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                                                             به نام خدا

 ابزاز سنجش خانواده پرسشنامه

 FAD پرسشنامه   

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  نظر خود را با عالمت لطفا پاسخ مد

قويا  سؤال ديفر

 مخالفم

قويا  موافقم مخالفم

 موافقم

برنامه ريزی فعالیت های خانوادگی ماا دواوار اسات و  او  ماا ي اديبر را باه         1

 .درستی درک نمی کنیم

    

     .ما اکثراً مش الت روزمرۀ خانواده را حل می کنیم 2

     .دننوادۀ ما ناراحت باودو بقیه علت آ  را می دانوقتی ي ی از اعضای خا 3

وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته می وود و بايد پیبیر بود تا باه انااام    4

 .برسد

    

     اگر کسی در خانوادۀ ما د ار مش ل وودو سايرين هم درگیر حل آ  می ووند.   5

     قیه اعضای خانواده حساب کنیمرا  می توانیم روی حمايت بحما در هنبام ب 6

     هر گاه يک وضعیت اضطراری پیش می آيدو نمی دانیم  ه ب نیم.   7

     گاهی خانه از  یزهای مورد نیاز ما خالی می وود. 8

     ما از ابراز مهر و محبت به ي ديبر اکراه داريم.   9

       .د عمل کنندما خواستار آ  هستیم که اعضاء به وظايف خانوادگی خو 11

.ما نمی توانیم با ي ديبر دربارۀ احساس غم وغصۀ خود صحبت کنیم 11      

     معموال به تصمیمات خود برای حل مش الت عمل می کنیم 12

عالقۀ ساير اعضاء خانواده وقتی به ما جلب می وود که موضوع برای خودوا   13

.هم مهم باود  

    

       اده نمی توانیم به احساس آنها پی ببريم.ازگفته های اعضاء خانو 14

     در خانواده ما وظايف خانبی به تساوی تقسیم نمی وود.  15
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قويا  سؤال ديفر

 مخالفم

قويا  موافقم مخالفم

 موافقم
     افراد خانوادۀ ما هما  گونه که هستند ومورد قبول ي ديبرند 16

     .ت خانه را نقض کرددر خانوادۀ ما به آسانی می توا  مقررا 17

     در خانۀو ما حرف ها بدو  کنايه و بی پرده گفته می وود.   18

     بعضی از اعضای خانواده ما خونسرد برخورد می کنند. 19

     ما می دانیم در صورت پیش آمد  ورايط اورژانس  ه بايد کرد 21

     هیز می کنیمما از تبادل نظر در مورد ترسها و نبرانیهای خود پر 21

     برای ما گفتبو در مورد احساسهای لطیف دووار است 22

     ما برای پرداخت هزينه هايما  دردسر داريم.  23

معموال ما بعد از سعی خانواده برای حل يک مش لو دربارۀ موفقیت آمیز بود  يا  24

 نبود  آ  گفتبو می کنیم.

    

     یم. ما بیش از حد به ف ر خود هست 25

     ما می توانیم احساسات خود را به ي ديبر ابراز کنیم.  26

     .ما دربارۀ رعايت آداب دستشويی و توالت انتظار خاصی از ي ديبر نداريم 27

     .ما احساس محبت خود نسبت به ي ديبر را نشا  نمی دهیم.  28

     حبت می کنند. اعضاء خانواده ما مستقیم و بدو  واسطه با ي ديبر ص 29

     هر کدام از ما وظايف و مسئولیتهای خاصی برعهده دارد.  31

     در خانوادۀ ما احساسهای ناخووايند زيادی وجود دارد.  31

     ما برای زد  يا دست بلند کرد  روی ديبرا و ضابطه داريم.  32

     باود.  ما فقط وقتی با ي ديبر همراه می وويم که منافعی در بین 33

     برای کاوش در عاليق وخصی اعضای خانواده کم وقت می گذاريم.  34

     غالبا منظور خود را به زبا  نمی آوريم.  35

ما احساس می کنیم ساير اعضای خانواده ما را هما  گونه که هستیم و قبول  36

 دارند. 

    

نیم وخصاً از آ  بهره مند وقتی ما به ي ديبر عالقه نشا  می دهیم که بتوا 37

 .وويم
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قويا  سؤال ديفر

 مخالفم

قويا  موافقم مخالفم

 موافقم
     .ما اکثر ناراحتی های خانواده را رفع می کنیم 38

     در خانوادۀ ما مهر و عطوفت در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد.  39

     .هدوگفتبو می کنیمی در خانه اناام میديما در اين باره که هر کس  ه کارها 41

     تصمیم گیری برای خانوادۀ ما دووار است.  41

اعضای خانوادۀ ما فقط وقتی به ي ديبر عالقه نشا  می دهند که خودوا    42

 بتوانند از آ  بهره مند ووند.

    

     ما با ي ديبر روراست و بی پرده  هستیم.  43

     .نیستیمما به هیچ معیار و قاعده ای پابند  44

     .در خانوادۀ ما اگر از کسی کاری خواسته وود و بايد به او ياد آوری کرد 45

     .ما می توانیم دربارۀ طرز حل کرد  مش الت تصمیم گیری کنیم 46

     .اگر مقررات خانواده نقض وود ونمی دانیم  ه انتظاراتی بايد داوت 47

      .توا  انتظار داوتدر خانوادۀ ما هر اتفاقی را می  48

     ما مهر و عطوفت خود را نشا  می دهیم.   49

     ما با مش التی که با احساسات اعضای خانواده بازی کند و برخورد می کنیم . 51

     ما با ي ديبر خوب کنار نمی آيیم. 51

     .ما هنبام عصبانیت با ي ديبر صحبت نمی کنیم 52

وظايف خانبی که بار عهادۀ ماا گذاواته مای واود و ناراضای         ما به طور کلی از 53

 .هستیم

    

     .ما حتی با وجود حسن نیتو در زندگی ي ديبر خیلی دخالت می کنیم 54

اعضای خانوادۀ ما برای مقابله با ورايط خطرناک و قوائد خاصای را رعايات مای      55

 .کنند

    

     ما به ي ديبر اعتماد و اطمینا  داريم.  56

ما احساسات ) غمو وادیو خشم و ....( خود را در خانه راحت و آو ار باروز مای    57

 دهیم.

    

     رفت و آمد در خانوادۀ ما معقول و منطقی نیست.  58

     .اگر ازعمل ي ی از اعضای خانواده خووما  نیايد و به او می گويیم 59

م. ما به راههای گوناگو  حل مش ل ف ر می کنی  61      
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 توضیحات پرسشنامه
 

 پرسشنامه ابزاز سنجش خانواده عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 06تعداد سئواالت: 

، 41، 41، 19، 17، 15، 14، 11، 11، 18، 15، 11، 11، 11، 19، 17، 15، 14، 11، 9، 8، 7، 5، 4، 1 دارد    :سوال معکوو  

44 ،45 ،47 ،48 ،51 ،51 ،51 ،54 ،58    

 (عملکرد کلیو  کنترل رفتار، آمیزش عاطفی ،همراهی عاطفی، نقشها، ارتباط، حل مشکل :بعد ) هفتبعد یا مولفه: دارد 

 گزینه ای  4رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیا  << 

 
 قويا موافقم موافقم مخالفم قويا مخالفم پاسخ ها

 کد يا نمره
 (SPSS)جهت ورود پاسخ ها به اکسل يا 

1 2 3 4 

 

 ابزاز سنجش خانوادهتقسیم بندی سواالت پرسشنامه  <<

 پرسشنامه 96الی  1سواالت  : سوال استاندارد 96شامل :  پرسشنامه ابزاز سنجش خانواده مولفه های متغیر

 06-56-19-18-14-11-1    :سوال  7 :                        شامل حل مشکل

 59-51-41-19-18-14-1 :سوال  7 شامل           :                   ارتباط

 51-45-46-14-16-11-15-16-4 :سوال  9 :                              شامل نقشها

 15-57-49-18-19-9-5 :سوال  7 :                   شامل همراهی عاطفی

 54-41-17-11-15-11-11-11:سوال  8 :                    شامل آمیزش عاطفی

 58-55-48-47-44-11-17-17-7 :سوال  9 :                      شامل کنترل رفتار

 50-51-40-41-10-11-10-16-10-11-8-0-1:سوال  11 :                      شامل عملکرد کلی

 (2ناتان بی اپشتاین ، الرنس ام.بالدوین ،و دوان اس.بیشابتهیه کنندگان: ) 1ابزار سنجش خانواده

                                              
1
 . Family Assessment Device (FAD) 

2
 . Nathan B.Epstein , Lawrence M.Bldwin, and Duane S.Bishop 
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تودوین دوده    3سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بنا بر الگووی موک مروتر    06یک پرسشنامۀ « ار سنجش خانواده ابز» 

است.این الگو خصوصیات ساختاری ، دغلی و تعاونی خانواده را معین می سازد و دش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می کنود.این  

« ابزار سنجش خوانواده  » عاطفی و کنترل رفتار . لذا  5عاطفی ، آمیزش 4باط ، نقشها ، همراهیابعاد از این قرار است: حل مشکل ، ارت

متناسب با این دش بعد ، از دش خرده مقیاس برای سنجیدن آنها ، بعالوه یک خرده مقیاس هفتم مربوط به عملکورد کلوی خوانواده    

شواوران و متخصصوان بوالینی از آن بورای سونجیدن عملکورد       تشکیل دده است یک مقیاس درجه بندی بالینی هم وجود دارد کوه م 

 .0خانواده استفاده می کنند

 هاهنجار

خانواده بودند ساخته دده است. از خانواده هوای   112نفر از آنها عضو  294نفر که  563بر اساس پاسخهای « ابزار سنجش خانواده »  

فرد باقی مانده از گوروه نمونوه    269برتری بوده است.  نروانی بزرگراالخانواده عضوی دادتند که در یک بیمارستان  93گروه نمونه ،

را دانشجویان  درس مقدماتی روان دناسی تشکیل می داد . داده های جمعیتی دیگری در اختیار نیرت. میانگین و انحراف استاندارد 

 از این قرار است: 7برای نمونه های بالینی وغیر بالینی

 1جدول دماره 

 انحراف استاندارد گروه غیر بالینی گروه بالینی ه مقیاسعنوان خرد

 حل مشکل )ح م(

 ارتباط )ا(

 نقشها )ن(

 همراهی عاطفی )ه ع(

 آمیزش عاطفی )آ ع(

 کنترل رفتار )ک ر(

 عملکرد کلی )ع ک(

26/2 

15/2 

22/2 

23/2 

65/2 

96/1 

90/1 

33/2 

37/2 

47/2 

42/2 

23/2 

62/2 

20/2 

44/6 

43/6 

39/6 

57/6 

43/6 

39/6 

53/6 

 

                                              
3
 .Mac Master Model 

4
 .Responsivenss 

5
 .Involvement 

ی اين آزمو  در پژوهشهای میر عنايت و رضائیو سوالهای ضعیف اصالح ود و پرسشنامۀ «تحلیل پرسشها»)با توجه به نتايج. 7

 پیوست فرم نهايی آ  است.(
7
 . Nonclinical 
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سووالی بوود. هفوت سووال ا وافه دود کوه نتوای           53سوالی است، اما مطالعات اولیه مبتنی بر یک مقیاس  06گرچه پرسشنامۀ فعلی 

گزاردها نشان می دهد بر اعتبار  خرده مقیاسهایی که سوالها به آنها ا افه دد ، افزوده است .سوالهای خورده مقیاسوها در پرسشونامه    

 ان مورد استفاده قرار گرفته است در ایر 16و نوروزی 9، مالنقی 3سوالی این مقیاس توسط نجاریان 53فرم مشخص دده اند. 

 عتبار  ا

از همرانی درونی نربتا خوبی برخوردار اسوت.هی    92/6تا  72/6با  رایب آلفای خرده مقیاسهای خود از « ابزار سنجش خانواده »   

دست نیرت؛ داده های اعتبار بواز آزموایی هوم در اختیوار نیرت. ورایب اعتبوار )همواهنگی        گزارش خارجی از اعتبار کلی مقیاس در 

درکت کننده در مطالعه مقدماتی در خرده مقیاسهای تشکیل دهندۀ  ایرانی دانشجوی 56درونی( و مشخصه های آماری توزیع نمرات 

                                             :11پرسشنامۀ عملکرد خانواده به قرار جدول زیر است

 2جدول دماره 

 انحراف استاندارد میانگین کرونباخ  ریب  عنوان خرده مقیاس

 حل مشکل.1

 ارتباط.2

 نقشها.3

همراهووووووووی .4

 عاطفی

 آمیزش عاطفی.5

 کنترل رفتار.0

 عملکرد کلی.7

 اسیکل مق.3

0329/6 

0329/6 

4336/6 

5014/6 

 

7455/6 

5936/6 

7444/6 

9697/6 

63/15 

06/14 

53/22 

36/17 

 

76/13 

50/26 

94/23 

03/133 

914/2 

657/3 

263/3 

136/3 

 

131/4 

576/3 

601/5 

033/26 

                                              
. پايانامه کاروناسی FAD -سناش خانواده بررسی ويژگیهای روا  سنای مقیاس انواده:عوامل موثر در کارايی خ.(1374نااريا  و ف.). 1

 ارود  اپ نشده. به راهنمايی دکتر باقر ثنائی . گروه مشاورهو دانشباه آزاد اسالمی و واحد رودهن.
يانامه کاروناسی ارود  اپ نشده. به پا(. وضعیت عمل رد خانواده و سالمت روانی زنا  در خانواده های  ند همسری. 1377. مالنقیوف.)2

 راهنمايی دکتر باقر ثنائی . گروه روانشناسی بالینیو دانشباه آزاد اسالمی و واحد رودهن.
پايانامه سال در وهر تهرا .  18الی  15(. بررسی تاثیر عمل رد خانواده در ابتأل به اختالل روانی نوجوانا  گروه سنی 1377م. ) نوروزیو. 3

 ارود  اپ نشده. به راهنمايی دکتر باقر ثنائی . گروه روانشناسی بالینیو دانشباه آزاد اسالمی و واحد رودهن.کاروناسی 
به راهنمايی دکتر باقر ثنائی .  ساله وهرستا  خمینی وهر 21 -31( مقايسه سالمت عمومی دانشاويا  مارد و متاهل 1378میر عنايتو ا.). 4

 نشده. گروه مشاورهو دانشباه آزاد اسالمی و واحد رودهن.. پايانامه کاروناسی ارود  اپ 
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 رایب آلفای کل مقیاس و خرده مقیاسهای حل مشکل ، ارتباط ، نقشوها ، همراهوی عواطفی ، آمیوزش عواطفی ، کنتورل رفتوار و        

گزارش دده اسوت .   31/6و  01/6،  05/6،  04/6،  72/6،  33/6،  01/6، 92/6( به ترتیب1379) 12عملکرد کلی در پژوهش امینی

 03/6،  07/6،  00/6،  91/6( 1373) 13همین  رایب آلفا برای کل مقیاس و خرده مقیاسهای آن به ترتیب فوق در پژوهش ر ایی

 (.35گزارش دده است)ص.  73/6و  33/6،  01/6،  42/6، 

 روایی

جزیه و تحلیلها خارج کنیم ، دش خرده مقیاس دیگر این ابزار نربتا از استقالل برخوردارنود .  اگر خرده مقیاس عملکرد کلی را از ت 

زوج حودودا   173تا حدی دارای روایی همزمان و پیش بین است .این ابزار در یک مطالعوۀ مروتقل روی   « ابزار سنجش خانواده » 

» نربتا خووبی بورای پویش بینوی نمورات       دادت و قدرت همبرتگی متوسط « واالس-مقیاس ر ایت زنادویی الک»ساله ، با  06

داده است. بعالوه، این ابزار با قدرت متمایز سازی اعضای خوانواده هوای بوالینی و غیور      نشان « 14مقیاس روحیۀ سالمندی فیالدلفیا

 بالینی ، در هر هفت خرده مقیاس خود دارای روایی خوبی برای گروههای دناخته دده است.

 نمره گذاری

، قویا مخوالف =   1، مخالف =  1، موافق =  1نمره با استفاده از این کلید داده می شود. قویا موافق =  4تا  1ه هر سوال ب 

، 19، 17، 15، 14، 11، 8،9، 7، 5، 4، 1 . به سواالت )یا عباراتی( که توصیف عملکرد ناسالم اند، یعنی سوواالت شومار    4

نموور  معکووو  داده   58، 54، 51، 51، 51، 48، 47، 45، 44، 41، 41، 19، 17، 15، 14، 11، 11، 18، 15، 11، 11، 11

)ناسوالم(می   4)سوالم( توا    1می شود .نمرات کمتر نشانۀ عملکرد سالمتر است. معدل پاسخ به سوالها که هر یک بین 

داردکه فرایند نمره  شود،برای بدست آوردن نمرات هفت مقیا  محاسبه می گردد. این ابزار کلید و برگ پاسخنامه ای

 آسان می کند. مشخص کردن سوالهای هرخرده مقیا  را نسبتاً وگذاری آن 

نفر متعلق به خانواده های با  294نفری بوده استو که از اين تعداد  513بر اساس پژوهشی با حام نمونه  FADساخت 

يا  روته روانشناسی عمومی بوده اند. بعد از بررسی نفر نیز از دانشاو 219و تعداد  DSM-IIIحداقل يک عضو بیمار  طبقه بندی 

به دو  FADبود ساخته ود. روايی  75/1ماده که حداقل ضريب آلفای هر يک از آنها  53با  FADهای مختلفو سراناامو مقیاس 

 513؛ دومو در نمونه بدست آورده بودند FADطريق مورد تأيید قرار گرفت: اول با استفاده از نمره هايی که خانواده ها در مقیاس 

درصد خانواده های بالینی را  64درصد خانواده های غیر بالینی و  67توانست  FADنفری و با استفاده از يک روش تشخیصو نمره 

 (.1983معنادار بود )اپشتاين و هم ارا و  P≤0/001به درستی پیش بینی کند. در ماموع نتايج پژوهش مذکور در سطح 

                                              
پايانامه کاروناسی ارود  اپ نشده. به راهنمايی دکتر باقر ثنائی (. مقايسه عمل رد خانواده در دانش آموزا  مستقل و وابسته. 1379امینیو فريده).  1

 لم.. گروه مشاورهو دانش ده روانشناسی و علوم تربیتیو دانشباه تربیت مع

(.بررسی تاثیر کارايی خانوادۀ نسل اول بر کارآيی خانوادۀ نسل بعد. پايانامه کاروناسی ارود  اپ نشده. به راهنمايی دکتر باقر 1378. رضايیو .)2

 ثنائی . گروه مشاورهو دانشباه آزاد اسالمی و واحد رودهن.
3. Philadelphia Geriatric Morale Scale 
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را ترجمهو هنااريابی و میزا  سازی کرد. وی در پژوهشی با عنوا   FAD( برای اولین بار 1374در ايرا  نااريا  )

نفر از دانشاويا  دانشباه تهرا  اناام دادو  511که روی نمونه ای با حام « بررسی ويژگی های روانسنای ابزار سناش خانواده»

بدست آورد که در  93/1سؤال استو اعتبار کل آزمو  را  45(و که دارای FAD-Iضمن تأيید اعتبار نسخه فارسی اين آزمو  )

معنادار می باود وی با استفاده از روش تحلیل عاملی توانست سه سازه يا عامل را وناسايی و نام گذاری کند.  P≤0/001سطح 

نسخه های ديبری  FAD-Iر همراهی عاطفی. در ايرا  عالوه ب -3حل مسأله و  -2نقشهای خانوادگیو  -1اين سازه ها عبارتند از: 

سؤالی می باوند. در  تحلیل عاملی اين نسخه  61و  53و 43و 41از اين آزمو  هنااريابی و تحلیل عاملی وده است. اين نسخه ها 

 استفاده وده است. FADسؤالی  61ها هفت عامل بدست آمده است که در باال ذکر ود. در اين پژوهش از نسخه 

 15روایی

FAD ساله با  61زوج حدوداً  178ی روايی همزما  و پیش بین است. اين ابزار در يک مطالعه مستقل روی تا حدی دارا

مقیاس رضايت زناوويی الک ا واالس همبستبی متوسط داوت و قدرت نسبتاً خوبی برای پیش بینی نمرات مقیاس روحیه 

ازی اعضای خانواده های بالینی و خانواده های غیر بالینی سالمندی فیالدلفیا نشا  داده است. به عالوه اين ابزار قدرت متمايز س

 (.1379دارد بنابراين در هفت خرده مقیاس خود دارای روايی خوبی برای گروه ها وناخته وده است )ثنايیو 

( واريانس برای ووهرا  و R= 0/34) 11/1توانست فقط  FADدر تحلیل موازی )مقیاس رضايت زناوويی الک ا واالس(و 

12/1 (R= 0/36 را برای زنا  پیشبینی کند. به بیا  ديبر )FAD  (.1383قدرت پیشبینی بهتری دارد )صیادیو 

مقیاس عمل رد عمومی ابزار سناش خانواده: آيا اين مقیاس برای نوجوانا   نین کاربردی »در مطالعه ديبری با عنوا  

( را مورد بررسی GFمی )نسخه  ینی ابزار سناش خانواده ا ( پايايی و روايی مقیاس عمل رد عمو2111) 16وک و دانیل« دارد؟

قرار دادند. نتايج از روايی سازه آ  حمايت کرد. در همین مطالعه نیز داده های تحلیل وده از گروه بالینی و گروه غیر بالینی نشا  

 GFروايی همزما  و سازه ای مقیاس می تواند دو گروه را از هم جدا کند. همچنین نتايج از همسانی درونیو  GFداد که نمرات 

 حمايت می کند.

توانايی  FADنشا  دادند که « روايی فرا عاملی ابعاد کارکرد خانواده»( در مطالعه ای با عنوا  1993و هم ارا  ) 17ويلهلم

 شتر خرده مقیاس هایتمیز نهاد  بین خانواده های که بیماری روانی دارند و خانواده هايی که بیماری روانی ندارند را دارد. بی

FAD  بويژه حل مسأله و عمل رد عمومی با اظهارات و عالئم روانشناختی که با  ک لیستSCL-90-R  ارزيابی وده بودندو

 همبستبی داوتند )هما  منبع(.

 18پایایی

                                              
15

- validity 
16 - Shek & Daniel, T.L 
17 - Willem, W.F 
18 - reliability 
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فای خرده نفری اجرا گرديد. دامنه ضريب آل 513بر روی يک نمونه  1983اين آزمو  پس از تهیه توسط مؤلفا  در سال 

 بدست آمد که همسانی درونی نسبتاً خوبی را نشا  می دهد. 92/1تا  72/1مقیاس های آ  بین 

(و 1379(و بهاری )1378(و امینی )1377(و نوروزی )1377(و مالنقی )1374در ايرا  تحقیقات اناام وده توسط نااريا  )

 و همبی بیانبر پايايی باالی اين آزمو  است.(1378(و رضايی )1383(و جوادی )1378(و میر عنايت )1381صیادی )

از فرم ايرانی « مقايسه عمل رد خانواده های واهد و غیر واهد از ديدگاه فرزندا  دبیرستانی»صدفی در پژوهشی با عنوا  

 استفاده کرده و ضرايب آلفای کرونباخ هر کدام  FADسؤالی  61

و کنترل 69/1و آمیزش عاطفی 63/1و نقش ها 56/1و ارتباط 78/1 ل از خرده مقیاس ها را بدين قرار بدست آورده: حل مش

 .94/1و و کل آزمو  79/1و عمل رد کلی 61/1و همراهی عاطفی 74/1رفتار 

از فرم ايرانی « رابطه کارآيی خانواده و فرسودگی وغلی معلما  مقطع ابتدايی»( در پژوهشی با عنوا  1383محسن زاده )

و 71/1ه و ضرايب آلفای کرونباخ هر کدام از خرده مقیاس ها را بدين قرار بدست آورده: حل مش ل استفاده کرد FADسؤالی  61

و و کل آزمو  79/1و عمل رد کلی 77/1و همراهی عاطفی 64/1و کنترل رفتار 73/1و آمیزش عاطفی 65/1و نقش ها 68/1ارتباط 

94/1. 

 بدست آورده است. 94/1کرده و پايايی آنرا  استفاده FADسؤالی  45( در پژوهش خود از فرم 1379بهاری )

خرده  7برآورد کرد وی ضريب آلفای کرونباخ  92/1را  FADسؤالی  41( در پژوهش خود پايايی نسخه 1379امینی )

و کنترل 65/1و آمیزش عاطفی 64/1و همراهی عاطفی 72/1و نقش ها38/1و ارتباط 61/1مقیاس را  نین ذکر نمود: حل مش ل 

 .که نشا  می دهد غیر از خرده مقیاس ارتباط بقیه همسانی درونی نسبتاً خوبی دارند 81/1و عمل رد کلی  61/1رفتار 

 

 "دارد. یقانون یگردبدون ذکر مولف پ یبردار یمحفوظ است و هرگونه کپ یخوارزم یو پژوهش یمرکز آمار یحق انتشار برا"
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