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 هایافته

 الف( روایی

 تحلیل عاملی اکتشافی

 80/0تزاتز تا   KMOٍ آسهَى کزٍیت تارتلت اًجام ضذ. ضزیة تِ دست آهذُ   KMOقثل اس اًجام تحلیل عاهلی اکتطافی، آسهَى 

آهذ  ( تِ دست26/1485)دّذ حجن ًوًَِ تزای تحلیل عاهلی رضایت تخص است. ّوچٌیي آسهَى کزٍیت تارتلت تَد کِ ًطاى هی

هعٌادار تَد ٍ حاکی اس آى است کِ تحلیل عاهلی تزای ضٌاسایی ساختار هذل عاهلی هٌاسة است. تزای تحلیل  001/0کِ در سطح 

جٌثِ ّای ّای اغلی تْزُ گزفتِ ضذ. تذیي طزیق تزای تعییي عَاهل پزسطٌاهِ عَاهل ایي پزسطٌاهِ، اتتذا اس رٍش تحلیل هَلفِ

سیز هَرد استفادُ قزار گزفت: هقذار ٍیژُ، ًسثت درغذ ٍاریاًس تثییي ضذُ تَسط ّز عاهل ٍ  ، سِ ضاخع اغلیتاریک ضخػیت

ّای احتوالی سیزتٌای پزسطٌاهِ استفادُ درغذ تزاکوی ٍاریاًس تثییي ضذُ. سپس اس رٍش چزخص ٍاریواکس تزای تعییي عاهل

 دارای هقذار عاهل 3دّذ. هطالثق ایي جذٍل، ًطاى هیّای اغلی را ّای هزتَط تِ تحلیل عَاهل هَلفِ، ضاخع1گزدیذ. جذٍل 

درغذ اس ٍاریاًس ٍ رٍی ّن رفتِ  36/9ٍ عاهل آخز  27/29هی تاضٌذ، عاهل ًخست  12/1تا  51/3ٍیژُ تاالتز اس یک ّستٌذ، کِ اس 

 اًذ. درغذ کل ٍاریاًس پزسطٌاهِ را تِ خَد اختػاظ دادُ 76/59

 تا رٍش تحلیل هَلفِ ّای اغلی تیضخػ کیتار یّا جٌثِ: ضاخع ّای آهاری تحلیل عاهلی پزسطٌاهِ 1جذٍل 

عاهل 

 ضاخع

هقذار 

 ٍیژُ

درغذ ٍاریاًس تثییي 

 ضذُ

درغذ تزاکوی ٍاریاًس تثییي 

 27/29 27/29 31/3 1 ضذُ
2 53/2 13/21 40/50 
3 12/1 36/9 76/59 

ّا حذف تَد، تٌاتزایي ّیچ یک اس گَیِ 40/0ّا تاالتز اس گَیِ عاهلی ّوِ تارّایًطاى داد کِ  1ًتیجِ چزخص تِ رٍش ٍاریواکس

ّا تِ تزتیة ّز گَیِ در سیزهقیاس خَد، تز اساس ًطاى دادُ ضذُ است. تا تَجِ تِ هحتَای گَیِ 2ّا در جذٍل ًطذ. ًتایج کل گَیِ

 چْارچَب ًظزی آى قزار گزفت. 
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 Varimax Rotation 
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 تیضخػ کیتار یّا جٌثِپزسطٌاهِ ی عاهلی گَیِ ّای : تارّا2جذٍل 

 یرٍاً ٍ یفکز اختالالت هاکیاٍلسین سنیًارس گَیِ ّا گَیِ ّا

 -14/0 57/0 25/0 .کٌن یه استفادُ نّای خَاستِ طثزدیپ یتزا گزاىید اس 1

 25/0 79/0 09/0 .کٌن یه استفادُ درٍغ ٍ ةیفز اس نّای خَاستِ تِ ذىیرس یتزا 2

 24/0 76/0 04/0 .کٌن یه استفادُ خَد کار طثزدیپ یتزا تولق ٍ یچاپلَس اس 3

 31/0 78/0 01/0 .کٌن یه استفادُ سَء خَد اّذاف تِ ذىیرس یتزا گزاىید اس 4

 60/0 -03/0 10/0 .کٌن یًو یواًیپط احساس 5

 56/0 29/0 -07/0 .ّستن اعتٌا یت خَد اعوال یاخالق تُعذ تِ ًسثت 6

 78/0 13/0 -09/0 .ّستن یاحساس یت ٍ سٌگذل آدم 7

 61/0 23/0 09/0 .ّستن یتذگواً آدم 8

 02/0 13/0 80/0 .کٌٌذ ٌنیتحس گزاىید خَاّذ یه دلن 9

 -01/0 19/0 84/0 .کٌٌذ تَجِ هي تِ گزاىید خَاّذ یه دلن 10

 -01/0 -06/0 81/0 .ّستن یاجتواع اعتثار ٍ ضاى یجستجَ در 11

 06/0 09/0 84/0 .دٌّذ قزار خَد ژُیٍ لطف هَرد هزا گزاىید دارم اًتظار 12

 تحلیل عاملی تاییدی

تِ تفکیک گشارش ضذُ اًذ. در ایي پژٍّص ضاخع ًیکَیی  3ٍ  هقتػذ 2، تطثیقی1، ضاخع ّای تزاسش هطلق3در جذٍل ضوارُ 

( تِ عٌَاى SRMR) 6تاقیواًذُ استاًذارد ضذُ( ٍ ریطِ هیاًگیي هزتعات AGFI) 5(، ضاخع ًیکَیی تزاسش تعذیل یافتGFIِ) 4تزاسش

 9( ٍ ضاخع تزاسش ٌّجار ًطذNFIُ) 8(، ضاخع تزاسش ٌّجار ضذCFIُ) 7ضاخع ّای تزاسش هطلق، ضاخع تزاسش تطثیقی

(NNFI( تِ عٌَاى ضاخع ّای تزاسش تطثیقی ٍ هجذٍر خی تز درجِ آسادی )X
2
/df10(، ضاخع تزاسش ایجاس (PNFI هجذٍر ٍ )

 ( تِ عٌَاى ضاخع ّای تزاسش هقتػذ در ًظز گزفتِ ضذًذ. RMSEA) 11تعات خطای تقزیةهیاًگیي هز

 

 

 

 

                                                           
1 - Absolute 

2 - Comparative 
3 - Parsimonious 

4- Goodness of Fit Index 

5- Adjusted Goodness of Fit Index 
6 - Standardized Root Mean Squared Residual 

7- Comparative Fit Index 

8 - Normed Fit Index 
9 - Non-Normed Fit Index 

10- Parsimony Fit Index 

11- Root Mean Square Error of Approximation 
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 تیضخػ کیتار یّا جٌثِتحلیل عاهلی تاییذی پزسطٌاهِ : ضاخع ّای ًیکَیی تزاسش 3جذٍل 

 شاخص های برازش مطلق

 GFI AGFI SRMR شاخص

 03/0 91/0 94/0 هقذار تذست آهذُ

 05/0کوتز اس  80/0تیطتز اس  90/0تیطتز اس  حذ قاتل پذیزش

 شاخص های برازش تطبیقی

 CFI NFI NNFI شاخص

 94/0 93/0 95/0 هقذار تذست آهذُ

 90/0تیطتز اس  90/0تیطتز اس  90/0تیطتز اس  حذ قاتل پذیزش

 شاخص های برازش تعدیل یافته

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 06/0 72/0 71/2 هقذار تذست آهذُ

 08/0کوتز اس  60/0تیطتز اس  3کوتز اس  پذیزشحذ قاتل 

تواهی ضاخع ّای تزاسش در حذ هطلَتی قزار دارًذ ٍ هی تَاى ًتیجِ گزفت کِ هذل آسهَى ضذُ تزاسش  3تا تَجِ تِ جذٍل 

، تزآٍرد 4تاییذ هی ضَد. در جذٍل  تیضخػ کیتار یّا جٌثِهٌاسثی تا دادُ ّای گزدآٍری ضذُ دارد ٍ ساختار عاهلی پزسطٌاهِ 

 ٍ ٍاریاًس تثییي ضذُ ّز یک اس گَیِ ّا گشارش ضذُ اًذ. tپاراهتز، تارّای عاهلی، آهارُ 

 تیضخػ کیتار یّا جٌثِ پزسطٌاهِی ٍ ٍاریاًس تثییي ضذُ ّز یک اس گَیِ ّا t: تزآٍرد پاراهتز، تارّای عاهلی، آهارُ 4جذٍل 

 تبییه شدهواریاوس  tآماره  بارعاملی برآورد پارامتر گویه عامل

 13/0 70/6 36/0 94/0 1گَیِ  هاکیاٍلیسن

 58/0 13/16 76/0 55/1 2گَیِ 

 54/0 36/15 73/0 60/1 3گَیِ 

 66/0 58/17 81/0 50/1 4گَیِ 

اختالالت 

فکزی ٍ 

 رٍاًی

 13/0 01/6 36/0 95/0 5گَیِ 

 28/0 17/9 53/0 19/1 6گَیِ 

 44/0 60/11 67/0 45/1 7گَیِ 

 29/0 33/9 54/0 24/1 8گَیِ 

 60/0 93/16 77/0 2 9گَیِ  ًارسیسین

 72/0 30/19 85/0 04/2 10گَیِ 

 46/0 27/14 68/0 70/1 11گَیِ 

 62/0 32/17 79/0 90/1 12گَیِ 

هذل عاهلی آسهَى ضذُ پژٍّص گشارش  1هعٌی دار هی تاضذ. در ضکل  001/0تواهی گَیِ ّا در سطح  tآهارُ  4تا تَجِ جذٍل 

 ضذُ است. 



4 

 

 
 تیضخػ کیتار یّا جٌثِ پزسطٌاهِ تحلیل عاهلی تاییذی : هذل عاهلی آسهَى ضذ1ُضکل 

 روایی همسمان

 ایي پزسطٌاهِ تا سثک ّای دلثستگی، ّوثستگی اتعاد هختلف تیضخػ کیتار یّا جٌثِتزای تزرسی رٍایی ّوشهاى پزسطٌاهِ 

سثک دلثستگی ایوي تا اختالالت فکزی ٍ ًطاى دادُ ضذُ است. هطاتق ایي جذٍل راتطِ  5هحاسثِ ضذ کِ ًتایج در جذٍل ضوارُ 

( ٍ 10/0یاٍلیسن )( هٌفی ٍ هعٌی دار هی تاضذ. راتطِ دلثستگی اضتغال خاطز تا هاک-19/0( ٍ ًارسیسیسن )-13/0رٍاًی )
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( 16/0( ٍ ًارسیسیسن )11/0( هثثت ٍ هعٌی دار هی تاضذ. راتطِ دلثستگی ّزاساى تا اختالالت فکزی ٍ رٍاًی )28/0ًارسیسیسن )

( هثثت ٍ هعٌی دار 12/0( ٍ ًارسیسیسن )11/0هثثت ٍ هعٌی دار هی تاضذ. ّوچٌیي راتطِ دلثستگی دٍری گشیي تا هاکیاٍلیسن )

 هی تاضذ.

 هاتزیس ّوثستگی اتعاد : 5 جذٍل

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

       1 دلثستگی ایوي 1

      1 -17/0** دلثستگی ًاایوي )اضتغال خاطز( 2

     1 33/0** 05/0 دلثستگی ًا ایوي )ّزاساى( 3

    1 26/0** 11/0* -22/0** دلثستگی ًا ایوي )دٍری گشیي( 4

   1 11/0* 08/0 10/0* 02/0 هاکیاٍلیسن 5

  1 42/0** 06/0 11/0* 03/0 -13/0* اختالالت فکزی ٍ رٍاًی 6

 1 05/0 25/0** 12/0* 16/0** 28/0** -19/0** ًارسیسیسن 7
*p<0.05, **p<0.01 

 ب( پایایی

، قزار دارد. تا تَجِ تِ ًتایج جذٍل 6ّای پزسطٌاهِ اس آلفای کزًٍثاخ استفادُ ضذ کِ ًتایج آى در جذٍل  تزای تزرسی پایایی عاهل

 تاضذ. هی تیضخػ کیتار یّا جٌثِتاضذ کِ حاکی اس پایایی هطلَب پزسطٌاهِ تاالتز هی 70/0ّا اس ، آلفای کزًٍثاخ توام عاهل6

 تیضخػ کیتار یّا جٌثِ: آلفای کزًٍثاخ پزسطٌاهِ 6جذٍل 

 ًارسیسیسن اختالالت فکزی ٍ رٍاًی هاکیاٍلیسن

74/0 72/0 86/0 
 


