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چكیده
پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاریابی پرسشنامه مرزهای ارتباطی خانواده انجام گرفت .جامعۀ آماری این پژوهش را
كليۀ دانشآموزان ساكن در شهرستان ساری تشكيل دادند .گروه نمونه شامل  022دانشآموز دبيرستانی بود كه به روش
نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای تصادفی انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته«مرزهای ارتباطی
خانواده» بر مبنای نظریه خانوادهدرمانی ساختاری مينوچين بود .نتایج تحليل عاملی اكتشافی سه عامل مرزهای بهنجار،
مرزهای بهم تنيده و مرزهای گسسته را مشخص نمود .همچنين نتایج این تحليل نشان داد كه سه عامل استخراج شده
 20/02درصد از واریانس مرزهای ارتباطی خانواده را تبيين میكند .تحليلعاملی تأیيدی نشان داد كه عاملهای استخراج
شده با توان خوبی مرزهای ارتباطی خانواده را اندازهگيری می كنند .تحليل پایایی ،روایی همگرا و تشخيصی مؤلفه های
مرزهای ارتباطی خانواده نشان داد كه سؤاالت در سنجش مؤلفههای مرزهای ارتباطی خانواده از دقت كافی برخوردارند.
پایایی به روش آلفای كرونباخ باالتر از 2/22و پایایی مركب نيز بيشتر از  2/02گزارش شد كه نشان دادكه هر سه مؤلفه در
تعيين سازه مرزهای ارتباطی خانواده از دقت الزم برخوردارند .نتایج نمره استاندارد Tو  Zبرای بررسی هنجاریابی ،نشان
داد افرادی كه نمرات Tآنها از ميانگين باالترند از محدودهها و مرزهای ارتباطی خانواده های خود بخوبی آگاهند و افرادی
كه نمرات  Tآنها از ميانگين پایينترند ،از محدودهها و مرزهای ارتباطی خانوادههای خود بخوبی آگاه نيستند .نتایج حاصل
از این پژوهش نشان داد كه پرسشنامه مذكور از روایی و پایایی خوبی برخوردار و برای سنجش مرزهای ارتباطی خانواده
مناسب است .از این رو می توان از نتایج پژوهش حاضر در مشاوره خانواده برای سنجش مرزهای ارتباطی خانواده و اتخاذ
راهبردهای درمانی مناسب و همچنين پژوهشهای مرتبط با مرزهای ارتباطی خانواده استفاده نمود.
واژههایکلیدی :مرزها ی ارتباطی خانواده ،خانواده درمانی ساختاری ،هنجاریابی ،روایی ،پایایی
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مقدمه
خانواده چيزی بيش از مجموعه افرادی است كه در یک فضای مادی و روانی خاص به سر می-
برند .خانواده یک نظام اجتماعی و طبيعی است كه ویژگیهای خاص خود را دارد (گلدنبرگ و
گلدنبرگ0211 ،1؛ ترجمه حسينشاهی براواتی .)1300 ،خانواده به عنوان یک سيستم اینگونه
تعریف می شود :موجودی كه اجزای آن با هم تغيير میكنند و با انحراف برای حفظ تعادل خود
فعال میشوند (مينوچين1004 ،؛ ترجمه ثنایی .)1301 ،خانوادهدرمانی ساختاری فرض میكند
كه خانوادهها یک الگوی ارتباطی قابل مالحظه با دیگران دارند و از اینرو میتوان تعامل خرده-
سيستمی 0متفاوتی از قبيل زیرمجموعۀ والدینی ،زیر مجموعۀ برادر-خواهری را مشاهده كرد.
خردهسيستمها ،زیرمجموعه های درون الگوی بزرگتر خانواده هستند كه هر كدام نقش خاص
خود را دارند كه باید انجام دهند .مرزها3ی قابل تعریفی بين این زیرمجموعهها وجود دارد كه
باید مورد توجه قرار گيرد .مرز یک «خط مالكيت »4است كه معرف یک شخص است و تعيين
میكند كه كجا یک نفر خاتمه مییابد و دیگری آغاز میشود .هر خانوادهای دارای مرز و
زیرمنظومههایی میباشد كه چگونگی سازمان بندی و روابط بين افراد را در این سيستم تعيين
میكنند .مرزهایِ یک زیرمنظومه 1عبارت از مقرراتی است كه تعيين میكند چه كسی و چگونه
جزء این زیرمنظومه است .عملكرد یا نقش مرز حراست از عمل متمایزسازی 2سيستم است
(كلود و تاون سد0214 ،؛ ترجمهی صيادلو .)1301 ،از دیدگاه خانوادهدرمانی ساختاری 0كه
مبتنی بر نظریه سيستمها 2میباشد ،مرزها خطوط نامرئی هستند كه افراد یا زیرمنظومهها را از
نظر روانی از هم جدا میكنند و منجر به تشكيل زیرسيستمهای خانواده 0میشوند (تبریزی،
دیبائيان ،جعفری و كاردانی .)1301 ،مرزهای درون خانواده از لحاظ انعطافپذیری یا
1.Goldenberg & Goldenberg
2. subsystem interaction
3. boundaries
4. possession line
5. Subsystem
6. Differentiation
7. structural family therapy
8. systems theories
9. family subsystems
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نفوذپذیری1با یكدیگر تفاوت دارند ،و ميزان دسترسی به هر خرده نظام ،ماهيت و فراوانی ارتباط
و تماس ميان اعضای خانواده را تعيين میكند (گلدنبرگ و گلدنبرگ 0211 ،؛ ترجمه حسين-
شاهی براواتی .)1300 ،نوع مرزها در روابط بين اعضای خانواده تاثير دارند (مينوچين1004 ،؛
ترجمه ثنایی.)1301 ،
4
3
0
بر طبق دیدگاه خانوادهدرمانی ساختاری ،مرزها میتوانند گسسته  ،درهم تنيده و بهنجار
باشند .در مرزهای گسسته یا خشک ،1ساختارِ سالم ،نظم یا قدرت دیده نمیشود ،پيوند بين
اعضای خانواده ضعيف است .اعضای خانوادههای با مرز گسسته ،ممكن است مستقالنه عمل
كنند ،اما گرفتار احساس استقالل مسخ شدهاند و از فقدان حس وفاداری و تعلق و قابليت بهم-
وابستگی 2و طلب حمایت مورد نياز رنج میبرند .در این خانوادهها روابط بين افراد بسيار خشک
و سخت است و رفتارهای اعضا برهم تأثير كمی دارد (نيكولز و شوارتز0211 ،؛ ترجمه دهقانی و
همكاران .) 1302 ،مرزهای درهم تنيده شدیداً گنگ و نامتمایز هستند .بنابراین ،به سادگی از
سوی سایر اعضای خانواده مورد تجاوز قرار میگيرند و مرزهای هر خردهنظام در خانوادههای به
همتنيده ،در حدی ناچيز تفكيک شده است و به سادگی میتوان از آن عبور كرد (گلدنبرگ و
گلدنبرگ0211 ،؛ ترجمه حسينشاهی براواتی .)1300 ،در مرزهای بهنجار یا واضح ،هر یک از
خردهنظامها در عين اینكه مستقل از هم عمل میكنند ،با هم متحد هستند .اعضای هر خرده-
نظام در عملكرد خردهنظامِ دیگر مداخله نمیكنند و سلسله مراتب قدرت در خانواده برقرار می-
باشد (نيكولز و شوارتز0211 ،؛ ترجمه دهقانی و همكاران.)1302 ،
مطالعات نشان داده است در خانوادههایی كه یک عضو بيمار وجود دارد ،الگوها و مرزهای
ارتباط ،خشکتر ،و نامنعطفتر است .در خانوادههایی كه بن بست مضاعف وجود دارد ،ارتباط
دارای چند سطح است؛ آنچه آشكارا در یک سطح از فرد خواسته میشود و در سطح دیگری به
صورت پنهان نفی یا نقض میشود و فرد در تنگنا یا بنبست قرار میگيرد (مرادی .)0210 ،هربا
1 . permeability
2. disengaged
3. enmeshed
4. normal
5. rigid
6 . interdependence
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و همكاران نشان دادند كه در خانواده هایی كه والدین سبکهای طرد كننده دارند ،فرزندان
بيشتر به خودكشی فكر میكنند (ماتجویچ ،جوانویج و الزارویچ .)0214 ،كيم و لی ()0213
مینویسند كه روابط ضعيف و ناكارآمد بين والدین و كودكان باعث میشود كه فرزندان از
استرس تحصيلی در رنج باشند و احساس كنند كه از نظر اجتماعی مورد حمایت نيستند و در
مواقع مشكالت ،احساس تنهایی كنند.
1
در خانوادۀ كارآمد مرزهای روشن به هر عضو خانواده ،احساس «من» بودن و تعلق به گروه
میدهد ،بدین معنی كه هر عضو فردیت خود را حفظ میكند ،ولی نه به قيمت از دست دادن
احساس تعلق به خانواده (گلدنبرگ و گلدنبرگ0211 ،؛ ترجمه حسينشاهی براواتی.)1300 ،
در این ساختار بين زیرسيستمهای والد و كودک مرزهای بيننسلی مشخصی وجود دارد .این
مرزها نباید خشک یا مبهم و پراكنده باشند و عملكرد خانواده را خشک یا آشفته 0سازند .از نظر
همبستگی و نزدیكی عاطفی ،مرزها نباید درهم فرورفته یا بیقيد و بند باشند (كار.)1324 ،
عملكرد ایدهآل خانواده زمانی رخ میدهد كه مرزها واضح هستند و تعادلی بين استقالل و اتحاد
برقرار باشد .مرزها باید به اندازه كافی قوی باشند تا از رشد سالم سيستم حمایت كنند ،در
حالی كه هنوز یک جریان پایدار در درون و بيرون سيستم برقرار است (مينوچين1004 ،؛
ترجمه ثنایی.)1301 ،
كيفيت رابطۀ والد -نوجوان با پيامدهای مثبت و منفی در دوران نوجوانی همراه است كه
شامل شایستگی اجتماعی ،ارزشهای مثبت ،افسردگی و پرخاشگری میشود (مکكينی و
پنک .) 0211 ،چنين روابطی نه تنها خود را به صورت احساسات مثبتِ نزدیكی و صميميت
نشان میدهد ،بلكه می تواند خود را به صورت احساسات منفیِ مرتبط با تعارض نشان دهد
(سيفگی-كرنگ ،اوربک و ورمولست.)0212 ،
از آنجا كه طبق گفته های ذكر شده در باال ،مرزهای خانواده اهميت بسياری در سالمت و
بهزیستی اعضای آن دارد و میتواند موفقيت و تعادل و پيشرفت خانواده را تا حدی پيشبينی
نماید .تاكنون ابزار سنجش مرزهای ارتباطی در خانواده منطبق با فرهنگ ایران طراحی نشده
1. I ness
2 .Chaotic
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است ،بنابراین برخورداری از پرسشنامهای كه با شرایط فرهنگی ایران منطبق باشد ،میتواند
برای روان شناسان و مشاوران خانواده درارزیابی مشكالت ارتباطی خانواده و انتخاب راهبردهای
درمانی مناسب ،مفيد باشد .از اینرو پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاریابی پرسشنامهی
مرزهای ارتباطی خانواده بر اساس نظریه خانوادهدرمانی ساختاری مينوچين انجام گردید .

روش
پژوهش حاضر در چهارچوب یک طرح غيرآزمایشی ،از نوع همبستگی انجام شده است.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری این پژوهش كليه دانشآموزان
شهرستان ساری میباشند .نمونه مورد نظر شامل  022دانشآموز بودكه به روش نمونهگيری
خوشهای چندمرحلهای تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند .روش نمونهگيری بدین
شكل بود كه با مراجعه به آموزش و پرورش شهر ساری و تهيه نقشۀ مدارس مناطق ،از سه
منطقۀ موجود ،یک منطقه به عنوان خوشه در نظر گرفته شد .سپس از آن منطقه 12مدرسه
بهصورت تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه  02دانشآموز كه ویژگی مورد نظر را دارا بودند،
انتخاب شدند .بدین ترتيب  022دانشآموز انتخاب شدند و به پرسشنامههای مربوط به پژوهش
پاسخ دادند .الزم به ذكر است كه پيش از تكميل پرسشنامههای مورد نظر توسط آزمودنیها،
توضيحاتی در زمينۀ هدف پژوهش و شيوۀ تكميل مقياسهای به كار برده شده توسط
پژوهشگران برای آزمودنیها ارائه گردید .
جهتجمعآوریدادههاازابزارهایذیلاستفادهشد :

مقياس مرزهای ارتباطی توسط محقق ساخته شد و برای سنجش سه مرز ارتباطی خانواده
شامل  -1مرز درهمتنيده -0 ،مرز بهنجار و -3مرز گسسته در خانواده تهيه شده است .در این
پرسشنامه از تعداد  32سوال برای اندازهگيری مرزهای خانواده طراحی شده است .برای اندازه-
گيری سه نوع مرز درون خانواده12 ،سوال بهمتنيدگی مرزهای درون خانواده12 ،سوال بهنجار
بودن مرزهای درون خانواده و 12سوال گسستگی مرزهای درون خانواده را اندازهگيری میكند.
به منظور بررسی ميزان كارآمدی سئواالت ابتدا روایی محتوائی در اجرای مقدماتی توسط
گروهی از استادان در زمينه موضوع مرزهای ارتباطی خانواده بررسی گردید .و ازآنها خواسته
717
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شد برای هر ماده پرسشنامه سه پرسش  -1آیا پرسش مفهوم است  -0آیا پرسش با مرزهای
ارتباطی مرتبط است  -3آیا پرسش مرزهای ارتباطی را میسنجد؟ را ارزیابی كنند و در بخش
روایی صوری نيز سعی شد سؤاالت آزمون به گونهای انتخاب شود كه كلمات و جمالت و
محتوای ظاهری رغبت آزمودنیها را برانگيزاند .برای رسيدن به این هدف  .1سطح درک
آزمودنیها برای تنظيم نوع جمالت در نظر گرفته شد .0 ،نوع كلمات و محتوای سؤاالت
متناسب با عالئق پاسخدهندگان برگزیده شد و  .3صفحهآرایی دفترچۀ سؤاالت ،نوع حروف
چاپی و عناوینِ به كار برده شده با عنوان آزمون و اهداف آن هماهنگی داشت و برای روایی
محتوایی آنها از چند متخصص حوزۀ مشاوره خانواده كمک گرفته شد تا سؤاالتی كه محتوای
آنها مطلوب نيست یا از موضوع مورد نظر دور هستند ،كنار گذاشته شوند .پس از تأیيد روایی
محتوایی و صوری ،پایایی پرسشنامه در اجرای مقدماتی روی  42نفر اجرا شد و این ضریب
برای كل مقياس  ،2/02برای مقياس مرزهای بيرون خانواده 2/00و برای مقياس مرزهای درون
خانواده 2/02بدست آمد .بدین ترتيب پرسشنامه برای اجرای نهایی آماده شد .
پس از جمع آوری دادهها و ورود آنها به رایانه ،دادهها با استفاده از نرمافزارهای ليزرل،
نرمافزار  SPSSنسخه  ،01تحليل شدند .از نرم افزار  SPSSبرای تعيين پایایی همسانی درونی و
تحليل عاملی اكتشافی استفاده شد .از نرم افزار ليزرل جهت انجام تحليل عاملی تأیيدی بهره
گرفته شد و در نهایت پایایی مركب ( ،)CVپایایی هر سوال ( ،)IRمتوسط واریانس استخراجی
( ،)AVEحداكثر واریانس مشترک ( )MSVو متوسط واریانس مشترک ( )ASVبرای تعيين
1
روایی همگرا و واگرا (تشخيصی) بر اساس مدل نهایی و مطابق مدل پيشنهاد فرنل و الركر
( )1021محاسبه گردید.

نتایج
0

برآورد روایی آزمون :در پژوهش حاضر برای تحليل سؤاالت در ابتدا بنا به پيشنهاد نانالی
( ،1020به نقل از صدرالسادات و مينائی )1322،روایی همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت
و سپس سؤاالت باقیمانده به روش تحليل عاملی بررسی شدند.

1. Fornell & Larckers
2.Nunnally
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همسانیدرونیپرسشنامه :در این روش ساخت درونی پرسشنامه مورد بررسی قرار می-
گيرد .مالک مورد استفاده برای همسانی درونی همبستگی سؤاالت به نمره كل آزمون است.
بدین منظورسؤاالت  1،14،12،01و  02به علت همبستگی معكوس با نمره كل پرسشنامه از
تحليل كنار گذاشته شد .همچنين ،گویههای 10 ،0 ،3 ،11 ،13 ،0 ،00 ،1 ،10 ،2و 02كه
همبستگی معناداری با نمره كل پرسشنامه( )2/32نداشتند از پرسشنامه حذف شدند.كتل
( )1022بارهای  2/32و باالتر را با حجم حداقل  122نفر ،معنادار تلقی میكند(صدرالسادات و
مينائی .)1322،بدین ترتيب  12سوال از  32سوال پرسشنامه به علت عدم ساخت درونی از
پرسشنامه كنار گذاشته شد و به علت اینكه همسانی درونی نمیتواند سؤاالتی كه زیر دو عامل
قرار میگيرند را شناسائی كند ،تصميمگيری در مورد بقيه سؤاالت( 14سوال باقی مانده) بعد از
تحليل عاملی صورت میگيرد .حال به منظور گردآوری شواهد مربوط به روایی سازه از روش
تحليل عاملی(اكتشافی و تأیيدی)بهره گرفته شده است كه در ادامه به آن پرداخته میشود .
الف) تحلیل عاملی اکتشافی :برای تعيين تعداد عامل یا عاملهایی كه احتماالً زیربنای
پرسشنامه را تشكيل می دهند از معيار درصد واریانس و مقادیر ویژه و نمودار اسكری كتل1و
معيار پيشين بهره گرفته شد و برای این مقياس در مناسبترین حالت  3عامل مشخص شد كه
در مجموع باالی  20/02درصد از واریانس را تبيين میكند كه با استفاده از روش تحليل
مؤلفههای اصلی و از چرخش واریماكس ،0ساختار عاملی مقياس مورد بررسی قرار گرفت .مقدار
شاخص كفایت نمونهبرداری برابر با  2/23و اندازه آزمون كرویت بارتلت 3با درجه آزادی  431در
در سطح P > 2/221برابر با  1320/232هر دو معنادار بود .مقادیر قطر ماتریس
همبستگیهای نيز همگی باالتر از  2/12بودهاند ،مجموعه این سه شاخص قابليت انجام تحليل
عاملی را نشان میدهد .در ابتدا جدول ارزشهای ویژه  3مؤلفه با بار ارزشی باالتر از  1با روش
چرخش متعامد 4را نشان داد .همچنين در مرحله بعد نمودار اسكری كتل نيز كه در نمودار ()1
ارائه شده است ،نيز  3مؤلفه را پيشنهاد میدهد .عالوه بر این معيار پيشين كه محقق بر اساس
1. Cottell Scree test
2. Varimax
3. Bartlett test of Sphericity
4. Orthogonal
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مبانی نظری برای این پرسشنامه تعيين كرده  3عامل را تأیيد میكند .با مراجعه به متن
پرسشنامه و عوامل استخراجی ،عاملها بهنامهای مرزهای بهنجار ،مرزهای بهم تنيده و مرزهای
گسسته گردید .جدول واریانسهای استخراجی نيز نشان داد كه 3مؤلفه  20/02درصد از
واریانس مرزهای ارتباطی خانواده را تبيين میكند.

نمودار.1نموداراسکریکتلبرایتعیینتعدادمؤلفههایمرزهایارتباطیخانواده 

جدول.1ماتریسچرخشیافتهبارهایعاملیسؤاالتمقیاسمرزهایارتباطیخانواده 
گویهها 
گویه:01
گویه:00
گویه:02

اعضابه یكپارچه بودن خانواده اهميت زیادی قائل میشوند
در خانواده ما هر یک از اعضای خانواده میتوانند براحتی نظرخود را بيان كنند
درخانواده ماتمام تصميمها بامشاركت همه اعضایخانواده گرفته میشود

مرزهای
بهنجار 
2/22
2/24
2/23

مرزهای
بهم
تنیدگی 

مرزهای
گسسته 
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گویه:4
گویه:12
گویه:10

وقتی كه مشكلِی برای اقوام بوجود میآید ،خانواده ما شدیداً بر آشفته میشود.
اعضای خانواده بيش از حد به هم وابسته اند.
هنگامی كه یكی از اعضابيمار میشود ،تمام خانواده آشفته میشوند.





 2/00
2/20
2/23




گویه:12
گویه:11
گویه:00

اطرافيان هيچ حقی برای مداخله در خانواده ما ندارند.
مسایل درون خانواده هيچ ارتباطی به اطرافيان ندارند.
اطرافيان به راحتی قادر به ورود به دنيای خانواده نيستند.







 2/20
 2/22
2/24

در جدول( )1مؤلفه مرزهای بهنجار مبتنی بر گویههای ( ،)00،02،01مؤلفه مرزهای بهم-
تنيده گویههای ( ،)12،10،4مؤلفه مرزهای گسسته،گویههای ( )00،12،11میباشند كه كل
گویهها تحليل عاملی اكتشافی را تشكيل میدهند 1 .سوال از  14سوال وارد شده به تحليل
عامل اكتشافی با استناد به دالیل زیر از پرسشنامه حذف شدند-1:داشتن واریانس بسيار پایين
و پراكنده نسبت به سایر مقادیر واریانس -0مقدار همبستگی دو رشتهای نقطهای (ضریب تميز)
منفی  -3مقدار ضریب همبستگی ضد تصویر كوچكتر از  -4 ،2/1داشتن بار عاملی كمتر  2/4و
نزدیک به هم تحت دو عامل یا بيشتر - 1 ،بار شدن به صورت تک عبارت تحت یک عامل.
عالوه بر دالیل فوق ،بررسی عبارتهای حذف شده(01سوال) روشن میكند بيشتر سؤاالتحذف
شده ،عبارت های بودند كه عبارت همتایی از لحاظ مفهومی در پرسشنامه داشتهاند(ویژگی
متورم در ساخت آزمون).
ب) تحلیل عاملی تأییدی  :به منظور تائيد ساختار عاملی بدست آمده و آزمون قدرت و
معناداری سهم هریک از متغيرها در اندازهگيری سازه مرزهای ارتباطی خانواده ،تحليلعاملی
تأیيدی مرتبه اول با استفاده از برنامه ليزرل انجام گرفت كه در نمودار  0ارائه شده است .
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0/45

0/36

سوال28

سوال27

0/75

0/83

سوال18

0/01

سوال19

سوال21

0/80

0/74

سوال4

0/72

0/53

مرزهای بهنجار

0/50
0/42
0/21
مرزهای بهمتنیده

0/99

0/04
0/07

مرزهای گسسته

0/44
0/66

سوال22

0/80

0/74

سوال11

سوال10

0/56

0/45

تحلیلعاملیتأییدیمرتبهاولمؤلفههایمرزهایارتباطیخانواده 

نمودار.2

جدول.3پارامترهایالگویمرزهایارتباطیخانوادهدرتحلیلعاملیتأییدی 
گویهها 
مرزهای بهنجار

پارامتر 
عاملها 
سوال01

برآورد

پارامتر

پارامتر

استاندارد

b

شده B

2/14

2/14

خطای
معیار 
2/22

مجذور
t

همبستگی
چندگانه 

2/00

**

2/02
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مرزهای گسسته
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12/22

سوال00

2/22

2/22

2/22

سوال02

2/04

2/04

2/22

سوال4

2/12

2/12

2/20

1/20

سوال12

2/40

2/40

2/22

4/00

سوال10

2/00

2/00

2/13

0/00

سوال12

2/04

2/04

2/12

0/30

سوال11

2/22

2/22

2/12

2/01

سوال00

2/44

2/44

2/22

1/31

0/32

**

**

**
**
**
**

**
**

2/24
2/11
2/01
2/10
2/00
2/11
2/44
2/02
* P>0/01**P>0/05

با توجه به اطالعات جدول( ،)3ضرایب برآورد شده كليه مسير با احتمال  00درصد معنادار
میباشد .مقادیر پارامتر استاندارد شده برای هر یک از متغير های مشاهده شده (نشانگر) ،نشان
دهنده قدرت بار عاملی بر عامل اعتماد (متغير مكنون) بوده و مقادیر  tبزرگتر از  0معناداری این
سهم را نشان میدهد .ضرایب استاندارد و مجذور همبستگی چندگانه برای هر یک از نشانگرها
بصورت جداگانه برآورد شده است .این ضرایب در واقع معيار قوت و قدرت همبستگی خطی و
مجذور آنها ،معرف نسبت واریانس تبيين شده توسط متغير مكنون است .مقادیر نزدیک به یک
نشان میدهد كه وسيله اندازهگيری ،مناسب و با مدل اندازهگيری به خوبی هماهنگ است.
بيشترین ضریب مجذور همبستگی چندگانه متعلق به عامل مرزهای گسسته با سوال  10می-
باشد .براساس این مقادیر ،متغيرهای مورد نظر با توان نسبتاً خوبی مرزهای ارتباطی خانواده را
اندازه گيری میكنند .
به منظور آزمون مدل و مسيرهای آن از روش های گوناگون استفاده میشود .یكی از روش-
های موجود شاخص نيكویی برازش است و از ميان آماره های برازش چهار شاخصِ نيكویی
برازش ( ،1)GFIشاخصِ تعدیل شده نيكویی برازش ) ،0)AGFIریشه خطای ميانگين مجذورات

)1.Goodness of Fit Index (GFI
)2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
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تقریب )1(RMSEAو خی دو گزارششده است.جدول  0شاخص های نيكویی برازش الگو را كه
حاكی از نيكویی برازش الگو با دادهها است ،نشان میدهد.
جدول.4شاخصهاینیکوئیبرازشالگویمرزهایارتباطیخانواده 
مجذور

درجه

سطح

ریشهخطایمیانگین

شاخصنیکویی

شاخصتعدیلشده

خی 

آزادی 

معناداری 

مجذوراتتقریب 

برازش 

نیکوییبرازش 

41/40

04

2/214

2/22

2/02

2/00

با توجّه به جدول( )4شاخص های نيكویی برازش ،شاخص تعدیل شده نيكویی برازش،
ریشه خطای ميانگين مجذوراتِ تقریب ،در سطح خوبی هستند كه معرِّف برازش خوب مدل با
داده است .بنابراین ،الگوی پيشنهادی و ساختار كلی روابط مورد آزمون به خوبی تأیيد شد.آماره
خی دو مهمترین آماره برازش است كه ميزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و برآورد شده را
اندازهگيری می كند .معنادار نبودن این آماره ،برازش مدل را نشان میدهد .مقدار كمتر از
 2/21برای شاخص ریشه خطای ميانگين مجذورات تقریب و مقادیر باالتر از  2/0برای شاخص
نيكویی بر ازش و شاخص تعدیل شده نيكویی برازش به عنوان مالكهای انطباق الگو با دادههای
مشاهده شده در نظر گرفته میشود .در نتيجه این مدل برای مرزهای ارتباطی خانواده با سه
عامل مورد تأیيد میباشد.
برآورد پایایی و روایی همگرا و واگرا :در نهایت ،نتایج پایایی به روش همسانی درونی،
پایایی هر سوال ،روایی همگرائی و تشخيصی(تمایز) سازههای استخراجی بر اساس مدل نهایی
در جدول( )1ارائه میگردد .
جدول: 5تحلیلپایایی،رواییهمگراوتشخیصیمؤلفههایمرزهایارتباطیخانوادهبراساسمدلنهایی 
گویهها 

پایائی
گویهها 

همبستگی
سوالبا
نمرهکل 

کرنباخ 
2/003

مرزهایبهنجار 
گویه  : 01اعضابه یكپارچه بودن خانواده

آلفای

2/00

 MSV  CV  AVE
2/12

2/04

2/24

ASV



2/20

2/41

)1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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اهميت زیادی قائل می شوند
گویه :00در خانواده ماهر یک از اعضای
خانواده می توانند براحتی نظرخود را
بيان كنند

2/24

گویه :02در خانواده ماتمام تصميمها با
مشاركت همه اعضای خانواده گرفته
می شود

2/14

2/21

2/12
2/241

مرزهایبهمتنیده 
گویه :4هنگامی كه مشكلِی برای اقوام
بوجود می آید ،خانواده ماشدیداً بر
آشفته می شود.

2/01

2/43

گویه  :12اعضای خانواده بيش از حد
به هم وابسته اند.

2/02

2/32

گویه :10هنگامی كه یكی از اعضا
بيمارمیشود ،تمام خانواده آشفته می
شوند

2/02

2/12

2/02

2/24

2/20

2/10
2/234

مرزهایگسسته 
گویه  :12اطرافيان هيچ حقی برای
مداخله در خانواده ما ندارند

2/11

2/11

گویه :11مسایل درون خانواده هيچ
ارتباطی به اطرافيان ندارند.

2/41

2/42

گویه :00اطرافيان به راحتی قادر به
ورود به دنيای خانواده نيستند

2/02

2/31

2/40

2/02

2/224

2/223

نتایج جدول  1حاكی از این است كه ضریب همبستگی سؤاالت با نمره كل پرسشنامه باالتر
از 2/3و پایائی هر سوال بيشتر از  2/02گزارش شد ،كه نشان می دهد سؤاالت در سنجش
مؤلفه های مرزهای ارتباطی خانواده از دقت كافی برخوردارند .عالوه بر این پایایی به روش آلفای
كرونباخ باالتر از 2/22و پایایی مركب نيز بيشتر از  2/02گزارش شد كه نشان میدهد هر سه
مؤلفه نيز در تعيين سازه مرزهای ارت باطی خانواده از دقت الزم برخوردارند .همچنين نتایج
جدول( )4نشان میدهد كه برای هر سازه ) CR>(AVEو  AVE>0.5در نتيجه مؤلفهها از
روایی همگرا برخوردارند .عالوه بر این از آنجایی كه برای هر مؤلفه  MSV<AVEو ASV
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 <AVEمیباشد ،بيانگر روایی تشخيصی و واگرای مؤلفهها میباشد .این یافتهها نشان میدهد
كه هر سه مؤلفه هدف پرسشنامه را كه سنجش مرزهای ارتباطی خانواده میباشد برآورد می
كند(روایی همگرا) و همچنين نتایج حاكی از این است كه خردهمقياسها چنان همبستگی
باالئی ندارند كه همه آنها تبدیل به یک سازه شوند و لذا مؤلفهها تكراری نيستند .

بحث و نتیجهگیري
خانوادهدرمانی ساختاری كه مبتنی بر نظریه سيستمها می باشد ،میگوید كه مرزها تنظيم-
كنندهی نزدیكی و مجاورت بين سيستمها هستند (مينوچين .)1004 ،وضوح مرزهای درون
خانواده یک پارامتر مفيد برای ارزیابی عملكرد درمان است .در بعضی خانوادهها اعضای بيش از
حد به هم توجه می كنند و ارتباط بين آنها بسيار نزدیک است و در نتيجه فاصله آنها كاهش
مییابد و مرزها مغشوش میشود و «تمایز» سيستم خانواده نامشخص 1میشود (فيشمن و
مينوچين0211 ،؛ ترجمه بهاری .)1302 ،در مقابل ،مرزهای داخلی بعضی خانوادهها هم بيش
از حد «خشک »0و نامنعطف میشود ،به طوری كه ارتباط بين زیرمنظومهها دشوار میگردد .به
عملكرد مرزی این دونهایت «بهمتنيدگی »3و «گسستگی »4اطالق میگردد (نيكولز و شوارتز،
0210؛ ترجمه دهقانی و همكاران .)1302 ،در مشاوره خانواده شناخت این مرزها بسيار اهميت
دارد و ساخت پرسشنامههایی برگرفته از چهارچوب نظریات خانوادهدرمانی و مبتنی بر شرایط
فرهنگی كشور ایران در تشخيص ،و به دنبال آن كمک به انتخاب راهبردهای مناسب میتواند
در حل بهتر مشكالت ارتباطی خانوادهها مؤثر باشد .لذا با استناد بر نظریه خانوادهدرمانی
ساختاری مينوچين و مسائل فرهنگی مطرح شده ،در پژوهش حاضرپرسشنامه سنجش مرزهای
ارتباطی خانواده تدوین و پس از اجرا ،اعتبار ،روایی و هنجار آن مورد بررسی قرار گرفت .پس از
بررسی همسانی درونی و حذف  12سؤال از  32سؤال پرسشنامه ،بررسی تحليل عاملی
اكتشافی و تأیيدی سه عامل بهنامهای مرزهای بهنجار ،مرزهای بهمتنيده ومرزهای گسسته را
1.diffuse
2. rigid
3. enmeshment
4 . disengagement
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مشخص كرد .در تبيين احتمالی استخراج این عاملها میتوان گفت از آنجایی كه در مرزهای
بهنجار ،یكپارچگی و انسجام خانواده ،ابراز درست و آشكار هيجانات ،تعامل درست و روشن،
وحدت در كنار فردیت ،عدم مداخله در امور شخصی ،توجه به نيازهای هر یک از اعضا ،مكمليت
نقشها حائز اهميت است (گالدینگ0222 ،؛ ترجمه تاجيک اسماعيلی ،)1304 ،سواالت
استخراج شدهی نهایی با این ویژگیها همخوانی دارد .همچنين نظر به اینكه از خصيصههای
بارز مرزهای بهمتنيده ،آشفتگی خانواده ،تاثيرپذیری شدید هر یک از اعضا ،عدم استقالل،
وابستگی افراطی ،مداخله اطرافيان و اعضای خانواده ،نامشخص بودن تكاليف و نقشها،
نفوذپذیری و حمایت و تماس شدید میباشد (مينوچين1004 ،؛ ترجمه ثنایی .)1301 ،در
مرزهای گسسته نيز اعضا فاصلهی عاطفی و روانی زیادی با هم دارند ،از همدیگر كنارهگيری
میكنند ،به نيازهای هم توجه نمیشود ،روابط عاطفی محدودی دارند ،تحت فشار روانی هستند
(گالدینگ0222 ،؛ ترجمه تاجيک اسماعيلی .)1304 ،این ویژگيها با سواالت استخراج شده در
مورد مرزهای گسسته در خانواده همخوانی دارد.
برای هنجاریابی ابتدا نمره های مرزهای ارتباطی خانواده محاسبه و در جدول توزیع فراوانی
طبقه بندی شد و فراوانی و اعداد ميانی هر طبقه محاسبه گردید .سپس نمرات خام به نمره
استاندارد Tو  Zتبدیل شد .نتایج نشان داد افرادی كه نمرات Tآنها از ميانگين باالترند از
محدودهها و مرزهای ارتباطی خانوادههای خود بخوبی آگاهند و افرادی كه نمرات  Tآنها از
ميانگين پایينترند ،ازمحدودهها و مرزهای ارتباطی خانوادههای خود بخوبی آگاه نيستند.
بنابراین میتوان گفت كه سواالت پرسشنامهی موجود از این قابليت و روشنی برخوردارند كه به
افراد كمک كند مرزهای ارتباطی موجود در خانواده خود را شناسایی كنند و از آن آگاهی یابند.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر پيشنهاد میگردد كه مشاوران خانواده در سنجش
مشكالت ارتباطی خانواده از پرسشنامه هنجار شده مرزهای ارتباطی استفاده كنند ،تا ضمن
شناسایی دقيق تر و بهتر مرزهای ارتباطی خانواده ،به بهبود روابط خانواده بر طبق مرزهای
ارتباطی كارآمد اقدام نمایند و از طریق آموزش مرزهای كارآمد به غنیسازی روابط اعضای
خانواده كمک نمایند .همچنين مشاوران ،روان شناسان و پژوهشگران حوزه خانواده میتوانند از
این ابزار در پژوهش های مرتبط با مرزهای ارتباطی خانواده ،استفاده نمایند و به دانشآموزانی
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كه ممكن است با مشكالت خانوادگی تشخيص داده شوند ،كمک كرد تا با تكميل این
پرسشنامه نوع مرزهای موجود در خانوادۀ آنها را تشخيص داده و بر مبنای آن دست به مداخله
در روابط موجود در خانواده زد.
از محدودیتهای این پژوهش می توان به محدودیت نمونه اشاره نمود .از آنجا كه هماهنگی
با آموزش و پرورش به سختی صورت میگيرد ،دسترسی به نمونههای گستردهتر كار مشكلی
بود .این پژوهش در فرهنگ محدود و خاصی انجام شده است و پيشنهاد میشود در جمعيت و
فرهنگ گسترده تر نيز اجرا شود .این پرسشنامه برای اولين بار در ایران توسط محقق ساخت و
هنجاریابی شده است و طبيعتاً با محدودیتهایی روبرو است و بهتر است كه این پرسشنامه به
صورت گستردهتری مورد استفاده قرار گيرد تا شاخصهای روانسنجی دقيقتری به دست آید.
ضمناً ،در این پرسشنامه برای شناسایی نوع مرزهای درون خانواده به دانشآموزان رجوع شد و
ادراک آنها از نوع مرز درون خانوادۀ آنها مورد بررسی قرار گرفت كه این ادراک ممكن است در
معرض سوگيری یا شرایط خاص فعلی آزمودنیها باشد.
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Family Relationship Questionnaire (RBQ): Developing and
standardization
A.R. Kiani, M. Asadi, A. Shiralipur & E. Fathi
Abstract
The present study was an attempt to developing and standardizing Family Relationships
Questionnaire (FRQ) based on minuchin family structural model. The total sample was
comprised of 200 high school students selected by cluster sampling from Mazandaran, Sari
city. The instrument included a researcher-made questionnaire, based on minuchin family
structural theory. The results of exploratory factor analysis led to extracting three factors:
normal boundary, enmeshment boundary, and disengaged boundary. Also, the results
showed that three elicited factors, explain 62.28 variance of family relationship boundaries.
Confirmatory factor analysis showed that elicited factors can measure family relationship
boundaries as well. Reliability analysis, distinctive and convergent validity of components
of family relationship boundaries showed that questions in assessing components of family
relationship boundaries are clear and defined. Reliability with Cronbach’s alpha was found
to be above 0.60 and the composite reliability was found to be above 0.70. It means that, all
three components can define FRQ constructs well. For standardization, at first, we
calculated scores of family relationship boundaries and categorized that in frequency table.
The scores of T and Z showed that the more the scores are greater than the mean, the more
the participants are aware of their family relationship boundaries. Finally, the results of this
study revealed that this questionnaire has proper validity and reliability and is proper for
assessing family relationship boundaries. Therefore, the findings can help us assess family
relationship boundaries and take proper strategies in treatment and future studies.

Keywords: Family relationship boundaries, reliability, structural family
therapy, standardization, validity
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