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 چکيده 
شناسی مثبت افزایش یافته است. هدف غایی این رویکرد شناسایی های اخیر پژوهش در حیطه روانزمینه: در سال

سنجی ابزارهای کند. بنابراین، بررسی خصوصیات روانهایی است که بهزیستی انسان را فراهم میها و شیوهزهسا

هدف از انجام این پژوهش  آوری خانواده بسیار حائز اهمیت است. هدف:پرکاربرد در این حیطه از جمله تاب

. روش: در اجرای بوده است( 1005بی )یکسس« آوری خانوادهتاب»مقیاس  سنجیروان هایارزیابی ویژگی

-91شهر کرج در سال تحصیلی  1های ناحیهآموزان دبیرستاننفر از دانش 100نفر و در اجرای اصلی  30مقدماتی

آوری خانواده را تکمیل نمودند. ای انتخاب گردیدند و پرسشنامه تابگیری تصادفی طبقهبه روش نمونه 4394

( مورد تحلیل قرار lisrelلیزرل )و  spssافزارهای مل اکتشافی و تاییدی توسط نرمها با استفاده از تحلیل عاداده

ها: نتایج به دست آمده از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی شش عامل را نشان داد و نتایج تحلیل . یافتهگرفت

های نیکویی کلیه شاخصها دارد و عامل تاییدی موید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده

ند. در بررسی پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی کل پرسشنامه به کبرارزش مدل را تایید می

( 1005 ،آوری خانواده )سیکسبیدست آمد. همچنین ضرایب روایی همگرا پرسشنامه تاببه 88/0و  91/0ترتیب 

(، و 4384) ، مقیاس انسجام خانواده(FAD) 1س عملکرد خانواده نسخه ، مقیا(FAD) 4با عملکرد خانواده نسخه 

دست آمد، در حد باال و ه ب 15/0و  65/0، -33/0، -88/0( به ترتیب 1003دیویدسون)-آوری کانرپرسشنامه تاب
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سنجی مقیاس مذکور های رواندهد که ویژگیقابل قبولی بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می

 های حوزه خانواده استفاده کرد.توان از آن به عنوان ابزار پایا و روا در پژوهشبخش بوده و مییترضا
 

 .تحلیل عامل تاییدی تحلیل عامل اکتشافی، آوری خانواده،تاب، پایایی واژگان کليدی:

 

 مه دمق

تمال زیاد ها در چند دهه گذشته تغییر چشم گیری داشته است و این روند به احزندگی خانواده

آورد. با توجه به این ادامه خواهد داشت. هر تغییر و تحولی چالشی را با خود به ارمغان می

ها داشته باشند. از سویی دیگر هایی برای مقابله با آنها استراتژیها الزم است تا خانوادهچالش

های خانواده به ها وکمبوددرمانی توجه خود را از نقص در طول دو دهه گذشته، رشته خانواده

 ،4به نقل از والش،  1000و شوارتز،  نیکولزقوت خانواده معطوف داشته است ) توانایی و نقاط

دانند که بیشتر به منابع خانواده وابسته باشند را کارآمد می . درمانگران، مداخالت درمانیِ(1001

سمت چگونگی حل آن، ها و مداخالت از چگونگی ایجاد مشکل به تا به فنون درمانی. ارزیابی

 (. 1001های بالقوه هدایت شده است )والش، شناسایی و تقویت ظرفیت

ها دهد، افراد در برابر مشکالت و سختیاند که نشان میپژوهشگران شواهدی را یافته

های دهند. برای مثال اگرچه زندگی بسیاری از افراد در اثر آسیبنشان میخودازمتفاوتیواکنش

شکند، اما افرادی نیز هستند که در شرایطی مشابه با وجود خطرات و دکی در هم میدوران کو

،و 1001مشکالت شدید، قادرند خوب زندگی کنند و سالمتی خود را حفظ نمایند )والش،

 (.1003، 1مککی

اند به طوری که سیر را در حوزه خانواده گسترش داده 3وریآن مفهوم تابااخیراً محقق

آوری به عنوان فرایند فردی، به سمت نگاه سیستمی کشیده مشاهده تاب یقات ازمطالعات و تحق

                                                 
1. Walsh 

2. Mackay 

3. resilience 
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آوری خانواده به منظور تقویت (. از این رو، رویکرد تاب1005، 4بیشده است )سکس

(. وارنر و 4996ها ایجاد شد )والش، تسلط یافتن بر سختی جهتهای موجود در خانواده ظرفیت

ری خانواده را آو( تحقیقات اولیه بر روی تاب4933) 3شو روگو سیچیتی( 4933) 1اسمیت

ها، روند رو به رشدی، به سمت (. به دنبال تحقیقات آن1005 بی،انجام دادند )به نقل از سیکس

آوری را به ( تاب1001) 1( و پاترسون4996آوری آغاز شد. والش )یک نگاه سیستمی به تاب

آوری کنند. تعاریف دیگر از تابنواده تعریف میهای خاعنوان تعادلی بین نیازها و ظرفیت

 -ها و مقاومت در برابر تجربیات روانیها و سختیخانواده به توانایی برای غلبه بر استرس

؛ 4995،  6و کوهن سیچیتیها )(، وفق دادن خود با سختی5،4999اجتماعی دردناک )راتر

( اشاره 4994،زا )گارمزیهای استرسبهبود یافتن از رویداد (،1004، 8؛ والر4994، 3گارمزی

 دارد.

توانایی و تالش فردی یا خانوادگی »آوری را به عنوان ( تاب1005همکاران )و و اوربوچ

کنند آور تعریف میهای ناسازگار و اضطرابنشان دادن به موقعیت برای واکنش مثبت

آوری ( تاب1008، 40بوچانان، به نقل از 4998) (. مککوبین و مککوبین1044 ،9)کریستی

ها در برخورد که باعث افزایش مقاومت و سازگاری آنخانوادگیرا به عنوان ویژگی 44خانواده

آوری خانواده سه اصل کنند. در تعاریف تابشود، تعریف میبا تغییرات و شرایط بحرانی می

لقوه که های عمده و با( وجود چالش، بحران ویا سختی4اساسی وجود دارد که عبارتند از: )

                                                 
1. Sixbey 

2. Werner & Smit 

3. Cicchetti & Rogosch 

4. Patterson 

5. Rutter 

6. Cohen 

7. Garmezy 

8. Waller 

9. Kristi 

10. Buchanan 

11. family resilience 



 
 33 زمستان، سال پنجم، 18فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره                              431  

کارگیری منابع داخلی و ه ( توانایی خانواده در ب1) ؛زندعملکرد واحد خانواده را بر هم می

ها به منظور بهینه ساختن ( فرایند پویای درگیر شدن با چالش3) ؛هاخارجی برای مقابله با چالش

 (.1044سازگاری خانواده در شرایط بحرانی )گازمن، 

های کمک به های عملکرد خانواده و راهبر درک شیوهآوری خانواده سیر تکامل تاب

، 4فراین متمرکز است )توانایی حل مسئله، مواجهه و سازگاری به آنها در جهت بهبود بخشیدن 

انواده به شناسایی ویژگی و (. تحقیقات در حوزه تاب آوری خ1008، برون و تکسوپ

 شود.های تاب آور و عملکرد خوب خانواده محدود میرفتار

ی که در فقر زندگی یهادر بررسی خانواده( 1009) 1هریگنوندس برگر، هریگن و 

پردازند به این نتیجه روی خود به مقابله میهای پیشکنند اما به طور موفقیت آمیزی با چالشمی

رسیدند که عشق و احساس نزدیکی به هم دیگر، پشتیبانی متقابل اعضا از یکدیگر، توانایی 

ها به رغم کند تا با استرسها کمک میتباط باز و همچنین ایمان، به خانوادهبرقراری یک ار

( 1044عدم کنترل شرایط زندگی که ناشی از فقر اقتصادی است، به مقابله بپردازند. کریستی )

آوری و عملکرد خانواده با ابعاد کیفیت زندگی در مطالعه خود به این نتیجه رسید که بین تاب

المت روان، کار و آموزش، اوقات فراغت، ارتباط با دیگران، روابط در )سالمت جسمی، س

مختاری، استقالل، معنویت و مذهب( افراد معلول اجتماعی، وضعیت مالی، خودخانواده، روابط 

در بررسی کیفیت زندگی  (1008و تسکوپ ) برون، فراین نینچرابطه قوی وجود دارد. هم

 %60آوری خانواده حدود سیدند که متغیرهای شناختی و تاببه این نتیجه ر  HIVافراد مبتال به

 کند.یش بینی میرا پ  HIV/ AIDSاز واریانس کیفیت زندگی افراد مبتال به

( نشان داد که معنویت هم به طور 4390در ایران نیز نتایج پژوهش صیدی و همکاران )

باشد. آوری خانواده میه تابکنندبینی مستقیم و هم به واسطه کیفیت ارتباط در خانواده، پیش

                                                 
1. Frain, Berven,& Tschopp 

2. Vandsburger , Harrigan, & Harrigan 
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ها، به طور مستقیم و هم چنین از طریق ارتقاء کیفیت به طوری که وجود جو معنوی در خانواده

 شود.ها میآوری و مدیرت مناسب مشکالت در خانوادهارتباط موجب تاب

( و والش 4996توان به نظریه مککوبین و مککوبین )آوری خانواده میدر زمینه تاب

(، 4996آوری سازگاری و انطباق خانواده مککوبین و مککوبین )مدل تاب ( اشاره کرد.4998)

ها تاکید دارد. این نظریه از دو مرحله آور موجود در خانوادهبر کشف و آزمودن عوامل تاب

آوری یکپارچه تشکیل شده است: مرحله سازگاری و مرحله انطباق. مرحله سازگاری در تاب

کند تا به تعادل و هماهنگی برسد. ابتدا سیستم ی است که خانواده تالش میخانواده، فرایند

. کندزا روبه رو می شود که در عملکرد خانواده اخالل ایجاد میخانواده با یک عامل استرس

نابع توانایی کنند. این مپس از استرس اولیه، سیستم های خانواده بر منابع مقاومتی خود تکیه می

را مدیرت  زاها هم عوامل استرسباشد که خانواده با استفاده از آنمی اعضا و نقاط قوت در

کند. در طی مرحله سازگاری، سیستم کند و هم به نیازهای موجود در خانواده رسیدگی میمی

کند. در این مرحله نه خانواده یک فرایند ارزیابی اعم از ارزیابی گسترده تا خاص را تکمیل می

اید خود را به عنوان یک واحد خانواده ارزیابی کند بلکه به همان اندازه عوامل تنها خانواده ب

 .(1005بی، )سیکس زا را مورد ارزیابی قرار دهداسترس

کنند تا با حل مشکالت خانواده و مقابله ها از طریق انطباق تالش میدر مرحله دوم خانواده

ها باید به کشف، تعیین و استفاده از خانوادهد. در این مرحله نبا آنها به تعادل و هماهنگی برس

های جدیدی که به علت استرس در سیستم خانواده به ردازند تا در مدیرت استرس و نیازمنابع بپ

های زا در مرحله سازگاری مطرح است و استرسکنند. عامل استرسمده است، کمکآوجود 

شود. انطباق این مرحله مطرح میاضافی و نیازهای جدید که ناشی از استرس اولیه است در 

آوری خانواده حیاتی است. بعد از یک جدید و اضافی برای تاب یزایافتن با این عوامل استرس

زا باید انطباق و الگوی جدید عملکردی ایجاد شود. این الگوهای جدید ممکن حادثه استرس

از قبل ایجاد  است اصالح الگوهای قدیمی، نگهداری یا تجدید الگوهای عملکردی که

ه بر منابع مقاومتی خود تکیه راند، باشد. در نهایت سیستم خانواده در این مرحله، دوباشده
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یابد و شامل کند. اما در این مرحله منابع فراتر از اعضای فردی خانواده، گسترش میمی

 اجتماع -همکاری با یکدیگر در درون نظام خانواده به عنوان یک واحد و حمایت جامعه

آوری خانواده که مککوبین و مککوبین نظریه ارزشمندی را در حوزه تاببا وجود آنباشد. می

شناسی و گستردگی آن برای همه دشوار به نظر اند، اما به دلیل ماهیت بومشناسایی کرده

 .(1005بی، رسد )سیکسمی

آوری اب( دومین نظریه عمده در حوزه ت4998آوری خانواده والش )نظریه سیستمی تاب

رود، در آوری به شمار می( که از نظریه پردازان بزرگ تاب1003والش )باشد. خانواده می

کنند تا اعضای ها فرایندی را ایجاد میکند که، خانوادهآوری خانواده اشاره میمورد تاب

خانواده بتوانند استرس را مدیریت کرده، و در طی یک بحران گردهم بیایند و به سمت 

های آوری خانواده با بررسی جنبهدر واقع در بحث تاب ری مطلوب حرکت کنند.سازگا

هایی که خانواده برای سازگاری با فشارهای بیرونی استفاده مختلف عملکرد خانواده، به شیوه

و زا استرسهای فرض اساسی این رویکرد این است که بحران شود.کنند، پرداخته میمی

های کلیدی خانواده، گذارد، وبه نوبه خود، فرایندنواده تاثیر میهای مداوم بر کل خاچالش

 (. 1001آوری اعضا و همچنین واحد خانواده است )والش، میانجی برای بهبودی و تاب

آوری خانواده والش، یک نقشه مفهومی برای شناسایی فرایندهای نظریه سیستمی تاب

های خطرناک، تقویت بهبودی و وقعیتپذیری در مخانواده، که باعث کاهش استرس و آسیب

شود، ارائه ها میها برای غلبه بر سختیرشد در هنگام خروج از بحران و قدرت دادن به خانواده

های بالقوه فردی و اهمیت بافت اجتماعی و خانوادگی در درک تواناییدهد. این نظریه به می

ها و منابع موجود در یک فیتکند تا از طریق شناسایی و پرورش ظرکید میأخانوادگی ت

 (. 1044ای ایجاد شود )گازمن، خانواده تحول رشدی و رابطه

های کلیدی کند. این فرایندانواده معرفی میآوری خوالش سه فرایند کلیدی رادر تاب

ها، عقاید و باورهای غالب در خانواده(، الگوی سازمانی )انسجام )ارزش عقایدعبارتند از: نظام 
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)فرایند انتقال باور و تبادل اطالعات در بین  های ارتباطیپذیری در خانواده( و فرایند و انعطاف

 (.1003اعضاء( )والش،

ها، ها به استرس)لنز( است که از طریق آن خانوادهز انداخانواده چشم سیستم اعتقادی

» کند که  ( بیان می1003کنند. والش )های ممکن نگاه میها و گزینهرویدادها، درد و رنج

 های الزم برای حل مشکالت، باعث افزایش سالمتی وگزینهکردن تسهیلآوری از طریق تاب

گردد. از سویی اعتقادات افراد، به آنها در ساختن معنایی برای شرایط رشد در خانواده می

 کند.انداز مثبت و فراهم کردن ارتباط معنوی کمک میبحرانی، تسهیل امید و چشم

خانواده، فرایندهای خانواده و رویکردهای مربوط به موقعیت بحرانی و متعاقباً اعتقادات 

یابی به یک نظام اعتقادی مثبت، خانواده را متحد کند. دستهای بالقوه را سازماندهی میحلراه

دهد. در درون نظام یا سیستم اعتقادی ها و شرایط نامطلوب را عادی جلوه میسازد و چالشمی

چشم اندار مثبت و  ه فرایند فرعی وجود دارد که عبارتند از: ساختن معنا برای سختی،خانواده س

 (.1044)گازمن، تعالی و معنویتم

پذیری، تماس و منابع آوری خانواده به وسیله انعطافتاب الگوی سازمان خانواده:

یرد. الگوی گاند، تحت تاثیر قرار میاجتماعی که با الگوهای عملکردی در تعامل -اقتصادی 

که از  یهایشود. خانوادهخانواده منجر به عملکرد سالم و یا عملکرد ناسالم در خانواده می

الگوی عملکرد سالم برخوردارند از نظر انسجام و انعطاف پذیری در حد متوسط هستند. از 

الیی های ناسالم در انسجام و انعطاف پذیری نامتعادل هستند ویا در سطح باسوی دیگر خانوده

های مهم در طی رویدادهای اجتماعی قوی یکی از عامل -قرار دارند. داشتن منابع اقتصادی 

 (.1003ها می باشد )والش، زا و سختیاسترس

دهد تا درک روشنی از ارتباط خانواده این اجازه را می فرایند ارتباط و حل مسئله:

ای برای حل بیان احساسات و وسیله ای برایرویدادهای نامطلوب برای اعضای خانواده، زمینه

شود مشکل فراهم شود. ارتباط خانواده، به نوبه خود، مشوقی برای عملکرد موثر خانواده می

(. ایجاد یک ارتباط باز، ابراز احساسات به طور آزادانه، و سهیم شدن در 1003)والش، 
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آوری و افزایش تاب اطالعات مهم و اساسی از طریق اعتماد و احترام متقابل باعث پرورش

ناپذیر ارتباط است، زیرا هر فرهنگی، (.  نقش فرهنگ، بخش جدایی1044شود )گازمن، می

هنجارهای خاصی برای به اشتراک گذاری اطالعات و احساسات دارد. فرایند ارتباط و حل 

 (.1003)والش،  مسئله شامل وضوح ارتباطات، ابراز هیجانی و همکاری در حل مشکالت است

های مورد پژوهش در رویکرد ترین سازههای اخیر، از بنیادیا توجه به این که در سالب

روان شناسی مثبت، عواملی است که موجب تطابق هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای 

در حوزهای روان  صاًای، مخصون تاب آوری جایگاه ویژهباشد که در این میازندگی می

سیلس، کوهن و  -شت روانی، به خود اختصاص داده است )کمپلخانواده و بهدا شناسی

 نظیر دیهل،ای در حوزه تاب آوری فردی صورت گرفته (. و تحقیقات گسترده1006، 4استین

(؛ سونگ 1040) 1(؛ فلمینگ و لدوگر1004) 3(؛ ویندل،بنت و نویس1041) 1هی و چوئی

 3کرامرتن و،گامروف و ویزمنوی (؛ کاسن،1040) 6(؛ زنگ و شن1041) 5پراکان و مک کن

محققین این مفهوم را  اخیراً و با وجود این که (1040) 8کاندو و ماتسوکا آهارا، (؛ نیشی،1043)

نگاه فردی به تاب آوری به سمت یک  ( و از1003مککی، اند )در حوزه خانواده بسط داده

آوری زمینه تاب ای درظهور قابل مالح(، اما به ط1005اند )سیکسبی، نگاه سیستمی کشیده شده

آوری شود و نیاز به ابزاری است که بتوان به وسیله آن تابخانواده خالء پژوهشی احساس می

 خانواده را مورد سنجش قرار داد.

                                                 
1. Campell-sills , Cohen & Stein 

2. Diehl, Hay & Chui 

3. Windle, Bennett & Noyes 

4. Fleming & Ledogar 

5. Songprakun & McCann 

6. Zeng & Shen 

7. Kasen,Wickramaratne,Gameroff,& Weissman 

8. Nishi,Uehara,Kondo & Matsauoka 
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آوری خانواده سنجی مقیاس تابهای روانپژوهش حاضر به بررسی شاخص از این رو

آوری سوال پژوهش در مورد پرسشنامه تاب پردازد. دو( در نمونه ایرانی می1005)سیکسبی، 

 شود:خانواده به شرح زیر مطرح می

 آیا مقیاس تاب آوری خانواده برای جامعه ایرانی دارای روایی است؟ .4

 آیا مقیاس تاب اوری خانواده برای جامعه ایرانی دارای پایایی است؟ .1
 

 روش پژوهش

حاضر، روش توصیفی و جامعه  روش پژوهش گيری:جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه

-91آموزان دبیرستانی ناحیه چهار شهر کرج در سال تحصیلی دانش ۀآماری آن، شامل کلی

ای استفاده شده است. حجم نمونه گیری تصادفی طبقهبود. در این پژوهش از روش نمونه 4394

نمونه مورگان  دختر( بود که با استفاده از جدول برآورد حجم 151پسر و  418نفر ) 100نیز 

شهر  1آموزان مقطع دبیرستان ناحیه الزم به ذکر است که تعداد کل دانش برآورد شده بود.

 نفر دختر بودند. 44333نفر پسر و  3069نفر بود، که از این تعداد  48811کرج برابر 

 پرسشنامه اصلی نسخه حاضر مطالعه اجرای در قدم اولین عنوان به روش اجرای پژوهش:

 این گردید. ترجمه فارسی به زبان انگلیسی از آوری خانواده توسط سه مترجم،تاب لیسؤا 51

شد سپس با کنار هم  برگردانده انگلیسی زبان به نخست مرحله مترجمان توسط مجدداٌ نسخه

 بعد مرحله آوری تهیه شد. درپرسشنامه فارسی تاب ،های فارسی و انگلیسیقرار دادن ترجمه

 در موجود موارد مبهم  نوجوانان، از نفری 30روی یک گروه  آزمونیک بار اجرای  طی

آوری خانواده به زبان گردید و به این ترتیب پرسشنامه نهایی تاب رفع پرسشنامه شناسایی و

 فارسی آماده شد.

 مورد نمونه حجم جدول مورگان از استفاده مطالعه، با هدف به توجه با بعد مرحله در

گیری ابتدا با مراجعه به برای نمونهگردید.  برآورد نفر 100 حاضر، عۀمطال انجام جهت نیاز

)دو دبیرستان پسرانه و سه دبیرستان  شهر کرج، پنج دبیرستان 1آموزش و پرورش ناحیه 
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نفر به صورت تصادفی  100دخترانه( انتخاب، و سپس  با مراجعه به مدارس انتخاب شده تعداد 

 آوریپس از تکمیل و جمع باشد با توجه به اینکهمی وریضر نکته این تذکرانتخاب شدند. 

 شد ها به دلیل نقص در پاسخگویی، فاقد اعتبار تشخیص دادهعدد از پرسشنامه 10 ها،پرسشنامه

 بعد مرحله نفر کاهش یافت. در 380و لذا از نمونه حذف گردید، بنابراین حجم نمونه به 

 تحلیل مورد(lisrelو لیزرل ) SPSSبرنامه  طریق از و ثبت در رایانه شده آوریجمع هایداده

 گرفت. قرار
 

 پژوهشابزارهای 

عملکرد »، «4عملکرد خانواده فرم »، «آوری خانوادهتاب»در این پژوهش از چهار مقیاس 

 استفاده گردید. «تاب آوری کانر دیویدسون»و  «انسجام خانواده»، «1خانواده فرم 

آوری خانواده توسط آیتمی سنجش تاب 51مقیاس  :آوری خانوادهمقياس تاب الف(

است و مبتنی بر مدل  آوری خانواده ساخته شدهگیری میزان تاب( برای اندازه1005سیکسبی )

مقیاس خرده آوری خانواده را در شش باشد. این مقیاس میزان تابآوری خانواده والش میتاب

، 3انداز مثبت، چشم1ابع اقتصادی و اجتماعی، من4کند: ارتباط و حل مسئلهگیری میزیر اندازه

(. این ابزار یک مقیاس 1005)سیکسبی،  6ها، و معنایابی برای سختی5، تعالی و معنویت1تماس 

به منزله به شدت  1به منزله به شدت مخالفم و  4برد که ای لیکرتی را به کار میچهار درجه

گیرند. قرار می 146تا  51بین  اس در طیفیمرات این مقی(. ن1005 باشد )سیکسبی،موافقم می

آوری در خانواده است در حالی که نمرات پایین سطح باالیی از تاب ۀدهندنمرات باال نشان

این مقیاس  باشد. پایاییاین است که خانواده سطح پایینی از تاب آوری را دارا می ۀدهندنشان

                                                 
1. communication/problem- solving 

2. social & economic resources 

3. positive outlook 

4. connectedness 

5. transcendence & spirituality 

6. making meaning of adversity 
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آوری خانواده باشد. مقیاس سنجش تابمی 96/0آلفای کرونباخ برای کل مقاس و باشدباال می

 خوبی برخوردار است در ارزیابی که از این مقیاس با مقیاس سنجش خانواده فرم دوم راعتبا از

(FAD2 ) با این حال درارزیابی مجدد مقیاس. شدانجام گردید اعتبار خوب و مناسبی گزارش 

اعتبار این مقیاس ( FAD1)4و ابزار سنجش خانواده فرم ( PMI)با شاخص معنای شخصی 

 های این مقیاس، با توجه به ضرایب پایایی خردهدست آمد. با این حال بیشتر عامله متوسط ب

تواند به عنوان ابزاری مثبت و قابل اعتمادی برای است می 95/0تا  35/0ها که بین مقیاس

 (.1005آوری خانواده، محسوب شوند )سیکسبی،گیری تاباندازه

سوالی است که برای سنجیدن  60یک پرسشنامه  FAD-2 :2خانواده فرم  عملکرد ب(

توسط  4983مستر، تدوین شده است. این ابزار در سال  عملکرد خانواده بر مبنای الگوی مک

های سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده اپشتاین، بالدوین و بیشاب با هدف توصیف ویژگی

مقیاس تشکیل سوالی است که از هفت خرده 53سوالی و  60 است. این پرسشنامه دارای دو فرم

ال ؤگذاری آزمون، به هر سسوالی استفاده شد. برای نمره 60در این پژوهش از فرم  شده است.

مخالفم(  موافقم( تا چهار )کامالً ای که از نمره یک )کامالًبا استفاده از طیف چهار درجه

ها )یا عباراتی( که توصیف عملکرد شود. به سوالینمره داده م 1تا  4تشکیل شده است از 

شود. در این آزمون نمرات کمتر بیانگر عملکرد سالمتر است. اند، نمره معکوس داده میناسالم

از همسانی  91/0تا  31/0های خود از مقیاس با ضرایب آلفای خرده «ابزار سنجش خانواده»

سنجی این پرسشنامه توسط های روانگیخوبی برخوردار است. همچنین ویژ درونی نسبتاً

، عالقه بند، نقل از ثنایی( محاسبه شده است )4338و رضایی )( 4339(، امینی )4338میرعنایت )

 (.4383فالحتی و هومن،

باشد. سوالی می 15 (FAD-1)فرم کوتاه و ایرانی این پرسشنامه  :1ج(عملکرد خانواده فرم 

 تا موافقم( )کامالً 4از  لیکرتی ایدرجه چهار یک مقیاس رد را این پرسشنامه عملکرد خانواده

اند، نمره ها )یا عباراتی( که توصیف عملکرد ناسالمبه سوال. سنجدمی مخالفم( چهار )کامالً

در ایران  تر است.شود. در این آزمون نمرات کمتر بیانگر عملکرد سالممعکوس داده می
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« سنجی ابزار سنجش خانوادهبررسی ویژگی های روان»( در پژوهشی با عنوان 4331نجاریان )

نفر از دانشجویان دانشگاه تهران انجام داد. ضریب آلفای  504ای با حجم که روی نمونه

، 99/0 مشکل و ابراز عواطف و کل مقیاس را به ترتیبحلها، مقیاس نقش کرونباخ خرده

ها با سوال ۀمعنا دار بوده و هم >04/0Pاست که در سطح  کردهگزارش  93/0، و33/0، 35/0

حسینیان و  ، به نقل از جوادی،4381کل مقیاس همبستگی مثبتی دارند. کرامتی، مرادی و کاوه )

بدست  91/0( پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 4388 آبادی،شفیع

 آوردند.

( به وسیله 4999کیبی اولسون )این پرسشنامه با اقتباس از مدل تر :انسجام خانواده د(

گویه است و در مقابل هر گویه طیف  18( تهیه شده است. این آزمون داری 4384سامانی )

مخالفم( وجود دارد. برای هر  موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً لیکرتی )کامالً

نظر گرفته شده است. حداکثر مخالفم( در  )کامالً 5موافقم( تا  )برای کامالً 4 های ازگویه نمره

( ضریب آلفای 4384باشد. سامانی )می 18و حداقل نمره  410قابل کسب در این آزمون  ۀنمر

گزارش کرده است. در بررسی دیگری که  39/0و ضریب پایایی کل مقیاس را برابر  90/0

و  39/0، آلفای کرونباخ 85/0توسط سامانی انجام شده است ضریب همبستگی درونی مقیاس 

 (.4383گزارش شده است )زارع و سامانی،  80/0ضریب پایایی به روش بازآزمایی 

 و کونور توسط آوریتاب ۀپرسشنام آوری کونور و دیویدسون:ه(پرسشنامه تاب

 بررسی .است شده تهیه تهدید، و فشار با مقابله قدرت گیریاندازه جهت (،1003) 4دیویدسون

کنندگان به بخش جمعیت عمومی، مراجعه گروه، شش در سمقیا این سنجیروان هایویژگی

 و فراگیر، اضطراب اختالل پزشکی، بیماران با مشکل های اولیه، بیماران سرپایی روانمراقبت

 این بر مقیاس این کنندگانتهیه .است شده انجام سانحه از پس استرس بیماران از گروه دو

 هایگروه در آورغیرتاب آور ازتاب افراد تفکیک به قادر خوبی به نامهپرسش این که باورند

 د.و بالینی مورد استفاده قرار گیر پژوهشی هایموقعیت در تواندمی و بوده، غیربالینی و بالینی

                                                 
1. Conner & Davidson 
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 ایدرجه پنج یک مقیاس در را آوریتاب زۀسا که است سوالی 15 ابزار این پرسشنامه یک

 آوریتاب ینمره حداقل .سنجدمی یشه درست(چهار )هم تا نادرست( صفر )کامالً از لیکرتی

 توسط ایران در مقیاس این .است صد هاآن ۀنمر حداکثر و صفر مقیاس در کنندگانشرکت

( با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 4381محمدی )است.  شده یابیهنجار (4381محمدی )

ها گویه با نمره کل مقولههری مقیاس را به روش همبستگی و روای 89/0ضریب پایایی مقیاس را 

 (. 4381دست آورد )محمدی، ه ب61/0تا  14/0بین 
 

 هاشيوه تجزیه و تحليل داده

کرونباخ برای کل پرسشنامه و آوری خانواده از روش آلفایپایایی مقیاس تاب بررسیبرای 

ی نفره استفاده شد. برای بررسی روای 85بازآزمایی به فاصله ده روز بر روی یک گروه 

پرسشنامه از روایی همگرا ) محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین نمره کلی پرسشنامه با نمره 

، انسجام خانواده و تاب آوری 1،  عملکرد خانواده فرم 4های عملکرد خانواده فرم پرسشنامه

 دیویدسون( و روش تحلیل عاملی برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامه استفاده شد.  -کونور
 

 ها یافته

های اصلی و اثبات این نکته که برای اجرای تحلیل عاملی به روش مولفه تحليل عاملی مقياس:

 4(KMOگیری )ها در جامعه صفر نیست، محاسبه شاخص کفایت نمونهماتریس همبستگی داده

آوری خانواده استفاده های حاصل از اجرای مقیاس تاببر روی داده 1بارتلتو آزمون کرویت

 ( گزارش شده است.4نتایج در جدول )شد که 

                                                 
1. Kaiser Meyer Olkin masseur 

2. Bartlett`s test of sphericity  
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ها برای انجام کفایت داده جهت بررسیو مقياس کرویت بارتلت  KMOهای جدول اندازه. 1جدول 

 تحليل عاملی
KMO معناداری کرویت 

90/0 933/6393 0000/0  =p 

 

 دهد که نمونه پژوهش برایگیری نشان مینتایج جدول باال در مورد شاخص کفایت نمونه

،  > 004/0pهمچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت ) (KMO= 90/0) تحلیل عاملی مناسب است

933/6393 X² =ها در جامعه صفر نیست و لذا ( بیانگر این است که ماتریس همبستگی داده

 یابی قابل توجیه است.عامل

یج ها، مشخص شد که شش عامل از کفایت بیشتری برخورداراند. نتادر استخراج عامل

نشان داد که ارزش ویژه شش عامل بزرگتر از یک است، و درصد پوشش واریانس مشترک 

درصد کل واریانس متغیرها را تبیین 68/10ها برای این شش عامل بر روی هم ،بین متغیر

 .( نشان داده شده است1کند. نتایج در جدول )می

 

 تراکمی شش گانهمقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد واریانی  .2 جدول

 درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه عامل

4 99/44 14/11 14/11 

1 94/1 10/5 64/13 

3 03/1 85/3 16/34 

1 36/4 13/3 33/31 

5 65/4 03/3 80/33 

6 55/4 88/1 68/10 

 

ماکس استفاده شد. که نتایج آن ریها از روش چرخش وابرای استخراج و نامگذاری عامل

ها با هیچ که در چرخش عامل 15ال ؤ( نمایش داده شده است. در این ماتریس، س3ل )در جدو

 که با دو عامل بار 50و 33، 39،35، 1ها بارعاملی، حذف شد. همچنین سواالت یک از عامل
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آوری خانواده سوال از پرسشنامه تاب 18عاملی مشترک داشتند، حذف گردیدند. در کل 

 ول بود.دارای بار عاملی قابل قب
 

با بار عاملی کمتر  تآوری خانواده با حذف سواالماتریس ساختار عاملی پرسشنامه تاب. 3جدول

 های با بار عاملی مشترکو سوال 33/3از 

 سواالت اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

     68/0 15 

     63/0 40 

     63/0 18 

     61/0 11 

     61/0 6 

     53/0 13 

     53/0 16 

     56/0 45 

     55/0 13 

     51/0 46 

     19/0 3 

     19/0 30 

     15/0 10 

     15/0 16 

     11/0 53 

     14/0 3 

     14/0 33 

     14/0 13 

     10/0 19 

     38/0 

38/0 

51 

9 

    61/0  14 
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    60/0  36 

    58/0  11 

    58/0  43 

    53/0  31 

    56/0  54 

    11/0  43 

    14/0 

10/0 

 41 

14 

   68/0   31 

   65/0   38 

   61/0   34 

   58/0   49 

   51/0   19 

  30/0    41 

  66/0    11 

  55/0    11 

  51/0    44 

  15/0    13 

 54/0 

50/0 

19/0 

    5 

8 

1 

 14/0     48 

 33/0     4 

56/0      18 

33/0      10 

33/0      51 
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دست آمده، عامل یک، دو، سه و چهار به ترتیب هب هایلامپس از بررسی محتوای ع

تحت عنوان ارتباط وحل مسئله، چشم انداز مثبت، منابع اقتصادی و اجتماعی و معنویت خانواده 

ی با محتواس نسخه انگلیسی های نسخه فارسبا توجه به این که محتوای عامل .نامگذاری شدند

پرسشنامه همخوان بود، از ترجمه عنوان انگلیسی برای نامگذاری این چهار عامل استفاده شد. 

های پنج و شش با توجه به محتوا و جابجایی سواالت و نظریه والش در ارتباط با اما عامل

همبستگی نامگذاری هیجانی/ابرازپذیری و خانواده، به ترتیب تحت عنوان انعطاف آوریتاب

 شدند.

آوری خانواده، از تحلیل عاملی تاییدی نرم های پرسشنامه تاببه منظور تأیید ساختار عامل

دهد که در آن افزار لیزرل )نوشتار هشت( استفاده شد. لیزرل سنجه نیکویی برازش را ارائه می

وهش، (. در این پژ4996، 4چوی اقل سه سنجه ضروری است )جاکارد وبررسی حد

،و شاخص نیکویی برازش 2(GFI، شاخص نیکویی برازش )(2xهای مجذور خی )شاخص

 ، مورد استفاده قرار گرفتند. 3(AGFI) اصالح شده
 

 خالصه شاخص نيکویی برازش مقياس تاب آوری خانواده. 4جدول 

 آماره های برازش

مقیاس  تاب 

 آوری خانواده

df x² x²/ df GFI AGFA RMSEA 

4065 34/4964 81/4 81/0 80/0 01/0 

 

از آنجا که برای پذیرش مدل، نسبت مجذور خی به درجه آزادی باید کمتر از سه باشد، 

های نیکویی برازش خی نشانگر برازش مناسب مدل است. شاخص تر مجذورمقادیر کوچک

(GFIو نیکویی برازش اصالح )( شدهAGFIکه بر مبنای تفاوت واریانس )های ها و کوواریانس

بینی شده بر مبنای پارامترهای مدل تدوین شده های پیشمشاهده شده از یک طرف و واریانس

تر است. تر و برازندهتر باشند مدل مناسباز طرف دیگر قرار دارند، هر چه قدر به یک نزدیک

و نیکویی برازش اصالح ( GFI( )81/0) های نیکویی برازشدست آمده از شاخصه نتایج ب
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مقدار شاخص ریشه دوم میانگین . نشانگر برازش مناسب و مطلوب هستند AGFI( 80/0) شده

لذا ، است 08/0 باشد که حد مجاز آنمی 01/0( نیز برابر با RMSEA)مربعات خطای برآورد 

دهد. در مجموع نتایج به دست آمده بیانگر برازش مناسب را نشان می، در این مورد نیز نتیجه

 است. هابرازش مناسب داده

برای کل آوری خانواده از روش بازآزمایی برای سنجش پایایی مقیاس تاب پایایی مقياس:

نتایج استفاده شد.  هاو عامل برای کل مقیاس (ضریب آلفای کرونباخ همسانی درونی)و مقیاس 

 ( گزارش شده است.6( و )5محاسبه در جدول )
 

 . ضریب همسانی درونی و بازآزمایی پرسشنامه5جدول 

 کل پایایی 

 91/0 ضریب آلفا کرونباخ

 88/0 ضریب باز آزمایی

 

بود و ضریب آلفای کرونباخ  88/0برابر با  ضریب بازآزمایی مقیاس با فاصله زمانی ده روز

 دست آمد.ه ب 91/0برای کل مقیاس 
 

 آوری خانوادهضرایب آلفای کرونباخ، ميانگين و انحراف معيار مقياس تاب. 6جدول 
 انحراف معیار میانگین ضریب آلفای کرونباخ امقیاس ه

 69/9 99/61 90/0 ارتباط و حل مسئله

 15/1 60/13 80/0 چشم انداز مثبت

 44/3 49/40 31/0 منابع اقتصادی و اجتماعی

 49/3 63/44 68/0 معنویت خانواده

 11/1 43/45 55/0 انعطاف پذیری

 61/4 58/9 11/0 هیجانی/همبستگی ابراز
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برای بررسی روایی همگرایی مقیاس، همبستگی نمره کلی مقیاس با  مقياس: روایی

انسجام »، «1عملکرد خانواده فرم »، «4عملکرد خانواده فرم »، «آوری خانوادهتاب»های پرسشنامه

 محاسبه گردید. «تاب آوری کانر دیویدسون»و  «خانواده
 

 تغيرهاضرایب همبستگی بين نمرات پرسشنامه با سایر م. 7 جدول

 تاب آوری خانواده هامتغیر

 -83/0 4عملکرد خانواده فرم 

 -33/0 1عملکرد خانواده فرم 

 65/0 انسجام خانواده

 15/0 دیویدسون-تاب آوری کانر

 

آوری شود، میزان ضریب همبستگی مقیاس تاب( مشاهده می3طور که در جدول )همان

دهنده روایی نشان است که -33/0و  -83/0با دو فرم عملکرد خانواده به ترتیب دهخانوا

)در پرسشنامه عملکرد خانواده نمرات کمتر بیانگر عملکرد مطلوب باشدمی یی باالهمگرا

باشد و نمرات باالتر بیانگر عملکرد نامناسب خانواده است(. همچنین ضریب خانواده می

به دست آمد  15/0ون دیویدس -آوری کانرو تاب 65/0های انسجام خانواده همبستگی مقیاس

 مطلوب بود.که 
 

 بحث و نتيجه گيری

گذشته توجه  ۀکه در طی چند ده مفهوم تاب آوری خانواده یک مفهوم در حال ظهور است

 آوری ازتاب (.1044؛ به نقل از کریستی، 4996)مککوبین و همکاران ، ای داشته است فزاینده

نتیجه آن اثرات ناگوار اتفاقات و حوادث  بر جو خانواده است و در گذارتأثیر عوامل جمله

آمیز آوری، درگیری موفقیتبا توجه به اینکه عنصر کلیدی در مفهوم تابکند. کاهش پیدا می

در نظر گرفت که وقتی آور تابتوان یک خانواده را باشد، زمانی میدر مواجهه با خطرات می
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کنند. این امر منجر به تمرکز بر نقاط قوت  ها مقابلهشود با موفقیت با چالشه میبا مشکلی مواج

ن در بحث تاب آوری خانواده به منابع و نقاط قوت خانواده توجه امحقق .خانواده شده است

(. 1008، فراین و همکاران، 1044؛ کریستی ،1009 هریگن،کنند )وندس برگر، هریگن و می

تهدید آمیز نیست بلکه شرکت  ها یا شرایطآوری، صرفا پایداری در برابر آسیبهمچنین تاب

آوری توانمندی خانواده در برقراری توان گفت تابفعال و سازنده افراد در محیط است و می

بنابراین با توجه  (.1003باشد )کانر و دیویدسون،روانی در شرایط خطرناک می-تعادل زیستی

ژوهش حاضر بررسی ظهور بودن این پدیده، هدف پآوری خانواده و نوبه اهمیت موضوع تاب

آوری خانواده در جامعه ایرانی بوده است. نتایج تحلیل سنجی مقیاس تابهای روانویژگی

انداز مثبت، ارتباط وحل مسئله، چشمعامل کلی  6عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه، از 

گی تشکیل هیجانی/ همبست ابرازپذیری و منابع اقتصادی و اجتماعی، معنویت خانواده، انعطاف

آوری خانواده را شش عامل گزارش ( ساختار عاملی پرسشنامه تاب1005) شده است. سیکسبی

گذاری چهار عامل کرده است که با پژوهش حاضر همخوانی دارد. الزم به ذکر است که نام

اول شبیه مقیاس خارجی اصلی، و دو عامل دیگر به دلیل محتوا و جابجایی سواالت نامگذاری 

 ییر کرده است.آنها تغ

( نشان داد که همسانی درونی، و 1005همچنین نتایج پژوهش همسان با پژوهش سیکسبی )

ضریب پایایی از طریق پایایی بازآزمایی پرسشنامه در حد قابل قبولی است. در پژوهش حاضر 

دست آمد. ه ب 88/0و  91/0بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس به ترتیب

 96/0 مقیاس کل برای کرونباخ ضریب آلفای و بوده باال در فرم خارجی نیز مقیاس این پایایی

 95/0 تا 35/0 بین خانواده آوریتاب های مقیاسدست آمده بود و ضرایب پایایی عاملهب

دست آمده بیانگر اعتبار خوب و مناسب مقیاس ه(. بنابراین نتایج ب1005دست آمد )سیکسبی،هب

 معه ایرانی است.تاب آوری در جا

های عملکرد در پژوهش حاضر همبستگی باال و معنادار نمرات پرسشنامه با نمرات مقیاس

دیویدسون بیانگر  -، انسجام خانواده و تاب آوری کانر1، عملکرد خانواده فرم4خانواده فرم
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 از دهخانوا آوریتاب در فرم خارجی، نیز مقیاسروایی همگرایی باال و مناسب پرسشنامه است. 

دوم  فرم خانواده سنجش مقیاس با مقیاس این از که ارزیابی در است. برخوردار خوبی اعتبار

(FAD2انجام ) با مقیاس مجدد در ارزیابی و گردیده گزارش مناسبی و خوب اعتبار گردید 

 متوسط مقیاس این اعتبار( FAD1)4 فرم خانواده سنجش ابزار و( PMI) شخص معنایی شاخص

 (.1005است )سیکسبی،  شدهگزارش 

آوری خانواده در به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نسخه فارسی مقیاس تاب

سنجی قابل قبولی برخوردار است و محققان از آن جامعه نوجوانان از خصوصیات روان

فاده آوری خانواده در ابعاد ذکر شده استگیری تابتوانند به عنوان ابزاری معتبر در اندازهمی

نمایند. همچنین این مقیاس می تواند در موقعیت های تربیتی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد 

شناسی مثبت فراهم آورد. با توجه به اینکه جامعه های متعددی را در قلمرو روانو زمینه پژوهش

شی شود چنین پژوهشهر کرج است، لذا پیشنهاد می 1پژوهش حاضر محدود به نوجوان ناحیه 

 و پایایی مقیاس در سایر جامعه های آماری نیز انجام شود. رواییدر خصوص تعیین 
 

 

 فارسی منابع

تهران: . ازدواج و خانواده سنجش هایمقیاس(. 4383) بند، فالحتی و هومن.، عالقهثنایی، باقر

      نشر بعثت.

ربخشی آموزش تحلیل (. اث4388جوادی، بهناز، حسینیان، سیمین، و شفیع،آبادی، عبداهلل. )

 .503-543، 10، خانواده پژوهیای به مادران در بهبود عملکرد خانواده آنها. ارتباط محاوره

پذیری و انسجام خانواده در (. بررسی نقش انعطاف4383زارع، مریم و سامانی، سیامک. )

 .43-36، 43،خانواده پژوهیگرایی فرزندان. هدف
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ی بین (.  رابطه4390هیم، باقریان، فاطمه، و منصور، الدن. )صیدی، محمد ساجد، تقی پور، ابرا

ها و روشگری کیفیت ارتباط در خانواده. آوری آن، با واسطهبا تاب معنویت خانواده

 . 63-39، 5، های روانشناختیلدم

 معرض خطرسوء در افراد در آوری تاب بر ثرؤم عوامل بررسی(. 4381) مسعود. محمدی،

 بهزیستی و توانبخشی تهران. علوم دانشگاه. دکتری نامه نپایا .مواد مصرف
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