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 ده   یچک 
 روش پژوهش: ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه بیان خانواده بود.هدف از پژوهش حاضر، هدف: 

آماری این پژوهش  جامعه روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر معادالت ساختاری بود.

های ها به پرسشنامهمراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی بود. شرکت کننده 803از میان 

د. در ( پاسخ دادن0022( و کارکرد شخصیت جان بزرگی و همکاران )0831بیان خانواده هالبرشتات )

این پژوهش جهت تعیین روایی همگرا و واگرا پرسشنامه بیان خانواده از پرسشنامه کارکرد شخصیت 

های توصیفی و ( استفاده شد. در این پژوهش برای تحلیل داده0022)جان بزرگی و همکاران، 

 وسط برنامهبا استفاده از تحلیل مسیر ت 3.8و لیزرل ورژن  SPSS استنباطی از آخرین ورژن نرم افزار

AMOS ها به صورت ماتریس های کوواریانس اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بدست آمد و داده

یا همبستگی درآمده و یک مجموعه معادالت رگرسیون بین متغیرها تدوین شد. از تحلیل مسیر برای 

رها ستاندارد همه نشانگنتایج نشان داد بار عاملی ا ها:یافته .ارزیابی مدل فرضی نیز استفاده گردید

( و کوچکترین بارعاملی 018/2=β) p6است. بزرگترین بارعاملی متعلق به نشانگر  80/2بزرگتر از 

های مثبت غالب و نتایج نشان داد که مؤلفه گیری:نتیجه( بود. 080/2=β) p20متعلق به نشانگر 

و منفی مغلوب آن به صورت  های منفی غالبمثبت مغلوب پرسشنامه بیان خانواده بر خالف مؤلفه

های چهارگانه پرسشنامه کارکرد شخصیت )هویت، صمیمیت، با مؤلفه 20/2مثبت و در سطح معناداری 

دهد که پرسشنامه بیان خانواده از روایی ها نشان میاند. این یافتههمدلی و خودراهبری( همبسته

ای مثبت غالب، مثبت مغلوب، منفی ههمزمان برخوردار است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه

به دست آمد. این نتایج بیانگر  08/2و  31/2، 00/2، 230/2غالب و منفی مغلوب به ترتیب برابر با 

 همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه بیان خانواده است.
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 مقدمه

آید. این نهاد های اجتماعی و از ارکان اساسی هر جامعه به شمار میهای مهم تشکلخانواده یکی از پایه

اجتماعی به منزلة مبدأ ظهور و بروز عواطف انسانی و کانون روابط صمیمانه میان فردی شناخته شده و مورد 

و شکل دهنده استعدادها و شخصیت ترین نهاد جامعه (. خانواده، مهم0022تأیید است )شکری و همکاران، 

(. در خانواده عواملی از قبیل مطلوبیت، رضایت، خشنودی، 0203کوبیلیوس، -آدمی است )اولسزوسکی

کیفیت و کارکرد بهینه خانواده، عوامل بسیار مؤثری هستند که موجب شکوفایی، رشد و پیشرفت اعضای 

خانواده به توانایی عملکرد مؤثر خانواده در برآوردن (. ساختار 0208)بکوار و همکاران،  گردندخانواده می

(، هماهنگی یا تطبیق با تغییرات ایجاد شده در 0200)جونا و همکاران،  نیازهای اساسی و مدیریت تعارض

طول حیات، همبستگی بین اعضا، موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز بین افراد، اجرای قوانین 

(، چگونگی 0022کم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم )صابر و همکاران، و مقررات و اصول حا

یک )زابر ها و حل مشکالت اعضای خانوادهگیریروابط اعضای خانواده، تعامل و حفظ روابط، چگونگی تصمیم

ا، ن اعض( اشاره دارد. ابعاد ساختار خانواده در برگیرنده شش ویژگی است که به وسیله توا0201و همکاران، 

( حل مشکل؛ به منظور 0شود که عبارتند از: در شناسایی و سازش با حوزه وظایف خانوادگی مشخص می

( آمیزش عاطفی؛ 0کند. حفظ عملکرد خانواده و حل مشکالت خانوادگی که عملکرد خانواده را تهدید می

ها؛ به الگوی ( نقش8ره دارد. های یکدیگر اشامندی اعضای خانواده به فعالیتکه به میزان توجه و دغدغه

( همراهی عاطفی؛ که به کیفیت 0شود. رفتاری اشاره دارد که به وسیله اعضای خانواده به نمایش گذاشته می

تواند ( ارتباط؛ تبادل اطالعات بین اعضای خانواده می8های عاطفی اعضای خانواده اشاره دارد. واکنش

های های مختلف کنترل رفتار در موقعیترل رفتار؛ که به حالت( کنت1مستقیم در هر زمان شناخته شود. 

 (.0208)دای و همکاران،  گوناگون اشاره دارد

دهد. در واقع آنچه در درون خانواده چگونگی عملکرد خانواده، سالمت روانی اعضای خانواده را تحت قرار می

صحیح خانواده در هر  عملکردجریان دارد، عامل کلیدی در ایجاد و تداوم سالمت روان اعضای خانواده است. 

یک از مراحل مختلف زندگی منجر به سالمتی خانواده و در مقابل، عملکرد ناسالم آن منجر به بروز عوارض 

هایی که ارتباط میان اعضاء براساس (. در خانواده0883د )عزیزی، شوهای مختلف خانوادگی میو آسیب

نزدیکی و صمیمت و تفاهم بین افراد استوار است، همه اعضاء نسبتًا علیه فشارهای زندگی مقاوم و مصون 

(. عملکرد مناسب خانواده، همچنین نقش اساسی در بالندگی، رشد و ترقی اعضای 0208)شارف،  هستند

گردد. خانواده کارآمد، افرادی سالم و رشدیافته و و موجب شکوفایی استعدادهای آنان میخانواده دارد 

های دارای عملکرد ضعیف، (. در خانواده081)زارعی توپخانه و همکاران،  دهدای سالم پرورش میجامعه

عاجزند. در این ها از طی فرآیند حل مسأله اعضاء در زمینه موضوعات عاطفی مشکل دارند و بیشتر آن

دهی نقش، مشخص و واضح نیست، گستره شوند؛ تخصیص و پاسخها، ارتباطات نادیده گرفته میخانواده

های هیجانی محدود است؛ کمیت و کیفیت این واکنش، متناسب با بافت و محیط، غیرعادی است؛ واکنش

ازگار کنند. اکثر افراد ناسی عاطفی نمیگذاراعضای خانواده به یکدیگر عالقه ندارند و درباره یکدیگر سرمایه

های پرکشمکش به سبب عدم های آسیب دیده هستند و فرزندان خانوادهدار، وابسته به خانوادهو مسأله

 برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی، بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرار دارند
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توان گفت خانواده به عنوان منبع حمایت عاطفی، اجتماعی و لی می(. به طور ک0883، رضوانی)فرهمند و 

 (. 0880)فرشاد و همکاران،  تواند سهم بسزایی در سالمت روانی اعضای آن داشته باشداقتصادی می

ا پذیری رفردی مرتبط با جامعهای از شرایط بینخانواده اولین زمینه برای رشد اجتماعی است که مجموعه

(. یکی از پیامدهای 0883شود )بویس و همکاران، د، اما توسط فرد شکل گرفته و تفسیر میدهارائه می

رشدی مهم، توانایی بیان احساسات مطابق با هنجارهای خانوادگی و فرهنگی است که در سراسر توسعه از 

، 0883aشود )ایزنبرگ و همکاران، سازی، ارجاع، آموزش و انتخاب جایگاه الگوبرداری میطریق مدل

0883b ،خانواده زمینه مهمی است که در آن کودکان در مورد احساسات 0220؛ موریس و همکاران .)

آموزند و قوانینی را در مورد اینکه چه احساسی داشته باشند و چگونه آن احساسات را بیان کنند ایجاد می

چارچوب خانواده، کودکان (. در 0200؛ پوپلیگر و همکاران، 0888)هالبرشتات و همکاران  کنندمی

سازی، تقویت و مربیگری توسعه های عاطفی را از طریق فرآیندهای اجتماعی شدن عاطفی مانند مدلمهارت

(. مشخص شده است که این تجربیات عاطفی در خانواده بر شایستگی 0883دهند )ایزنبرگ و همکاران، می

گذارد های اجتماعی و روابط با همساالن تأثیر میعاطفی اجتماعی کودکان از جمله بیان احساسات، مهارت

(. به این ترتیب، خانواده 0202؛ نوگوچی و اولندیک، 0888؛ هالبرشتات و همکاران 0228)برلین و کسیدی، 

تباط دهند و با دیگران ارهای عاطفی را با دیگران تشخیص میاولین زمینه حیاتی برای کودکان است که پیام

های احساسی مورد نیاز خود را در هنگام فراتر رفتن از بافت خانواده و کاوش در مهارتکنند و برقرار می

 (.0200؛ گمبل و یو، 0888دهند )بویوم و پارک، تر توسعه میهای اجتماعی بزرگمحیط

ها را، ابتدا در خانواده، و سپس در طیف وسیعی از بیان عاطفی، کارکرد اصلی برقراری نیازها و خواسته

کند )هالبرشتات، دهد که قالب، شدت و بازداری انتخابی آن را تعدیل میهای اجتماعی انجام مینهزمی

(. بیان عاطفی یا بیانگری عاطفی می تواند به عنوان یک مهارت در ارسال پیام به صورت غیرکالمی یا 0831

ات است درک شود به عنوان یک سبک بیان عمومی که شامل هر دو حالت و بیان خود به خودی احساس

این اساس، ابراز وجود در خانواده در اینجا به عنوان الگو یا سبک غالب فرد برای بر(. 0220)ریگیو و ریگیو، 

نشان دادن ابرازهای غیرکالمی و کالمی مرتبط با هیجان در محیط خانواده تعریف می شود )هالبرشتات و 

( را به عنوان SEFQنامه خودبیانگری در خانواده )( پرسش0888(. هالبرشتات و همکاران )0888همکاران، 

یک معیار خود گزارشی برای ارزیابی الگو یا سبک غالب یک عضو خانواده در نمایش عبارات کالمی و 

  ند.غیرکالمی در خانواده ایجاد کرد

خود را  هپرسشنامه بیان خانواده برای پر شدن توسط یک فرد نوجوان یا بزرگسال، که در حالت کلی، خانواد

به عنوان یک ساختار در سال های شکل دهی بیان می کند، طراحی شده بود. با این وجود، این پرسشنامه 

؛ 0880به طور شهودی برای ارزیابی بیان فردی در خانواده مورد استفاده قرار گرفت )کسیدی و همکاران، 

سنجی پرسشنامه های روانابی ویژگی(. هنگام ارزی0888؛ استیفتر و گرانت، 0888هالبرشتات و همکاران، 

درصد از واریانس  00ای از والدین نوزادان، دو عامل )مثبت و منفی( را نشان داد که بیان خانواده در نمونه

داد. به چالش کشیدن ساختار چهار عاملی اصلی که از ابعاد عاطفه و قدرت عبور می کند را توضیح می

-منفی"تسلیم کننده(، چند مورد قبالً با عنوان -غالب و منفی -نفیتسلیم کننده، م-غالب، مثبت -)مثبت

 گفتن به یکی از"غم و اندوه هنگام مرگ حیوان خانگی،  "بیان کننده")به عنوان مثال،  "تسلیم کننده

به موازات آن، یک مورد با  ؛ و(، عامل مثبت در این تحلیل است"اعضای خانواده که چقدر صدمه دیده اید
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( بر روی عامل منفی بارگذاری شده است. "به دنبال تایید برای یک اقدام")یعنی  "تسلیم-بتمث"برچسب 

برای مقیاس های مثبت، منفی و  30/2و  38/2، 80/2مقادیر سازگاری درونی )آلفای کرونباخ( به ترتیب 

و  FEQان (. علیرغم شواهد نشان داده شده برای قابلیت اطمین0888هالبرشتات و همکاران، بود )کلی 

SEFQ  اشکال بلند و کوتاه(، ساختار عاملی آنها به عنوان یک ویژگی روانسنجی وابسته به نمونه بسیار(

مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا، ساختار چهار عاملی اصلی، که از ابعاد عاطفه/مثبت و قدرت/سلطه عبور 

کیم و   (.0888)هالبرشتات و همکاران،  جایگزین شد« منفی-مثبت»تر حل دو عاملی سادهکند، با راهمی

( در پژوهشی دریافتند که ارتقای بیان مثبت در خانه با افزایش همدلی شناختی و به نوبه 0202همکاران )

( طی پژوهشی با عنوان 0200همکاران )خود با رفتارهای اجتماعی بیشتر در کودکان همراه است. کارونا و 

منفی در خانواده دریافتند که  -بین فردی: اثرات بیان خانواده مثبت  افسردگی و اضطراب مادر در زمینه

های  برد. این یافتهبیان خانواده مثبت ارتباط بین بیان خانواده منفی و عالئم افسردگی مادر را از بین می

 یاولیه نشان می دهد که بیان خانواده مثبت و منفی ممکن است به طور متفاوت در مداخالت برای پیشگیر

( 0200یا کاهش عالئم افسردگی و اضطراب مادر مورد هدف قرار گیرند. همچنین نتایج رافائال و همکاران )

حل سه عاملی به دست آمد و الگوهای همبستگی اعتبار همگرا و نشان داد که مدل قابل قبولی برای راه

سنجی برای ارزیابی اری روانابز FEQدهد که نسخه آلمانی ها نشان میتفکیک خوبی را نشان داد. یافته

  بیان درون خانواده است.

اکثر مطالعاتی که در زمینه سنجش و ارزیابی بیان خانواده به عمل آمده مطالعاتی هستند که در خارج از 

ایران صورت گرفته اند و تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن جوامع هستند. با بررسی ادبیات 

ر ایران تاکنون مطالعه ای برای سنجش و ارزیابی بیان خانواده های ایرانی به عمل نیامده پژوهشی موجود د

است و مهم تر از آن وسیله ای که با فرهنگ ایران هماهنگ و انطباق داشته باشد و بتوان از آن برای ارزیابی 

العه و شناسایی بیان خانواده نیازهای اساسی خانواده های ایرانی استفاده نمود وجود ندارد و از آن جا که مط

هم سابقه و زمینه تاریخی چندین هزار ساله و هم زمینه پژوهشی و تحقیقاتی دارد و به شدت مورد عالقه 

پژوهشگران سیستم خانواده، مددکاران اجتماعی و کسانی که مسئولیت حمایت از خانواده ها و ارضای 

از پژوهش حاضر ساخت و احراز روایی و پایایی و بررسی  نیازهای آن ها به عهده دارند واقع شده است. هدف

 ساختار عاملی مقیاسی برای اندازه گیری پرسشنامه بیان خانواده است.

 

 روش پژوهش

آماری این پژوهش از میان  جامعه بود. از نوع همبستگی مبتنی بر معادالت ساختاریتوصیفی روش پژوهش 

دارا بودن حداقل -0معیارهای ورود به مطالعه شامل: .بود درمانی روان و مشاوره مراکز به کننده مراجعه 803

فرد مصرف داروی روانپزشکی )از -8متعهد به پاسخگویی به سواالت پرسشنامه  -0سطح تحصیالت دیپلم 

جمله داروهای آنتی سایکوتیک مثل هالوپریدول، فلوفنازین، کلوزاپین، ولپروات سدیم و االنزاپین( نداشته 

درصورتیکه فرد داروهای نامبرده را مصرف نمیکند تشخیص سایکوز یا بایپالرنیز از درمانگر خود -0باشد.

داوطلب بودن برای همکاری در پژوهش و معیار خروج نیز شامل -8سال  12تا  03سن بین -8نگرفته باشد.

  بود. موارد نامبرده در باالعدم 
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 ابزار پژوهش

 02ساخته شد. این مقیاس از  0831مقیاس توسط هالبرشتات در سال این  .بیان خانواده پرسشنامه .1

 تشکیل شده است که بیان بیان خانواده انطباقی و بیان خانواده غیر انطباقی گویه شامل دو خرده مقیاس

اس کند. هر مقیاحساسات مثبت و منفی کالمی و غیر کالمی بزرگساالن را در محیط خانواده اندازه گیری می

بنابراین این ابزار شامل چهار خرده مقیاس ؛ دو زیر مقیاس تقسیم می شود: احساسات غالب و تسلیم فرعی به

( احساسات غالب مثبت، اشاره به فراوانی ابراز محبت، بخشش و حمایت متقابل، و همچنین 0زیر است: )

ط به ابراز قدردانی ( احساسات تسلیم مثبت، مربو0اشتیاق و تحسین برای موفقیت سایر اعضای خانواده. )

متقابل، ستایش، همدردی، تمایل به کمک، انجام دادن لطف، صحبت در مورد شادی، برنامه های شخصی 

( احساسات غالب منفی، که شامل بیان تحقیر، عصبانیت و نفرت، یا ابراز تهدید و 8و رویدادهای روزمره؛ )

ات تسلیم منفی، که عبارت است از سرزنش ( احساس0) ؛ وانتقاد نسبت به دیگر اعضای خانواده می شود

یکدیگر، نارضایتی سایر اعضای خانواده از رفتار نادرست آنها و نشان دادن خجالت، ناراحتی و ناامیدی ناشی 

از اعضای خانواده. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا فراوانی بیان عاطفی خاص در خانواده خود را در مقیاس 

)در خانواده من بسیار مکرر( ارزیابی کنند. مقیاس بیان خانواده قابلیت  8مکرر( تا )در خانواده من اصالً  0

اطمینان داخلی و بیش از حد زمان و اعتبار سازه را اثبات کرده است )به عنوان مثال، دانسمور، بردبورن، 

(. ضرایب 0223؛ پرلمن، کامراس، و پلفری، 0880؛ آیزنبرگ و همکاران، 0228کوستانزو، و فردریکسون، 

( و برای مقیاس های 30/2تا  00/2( برای چهار زیر مقیاس )با مقادیر از 0201آلفا در پژوهش کنراد )

 ( به دست آمد.82/2(، و احساسات مثبت )38/2احساسات منفی )

( 0022پرسشنامه کارکرد شخصیت توسط جان بزرگی و همکاران ) کارکرد شخصیت. پرسشنامه .2

سوال است که  88سوال است و از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل  001طراحی شد که شامل 

رگه  8سوال است که  00کارکرد شخصیت: هویت، خودراهبری، صمیمیت و همدلی و بخش دوم شامل  0

رزی را پذیری منفی و تضادوپاتولوژیک شخصیت: شامل، روان گسسته خویی، دلگسستگی، نابازداری، عاطفه

گزینه )کامال نادرست، تا حدودی درست، تقریبا درست، کامال  0لفه پرسشنامه دارای سنجد. هر مومی

شود. در این پژوهش تنها از سواالت بخش گذاری آن بر اساس طیف لیکرت انجام میباشد و نمرهدرست( می

ی، دراهبرهای هویت، خواول پرسشنامه استفاده شد به این علت که هدف و توان  پژوهشگر تنها خرده مقیاس

صمیمیت و همدلی است. در پژوهشی برای ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه کارکرد شخصیت 

از تعیین عامل های استخراج شده با توجه  ( بعد0022 و همکاران، توسط )جانبزرگی DSM-5بر اساس 

 جینتا به تایید عوامل بدست آمده نامگذاری هرکدام از این عوامل با استفاده از این پژوهش صورت گرفت.

عامل آن در این پژوهش  0این مرحله منجر به تایید نه عامل طراحی شده توسط مولفین شد که تنها از 

سی برای برر یهمدل ،تیمیصم ،یخودراهبر ویژگی مورد سنجش هویت، آلفای کرونباخ بیضرا استفاده شد.

، میباشد. مقادیر تمام عامل ها در سطح 08/2، 18/2، 18/2، 00/2 بیترتپایایی نمرات آزمون های فرعی به 

 محاسبه شد. 03/2آلفا به ذکر است که برای کل پرسشنامه نیز مقدار ضریب  الزم باالیی است.

در این پژوهش برای تحلیل داده های توصیفی و استنباطی این پژوهش از آخرین ورژن نرم روش اجرا. 

اثرات مستقیم و غیرمستقیم  AMOSبا استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه  3.8و لیزرل ورژن  spssافزار 

وعه متغیرها بدست آمد و داده ها به صورت ماتریس های کوواریانس یا همبستگی درآمده و یک مجم
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معادالت رگرسیون بین متغیرها تدوین شد. از تحلیل مسیر برای ارزیابی مدل فرضی نیز استفاده گردید. 

 امهپرسشن از خانواده بیان پرسشنامه واگرا و همگرا روایی تعیین الزم به ذکر است که در این پژوهش جهت

 .شد استفاده( 0022 همکاران، و بزرگی شخصیت )جان کارکرد

 

 هایافته

 0/02نفر ) 080مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شرکت داشتند که  803در این پژوهش 

درصد( زن بودند. میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان  3/88نفر ) 001درصد( از آنان مرد و 

ندگان زیر دیپلم، درصد( از شرکت کن 3/02نفر ) 00سال بود. میزان تحصیالت  08/8و  83/88به ترتیب 

 0نفر ) 08درصد( لیسانس و  80نفر ) 002درصد( فوق دیپلم،  8/1نفر ) 01درصد( دیپلم،  8/00نفر ) 081

 0/10نفر ) 080درصد( از شرکت کنندگان مجرد،  0/08نفر ) 80درصد( فوق لیسانس و باالتر بود. در نهایت 

 0جدول  ه بودند یا همسر آنان فوت شده بود.درصد( از همسر خود جدا شد 0/00نفر ) 00درصد( متاهل و 

 میانگین و انحراف استاندارد هر یک از گویه های پرسشنامه بیان خانواده را نشان می دهد.

 

 خانواده انیپرسشنامه ب یها هیو  انحراف استاندارد گو نیانگیم .1جدول 
انحراف  میانگین سئوال

 استاندارد

انحراف  میانگین سئوال

 استاندارد

. بخشش کسی که وسیلة 0

موردعالقة )شما( را شکسته 

 باشد.

که کسی . بیان کردن این00 81/0  81/8

 آید.زیبا به نظر می

08/1  30/0 

. قدردانی از اعضای خانواده 0

 اند.بابت کاری که انجام داده

. ابراز همدردی با مشکالت 00 08/0  88/8

 کسی.

82/8  08/0 

روز زده شدن از یک . هیجان8

 زیبا.

 31/0  30/8 . ابراز محبت عمیق به کسی.08 38/0  38/8

. تحقیر شخصی در برابر 0

 اقدامات دیگران.

. دعوا کردن با یکی از 00 38/0  33/0

 اعضای خانواده.

32/8  82/0 

. ابراز نارضایتی بابت رفتار 8

 شخص دیگر.

. گریه کردن به هنگام رفتن 08 81/0  18/0

 کسی.

80/8  08/0 

. تقدیر و تحسین کسی برای 1

 کار پسندیده.

هوا بغل کردن یکی از . بی01 81/0  80/8

 اعضای خانواده.

28/1  30/0 

احتیاطی . ابراز خشم از بی0

 دیگران.

. ابراز خشم ناگهانی نسبت 00 38/0  00/8

 اهمیت.به تحریک بی

01/8  80/0 

. رنجیدن از رفتار ناعادالنة 3

 اعضای خانواده.

. ابراز نگرانی نسبت به 03 10/0  82/8

 موفقیت افراد دیگر خانواده.

23/1  08/0 

. سرزنش کردن یکدیگر 8

 خاطر مشکالت خانوادگی.به

 88/0  80/0 . عذرخواهی بابت تأخیر.08 83/0  28/8

. گریه کردن بعد از یک 02

 مخالفت ناخوشایند.

. پیشنهاد لطف کردن به 82 82/0  88/8

 کسی.

30/0  30/0 
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. گرم گرفتن با یکی از 80 88/0  00/8 . تحقیر عالیق دیگران.00

 اعضای خانواده.

00/8  80/0 

. عالقه نشان ندادن به 00

 کسی.

. گریه کردن به هنگام تنبیه 80 83/0  80/0

 شدن.

82/8  83/0 

. به دنبال تأیید یک 08

 عملکرد بودن.

برای شاد کردن  تالش .88 10/0  11/8

 شخصی که غمگین است.

38/8  10/0 

. ابراز خجالت نسبت به 00

 یک اشتباه احمقانه.

کردن با اعضای  صحبت .80 81/0  08/8

که چقدر خانواده دربارۀ این

 اید.آسیب دیده

33/8  10/0 

. پریشان شدن هنگام باال 08

 رفتن تنش.

کردن دربارۀ  صحبت .88 10/0  08/8

خوشحالی خود با اعضای 

 خانواده.

03/8  80/0 

. ابراز شادی پس از یک 01

 پیروزی غیرمنتظره.

 81/0  88/8 . تهدید کردن کسی.81 10/0  88/8

زده شدن از برنامة . هیجان00

 آیندۀ کسی.

. انتقاد از کسی که تأخیر 80 08/0  18/8

 کرده است.

80/8  30/0 

. قدردانی از کسی که نیکی 83 80/0  00/8 کردن.. توان تحسین 03

 کرده است.

81/8  30/0 

. ابراز ناراحتی از مرگ یک 08

 حیوان خانگی.

. سورپرایز کردن کسی با 88 32/0  80/1

 یک گل یا لطف کردن.

32/8  31/0 

. ابراز ناامیدی از چیزی که 02

 به نتیجه نرسیده.

کردن به  یعذرخواه .02 00/0  02/1

هنگامی که به اشتباه خود پی 

 اید.برده

30/8  08/0 

 

است.  8و کوچکترین میانگین متعلق به گویه  02نشان می دهد که بزرگترین میانگین متعلق به گویه  0جدول 

الزم به توضیح است که پیش از ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه، مقادیر چولگی و کشیدگی همه گویه ها  مورد 

بنابراین می توان گفت ؛ قرار دارد ±0بررسی و نتایج نشان داد که مقادیر مزبور برای همه گویه ها در محدوده 

به منظور ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه بیان توزیع داده های مربوط به هر یک از گویه ها نرمال است. 

( انجام MLو براورد بیشینه احتمال ) AMOS 24.0خانواده، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار 

مه را در برگرفت و به هر یک از گویه ها اجازه داده شد تا تنها به عامل شد. تحلیل تمام گویه های پرسشنا

مکنون مورد نظر بار عاملی ایجاد کنند و به عامل های مکنون اجازه داده شد تا با یکدیگر همبسته باشند. 

  شاخص های برازندگی مربوط به مدل اندازه گیری پرسشنامه بیان خاواده را نشان می دهد. 0جدول 

 

 خانواده انیپرسشنامه ب یریمربوط به مدل اندازه گ يبرازندگ یشاخص ها .2ول جد

 

 

 

 

 نقطه برش مدل بعد از تلفیق گویه ها مدل اولیه برازندگی شاخص های

 - 83/802 08/0888 مجذور کای

 - 010 080 درجه آزادی مدل

df/0 08/8 01/0  8کمتر از 
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هیچ یک از شاخص های  RMSEAنشان می دهد به استثنای شاخص برازندگی  0جدول همچنان که 

برازندگی حاصل از تحلیل عاملی تاییدی برازش قابل قبول مدل پرسشنامه با داده های گردآوری شده 

. (RMSEA= 201/2و  df/2 ،008/2 =CFI،  081/2 =GFI، 028/2 =AGFI=08/8) حمایت ننمودند

براین اساس چنین نتیجه گیری شد که مدل اندازه گیری پرسشنامه با داده های گردآوری شده برازش 

با داده های گردآوری شده دور از انتظار  ساختار چهار مؤلفه ای پرسشنامه بیان خانوادهعدم برازش  ندارد.

( معتقد است یکی از دالیل ضعیف بودن شاخص های برازندگی در تحلیل عاملی 0201کالین )نبود، زیرا که 

تاییدی، تعداد زیاد گویه ها یا به عبارت دیگر متغیرهای مشاهده شده است. به همین دلیل به پیشنهاد مید 

جه با این مسئله، اقدام به استفاده از تکنیک تلفیق گویه ها شد. با توجه به ( برای موا0228کروستالیس )و 

این که اغلب پژوهشگران روش تحلیل عاملی را بهترین روش برای تلفیق گویه ها تلقی می کنند )مید و 

ای هتشافی اقدام به تلفیق گویه( به همین دلیل، به کمک نتایج تحلیل عاملی اک0228کروستالیس، 

 به قرار زیر شد:امه بیان خانواده پرسشن

 

 های پرسشنامه بیان خانواده پس از تحلیل عاملي. گویه3جدول 

 مؤلفه چهارم: منفي مغلوب مؤلفه سوم: منفي غالب مؤلفه دوم: مثبت مغلوب مؤلفه اول: مثبت غالب

 08و  02: 01 تلفیق گویه 81و  0:  00تلفیق گویه  82و  8: 1تلفیق گویه  00و  01: 0تلفیق گویه 

 3و  08: 00تلفیق گویه  00و  00: 00تلفیق گویه  80و  00: 0تلفیق گویه  88و  01: 0تلفیق گویه 

 08و  80: 03تلفیق گویه  80و  8: 08تلفیق گویه  02و  08: 3تلفیق گویه  1و  03: 8تلفیق گویه 

 08و  00: 08تلفیق گویه  00و  0: 00تلفیق گویه  0و  83: 8تلفیق گویه  88و  08: 0تلفیق گویه 

 02و  80: 02تلفیق گویه  8و  00: 08تلفیق گویه  88و  00: 02تلفیق گویه  03و  0: 8تلفیق گویه 

 

حلیل با استفاده از روش تپرسشنامه بیان خانواده پس از عمل تلفیق گویه ها، بار دیگر ساختار عاملی گویه های 

نشان می دهد بعد از تلفیق گویه ها، شاخص های برازش  8جدول عاملی تاییدی ارزیابی شد و همچنان که 

= df/2 ،828/2 =CFI ،828/2=01/0)کنند ها حمایت میمدل با دادهحاصل از تحلیل عاملی تاییدی از برازش

GFI،330/2 =AGFI  280/2و=RMSEA .)هر یک از نشانگرها بعد از تلفیق برآورد بارهای عاملی  0 جدول

 را نشان می دهد.  پرسشنامه بیان خانوادهگویه های 

 

 

GFI 081/2 828/2 < 38/2 
AGFI 028/2 330/2 < 32/2 
CFI 008/2 828/2 < 82/2 

RMSEA 201/2 280/2 > 02/2 
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 ها هیگو قیخانواده بعد از تلف انی. پارامترهای مدل اندازه گیری پرسشنامه ب4جدول 

 b β SE C.R گرنشان -متغیرهای مکنون

   p1 0 110/2 –مثبت غالب 

 p2 003/0 108/2 008/2 **08/02 –مثبت غالب 

 p3 308/2 180/2 230/2 **00/8 –مثبت غالب 

 p4 080/0 180/2 008/2 **80/02 –مثبت غالب 

 p5 281/0 800/2 000/2 **88/3 –مثبت غالب 

   p6 0 018/2 –مثبت مغلوب 

 p7 308/2 132/2 218/2 **81/00 –مثبت مغلوب 

 p8 331/2 180/2 200/2 **08/00 –مثبت مغلوب 

 p9 038/2 108/2 213/2 **00/00 –مثبت مغلوب 

 p10 001/2 108/2 202/2 **20/00 –مثبت مغلوب 

   p11 0 100/2 –منفی غالب 

 p12 228/0 103/2 020/2 **28/02 –منفی غالب 

 p13 201/0 188/2 281/2 **38/02 –منفی غالب 

 p14 201/0 108/2 022/2 **08/02 –منفی غالب 

 p15 001/0 188/2 000/2 **00/02 –منفی غالب 

   p16 0 880/2 –منفی مغلوب 

 p17 300/2 800/2 000/2 **18/0 –منفی مغلوب 

 p18 308/2 800/2 020/2 **88/0 –منفی مغلوب 

 p19 230/0 028/2 008/2 **13/3 –منفی مغلوب 

 p20 021/2 080/2 020/2 **00/1 –منفی مغلوب 

تثبت شده  0عدد با  p16و  p1 ،p6 ،p11نشانگرهای  (bنکته: بارهای عاملی استاندارد نشده )
 ( برای آنها محاسبه نشده است.CR) یبحراننسبت  ( وSE، بنابراین خطای استاندارد )است

 

است. بزرگترین  80/2بار عاملی استاندارد همه نشانگرها بزرگتر از  فوق براساس نتایج ارائه شده در جدول

( بود. 080/2=β) p20( و کوچکترین بارعاملی متعلق به نشانگر 018/2=β) p6بارعاملی متعلق به نشانگر 

براین اساس می توان گفت همه نشانگرها از قابلیت الزم برای اندازه گیری چهار مؤلفه بیان خانواده )مثبت 

گیری پرسشنامه چهار مدل اندازه 0شکل غالب، مثبت مغلوب، منفی غالب و منفی مغلوب( برخوردارند. 

 دهد.خانواده  بعد از تلفیق گویه ها را نشان میعاملی بیان 
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 های استانداردگیری پرسشنامه بیان خانواده و بارهای عاملي آن با استفاده از دادهمدل اندازه. 1 شکل

 

نشان می دهد، به منظور ارزیابی روایی همگرای پرسشنامه بیان خانواده، ضرایب  0همچنان که جدول 

 همبستگی مؤلفه های آن با مؤلفه های پرسشنامه کارکرد شخصیت مورد بررسی قرار گرفت. 

 

خانواده و کارکرد  انیب یپرسشنامه ها  نیب يهمبستگ بیانحراف استاندارد و ضرا ن،یانگیم .5جدول 

 تیشخص

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

مثبت  -خانواده انیب .0

 غالب

-        

مثبت  -. بیان خانواده0

 مغلوب

**80/2 -       

منفی  -. بیان خانواده8

 غالب

**03/2- **00/2- -      

منفی  -. بیان خانواده0

 مغلوب

**01/2- **88/2- **88/2 -     

 -شخصیت کارکرد .8

 هویت

**08/2 **00/2 **01/2- **00/2- -    

 -شخصیت کارکرد .1

 صمیمیت

**88/2 **00/2 **08/2- **08/2- **80/2 -   

 -شخصیت کارکرد .0

 همدلی

**00/2 **82/2 **80/2- **00/2- **01/2 **80/2 -  
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 -شخصیت کارکرد .3

 خودراهبری

**01/2 **08/2 **00/2- **08/2- **88/2 **00/2 **03/2 - 

 13/80 10/88 21/88 00/30 00/80 08/08 38/80 12/80 میانگین

 80/1 33/0 80/3 01/08 38/8 08/00 83/02 00/02 انحراف استاندارد

 38/2 00/2 38/2 80/2 08/2 31/2 00/2 30/2 ضریب آلفای کرونباخ

 

جدول فوق نشان می دهد که مؤلفه های مثبت غالب و مثبت مغلوب پرسشنامه بیان خانواده بر خالف مؤلفه 

با مؤلفه های چهارگانه  20/2های منفی غالب و منفی مغلوب آن به صورت مثبت و در سطح معناداری 

 ته ها نشان میپرسشنامه کارکرد شخصیت )هویت، صمیمیت، همدلی و خودراهبری( همبسته اند. این یاف

ضریب  0دهد که پرسشنامه بیان خانواده از روایی همزمان برخوردار است. همچنین منطبق بر نتایج جدول 

، 230/2آلفای کرونباخ مؤلفه های مثبت غالب، مثبت مغلوب، منفی غالب و منفی مغلوب به ترتیب برابر با 

 درونی قابل قبول پرسشنامه بیان خانواده است. به دست آمد. این نتایج بیانگر همسانی  08/2و  31/2، 00/2

 

 یریگجهینت و بحث

( در 0200همکاران )مک نیل و  پرسشنامه بیان خانواده از روایی همزمان برخوردار است.نتایج نشان داد که 

 سرانپ از بیشتر دختران و کنندمی قدردانی و همدردی ابراز پدران از بیشتر مادران تحقیق نشان دادند که

 تمثب احساساتبیان  بین ارتباط تا داد اجازه ما به خاص هیجانی رویکرد. کنندمی ابراز را احساسات این

 از نیمی از بیش و بود کنندهبینیپیش ترینقوی مادران همدردی ابراز: کنیم بررسی را کودک و والدین

 وجهت با ها خانواده چگونه که دهد می نشان نتایج. دادمی توضیح را کودکان مثبت احساسات ابراز واریانس

 در باید احساسات این چرا و چگونه که دهد می نشان و هستند متفاوت خاص مثبت عاطفه 0 انداز چشم به

 ( نشان داد که بیان0203نتایج پژوهش چنگ و همکاران ) .شوند متمایز خانوادگی روزمره زندگی مطالعات

نتایج پژوهش میلوجویچ و  . دارد کودکان منفی هیجانی ظیمتن راهبردهای با مثبتی رابطه مادران منفی

 رد را ترضعیف خودتنظیمی منفی، احساسات از والدین بیشتر بیان که اول، داد، نشان (0203همکاران )

 صاف عاطفه و والدین مثبت احساسات بیان دوم،. کندمی بینیپیش زمان طول در هم و زمانهم کودکان،

 یمیتنظ خود از والدین شدن اجتماعی از را ما درک ها یافته. نداشت ارتباطی کودکان خودتنظیمی با والدین

 ن،ای بر عالوه. دهد می ارائه عاطفی خانواده بیان متمایز های مؤلفه نقش مورد در را بینشی و دهد می نشان

 درون عملکرد از را ما درک و دارند پرخطر هاینمونه در هیجانی بیان درک برای مهمی پیامدهای هایافته

 هدایت برای ایوسیله عنوان به است ممکن که دهندمی افزایش بدرفتار هایخانواده میان در گروهی

 خانواده منفی بیان ( در تحقیقی دریافتند که هم0208همکاران )رامسدن و  .کند عمل ای مداخله هایتالش

 گریپرخاش با کودک هیجان تنظیم طریق از غیرمستقیم طور به کودک منفی احساسات از مادر پذیرش هم و

خانواده را  چارچوب در ( در پژوهشی با عنوان خودبیانگری0888همکاران ) و هالبرشتات .بود مرتبط کودک

 هارچ در عاملی دو حل راه یک برای را خوبی بسیار الگوهای عاملی تحلیل و مورد بررسی قرار دادند. تجزیه

. بود پایدار زمان طول در و سازگار بسیار درونی، از حاصل منفی و مثبت های مقیاس. داد نشان مطالعه

 روایی و درونی سازگاری با اولیه کوتاه فرم یک و آمد دست به خوب سازه و تمایز همگرا، روایی از شواهدی

 .شد شناسایی نیز خوب سازه
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 اساتاحس که حالی در انگیزد،برمی را خاصی کنش هایگرایش منفی احساسات کارکردی، تکاملی دیدگاه از

 کنندمی ایجاد مدتیطوالنی منابع و دهندمی گسترش را فرد ایلحظه عمل-فکری مجموعه مثبت

 و خانواده استرس در خوبی به است ممکن منفی و مثبت عاطفی حاالت ابراز خود(. 0883 فردریکسون،)

 ابراز اول،: باشند هم مکمل هرچند دهد، انجام را متفاوتی کارکردهای و بیفتد اتفاق رشد فرآیندهای

 یمتنظ ها، اولویت مجدد دادن ترتیب مانند بازگرداند، را خانواده مقابله منابع است ممکن مثبت احساسات

 منفی احساسات ابراز دوم، و( 0223 فولکمن،) سازنده معنای با عادی رویدادهای القای و اهداف سازگاری،

 است مرتبط صمیمیت افزایش و حمایت برانگیختن مانند فردی بین مثبت پیامدهای با نزدیک روابط در

 پرسشنامه منفی و مثبت هایمقیاس خرده از استفاده از مطالعه این بنابراین،؛ (0223 همکاران، و گراهام)

 پشتیبانی شوند، ارزیابی ترکیبی یا جداگانه طور به توانندمی که متمایز، آماری سازه دو عنوان به خانواده بیان

 است جالب ماند، می باقی مستقل منفرد بعد یک عنوان به مثبت مقیاس خرده اگرچه این، بر عالوه .کندمی

 همه. است مدل در توجهی قابل بهبود دهنده نشان مثبت بعد از مورد 0 های باقیمانده همبستگی که بدانیم

 با گرفتن آغوش در" ،"خانواده اعضای از یکی خود به خود گرفتن آغوش در" مثال، عنوان به) موارد این

 به نسبت عمیق محبت ابراز یعنی) دارند مشابهی معنای موارد، سایر خالف بر( "خانواده اعضای از یکی

 وادهخان در مثبت عاطفه ابراز مختلف انواع که دهد می نشان نهایت در .(غیرکالمی( صورت به اغلب) گرانید

 ت.اس والدین گرمی از حاکی زیاد احتمال به والدین مثبت ابراز. شود ارزیابی مثبت محدوده در است ممکن

 دادا،پی و لیو ایزنبرگ،) است پاسخگویی و حمایت مانند والدین خاص های جنبه شامل والدین مثبت ابراز

 (.0220 همکاران، آیزنبرگ و ؛0220

ردارو )کو«مثبت احساسات» حوضه وسیع حوزه در ویژگی افزایش و مثبت احساسات به اخیر عالقه به توجه با

 تریبیش فرهنگی بین تحقیقات است ممکن همچنین یافته این (.0203؛ سوگاوارا و همکاران، 0203و همکاران، 

 رهنگف بین و خانواده در اندیشی مثبت ابراز کالمی های جنبه مقابل در غیرکالمی های جنبه بررسی برای را

 ساختار در ناپذیری تغییر لحاظ از هم) منفی و مثبت مقیاس خرده در تغییراتی اکنون هم .کند ها دعوت

 صلهفا فردگرایی،/ گراییجمع مثال، عنوان به) مختلف فرهنگی هایقالب از بسیاری در است ، ممکن(مقیاس

 (.0200 لوزادا، و هالبرشتاتشود ) بررسی خانواده در کودک جایگاه و قدرت،

 احساسات به نسبت مادران گیریجهت با خانواده مثبت بیان مقیاس خرده شد، بینیپیش که همانطور

 که حالی در داشت، مثبت همبستگی خودشان و فرزندشان هیجانات از هاآن پذیرش ویژهبه و فرزندشان

 بتمث همبستگی احساسات فقدان و فرزندشان عواطف از مادران اجتناب با خانواده منفی بیان مقیاس خرده

 تایید ایه فرضیه با توافق در که اینجاست جالب(. ترتیب به قوی و ضعیف تداعیات) عاطفی کنترل. داشت

 عیفض همبستگی هیجانی کنترل عدم و کودک هیجان از اجتناب با خانواده مثبت بیان مقیاس خرده شده،

 و ضعیف همبستگی کودک احساسات به گیری جهت با خانواده منفی بیان مقیاس خرده ؛ ودارد منفی و

 تر،هپذیرند هستند؛ ترمثبت کنندمی بیان که خانواده هایی رسدمی نظر به خالصه، طور به. داشت منفی

 ودخ خانواده در که خانواده هایی رسد می نظر به ؛ وهستند فرزندانشان احساسات به پاسخگوتر و ترتوجه

 الدینو در بیشتری عاطفی کنترل و کنند می اجتناب خود فرزندان احساسات از دارند، باالیی منفی بیان

 برازا مختلف ابعاد با است ممکن که دهدمی نشان را فرزندپروری الگوهای نتایج این کلی، طور به. ندارند

 عدمست خود فرزندپروری هایشیوه در است ممکن باال منفی بیان خانواده با: باشد مرتبط خانواده در وجود
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 باال مثبت بیان با خانواده هایی که حالی در باشند، رفتاری داشته مشارکت عدم و انتقاد تجربی، اجتناب

 بیشتر دفرزن و مادر رابطه زمینه در و باشد داشته بیشتری تحمل منفی عاطفی حاالت به نسبت است ممکن

 .باشد هدفمند

 لکردعم بین اجتماعی، – عاطفی پیوندهای سریع ارزیابی امکان خانواده، بیان پرسشنامه بودن دسترس در

 یانب منفی و مثبت ابعاد مستقل امتیازدهی. کند می فراهم تحقیقاتی و بالینی عمل در را خانواده و فردی

 در ندتوانمی که کندمی تسهیل را اصالح قابل فردی بین الگوهای و ارتباطی راهبردهای شناسایی خانواده،

رسشنامه پ این، بر عالوه. یابند کاهش و یا شوند تقویت خانواده عاطفی جو بهبود هدف با رفتاردرمانی تغییرات

 است، فیدم خانواده زمینه در فرد یک خودبیانگری از دوبعدی نمایه یک کشیدن تصویر به خانواده برای بیان

 دپروریفرزن در احساسات تنظیم یا کمرویی یا خشم ابراز مانند فراتشخیصی مسائل به رسدمی نظر به که

 می رارق هدف خانواده را بیان منفی و مثبت مستقل ابعاد که سریع ارزیابی ابزار یک عنوان به. باشد مرتبط

. شود اضافه دارد اهمیت که زمانی در بزرگ های نظرسنجی به است خانواده ممکن بیان پرسشنامه دهد.

 از را بهره بیشترین توانندمی که کنندگانیشرکت شناسایی برای غربالگری ابزار عنوان این پرسشنامه به

 ارزیابی برای فرزندپروری با مرتبط معیار یک عنوان به ؛ وشودمی استفاده ببرند، خانواده بر متمرکز مداخالت

 وانعن به. شود استفاده آنها خود عاطفی -اجتماعی پیامدهای و فرزندان با رابطه در بیان والدین های سبک

 والدینی گیزند کیفیت بر مراقبتی بار مضر اثرات کاهش برای( رضایت و بردن باال) مراقبت مثبت ابعاد مثال،

 بعد دو هر همزمان ارزیابی فکری، خط همان از پیروی با. دارند مزمن های بیماری با فرزندانی دارای که

خانواده  انبی تأثیر کاهش در را خانواده مثبت بیان( بافری اثر) بالقوه کننده تعدیل نقش احتماالً بیانگری

 ندهآی تحقیقات هم تواند می منفی و خانواده مثبت بیان چرای و چون بی شواهد .کند روشن خانواده در منفی

 ثراتا هم که کند ایجاد را تحقیقاتی هم و کند راهنمایی هم با متمایز سبک دو این ترکیب از اجتناب برای را

 خانواده، یانب منفی و مثبت ابعاد به توجه با. بگیرد نظر در کودکان نتایج بر را آنها مستقل اثرات هم و جبرانی

 بین دهایپیون در خانواده مثبت بیان کنندگی تعدیل اثر بررسی با را آنها متقابل مشروط اثرات که است جالب

 که کند توصیف تواندمی نهایت در تحلیل و تجزیه این. کنیم بررسی معین، پیامد یک و منفی خودبیانگری

  .است مرتبط( نامطلوب) سازگاری پیامدهای با خانواده در منفی و مثبت خودبیانگری بروز الگوهای کدام

 

 سپاسگزاری

، به صورت کنندگان در پژوهش که محقق را در راه رسیدن به اهداف پژوهشی یاری نمودندشرکتاز همة 

 شود. ویژه سپاسگزاری و قدردانی می

 

 تعارض منافع

 نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.بنا بر اظهار 

 

 عمناب

 یرابطه ساختار قدرت خانواده اصل(. 0880بزرگی، مسعود.، و احمدی، محمدرضا. )زارعی توپخانه، محمد.، جان

 081-000(: 88)8، روانشناسی و دین. و عملکرد آن یبا ساختار قدرت خانواده فعل
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(. تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر بخشودگی، 0022) .ابوالقاسمی، شهنام .، ورحمانی، محمد علی .،شکری، مریم

خودتنظیمی هیجانی و دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طالق مراجعه کننده به اورژانس های اجتماعی 

 31-81 (:0) 8. سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمتخانواده. 

 یانگ در مراقبان خانوادگ یبررس(. 0881). یعل ،برزگر .، و، فاطمهینظر .،، عفتانیصادق .،دی، فرشییشمسا

 :(0) 08، نظام سالمت قاتیتحقهمدان.  انیفرشچ مارستانیدر ب یپزشکمبتال به اختالالت روان مارانیب

003-000 

 یبر مبنا کارکرد خانواده ینیب شیپ(. 0880). یمجتب ،یسلم آبادو ، .سمانه ،انی، نجارپور.محمدرضا ،فرشاد

 یدانشگاه علوم پزشک یمتاهل پرستار انیشده در دانشجو ادراک یاجتماع تیو حما یارتباط یالگوها

 08-08( :0) 1 ،یروان پرستارهرمزگان. 

و چند  یتک همسر یدر خانواده ها یساختار و عملکرد خانوادگ(. 0883زاده، زهرا. )فرهمند، مهناز.، و حسن

 080-088(: 8)82، جامعه شناسی کاربردی. یهمسر
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*** 

 پرسشنامه بیان خانواده
)در خانواده من بسیار مکرر( 8                          )در خانواده من اصالً مکرر(  0  

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سئوال

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . بخشش کسی که وسیلة موردعالقة )شما( را شکسته باشد.0

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 اند.. قدردانی از اعضای خانواده بابت کاری که انجام داده0

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 زده شدن از یک روز زیبا.. هیجان8

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . تحقیر شخصی در برابر اقدامات دیگران.0

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . ابراز نارضایتی بابت رفتار شخص دیگر.8

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . تقدیر و تحسین کسی برای کار پسندیده.1

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 دیگران.احتیاطی . ابراز خشم از بی0

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . رنجیدن از رفتار ناعادالنة اعضای خانواده.3

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 خاطر مشکالت خانوادگی.. سرزنش کردن یکدیگر به8

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . گریه کردن بعد از یک مخالفت ناخوشایند.02

https://doi.org/10.1007/s10826-009-9295-5
https://doi.org/10.1016/j.jecp.2011.05.003
https://doi.org/10.1023/A:1022117500440
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 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . تحقیر عالیق دیگران.00

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . عالقه نشان ندادن به کسی.00

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . به دنبال تأیید یک عملکرد بودن.08

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . ابراز خجالت نسبت به یک اشتباه احمقانه.00

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . پریشان شدن هنگام باال رفتن تنش.08

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 غیرمنتظره.. ابراز شادی پس از یک پیروزی 01

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 زده شدن از برنامة آیندۀ کسی.. هیجان00

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . توان تحسین کردن.03

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . ابراز ناراحتی از مرگ یک حیوان خانگی.08

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . ابراز ناامیدی از چیزی که به نتیجه نرسیده.02

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 آید.که کسی زیبا به نظر میبیان کردن این .00

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . ابراز همدردی با مشکالت کسی.00

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . ابراز محبت عمیق به کسی.08

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . دعوا کردن با یکی از اعضای خانواده.00

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . گریه کردن به هنگام رفتن کسی.08

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 هوا بغل کردن یکی از اعضای خانواده.. بی01

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 اهمیت.. ابراز خشم ناگهانی نسبت به تحریک بی00

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . ابراز نگرانی نسبت به موفقیت افراد دیگر خانواده.03

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . عذرخواهی بابت تأخیر.08

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . پیشنهاد لطف کردن به کسی.82

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . گرم گرفتن با یکی از اعضای خانواده.80

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . گریه کردن به هنگام تنبیه شدن.80

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 برای شاد کردن شخصی که غمگین است. تالش .88

که چقدر آسیب کردن با اعضای خانواده دربارۀ این صحبت .80

 اید.دیده

0 0 8 0 8 1 0 3 8 

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 کردن دربارۀ خوشحالی خود با اعضای خانواده. صحبت .88

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . تهدید کردن کسی.81

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . انتقاد از کسی که تأخیر کرده است.80

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 کسی که نیکی کرده است.. قدردانی از 83

 8 3 0 1 8 0 8 0 0 . سورپرایز کردن کسی با یک گل یا لطف کردن.88

کردن به هنگامی که به اشتباه خود پی  یعذرخواه .02

 اید.برده

0 0 8 0 8 1 0 3 8 
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Abstract  
Aim: The aim of this study was to evaluate the factor structure of the Family 

Expression Questionnaire. Methods: The research method was descriptive-

correlation based on structural equations. The statistical population of this study was 

among 378 patients referred to counseling and psychotherapy centers. Participants 

answered the Halbershtat (1986) Family Expression Questionnaire and the 

personality function of John the Great et al. (1400). In this study, the personality 

function questionnaire (Jan Bozorgi et al., 1400) was used to determine the 

convergent and divergent validity of the Family Expression Questionnaire. To 

analyze descriptive and inferential data from the latest version of SPSS and LISREL 

software version 8.5 using path analysis by AMOS program, direct and indirect 

effects of variables were obtained and the data were converted into covariance or 

correlation matrices and a set of regression equations between variables. Was 

drafted. Path analysis was also used to evaluate the hypothetical model. Results: 

The standard factor load of all indicators is greater than 0.32. The highest factor load 

belonged to p6 marker (β = 0.763) and the smallest factor load belonged to p20 

marker (β = 0.457). Conclusion: dominant positive and positive components of the 

Family Expression Questionnaire, in contrast to its dominant negative and negative 

negative components, were positive and at a significant level of 0.01 with the four 

components of the Personality Function Questionnaire (identity, intimacy, 

empathy). And self-direction) are correlated. These findings indicate that the family 

expression questionnaire has concurrent validity. Also, Cronbach's alpha coefficient 

of positive, dominant positive, dominant negative and negative negative 

components were equal to 0.081, 0.74, 0.86 and 0.79, respectively. These results 

indicate the acceptable internal consistency of the family expression questionnaire. 

Keywords: Family expression, dominant positive, positively defeated, negatively 

dominant and negatively defeated. 
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