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 Abstract  چکیده
 يو طراحی مقیاسی معتبر و روا برا هیهدف از پژوهش حاضر ته :مقدمه

  .خانواده بود يازهاین یابیارز
در مرحله مطالعه . است رفتهیمطالعه در دو مرحله صورت پذ نیا :روش
خانواده و در مرحله اصلی مطالعه نمونه شامل  50گروه نمونه شامل  یمقدمات

عنوان شده توسط خانواده ها در  يها ازیسپس براساس ن. خانواده بود 250
 رحلهکه در م دیگرد یسوال طراح 45شامل  يپرسشنامه ا ،یمرحله مقدمات

عالوه بر مقیاس نیازها از . مطالعۀ اصلی توسط گروه نمونه تکمیل گردید
رضایت از زندگی، شادي، محتواي خانوادگی و راهبردهاي مقابله  يها اسیمق

 یعامل لیشده تحل يدر مورد کل اطالعات گردآور. با استرس نیز استفاده شد
نی درونی و به منظور مطالعه همسا. به عمل آمد یاصل يبه روش مولفه ها

آلفاي کرونباخ و  بیاعتبار مقیاس نیازهاي خانوادگی از روش محاسبه ضر
 .روش بازآزمایی استفاده شد

نیاز (عامل  7ها نشان داد که  مقیاس نیازها شامل  تحلیل داده :ها افتهی
  ،ینیاز آموزش ه،یاول ینیاز محبت، نیاز امنیت اجتماعی، نیاز رفاه    اقتصادي،

 .  می باشد)و  نیاز خدمات روانشناختی هیثانونیاز رفاهی 
. نتایج این بررسی نشانگر اعتبار مناسب مقیاس نیازها بود :يریگ جهینت

ذکر شده حاکی از  يپرسشنامه با پرسشنامه ها نیا يهمگرا ییروا نیهمچن
 يازهاین اسیمق تیاز کفا یحاک جیدر مجموع نتا. روایی این مقیاس می باشد

 .است یخانوادگ
 ازین ،یآموزش ازین ،ياقتصاد ازین ،یخانوادگ يازهاین اسیمق :ها واژهکلید

  یاجتماع تیامن ازیمحبت، ن ازین ،یخدمات روانشناخت

Introduction: The aim of this study was to develop a 
family need scale for Iranian families.  
Method: The study was administered in two stages. In 
the pilot study, 50 families were interviewed to list their 
needs. A 45-item scale was designed based on the pilot 
study data. The scale was completed by 250 families in 
the second stage (the main stage). In addition, the 
Satisfaction with Life Scale, the Psychology of Happiness 
Scale, Family Content Scale and Coping Stress Styles 
Scale were used. A principle factor analysis was used to 
check the factor structure of the family. The alpha 
coefficient and test-retest reliability were used to check 
the internal consistency and reliability of the scale. 
Results: The results revealed seven factors in the scale, 
including economic need, kindness need, social security 
need, first welfare need, educational need, second welfare 
need, and psychological need. In addition, the reliability 
for the questionnaire was found to be 0.89 using alpha 
coefficient and 0.96 using retest. 
Conclusion: The results of the alpha coefficient and test-
retest showed that the family needs scale was a reliable 
scale to assess family needs and that it had high 
convergent validity. The family needs scale was efficient, 
reliable, and valid to use in Iranian families. 
Keywords: Family Need Scale, Economical Need, 
Kindness Need, Social Security Need, Welfare Need, 
Educational Need, Psychological Need 
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  مقدمه
شناسان معتقدند مبناي تشکیل  بسیاري از روانشناسان و جامعه

معنا که افراد بشر در  بدین. باشند نیازها مینهادهاي اجتماعی، 
پاسخ به نیازهاي مختلف خود اقدام به تشکیل نهادهاي مختلف 

عنوان یک  براي این متخصصان خانواده نیز به. اند اجتماعی نموده
این نیازها مطابق . باشد نهاد اجتماعی از این قاعده مستثنی نمی

از نیازهاي ) Exchange theory(اي خانواده  دیدگاه مبادله
]. 1[گردد  بیولوژیکی و زیستی تا نیازهاي روانشناختی را شامل می

به اعتقاد بسیاري از روانشناسان کارکرد نیازها تا حدي است که 
عبارت  به. باشد کننده ساختارهاي گوناگون براي خانواده می تعیین

هاي چندزنی، چندشوهري و یک همسري  دیگر ظهور خانواده
هاي مختلف خانواده ناشی از کیفیت نیازهاي  گونهعنوان  به

طور  به]. 2[باشد  هاي مختلف اجتماعی می مختلف مطرح در بافت
بودن شرایط جغرافیایی در منطقه تبت موجب گردیده  مثال خشن

است تا بیشتر مردان توان بقا در این منطقه پیدا نمایند و زنان 
نسبت کمتري از لحاظ جمعیتی  دلیل شرایط سخت محیطی به به

ب دهند و همین شرایط سخت موج افراد جامعه را تشکیل می
عنوان  به) Polyandry(شوهري هاي چند گردیده است تا خانواده

عالوه بر تاثیر . گونه غالب خانواده در این منطقه شناخته شود
هاي خانواده  هاي خانواده، بسیاري از کنش نیازها بر ساختار و گونه

مطابق مدل نظري فرایند و محتواي . باشد یازها مینیز متاثر از ن
] Family Process and ContentModel] (3(خانواده 

هاي  نیازها، عاملی اساسی در تعیین کیفیت و کمیت کنش
مطابق مدل سیستمی، اساسا نیازها عامل . باشد خانوادگی می

باشد تا این حالت عدم تعادل را  ایجاد عدم تعادل در خانواده می
شاید بتوان . حالت تعادل برساند وسیله پاسخ به نیازها به به

ترین کنش خانواده را مهارت در تعدیل و تنظیم نیازهاي  بنیادي
برهمین اساس ]. 3[جدید و سازگاري با شرایط جدید معرفی نمود 

ترین نیازهاي  کننده و اساسی هاي تنظیم ترین کنش شناسایی، مهم
ین مطالعه نیز طراحی مقیاسی معتبر و هدف از ا. باشد خانواده می

اساساً . باشد گیري نیازهاي مختلف خانواده می روا براي اندازه
مطالعه و ارزیابی نیازهاي خانوادگی متمرکز بر عواملی است که 

 .سازند استحکام خانواده را از خود متأثر می
بر مهیاکردن اطالعات براي  ارزیابی نیازهاي خانواده عالوه

کننده نهاد  هاي اجتماعی و کاهش عوامل تخریب ریزي برنامه
کننده اطالعات بنیادین در خصوص شناسایی  خانواده، فراهم

محققان ]. 4[باشد  هاي خانواده در هر جامعه می گیري کنش جهت
مختلف در معرفی نیازهاي خانواده به الگوهاي متفاوت اشاره 

در مطالعه خود به ] 5[ و همکاران سیگلمان  طور مثال اند به کرده
نیاز : قرار زیر اشاره دارد هفت دسته نیازهاي خانوادگی به

شدن   سرگرمی،  نیاز به اجتماعی اقتصادي، نیاز خانوادگی، نیاز به
یابی، نیاز به صمیمیت و عاطفه، نیاز به تعلیم و  نیاز به هویت

تشخیص دادند ] 6[ و همکاران زیلباچ همچنین. باشند تربیت می
نیاز به مکانی براي : کارکرد اساسی خانواده بر اساس ارضاءکه 

، تدارکات خانواده )سرپناه، خانه و فضاي روانی و اجتماعی(زندگی 
، سالمت )پول و استخدام(، دارایی خانواده )غذا و تجهیزات(

در ] 7[ و همکاران رویو همچنین. باشد جسمی و روانی خانواده می
قرار نیاز به خانه، نیاز  نج نیاز اصلی بهمعرفی نیازهاي خانواده به پ

به غذا، نیاز به آموزش و پرورش و نیاز به سالمت عمومی اشاره 
علیرغم نیازهاي متفاوت مورد اشاره توسط محققان . دارند

مختلف، رویکردهاي مختلفی در ارزیابی نیازهاي خانوادگی وجود 
  . دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد

از این . زیابی نیازهاي خانواده رویکردهاي مختلفی وجود دارددر ار
تر از دیگر رویکردها در  میان دو رویکرد انتظارات و هنجارها رایج

در برخی از رویکردها مالك سنجش و . باشد سنجش نیاز می
ارزیابی نیاز، سطح انتظارات اعضاي خانواده در خصوص امور 

ارزیابی نیازها، انتظارات بدین ترتیب که در . باشد مختلف می
دسته دیگري از . گیرد اعضاي خانواده مورد ارزیابی قرار می

باشد که  شده می ابزارهاي سنجش نیاز مبتنی بر هنجارهاي تعریف
در این . گردد نیاز تبیین می برش نیاز و تعیین خط بر اساس خط

ر ها د ها در مقایسه با وضعیت متوسط خانواده رویکرد نیاز خانواده
آید  حساب می اي نیازمند به شود و خانواده یک جامعه تعریف می

هر چه خانواده از خط متوسط یا . که زیر خط نیاز قرار گرفته باشد
گروه . تر باشد، نیازهاي آن خانواده بیشتر خواهد بود خط نیاز پایین

مندي  دیگر از متخصصان مالك ارزیابی نیازها را سطح رضایت
مندي  کنند بدین ترتیب که عدم رضایت یف میاعضاي خانواده تعر

. آید حساب می اعضاي خانواده نشانگر میزان نیازهاي خانواده به
حساب  این رویکرد در ارزیابی نیازها هرچند مالکی نسبی به

ترین رویکرد در ارزیابی نیاز  ترین و مورد استفاده آید لیکن رایج می
رویکرد مبتنی بر هایی که  از جمله مقیاس. آید حساب می به

اند  مندي را مبناي طراحی مقیاس ارزیابی نیازها قرار داده رضایت
، مقیاس نیازهاي تربیتی ]8[مقیاس نیازهاي خانوادگی : عبارتند از
  ].9[ بیلی و سیمنسونو مقیاس نیازهاي خانوادگی ] 8[خانواده 

سوال  41متشکل از ] 8[مقیاس نیازهاي خانوادگی دانست 
اي از کامالً موافقم تا کامالً  صورت مدرج پنج نمره بهباشد که  می

این مقیاس هفت عامل یا نیاز مختلف . مخالفم طراحی شده است
نیاز هاي اولیه، نیاز به آموزش و پرورش، نیاز : ترتیب خانوادگی به

وسیله حمل و نقل، نیاز به  به استخدام و کسب درآمد، نیاز به
ن، نیاز به برنامه و بودجه و نیاز به ریزي براي آینده فرزندا برنامه

  .دهد حمایت اجتماعی و عاطفی را مورد ارزیابی قرار می
شده براي ارزیابی نیازها، مقیاس  هاي طراحی از دیگر مقیاس

این مقیاس شامل ]. 8[باشد  نیازهاي تربیتی خانواده دانست می
سوال است که شش عامل نیاز به اطالعات، نیاز به حمایت،  39
از به توضیح دادن به دیگران، نیاز هاي مالی و نیاز کارکرد نی



  ٢٠٥ مقیاس نیازهاي خانوادگي ساخت  ___________________________  

            Vol. 5, No. 3, Fall  2011J. Behavioral Sciences                                  1390، پاییز 3، شماره 5دوره                      مجله علوم رفتاري

  . باشد خانواده می
سوالی  35شامل ] 9[ بیلی و سیمنسونمقیاس نیازهاي خانوادگی 

دسته نیاز به قرار نیاز به اطالعات، نیاز به حمایت  7باشد  که  می
اجتماعی و خانوادگی، نیاز مالی، نیاز به توضیح دادن براي 

نیاز به مراقبت از بچه ها، نیاز به حمایت شغلی و نیاز به دیگران، 
  .دهد خدمات اجتماعی را مورد ارزیابی قرار می

با توجه به وابستگی نیازهاي خانوادگی به بافت فرهنگی هر 
جامعه، طراحی مقیاس ارزیابی نیاز براي هر فرهنگ ضرورت 

معتبر برهمین اساس هدف از این مطالعه طراحی مقیاسی . یابد می
  .باشد براي ارزیابی نیازهاي خانوادگی در ایران می

  
  روش

روش  در مرحله اول به. این مطالعه در دو مرحله انجام پذیرفت
هاي   خانواده از خانواده 50بررسی نیازهاي خانوادگی در  مصاحبه به

در . مند اقدام شد طور هدف ساکن در مناطق مختلف شهر شیراز به
ها  منازل، از خانواده یق مراجعه مستقیم  بهطی این مصاحبه از طر

خواسته شد تا نیازهاي خانوادگی خود را فهرست و هریک از آنها 
محتواي مصاحبه بالفاصله با کسب اجازه از . را توضیح دهند

نیاز مختلف  45ها،  از محتواي مصاحبه. ها ضبط گردید خانواده
مقیاس مدرج ها در یک  اي از سوال استخراج و در قالب مجموعه

  .اي از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم تنظیم گردید پنج درجه
منظور انجام مرحله اصلی مطالعه، ابتدا  در مرحله دوم مطالعه، به

دلیل انتخاب . دو بیمارستان در شهر شیراز انتخاب گردید
بیمارستان براي گردآوري اطالعات، تنوع جمعیتی افرادي است 

کنند و افرادي که در آن مشغول  اجعه میکه به بیمارستان مر
  . کار هستند بود به

ها، مقیاس اولیه نیازهاي  پس از انتخاب مکان گردآوري داده
اعم از پزشکان ( نفر از کارکنان  250خانوادگی در مورد 

متخصص و عمومی، پرستاران، کارمندان و پرسنل خدماتی شاغل 
. بیمارستان اجرا گردیدکنندگان به  و مراجعه) در بیمارستان

کنندگان  بر مقیاس نیازهاي خانوادگی که توسط تمام شرکت عالوه
مندي از زندگی داینر و  تکمیل گردید، از چهار مقیاس رضایت

، مقیاس محتواي ]11[،  مقیاس  شادي آکسفورد ]10[همکاران 
و مقیاس راهبردهاي مقابله با استرس ] 3[خانوادگی سامانی 

منظور بررسی روایی مقیاس نیازهاي  به]  12[بلینگز و موس 
  خانوادگی استفاده شد

  
  ها یافته

از آنجا که هدف از این پژوهش تهیه و طراحی مقیاس نیاز براي 
خانواده بود پس از اجراي فرم اولیه مقیاس نیازهاي خانوادگی بر 
روي گروه مورد مطالعه، با استفاده از روش تحلیل عاملی سعی بر 

به بررسی ساختار عاملی مقیاس نیازهاي خانواده آن شد تا 

قبل از بررسی نتایج حاصل از تحلیل عاملی براي . پرداخته شود
 KMOگیري محتواي مقیاس از نسبت  بررسی کفایت نمونه

گیري براي مقیاس نیازهاي  میزان کفایت نمونه. استفاده شد
ز همچنین  ضریب حاصل ا. محاسبه شد 81/0خانوادگی برابر با 

محاسبه آزمون کرویت بارتلت براي مقیاس نیازهاي خانوادگی 
پس از . معنادار بود 0001/0بود که در سطح  40 44/70برابر 

گیري محتواي مقیاس و معناداري  اطمینان از کفایت نمونه
منظور بررسی ساختار عاملی مقیاس  ها به ماتریس همبستگی داده

منظور  به. ستفاده شدنیازهاي خانواده از روش تحلیل عاملی ا
تحلیل عوامل متغیرهاي موجود در مقیاس نیازهاي خانوادگی از 

براساس . هاي اصلی استفاده شد شیوة مؤلفه تحلیل عاملی به
بینی توسط عوامل،   و درصد واریانس قابل پیش نمودار اسکري

عامل انتخاب و مورد  7عامل تا  4طور مجزا از  ترتیب و به به
مقایسه محتواي حاصل از . اریماکس قرار گرفتشیوه و چرخش به

ترین ساختار  هاي عاملی حاکی از آن بود که مناسبماتریس بار
. باشد عاملی می 7عاملی براي مقیاس نیازهاي خانواده ساختار 

نشانگر ارزش ویژه و درصد واریانس هر یک از  1جدول شماره 
تخرج از هفت عامل مس. باشد عوامل مستخرج از تحلیل عاملی می
درصد از واریانس کل  50این مقیاس در مجموع بیش از 

  .داد پرسشنامه را مورد ارزیابی قرار می
دهنده هر عامل برمبناي مقایسه  براي تعیین  محتواي تشکیل

بدین . عامل مورد نظر اقدام گردید 7بار عاملی هرسوال در 
عامل مورد مقایسه  7ترتیب که بار عاملی هر سوال در 

گرفت  بدین ترتیب که هر سوال به عاملی تعلق می. قرارگرفت
مچنین ه. که بار عاملی بیشتري را در آن عامل دارا بود

 یش از یک عامل داراي بار عاملی مساويبمتغیرهایی که در 
براساس . ذف گردیدحبودند از فهرست متغیرها  4/0یا کمتر از 

سوال پرسشنامه  45سوال از مجموع  11این مالك تعداد 
پس از  . سوال تبدیل شد 34حذف گردید و پرسشنامه به 

 این عوامل توسط  ،هریک از عواملمحتواي شدن  مشخص
قرار  گذاري ناممورد متخصصان رشته روانشناسی چند تن از 

نیاز : ، تحت عناویناول تا هفتم عامل ترتیب که به. گرفت
رفاهی اولیه،  نیاز ،نیاز محبت، نیاز امنیت اجتماعی    ،اقتصادي

نیاز خدمات روانشناختی   ثانویه و نیاز رفاهی ی، نیاز آموزش
نشانگر محتوا و بار عاملی  2جدول شماره . گذاري گردید نام

 3جدول شماره . باشد هر یک از عوامل مستخرج از مقیاس می
نشانگر ماتریس همبستگی عوامل هفتگانه مقیاس نیازهاي 

  .باشد خانوادگی می
مقیاس نیازهاي خانوادگی از روش باز اعتبار منظور بررسی  به

نفري استفاده  60گروه در این  جریان از یک  .آزمایی استفاده شد
بدین ترتیب که از این گروه در دو نوبت با فاصله یک هفته شد 

 جدول خواسته شد تا مقیاس نیازهاي خانوادگی را تکمیل کنند
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اعتبار و همسانی درونی عوامل هفتگانه ضریب  نشانگر 4شماره 
  .باشد موجود در مقیاس می

محتواي مقیاس نیازهاي خانوادگی  رواییبررسی منظور  به
هاي  مقیاس از مقیاساین  و واگراي همگرا روایی

شادي و   ، محتواي خانواده   ،مندي از زندگی رضایت
منظور بررسی  به. استفاده  شد راهبردهاي مقابله با استرس

ي انتخاب نفر 30 چهار گروه اعتبار مقیاس نیازهاي خانوادگی

 نیازهاي ها، مقیاس گروهشدند و در خصوص هر یک از 
  ،شادي ،هاي محتواي خانواده یکی از پرسشنامهبا  خانوادگی

پس از . اجرا گردیدمندي از زندگی و راهبردهاي مقابله  رضایت
ها توسط هر گروه ضریب روایی مقیاس نیاز  تکمیل مقیاس

هاي خانواده با استفاده از روش ضریب همبستگی محاسبه 
در  دیگرهاي  ین مقیاس با مقیاسضریب همبستگی ا. گردید
  . شده است ارائه 5شماره  جدول

  
  شده ارزش ویژه و درصد واریانس عوامل انتخاب  - 1جدول 

  ارزش ویژه  درصد واریانس  عامل
1 17/11  99/8  
2 51/8  49/3  
3 76/7  06/3  
4 19/7  03/2  
5 15/6  84/1  
6 86/4  72/1  
7 02/4  59/1  

  
  محتوا و ارزش ویژه براي عوامل مختلف موجود در مقیاس - 2جدول 

  بار  محتوا
  عاملی

  بار  محتوا
  نیاز به امنیت اجتماعی  نیازهاي اقتصادي  عاملی

  64/0  .ام از جانب اشرار دچار مشکل گردند دائما نگران هستم که خانواده  66/0  .دائما نگران وضعیت اقتصادي خانواده هستیم
  67/0  .گردان نگرانم از وجود انواع مواد مخدر و داروهاي روان  63/0  .هاي منزل را نداریم ها و هزینه بدهی

  73/0  .شوند نگرانم مبادا دچار مشکل امنیتی گردند ها از منزل خارج می وقتی بچه  59/0  .آنقدر درآمد دارم که تا آخر ماه نگران کمبود پول نباشم
  61/0  .کنم ام احساس خطر می از وجود مواد مخدر براي اعضاي خانواده  33/0  .کنیم منزل را عوض میگاهی اوقات وسایل 

  06/3  ارزش ویژه  53/0  .پول کافی براي تعویض وسایل فرسوده خانه را نداریم
    نیاز رفاهی اولیه  47/0  .ها هستم دائما نگران آینده شغلی بچه

  65/0  .منزل شخصی نداریم  25/0  .دارمیک شغل مناسب درخور سن و وضعیت جسمیم 
  82/0  .نیاز شدید به یک سرپناه داریم  40/0  .همسرم یک شغل مناسب دارد

  44/0  .نیاز شدید به اتومبیل دارم  30/0  .کنم در محل کار احساس آرامش می
  43/0  .خدمات پزشکی هستندام بیمه  اعضاء خانواده  55/0  .هاي پزشکی و دندانپزشکی نداریم پول کافی براي پرداخت هزینه

  03/2  ارزش ویژه  48/0  .امکان استفاده ازخدمات تفریحی براي خانواده من وجود دارد
    نیاز آموزشی  61/0  .رویم حداقل سالی یک مرتبه به مسافرت می
  69/0  .از وضعیت آموزشی مدرسه فرزندم رضایت دارم  63/0  .پول کافی براي رفتن به مسافرت نداریم

  67/0  .محیط مدرسه فرزندم مناسب است  47/0  .ام هاي تفریحی کشورم را دیده مکان
  84/1  ارزش ویژه  01/11  ارزش ویژه

    نیاز رفاهی ثانویه    نیاز محبت
  55/0  . به خانه بهتر نیازمندیم  83/0  .کنند خانواده ما از نظر روحی و روانی یکدیگر را حمایت می

  51/0  .به اتومبیل بهتر نیازمندیم  84/0  .ورزند عشق میاعضاي خانواده ما به یکدیگر 
  72/1  ارزش ویژه  76/0  .کنم هنگام حضو در خانه احساس آرامش می
    نیاز خدمات روانشناسی  50/0  . کنم هم دیگران به من هم من به دیگر اعضا خانواده محبت می
ه  50/0  .برند سر می خانواده من در سالمت روحی و روانی به   51/0  .کنم خدمات روانشناسی را در جامعه احساس می نیاز ب

  63/0  .کنم نیاز به یک روانشناس در محیط کار احساس می  44/0  .کم حوصله و عصبی هستم
  59/1  ارزش ویژه  49/3  ارزش ویژه

  
  عامل پس از چرخش واریماکس 7ماتریس همبستگی  - 3جدول 

   7         6          5         4         3         2         1  عامل
  نیاز اقتصادي - 1
  نیاز محبت - 2
  اجتماعی نیاز امنیت - 3
  رفاهی اولیهنیاز  - 4
  نیاز آموزشی - 5
  ثانویه نیاز رفاهی - 6
  روانشناختی نیاز خدمات - 7

     1  
     34/0     1  
     24/0     12/0     1  
     49/0      15/0     02/0   1  
     24/0      26/0     16/0    22/0    1  
     12/0       04/0     1/0      1/0     1/0     1  
     04/0-      03/0    21 /0    09/0-   06/0   19/0-    1     

  11/0   29/0    47/0   65/0    44/0     52/0       83/0       کل مقیاس
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  براي مقیاس نیازهاي خانواده به روش باز آزماییاعتبار ضریب  - 4جدول 
  کرونباخ آلفاي  ضریب همبستگی  عامل  کرونباخ آلفاي  ضریب همبستگی  عامل
  نیاز اقتصادي

  نیاز محبت
  نیاز امنیت اجتماعی

  رفاهی اولیهنیاز 

95/0  
76/0  
87/0  
94/0  

95/0  
54/0  
77/0  
71/0  

  نیاز آموزشی
  ثانویه نیاز رفاهی

ات نیاز خدم
  روانشناختی
  کل آزمون

95/0  
96/0  
84/0  
96/0  

95/0  
52/0  
60/0  
89/0  

  
 و مندي از زندگی، محتواي خانواده رضایت هاي شادي، مقیاس نیازهاي خانوادگی با مقیاس عوامل موجود در  همبستگی  - 5جدول 

 راهبردهاي مقابله با استرس

نیاز   ها مقیاس
  اقتصادي

نیاز 
  محبت

نیاز امنیت 
  اجتماعی

رفاهی نیاز
  اولیه

نیاز 
  آموزشی

 نیاز
 رفاهی
  ثانویه

نیاز خدمات 
  روانشناختی

نمره کل 
نیازهاي 
  خانوادگی

  رضایت از زندگی
  شادي

  هخانواد محتواي
  اي راهبرد مقابله

57/0 -  
43/0 -  
57/0 -  
25/0  

50/0 -  
25/0 -  
62/0 -  
12/0 -  

16/0 -  
21/0 -  
12/0 -  
24/0  

42/0 -  
10/0 -  
46/0 -  
15/0  

30/0 -  
07/0  
36/0 -  
08/0 -  

11/0 -  
13/0 -  
03/0  
21/0  

40/0  
23/0 -  
20/0 -  
04/0 -  

65/0 -  
45/0 -  
71/0 -  
28/0  

  
  بحث 

هاي این مطالعه نشان داد که مقیاس نیازهاي خانواده داراي  یافته
ضریب . اعتبار و روایی مناسبی براي سنجش نیازهاي خانواده دارد

هاي موجود در مقیاس نیازهاي خانواده  اعتبار خرده مقیاس
حکایت از دقت باالي این مقیاس در سنجش نیازهاي خانواده 

نادار نمرة کل و خرده همچنین همبستگی منفی و مع. دارد
مندي از زندگی،  هاي مقیاس نیازهاي خانواده با رضایت مقیاس

از . باشد شادي، محتواي خانواده حاکی از روایی این مقیاس می
سوي دیگر همبستگی مثبت نیازهاي اقتصادي، نیاز به امنیت 
اجتماعی، نیاز رفاهی اولیه، نیاز رفاهی ثانویه و نمرة کل مقیاس 

اي نشان از روایی مقیاس نیازهاي  ا راهبردهاي مقابلهنیازها ب
در واقع رابطۀ مثبت نیازها با راهبردهاي مقابله . خانواده دارد

نشانگر آن است که با افزایش نیاز در خانواده، اعضاي خانواده از 
  . کنند راهبردهاي مقابلۀ بیشتري استفاده می

هاي همانند  از نقاط مثبت این مقیاس در مقایسۀ با مقیاس   
، مقیاس نیازهاي تربیتی ]8[مقیاس نیازهاي خانوادگی دانست 

 بیلی و سیمنسونو مقیاس نیازهاي خانوادگی ] 8[خانواده دانست 
در این است که محتواي این مقیاس مبتنی بر داده هاي ] 9[

ی طراحی شده است و ابعاد هاي ایران فرهنگی و نیازهاي خانواده
  . دهد ها را مورد ارزیابی قرار می متعددتري از دیگر مقیاس

  
  گیري نتیجه

نتایج این تحلیل نشان داد که مقیاس نیازهاي خانوادگی شامل 
عامل می باشد که به ترتیب به نام هاي نیاز  7سوال در قالب  34

ی اولیه، نیاز اقتصادي، نیاز محبت، نیاز امنیت اجتماعی، نیاز رفاه

گذاري یاز خدمات روانشناختی نامآموزشی، نیاز رفاهی ثانویه و ن
 .گردید

  
  تشکر و قدردانی

از کلیه مسئولین محترم مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی و 
بیمارستان مرکزي شیراز و همچنین از همکاري اساتید محترم  

انجام این دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در 
  .شود پژوهش قدردانی می
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