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  سنجی نسخه فارسی  هاي روان ویژگی
  (FACES-IV)پذیري خانواده  مقیاس انسجام و انعطاف

 )3(احمد عاشوريدکتر ، )2(حبیبی مجتبیدکتر ، )1(محمدعلی مظاهريدکتر 

  چکیده
) FACES-IV( ادهخـانو  پـذیري انعطـاف  و انسـجام  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس :هدف
وسـیله متخصـص زبـان انگلیسـی      روانشناس ترجمه و بـه  چهار وسیله  بهFACES-IV ابتدا مقیاس :روشایرانی انجام شد.  هايدهخانوا جامعه در

هـاي هفـت   آزمـودنی از اعضـاي خـانواده    1652آزمودنی، اصالحات الزم انجام شد. سپس  30ترجمه وارون شد. پس از اجراي مقدماتی روي 
مقیـاس  )، DASSنامـه اضـطراب، افسـردگی، اسـترس (     پاسـخ دادنـد. پرسـش    FACES-IVفرزند) بـه   518مادر و  576پدر،  558استان کشور (

 خـانواده  تعـامالت  )، مقیـاس LE)، فهرسـت وقـایع زنـدگی (   PSI-SF)، فرم کوتاه مقیاس استرس فرزنـدپروري ( YSR( خودگزارشی نوجوانان
)FCS (خانواده رضایت و مقیاس )FSS(      هـا از تحلیـل    نیز براي بررسی روایی همگرا و واگرا روي گروه نمونـه اجـرا شـدند. بـراي تحلیـل داده

هـاي  مقیـاس  و خـرده  FACES-IVضریب آلفاي کرونباخ نمـره کـل مقیـاس     :ها یافتهعاملی تأییدي و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. 
، 58/0 و 60/0، 70/0، 6/0، 71/0، 74/0ترتیـب   هم تنیـده، نـامنعطف و آشـفته بـراي پـدران بـه       ه، بهپذیري متوازن، گسستانسجام متوازن، انعطاف
 55/0 و 52/0، 74/0، 69/0، 77/0، 59/0ترتیــب  و بــراي فرزنــدان خــانواده بــه 62/0 و 56/0، 69/0، 69/0، 72/0، 72/0ترتیــب  بــراي مــادران بــه

و  DASS ،YSR ،PSI-SFهـاي   بـا مقیـاس   FACES-IVیق محاسبه ضریب همبستگی مقیاس دست آمد. بررسی روایی همگرا و واگرا از طر به
LE گسسته، انسـجام متـوازن    مقیاس عاملی (بعد انسجام شامل سه خرده بخش بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشانگر برازش الگوي شش رضایت
نسـخه فارسـی    :گیـري  نتیجهها بود.  پذیري متوازن و آشفته) با دادهانعطافمقیاس نامنعطف،  پذیري شامل سه خرده هم تنیده و بعد انعطاف و به

    هاي بالینی است.شناختی و تشخیص هاي روانسنجی مورد نیاز براي کاربرد در پژوهشهاي روانواجد ویژگی FACES-IVمقیاس 
   خانواده پذیري انعطاف مقیاس انسجام و ساختار عاملی؛  ؛روایی پایایی؛ :کلیدواژه

  
  ] 2/12/1391؛ پذیرش مقاله: 13/7/1391دریافت مقاله: [

   

  
  مقدمه

ــم     ــم و چشـ ــتاوردهاي مهـ ــام دسـ ــود تمـ ــا وجـ ــر  بـ گیـ
گران، باید گفت که ظهـور علـم واقعـی دربـاره      درمان خانواده

هـایی بـراي   وجـود آمـدن روش   روابط خـانوادگی مسـتلزم بـه   
ابزارهـا،  هـا و  هاست. این گونه روشها و خانوادهارزیابی زوج

عناصر اساسـی خلـق دانـش و کارهـاي بـالینی اسـت. علـم بـه         
ساختن ابزار سنجش متکی است. بدون تـالش بـراي سـنجش،    

ابـزاري بـراي کـاربردي کــردن متغیرهـاي مسـتقل و وابســته و      
  .)1( آزمون فرضیه نداریم

)، CMF( 1ابزارهاي خودسنجی مدل مدور ترکیبی خانواده
    2پــذیري و انســجام خــانوادگی هــاي ارزیــابی انعطــاف سمقیــا

)FACES-II,III,IV یکی از پرکاربردترین ابزارهاي ارزیابی ،(
رونـد. نسـخه اولیـه    شـمار مـی   و سنجش خـانواده در جهـان بـه   

FACES  سـال   اي بـود کـه در   گویه111یک ابزار خودسنجی
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  محمدعلی مظاهري و همکاران
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و همکاران تـدوین شـد و بـراي بهبـود و      1توسط السون 1978
سنجی چندین بار مورد بـازبینی قـرار    هاي روانرتقاي ویژگیا

  و )FACES-II  )2هـــاي ترتیـــب نســـخه  گرفـــت و بـــدین 
 FACES-III  )3( وجود آمد به )هاي ابزارهاي. محدودیت)4 

FACES-II  وFACES-III ــز شــکل ــري نی را  FACES-IVگی
آخرین نسخه از ایـن مجموعـه    FACES-IV. )5( داشتدر پی

هـایی   بررسـی  FACES-IVگیـري   . اساس شکل)6( ابزار است
کفایـت ایـن ابزارهـا و     بـراي بهبـود   3و تیزل 2است که گورال

طراحـی و اجـرا    5پذیري و انعطاف 4سنجش کامل ابعاد انسجام
مقیاس فرعـی، دو بعـد،    با شش خرده FACES-IV. )7( کردند

طـور کامـل و    پـذیري خـانوادگی را بـه    یعنی انسجام و انعطاف
هـاي  هـا هـم جنبـه    مقیـاس  . این خرده)8( کندجامع ارزیابی می

دار) کـارکرد  (مشکل 7هاي نامتوازن(سالم) و هم جنبه 6متوازن
هــاي متــوازن شــامل دو  مقیــاس . خــردهســنجند خــانواده را مــی

 اسـت و  9متوازنپذیري و انعطاف 8مقیاس انسجام متوازن خرده
ــرده ــاس خ ــه مقی ــاي ب ــم ه ــده ه ــته10تنی ــفته11، گسس و  12، آش

مقیـاس گسسـته، انسـجام     نامتوازن هستند. سه خرده 13نامنعطف
مقیـاس نـامنعطف،    هم تنیده بعد انسجام و سه خرده متوازن و به
پـذیري را ارزیـابی   پذیري متوازن و آشفته بعد انعطاف انعطاف

  .)7( کنند می
، 9هـا ماننـد سـوئدي (   ن به بسـیاري از زبـان  این ابزار تاکنو

ــروژي 10 ــی)11()، ن ــی)12( ، ژاپن ــتانی ()13( ، چین ، 14، لهس
) ترجمــه 19، 18و عبــري ( )17( ، ایتالیــایی)16( )، آلمــانی15

هشگران و درمـانگران حـوزه   شده است، ولی با وجود نیاز پژو
، ایـن ابـزار   FACES-IVخانواده بـه ابزارهـایی معتبـري ماننـد     

سـازي نشـده اسـت. بنـابراین      تاکنون در ایران ترجمـه و آمـاده  
پژوهش حاضر با هدف هنجاریـابی و بررسـی سـاختار عـاملی     

  این ابزار در هفت استان کشور انجام شد.
  
   روش

بود، اما با توجـه بـه    هدف نهایی پژوهش حاضر اعتباریابی
قـرار   14یابی هاي زمینه توان آن را در قالب روش روش اجرا می

هاي ایرانی که جامعه آماري عبارت بود از تمامی خانوادهداد. 
کردنـد. دو گـروه نمونـه     در ایـران زنـدگی مـی    1388در سال 

ــابی      ــه هنجاری ــروه نمون ــت: گ ــرار گرف ــی ق ــورد بررس و  15م
ه حجـــم جامعـــه، بهتـــرین روش . بـــا توجـــه بـــ16بازآزمـــایی

اسـتان بـه    7اي بـود،  اي چندمرحلـه گیري، روش خوشـه  نمونه
شده، بـا   شد. سپس در مرکز هر استان انتخابتصادف انتخاب 

گیـري تصـادفی بلـوکی، منـازل بـه      در نظر گرفتن روش نمونه
شده،  هاي انتخاب تصادف انتخاب شد. گفتنی است در خانواده

 12-18هایی که فرزند مجـرد  خانوادههر یک از زوجین و در 
ها پاسـخ داد.   سال داشتند، فرزند ارشد خانواده نیز به پرسشنامه

 استان هفت هاي خانواده اعضاي از آزمودنی 1652در مجموع 
ــور ــدر، 558( کش ــادر 576 پ ــد 518 و م ــه بخــش  ) فرزن نمون

 65هنجاریابی را تشکیل دادند. گروه نمونـه بازآزمـایی شـامل    
، آزمـون  FACES-IVبـود. بـر پایـه راهنمـاي اجـراي      خانواده 
روز پــس از اجــراي آزمــون اول انجــام شــد.گروه  20دوبــاره 

صورت  نمونه بازآزمایی از میان همان گروه نمونه هنجاریابی به
  تصادفی انتخاب شد. 

ها همگی پس از کسب رضایت آگاهانه شـفاهی   آزمودنی
ت تمایل بـه  توانستند در صور در پژوهش شرکت کردند و می

انصراف، بـه همکـاري خاتمـه دهنـد. پـژوهش حاضـر از نظـر        
رعایت مسایل اخالقی در پژوهشکده خـانواده دانشـگاه شـهید    

  بهشتی مورد تأیید قرار گرفت. 
وسیله چهار نفـر متخصـص    به FACES-IVهاي  ابتدا گویه

روانشناسی (دو نفـر عضـو هیـأت علمـی و دو نفـر دانشـجوي       
وسیله  به 17پس صحت و روایی محتواییدکترا) ترجمه شد و س

استادان روانپزشکی و روانشناسی بررسی شـد. در مرحلـه بعـد    
وسیله یک عضو هیأت علمی رشته زبان انگلیسی بـا اسـتفاده    به

از روش ترجمه وارون از فارسی به انگلیسی برگردانـده شـد و   
ها تأیید شد. پس از این مرحله، طی یک  صحت ترجمه عبارت

خـانواده عـادي، میـزان قابـل درك      30دماتی روي بررسی مقـ 
بررسـی شـد و پـس از     FACES-IVبودن نسخه اولیـه فارسـی   

رفع نواقص، پرسشنامه براي اجرا در نمونـه اصـلی آمـاده شـد.     
  1کار رفت: ها، ابزارهاي زیر به براي گردآوري داده

ــابی انســجام و انعطــاف  ــاس ارزی ــذیري خــانوادگی  مقی پ
)FACES-IV( )8(گویه دارد کـه بـا اسـتفاده از     42مقیاس  : این

مقیـاس اصـلی انسـجام و     مقیـاس فرعـی، دو خـرده    شش خرده
سـنجد.   طور کامل و جـامع مـی   پذیري خانوادگی را به انعطاف
هاي هاي متوازن (سالم) و هم جنبهها هم جنبه مقیاس این خرده
کننـد.   دار) کـارکرد خـانواده را ارزیـابی مـی    مشـکل نامتوازن (

_______________________________________ 
1- Olson   2- Gorall  
3- Tiesel   4- cohesion 
5- flexibility  6- balanced 
7- un-balanced  8- balanced cohesion 
9- balanced flexibility 10- enmeshed 
11- disengaged  12- chaotic  
13- rigid   14- survey 
15- standardization  16- test-retest 
17- content validity   



  
 

 

  
  خانواده پذیري سنجی مقیاس انسجام و انعطاف هاي روان ویژگی

 

 

316
316

سال 
نوزدهم

/ شمار
 ه 

4 / 
زمستان 

1392
 

V
ol. 19 / N

o. 4 / W
inter 2014

   
  

پــذیري متــوازن دو  هــاي انســجام و انعطــاف   مقیــاس خــرده
هـاي  مقیـاس  هستند و خـرده  FACES-IVمقیاس متوازن  خرده
هـاي   مقیـاس  و نـامنعطف خـرده   هـم تنیـده، گسسـته، آشـفته     به

مقیاس گسسـته،   هستند. سه خرده FACES-IVنامتوازن جدید 
مقیـاس   هم تنیده بعـد انسـجام و سـه خـرده     انسجام متوازن و به

پـذیري   پذیري متوازن و آشفته بعد انعطـاف  عطف، انعطافنامن
   .)7( دهندرا مورد ارزیابی قرار می

ــانواده  ــایت خ ــاس رض ــاس رضــایت  : )FSS( )8( 1مقی مقی
اي اســت کــه بــراي ارزیــابی  گویــه 10اي خــانواده، پرسشــنامه
ــه ــه   رضــایت از جنب هــاي مختلــف عملکــرد خــانواده، از جمل
اي خانوادگی طراحی شـده  ه پذیري و ارتباطنزدیکی، انعطاف

نفري از اعضاي خانواده،  2465اي در نمونه )20( است. السون
و بازآزمایی  2پایایی این مقیاس را با استفاده از آلفاي کرونباخ

  گزارش کرد. 85/0و  92/0ترتیب  به
مقیــاس تعــامالت  :)FCS( )8( 3مقیــاس تعــامالت خــانواده

اي در نمونـه  )20( اي اسـت. السـون   گویه 10خانواده، مقیاسی 
نفـــري از اعضـــاي خـــانواده ثبـــات درونـــی و پایـــایی  2465

  گزارش کرد. 86/0و  90/0ترتیب  بازآزمایی آن را به
 :)PSI-SF( )21( 4وريپـر نسخه کوتاه شاخص استرس فرزند

اي خودگزارشـی اسـت کـه     گویـه  36 این مقیـاس یـک ابـزار   
گیـري اسـترس در رابطـه     ) بـراي انـدازه  21( 5وسـیله آبـدین   به

هـا   شـناختی آن  والد و شناسـایی منـابع اسـترس روان    -کودك
هـاي  طراحی شده اسـت. منـابع عمـده اسـترس، یعنـی ویژگـی      

ــوقعیتی  کــودك و مراقــب او، شــامل تجــارب اســترس   زاي م
شـود. ایـن مقیـاس     گیـري مـی   انـدازه  PSI-SFسیله و زندگی به
هاي دفاعی نیـز هسـت کـه بـراي مشـخص کـردن        شامل پاسخ

وسیله والدین طراحی شده اسـت.   نشده به منابع استرس گزارش
دسـت آمـد از ایـن مقیـاس بـه رتبـه درصـدي تبـدیل          نمـره بـه  

دامنه بهنجار در نظر گرفتـه   15-80هاي درصدي  شود. رتبه می
از قدرت تفکیک باالیی براي تمایز والدین  PSI-SFشوند.  می

). آلفاي کرونبـاخ  21است ( دو گروه بالینی و عادي برخوردار
، نارسـا  6هاي پریشـانی والـدین   مقیاس نسخه فارسی براي خرده

و  8آفـرین  ، کـودك مشـکل  7والـد  -وري تعامل کودك کنش
گـزارش شـده    93/0و  89/0، 76/0، 82/0 ترتیـب  نمره کل بـه 

وسیله همبستگی نمره کـل بـا    همچنین روایی سازه آن بهاست. 
 10سـازي  ) و برونـی =40/0r( 9سـازي هاي درونـی خرده مقیاس

)56/0r=( 11) ســیاهه رفتــار کــودكCBCLتأییــد  12) ایشــنباخ
   .)22( شده است

: )DASS(  )23( 13مقیــاس افســردگی، اضــطراب و اســترس
بـراي   اي مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس  گویه 24نسخه 

کـار رفـت. نسـخه     هبررسی میزان سالمت خلقی گروه نمونـه بـ  
اي از جمعیـت عمـومی،    روي نمونـه  )24( فارسی ایـن مقیـاس  

هـا   دانشجویان و بیماران درد مزمن هنجاریابی شده است؛ یافته
و  حاکی از استخراج سه عامل افسردگی، اضـطراب و اسـترس  

تأیید روایی سازه آن در هر گروه بود. پایایی به روش همسانی 
درونی این مقیـاس در گـروه جمعیـت عمـومی، دانشـجویی و      

ــه گــزارش شــده  62/0و  97/0، 95/0ترتیــب  بیمــاران مــزمن ب
هـاي افسـردگی   است. روایی همگراي ایـن مقیـاس بـا مقیـاس    

)، پرسشـنامه شخصـیتی   CAI( 15)، اضطراب کتـل BDI( 14بک
آن بـراي   17) و روایـی تمـایزي  MMPI( 16سـوتا  ندجهی مینهچ

تمایزگــذاري میــان گــروه افــراد عــادي و بیمــاران درد مــزمن  
  1 بخش گزارش شده است. رضایت

ایـن مقیـاس   ): YSR ()25( 18نوجوانان خودگزارشیمقیاس 
، 26(وسیله حبیبی و همکاران  ساخته و به )25( وسیله ایشنباخ به

ــت.     )27 ــده اس ــابی ش ــران هنجاری ــاس   YSRدر ای ــک مقی ی
ــراي ســنین   ســال اســت کــه دو بخــش   6-18خودگزارشــی ب

مشکالت رفتاري دارد. بررسی  20سازي و برونی 19سازي درونی
عــاملی  از ســاختار هشــت YSRنســخه فارســی  21روایــی ســازه

ــا پرسشــنامه    حمایــت کــرد و روایــی همگــراي ایــن مقیــاس ب
) و مشـکالت رفتـاري   J-EPQ( 22آیزنـگ شخصیتی نوجوانان 

بخش بود. آلفاي کرونباخ براي پسـران   رضایت  )RBP( 23راتر
کــردن بــراي  و بــه روش دو نیمــه 94/0و بــراي دختــران  89/0

گزارش شده اسـت. آلفـاي    87/0و براي دختران  84/0پسران 
ــرده   ــراي خ ــاخ ب ــاس کرونب ــردگی،    مقی ــطراب/ افس ــاي اض ه

_______________________________________ 
1- Family Satisfaction Scale 
2- cronbach's α 
3- Family Communication Scale 
4- Parenting Stress Index- Short Form  
5- Abidin  6- parental distress 
7- parent-child dysfunctional interaction 
8- difficult child 9- internalizing 
10- externalizing 
11- Child Behavior Check List  
12- Achenbach  
13- Depression,Anxiety and Stress Scale 
14- Beck Depression Inventory 
15- Cattle Anxiety Inventory 
16- Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
17- discriminant 18- Youth Self-Report 
19- internalizing 20- externalizing1 
21- construct  
22- Junior Eysenck Personality Questionnaire 
23- Rutter`s behavior problem 
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ــه ــک   گوش ــردگی، مش ــري/ افس ــکالت  گی ــمانی، مش الت جس
شکنی،  اجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه، رفتار قانون

سازي و مشکالت کلی سازي، درونیرفتار پرخاشگرانه، برونی
، 64/0، 78/0، 66/0، 79/0، 78/0، 85/0، 83/0ترتیـــــب  بـــــه

ــه روش   79/0و  81/0، 89/0، 87/0 ــایی بـــ و ضـــــریب پایـــ
، 71/0، 77/0ترتیـب   ا بهه مقیاس کردن براي همان خرده دونیمه

 83/0و  76/0، 83/0، 86/0، 69/0، 87/0، 67/0، 86/0، 68/0
  .)27، 26(دست آمده است  به

 19): این فهرسـت شـامل   LE( )28( 1وقایع زندگیفهرست 
ماه  6زاي موجود در زندگی را  جمله است که حوادث استرس

یـابی  سنجد. این فهرست شـامل زمینـه   قبل از اجراي آزمون می
وقایع و رخداد هاي مهـم زنـدگی مثـل طـالق، مـرگ و میـر،       

ت، مشـکالت محــیط کــار و خـانواده، بــارداري، جــدایی موقــ  
ماه اخیر هست که به صورت  6مشکالت مالی و غیره در طول 

 88/0شود. میزان آلفـاي کرونبـاخ آن    بله و خیر پاسخ داده می
  ).28دست آمده است ( به

براي انتخاب متغیرهاي منطقـی بـراي اسـتفاده همزمـان بـا      
از پیشینه پژوهش و راهنماي ابزار استفاده  FACES-IVمقیاس 

عنوان پیشایندها یـا متغیرهـاي    اب شد که بههایی انتخ شد؛ سازه
 روایـی  بررسـی  شـدند. بـراي   داد این مقیاس محسوب می برون
 استرس و نسخه و اضطراب افسردگی، مقیاس واگرا، و همگرا
 و والـدین  از نفـر  65 فرزندپروري روي استرس شاخص کوتاه
 11-18 نوجـوان  70 روي کودکـان  رفتـاري  مشـکالت  مقیاس
 از واگرا، و همگرا متغیرهاي رابطه بررسی ايبر. شد اجرا سال
 هـاي  ویژگی اساس بر آزمودنی تعداد همین به نمونه گروه بین

 FACES-IV هـاي  مقیاس به که شدند انتخاب شناختی جمعیت
بودند. گفتنی است مقیاس انسجام  داده جواب زندگی وقایع و

و انعطاف خانواده، مقیاس رضایت خانواده، مقیـاس تعـامالت   
وسیله پدر  پروري بهنواده و فرم کوتاه شاخص استرس فرزندخا

سـال خـانواده و    12و مادر خانواده و یکـی از فرزنـدان بـاالي    
وسـیله پـدر و مـادر     مقیاس افسردگی، اضـطراب و اسـترس بـه   

وسیله  خانواده و مقیاس مشکالت رفتاري کودك و نوجوان به
ــدان در مــدت یــک ســاعت در منــزل شخصــی    یکــی از فرزن

  ها تکمیل شد. زمودنیآ
هــایی مــورد هــا، فقــط پرسشــنامهدر تجزیــه و تحلیــل داده

هـا پاسـخ داده شـده بـود.      استفاده قرار گرفت که به همه گویه
و بـه   SPSS-182افـزار  بـا کمـک نـرم    هـا تجزیه و تحلیـل داده 

ــون   ــتگی پیرس ــریب همبس ــی    3روش ض ــی روای ــراي بررس (ب

هاي مورد ریانس گروه(براي مقایسه وا 5آزمون لوین )،4مالك
هــاي مختلــف (مقایســه میــانگین گــروه t6مقایســه)، و آزمــون 

ــانواده ــرده  خ ــا در خ ــاس ه ــزار    مقی ــرم اف ــد. از ن ــام ش ــا) انج ه
LISREL-8.87 )29  .براي بررسی برازش آماري استفاده شـد (

بـا بارشـدن    )30( 8عـاملی  مدل مورد بررسی شامل الگوي شش
ته به هم بود. با توجه بـه نقـض   گویه روي شش عامل وابس 42

هـا، از روش بیشـینه    مفروضه نرمـال بـودن توزیـع بیشـتر گویـه     
 در برابر نقض مفروضه نرمال بودن توزیع 9نمایی مقاوم درست

 10بنتلر -خی ساتوراهاي مجذوربراي برآورد مدل و از شاخص
)χ2 ( 11خـی بـه درجـه آزادي   )، شاخص نسبت مجـذورdf/χ2 ،(

)، شــاخص نیکـویی بــرازش  GFI( 12شـاخص نیکــویی بـرازش  
 )، ریشـه CFI( 14اي)، شاخص برازش مقایسهAGFI( 13انطباقی
 میـانگین  ) و ریشهRMSEA( 15تقریب خطاي مجذور میانگین
) براي بررسی برازش مدل استفاده RMSR( 16باقیمانده مجذور

  1شد.
  
  ها یافته

آزمـودنی   1652سب توزیع جغرافیاي شهري، از میان بر ح
هــاي تهــران، یــزد، مشــهد، کرمانشــاه،  در گــروه نمونــه، شــهر
درصـد،   3/15درصـد،   6/13ترتیـب   اصفهان، شیراز و تبریز به

 1/18درصد و  6/12درصد،  2/14درصد،  1/13درصد،  3/13
 8/33هـا را بـه خـود اختصـاص داده بودنــد.      درصـد آزمـودنی  

درصـد از حجـم گـروه نمونـه را      4/31درصد و  9/34درصد، 
ترتیب فرزند، زن و شوهر تشکیل دادنـد. میـانگین، انحـراف     به

، 31/46ترتیـب در گـروه پـدران     معیار، کمینه و بیشینه سـن بـه  
ــادران  80، 22، 78/10 و  76، 18، 18/10، 24/41، در گــروه م

ــدان   ــروه فرزن ــزان  46، 11، 83/4، 03/21در گ ــود. می ــال ب  س
تحصیالت بیسواد، ابتدایی، راهنمایی، دبیرسـتان، دیـپلم، فـوق    

درصـد،   1/1ترتیب در  دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد به
  درصــــد،  0/31درصــــد،  0/2درصــــد،  6/11درصــــد،  2/7

_______________________________________ 
1- Life Event checklist 
2- Statistical Package for the Social Science- version 18 
3- Pearson correlation 4- criteria  
5-  Leven test  6- t test 
7- Linear Structural Relationships-version 8.8 
8- six-factor oblique model  
9- maximum likelihood robust 
10- Satorra-Bentler scaled chi-square 
11- degree of freedom  
12- Goodness of Fit Index  
13- Adjusted Goodness of Fit Index 
14- Comparative Fit Index  
15- Root Mean Square Error of Approximation  
16- Root Mean Square Residual 
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درصـد،   3/2درصد پـدران و   2/9درصد و  1/24درصد، 1/12
 3/7درصــد،  7/33درصــد،  0/3درصــد،  6/13درصــد،  1/15

 2/0درصـد مـادران گـزارش شـد.      2/4درصد و  8/18درصد، 
درصد پدران نیز تحصیالت حوزوي داشتند. در گروه فرزندان 
ــدایی، راهنمــایی، دبیرســتان و دانشــگاه    ــزان تحصــیالت ابت می

درصــد  0/29درصــد،  4/10درصــد،  0/1وســیله  ترتیــب بــه بــه
؛ سـر بـدون فرزنـد   مزنـدگی بـا ه  درصد گـزارش شـد.    6/37و

؛ زندگی با همسر و فرزند تنـی ؛ و فرزند ناتنی زندگی با همسر
و فـوت همسـر   ؛ فرزنـدان و والـدین همسـر    زندگی بـا همسـر،  
و زنـدگی بـا فرزنـدان و    و  طالق از همسـر  ؛زندگی با فرزندان

درصد،  7/82درصد،  8/0درصد،  6/9ترتیب در  به سایر موارد
درصـد از حجــم   2/1درصــد و  3/0درصـد،   4/1درصـد،   7/2

  نه گزارش شد.گروه نمو
مقیاس انسجام متوازن براي گـروه   میانگین نمره خام خرده 

و  79/27، 53/27ترتیـب   پدران، مادران و فرزندان خـانواده بـه  
 25دست آمد. در گـروه پـدران، مـادران و فرزنـدان      به 94/26

درصـد   50؛ 25و  26، 26ترتیب زیر نمـره خـام    درصد افراد به
درصـد افـراد    25؛ و 28و  28، 28 ترتیب زیر نمره خـام  افراد به

قرار داشـتند. میـانگین نمـره      30و  30، 30ترتیب باالي نمره  به
پـذیري متـوازن بـراي گـروه پـدران،      مقیاس انعطاف خام خرده

 79/24و  69/25، 84/25ترتیـب   مادران و فرزندان خـانواده بـه  
درصـد   25دست آمد و در گروه پدران، مـادران و فرزنـدان    به

درصـد افـراد    50؛ 22و  23، 24ترتیب زیـر نمـره خـام     هافراد ب
ــه ــره خــام   ب ــر نم ــراد  25؛ و 25و  26، 26ترتیــب زی درصــد اف
قـرار داشـتند. میـانگین نمـره      28و  29، 28ترتیب باالي نمره  به

مقیاس گسسته براي گروه پدران، مادران و فرزنـدان   خام خرده
آمـد و در   دسـت  بـه  62/16و  29/16، 23/16ترتیب  خانواده به

ترتیـب زیـر    درصد افراد بـه  25گروه پدران، مادران و فرزندان 
ترتیب زیر نمره خام  درصد افراد به 50؛ 13و  13، 13نمره خام 

و  19، 19ترتیب باالي نمره  درصد افراد به 25؛ و 16و  16، 16
تنیده براي  هم مقیاس به قرار داشتند. میانگین نمره خام خرده 19

، 20/20ترتیــب  ادران و فرزنــدان خــانواده بــهگــروه پــدران، مــ
دســت آمــد و در گــروه پــدران، مــادران و  بــه 16/19و  15/20

؛ 16و  17، 17ترتیب زیر نمره خـام   درصد افراد به 25فرزندان 
 25؛ و 19و  20، 20ترتیـب زیـر نمـره خـام      درصد افراد بـه  50

. قـرار داشـتند   22و  23، 23ترتیـب بـاالي نمـره     درصد افراد به
مقیاس نـامنعطف بـراي گـروه پـدران،      میانگین نمره خام خرده

 21/21و  49/21، 68/21ترتیـب   مادران و فرزندان خـانواده بـه  

درصـد   25دست آمد و در گروه پدران، مـادران و فرزنـدان    به
درصـد افـراد    50؛ 19و  19، 19ترتیب زیـر نمـره خـام     افراد به
ــه ــره خــام   ب ــر نم ــراد  25؛ و 21و  22، 22ترتیــب زی درصــد اف
قـرار داشـتند. میـانگین نمـره      24و  24، 24ترتیب باالي نمره  به

مقیاس آشفته براي گروه پدران، مـادران و فرزنـدان    خام خرده
دسـت آمـد و در    بـه  15/15و  19/15، 05/15ترتیب  خانواده به

ترتیـب زیـر    درصد افراد بـه  25گروه پدران، مادران و فرزندان 
ترتیب زیر نمره خام  درصد افراد به 50؛ 12و  12، 12نمره خام 

و  18، 18ترتیب باالي نمره  درصد افراد به 25؛ و 14و  14، 14
  قرار داشتند. 18

، شـامل  FACES-IVهـاي   هاي تحلیل عاملی تأییدي گویه یافته
در  tداري  بارهــاي عــاملی، خطــاي اســتاندارد و مقــادیر معنــی 

  آمده است. 1جدول
ررسی (الگوي شش عاملی با بـار  میزان برازش مدل مورد ب

مقیاس  گویه روي شش عامل وابسته به هم؛ سه خرده 42شدن 
هـم تنیـده در بعـد انسـجام و سـه       گسسته، انسجام متوازن و بـه 

ــرده ــاف  خ ــامنعطف، انعط ــاس ن ــفته   مقی ــوازن و آش ــذیري مت   پ
  ، AGFI=91/0پـــذیري) مناســــب بــــود (  در بعـــد انعطــــاف 

92/0=GFI ،92/0=CFI ،08/0=RMR، 059/0=RMSEA ،
46/5475=Satorra-Bentler 804χ2 ،001/0≤pها  ). به بیان دیگر یافته

  عاملی حمایت کرد. از مدل شش
ــاس    ــایی) مقی ــایی بازآزم ــاخ (و ضــریب پای آلفــاي کرونب

ترتیـب   تعامالت خانوادگی براي پدران، مادران و فرزنـدان بـه  
) و آلفاي کرونباخ 57/0( 89/0) و 59/0( 87/0)، 68/0( 88/0

ــایت     ــاس رض ــل مقی ــره ک ــایی) نم ــایی بازآزم (و ضــریب پای
 90/0ترتیــب  خــانوادگی بــراي پــدران، مــادران و فرزنــدان بــه

ــه57/0( 89/0) و 68/0( 88/0)، 76/0( ــاي   ) ب دســت آمــد. آلف
قابـل قبـول    FACES-IVهـاي   مقیـاس  کرونباخ مقیاس و خرده
هـاي   روزه نشانگر ثبات نمره 20آزمایی بود. ضرایب پایایی باز

  ).2جدول بود ( FACES-IVهاي  مقیاس مقیاس و خرده
هاي مربوط به روایـی همگـرا و واگـرا نشـان داد کـه       یافته

، DASSهاي  مقیاس ، خردهPSI-SFهاي مقیاس میان نمره خرده
و  YSRسازي از مقیاس  سازي و برونی هاي درونیمقیاس خرده

نســجام متــوازن و انعطــاف متــوازن مقیــاس وقــایع زنــدگی بــا ا
عنوان کارکردهـاي مثبـت خـانواده) همبسـتگی منفـی و بـا        (به

هـم تنیـده، گسسـته، آشـفته و نـامنعطف       هـاي بـه   مقیـاس  خرده
عنوان کارکردهاي منفی خانواده) همبسـتگی مثبـت وجـود     (به

  ).3جدول داشت (
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  FACES-IVهاي  هاي تحلیل عاملی تأییدي گویه یافته -1جدول 

بارهاي   ویهگ
  عاملی

خطاي 
 استاندارد

 tداري مقدار معنی

1  32/0  03/0  89/9  
2  45/0  02/0  74/15  
3  62/0  03/0  76/17  
4  43/0  15/0  84/2  
5  17/0  05/0  27/3  
6  60/0  03/0  47/17  
7  63/0  02/0  45/24  
8  53/0  03/0  90/15  
9  67/0  02/0  08/27  
10  19/0-  09/0  08/2-  
11  24/0  05/0  87/4  
12  42/0  04/0  46/10  
13  54/0  02/0  08/24  
14  60/0  02/0  53/22  
15  37/0  03/0  47/10  
16  60/0  16/0  57/3  
17  39/0  04/0  31/8  
18  67/0  02/0  44/25  
19  60/0  02/0  15/25  
20  45/0  02/0  39/16  
21  55/0  03/0  89/17  
22  12/0  07/0  66/1  
23  63/0  04/0  16/16  
24  58/0  03/0  58/18  
25  51/0  02/0  41/20  
26  18/0  04/0  43/4  
27  47/0  03/0  71/13  
28  40/0  15/0  65/2  
29  24/0-  04/0  87/5-  
30  63/0  03/0  87/20  
31  57/0  02/0  61/22  
32  52/0  02/0  09/19  
33  61/0  03/0  85/20  
34  27/0-  07/0  70/3-  
35  61/0  03/0  94/16  
36  55/0  03/0  82/16  
37  31/0  03/0  12/9  
38  49/0  02/0  66/19  
39  55/0  03/0  30/17  
40  09/0  09/0  02/1  
41  25/0-  04/0  91/5-  
42  77/0  02/0  60/27  

روزه مقیــاس  20آلفــاي کرونبــاخ و پایــایی بازآزمــایی  -2جــدول 
FACES-IV هایش مقیاس و خرده  

  پایایی بازآزمایی  آلفاي کرونباخ    

  69/0  74/0  پدران  نمره کل

  72/0  72/0  مادران

  59/0  59/0  فرزندان

  51/0  71/0  پدران  انسجام متوازن

  62/0  72/0  مادران

  47/0  77/0  فرزندان

  46/0  6/0  پدران  پذیري متوازن انعطاف

  64/0  69/0  مادران

  49/0  69/0  فرزندان

  67/0  70/0  پدران  گسسته

  65/0  69/0  مادران

  43/0  74/0  فرزندان

  60/0  60/0  پدران  هم تنیده به

  67/0  56/0  مادران

  52/0  52/0  فرزندان

  52/0  58/0  پدران  نامنعطف

  62/0  62/0  مادران

  55/0  55/0  فرزندان

  65/0  75/0  پدران  آشفته

  56/0  76/0  مادران

  37/0  73/0  فرزندان
  

، نمـره  Zهاي خام، فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، نمره  نمره
T هــاي سمقیــا درصــدي خــردهو رتبــهFACES-IV  انســجام)

ــه  ــوازن، ب ــوازن، انعطــاف مت ــده، گسســته، آشــفته و   مت هــم تنی
  آمده است. 4جدول نامنعطف) در 
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  PSI-SF ،DASS ،YSR ،LF ،FCS ،FSSهاي  مقیاس با خرده FACES-IVماتریس همبستگی چندگانه مقیاس  -3جدول 

  هامقیاسخرده  هامقیاس
  FACES-IV هاي انعطاف مقیاس خرده FACES-IVهاي انسجام  مقیاس خرده

  نامنعطف  متوازن  آشفته  گسسته  متوازن  هم تنیدهبه
PSI-SF  67/0**  -51/0**  57/0**  71/0**  -76/0**  69/0** آشفتگی والدین  

  85/0**  -64/0**  55/0**  63/0**  -42/0**  78/0** والد –کارآمد کودكتعامل نا  
  67/0**  -61/0**  65/0**  75/0**  -68/0**  58/0** آفرین هاي کودك مشکلویژگی  

DASS  66/0**  -48/0**  53/0** 45/0** -59/0** 67/0** استرس  
  51/0**  -56/0**  62/0**  75/0**  -44/0**  49/0**  اضطراب  
  65/0**  -54/0*  59/0**  57/0**  -64/0**  59/0**  افسردگی  

YSR  37/0**  -34/0*  35/0*  36/0*  -32/0*  34/0*  درونی سازي مشکالت رفتاري  
  46/0**  -54/0**  49/0**  41/0**  -56/0**  47/0**  برونی سازي مشکالت رفتاري  

LF  63/0**  -39/0**  61/0**  35/0**  -48/0**  53/0**  وقایع زندگی  
FCS  58/0**  81/0**  -48/0**  -39/0**  72/0**  -45/0**  تعامالت خانوادگی-  
FSS  57/0**  84/0**  -71/0**  -61/0**  75/0**  -56/0**  رضایت خانوادگی-  

*p< 05/0  
  

  FACES-IVهاي  هاي استاندارد خرده مقیاس توزیع نمره -4جدول 

نمره   
  خام

فراوانی 
  مطلق

  فراوانی
  نسبی 

  نمره
Z 

  نمره
T 

  رتبه
  درصدي

  نمره 
  فراوانی  فراوانی  خام

  نسبی 
  نمره
Z 

  نمره
T 

  رتبه
  درصدي

زن
متوا

جام 
 انس
س
مقیا

ده 
خر

  

3  1 1/0 36/3- 45/16 0004/0 22 3 1/2 31/1- 89/36 0949/0 
7 4 2/0 88/2- 19/21 0020/0 23 61 7/3 15/1- 51/38 1254/0 
8 1 1/0 69/2- 10/23 0036/0 24 65 9/3 97/0- 27/40 1653/0 

10 2 1/0 61/2- 89/23 0045/0 25 89 4/5 79/0- 08/42 2142/0 
12 4 2/0 49/2- 12/25 0064/0 26 131 9/7 57/0- 29/44 2840/0 
13 5 3/0 35/2- 46/26 0093/0 27 171 4/10 31/0- 94/46 3798/0 
14 7 4/0 22/2- 76/27 0131/0 28 198 12 01/0- 92/49 4968/0 
15 9 5/0 09/2- 07/29 0182/0 29 169 2/10 29/0 88/52 6132/0 
16 7 4/0 99/1- 09/30 0232/0 30 166 10 58/0 81/55 7195/0 
17 7 4/0 92/1- 84/30 0277/0 31 146 8/8 91/0 10/59 8185/0 
18 15 9/0 82/1- 84/31 0347/0 32 79 8/4 23/1 26/62 8898/0 
19 18 1/1 69/1- 06/33 0451/0 33 75 5/4 54/1 44/65 9387/0 
20 30 8/1 55/1- 48/34 0603/0 34 34 1/2 93/1 31/69 9733/0 
21 22 3/1 43/1- 73/35 0768/0 35 25 5/1 41/2 08/74 9920/0 

ف
عطا
س ان

مقیا
ده 
خر

 
زن
متوا

ي 
ذیر
پ

  

4 1 01/0 36/3- 45/16 0004/0 21 68 1/4 11/1- 92/38 1339/0 
7 2 01/0 3- 20 0013/0 22 88 3/5 90/0- 98/40 1834/0 
8 1 01/0 83/2- 66/21 0023/0 23 91 5/5 71/0- 94/42 2402/0 
9 3 02/0 69/2- 10/23 0036/0 24 122 4/7 50/0- 98/44 3078/0 

10 2 01/0 57/2- 35/24 0052/0 25 153 3/9 27/0- 34/47 3950/0 
11 3 02/0 47/2- 29/25 0067/0 26 165 10 01/0- 90/49 4959/0 
12 5 03/0 35/2- 46/26 0093/0 27 188 4/11 27/0 74/52 6079/0 
13 5 03/0 24/2- 57/27 0125/0 28 163 9/9 58/0 80/55 7192/0 
14 7 04/0 14/2- 62/28 0163/0 29 121 3/7 88/0 75/58 8093/0 
15 8 05/0 03/2- 67/29 0210/0 30 100 1/6 17/1 72/61 8794/0 
16 23 4/1 87/1- 32/31 0308/0 31 55 3/3 47/1 65/64 9285/0 
17 12 7/0 73/1- 72/32 0420/0 32 51 1/3 78/1 76/67 9622/0 
18 20 2/1 62/1- 75/33 0521/0 33 20 2/1 16/2 62/71 9847/0 
19 35 1/2 48/1- 21/35 0965/0 34 8 05/0 49/2 88/74 9936/0 
20 50 3 30/1- 98/36 0965/0 35 6 04/0 88/2 81/78 9980/0 
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  ادامه -4جدول 

نمره   
  خام

فراوانی 
  مطلق

  فراوانی
  نسبی 

  نمره
Z 

  نمره
T 

  رتبه
  درصدي

  مره ن
  فراوانی  فراوانی  خام

  نسبی 
  نمره
Z 

  نمره
T 

  رتبه
  درصدي

رده
خ

 
فته
آش

س 
مقیا

  

1 1 01/0 36/3- 45/16 0004/0 19 79 8/4 63/0 34/56 7370/0 
3 1 01/0 08/3- 19/19 0010/0 20 88 3/5 81/0 06/58 7899/0 
5 1 01/0 94/2- 65/20 0017/0 21 67 1/4 99/0 91/59 8391/0 
6 1 01/0 83/2- 66/21 0023/0 22 55 3/3 16/1 64/61 8778/0 
7 10 06/0 52/2- 75/24 0058/0 23 42 5/2 33/1 32/63 9086/0 
8 20 2/1 16/2- 38/28 0153/0 24 36 2/2 50/1 01/65 9333/0 
9 34 1/2 85/1- 54/31 0324/0 25 25 5/1 67/1 71/66 9527/0 

10 64 9/3 53/1- 74/34 0635/0 26 16 1 82/1 21/68 9657/0 
11 91 5/5 21/1- 88/37 1127/0 27 15 9/0 97/1 69/69 9755/0 
12 110 7/6 93/0- 71/40 1764/0 28 9 5/0 12/2 23/71 9831/0 
13 115 7 68/0- 19/43 2478/0 29 6 4/0 25/2 53/72 9879/0 
14 135 2/8 45/0- 52/45 3271/0 30 7 4/0 41/2 08/74 9920/0 
15 160 7/9 20/0- 48 4207/0 31 2 1/0 57/2 65/75 9948/0 
16 140 5/8 04/0 40/50 5159/0 33 2 1/0 66/2 62/76 9961/0 
17 129 8/7 26/0 56/52 6012/0 34 3 2/0 83/2 34/78 9977/0 
18 110 7/6 46/0 59/54 6770/0 35 2 1/0 19/3 89/81 9993/0 

س 
مقیا

ده 
خر

 به
یده
م تن
ه

  

6 3 2/0 08/3- 19/19 0010/0 21 133 1/8 26/0 56/52 6012/0 
7 2 1/0 79/2- 08/22 0026/0 22 118 1/7 47/0 70/54 6808/0 
8 3 2/0 64/2- 65/23 0042/0 23 112 8/6 69/0 86/56 7538/0 
9 2 1/0 52/2- 75/24 0058/0 24 83 5 90/0 99/58 8156/0 

10 8 5/0 37/2- 33/26 0090/0 25 82 5 12/1 17/61 8680/0 
11 16 1 13/2- 70/28 0166/0 26 62 8/3 36/1 64/63 9136/0 
12 32 9/1 86/1- 45/31 0318/0 27 51 1/3 64/1 40/66 9495/0 
13 45 7/2 59/1- 13/34 0562/0 28 24 5/1 93/1 31/69 9733/0 
14 55 3/3 35/1- 46/36 0879/0 29 9 5/0 14/2 38/71 9837/0 
15 92 6/5 11/1- 95/38 1346/0 30 9 5/0 31/2 06/73 9895/0 
16 104 3/6 85/0- 47/41 1967/0 31 4 2/0 49/2 88/74 9936/0 
17 111 7/6 63/0- 72/43 2649/0 32 3 2/0 64/2 35/76 9958/0 
18 133 1/8 41/0- 94/45 3423/0 33 2 1/0 79/2 92/77 9974/0 
19 135 2/8 18/0- 17/48 .4274/0 34 1 1/0 94/2 35/79 9983/0 
20 140 5/8 04/0 37/50 5146/0 35 2 1/02 19/3 89/81 9993/0 

ده 
خر

ف
نعط
 نام
س
مقیا

  

7 3 2/0 08/3- 19/19 0010/0 22 163 9/9 09/0 90/50 5358/0 
9 3 2/0 76/2- 45/22 0029/0 23 139 4/8 34/0 36/53 6316/0 

10 2 1/0 61/2- 89/23 0045/0 24 137 3/8 58/0 80/55 7192/0 
11 6 4/0 45/2- 46/25 0071/0 25 117 1/7 84/0 41/58 7998/0 
12 9 5/0 26/2- 37/27 0118/0 26 79 8/4 09/1 89/60 8619/0 
13 14 8/0 07/2- 28/29 0191/0 27 67 1/4 33/1 30/63 9082/0 
14 28 7/1 85/1- 54/31 0324/0 28 55 3/3 62/1 16/66 9469/0 
15 65 9/3 54/1- 61/34 0619/0 29 19 2/1 89/1 87/68 9704/0 
16 65 9/3 26/1- 36/37 1032/0 30 12 7/0 06/2 59/70 9803/0 
17 88 3/5 03/1- 71/39 1517/0 31 8 5/0 21/2 14/72 9866/0 
18 82 5 82/0- 78/41 2056/0 32 9 5/0 41/2 08/74 9920/0 
19 132 8 60/0- 98/43 2735/0 33 4 2/0 66/2 62/76 9961/0 
20 156 4/9 35/0- 55/46 3649/0 34 3 2/0 94/2 35/79 9983/0 
21 110 7/6 13/0- 72/48 4492/0 35 1 1/0 36/3 55/83 9996/0 
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  ادامه -4جدول 

نمره   
  خام

فراوانی 
  مطلق

  فراوانی
  نسبی 

  نمره
Z 

  نمره
T 

  رتبه
  درصدي

  نمره 
  فراوانی  فراوانی  خام

  نسبی 
  نمره
Z 

  نمره
T 

  رتبه
  درصدي

  5 1 1/0 36/3- 45/16 0004/0 21 57 5/3 15/1 49/61 8746/0 

ده 
خر

فته
آش

س 
مقیا

  

6 2 1/0 3- 20 0013/0 22 43 6/2 32/1 19/63 9063/0 
7 46 8/2 13/2- 70/28 0166/0 23 32 9/1 48/1 77/64 9301/0 
8 51 1/3 67/1- 29/33 0473/0 24 18 1/1 61/1 07/66 9460/0 
9 68 1/4 37/1- 28/36 0851/0 25 25 5/1 75/1 46/67 9596/0 

10 103 2/6 08/1- 17/39 1393/0 26 14 8/0 91/1 11/69 9720/0 
11 96 8/5 83/0- 67/41 2025/0 27 18 1/1 10/2 71 9822/0 
12 115 7 61/0- 85/43 2694/0 28 7 4/0 33/2 30/73 9901/0 
13 147 9/8 38/0- 21/46 3525/0 29 2 1/0 45/2 54/74 9929/0 
14 178 8/10 11/0- 88/48 4556/0 30 5 3/0 59/2 87/75 9952/0 
15 124 5/7 13/0 29/51 5514/0 31 1 1/0 76/2 55/77 9971/0 
16 104 3/6 32/0 15/53 6237/0 32 1 1/0 83/2 34/78 9977/0 
17 119 2/7 51/0 09/55 6944/0 33 1 1/0 94/2 35/79 9983/0 
18 68 1/4 69/0 86/56 7538/0 34 1 1/0 08/3 81/80 9990/0 
19 60 6/3 82/0 22/58 7944/0 35 1 1/0 36/3 55/83 9996/0 
20 68 1/4 97/0 74/59 8350/0       

  
 بحث 

ویژه آخـرین   و به FACESهاي مقیاس سال گذشته 25در 
ــه FACES IVن، نســخه آ هــاي طــور گســترده در محــیط  ب

. اما تاکنون استفاده از آن در )31( کلینیکی استفاده شده است
پـذیر   هاي ملـی امکـان  و موجود نبودن نرم ایران، به دلیل آماده

نبوده اسـت. بنـابراین پـژوهش حاضـر بـا هـدف هنجاریـابی و        
هـا   سنجی این مقیاس انجام شد. یافتـه  هاي روانبررسی ویژگی
  گیرد: هاي پژوهش مورد بحث قرار می بر پایه هدف

 FACES-IVهدف نخست پژوهش بررسی ساختار عـاملی 
هـاي  املی حمایـت کـرد؛ شـاخص   ها از مدل شش عـ  یافتهبود. 
CFI ،AGFI  وGFI   هـاي  بر برازش بسیار مطلـوب و شـاخص

RMSEA  وRMR    بر برازش مطلوب داللت داشتند، ولـی بـر
خـی بـر درجـه آزادي بـرازش     مبناي شـاخص نسـبت مجـذور   

ــا یافتــه  چنــدان رضــایت هــاي دیگــر  بخــش نبــود. ایــن یافتــه ب
  ) همسو است. 32، 30، 7، 5ها ( پژوهش

ــدف  ــایی  ه ــی پای ــژوهش بررس ــود.  FACES-IVدوم پ ب
بخش بود.  ها رضایت مقیاس آلفاي کرونباخ این مقیاس و خرده

  ضریب پایایی بازآزمایی نیز نشانگر ثبات آن طی زمان بود. 
)، PSI-SFپـروري ( هـاي اسـترس فرزنـد   مقیاس میان خرده

)، DASSهـاي اضـطراب، اسـترس و افسـردگی (     مقیـاس  خرده
ــاري مشــکالت ــان ( رفت ــدگی (YSRکودک ــایع زن )، LF)، وق
 خـانواده  تعـامالت  و مقیـاس ) FSS( خـانواده  رضـایت  مقیاس

)FCS(      بــه) عنــوان  بــا انســجام متــوازن و انعطــاف متــوازن
کارکردهـــاي مثبـــت خــــانواده) همبســـتگی منفـــی و بــــا     

هـم تنیـده، گسسـته، آشـفته و نـامنعطف       هـاي بـه   مقیـاس  خرده
) همبسـتگی مثبـت وجـود    عنوان کارکردهاي منفی خانواده (به

پروري زاي فرزندهاي استرسموقعیت -1داشت. به بیان دیگر 
بـا کـارکرد مثبـت خــانوادگی رابطـه منفـی و بـا کژکنشــی در       
ــت.      ــت داشـ ــه مثبـ ــانوادگی رابطـ ــرد خـ ــارکرد و عملکـ   کـ

هاي خلقی منفی با ابعاد و کارکرد مثبت خانوادگی  اختالل -2
ملکـرد خـانواده هماینـد    رابطه منفی داشت و با کژکنشی در ع

افزایش تنش و مشکالت رفتاري در کودکان خانواده  -3بود. 
ــا    ــا عملکردهــاي منفــی خــانواده و کــاهش ایــن مشــکالت ب ب

افزایش وقایع  -4کارکردهاي مثبت خانوادگی ارتباط داشت. 
زایی مثل مـرگ  زاي زندگی مانند وقایع ناگوار و تنش استرس

عملکردهــاي منفــی خــانواده و و میــر، طــالق، بیکــاري و... بــا 
کاهش ایـن وقـایع بـا کارکردهـاي مثبـت خـانوادگی ارتبـاط        

افـزایش عملکـرد و کـارکرد مثبـت خـانوادگی بـا        -5داشت. 
  افزایش تعامالت و رضایت خانوادگی همراه بود و برعکس.

معـادل   tو  Zهـاي   هدف چهـارم پـژوهش بررسـی نمـره    
ایـن انتظـار همسـو    ها با  بود. یافته FACES-IVهاي خام  نمره

هـاي  هـاي روانـی در جامعـه آزمـودنی    بود که توزیع اختالل
گروه عادي داراي توزیع کجی مثبت است. با توجه به توزیع 

هاي میانگین و انحراف هاي خام، استفاده از آمارهمثبت داده
هـا درسـت نیسـت.    هاي فردي آزمـودنی  معیار در تفسیر نمره
و  Zام بـه رتبـه درصـدي، نمـره     هاي خ بنابراین با تبدیل نمره

ــره  ــره  tنم ــیر نم ــت تفس ــون  ، قابلی ــاي آزم  FACES-IV ه
  پذیر شد.  امکان
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توجه پـژوهش حاضـر، مـوارد     هاي قابلدر استفاده از یافته
هـاي هنجـاري،    در تهیـه جـدول   -1زیر باید مدنظر قرار گیرد: 

معرف بودن نمونه و حجم نمونه از اهمیـت بـاالیی برخـوردار    
ه نمونه بیشتر باشـند، واریـانس خطـا    وقدر افراد گراست. هر چ

شـود. بنـابراین   بهنجـارتر مـی   tهـاي   بیشتر شـده و توزیـع نمـره   
هاي آتی افزون بـر افـزایش حجـم     شود در پژوهش پیشنهاد می

هـاي بیشـتري بررسـی شـود تـا      نمونه هـر اسـتان، تعـداد اسـتان    
تـر باشـد.   هـاي جمعیـت شـناختی گـروه نمونـه معـرف      ویژگی
هـاي دیگـر بـا همـین روش     نین در صورتی کـه پـژوهش  همچ

هـا و افـزایش حجـم نمونـه      انجام شوند، احتمال ترکیـب یافتـه  
گروه نمونـه نوجـوان پـژوهش حاضـر در رده      -2وجود دارد. 

گیـري   سـال در نظـر گرفتـه شـد، بنـابراین نمونـه       12-18سـنی  
محور و مراجعه حضوري به منازل را مد نظر قـرار داد.   خانواده

گیري به احتمال زیاد نوجوانـان شـاغل بـه کـار،     ن نوع نمونهای
گیـرد. بنـابراین در    ها را دربر نمـی ها و زندانساکن دارالتأدیب

هــا بــه ایــن گــروه بایــد احتیــاط شــود و در        تعمــیم یافتــه 
  هاي بعدي این افراد نیز در نظر گرفته شوند. گیري نمونه
 

  سپاسگزاري
و ات معاونـت پژوهشـی   این پژوهش بـا اسـتفاده از اعتبـار   

که  ه استانجام شد دانشگاه شهید بهشتی قطب علمی خانواده
  گردد. بدینوسیله قدردانی می

    .]بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، تعارض منافع وجود نداشته است[
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Psychometric Properties of Persian Version of the Family Adaptability  
and Cohesion Evaluation Scales (FACES-IV)  

 
 

Abstract 
Objectives: The current research aim was to study the factor analysis, reliability 
and validity of the Persian version of Family Adaptability and Cohesion Evaluation 
Scales (FACES-IV) in Iranian families’ society. Method: Initially, the FACES-IV 
was translated to Persian by four psychologists, and then back translated into 
English by an English expert. The modifications were performed after a pilot study 
with 30 participants. Thereafter, the final version was administrated to 1652 
subjects (558 fathers, 576 mothers, and 518 children) in seven large provinces in 
the country. In order to testing the convergent and divergent validity the 
Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS), Youth Self-Report (YSR), 
Parenting Stress Inventory-short form (PSI-SF), Life Event checklist (LE), Family 
Conflicts Scale (FCS), and Family Satisfaction Scale (FSS) were used. Results: 
Alpha’s Chronbach for the total score of FACES-IV and for the balanced cohesion, 
balanced flexibility, disengaged, enmeshed, rigid, chaotic subscales for fathers were 
0.74, 0.71, 0.60, 0.70, 0.60, and 0.58, for mothers 0.72, 0.72, 0.69, 0.69, 0.56, and 
0.62, and for children 0.59, 0.77, 0.69, 0.74, 0.52, and 0.55, respectively. The 
convergent and divergent validity tests by calculating the correlation coefficient of 
FACES-IV using DASS, YSR, PSI-SF, and LE were satisfactory. The confirmatory 
factor analysis results depicted fit of the six-factor model (the cohesion dimension 
included disengaged, balanced flexibility, enmeshed subscales, and the flexibility 
dimension included rigid, balanced flexibility and chaotic subscales) with the data. 
Conclusion: The FACES-IV Persian version meets the psychometric properties 
needed for application in psychological studies and clinical diagnoses.  
 
Key words: reliability; validity; factor analysis; family adaptability and 
cohesion  
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