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Abstract
Purpose: Spinal cord injury leads to changes in family structure and compatibility problems
for individual adjustment. Family members who take care of the people are in close
interaction with them will be adversely influenced. This research aims to investigate the
relationship of family functioning with individual adjustment in spinal cord disabled covered
by the welfare organization in Aligudarz city.
Methods: The study is a descriptive -analytical type of correlation studies. Study population
of this research was 50 spinal cord disabled individuals and their main related person of the
family. The tools used in this study included Family Assessment Device, California
individual adjustment questionnaire and two check - list includes demographic characteristics
of disabled and family. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov Test, Pearson
Correlation Coefficient (R).
Results: Statistical analysis showed a significant relationship (P<0.01) between Problem
Solving (Pearson=0.455), role playing (Pearson=0.327), Affective Involvement
(Pearson=0.465), Behavior Control (Pearson=0.312) and General Function (Pearson=0.330)
family functioning and individual disabled adjustment. No relationship was observed among
the demographic characteristics of the disabled with individual adjustment as well as
demographic characteristics, family to family functioning, (p>0.05).
Conclusion: Family functioning can affect a disabled individual adjustment spinal cord. So
with adhering to the ways in which family functioning, individual adjustment spinal cord
disabled and consequently the health of their families and the disabled improve.
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بررسی ارتباط عملکرد خانواده با سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز
1

 مریم تیموری،3 محمد کمالی،2 حسین مبارکی،1نوشین اسالمی

 اعضای. ضایعه نخاعی منجر به ایجاد تغییرات کلی در ساختار خانواده و مشکالت سازگاری برای فرد معلول میشود:هدف
 دچار مشکالت جدیدی شده،خانواده که از این افراد مراقبت می کنند و تعامل نزدیکی با آنها دارند با تأثیرپذیری از این مسئله
 این پژوهش با هدف بررسی ارتباط عملکرد خانواده با سازگاری فردی معلولین.و فشارهای روانی زیادی را متحمل می شوند
.ضایعه نخاعی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز انجام شد
 نفر از معلولین50  نمونه این پژوهش را. پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی از نوع مطالعات همبستگی است:روش بررسی
 عبارت بودند از پرسشنامه، ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش.ضایعه نخاعی و مراقب اصلی آنها در خانواده تشکیل داد
 برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از آزمونهای آماری.عملکرد خانواده و پرسشنامه سازگاری فردی کالیفرنیا
. ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد،کلموگروف اسمیرنوف
،)Pearson=0/327( ایفای نقش،)Pearson=0/455(  یافتههای آماری نشان داد که بین متغیرهای حل مشکل:یافتهها
) عملکرد خانوادهPearson=0/330(  کارکرد عمومی،)Pearson=0/312( کنترل رفتار،)Pearson=0/465( آمیزش عاطفی
.)p>0/01( و سازگاری فردی معلولین رابطه معناداری وجود دارد
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نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشانگر آن است که عملکرد خانواده میتواند بر سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی تأثیر
بگذارد .بنابراین با تمسک به روشهایی که طی آن عملکرد خانواده بهبود یابد ،میتوان سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی را
بهبود بخشیده و به تبع آن سالمت معلولین و کل خانواده آنها را ارتقا داد.
کلمات کلیدی :عملکرد خانواده ،سازگاری فردی ،معلول ضایعه نخاعی
نویسنده مسئول :نوشین اسالمیn.eslami66@yahoo.com ،
آدرس :تهران ،بلوار میرداماد ،میدان محسنی ،خیابان شاه نظری ،کوی نظام  ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه
مدیریت توانبخشی
 -1کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -2دانشیار ،دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،فیزیوتراپیست و متخصص آموزش بهداشت ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

بیمار پس از بهبودی اثر بگذارد ( .)10توانایی سازگاری با
تغییر ،نشاندهنده عملکرد سالم خانواده است .عملکرد
مناسب خانواده ،می تواند به اعضای آن برای کنار آمدن با
شرایط نامناسب و زندگی ناگوار و استرس کمککننده
باشد .اختالل در کارکرد خانواده اعضای آن را دچار
سردرگمی ،نگرانی و مشکالت ارتباطی میسازد و سالمتی
اعضای آن را به مخاطره میاندازد ( .)11بررسی ها نشان
دادهاند که ارتباط با افراد صمیمی ،محرم و قابل اعتماد
خطر آشفتگی روانی را در رویارویی با فشار کاهش میدهد
( .)12به بیان دیگر حمایت اجتماعی از سوی افراد
کلیدی ،افزایش احترام به خود ،کاهش سرزنش خود،
کمتر تهدیدآمیز تلقی کردن بیماری و مشکالت و
سازگاری بهتر را به دنبال دارد ( .)13با توجه به آنچه که
گفته شد در این پژوهش به دنبال بررسی بررسی ارتباط
عملکرد خانواده با سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی
تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز بودیم.

مقدمه
ضایعه نخاعی 1زمانی اتفاق میافتد که طناب نخاعی در
نتیجه ضربه ،روند بیماری یا نقصهای مادرزادی صدمه
ببیند ( .)1از طرف سازمان بهداشت جهانی ،2شیوع ضایعه
نخاعی در جهان  15-40میلیون نفر گزارش شده است
( .)2ضایعه نخاعی تاثیرات عمیق و گسترهای روی سالمت
جسمی ،روانی و شیوه زندگی فرد خواهد گذاشت (.)3
همچنین آسیب طناب نخاعی روی همه افراد خانواده،
تأثیر میگذارد ( .)4فرایند سازگاری با یک بیماری مزمن
فرایندی پویاست که دائماً تحت تأثیر محرکهای فردی و
محیطی قرار میگیرد ( .)5شرایط ویژه در این افراد تأثیر
فراوانی روی وضعیت روانی و روابط خانوادگی و اجتماعی
دارد و این ناتوانی جسمی باعث اثر گذاشتن روی
سازگاری روانی_اجتماعی و سالمت روانی شخص میشود
(.)6
خانواده ،نظامی است که بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد
دارد و رفتارهای او را هر آن شکل میدهد ( )7در واقع،
خانواده نه تنها رفتار سازشی و بهنجار ،بلکه رفتارهای
نابهنجار افراد را شکل میدهد ( .)8عوامل تنشزای
متعددی میتوانند عملکرد خانواده را تحت تأثیر قرار
دهند .از جمله عوامل ایجاد کننده تنش در خانواده وجود
بیماری مزمن در یکی از اعضای آن میباشد وقوع بیماری
مزمن در یکی از اعضای خانواده ،میتواند بحرانی برای کل
خانواده به شمار آید ( .)9شدت آسیب روانی خانواده
ممکن است بر سرعت بهبود ،بازگشت عالیم و سازگاری
Spinal Cord Injury
World Health Organization

روش بررسی
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری در این پژوهش افراد مبتال به ضایعه نخاعی
تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز و خانواده
آنها در سال  1394میباشد .بر اساس تشخیص کمیسیون
پزشکی تشخیص معلولیت سازمان بهزیستی تعداد این
معلولین  57نفر بود که  7نفر از آنها به دالیل شرایط
سنی ،عدم همکاری ،مهاجرت فصلی ،شرایط ورود به
تحقیق را نداشتند .بنابراین با توجه به انتخاب کلیه افراد
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جامعه آماری روش نمونهگیری به صورت سرشماری با
حجم نمونه  50نفر بود.

والدین کودکان مبتال به سرطان انجام دادند ،پایایی
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک
هر یک از ابعاد شامل عملکرد عمومی ( ،)83%حل مشکل
 ،)%87ارتباط ( ،)%76نقشها ( ،)%78آمیزش عاطفی
( ،)%77کنترل رفتار ( ،)%67پاسخگویی عاطفی ( )%60و
برای کل پرسشنامه عملکرد خانواده ( )%81اندازه گیری
شد( .)16در این پژوهش پایایی این ابزار با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ تعیین و برابر  0/7817به دست
آمد.

مالکهای ورود به مطالعه
 )1معلولین ضایعه نخاعی:
 تشخیص ضایعه نخاعی توسط کمیسیون پزشکی در
پرونده آنها در اداره بهزیستی شهرستان وجود داشته باشد.
 سن فرد مبتال به ضایعه نخاعی حداقل باالی  15سال
باشد
 فرد مبتال به ضایعه نخاعی همراه با خانواده زندگی کند
و همچنین بی سرپرست ،مجهول الهویه و یا بیخانمان
نباشد.
 )2افراد خانواده(مراقبین):
 عضو خانواده میبایست فردی باشد که بیشترین ارتباط
را با بیمار دارد و مراقب اصلی وی در خانواده محسوب
میشود

 )2پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا

)2(CPI

در این پژوهش برای اندازهگیری سازگاری فردی از آزمون
شخصیت سنج کالیفرنیا (پیوست )2که یک آزمون مدادی
کاغذی خود اجراست ،استفاده شده است Klarck .و
همکاران در سال  1953این آزمون را به منظور سنجش
سازش های مختلف زندگی که دارای دو قطب سازگاری
فردی و اجتماعی است تهیه کردند که  180سوال دو
گزینهای (بلی و خیر) دارد .این آزمون دارای  12خرده
مقیاس است که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری
فردی و نیمی دیگر برای سنجش سازگاری اجتماعی
هستند 90.سوال اول جهت سنجش سازگاری فردی است
و در این پژوهش از آنها استفاده شد .در زمینه سازش
فردی  6نمره به ترتیب زیر بدست میآید :اعتماد بنفس،
درک ارزش خویشتن ،آزادی فردی ،احساس وابستگی،
تمایالت واپس زده ،نشانگان عصبی و یک نمره به عنوان
سازگاری فردی که از مجموع اینها بدست میآید (.)17
حقیقی و همکاران در پژوهش خود روی دانش آموزان
دختر پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز ،پایایی پرسشنامه
را با روش آلفای کرونباخ 3و تنصیف 4برای سازگاری فردی
به ترتیب  %92و  %82و برای کل پرسشنامه سازگاری
فردی اجتماعی به ترتیب  %95و  %93گزارش کردهاند که
به طور کلی بیانگر ضرایب مطلوب پرسشنامه یاد شده
میباشد ( .)18اصفهانی اصل در تحقیقی بر روی دانش
آموزان دختر پایه سوم دبیرستانهای اهواز ،میزان ضرایب
پایایی این مقیاس را با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ
و تنصیف برای سازش فردی به ترتیب  %86و ،%87

مالکهای خروج از مطالعه
 عدم تمایل شرکت کنندگان به ادامه همکاری
 عدم دسترسی به مراقب اصلی فرد معلول
ابزار
 )1پرسشنامه عملکرد خانواده
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)1(FAD

پرسشنامه سنجش خانواده (پیوست )1یک پرسشنامه 60
سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده بنابر الگوی
مک مستر تدوین شده است .این الگو خصوصیات
ساختاری ،شغلی و تعاملی خانواده را معین میسازد و 6
بعد از عملکرد خانواده را مشخص میکند .این ابعاد از این
قرار است :حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،پاسخدهی عاطفی،
آمیزش عاطفی و کنترل رفتار ،به عالوه این مقیاس از یک
خرده مقیاس هفتم مربوط به کارکرد عمومی نیز تشکیل
شده است .این آزمون پس از تهیه توسط ،Epstein
 Baldwinو  Bishopدر سال  1983بر روی یک
نمونه  503نفری اجرا گردید .دامنه ضریب آلفای زیر
مجموعههای آن بین  0/72تا  0/92است که نشان
میدهد از همسانی درونی نسبتا خوبی برخوردار است
( .)8این آزمون در ایران توسط یوسفی و همکاران و زاده
محمدی و خسروی روانسنجی و اعتبار یابی شده است
( .)14،15در پژوهشی که مدانلو و همکاران بر روی

2

The California psychological Inventory
Cronbach's Alpha
4
Split – half
3

Family Assessment Device

1
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با نتایج حاصل از این پژوهش همخوانی دارد .نتایج
پژوهش ساقی و رجایی نیز نشان داد که بین هر یک از
ابعاد عملکرد خانواده با سازگاری نوجوان ،رابطهی
معناداری وجود دارد ،یعنی عملکرد سالم خانوادهها
سازگاری نوجوانان را به همراه خواهد داشت( )21این
پژوهش هم با نتایج بدست آمده مطابقت دارد .احمدی و
همکاران در پژوهش خود بیان کردند که خانوادههای
دارای فرزند معلول از نظر عملکردی در حوزههای نقش
ها ،کنترل رفتار ،عملکرد عاطفی و کارکرد عمومی نسبت
به گروه شاهد دچار ضعف و نارسایی هستند ( )22که با
نتایج بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد .همچنین
نتایج بررسی  Laursenو Mooneyنشان داد نوجوانانی
که از نظر کیفی ،رابطههای خوبی را با والدین خود تجربه
کرده بودند ،سازگاری بهتری را در مقایسه با نوجوانانی که
از نظر کیفی رابطهی ناچیزی داشتند نشان میدهند ()23
که همخوانی با نتایج این پژوهش را نشان میدهد.
یافتههای پژوهش حقیقی و همکاران نیز نشان داد که بین
هریک از متغیرهای مربوط به جو عاطفی خانواده و
سازگاری فردی و اجتماعی دانشآموزان رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد ( )18که در تایید با نتایج بدست آمده
از این تحقیق است .عمرانی در پژوهش خود بیان کرد که
خانواده با کسب آگاهی و دانش و رفتار مناسب با شرایط
فرد ضایعه نخاعی میتواند تاثیر زیادی در سازگاری داشته
باشد ( )2این پژوهش نیز با نتایج حاصله از این تحقیق
مطابقت دارد .در این خصوص  Birkenheadنیز در
مطالعه خود چنین نتیجهگیری کرد که بیماری یک عضو
خانواده بر کارکردهای مختلف تمام اعضاء تأثیرگذار است
( )24که در تایید با نتایج این پژوهش است.
همه یافتههای فوق الذکر مشابه با نتایج بدست آمده از
این پژوهش بوده اما با تحقیق  Britnerکه بین گروه
مطالعه با گروه کنترل از نظر کارکرد خانواده بر حسب
وجود بیماری تفاوت کلی پیدا نکردهاند ( ،)25در تضاد
است ،که این تفاوت ممکن است به این دلیل باشد که آنها
از ابزار سنجش خانواده یا ابزار مشخصتری برای ارزیابی
خانواده استفاده نکرده بودند .در بررسی  Herzerو
همکاران نیز نتایج نشان داد که خانوادههای با و بدون
بیماریهای مزمن تفاوت قابل توجهی از نظر عملکرد کلی
خانواده نداشتند ( .)26که مغایرت آن با نتایج پژوهش
انجام شده گذشته از تفاوتهای مربوط به جامعه آماری،

سازش اجتماعی  %80و  %79و برای کل آزمون %90و
 %93بدست آورده است ( .)19در این پژوهش پایایی این
ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین و برابر
 0/7583بدست آمد .الزم به ذکر است که جهت مناسب
شدن آزمون مذکور برای تمام گروههای سنی شرکت
کننده در پژوهش ،توسط اساتید راهنما و مشاور ،تغییرات

مختصری در آن داده شده است.
یافتهها
براساس جدول 1میتوان گفت بین میزان برخورداری
اعضای خانواده (مراقبین) از مهارتهای حل مشکل ،ایفای
نقش ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار ،کارکرد عمومی با
سازگاری فردی معلولین رابطه معناداری وجود دارد .از
طرفی نیز بین میزان برخورداری اعضای خانواده (مراقبین)
از مهارتهای ارتباط و پاسخدهی عاطفی با میزان سازگاری
فردی معلولین رابطه معناداری وجود ندارد .در نهایت بین
عملکرد خانواده اعضای خانواده (مراقبین) و میزان
سازگاری فردی معلولین رابطه معناداری وجود دارد.
براساس آزمون پیرسون بدست آمده ()Pearson=0/429
با قبول خطای کمتر از  )Sig=0/002( 0/01و درجه
اطمینان بیش از  0/99میتوان گفت بین عملکرد خانواده
نسبت به افراد معلول و میزان سازگاری فردی آنها رابطه
معناداری وجود دارد .بدین معنا که هر چه میزان و سطح
"عملکرد خانواده" اعضای خانواده (مراقبین) بیشتر باشد
میزان برخورداری معلولین از سازگاری فردی باالتر است و
بر عکس هرچه عملکرد خانواده کمتر باشد میزان
برخورداری آنها از سازگاری فردی نیز پایینتر است.
بحث و نتیجه گیری
بنابر نتایج بدست آمده ،بین متغیرهای حل مشکل ،ایفای
نقش ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و کارکرد عمومی ،با
سازگاری فردی معلولین ارتباط وجود دارد اما بین
متغیرهای ارتباط و پاسخدهی عاطفی با سازگاری فردی
معلولین ارتباطی یافت نشد.
یافتههای  Portesو همکاران نشان داد که از بین شش
بعد تشکیل دهندهی مقیاس سنجش عملکرد خانواده،
مؤلفههای کنترل رفتار و آمیزش عاطفی ،بیشترین سهم
را در پیشبینی سازگاری دانشآموزان داشتهاند ( )20که
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جدول :1رابطه بین متغیرهای عملکرد خانواده و میزان سازگاری فردی افراد دارای معلولیت
متغیر
حل مشکل

ارتباط

ایفای نقش

پاسخدهی عاطفی

آمیزش عاطفی

کنترل رفتار

کارکرد عمومی

آماره

میزان سازگاری فردی

همبستگی پیرسون

**0/455

سطح معناداری

0/001

همبستگی پیرسون

0/162

سطح معناداری

0/260

همبستگی پیرسون

*0/327

سطح معناداری

0/020

همبستگی پیرسون

0/099

سطح معناداری

0/494

همبستگی پیرسون

**0/465

سطح معناداری

0/001

همبستگی پیرسون

*0/312

سطح معناداری

0/027

همبستگی پیرسون

*0/330

سطح معناداری

0/019

*()p>0/01(** )p>0/05

نتیجه گرفت که خانواده هر قدر در اجرای کارکردهای
خود (از قبیل آمیزش عاطفی ،نقش ها ،کنترل رفتار ،حل
مشکل و کارکرد عمومی) عملکرد بهتری داشته باشد ،این
عملکرد در مراحل مختلف روی اعضا تأثیر گذاشته و از
میزان رفتارهای نابهنجار آنان خواهد کاست و رفتارهای

شاید نشانگر تاثیر بیشتر و غیرقابل انکار معلولیت در
مقایسه با سایر بیماریهای مزمن نیز باشد .از آنجایی که
خانواده نهادی است که سنگ بنای آن بر همراهی،
همکاری و اهداف مشترک گذاشته میشود ،طبیعی است
که بر اثر برخی شرایط ،نظیر معلولیت یکی از اعضا،
کارکردها و نقشهای آن دستخوش تغییراتی شود .در واقع
اگر نگوییم تمامی کارکردهای خانواده در اثر معلولیت
عضوی از آن دچار اختالل جدی میشود ،ولی طرح
اختالل در حوزههایی از عملکرد خانواده اجتناب ناپذیر
است .یافتههای این پژوهش نشان داد که بین ابعاد (حل
مشکل ،نقش ها ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و کارکرد
عمومی) عملکرد خانواده و سازگاری فردی معلولین ،رابطه
ی معناداری وجود دارد؛ یعنی عملکرد سالم خانوادهها
سازگاری فردی معلولین را به همراه خواهد داشت.
به طور کلی ،بررسی نتایج یافتههای پژوهش های انجام
گرفته و پژوهش حاضر نشاندهنده آن است که عملکرد
خانواده هر قدر از کیفیت بیشتری برخوردار باشد ،به
همان میزان ناسازگاری اعضا کمتر خواهد شد .از آن رو
که در پژوهش حاضر در خصوص کارایی و عملکرد خانواده
تأکید بر مدل مک مستر بوده است ،بنابراین ،میتوان

مطلوب و سازگارانه را در آنها تقویت خواهد نمود.
محدودیت های پژوهش:
 عدم همکاری برخی افراد با پژوهشگر ،دوری مسافت،
نبود شماره تماس و آدرس مناسب و عدم حضور همزمان
فرد و مراقب در خصوص بعضی از نمونهها
 عدم وجود تحقیقات مشابه انجام شده برای مقایسه
نتایج پژوهش
 غیر قابل کنترل بودن میزان دقت و صداقت افراد در
پاسخ به پرسشنامهها
سپاسگزاری
این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسیارشد رشته
مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با
عنوان"بررسی ارتباط عملکرد خانواده با سازگاری فردی
معلولین ضایعه نخاعی تحت پوشش اداره بهزیستی
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 هزینه مالی این پژوهش از.شهرستان الیگودرز" میباشد
 در پایان از.سوی سازمان خاصی تأمین نشده است
 افراد،همکاری ارزشمند اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز
ضایعه نخاعی تحت پوشش و خانوادههای آنها تشکر و
.قدردانی میگردد
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نوشین اسالمی -بررسی ارتباط عملکرد خانواده با سازگاری فردی...

پیوست 1
تاریخ........................................

شماره...................................

پرسشنامه عملکرد خانواده
در زیر عباراتی درباره خانواده نوشته شده است .لطفا هر عبارت را با دقت مطالعه نمایید و مشخص کنید که این عبارت تا چه
حد توصیف خانواده خود شماست .الزم است پاسخ شما مطابق نظرتان درباره خانواده خود باشد.
برای هر عبار ت چهار پاسخ وجود دارد که شما باید پاسخ مورد نظر خود را برای هر عبارت از بین آنها انتخاب کنید .پاسخهای
ممکن برای هر عبارت و ارزش عددی آنها از این قرار است:
-1کامال موافقم اگر احساس می کنید که عبارت خیلی خوب خانواده شما را توصیف میکند ،عدد  1را برای آن انتخاب کنید.
 -2موافقم اگر احساس می کنید که عبارت در اکثر موارد توصیفی از خانواده شماست ،عدد  2را برای آن انتخاب کنید.
 -3مخالفم اگر احساس میکنید که عبارت در اکثر موارد توصیف خانواده شما نیست ،عدد  3را برای آن انتخاب کنید.
 -4کامال مخالفم اگر احساس میکنید که عبارت ابدا توصیف خانواده شما نیست ،عدد  4را برای آن انتخاب کنید.
سعی نکنید مدت زیادی به هر عبارت فکر کنید ،بلکه به هر عبارت هر چه سریعتر و صادقانهتر پاسخ دهید .اگر برای پاسخ به
عبارتی مشکل داشتید ،پاسختان اولین واکنش شما نسبت عبارت است .لطفا به تمام عبارتها پاسخ دهید.
کامال موافقم

سواالت

 -1برنامه ریزی فعالیتهای خانوادگی ما دشوار است ،چون ما یکدیگر را به درستی درک نمیکنیم.
 -2ما اکثرا مشکالت روزمره خانواده را حل میکنیم.
 -3وقتی یکی از اعضای خانواده ما ناراحت باشد ،بقیه علت آن را میدانند.
 -4وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته میشود ،باید پیگیر بود تا به انجام برسد.
 -5اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود ،سایرین هم درگیر حل آن میشوند.
 -6ما در هنگام بحران میتوانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم.
 -7هرگاه یک وضعیت اضطراری پیش میآید ،نمیدانیم چه بکنیم.
 -8گاهی خانه از چیزهای مورد نیاز ما خالی میشود.
 -9ما از ابراز محبت به بکدیگر اکراه داریم.
 -10ما خواستار آن هستیم که اعضا به وظایف خانوادگی خود عمل کنند.
 -11ما نمی توانیم با یکدیگر درباره احساس غم و غصه خود صحبت کنیم.
 -12معموال به تصمیمات خود برای حل مشکالت عمل میکنیم.
 -13عالقه سایر اعضای خانواده وقتی به ما جلب میشود که موضوع برای خودشان هم مهم باشد.
 -14از گفتههای اعضای خانواده نمیتوانیم به احساس آنها پی ببریم.
 -15درخانواده ما وظایف خانوادگی به تساوی تقسیم نمیشود.
 -16افراد خانواده ما همانگونه که هستند ،مورد قبول یکدیگرند.
 -17در خانواده ما به اسانی میتوان مقررات خانه را نقض کرد.
 -18درخانه ما ،حرفها بدون کنایه و بی پرده گفته میشود.
 -19بعضی از اعضای خانواده ما خونسرد برخورد می کنند.
 -20ما میدانیم درصورت پیش آمدن شرایط اورژانس چه باید کرد.
 -21ما از تبادل نظر درباره ترسها و نگرانیهای خود پرهیز میکنیم.
 -22برای ما گفتگو درباره احساسهای لطیف دشوار است.
 -23ما برای پرداخت هزینههایمان دردسر داریم.
 -24معموال ما بعد از سعی خانواده برای حل یک مشکل ،درباره موفقیت آمیز بودن یا نبودن آن گفتگو می کنیم.
 -25ما بیش از حد به فکر خود هستیم.
 -26ما می توانیم احساسهای خود را به یکدیگر ابراز کنیم.
 -27ما درباره آداب دستشویی و توالت انتظار خاصی از یکدیگر نداریم.
 -28ما احساس محبت خود نسبت به یکدیگر را نشان نمیدهیم.

62

موافقم

مخالفم

کامال مخالفم

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد -دوره  -6شماره ( 4زمستان )1396
 -29اعضای خانواده ما مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر صحبت میکنند.
 -30هر کدام از ما وظایف و مسؤولیتهای خاصی بر عهده دارد.
 -31در خانواده ما احساسهای ناخوشایند زیادی وجود دارد.
 -32ما برای زدن یا دست بلند کردن روی دیگران ،ضابطه داریم.
 -33ما فقط وقتی با یکدیگر همراه می شویم که منافعی در بین باشد.
 -34برای کاوش در عالئق شخصی اعضای خانواده ،کم وقت می گذاریم.
 -35غالبا منظور خود را به زبان نمیآوریم.
 -36ما احساس میکنیم سایر اعضای خانواده ما را همانگونه که هستیم ،قبول دارند.
 -37وقتی ما به یکدیگر عالقه نشان میدهیم که بتوانیم شخصا از آن بهرهمند شویم.
 -38ما اکثر ناراحتیهای عاطفی اعضای خانواده را رفع میکنیم.
 -39در خانواده ما مهر و عطوفت در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
 -40ما در این باره که هرکسی چه کارهایی را در خانه انجام دهد ،گفتگو میکنیم.
 -41تصمیمگیری برای خانواده ما دشوار است.
 -42اعضای خانواده ما فقط وقتی به یکدیگر عالقه نشان میدهند که خودشان بتوانند از آن بهرهمند شوند.
 -43ما با یکدیگر رو راسنت و بی پرده هستیم.
 -44ما به هیچ معیار و قاعده پابند نیستیم.
 -45در خانواده ما اگر از کسی کاری خواسته شود ،باید به او یادآوری کرد.
 -46ما میتوانیم درباره طرز حل کردن مشکالت تصمیمگیری کنیم.
 -47اگر مقررات خانواده نقض شود ،نمیدانیم چه انتظاراتی باید داشت.
 -48در خانواده ما هر اتفاقی را میتوان انتظار داشت.
 -49ما مهر و عطوفت خود را نشان میدهیم.
 -50ما با مشکالتی که با احساسهای اعضای خانواده بازی کن ،برخورد میکنیم .
 -51ما بایکدیگر خوب کنار نمیآییم.
 -52ما هنگام عصبانیت با یکدیگر صحبت نمیکنیم.
 -53ما به طور کلی از وظایف خانگی که بر عهده ما گذاشته میشود  ،ناراضی هستیم.
 -54ما حتی با وجود حسن نیت ،در زندگی یکدیگر خیلی دخالت میکنیم.
 -55اعضای خانواده ما برای مقابله با شرایط خطرناک ،قواعد خاصی را رعایت میکنند.
 -56ما به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم.
 -57ما احساسات (غم ،شادی ،خشم و  ). . .خود را در خانه راحت و آشکار بروز میدهیم.
 -58رفت و آمد در خانواده ما معقول و منطقی نیست.
 -59اگر از عمل یکی از اعضای خانواده خوشمان نیاید ،به او میگوییم.
 -60ما به راههای گوناگون حل مشکل فکر میکنیم.
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پیوست 2
تاریخ........................................

ش ماره...................................

تست شخصیتی کالیفرنیا
این دفترچه شامل  90سوال با گزینههای آری یا نه است .جواب شما نشان دهنده چگونگی تفکر احساس یا عمل شما در
مقابل عوامل خارجی است .به هر سؤال باید با دقت و سرعت هر چه تمام تر جواب دهید .اینک به سؤال نمونه زیر توجه کنید:
نه
آری
 -1آیا در خانه گربه دارید ؟
نه
آری
 -2آیا فوتبال بازی میکنید ؟
ال اگر در خانه
جواب مورد نظر خود را با گذاردن عالمت ضربدر ( × ) در داخل پاسخ نامه مربوط به آری یا نه مشخص کنید .مث ً
گربه دارید ،در سمت راست " آری " و اگر فوتبال بازی نمیکنید در سمت چپ " نه " عالمت ضربدر بگذارید به صورت
زیر:
نه
آری
-1
نه
آری
-2
:
توجه
به همه سؤالها جواب دهید و هیچ سؤالی را سفید نگذارید ( زیرا این شخصیت سنج  ،یک پرسشنامه است ،نه تست و بنابراین
نمره منفی ندارد ) .
تا دستور داده نشده است ،شروع نکنید .
آری

سواالت
بخش اول A
 -1اگر کاری مشکل باشد ،آیا آن را ادامه میدهید ؟
 -2آیا کاری را که شروع کردهاید ،حتما ً به اتمام میرسانید ؟
 -3آیا از مخالفت افراد معموالً رنج میبرید ؟
 -4آیا اغلب دوستان در بازیهای دوستانه شما را فریب میدهند ؟
 -5آیا برای شما مشکل است که اشتباه خودتان را بپذیرید ؟
 -6آیا چیزهایی را که قرض گرفتهاید غالباً پس میدهید ؟
 -7آیا اغلب برای تمام کردن کارتان باید به شما یادآوری شود ؟
 -8آیا احساس میکنید اغلب مردم سعی دارند به شما دستور بدهند ؟
 -9آیا مالقات و معرفی اشخاص برای شما آسان است ؟
 -10آیا در طرح نقشههای اجتماعی احتیاج به کمک دارید ؟
 -11آیا صحبت کردن با افراد غریبه برای شما آسان است ؟
 -12آیا وقتی از کسی میرنجید به حال خود تأسف میخورید ؟
 -13آیا صحبت کردن با افراد مهم برای شما آسان است ؟
 -14آیا به سادگی میتوانید در دیگران نفوذ کنید ؟
 -15آیا وقتی در کنار افراد غریبه هستید احساس ناراحتی میکنید ؟
بخش اول B
 -16آیا وقتی کاری را به خوبی انجام دهید دیگران فکر میکنند وضع خوبی خواهید داشت ؟
 -17آیا فکر میکنید عده بسیاری از مردم پست و خسیس هستند ؟
 -18وقتی افراد دیگر از اینکه کنارشان هستید ،خوشحالند؟
 -19آیا بین معلولین و دوستان دیگر محبوبیت دارید؟
 -20آیا فکر میکنید دارای عقاید خوبی هستید ؟
 -21آیا دوستان شما به آنچه انجام میدهید عالقهمند هستند ؟
 -22آیا مردم اغلب با شما با بی انصافی برخورد میکنند؟
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 -23آیا برای شما مشکل است مردم را به مسائل خودتان عالقهمند کنید ؟
 -24آیا انجام بیشتر کارهایی که به آنها میپردازید برایتان دشوار است؟
 -25آیا احساس میکنید رفتار مردم نسبت به شما آن گونه نیست که باید باشد ؟
 -26آیا اکثر دوستانتان شما را شجاع میدانند ؟
 -27آیا اغلب از شما خواسته می شود که در ترتیب دادن مهمانیها به دیگران کمک کنید ؟
 -28آیا به نظر میرسد که اغلب آشنایان شما را دوست دارند ؟
 -29آیا اغلب به مهمانیهایی که در آن همساالنتان شرکت دارند دعوت میشوید ؟
 -30آیا اغلب احساس میکنید که به اندازه اکثر دوستانتان باهوشید ؟
بخش اول C
 -31آیا میتوانید دوستانتان را خودتان انتخاب کنید ؟
 -32آیا اغلب به خاطر دیگران از خواستههای خود صرفنظر میکنید ؟
 -33آیا اجازه دارید کارهایی را که دوست دارید انجام دهید ؟
 -34آیا پول توجیبی به اندازه کافی دارید ؟
 -35آیا احساس میکنید برای چیزهای کوچک و کم اهمیت زیاد سرزنش می شوید ؟
 -36آیا معموالً اجازه دارید به اجتماعی که همساالنتان در آن شرکت دارند بروید ؟
 -37آیا معموالً اجازه دارید در تصمیم گرفتن به خانواده خود کمک کنید ؟
 -38آیا احساس میکنید برای کارهای کوچک و کم اهمیت ،زیاد سرزنش میشوید ؟
 -39آیا افراد زیادی سعی میکنند به شما دستور دهند ؟
 -40آیا خانواده شما اجازه گردش با دوستان را به شما میدهند ؟
 -41آیا در بیشتر مواقع دیگران به جای شما تصمیم میگیرند ؟
 -42آیا لباسهایتان را خودتان انتخاب میکنید ؟
 -43آیا احساس میکنید دوستان شما بهتر از شما کارها را انجام میدهند ؟
 -44آیا احساس میکنید به اندازه کافی آزادی ندارید ؟
 -45آیا دوست دارید کاری را که مردم نمیپسندند انجام دهید ؟
بخش اول D
 -46آیا آشنا شدن با افراد جدید برای شما سخت است ؟
 -47آیا مردم شما را مثل دوستانتان سالم و قوی میدانند؟
 -48آیا احساس میکنید مردم به شما عالقه دارند ؟
 -49آیا اغلب احساس میکنید که دیگران به شما بی اعتنا هستند ؟
 -50آیا جامعه خود را دلخواه خودتان می دانید ؟
 -51آیا به اندازه کافی دوست خوب دارید ؟
 -52آیا دوستان شما احساس میکنند که خانواده شما به اندازه خانواده آنها موفقند ؟
 -53آیا اغلب احساس میکنید که مردم ترجیح می دهند شما در جامعه نباشید ؟
 -54آیا معموالً به جشنهای دوستانه یا مهمانیهای همسایهها دعوت می شوید ؟
 -55آیا دوست گرفتن برای شما مشکل است ؟
 -56آیا مردم از بودن شما در جامعه خوشحال هستند ؟
 -57آیا دوستانتان به اندازهای که به دوستان خود عالقه دارید به شما نیز عالقمندند؟
 -58آیا فکر میکنید سایر مردم در خانه وضعی بهتر از شما دارند ؟
 -59آیا در جامعه به عقاید شما اهمیت داده میشود ؟
 -60آیا دوستان شما مایل هستند با آنها باشید ؟
بخش اول E
 -61آیا برای شما صحبت کردن با همساالن جنس مخالف سخت است ؟
 -62آیا گاهی به علت ناتوانی از انجام کارها ناراحت می شوید ؟
 -63آیا بیشتر افراد سعی دارند از شما سوء استفاده کنند ؟
 -64آیا احساس میکنید بیشتر افراد کارها را بهتر از شما انجام میدهند ؟
 -65آیا اغلب مردم به احساسات شما اهمیتی نمیدهند ؟
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 -66آیا اغلب از شرکت در مهمانیها و فعالیتهای اجتماعی خودداری میکنید ؟
 -67آیا غالباً فکر میکنید که خانواده شما را از شرکت در مهمانیها و فعالیتهای اجتماعی  ،منع میکنند ؟
 -68آیا فکر میکنید مشکالت شما از همساالن دیگر بیشتر است ؟
 -69آیا گاهی در بین جمع احساس تنهایی میکنید ؟
 -70آیا احساس میکنید رفتار دیگران با شما آن گونه نیست که باید باشد ؟
 -71آیا به دلیل داشتن مشکالت فراوان زیاد احساس نگرانی و ناراحتی میکنید ؟
 -72آیا گاه احساس میکنید که گفته ها و اعمال دیگران بی معناست ؟
 -73آیا اغلب فکر میکنید همساالنتان از شما بهتر زندگی می کنند ؟
 -74آیا مردم با حرفهایشان گاهی شما را ناراحت می کنند ؟
 -75آیا اشتباهاتی کرده اید که نمیتوانید آنها را فراموش کنید ؟
بخش اول F
 -76آیا گاهی دچار عطسههای شدید میشوید ؟
 -77آیا از سرماخوردگی پی در پی رنج میبرید ؟
 -78آیا از سردرد شکایت دارید ؟
 -79آیا اغلب حتی موقع صرف غذا احساس گرفتگی میکنید ؟
 -80آیا گاهی بدون علت آشکار ناراحتی معده پیدا میکنید ؟
 -81آیا چشمهایتان اغلب درد میکند ؟
 -82آیا بیشتر اوقات از مردم می خواهید حرفشان را تکرار کنند ؟
 -83آیا اغلب از خوابهای ترسناک میبینید ؟
 -84آیا گاهی به علت گرفتگی ناگهانی ماهیچه ها ناراحت میشوید ؟
 -85آیا گاهی حرف دیگران را به علت روشن نبودن نمی فهمید ؟
 -86آیا به علت هیجان زدگی لکنت زبان پیدا میکنید ؟
 -87آیا دیگران شما را بی قرار و ناآرام میدانند ؟
 -88آیا معموالً دیر به خواب می روید ؟
 -89آیا اکثر ًا خسته هستید ؟
 -90آیا آنچه را که به تازگی خواندهاید اغلب فراموش میکنید ؟
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