، رشـد و پيشـرفت و موفقيـت خـانواده، اعضاي خانواده با يکديگر، اجتماع و خداونـد، سـع
خانواده، صـله رحـم، ياعضايهامعنويت خانواده، علم و دانش در خانواده، آرامش در خانواده، اعتقادات و بينش

شاوندان و... .يخو
١ ٦. Safurayi. Family Efficiency Questioner based on Islamic View.

١ ٧. Ibid.
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