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Abstract 

Family relationship and parent-child relations is a main factor in development and socialization of 

children. Distressed and disrupted relationship put people into suicide. The aim of this research 

was to investigate validity, reliability and Confirmatory factor analysis of “The Relationship 

dimension of the Family Environment Scale (FES)”, and its correlation with suicide in students. 

The study method was descriptive in the form of correlation. Statistical community included of all 

high school students in Ardabil city (12387 students) that 400 students based on Cochran's 

Sample Size Formula have been chosen as sample by available sampling. The research instrument 

was The Brief Family Relationship Scale (moos & moos) and Suicidal Behavior Questionnaire-

Revised (Osman et al.). For analyzing data, Pearson correlation coefficient, Cronbach`s alpha 

coefficient and Confirmatory factor analysis were used. Cronbach`s alpha coefficient for total 

scale and subscales (Cohesion, Expressiveness and Conflict) was in turn 0/81, 0/77, 0/78, 0/77. 

There was a significant Correlation between The Brief Family Relationship Scale (p˂0/01, r=-

0/32) and cohesion (p˂0/01, r=-0/30), Expressiveness (p˂0/05, r=-0/10) and Conflict (p˂0/01, 

r=0/26) subscales with suicide. Confirmatory factor analysis showed that this questionnaire has a 

good fitness (CFI=0/96, RMSEA= 0/056, RMR= 0/041, NFI=0/93). In regard to this results, we 

can conclude that this questionnaire has acceptable validity and reliability in Ardabil society. 
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 چکیده
میان  هسستو گ آشفته. روابط استروابط موجود در خانواده و رابطۀ والد فرزندی عامل بسیار مهمی در رشد و اجتماعی شدن فرزندان 

مقیاس  تأییدیپژوهش آزمودن روایی، پایایی و تحلیل عاملی این دهد. هدف را در معرض خودکشی قرار می هاآناعضای خانواده، 

و بررسی همبستگی آن با خودکشی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع « فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطۀ خانوادگی»

که در سال تحصیلی  70911آموزان مدارس دورۀ دوم متوسطۀ شهر اردبیل به تعداد دانش ژوهش،جامعۀ آماری پهمبستگی بود. 

 ،گیری در دسترسکه با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه دادندمشغول به تحصیل بودند، تشکیل می 30-7931

موس و خانوادگی  فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطۀ از هاداده آوریجمع براینمونه انتخاب شدند.  عنوانبهآموز دبیرستانی دانش 022

 بر عالوه هاداده وتحلیلتجزیه ( استفاده شد. برای0227خودکشی عثمان و همکاران ) ۀتجدیدنظر شد و پرسشنامۀ (7330موس )

ضریب آلفای کرونباخ برای  .شد ستفادها تأییدی عاملی تحلیل و آلفای کرونباخ ضریب پیرسون، همبستگی آزمون از توصیفی، آمار

. فرم کوتاه رابطۀ خانوادگی با است 11/2و  11/2، 11/2، 17/2های انسجام، ابرازگری و تعارض به ترتیب کل مقیاس و خرده مقیاس

تعارض ( و r ،21/2>P=-72/2(، ابرازگری با )r ،27/2>P=-92/2های انسجام با )مقیاس ( و خردهr ،27/2>P=-90/2خودکشی )

(00/2=r ،27/2>Pبا خودکشی )،  نشان داد که این پرسشنامه از  تأییدیتحلیل عاملی  برقرار کردند. نتیجۀ داریمعنیهمبستگی

= خطای ریشه مجذور میانگین تقریب، 30/2ای= برازش مقایسهشاخص  ،30/2= شاخص نیکویی برازشبرازش خوبی برخوردار است )

آموزان دختر دانش ۀجامع در آزمون این که گرفت نتیجه توانمی حاصل نتایج به توجه (. با207/2= گینباقیمانده مجذور میان، 210/2

 .است اجراقابل مناسبی روایی و و پسر ساکن استان اردبیل با اعتبار

 ییروا ،ییایپا ،یخودکش خانواده، رابطه، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

این حقیقت وجود دارد که خانواده  ،دان، زنان و کودکان در سراسر جهان استخانواده مکانی امن برای زندگی مر

 ,Laura)است  1پناهگاهی هیجانی و گاهی منبع فشار هیجانی ،گاهی مانع رشد فردی یا اجتماعیمنبع حمایت و 

Lippman & Bradford, 2013 .) ر رشد و اجتماعی فرزندی عامل بسیار مهمی د -روابط موجود در خانواده و رابطۀ والد

اند که روابط ضعیف و ناکارآمد نشان داده( Mulyadi,Rahardjo,Basuki, 2016;Kim&Lee, 2013) .استشدن فرزندان 

اجتماعی  ازنظرشود که فرزندان از فشار تحصیلی در رنج باشند و احساس کنند که بین والدین و کودکان باعث می

ت احساس تنهایی کنند، ضمناً چنین روابط ضعیفی بر حرمت خود فرزندان در مواقع مشکالنیز نیستند و  موردحمایت

اند که وقتی والدین ها نشان دادهبرخی پژوهش (.GhorbaniAmir&AhmadiGatab, 2011)گذارد منفی می تأثیرنیز 

خود نشان  آورند، فرزندان نیز حرمت خود باالتری ازمراقبت، توجه، همدلی و حمایت را برای فرزندان فراهم می

همچنین، روابط همخوان بین والدین و فرزندان باعث  (؛Trumpeter,Watson,O'Leary&Weathington, 2008) دهندمی

های زندگی و مشکالت و باال رفتن خودکارآمدی فرزندان در کودکان در مواجهه با چالش خوداعتمادبهتقویت و 

 مقیاس کوتاه نسخۀ سنجیروان هایویژگیژوهش حاضر، بررسی لذا، هدف از پ .(Givertz & Segrin, 2014) شودمی

 .استنوجوانان دبیرستانی  خودکشی رفتارهای دهی خود گزارش با این متغیر همبستگی برآورد و خانوادگی رابطۀ

. مهم است که است ((Moos & Moos, 1994خانوادۀ  مقیاس الگوهای رابطۀ خانوادگی برگرفته از مقیاس محیط

اساسی در رشد بسیاری از اختالالت  تأثیری ،مراقبت از سالمت زیرادر مورد سالمت خانواده داشته باشیم،  اطالعاتی

( Vianna, Silva, & Souza-Formigoni, 2007; Moos & Moos, 1994) .های درمانی داردو تحول انواع مختلف شیوه

-مثل ادراک از جو اجتماعی) خود رد از خانوادهد: ادراکی که هر فانزیر تعریف کرده صورتبهمحیط خانواده را 

بر این باورند که محیط  هاآنو کنترل سیستم خانواده( دارد.  دهیسازمانخانوادگی منتج از روابط، رشد شخصی، 

های فردی هر یک از اعضای با محیط است. خصیصه هاآنتعداد اعضای خانواده و فرایند انطباق  تأثیرخانواده تحت 

، روازاینخود قرار دهد.  تأثیرتواند کیفیت رابطۀ خانوادگی را تحت می هاآنای و بهزیستی ، توانایی مقابلهخانواده

قرار  تأثیردهد، کل محیط خانواده احتمااًل تحت وقتی یکی از اعضا نوعی اختالل هیجانی یا رفتاری از خود نشان می

بعد  9اوالً مقیاس اولیۀ محیط خانواده به سنجش رآمد. مقیاسی جداگانه د صورتبهخواهند گرفت. بدین دلیل 

ابعاد  عنوانبهمقیاس الگوهای رابطۀ خانوادگی، مورد بوده است. ثانیاً، این سه خرده  99آن  سؤاالتپرداخته و تعداد 

 هانآهدف از  مقیاسی جداگانه درآمدند. صورتبهاز آن جدا و  ((Moos & Moos, 1994ارتباطی موجود در مقیاس 

 .استبا تعارض  رویاروییسنجش میزان حمایت در خانواده، ابرازگرای عقاید و هیجانات و چگونگی 

نوجوان با پیامدهای مثبت و منفی در دوران نوجوانی همراه است که شامل شایستگی  -کیفیت رابطۀ والد

خود  تنهانهچنین روابطی  (.McKinney & Renk, 2011)شود های مثبت، افسردگی و پرخاشگری میاجتماعی، ارزش

احساسات منفیِ  صورتبهتواند خود را دهد، بلکه میاحساسات مثبِت نزدیکی و صمیمیت نشان می صورتبهرا 

                                                                                                                     
1.emotional pressure 
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مقیاس فرم کوتاه رابطۀ خانوادگی شامل (. Seiffge-Krenke, Overbeek & Vermulst, 2010)مرتبط با تعارض نشان دهد 

کارهایی که در زمینۀ رفتارهای در دهۀ اخیر، اکثریت شود. می 3و تعارض 2رازگری، اب1انسجامهای مقیاس خرده

گیری و برابری، عدم اطمینان، راهبردهای شریک برای حل بر موضوعاتی همچون قدرت، تصمیم شدهانجام نزوجی

ا در مواجهه با حوادث . از این میان، یکی از عواملی که سالمت فرد ر(Helms, 2013) بوده است بین نسلیهای تعارض

  است 4شود، حس انسجامکند و موجب سازگاری میزای زندگی محافظت میاسترس

(Grevenstein & Bluemke, 2015 .)Antonovsky, 1987)،)  گیری شخصی به جهت صورتبهحس انسجام را

توجیه کرد که چرا فردی توان دارد که از طریق حس انسجام می تأکیدکند و بر این باور خود زندگی تعریف می

انسجام قوی نسبت به افراد دارای حس تواند حد باالیی از استرس را از سر بگذراند و سالم بماند. افراد دارای حس می

 ,Kupka, Altshuler, Nolen, Suppesکوش هستند )انسجام ضعیف در مقابل استرس بسیار مقاوم و سخت

Luckenbaugh & et al, 2007) صورتبهدرونی است که ۀ آنتونووسکی، حس انسجام یک تجربتئوری . بر اساس 

 ,Langeland, & Wahl) کند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتًا پایدار برسدجوانی رشد میدوران تدریجی در طول 

فراهم کردن تواند با است، می شدهارائهانسجام  که در نظریۀ حس پذیریسطوح باالی قابلیت ادراک و کنترل .(2009

، میزان وقوع مقابلۀ کنشی فرد را تحت بینی پذیرپیشو  کنترلقابل صورتبهزا فرصت ادراک رویدادهای استرس

-گرفت، همچنین می در نظر سالمت روان کنندۀتعیینتوان عامل حس انسجام را می. (Meiring, 2011)قرار دهد  تأثیر

دهندۀ تغییرات اساسی در شرایط سجام، چه مثبت و چه منفی، نشانتوان استدالل کرد که تغییر دائمی سطح حس ان

در کنار حس انسجام، مفهوم انسجام خانواده وجود دارد که بیشتر به مسئلۀ  (.Volanen, 2011)زندگی افراد است 

تبادل را پذیری و ای، انسجام، انعطافمدل چرخه( Olson, 2000)پردازد. انسجام و پیوستگی در رابطۀ خانوادگی می

نوعی پیوند هیجانی  صورتبهانسجام خانواده  .داند که معرف تبادالت خانواده هستندجزو سه مهارت محوری می

تواند در ای، انسجام میو در درون مدل چرخه (Olson, 1993)که اعضای خانواده نسبت به همدیگر دارند  شدهتعریف

انسجام( تا تنیدگی )سطح بسیار باالی انسجام( در نوسان باشد یک طیف پیوستاری بین گسستگی )سطح بسیار پائین 

(Olson & Gorall, 2006 )پذیری در خانواده است. تحقیقات و عملکرد بهینه نیازمند سطح متعادلی از انسجام و انعطاف

 ,Koutra, Simos, Triliva) شودهای روانی میپذیری خانواده باعث بیمارینشان داده که اختالل در انسجام و انعطاف

Lionis, & Vgontzas, 2016.) 

 کهطوریبهدر بافت خانواده از اهمیت باالیی برخوردار است، یکی دیگر از عواملی است که  5ابرازگری هیجانی

یک بافت اولیه  صورتبهشود که اجتماعی کودکان می الگو گیریشوند و باعث باعث تسهیل شایستگی فرزندان می

  دهدآن دیگر رفتارهای اجتماعی شدن هیجانی نیز رخ می کند و درعمل می

                                                                                                                     
1. cohesiveness 

2. expressiveness 

3. conflict 

4. sense of cohesiveness 

5. emotional Expressiveness 
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(Are & Shaffer, 2016 .)(Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007 )دریافتند که یک مدل سه عاملی، 

سازد: مشاهده و الگوسازی مدیریت هیجانی در تنظیم و سازگاری هیجانی در خانواده را مشخص می تأثیرسه رویۀ 

ابرازگری کلی خانواده یا جوّ هیجانی. در این و رفتارهای ابراز هیجانی و نیز  فرزند پروریهای خاص شیوه ،الدینو

 .است پیوستههمبهای است که وابسته به روابط چندگانه، متقابل و مدل سازگاری کودکان فرایند پیچیده

Moos & Moos, 1981)  ( های معیوب ارتباط ازجملهاند که داده به دستتعریف خاص و دقیقی از تعارض خانواده

تعارض خانواده، میزان ابراز آزادانۀ خشم، پرخاشگری و تعارض میان اعضای خانواده  هاآن ازنظر. استدر خانواده 

، سرزنش، پذیرش مسئولیت شخصی و وجدلبحثهای آشکار/ پنهان، جنگ ،((Beavers & Hampson, 1990 .است

اند. همچنین تعارضات زناشویی با پیامدهای مهم در خانواده را نیز زیر طبقۀ تعارض گنجانده آهنگ احساسات منفی

فرزندی  -ناکارآمد، سازگاری ضعیف فرزندان، افزایش احتمال تعارضات والد فرزند پروریدر خانواده همانند 

 (.Grish, Fincham, 2001)مرتبط است 

 ,Ma) استسال در سراسر دنیا  29تا  15انان و جوانان بین در بین نوجو ومیرمرگعامل  یندوم 1خودکشی

Batterham, Calear, Han, 2016.) خودکشی در جوانان کم سن و  شناسیسبباند که برخی از محققان پیشنهاد کرده

ش این مرحله از زندگی با تغییرات سریع نظیر تغییر در ساخت خانوادگی، ترک خانواده، افزای کهاینسال به دلیل 

این مرحله را از  مذکور وجود عوامل نیز و استدسترسی به مواد و الکل، مشکالت اجتماعی، مالی و تحصیلی همراه 

 (.Arria, O'Grady, Caldeira, Vincent, Wilcox & Wish, 2009سازد )سایر مرحله متمایز می

وانی به ویژگی اختالل اختالالت ر ازجملهعوامل مختلف  درنتیجۀکه  استخودکشی یک رفتار چندبعدی 

 (،David, Matthew, Christine, & Halina, 2010)، پیشینۀ خانوادگی (Harris & Barraclough, 1997) افسردگی اساسی

ناامیدی  (،Berman, 2009)پیشینۀ خودکشی فردی (، Brener, Hassan & Barrios, 1999)سوءمصرف مواد و الکل 

(David Klonsky, Kotov, Bakst, Rabinowitz, & Bromet, 2012) سطح پایین سروتونین(  عوامل زیست عصبی(

(Pompili, Serafini, Innamorati, Möller-Leimkühler, Giupponi, & et al 2010)  و زندگی پر استرس

(Conwell, Duberstein, & Caine, 2002)  و به شکل رفتاری عامدانه و از روی قصد برای خاتمه بروز پیدا کرده

تحقیقات نشان (. Nock, Borges, Bromet, Cha, Kessler, & Lee, 2008)شود دن به زندگی خود تعریف میدا

 ,David) استیکی از فاکتورهای مهم در خودکشی، خانواده و روابط خانوادگی موجود در خانواده ، دهدمی

Matthew, Christine, & Halina, 2010 ؛Arria & et al, 2009 .) جنسیتی زن و مرد تغییر کرده و این مرزهای نقش

نوع مرزها در روابط  (.Payne, Swami & Stanistreet, 2008)ت اس ترمحدودکنندهو  ترخطرناکنقش در مردان 

دهد که مرزها خانواده زمانی رخ می لاهایدعملکرد ( و 1335دارند )مینوچین، ترجمه ثنایی،  تأثیربین اعضای خانواده 

کافی قوی باشند تا از رشد  اندازهبهباید  ی ارتباطی در خانوادهمرزها .ل و اتحاد تعادل برقرار باشدواضح و بین استقال

های خانوادگی شامل ابعادی مثل ساختار شخصیتی، ناامیدی، (. گرایش1331مینوچین، ) سالم سیستم حمایت کنند

                                                                                                                     
1. suicide 
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 گرا شایع است.خصیت در افراد خودکشیرسد که اختالل ششوند، به نظر میاختالل عاطفی و رفتار خودکشی می

خطر خودکشی را  ،پزشکی همبودکه اختالالت شخصیت و دیگر اختالالت رواناست  شدهگزارشهمچنین 

 (.Ak, Gülsün, & Özmenler, 2009)دهد افزایش می

نیز ا دارد و ر تأثیرو در سالمت فردی و اجتماعی بیشترین  استنهاد اجتماعی  ترینمهمنظر به اینکه خانواده 

گیری هر ای برای شکلتواند مبنا و شالودهترین روابط انسانی است که میفرزندی، جزو بنیادی -رابطۀ والد ازآنجاکه

و مدیریت تعارض، ابرازگری و  بودهاز اهمیت شایانی برخوردار  ،نوع رابطۀ دیگری باشد، سالمت این ارتباط والدینی

است که هم  دو لبهفرزندی مثل یک تیغ  -االیی برخوردار است. کیفیت رابطۀ والدانسجام در این رابطه از اهمیت ب

نیاز به ابزاری معتبر  ،(Seiffge-Krenke, Overbeek & Vermulst, 2010)مثبت و هم منفی داشته باشد  تأثیرتواند می

ای فرهنگی گوناگون هبرای سنجش کارکرد خانواده در کار با نوجوانان بر روی موضوعات مختلف و در بافت

شناسی آوری و حمایت در برابر سوءمصرف مواد و آسیبهایی که شامل رابطۀ خانوادگی، تاببافت .شودحس می

اما در  ،ها وجود داردابزارهای مختلفی برای ارزیابی خانواده. (Fok, Allen, Henry & Team, 2014)شود روانی می

یا حداقل مقیاس چندانی  و کارکرد و روابط موجود در خانواده وجود دارد های کمی برای ارزیابی نوعایران مقیاس

کوتاه برای سنجش متغیرهای انسجام، ابرازگری و تعارض در قالبی مفید و مختصر که نشان از ادراک  صورتبه

ا جو موجود کند تهای دیگر در این است که این مقیاس به ما کمک میاعضا باشد، وجود ندارد. تفاوت آن با مقیاس

ریزی و نظارت بر تغییرات های والدین و فرزندان را با هم مقایسه کرده و به طرحدر خانواده را تشریح کنیم، ادراک

 & Finney)مشاوره یا هر نوع مداخله در خانواده به کار رود  تأثیرتواند برای ارزیابی خانوادگی بپردازیم. همچنین می

Moos, 1984)؛(1932ح انطباق کودکان و نوجوانان با والدین و خانواده )رینولد، اُلری و والکر، ، برای ارزیابی سط 

تواند به سالمت و بنابراین ساخت و هنجاریابی ابزاری جهت بررسی کیفیت و نوع روابط موجود در خانواده می

از پژوهش حاضر هدف مذکور، بهزیستی فردی و خانوادگی و اجتماعی کمک بسیاری نماید. با توجه به موارد 

. در استخانوادگی و همبستگی آن با خودکشی  فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطۀ سنجیروان هایویژگیبررسی 

 :هستیم که سؤاالتاین پژوهش در پی پاسخ به این 

 ؟است. آیا فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطۀ خانوادگی از پایایی و روایی برخوردار 1

 الگوهای رابطۀ خانوادگی با خودکشی همبستگی دارد؟. آیا فرم کوتاه مقیاس 2

 روش

 وپرورشآموزشآموزان متوسطۀ دورۀ دوم بود. جامعه آماری کلیۀ دانش همبستگی روش پژوهش حاضر توصیفی و

مشغول به  1395-91نفر، اداره آماری سازمان آ.پ اردبیل( بود که در سال تحصیلی  12333ناحیه یک شهر اردبیل )

شود نه بر اساس متغیرهای حجم نمونه بر اساس متغیرهای پنهان تعیین می تأییدیند. در تحلیل عاملی تحصیل بود

(، در این 1391نفر است )حبیبی و عدن ور،  299 ،حداقل نمونه تأییدیو همچنین  در مدل تحلیل عاملی  پذیرمشاهده
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ها های ورود نمونهتخاب شدند. مالکگیری در دسترس اننمونه، بر اساس نمونه عنوانبهنفر  432پژوهش 

د. باشو رضایت آگاهانه می داشتن هر دو والد، انگیزه جهت تکمیل پرسشنامه سال، 13تا  14بین  سنشامل 

 وتحلیلتجزیهقرار گرفتند. برای  موردبررسیآموزان در این مطالعه نفر از دانش 499پرسشنامۀ  درنهایت

عاملی  تحلیل و آلفای کرونباخ ضریب پیرسون، همبستگی آزمون از توصیفی، آمار بر عالوه هاداده

 تحلیل شدند. LISREL 8.8و  SPSS-23 افزارنرمها با استفاده از استفاده شد. کلیه داده (CFA) تأییدی

 ابزارها

ی اگویه 23اقتباسی از پرسشنامۀ  دگیخانوا رابطۀمقیاس کوتاه . 1فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطۀ خانوادگی

های انسجام، ابرازگری مقیاس که شامل خرده ؛است (Moos & Moos, 1994)مقیاس محیط خانوادۀ  رابطه بعد

گیری حمایت، ابرازگری عقاید و تعارض اندازهبهها مقیاس شود. این خرده( میسؤال 9 هرکدامو تعارض )

بعدی  سؤالاول انسجام، سه  السؤ 3شود که می سؤال 11پردازد. فرم کوتاه شامل خشم در خانواده می

 صورتبهنیز  11تا  11 سؤاالتگذاری سنجد. نمرهآخر تعارض در خانواده را می سؤال 1ابرازگری و 

های (. یافته2و زیاد:  1تا حدودی:  9: اصالًشود )می ایدرجهسهلیکرتی  صورتبه. طیف نمره استمعکوس 

(Fok, Allen, Henry & Team, 2014) برخوردار است.  یرشیپذقابلاز همسانی درونی  ،که مقیاس نشان داد

و برای کل مقیاس  (a ،51/2=SD ،91/13=M=39/9)و تعارض  (a ،39/2=SD ،33/15=M=33/9)برای انسجام  کهطوریبه

(33/9=a ،53/5=SD ،31/34=M)  همسانی باال بوده، اما برای ابرازگری(15/9=a ،43/1=SD ،93/5=M) تر بوده ضعیف

 شدهگزارشنیز مطلوب  است. روایی همگرای مقیاس الگوهای رابطۀ خانوادگی با ابزار دلیل برای زندگی

 (.p ،43/9=r<91/9)است 

 شدهتشکیل سؤال 4که از  استپرکاربردترین مقیاس خودکشی  ،2پرسشنامۀ تجدیدنظر شدۀ خودکشی

گویه اول افکار و  .دهدقرار می وردسنجشماست که هر گویه ابعاد مختلفی از قابلیت فرد برای خودکشی را 

و  4بیان نیت دربردارندهوانی افکار خودکشی طی سال گذشته، گویه سوم ا، گویۀ دوم فر3اقدام به خودکشی

. نقطه برش نمرۀ کلی این دهدمیقرار  موردسنجشگویه چهارم احتمال اقدام به خودکشی را در آینده 

 2اول  سؤالطور نقطه برش . همینباشدمیبرای بیماران بالینی  3 رهنم برای جمعیت عادی و 3 ، نمرهآزمون

طور اند که این ابزار دارای اعتبار درونی، پایایی خوب و همین. طراحان این مقیاس گزارش کردهاست

 ,Osman, Bagge) استتوانایی تمیز گروه دارای تمایالت خودکشی از گروه فاقد گرایش به خودکشی 

Gutierrez, Konick, Kopper & Barrios, 2001.)  حساسیت عالی در این آزمون از پایایی درونی، روایی باال و

. در مطالعه (Osman & et al, 2001)برخوردار است گرا گرا از غیرخودکشیهای خودکشیتمیز آزمودنی

                                                                                                                     
1. the brief family relationship scale 

2. ssuicidal behavior qquestionnaire-revised 

3. suicidal ideation and attempt 

4. communication of intent 
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رانی در بین ( آلفای کرونباخ بر این ابزار در جامعۀ ای2911رشید و کیانی، خرمدل، غالمی و صنوبر )

این پرسشنامه در  سنجیروان هایویژگیاست. ضمناً  شدهگزارش 5/39دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 

و  قرارگرفتهنفری در ایران مورد تائید  999( در جمعیت 2913پژوهش مقدماتی رشید، میکائیلی، کیانی )

 (.α =39است ) شدهگزارشهمسانی درونی آن مناسب 

 وهششیوه اجرای پژ

های رابطۀ خانوادگی برای روابط کارآمد در خانواده به فارسی برگردانده نامه فرم کوتاه الگونخست پرسش

سازی قرار گرفت تا مفهوم محتوای ترجمه با متن اصلی مورد همتا شدهانجامهای شد، سپس طی کارشناسی

در مرحلۀ بعدی،  وبه زبان فارسی تنظیم  ها تغییر نکرده باشند. پس از انجام تغییرات، فرم اولیهاصلی پرسش

با متن  ،شد. متن انگلیسی نخستین بازگرداندهتوسط فرد دیگری به زبان انگلیسی  شدهترجمهنامۀ پرسش

ها یکسان بودند و توسط مترجمان مورد مقایسه قرار گرفت. در این بررسی بیشتر آیتم ،برگردانده شدۀ دوم

ها در متن فارسی اعمال شد. همچنین برای تعیین روایی از داشت که اصالحبه اصالح نی هاآنشمار کمی از 

 ازصوری از نسخۀ فارسی پرسشنامه، فرمی تهیه و در اختیار چند نفر از متخصصان قرار گرفت تا سؤاالت 

 ازنظرقرار گیرد.  موردبررسیبودن و تناسب با شرایط فرهنگی جامعه ما  فهمقابلشفافیت، روان و  نظر

-صصان مقیاس مذکور به لحاظ صوری ابزاری روا تشخیص داده شد. برای به دست آوردن تصویر دقیقمتخ

 آموز در جامعۀدانش 39اصلی، یک بررسی راهنما روی  در نمونۀ هاآنتر و بدون ابهام و امکان اجرای 

های خرده مقیاستراز آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و  ،اجرا شد. در این مطالعه مقدماتی موردپژوهش

 .به دست آمد 34/9، 33/9، 35/9، 33/9انسجام، ابرازگری و تعارض به ترتیب 

 اخالق در پژوهش

درسی و همچنین در قید حیات  کالس ک ورود به این مطالعه مانند سن،برای اجرای آزمون نیز ابتدا مال

تحصیل باشند. سپس بعد از توضیح  آموز و در حینها حتماً باید دانشبودن والدین لحاظ شد. این آزمودنی

ها خواسته شد که از آزمودنیهانه و اظهار محرمانه بودن نتایج، هدف از این مطالعه و جلب رضایت آگا

 پرسشنامه را تکمیل کنند.

 هایافته

پایه تحصیلی،  ازلحاظنفر دختر بودند. همچنین نمونه پژوهشی  132نفر از نمونه، پسر و  213در این پژوهش، 

نفر نیز از مقطع  239نفر از سوم دبیرستان و  153بیرستان، دنفر از دوم  1نفر از پایه اول مقطع متوسطه،  3

 34نفر از رشته تجربی،  219نفر از رشته ریاضی فیزیک،  33رشته تحصیلی،  ازلحاظچهارم دبیرستان بودند. 

 بودند. ایحرفهنفر از رشته فنی و  29نفر از رشته انسانی و 
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 های فرم کوتاه الگوی رابطۀ خانوادگی و پرسشنامه خودکشیهای مقیاسمیانگین و انحراف معیار نمره .8 جدول

 متغیر
 کل دختران پسران

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 20/9 91/71 0/9 37/70 3/0 10/71 انسجام

 93/7 19/0 93/7 17/0 91/7 30/0 ابرازگری

 39/0 30/70 31/0 11/70 10/0 07/79 تعارض

 37/1 79/91 70/0 71/90 00/1 37/91 الگوی رابطۀ خانوادگی

 1/0 10/1 71/1 37/1 1/0 07/1 خودکشی

 یبترتشود، میانگین و انحراف معیار فرم کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی به مشاهده می 1طور که در جدول همان

، میانگین و انحراف 91/3و  33/13ین و انحراف معیار خرده مقیاس انسجام به ترتیب برابر با ، میانگ91/5و  13/33

، میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس تعارض به ترتیب 39/1و  33/1معیار خرده مقیاس ابرازگری به ترتیب برابر با 

 .است 3/4و  34/3تیب برابر با و میانگین و انحراف معیار مقیاس خودکشی به تر 93/2و  92/12برابر با 

 است. شدهبررسیو سازه در خصوص این مقیاس  زمانهمکسب اطمینان از روایی مقیاس، روایی صوری،  منظوربه
 های آن با مقیاس خودکشیضریب همبستگی بین فرم کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی و خرده مقیاس .1 جدول

 5 4 3 2 1 متغیرها 

     7 رابطۀ خانوادگی 1

    7 13/2** انسجام 2

   7 03/2** 11/2** ابرازگری 3

  7 71/2** 17/2** 12/2** تعارض 4

 7 00/2** -72/2* -92/2** -90/2** خودکشی 5

10/1>p                               **10/1>P* 

 95شی در سطح های آن با خودکشود، نمرۀ کل مقیاس و زیرمقیاسمشاهده می 2طور که در جدول همان

های انسجام، ابرازگری و تعارض با اطمینان معنادار است. همبستگی فرم کوتاه رابطۀ خانوادگی و خرده مقیاس درصد

مناسب  زمانهماست. این همبستگی به معنای روایی  آمدهدستبه 21/9و  -19/9، -39/9، 32/9خودکشی به ترتیب 

 شود. و مطلوب آن تلقی می

کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی به دو شیوه محاسبه ضریب همبستگی مقیاس با خرده مقیاس آن و  روایی سازه فرم

 است. قرارگرفته موردبررسی تأییدیتحلیل عاملی 

شود، ضرایب بین مقیاس با سه مقیاس انسجام، ابرازگری و تعارض به مشاهده می 2طور که در جدول همان

دار هستند. از طرف دیگر ضرایب ( معنیP<91/9افی باال بوده و در سطح )ک اندازۀبه 39/9و  53/9، 39/9ترتیب 

است که در  15/9و بین خرده مقیاس ابرازگری با تعارض  49/9همبستگی بین خرده مقیاس انسجام با ابرازگری 

مون باید با آز ،دهند. به لحاظ نظریها، مقدار کمتری را نشان میمقایسه با ضرایب همبستگی مقیاس با خرده مقیاس

 ها با هم همبستگی کمتری داشته باشند.ها همبستگی باالیی داشته و خرده مقیاسخرده مقیاس
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 3/3 1لیزرل از استفاده با تأییدی عاملی تحلیل واسطهبهفرم کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی،  سازه روایی بررسی

 مجذور هایشاخص از مدل برازش بررسی منظوربه و احتمال حداکثر روش از مدل برآورد برای. گرفت صورت

، 3، شاخص نیکویی برازش انطباقی2درجه آزادی، شاخص نیکویی برازش به دو خی مجذور نسبت شاخص خی دو،

. اگر است شدهاستفاده 1و باقیمانده مجذور میانگین 5خطای ریشه مجذور میانگین تقریب، 4ایشاخص برازش مقایسه

های نادار نباشد دال بر برازش بسیار مطلوب مدل است، اما این شاخص در نمونهآماری مع ازلحاظمجذور خی دو 

شاخص معتبری برای سنجش و ارزیابی مدل نیست. اگر  روازاینکاذب معنادار است و  طوربه 199از  تربزرگ

 . وردار استی برخبرازش مطلوباز  مدل ،باشد 99/9از  تربزرگ انطباقیو نیکویی ، ایبرازش مقایسههای شاخص

برازش از  مدل ، باشند 95/9کمتر از  باقیمانده مجذور میانگینو  خطای ریشه مجذور میانگین تقریبهای اگر شاخص

  ی برخوردار است.مطلوب

 
 مرتبه اول مقیاس رابطۀ خانوادگی تأییدی. مدل استاندارد تحلیل عاملی 8شکل 

                                                                                                                     
1. Lisrel 

2. Goodness of Fit Index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Root Mean Square Error Approximation 

6. Root Mean Square Residual 
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 فرم کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی تأییدیعاملی ها در تحلیل نتایج حاصل از محاسبه شاخص .1 جدول

  

GFI AGFI CFI NFI RMSEA RMR 

41/741 41/7 36/4 39/4 36/4 39/4 456/4 417/4 

گیری فرم دهد که مدل اندازههای برازندگی نشان میشود، کلیۀ شاخصمشاهده می 3طور که در جدول همان

 ی دارد. قبولقابل، روایی سازه درنتیجه کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی برازش مناسب و

 رابطۀمقیاس  تأییدیبارهای عاملی، وزن استاندارد غیراستاندارد و استاندارد مدل تحلیل عاملی  .4جدول 

 خانوادگی
 داریمعنیسطح  سطح بحرانی خطای استاندارد وزن استاندارد غیراستانداردوزن  

a7 <- coh 33/2 00/2 791/2 33/70 222/2 
a6 <- coh 011/7 10/2 723/2 91/70 222/2 
a5 <- coh 911/7 13/2 772/2 09/71 222/2 
a4 <- coh 000/7 17/2 772/2 01/71 222/2 
a3 <- coh 393/2 10/2 233/2 07/77 222/2 
a2 <- coh 011/2 07/2 232/2 20/1 223/ 
a1 <- coh 991/7 11/2 777/2 39/70 222/2 
a10 <- exp 190/2 09/2 907/2 97/0 271/2 
a9 <- exp 029/0 03/2 090/2 30/77 222/2 
a8 <- exp 900/0 02/2 111/2 11/72 222/2 
a16 <- con 731/7 12/2 720/2 13/70 222/2 
a15 <- con 927/7 10/2 212/2 01/70 222/2 
a14 <- con 100/2 09/2 210/2 11/70 222/2 
a13 <- con 923/7 19/2 210/2 02/71 222/2 
a12 <- con 090/2 03/2 210/2 01/3 222/2 
a11 <- con 112/2 01/2 210/2 97/1 229/2 

 گونههماندهد. بحرانی نشان میرا  t به همراه مقدار استانداردشدهبارهای عاملی استاندارد نشده و  4جدول 

است که مدل روابط عاملی  این دهندهنشان 95/9کمتر از  داریمعنیشود سطح که در جدول مشاهده می

 در مدل باقی بمانند. بایدشده و  تائیدمدل  پذیرمشاهدهمتغیرهای پنهان با متغیرهای 

، از روش تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد. هدف این تردقیقبه ساختار عاملی  یابیدست منظوربهدر ادامه 

ها فرض بر این است که خود متغیرهای مدل گونهایندر . باشدمی هشیوه، رسیدن به یک روش معنادارتر از داده

مکنون در واریانس مشترک، ناشی از یک یا چند عامل مرتبه باالتر است. این روش برای مطالعه مناسب بودن 

شود )محسنین و های مربوطه استفاده میهای ادعایی سازنده یا پژوهشوجود مؤلفه تائیدساختار عاملی پرسشنامه و 

 (.1393نی، اسفیدا
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 خانوادگی رابطۀمرتبه دوم مقیاس  تأییدیمدل استاندارد تحلیل عاملی  .1شکل 

 خانوادگی رابطۀمرتبه دوم مقیاس  تأییدیهای برازش الگوی تحلیل عاملی شاخص .5جدول 

  

GFI AGFI CFI NFI RMSEA RMR 

94/754 44/4 31/4 37/4 39/4 34/4 464/4 413/4 

گیری مقیاس رابطۀ خانوادگی نیز مانند مقادیر مرتبه اول، برازندگی مرتبه دوم مدل اندازههای مقادیر شاخص

 .هاستدادهبرازش و صحت مناسب  درنتیجههای برازندگی و و مطلوب بودن شاخص قبولقابلنشانگر 

باز رونی و بررسی پایایی مقیاس از دو روش همسانی د منظوربه .خانوادگی رابطۀپایایی مقیاس فرم کوتاه 

استفاده شد. در این از ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس رابطۀ خانوادگی به تفکیک جنسیت  آزمایی

 آورده شده است 1که در جدول  استفاده شد

 های فرم کوتاه رابطۀ خانوادگی به تفکیک جنسیتضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس و خرده مقیاس .1 جدول

 دختر پسر 

 مقیاس
 رابطۀ

 خانوادگی
 تعارض ابرازگری انسجام

رابطۀ خانوادگی )نمره 

 کل(
 تعارض ابرازگری انسجام

 10/2 10/2 12/2 10/2 11/2 10/2 13/2 11/2 
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نفر از دانش آموزان  39بررسی پایایی مقیاس رابطۀ خانوادگی از طریق باز آزمایی، این پرسشنامه بر روی  منظوربه

دید و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب اعتبار باز آزمایی به تفکیک هفته اجرا گر 2به فاصله زمانی 

 جنسیت به دست آمد.

 (n=11های آن )و خرده مقیاس الگوی رابطۀ خانوادگیضریب قابلیت اعتبار باز آزمایی برای  .1جدول 

 دومین اجرا اولین اجرا  

و خرده  الگوی رابطۀ خانوادگی

 های آنمقیاس
 دختر پسر دختر پسر ستگیضریب همب

  M SD M SD M SD M SD 

 103/0 19/71 191/9 71/71 901/9 11/70 211/9 13/70 11/2 انسجام

 901/7 13/0 23/0 20/1 071/7 90/0 723/7 03/1 03/2 ابرازگری

 293/0 01/70 11/70 01/70 103/9 13/70 013/9 91/71 12/2 تعارض

 گیریبحث و نتیجه

ای خانوادگی است. نتایج فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطه سنجیروان هایویژگیحاضر بررسی هدف از پژوهش 

 ) (Fok & et al, 2014نشان داد که این مقیاس از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است. یافتۀ پژوهش حاضر با یافتۀ 

برای زندگی و همچنین همبستگی معکوس مبنی بر همبستگی مستقیم بین الگوهای رابطۀ خانوادگی با مقیاس دلیل 

 خرده ،) (Fok & et al, 2014بین مقیاس خودکشی با مقیاس دلیل برای زندگی همخوانی دارد. همچنین در یافتۀ 

یعنی هرچه ابرازگری در فرد باالتر باشد، احتمال خودکشی ؛ ابرازگری کمتر همبستگی را با خودکشی داشت مقیاس

کمتر  ،1شود که رفتارهای درونی کردنتوان گفت، ابزارگری باالتر باعث میین رابطه میشود. در تبیین اکمتر می

نداشته  شدهسرکوبشود. پس وقتی فردی هیجان اتفاق بیافتد و این خود باعث گرایش کمتر فرد به سرکوبی می

نوجوان  -رابطۀ والد یفیتک .(Lester & linsley, 1988) رودپیش می رسانخود آسیبباشد، کمتر به سمت رفتارهای 

های مثبت، افسردگی و با پیامدهای مثبت و منفی در دوران نوجوانی همراه است که شامل شایستگی اجتماعی، ارزش

احساسات مثبتِ نزدیکی و  صورتبهخود را  تنهانهچنین روابطی  .(McKinney & Renk, 2011)شود پرخاشگری می

-Seiffge)احساسات منفیِ مرتبط با تعارض نشان دهد  صورتبهند خود را تواد، بلکه میندهصمیمیت نشان می

Krenke, Overbeek & Vermulst, 2010.) های شدید هایی همچون مجادلهفرزندی که با ویژگی-رابطۀ متعارض والد

انی بینی کنندۀ رفتارهای خطرناک در بحبوحۀ نوجوشود، پیشهیجانی، خصومت و عداوت، عدم کنترل مشخص می

درست و شایسته با فرزندان تبادل  صورتبهتوانند چنین والدینی نمی. (Lam, Solmeyer & McHale, 2012)است 

تواند باعث شوند. مشکالت در این روابط می هاآنتوانند باعث القاء احساس ناامنی در برقرار کنند و حتی می

 ازآنجاکه .(McElwain, & Bub, 2015) شود سرکشی نوجوانان از طریق جستجوی صمیمیت در گروه همساالن

برانگیزانندۀ تعارض هستند،  هایمکانیسمبرانگیزانندۀ نزدیکی و صمیمیت در روابط بسیار متفاوت از  هایمکانیسم

                                                                                                                     
1.Inward Behavior 
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 هایویژگیفرزندی دارای  -ممکن است متفاوت باشد. رابطۀ نزدیک والد هاآناز  هرکدامپاسخ نوجوانان به 

و چنین والدینی بیشتر در دسترس فرزندان هستند و تبادالت  استش و درگیری نزدیک حمایت، گرمی، پرور

 (. Kerpelman, McElwain, Pittman & Adler-Baeder, 2016)تری دارند گشوده

شان خالصه، مقیاس الگوی رابطۀ خانوادگی ابزار مناسبی برای ارزیابی ادراک نوجوانان از کارکرد خانواده طوربه

دهد. این ین کار را از طریق آزمون سه بعد رابطۀ خانوادگی یعنی تعارض، ابرازگری و انسجام انجام میو ا است

-های این پژوهش نشان داده که میو در همین راستا یافته استگرا نیز مناسب های فرهنگی جمعمقیاس برای گروه

 هایویژگیوز نیاز به تحقیقات بیشتری است تا قرار گیرد. هن مورداستفادهمناسبی  طوربهتواند در جامعۀ ما نیز 

 معتبر شود.  ،تری قرار گیرد و تفسیر نمرات در این گروه فرهنگی متمایزدقیق موردبررسیاین ابزار  سنجیروان

ایی و پایایی آن باید دقت ابزار برای اولین بار به فارسی برگردانده شده است و در رو ینا .محدودیت و پیشنهادها

های دیگری جهت روایی و اعتبار باالتر نابراین در تعمیم نتایج آن باید با احتیاط عمل شود. بهتر است پژوهشکرد، ب

شود در این ابزار انجام شود. ضمناً، نظر به اینکه این پژوهش در جامعۀ خاصی صورت گرفته است، پیشنهاد می

 قرار گیرد. موردبررسیهای دیگر نیز اجرا و فرهنگ

و این پژوهش با  نداشتهگونه تعارض منافعی وجود گردد که در این پژوهش، هیچتصریح می. منافع عدم تعارض

 است. شدهانجامهزینه شخصی پژوهشگران 

گران است و نیز مرهون زحمات های مالی و زمانی شخصی پژوهشاین تحقیق حاصل هزینهتشکر و قدردانی. 

اند. از تمام کسانی که در این مطالعه در این پژوهش مشارکت داشته آموزانی است کهافراد بسیاری، خصوصاً دانش

 شود.اند تشکر و قدردانی میهمکاری کرده

 منابع 

به  کنندگانمراجعهعاطفی بر تعارضات عقالنی و فکری در -رفتاری-عقالنی درمانیزوج تأثیر(. 1334قربانی، کریم. )

 رشد. دانشگاه اصفهان.نامۀ کارشناسی ااصفهان. پایان مشاورهمراکز 

 .امیرکبیر(، تهران: 1331، ترجمه ثنایی، باقر )درمانیخانواده(. خانواده و 1934مینوچین، سالوادور. )

 کتاب انتشارات .لیزرل افزارنرم کمک به ساختاری معادالت سازی(. مدل1393. )محمدرحیم شهریار؛ اسفیدانی، محسنین،

 .مهربان
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 ادگیسشنامۀ فرم کوتاه رابطۀ خانوپرپیوست. 

ترین همخوانی را با وضعیت شما دارد انتخاب ای را که بیشآموز گرامی پس از مطالعۀ هر گویه، گزینهدانش
 ها را پاسخ دهید. هیچ پاسخ درست یا نادرستی وجود ندارد.کنید. لطفاً همۀ گویه

 زیاد تا حدودی اصلا  گویه 

    .کنیممی و از هم حمایت کمک همدیگر به خانوادۀ ما واقعاً در 7

    .کنیممی صرف امورات خانه انجام برای را در خانوادۀ ما همۀ اعضا با همدیگر زمان زیادی 0

    دهیم، متعهد و مسئول هستیم.خانوادۀ ما در مورد آنچه در خانه انجام می در 9

    .دارد وجود باهم بودن و اتحاد احساس نوعی ما خانوادۀ در 0

    .کنندمی حمایت همدیگر از واقعاً  نم خانواده اعضای 1

    .هستم امخانواده از بخشی که کنممی افتخار من 0

    آمیزی با همدیگر داریم.در خانوادۀ ما واقعاً رابطۀ مسالمت 1

    .کنیم صحبت خانه در آزادانه و راحت توانیممی ما در خانوادۀ 1

    گذاریم.را با همدیگر در میان میها مشکالت شخصی وقت بعضی خانوادۀ ما در 3

    کنیم. خانوادۀ ما به راحتی شروع به بحث می در 72

    (R)ما بحث و مشاجره زیاد است  خانوادۀ در 77

    (R)شویم ما به وفور از دست همدیگر عصبانی می در خانوادۀ 70

    (.R) .یمدهها کنترل عصبی خود را از دست میما خیلی وقت خانوادۀ در 79

    (.R)کنیم خانوادۀ ما اغلب از همدیگر ایراد و انتقاد می در 70

    (R) .هستند خشن هاوقت بعضی من خانوادۀ اعضای 71

    (.R) .بریممی باال مان رادر خانوادۀ ما هنگام عصبی و خشمگین شدن صدای 70

 را کارها ما درخانواده)72مورد، سه .است شده داده نشان اینجا نهایی سؤال 70 تنها .وندشمی معکوس گذاری نمره هستند( R) با که سواالتی: نکته

 درباره معموال مان خانواده در)71 و (دهیم می انجام مشکالت از کار جدا مان درخانواده)71 ،.(میدهیم انجام شود خواسته کهاین بدون همدیگر برای

 .شدند حذف وتحلیلتجزیه در فرایند، .(هستیم مراقب گوییممی همدیگر به آنچه
 

 

 

 


