
 

 

(2002کوئرنر و فیتزپاتریک)خانواده  الگوهای ارتباطیپرسشنامه استاندارد   

 

جهت سنجش ابعاد خانواده از پرسش نامه کوئرنر و خانواده:  الگوهای ارتباطیپرسشنامه 

گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده   12استفاده  خواهد شد. این پرسش نامه شامل  (2002فیتزپاتریک)

( و جهت گیری 6تا  1جهت گیری گفت و شنود)سوال های از طیف لیکرت ابعاد خانواده را در قالب دو بعد 

استفاده قرار  ( مورد1391( می سنجد. این پرسشنامه توسط طاهری و همکارانش)12تا  7)سوال های  همنوایی

گزارش  87/0گرفته است. در پژوهش مذکور مشخص شد که پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

 شده است.

 

 شیوه نمره گذاری

ساس طیف پنج گزینه شنامه بر ا س ستفاده در پر شامل: خیلی کم، کم، تا ای لیکرت میطیف مورد ا شد ) با

 ول زیر نشان داده شده است.ای، زیاد و خیلی زیاد( در جداندازه

 ای لیكرتبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه
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 لطفا میزان موافقیت و مخالفت را مشخص نمایید
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      والدینم من را تشویق می کنند تا احساساتم را بیان و ابزار کنم. 1

      مادرم دوست دارند نظر من را بشنوند، حتی وقتی که من با آن ها موافق نیستم.پدر و  2

      والدینم من را تشویق می کنند تا افکار و عقاید خود آن ها را مورد بحث و بررسی قرار دهم. 3

      من واقعا از صحبت کردن با والدینم لذت می برم حتی وقتی با آنها توافق ندارم. 4

      ما در خانواده خود درباره نقشه ها و آرزوهایی که برای آینده داریم حرف می زنیم. 5

      من تقریبا هر چیزی را با والدینم در میان می گذارم 6

      والدین احساس می کنند باید رئیس باشند. 7

      بحث کنند.اغلب والدینم چیزه هایی مثل این می گویند: بچه ها نباید با بزرگترها  8

      وقتی در خانه هستم از من انتظار می رود دستورات والدینم را اطاعت کنم 9

      در خانه ما والدینم همیشه حرف آخر را می زنند. 10

      اغلب والدینم چیز هایی مثل این می گویند: وقتی بزرگ تر شدی می فهمی. 11

      گویند: درباره بعضی چیزه ها نباید حرف زد.اغلب والدینم چیز هایی مثل این می  12



 

 

 کمخیلی کم ایتا اندازه زیاد خیلی زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ضریب آلفای کرونباخ ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله ا

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »معتقدندکه  (1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

های هر زیرمجموعه سوووواپت پرسوووشووونامه یا زیرآزمون و واریانس کل را آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 محاسبه شده است. SPSSافزار وسیله نرم های از طریق فرمول زیر بهضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواپت آزمون 

2Sj=  واریانس سواپت آزمون 

2s= واریانس کل آزمون 

( مورد اسووتفاده قرار گرفته اسووت. در پژوهش مذکور 1391این پرسووشوونامه توسووط طاهری و همکارانش)

 گزارش شده است. 87/0مشخص شد که پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

 

 

 



 

 

 هاپرسشنامه برآورد روایی

کند دقیقاً همان چیز را اندازه ادعا میگیری چیزی را که روایی به این مفهوم اشووواره دارد که وسووویله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسووب با آن باشوود و از مهمترین آن روایی صوووری و محتوایی اسووت و برای اینکه پرسووشوونامه

حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواپت آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار 

شنامهگیرد تا میزان ارتب س صوری و محتوایی هر یک از پر شن گردد. روایی  ضوع رو سب آنها با مو های اط و تنا

 شود:پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می

 تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1391طاهری و همکارانش)در پژوهش 

 بودن واضح ، سؤاپت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر از

 سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاپت این آیا اینکه و سؤاپت بودن فهم قابل و

 .   گردید اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات و شد خواهی نظر ، دهد می قرار

 

 :تعاریف نظری

شود. خانواده  خانواده: الگوهای ارتباطی ست که باید از خانوار تمیز داده  خانواده واحد اجتماعى دیگرى ا

ساس روابطى تعریف مى شأت مى -شود که برا سل ن ست. از عمل توالد و تنا سومى ناظر آن ا گیرد و قانون یا ر

الدین و فرزندان از سوووى دیگر برقرار سووو و وهائى اسووت که بین زن و شوووهر از یکروابط اصوولى خانواده رابطه

سى'شود که در تعریف خانواده گفته مى .شودمى سا سلول یا واحد زندگى اجتماعى و یک از ا ستین  ترین نخ

روابط زناشوئى و خویشاوندى  .نهادهاى جامعه است مرکب از زن و مرد که ممکن است کودکانى هم داشته باشند

هاى خانواده شووومرده حقوق و تکالیف افراد نسوووبت به یکدیگر از ویژگى معینى که مورد قبول جامعه اسوووت و

ساس اینکه اعضاء چه چیز به یکدیگر 1392)صفرپور، شودمى (.و ابعاد خانواده طرح واره های ارتباط خانواده بر ا

هری و می گویند و چه کار انجام می دهند و این که چه معنا و منظوری از ارتباطات دارند تعریف می شوووود)طا

 (.1391همکاران، 

 

 :تعاریف عملیاتی

منظور از ابعاد  خانواده در پژوهش حاضر مقدار  نمره است که فرد از آزمون استاندارد ابعاد  ابعاد خانواده:

 (  کسب می کنند.2002خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک )
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