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 یافته ها

 روایی الف( 

 تحلیل عاملی اکتشافی

برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی شد.  انجام 2ارتلتب و آزمون کرویت 1اولکین -مایلر-کایرز آزمونانجام تحلیل عاملی اکتشافی، قبـل از 

اکتشافی تحلیل عاملی  جهتحجم نمونه  بود که نشان می دهد، 940/0 برابر KMO به دست آمده ضریب نمونه استفاده شد. 600از 

و  دار بود؛ی معن 001/0به دست آمد که در سطح  ( P،356/9532 =𝑥2<01/0بارتلت )کرویت چنین آزمون هم رضایت بخش است.

شنامه، از روش پرساین عوامل  تحلیلبرای  برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است. اکتشافی که تحلیل عاملی  حاکی از آن است

قدار ویژه، مشاخص اصلی  چهاری والدگری ین عوامل پرسشنامه خودکارآمدبدین طریق برای تعی بهره گرفته شد.یابی محور اصلی عامل

پس از س و نمودار سنگ ریزه مورد استفاده قرار گرفت. درصد تراکمی واریانس تبیین شده ،نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل

 استخراج اکتشافی عوامل، 1جدول ی تعیین عامل های احتمالی زیر بنای پرسشنامه استفاده گردید.براروش چرخش متعامد واریماکس 

 را نشان می دهد.والدگری  خودکارآمدی پرسشنامه شده

 مدی والدگریآپرسشنامه خودکارشده  استخراج اکتشافی عوامل. 1جدول

 گویه)طیف( نام عامل
بار 

 *عاملی

اشتراک 

 **هاگویه
درصد 

 واریانس
 مقدار ویژه

ی
طف

عا
ن/

جا
هی

 

477/0 . من می توانم عاطفه ام را به فرزندم نشان دهم.1  412/0  

097/11  772/4  

647/0 . وقتی که فرزندم شاد یا غمگین است من می توانم تشخیص بدهم.2  572/0  

637/0 . مطمئن هستم اگر بچه ام احساس ناراحتی کندبه سمتم می آید.3  603/0  

665/0 فرزندم غمگین هست من دلیلش را می فهمم.. وقتی 4  594/0  

685/0 . نوازش کردن فرزندم برایم کار دشواری است.6  541/0  

ت
ذ

ی/ل
از

 ب
 . من می توانم سرگرمی هایی رو با فرزندم داشته باشم.7

616/0  538/0  

311/9  004/4  

655/0 . من می توانم از هر مرحله رشدی فرزندم لذت ببرم.8  627/0  

597/0 . من می توانم روزهای خوبی را با فرزندم داشته باشم.9  556/0  

499/0 . من می توانم فعالیتهایی که فرزندم از آن لذت می برد را برنامه ریزی کنم.10  493/0  

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 

2 . Bartletts Sephercity Test 
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696/0 . بازی کردن با فرزندم برای من آسان است.11  577/0  

هم
فا

ی/ت
دل

هم
 

635/0 مطالب را با حوصله به فرزندم توضیح بدهم.. من می توانم 13  589/0  

264/9  983/3  

455/0 . من می توانم فرزندم را متقاعد کنم که به من گوش دهد.14  463/0  

607/0 . من می توانم راحتی را برای فرزندم فراهم کنم.15  548/0  

469/0 . من قادرم خودم را جای فرزندم بگذارم و او را درک کنم.17  447/0  

496/0 . من قادرم نیاز های فرزندم را درک کنم.18  522/0  

ل
تر

کن
 

دارم.کنترل  بر خودکنم  یاحساس م یک والدبه عنوان  .19 514/0  557/0  

743/5  469/2  

530/0 . فرزند من به حد وحدود هایی که گذاشته ام پاسخ می دهد .20  413/0  

679/0 دعوایی فرزندم را متقاعد کنم که خوب رفتار کند.. می توانم بدون هیچ 21  597/0  

666/0 . وقتی با مشکالت مواجه می شوم می توانم خونسردی خود را حفظ کنم.22  582/0  

601/0 . من نمی توانم بدرفتاری های فرزندم را متوقف کنم.23  498/0  

630/0 حفظ کنم. . هنگام بدرفتاری فرزندم قادرم خونسردی خود را24  507/0  

ها
رز

/م
ظم

 ن

560/0 . قرار دادن حد و مرز برایم آسان است.25  509/0  

851/4  086/2  

596/0 . من می توانم با قوانینی که برای کودکم می گذارم سازگار شوم.26  564/0  

412/0 . من قادرم برای فرزندم دلیل بیاورم.27  432/0  

620/0 وانضباط استوار هستم.. من در برقررای نظم 29  551/0  

693/0 . من بدون احساس گناه قادر هستم به فرزندم نظم بدهم.30  415/0  
ار

فش
 

779/0 .کنارآمدن با انتظارات مردم به عنوان والد برایم سخت است.31  522/0  

793/4  061/2  

587/0 ی خود اصرار نمی کنم.. وقتی مردم به من می گویند که با فرزندم چه کار کنم بر عقیده 32  510/0  

721/0 .گوش دادن به نصیحت های مردم تصمیم گیری را برایم سخت می کند.33  541/0  

 . وقتی که با مردم موافق نیستم می توانم نه بگویم.34
680/0  556/0  
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775/0 یرم.نادیده بگ. می توانم فشاری را که مردم برای انجام روش خودشان به من تحمیل می کنند 35  667/0  

664/0 . من به مقایسه ی خود با والد دیگر نیازی ندارم.36  561/0  

ی
یر

ذ
دپ

خو
 

617/0 . من می دانم که به اندازه کافی  والد خوبی هستم.37  484/0  

233/4  820/1  

528/0 . فشار والدینی را به خوبی والدین دیگر مدیریت می کنم.38  502/0  

525/0 وظایفم را به عنوان یک والد خوب انجام نمی دهم. . من39  422/0  

526/0 . من به عنوان یک والد می توانم بیشتر کارها را در اقداماتم قرار دهم.40  445/0  

457/0 . من می توانم برای فرزندم قوی باشم.41  479/0  

649/0 . فرزندم دراطرافم احساس امنیت می کند.42  577/0  

ش
دان

ی/
یر

دگ
 یا

604/0 . من قادر به تشخیص تغییرات رشدی فرزندم هستم.43  534/0  

672/3  579/1  

681/0 . می توانم عقایدم را با والدین دیگر به اشتراک بگذارم.44  573/0  

562/0 . قادر به یادگیری و استفاده از راه های جدید برخورد با فرزندم هستم.45  574/0  

532/0 ایجاد تغییر مورد نیاز برای رشد رفتاری فرزندم هستم. . قادر به46  625/0  

. دانستن اینکه والدین دیگر نیز سختی های یکسانی با فرزندانشان دارند درک مشکالت را 48

518/0 برایم آسان تر می کند.  496/0  

 4/0بار عاملی بزرگتر از *

Communalities:h2 ** 

 درصد 11 /09می باشند، عامل نخست  77/4تا  59/1عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک هستند، که از  8دهد، نشان می  1نتایج جدول 

نتیجه چرخش  درصد کل واریانس پرسشنامه را به خود اختصاص داده اند. 96/52درصد از واریانس و روی هم رفته  672/3و عامل آخر

به دلیل بار عاملی متقاطع  47و  28، 16، 12، 5های بود، اما گویه 4/0باالتر از همه گویه  های عاملیه روش واریماکس  نشان داد که بارب

 دهد.را نشان می استخراج قابل مناسب عوامل تعداد تعیین جهت سنگریزه نمودار، 1شکل. از تحلیل خارج شدند
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 استخراجنمودار سنگریزه جهت تعیین تعداد عوامل مناسب قابل . 1شکل

 

 تحلیل عاملی تأییدی

استفاده  24نسخه  AMOSبا روش برآورد حداکثر درستنمایی از نرم افزار مرتبه اول و دوم   1ها از تحلیل عاملی تأییدیجهت اعتبار عامل

، 3پارسیمونس، شاخص برازش نرم 2های برازش مدل از چندین شاخص شامل نسبت مجذور خی به درجه آزادیشد. برای بررسی شاخص

و ریشه میانگین  7شاخص نیکویی برازش، 6، شاخص برازش افزایشی5ای پارسیمونس، شاخص برازش مقایسه4ایشاخص برازش مقایسه

 ی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .نمونه برای تحلیل عامل 400استفاده شد.  8مربعات خطای تقریب

 پیش فرض های مورد بررسی 

های پرت به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. وجود ها جهت بررسی توزیع طبیعی و دادهمتغیره داده توزیع تک متغیره و چند

)باالتر  10( و نقض کشیدگی چند متغیره با استفاده از ضریب مردیاP<001/0) 9فاصله ماهاالنوبیس های پرت چند متغیره با استفاده ازداده

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis(CFA) 

2. Chi-square/degree-of-freedom ratio(CMIN/DF( 

3. Parsimonious Normed Fit Index(PNFI) 

4. Comparative Fit Index(CFI) 

5. Parsimonious Comparative Fit Index(PCFI) 

6. Incremental fit index(IFI) 

7. Goodness of Fit Index(GFI)  

8. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 

9 . Mahalanobis dsquared 

10.Mardia  
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 برازش نیکویی هایشاخص ،2جدول داده پرت شناسایی شده و از تحلیل خارج شدند. ( مورد بررسی قرار گرفت. تعداد هشت20از 

 دهد.را نشان می والدگری خودکارآمدی پرسشنامه تأییدی عامل تحلیل

 خودکارآمدی والدگریهای نیکویی برازش تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه . شاخص2جدول

 

 قابل قبول( <5خوب،  < 3) PNFI, PCFI, ((>.5 ،GFI,CFI, IFI (>.9 ،)RMSEA (<0.08) ،CMIN/DF  ها*میزان قابل قبول شاخص

توان گفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده های زش در حد مطلوبی قرار دارند و میهای برا، تمامی شاخص2به جدولبا توجه 

ها بارهای عاملی استاندارد شده بین گویه ،3جدول  مدی والدگری تایید می شود.آوری شده دارد و ساختار عاملی پرسشنامه خودکارآگرد

 دهد.در تحلیل عاملی مرتبه اول بعد از اصالح مدل را نشان می والدگریخودکارآمدی های سازه و عامل

 گریوالد یعوامل مقیاس خودکارآمد. بار عاملی استاندارد شده سازه 3جدول

 
بار عاملی 

 استاندارد

آلفای کرونباخ عامل در 

 صورت حذف گویه
 میانگین عامل

 31/44 ± 59/7   هیجان/عاطفه

  757/0 733/0 عاطفه و محبتم را به فرزندم نشان دهم.. می توانم 1

  702/0 688/0 . وقتی که فرزندم شاد یا غمگین است من می توانم تشخیص بدهم.2

  695/0 71/0 . مطمئن هستم اگر بچه ام احساس ناراحتی کند به سمتم می آید.3

  732/0 75/0 . وقتی فرزندم غمگین هست من دلیلش را می فهمم.4

  785/0 781/0 . نوازش کردن فرزندم برایم کار دشواری است.6

 75/48 ± 52/10   بازی/لذت

  724/0 718/0 . می توانم سرگرمی هایی رو با فرزندم داشته باشم.7

  596/0 651/0 . می توانم از هر مرحله رشدی فرزندم لذت ببرم.8

  573/0 651/0 . می توانم روزهای خوبی را با فرزندم داشته باشم.9

  675/0 727/0 . می توانم فعالیتهایی که فرزندم از آن لذت می برد را برنامه ریزی کنم.10

  702/0 781/0 . بازی کردن با فرزندم برای من آسان است.11

های برازندگیشاخص  

مدل تحلیل عاملی 

 تاییدی
χ2 df P-value CMIN/df RMSEA PNFI CFI PCFI IFI GFI 

761/1891 مرتبه اول پیش از اصالح  832 000/0  274/2  056/0  680/0  932/0  767/0  934/0  916/0  

556/1624 مرتبه اول بعد از اصالح  821 000/0  979/1  049/0  704/0  973/0  793/0  974/0  942/0  

019/2035 مرتبه دوم پیش از اصالح  853 000/0  386/2  058/0  678/0  913/0  768/0  914/0  905/0  

127/1931 مرتبه دوم بعد از اصالح  847 000/0  280/2  056/0  687/0  928/0  777/0  930/0  915/0  



 امهسنجی پرسشنگزارش تحلیل عاملی و دیگر شاخص های روان الگوی کامل نشریه علمی پژوهشی سالمت روان کودک                                   

psydevch@gmail.com 

 31/49 ± 44/10   همدلی/تفاهم

  785/0 821/0 . می توانم مطالب را با حوصله به فرزندم توضیح دهم.13

  763/0 713/0 توانم فرزندم را متقاعد کنم که به من گوش دهد. . می14

  736/0 715/0 . می توانم راحتی را برای فرزندم فراهم کنم.15

  695/0 624/0 . قادرم خودم را جای فرزندم بگذارم و او را درک کنم.17

  741/0 762/0 . قادرم نیاز های فرزندم را درک کنم.18

 05/39 ± 20/10   کنترل

دارم.کنترل  بر خودکنم  یاحساس م یک والدبه عنوان  .19 628/0 662/0  

  640/0 614/0 . فرزند من به حد ومرزهایی که گذاشته ام، عمل می کند .20

  732/0 750/0 . می توانم بدون هیچ دعوایی فرزندم را متقاعد کنم که خوب رفتار کند.21

  722/0 692/0 می توانم خونسردی خود را حفظ کنم. . وقتی با مشکالت مواجه می شوم22

  710/0 791/0 . نمی توانم بدرفتاری های فرزندم را متوقف کنم.23

  716/0 758/0 . هنگام بدرفتاری فرزندم قادرم خونسردی خود را حفظ کنم.24

 96/48 ± 13/10   نظم/مرزها

  705/0 684/0 . قرار دادن حد و مرز برایم آسان است.25

  763/0 776/0 . می توانم به قوانینی که برای کودکم می گذارم پایبند باشم.26

  755/0 763/0 . قادرم برای فرزندم دلیل بیاورم.27

  736/0 783/0 . در برقررای نظم وانضباط استوار هستم.29

  714/0 668/0 . بدون احساس گناه قادرم به فرزندم نظم دهم.30

 61/35 ± 28/9   فشار

  783/0 778/0 . به عنوان یک والد کنارآمدن با توقعات مردم برایم سخت است.31

  892/0 856/0 نم.خود اصرار نمی کعقیدۀ . وقتی مردم به من می گویند که با فرزندم چه کار کنم بر 32

  704/0 713/0 .گوش دادن به توصیه های مردم تصمیم گیری را برایم سخت می کند.33

  772/0 732/0 . وقتی که با مردم موافق نیستم می توانم نه بگویم.34

. می توانم فشاری را که مردم برای انجام روش خودشان به من تحمیل می کنند نادیده 35

 بگیرم.
643/0 723/0  

  693/0 604/0 . من به مقایسه ی خود با والد دیگر نیازی ندارم.36

 06/43 ± 78/3   خودپذیری

  710/0 700/0 می دانم که به اندازه کافی  والد خوبی هستم. .37

  804/0 785/0 . فشار والدینی را به خوبی والدین دیگر مدیریت می کنم.38

  716/0 710/0 . من وظایفم را به عنوان یک والد خوب انجام نمی دهم.39

  793/0 761/0 دهم.. به عنوان یک والد می توانم بیشتر کارها را در اقداماتم قرار 40

  718/0 722/0 . می توانم برای فرزندم قوی باشم.41

  659/0 700/0 . فرزندم درکنارم احساس امنیت می کند.42

 95/49 ± 30/9   یادگیری/دانش

  664/0 633/0 . من قادر به تشخیص تغییرات رشدی فرزندم هستم.43

  902/0 890/0 اشتراک بگذارم.. می توانم عقایدم را با والدین دیگر به 44
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  810/0 792/0 . قادر به یادگیری و استفاده از راه های جدید برخورد با فرزندم هستم.45

  784/0 772/0 . قادر به ایجاد تغییر مورد نیاز برای رشد رفتاری فرزندم هستم.46

الت را دارند، مشک. دانستن اینکه والدین دیگر نیز مشکالت مشابه ای با فرزندانشان 48

 برایم آسان تر می کند.
714/0 744/0  

 

همچنین مقدار آلفای کرونباخ هر عامل در صورت است.  4/0تمامی بارهای عاملی باالتر از بر اساس نتایج اائه شده در جدول مذکور، 

ها در صورت حذف هر گویه باالتر از دهد، آلفای کرونباخ اکثریت عاملحذف هر یک از سواالت نشان داده شده است. نتایج نشان می

 است. 7/0

ها در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در ادامه به کمک مدل معادالت ساختاری ها و شناسایی عاملبعد از بررسی همبستگی بین عامل

شکیل پذیری و یادگیری/دانش تمنظور تأیید اینکه آیا ابعاد هیجان/عاطفه، بازی/لذت، همدلی/تفاهم، کنترل، نظم/مرزها، فشار، خودبه

عاملی  از روش تحلیلخودکارآمدپنداری والدگری سازه باشند یا خیر. سهم ابعاد مذکور در تبیین می گریوالد یخودکارآمدسازه دهنده 

 کارآمدیخودتوان تعیین نمود سهم هر عامل در تبیین میزان واریانس سازه تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. براساس این روش آماری می

بارهای عاملی  2را براساس ضرایب استاندارد شده فرموله کرد. در شکل والدگری  خودکارآمدیبه چه میزان است و سازه والدگری 

 استاندارد شده هر عامل و سازه در تحلیل عاملی تأییدی نوع دوم ارائه شده است.

 

 

 ی والدگریخودکارآمدی تأییدی پرسشنامه . مدل عاملی آزمون شده تحلیل عامل2شکل
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 2واگراو  1همگرا ییروا

( 1981از معیارهای فورنل والرکر ) والدگری خودکارآمدیپس از برازش مدل ســـاختاری، برای ارزیابی روایی همگرا و واگرا ســـازه 

شده3اعتبار مرکب ستخراج  شترک4، میزان واریانس ا شترک 5، حداکثر مجذور واریانس م شد.  6و میانگین مجذور واریانس م ستفاده  ا

کمتر  ASVو  MSVباید  باشــد و برای تأیید روایی واگرا  CR>AVEو   <5/0AVE> ، 7/0CRجهت برقراری روایی همگرا باید 

 دهد.را نشان می مقیاس خودکارآمدی والدگریروایی همگرا، واگرا، ثبات درونی و ثبات سازه پرسشنامه ، 4جدول  باشد. AVEاز 

 

 

 گریمقیاس خودکارآمدی والد. روایی همگرا، واگرا، ثبات درونی و ثبات سازه پرسشنامه 4جدول 

هاعامل  𝛂 𝛉 Ω 𝐂𝐑 
 مرتبه دوم مرتبه اول

ASV MSV AVE CR AVE 

 537/0 356/0 217/0 852/0 773/0 775/0 782/0 هیجان/عاطفه

958/0 743/0 

 500/0 354/0 211/0 832/0 806/0 811/0 817/0 بازی/لذت

 532/0 358/0 204/0 849/0 781/0 786/0 795/0 همدلی/تفاهم

 502/0 358/0 215/0 857/0 769/0 772/0 780/0 کنترل

 542/0 356/0 193/0 855/0 788/0 790/0 798/0 نظم/مرزها

 526/0 324/0 206/0 868/0 763/0 767/0 772/0 فشار

 533/0 350/0 203/0 872/0 690/0 699/0 702/0 خودپذیری

 585/0 350/0 198/0 874/0 795/0 793/0 798/0 یادگیری/دانش
α ،آلفای کرونباخ :θ ،ضریب تتا :Ωامگای مک دونالد : 

ـــان داد با توجه به یرقراری معیارهای فورنل و الکر در تمامی ابعاد، روایی همگرا 4نتایج جدول ـــنامه خودکارآمد نش ـــش  یو واگرا پرس

 والدگری برقرار است.

 روایی همزمان

                                                           
1. convergent validity 

2. discriminant validity 

3. Construct Reliability(CR)  

4. Average Variance Extracted(AVE) 

5. Maximum shared Squared Variance(MSV) 

6. Average shared Squared Variance(ASV) 
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برای بررسی روایی همزمان پرسشنامه خودکارآمدی والدگری، همبستگی ابعاد مختلف این پرسشنامه با خودکارآمدی دومکا و همکاران 

 نشان داده شده است. 5محاسبه شد که نتایج در جدول ( 1996)

ابعاد. ماتریس همبستگی 5جدول  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر   

.خودکارآمدی دومکا1  1          

.هیجان/عاطفه2  a445/0 1         

.بازی/لذت3  a446/0 a556/0 1        

.همدلی/تفاهم4  a464/0 a585/0 a728/0 1       

.کنترل5  a403/0 a452/0 a527/0 a603/0 1      

.نظم/مرزها6  a455/0 a501/0 a660/0 a702/0 a548/0 1     

.فشار7  a494/0 a560/0 a503/0 a438/0 a404/0 a196/0 1    

.خودپذیری8  a552/0 a427/0 a526/0 a593/0 a451/0 a636/0 a319/0 1   

.یادگیری/دانش9  a497/0 a401/0 a527/0 a582/0 a490/0 a547/0 a317/0 a505/0 1  

.کل10  a470/0 a659/0 a815/0 a866/0 a723/0 a839/0 a369/0 a741/0 a725/0 1 
a; P< 01/0  

کاران با خودکارآمدی دومکا و هم گریوالد یها متوسط تا قوی است و بین نمره کل خودکارآمدنتایج نشان می دهد که دامنه همبستگی

 با خودکارآمدی دومکاو ابعاد آن ی والدگری خودکارآمدداری بین (. همبستگی مثبت و معنی>01/0Pبیشترین همبستگی وجود داشت )

ار دبا یکدیگر همبستگی مثبت و معنی والدگریمقیاس خودکارآمدی های سازه (.همچنین، مقیاس>01/0Pو همکاران وجود دارد  )

 (.>05/0Pدارند )

 ب( اعتبار

 مقیاس پرســشــنامهار نوع اعتب دوو ضــریب بازآزمایی اســتفاده شــده اســت. این  اعتبار از روش های همســانی درونیبه منظور ســنجش 

 گزارش شده است. 6ی والدگری در جدول خودکارآمد

 ی والدگریخودکارآمدپرسشنامه اعتبار  . ضرایب6جدول

پرسشنامه خودکارآمدی 

 والدگری
 بازآزمایی آلفای کرونباخ

 درصد 95فاصله اطمینان 
 داریسطح معنی

 کران باال کران پایین

 000/0 948/0 814/0 901/0 610/0 هیجان/عاطفه

 000/0 948/0 816/0 903/0 898/0 بازی/لذت

 000/0 958/0 853/0 922/0 868/0 همدلی/تفاهم
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 000/0 957/0 841/0 918/0 721/0 کنترل

 000/0 964/0 873/0 932/0 329/0 فشار

 000/0 945/0 804/0 896/0 902/0 نظم/مرزها

 000/0 902/0 735/0 853/0 572/0 خودپذیری

 000/0 955/0 841/0 916/0 803/0 یادگیری/دانش

 000/0 963/0 869/0 930/0 947/0 کل

 

دهد، در تمامی ابعاد به غیر از ابعاد هیجان/عاطفی، فشار و خودپذیری میزان پایایی و به اعتباری همسانی درونی نشان می 6نتایج جدول 

 باشدمی 7/0اما در کل با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ استاندارد شده بیشتر از  .برخوردار است خودکارآمدیباالیی جهت سنجش 

قدار مبرخوردار است.  خودکارآمدیپرسشنامه از میزان پایایی واعتباری همسانی درونی باالیی جهت سنجش  (.1994ن، نانالی و برنشـتای)

توصیه شده  بدست آمده است. این میـزان از حـداقل میـزان 7/0کمتر از ی هیجان/عاطفی، فشار و خودپذیر ابعادضریب همسانی درونی 

ای بین تعداد عبارات تشـکیل دهنـده یـک مقیـاس  تـراسـت. از آنجـا کـه رابطه پـایین(  0/ 70( )یعنـی 1994به وسیله نانالی و برنشـتاین )

 ابعادل احتمـالی پـایین بـودن ضـریب همسـانی درونـی )طـول مقیـاس( و ضـریب آلفـای کرونباخ وجود دارد یکی از دالیـ

محدود بودن تعداد عبارات تشکیل دهنـده آن اسـت. از ایـن رو به پیروی از توصیه کاکس و فرگوسن هیجان/عاطفی، فشار و خودپذیری 

بـه گفته این پژوهشگران  د.کـراستفاده عبارت  1در چنین شرایطی بهتر آن است از روش محاسبه میانگین همبستگی درونی ( 1994)

متغیر باشد. در این پژوهش، میانگین همبستگی  0/ 40تا  0/ 20مقیاس قابل قبول مقیاسی است که میانگین همبستگی درونی عبارات آن بین

سـاس ایـن یافتـه بـه دسـت آمـد کـه برا( 236/0( و خودپذیری )254/0(، فشار )341/0هیجان/عاطفی )ابعاد بـین عبـارت تشـکیل دهندۀ 

می توان  نیچنین ضرایب باز آزمایی تمام عامل ها معنی دار بوده است؛ بنابراهم .نیز دارای پایایی قابل قبولی است ابعاداین  ،میتوان گفت

 والدگری از اعتبار مطلوبی برخوردار است. فارسی پرسشنامه خودکارآمدی نتیجه گرفت نسخه

 آزمون تغییر ناپذیری 

-یت، ابتدا یک الگوی اندازه گیری پایه بدون محدودوالدگریبه منظور تحلیل تغییر ناپذیری عاملی ساختار هشت عاملی خودکارآمدی 

های تساوی در دو گروه ایجاد و آزمون شد. سپس، تغییرناپذیری اندازه گیری در سه مرحله؛ مرحله اول با هدف تعیین تغییرناپذیری 

، مرحله دوم با هدف آزمون هم ارزی ساختار عاملی در بین سنین مختلف و مرحله سوم با والدگریودکارآمدی والدین ساختار عاملی خ

های های تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی در زیرگروهنتایج طرح، 7جدولهدف تعیین تغییرناپذیری سطح تحصیالت آزمون شد. 

 دهد.را نشان می مختلف

 

 های مختلفعاملی تأییدی چند گروهی در زیرگروههای تحلیل . نتایج طرح7جدول

                                                           
1.Mean inter item correlation 
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 2χ df χ2/df CFI GFI AGFI RMSEA الگو متغیر

ن
دی

وال
 

 034/0 933/0 955/0 977/0 131/2 1642 764/3498 الگو بدون محدودیت

 033/0 935/0 954/0 976/0 113/2 1677 078/3543 الگو با محدودیت در بارهای عاملی

های کوواریانسالگوی با محدودیت در 

 ساختاری
916/3549 1713 072/2 972/0 950/0 935/0 033/0 

های الگوی با محدودیت در باقی مانده

 گیریاندازه
654/3613 1767 109/2 965/0 945/0 934/0 034/0 

ن
س

 

 035/0 929/0 952/0 968/0 213/2 1642 577/3633 الگو بدون محدودیت

 034/0 931/0 950/0 967/0 191/2 1677 852/3674 عاملیالگو با محدودیت در بارهای 

های الگوی با محدودیت در کوواریانس

 ساختاری
402/3702 1713 161/2 966/0 948/0 932/0 034/0 

های الگوی با محدودیت در باقی مانده

 گیریاندازه
482/3775 1767 136/2 988/0 944/0 933/0 034/0 

ت
ال

صی
ح

ح ت
سط

 

 034/0 930/0 952/0 972/0 195/2 1642 485/3603 محدودیتالگو بدون 

 035/0 930/0 949/0 969/0 177/2 1677 943/3650 الگو با محدودیت در بارهای عاملی

های الگوی با محدودیت در کوواریانس

 ساختاری
127/3684 1713 150/2 967/0 947/0 931/0 034/0 

های الگوی با محدودیت در باقی مانده

 گیریاندازه
346/3724 1767 107/2 933/0 935/0 924/0 038/0 

 قابل قبول( <5خوب،  < 3) PNFI, PCFI, ((>.5 ،GFI,CFI, IFI (>.9 ،)RMSEA (<0.08) ،CMIN/DF ها *میزان قابل قبول شاخص

های تحلیل عاملی چند گروهی، دو گروه والدین از طریق تساوی تمامی بارهای عاملی آزاد در دو گروه، در مرحله اول، در یکی از طرح

که با هدف آزمون تفاوت  ∆2χمقدار   7(. در جدول 7محدود شدند. برازش این الگوی تحلیل عاملی چند گروهی خوب بود )جدول 

دهد که بارهای عاملی در دو گروه والدین دیت محاسبه شده. نتایج نشان میبین الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدو  2χبین مقادیر 

 . ]∆P= 314/44  (=35 )2χ, 1344/0 [مادران و پدران مساوی بودند 

نشان  ∆2χ، مقدار 7های عاملی محدود شدند. در جدول ها و کوواریانسدر ادامه، دو گروه والدین از طریق ایجاد تساوی در واریانس

  =P, 9631/0 [های ساختاری در دو والدین مساوی بودند ه در الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت کوواریانسدهد کمی

152/51(=71 )2χ∆[های اندازه گیری، محدود شدند. برازش این الگوی . در نهایت دو والدین از طریق تساوی در تمامی باقی مانده

دهد که در الگوی با محدودیت و الگوی بدون نشان می ∆2χ، مقدار 7(. در جدول 7تحلیل عاملی چند گروهی خوب بود )جدول 

 .]∆P= 89/114 (=125 )2χ,  639/0 [های اندازه گیری در دو والدین مساوی بودند محدودیت باقی مانده
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تساوی تمامی بارهای عاملی های سنی مختلف از طریق های تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی، گروهدر مرحله دوم، در یکی از طرح

که با هدف  ∆2χ، مقدار 7(. در جدول 7آزاد در دو گروه محدود شدند. برازش این الگوی تحلیل عاملی چند گروهی خوب بود )جدول

دهد که بارهای عاملی در بین الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت محاسبه شده. نتایج نشان می  2χآزمون تفاوت بین مقادیر 

 .]∆P=  275/41 (=35 )2χ,  215/0 [دو گروه سنی مساوی بودند 

نشان  ∆2χ، مقدار 7های عاملی محدود شدند. در جدول ها و کوواریانسدر ادامه، دو گروه سنی از طریق ایجاد تساوی در واریانس

های سنی مختلف در بین والدین های ساختاری برای گروهدهد که در الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت کوواریانسمی

های اندازه گیری، . در نهایت دو گروه سنی از طریق تساوی در تمامی باقی مانده]∆P=  825/68 (=71 )2χ,  551/0 [مساوی بودند 

دهد که در الگوی نشان می ∆2χ، مقدار 7(. در جدول 7محدود شدند. برازش این الگوی تحلیل عاملی چند گروهی خوب بود )جدول 

 1432/0 [های سنی مختلف در بین والدین مساوی بودند های اندازه گیری برای گروهبا محدودیت و الگوی بدون محدودیت باقی مانده

,P=  905/141 (=125 )2χ∆[. 

ف از طریق تساوی تمامی های سطح تحصیالت مختلهای تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی، گروهدر مرحله سوم، در یکی از طرح

، مقدار 7(. در جدول7بارهای عاملی آزاد در دو گروه محدود شدند. برازش این الگوی تحلیل عاملی چند گروهی خوب بود )جدول
2χ∆  2که با هدف آزمون تفاوت بین مقادیرχ  ه دهد کبین الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت محاسبه شده. نتایج نشان می

 .]∆P=  458/47 (=35 )2χ,  0788/0  [عاملی در دو گروه سطح تحصیالتی مساوی بودند  بارهای

، مقدار 7های عاملی محدود شدند. در جدول ها و کوواریانسدر ادامه، دو گروه سطح تحصیالتی از طریق ایجاد تساوی در واریانس
2χ∆ های سطح تحصیالتی های ساختاری برای گروهکوواریانسدهد که در الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت نشان می

. در نهایت دو گروه سطح تحصیالتی از طریق تساوی در ]∆P=  642/80 (=71 )2χ, 2031/0 [مختلف در بین والدین  مساوی بودند 

، مقدار 7(. در جدول 7دول های اندازه گیری، محدود شدند. برازش این الگوی تحلیل عاملی چند گروهی خوب بود )جتمامی باقی مانده
2χ∆ های سطح تحصیالتیهای اندازه گیری برای گروهدهد که در الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت باقی ماندهنشان می 

 .]∆P=  861/120 (=125 )2χ, 5880/0 [مختلف در بین والدین مساوی بودند 
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