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 مقدمه

ای از پرورش صحیح افكار، خانواده اولین پايگاه رشد و پرورش استعدادهای کودکان است. بخش عمده

خش بهیجانات و رفتار کودکان از ابتدای کودکي بر عهده والدين است. جريان تربیت کودک برای والدين لذت

ازنده و همراه با روابط گرم و صمیمي هايي همراه است. حال اگر جو خانواده سالم و سو در عین حال با چالش

زاده و فر، جزايری، فاتحي)عظیمي جانبه اعضای خانواده شودتواند موجب رشد و پیشرفت همهباشد، مي

ک ساختار شناختي مهم شامل باورهايي دربارة موفقیت در نقش يخودکارآمدی والديني  (.1398همكاران، 

کند که والدين تا چه میزان به توانايي خود در يت ماللن نكته دوالديني است. خودکارآمدی والديني بر اي

ت فرزندشان اطمینان دارند. میزان پائین خودکارآمدی والديني اغلب منجر به افسردگي و المديريت مشك

 نيبه اعتماد به نفس والد نيوالد (. خودکارآمدی2017شود )اسمیت، يکاهش رضايت از نقش والديني م

(. توسعه 2005، نزيفرزندانشان اشاره دارد )جونز و پر تیدر ترب شانيهاييها و توانانسبت به مهارت

 ياساحس یهاو پاسخ يشناخت يابيارز یندهايفرآ نیب یاارتباط متقابل چرخه قياز طر نيخودکارآمدی والد

 جهیاز خود در نت يابيارز ني(. ا2013، ي؛ سندرز و مازوچچل2003، )کلمن و کاراکر گیردميصورت  یو رفتار

، با کودک تی)مثاًل فعال یرفتار یها( و هم پاسختی، ترس، عصبانجانیهم بر احساسات )به عنوان مثال، ه

)مالم، هنريچ، وارجاس،  گذارديم ری( از کودکان تأثیابزار ياجتماع تيکودک، ارائه حما قيو تشو دیتمج

2016.) 

دارند و به شدت در  يدر عملكرد و ثبات خانواده نقش اساسپدران ها نشان داده است از سوی ديگر پژوهش

ره غیکودکان و  یکردن رفتار کودک، سوادآموز يرونیو ب يدرون ي،عاطف میکودک از جمله تنظ رشد رواني

خود بر نقش پدر در دوران  ءيشروابط  هي( در نظر1974که ماهلر ) یابه گونه .(2018نقش دارند )تراهان، 

کودک از  تفرد ييچالش جدا لیبر تسه يمثبت وهیباور است که پدر به ش نينموده و بر ا اشاره يپياد شیپ

 یفرد نینخست يعیدهد از آنجا که پدر به طور طبيم حی( توض1975) نیآبل نیاست. همچن رگذاریتأث مادر،

کودک  یافضا را بر نيا یکند، حضور ويخود با مادر مشاهده م يستيهمز یایاست که کودک خارج از دن

 ني. اديخود مشاهده نما یازهایو ن التيآورد که رابطه دو نفره مادر و پدر را مستقل از خود و تمايفراهم م

د به و تجربه خو ييشناسا تیکه ظرف دينمايهمراه است اما به کودک کمک م يبا ناکام اًتجربه اگر چه غالب

به طور مثال  (.1394امیدوار طهراني و خاني، ) مستقل را به دست آورد یو آرزوها ازهایبا ن یعنوان فرد

پدر زنداني انجام دادند نتیجه  38( در پژوهش خود که به صورت آموزش والدگری  بر روی 2018هازن )

های شود فرزندان و خانوادههای والدگری به پدراني که در زندان هستند باعث ميگرفت که آموزش مهارت

چگونه  كهنيا در موردمچنین روابط فرزندان با پدران خود نیز بهبود پیدا کند. ها آسیب کمتری ببینند و هآن

 هایبحثگذارد يبر رشد کودک تأثیر م نياز والد کيتفاوت دارد و چگونه رفتار هر  بودنپدر بودن با مادر 

 یندهايفرآ ی( بر رو2014) سابرا، فیتزجرالد، برادکي و روگمن راًیاخ .(2018)داوسون،  وجود دارد یاديز

 یلگودر گسترش ا هاآن. گذارنديپدران بر رشد کودک تأثیر م ،هااند که توسط آنو متقابل متمرکز شده ايپو

د. به کننيبه تفاوت پدر بودن با مادر بودن اشاره م فرزندان از پدران وتأثیر قرار گرفتن  یندهايخود از فرآ

احتمال دارد فرزندان  شتریپدران ب رايز دارند تفاوت مادران، پدران در تعامل با فرزندانشان با عنوان مثال
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کارهای به انجام  قيتشوفرزندان خود را ، شوند خشن و تند و زننده  یهایباز ریکنند، درگ تيخود را اذ

، مک نگیوولهای (. پژوهش2014شوند )کبرا، خود  رخوارانیش یهاتیفعالمانع بسیاری از و کنند  پرخطر

و پر جنب یهاتعامل ریدرگ رخوارانشانیاز مادران با ش شتری( نشان داد که پدرها ب2002تارو و هررا )، نونيالو

 .کننده است کيو تحر يجسم شتریتعامل مادران ب نسبت بههستند و تعامل پدران  جوش

ی جدخطر و نظم و انضباط کودک،  يي، راهنماآموزش و پروشبا  بنابراين نیازهای کودکان و امور مربوط به

 و ، مک آوزالنزريدهد )لوتزنهايم شيافزاپدران  یرا برازناشويي از روابط  تيو کاهش رضاعاطفي  يخستگ

ي بنابراين پدران؛ شوديم جاديا يزندگ ليدر اوا در ارتباط با فرزند خود پدر یریدرگ ی. الگوها(2015شارپ، 

-ند در نتیجه از احساس خودکارآمدی پايینکنند در حوزه فرزندپروری صالحیت کمتری دارکه احساس مي

دهد پدران چیني که سن ها نشان مي(. پژوهش2016تری نیز برخوردار هستند )فینزی، دايان و بروش، 

تر دارند  )کیوورگ، سن و سالتری نسبت به پدران کمبه باال( احساس خودکارآمدی قوی 40باالتری دارند )

ماه و کمتر( ارتباط  3ارکت زودهنگام پدران در مراقبت از فرزندانشان )(. همچنین مش2013لي، لونگ و لي، 

 (.2011معناداری با افزايش میزان خودکارآمدی در پدران دارد )تريمبلیو پیرس، 

 هنمود تمرکز فرزندان رواني حیات بر پدران نقش بر پیش از بیش روانشناسي جامعه اخیر، دهه چند طي

 به مادران و زنان ورود طالق، و ازدواج الگوهای تغییر. است مدرن جامعه ییراتتغ از ناشي امر اين که است؛

 رد مردان حضور افزايش و حقوق تساوی بر تأکید با زنان هایجنبش گسترش اجتماعي، و شغلي هایعرصه

 فرزندان زندگي بر پدران مخرب و مثبت تأثیرات زمینه در را گوناگوني هایپرسش خانوادگي زندگي

 بر مبني روزافزون شواهد ها،پرسش اين نتیجه(. 2011 نیه، و کوباال او ،پالنتین) است برانگیخته نوجوانشان

 .تاس بوده ساليبزرگ دوران به هاآن گذار و فرزندان رشد و بهبودی بر پدران رفتارهای تأثیر ويژه اهمیت

سلون اودر همین راستا سويجن، لوتزنهیزر و مکنقش پدر در تربیت کودکان،  تیاهمبنابراين با توجه به 

گويه تشكیل شده  28 (  ابزاری را برای سنجش خودکارآمدی پدر تهیه کردند. اين پرسشنامه از2016)

اند. با استفاده از تحلیل عاملي و چرخش بندی شدهای لیكرت رتبهدرجه 4ها در يک مقیاس است. گويه

 دهندهگويه است که نشان 12، شامل تعهد مثبت، با برچسب 1ل عامل به دست آمد. عام 4واريماکس 

گويه است  6 ، شاملمیمراقبت مستق، با برچسب 2. عامل است بیاز آموزش و نظم و ترت ينیمع یهاجنبه

، يمال تیمسئول، با برچسب 3کند. عامل را ارزيابي مي کودک یازهایتوجه کردن به ن یهاجنبهاز  يبرخکه 

گويه  5، شامل میرمستقیمراقبت غ، با برچسب 4است. عامل  خانواده تأمینمربوط به يه است که گو 4 شامل

 ههد چند . طيکودک مربوط بود یازهایمواجه با ن یکار برا شرفتیپ ريزیبرنامهو  به حفظ خانهاست که 

 امر ينا که است؛ هنمود تمرکز فرزندان رواني حیات بر پدران نقش بر پیش از بیش روانشناسي جامعه اخیر،

 شغلي هایعرصه به مادران و زنان ورود طالق، و ازدواج الگوهای تغییر. است مدرن جامعه تغییرات از ناشي

 يخانوادگ زندگي در مردان حضور افزايش و حقوق تساوی بر تأکید با زنان هایجنبش گسترش اجتماعي، و

 ختهبرانگی نوجوانشان فرزندان زندگي بر پدران مخرب و مثبت تأثیرات زمینه در را گوناگوني هایپرسش

 تأثیر ويژه اهمیت بر مبني روزافزون شواهد ها،پرسش اين نتیجه(. 2011 نیه، و کوباال او ،پالنتین) است

 .است بوده ساليبزرگ دوران به هاآن گذار و فرزندان رشد و بهبودی بر پدران رفتارهای
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، کند. در همین راستا سويجنپدر، سنجش خودکارآمدی پدر اهمیت پیدا مي بنابراين با توجه به اهمیت نقش

با توجه به رسد  ( ابزاری را برای خودکارآمدی پدر تهیه کرد که به نظر مي2016اوسلون )لوتزنهیزر و مک

در ايران  پدرانمقیاس خودکارآمدی  يسنجروانهای در پرورش فرزندان الزم است ويژگي پدراننقش خود 

 .استفاده کنند پدرانسنجش خودکارآمدی  کارآمدو گزارش شود تا پژوهشگران بتوانند از ابزار  رسيبر

  :است زير از اين رو با توجه به مطالب گفته شده اين پژوهش به دنبال پاسخگويي سؤال

يي اي در جامعه ايراني دارای اعتبار و رودختر دبستان یپدران دارا نیبمقیاس خودکارآمدی پدر  آيا .1

 است؟
 

 روش

توصیفي مقطعي و از نوع اعتبار سنجي و از نظر روش اجرا،  یهدف از نوع کاربرد بر اساسژوهش حاضر پ

در  1399-1398 در سال تحصیلي ابتدايي دخترآموزان دانشکلیه پدران دارای جامعه آماری پژوهش،  بود.

ود به اين صورت که پس از انتخاب ای بای مرحلهصورت خوشهگیری بهروش نمونهند. بودشهر شاهرود 

آموز انتخاب شدند و سپس پس از کسب رضايت دانش 346ای، تعداد  صورت خوشهمدارس مورد نظر به

 نگر،يوزيدومكا، استرهای خودکارآمدی والديني ها برای شرکت در پژوهش، پرسشنامهآگاهانه از آزمودني

( و خودکارآمدی پدر سويجن، 1982مادوکس ) (، خودکارآمدی عمومي شرر و1996) جكسون و روزا

 -2پدر بودن، -1معیار ورود به پژوهش شامل  ها توزيع شد.( بین پدران آن2016اوسلون )لوتزنهیزر و مک

و  معیارهای   حداقل سطح تحصیالت ديپلم-3دارای فرزند دختر مشغول به تحصیل در مقطع ابتدايي، 

  ها بود.عدم همكاری در تكمیل پرسشنامه -2ها، دن پرسشنامهناقص بو -1خروج از پژوهش نیز شامل 

 شابزار پژوه

 1996جكسون و روزا در سال  نگر،يوزيتوسط دومكا، استر اسیمقاين  خودکارآمدی والدینی.مقیاس . 1

سؤال است که  10ساخته شده است و شامل  ينيخودکارآمدی والد يابيارز یابزار برا نيشده است. ا نيتدو

جد. سنيمادر را م ايدر نقش پدر  نانیاز اطم نيوالد يدارد و حس کل يبارت مثبت و پنج عبارت منفپنج ع

به  نمره( است که حداقل و حداکثر شهیهم) 7)به ندرت( تا  1از  كرتیل اسیآن بر اساس مق یگذارنمره

 لوریتاست.  شتریب باالتر باشد، نشان دهنده خودکارآمدی اسیمق نياست. هر چه نمره ا 70و  10 بیترت

 انیطهماس ،يطالع زین رانيگزارش نمودند. در ا 54/0کرونباخ  یپرسشنامه را با روش آلفا نيا يياي( پا2006)

 نیگزارش نموده است. همچن 7/0کرونباخ  یرا با استفاده از روش آلفا اسیمق نيا يياي( پا1390) يو وفائ

و همكاران،  يطالع)قرار گرفت  دیتائمورد  يشناسروان دیساتپرسشنامه توسط سه نفر از ا نيا ييمحتوا ييروا

1390 .) 

طراحي  1982در سال  شرر و مادو کستوسط  اسیمق نيا .خودکارآمدی شرر و مادو کس اسیمق. 2

 به گسترش لیم ،رفتار یبه آغاز گر لیمسه جنبه از رفتار شامل  اسیمق نيه است. ايگو 17 یداراشد که 

 یازیامت 4 وهیکند و به شيم گیریاندازهبا موانع را  ييارويمقاومت در رو و فیدن تكلکامل کر یتالش برا

 یآمدخودکار يسؤال 17( مقیاس 1983( و شرر و آدامز )1982) گرانيشود. شرر و ديم گذارینمرهلیكرت 
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عه توس «برنديم ديجد هایموقعیتکه افراد به  ياز انتظارات يمجموعه کل کي» یریگاندازه یرا برا يعموم

 200از  شیمورد استفاده قرار گرفته است. ب يعموم یخودکارآمد یریگاندازه یبرا اکثراًمقیاس  نيدادند. ا

 یهاپژوهش یبرا يعموم یاس خودکارآمدی. اگر چه مقاندکردهاستفاده  اسیمق نيمنتشر شده از ا يبررس

 یابر اسیمق یگذارنمره استفاده شده است. زیها ناما از آن در سازمان افتيتوسعه  يتیو شخص ينیبال

 ماندهی( و باقنهيگز نيآخر ازیامت 4تا  نهيگز نیاول ازیامت 1از راست به چپ ) 15و  13، 98، 3، 1 یهاهيگر

 یهانمرهاز جمع  يکل ازیاست. امت نهيگز نيآخر ازیامت 1تا  نهيگز نیاول ازیامت 4ها از چپ به راست هيگو

خواهد بود. اصغر نژاد و  68آن  نهیشیو ب 17آن  نهیکم بیترت نياکه به  ديآيدست م ها بههيتمام گو

ن کرونباخ آ یو آلفا قبولرا قابل  اسیمق نيا سنجيروان اتیخصوص يرانينمونه ا کي( در 1385همكاران )

 اند.گزارش کرده 83/0را 

( طراحي شد 2016) 1اوسلونکاين مقیاس توسط سويجن، لوتزنهیزر و م خودکارآمدی پدر.مقیاس . 3

ها در گويه تشكیل شده است. گويه 22 که ابزاری را برای سنجش خودکارآمدی پدر است. اين پرسشنامه از

اند. با استفاده از تحلیل بندی شدهرتبه 5موافقم= کامالً تا  1مخالفم= کامالً از ای لیكرت درجه 5يک مقیاس 

گويه است که  12، شامل تعهد مثبت، با برچسب 1آمد. عامل  عامل به دست 4عاملي و چرخش واريماکس 

 6 ، شاملمیمراقبت مستق، با برچسب 2. عامل است بیاز آموزش و نظم و ترت ينیمع یهاجنبه دهندهنشان

، با برچسب 3کند. عامل را ارزيابي مي کودک یازهایتوجه کردن به ن یهااز جنبه يبرخگويه است که 

مراقبت ، با برچسب 4است. عامل  خانواده تأمینمربوط به گويه است که  4 شامل ،يمال تیمسئول

ک کود یازهایمواجه با ن یکار برا شرفتیپ ريزیبرنامهو  به حفظ خانهگويه است که  5، شامل میرمستقیغ

مراقبت ، 89/0= تعهد مثبت. در پژوهش سويجن و همكاران میزان آلفای کرونباخ برای مربوط بود

به دست آمد. در اين پژوهش میزان  81/0=میرمستقیمراقبت غو  88/0ي=مال تیمسئول، 78/0=میمستق

مراقبت و  91/0ي=مال تیمسئول، 93/0=میمراقبت مستق، 81/0= تعهد مثبتآلفای کرونباخ برای 

 به دست آمد. 89/0=میرمستقیغ

ی الزم جهت اجرای پژوهش، بود که پس از دريافت مجوزها صورت نياروش اجرای پژوهش به  شیوه اجرا.

ای انتخاب شدند و پس از مراجعه به مدارس از ای خوشهمدرسه ابتدايي دخترانه به صورت مرحله 4تعداد 

آموزان گروه نمونه به صورت تصادفي بین پدران دانش وهشژپهای و پرسشنامهکالس انتخاب  3هر مدرسه 

با استفاده از روش تحلیل  24نسخه  SPSS افزارنرمدست آمده از پژوهش حاضر به کمک ه توزيع شد. نتايج ب

 رار گرفت.و اکتشافي و چرخش واريماکس مورد تجزيه و تحلیل ق یديیتأعاملي 

 

 هایافته

سي اينكه آيا ابتدا به شنامه خودکارآمدی پدرمنظور برر س عاملي را تكرار خواهد کرد يا نه چهار ساختار  پر

جهت انجام تحلیل عاملي ابتدا  ؛ها صااورت گرفتواريماکس روی داده تحلیل عاملي اکتشااافي با چرخش 

از کفايت حجم نمونه محاساابه شااد. سااپس برای حصااول اطمینان  (KMO)  برداریآزمون کفايت نمونه

                                                           
1. Sevigny, Loutzenhiser, & McAuslan  
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های آزمون زيربنای تحلیل عوامل اساات، برای اينكه مشااخص شااود همبسااتگي بین پرسااش ازآنجاکه

صفر  ستگي بین متغیرها برابر  شد که نتايج آن در جدول  همب ستفاده  ست از آزمون کرويت بارتلت ا  1نی

 .آمده است
 

 خودکارآمدی پدر روایی پرسشنامه نییتعرتلت برای ت بایو کرو KMOهای آزموننتایج : 1جدول 

نمونه تيکفاآزمون 

 (KMO) یبردار

 سطح معناداری درجه آزادی آزمون کرويت بارتلت

91/0 1/2732 190 001/0 

 

است که نشانگر کفايت نمونه  91/0 برابر KMO آيد در پژوهش حاضر مقداربرمي 1 از جدول همچنان که

معنادار است  >05/0Pست که در سطح  1/2732آزمون کرويت باتلیت برابر همچنین  ؛انتخاب شده است

در اين تحلیل با استفاده از چرخش واريماکس  .دهد همبستگي دادها در جامعه صفر نیستکه نشان مي

داشتند به دست  3/0تر از البا يبار عامل هاآنتر از يک بودند و مواد العامل که دارای مقادير ويژه باچهار 

  آمد.

 

 
 خودکارآمدی پدر  های استخراجی پرسشنامهنمودار اسكری کتل مؤلفه. 1شكل 

 

عامل، مقدار ويژه باالتر از يک دارند  چهاردهد که در تحلیل عاملي دوم نشان مي 1ای در شكل نمودار صخره

شنامه ن پرسهای فرعي ساخته شده توسط مؤلفیکه اين تعداد عامل استخراج شده، تأيید کننده تعداد آزمون

 .دهدمقادير ويژه، درصد واريانس تبیین شده و درصد واريانس تجمعي هر عامل را نشان مي 2جدول  است. 
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رسشنامه خودکارآمدی پدرتحلیل عاملی نهایی پهای استخراج شده مؤلفه .2 جدول  

مقادیر بعد از چرخش  مقادیر استخراج مربعات مقادیر ویژه اولیه

 واریماکس

مقدار  عامل

 ويژه

واريانس 

 نییتب

 شده

درصد 

تجمعي 

واريانس 

 نییتب

 شده

مقدار 

 ويژه

واريانس 

 نییتب

 شده

درصد 

تجمعي 

واريانس 

 نییتب

 شده

مقدار 

 ويژه

واريانس 

 نییتب

 شده

درصد 

تجمعي 

واريانس 

 نییتب

 شده

1 4/7  2/37  2/37  4/7  2/37  2/37  1/4  9/20  9/20  

2 7/1  9/8  2/46  7/1  9/8  2/46  3 03/15  02/36  

3 2/1  4/6  6/52  2/1  4/6  6/52  7/2  5/13  6/42  

4 07/1  3/5  04/58  07/1  3/5  04/58  6/1  4/8  04/58  

 

درصد واريانس مقیاس خودکارآمدی پدر  04/58شود اين عوامل  که از جدول فوق مشخص مي طورهمان

 چهاربر روی  خودکارآمدی پدرهای پرسشنامه بارهای عاملي هر کدام از سؤال 3در جدول را تبیین کردند. 

و باالتر جهت اختصاص هر سؤال به يک مؤلفه  3/0مؤلفه استخراج شده، مشخص است. بارهای عاملي حدود 

 .در نظر گرفته شد

 های استخراج شدهروی مؤلفه خودکارآمدی پدر  های پرسشنامهماتریس بارهای عاملی سؤال. 3دول ج

 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول سؤال

4 71/0    

5 69/0    

6 68/0    

9 67/0    

15 64/0    

7 64/0    

8 62/0    

3 63/0    

11 58/0    

1 55/0    

19  55/0   

17  45/0   

20  64/0   

18  63/0   
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16   73/0  

14   66/0  

12    47/0 

13    41/0 

10    35/0 

2    48/0 

 

اری گذنامسويجني  های استخراج شده با توجه به تأيید عوامل به دست آمده در پژوهشپس از تعیین عامل

ي طراح عامل چهارهرکدام از عوامل با استفاده از اين پژوهش صورت گرفت. نتايج اين مرحله منجر به تأيید 

های مرتبط به همراه تعداد و شماره سؤالها عاملناوين اين ع 4شده توسط مؤلفین شد که در جدول شماره 

رعي های فرای بررسي پايايي نمرات آزمونجدول ضرايب آلفای کرانباخ که ب ارائه شده است. همچنین در اين

در سطح بااليي است. الزم  هاعاملشود مقادير تمام که مشاهده مي گونههمانبه کار رفت، ارائه شده است. 

 .محاسبه شد 81/0 ست که برای کل پرسشنامه نیز مقدار ضريب آلفاا به ذکر

 

 هاعاملو ضرایب آلفای کرانباخ خودکارآمدی پدر  مؤلفه پرسشنامهچهار سؤاالت مرتبط با . 4ل جدو

ویژگی مورد  مؤلفه

 سنجش

ضریب آلفای  هاسؤالشماره  سؤالتعداد 

 کرونباخ

 81/0 4،5،6،9،15،7،8،3،11،1 10 تعهد مثبت اول

 91/0 19،17،20،18 4 مسئولیت مالي دوم

 93/0 16،14 2 مراقبت مستقیم سوم

 89/0 12،13،10،2 4 غیرمستقیممراقبت  چهارم

 

برازش مدل به طور کلي، برای ارزيابي مدل تحلیل عاملي تأيیدی چندين مشخصه برازندگي وجود دارد. در 

 RMR، میانگین مجذور پسماندها Xهای اين پژوهش برای ارزيابي مدل تحلیل عاملي تأيیدی از شاخص

، شاخص برازندگي NFIشاخص نرم شده برازندگي  AGFI، شاخص تعديل برازندگي GFIشاخص برازندگي 

 استفاده شده است. RMSEAو شاخص بسیار مهم ريشه دوم برآورد واريانس خطای تقريب  CFIتطبیقي 
 

 ها برازش الگو تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه خودکارآمدی پدر. مقادیر شاخص5جدول 

 عاملي 4مقادير مشاهده شده در مدل  های برازششاخص

 5/388 مجذور خي دو

 164 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

 3/1 نسبت مجذور خي به درجه آزادی

 RMR 57/0میانگین مجذور 
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 65/0 (GFIشاخص نیكويي برازش )

 AGFI 83/0شاخص 

 86/0 (NFIبنتلر و بونت ) شده هنجارشاخص برازش 

 89/0 (TLIر لويس )شاخص تاک

 91/0 (IFIشاخص نرم شده برازندگي )

 91/0 (CFIشاخص برازش تطبیقي )

 063/0 (RMSEAريشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد )

 

نسبت مجذور کای به درجه آزادی به حجم نمونه بسیار وابسته است و نمونه بزرگ کمیت خي دو را پیش 

دهد. ايده ال آن است که مقدار خي دو دارای مدل نسبت داد، افزايش مي از آنچه بتوان آن را به غلط بودن

(. 1387باشد )هومن،  3و  2باشد يا مقدار خي دو تقسیم بر درجه آزادی بین  05/0سطح معناداری بیشتر از 

مقدار خي دو معنادار است و سطح معناداری آن  5با توجه به مقدار گزارش شده برای اين مقدار در جدول 

های نفر است، از شاخص 300اما با توجه به اينكه حجم نمونه اين تحقیق بیش از ؛ گزارش شده است 001/0

گزارش  65/0که به میزان  GFIديگر برای مناسب بودن برازش مدل بهره گرفته شده است. مقدار شاخص 

شده است و با توجه به اينكه اين شاخص در قیاس با شاخص خي دو از اعتبار باالتری برخوردار است، لذا، 

 محقق به اين شاخص تكیه و برازش مدل را مناسب ارزيابي کرده است.

هاست که توسط مدل سها و کوواريانای از مقدار نسبي واريانسنشان دهنده اندازه AGFIو  GFIمعیارهای 

كويي تر باشند نیشود، هر دو اين معیارها بین صفر تا يک متغیرند که هرچه به عدد يک نزديکتبیین مي

گزارش شده برای اين مدل هر دو  AGFIو  GFIمشاهده شده بیشتر است. مقادير  هایدادهبرازش مدل با 

هستند. ريشه دوم میانگین مجذور پسماندها؛ يعني  هستند که تأيید کننده نتايج آزمون خي دو 6/0باالتر از 

ده با ش بینيپیشبرآورد پا  هایماتريستفاوت بین عناصر ماتريس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر 

تر باشد، مدل رای مدل مورد آزمون به صفر نزديکب RMRفرض درست بودن مدل مورد نظر است. هرچه 

-نشان دهنده تبیین مناسب  و واريانس 57/0در اين پژوهش  RMRاچیز مذکور برازش بهتری دارد. مقدار ن

ی اممكن از نظر تبیین مجموعه هایمدلهاست، برای بررسي اينكه يک مدل به خصوص در مقايسه با ساير 

، شاخص NFI، از مقادير شاخص نرم شده برازندگي کندميمشاهده شده تا چه حد خوب عمل  هایدادهاز 

( مقادير 2001استفاده شده است. به اعتقاد گفن ) CFI يقیتطبو شاخص برازندگي  IFI نديفزابرازندگي 

دو شاخص دوم حاکي از برازش بسیار مناسب مدل طراحي شده در  09/0و شاخص اول و باالی  8/0باالی 

و موجود است. در نهايت، برای بررسي اينكه مدل مورد نظر چگونه برازندگي  هایمدلمقايسه با ساير 

، از شاخص بسیار توانمند ريشه دوم برآورد واريانس خطای تقريب کندميرا با هم ترکیب  ييجوصرفه

RMSEA  استفاده شده است. شاخصRMSEA  ريشه میانگین مجذورات تقريب است، اين شاخص برای

رد. يا بیشتر باشد، برازش ضعیفي دا 1/0و کمتر است. مدلي که در آن اين شاخص  05/0خوب  هایمدل

های الزم برای برای مدل تحلیل عاملي تأيیدی مدل مؤلفه 063/0مقدار بسیار ناچیز اين شاخص 

مناسب و طراحي مناسب طرح  نسبتاًخودکارآمدی پدر مورد استفاده در اين پژوهش نشان دهنده برازش 
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مده را قابل اتكا پارامترهای برآورد شده در مدل به دست آ توانميتحقیق است، از اين رو، در اين قسمت 

 برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده کرد.  هاآندانست و از 

 
 های پرسشنامه خودکارآمدی پدرگیری گویه. بارهای عاملی و خطای اندازه2شكل 
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 هند.دهای پرسشنامه را نشان ميها گويهها در برگیرنده متغیرهای مكنون يا عامل هستند و مستطیلبیضي

دهد ين مها نشامربعها به از بیضي هيسوکيهای ها و پیكانيه بیانگر همبستگي میان عاملهای دو سوكانیپ

 بينشان دهنده ضر هاكانیپ نيا ینوشته شده رو یها. ارزشرندیگيکدام عامل بار م یها روهيکه گو

ها را که هياز گو کيهر انسياز وار زانیها، آن ممربع یاز عوامل است و اعداد رو کيها با هرهيگو يهمبستگ

 سانيها، وارها به سمت مربعرهيکوچک از سمت دا هایپیكاندهد. ياست، نشان م حیتوسط عامل قابل توض

 یهاانسيخطا توسط کسر وار ريشود. مقادينم نییعامل تب لهیدهد که به وسي)خطا( را نشان م ماندهیباق

، ضريب مقیاس خودکارآمدی پدري همگرای برای سنجش رواي. ديآيبه دست م 1شده از عدد  نییتب

 محاسبه گرديد. پرسشنامه خودکارآمدی والديني و خودکارآمدی عمومي همبستگي آن با 

 

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش6جدول 

 6 5 4 3 2 1 شاخص

      1 تعهد مثبت

     1 53/0* مسئولیت مالي

    1 -54/0* -54/0* مراقبت مستقیم

   1 -68/0* 59/0* 62/0* غیرمستقیممراقبت 

  1 56/0* -53/0* 52/0* 67/0* خودکارآمدی والديني

 1 27/0* 54/0* -49/0* 45/0* 47/0* خودکارآمدی عمومي

 

پرسشنامه خودکارآمدی ها و با ضرايب همبستگي هر زيرمقیاس با نمره کل، با ساير زيرمقیاس ،6 جدول

 ،های خودکارآمدی والديني و عموميپرسشنامهاساس نتايج، نمره کل  دهد. بررا نشان ميوالديني و عمومي 

 دارند که حاکي از روايي همگرای اين پرسشنامه است.مقیاس خودکارآمدی پدر رابطه مثبت معناداری با 
 

 گیریبحث و نتیجه

در مقیاس خودکارآمدی پ های پايايي و روايي و همچنین هنجاريابيبررسي شاخص پژوهشهدف از اين 

 چهار با ،35/0 پرسشنامه دارای بارهای عاملي باالی سؤال 20های تحلیل عاملي نشان داد که بود. يافته

دی خودکارآمهای کشف شده مؤيد تعداد عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه تشخیص داده شده هستند. تعداد مؤلفه

های استخراج شده نهايي، نتايج است. همچنین عالوه بر توافق در تعداد عامل (2016سرويجي )از نظر پدر 

های پژوهش حاضر با نتايج تحلیل به دست آمده يافته چهارگانههای عوامل دهد که در ترکیب سؤالنشان مي

 مقادير نهیپژوهش در زم یهاافتههمچنین ي ؛تا حد بسیار بااليي مطابقت دارد سرويجيعاملي مطالعات 

. (86/0تا  46/0 ها باال است )ازهيگو يتمام بار عاملينشان داد که پرسشنامه،  یهاهيگو ياشتراک و بار عامل

قابل قبول  يبار عامل یپرسشنامه دارا یهاهيشود که گويمشخص م يعامل یبارها یبرا 4/0مرز  رشيبا پذ

ه سشنامپر یها براهيگو نيوجود ا ،يعامل لیتحل هيآن است که بر پا یايگو افتهي نيباشند. ايم (4/0 یباال)

از اعتبار سازه مناسب برخوردار  يپرسشنامه مورد بررس نياعتبار مناسب هستند؛ بنابرا یمهم بوده و دارا
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در  يافاکتش يعامل لیبه دست آمده از تحل ينشان داد که مدل چهار عامل یديیتأ يعامل لیتحل جياست. نتا

 ييكویشاخص ن (،GFI) يرازندگب یهادارد. با توجه به مقدار شاخص خوبي نسبتاًبرازش  يرانيا تیجمع

مدل چهار ( AIC) يكيیو شاخص اطالعات آکا( CFI) يقی، شاخص برازش تطب(AGFI)برازش تعديل شده 

 يآن بود که نسخه فارس انگريکرونباخ نما یآلفا بيراحاصل از ض جي. نتادهديمنشان برازش خوبي را  يعامل

جانس از ت اسیمق نيا یهاهيمفهوم که گو نيبد .دارد ييباال اریبس يدرون ي، همسانمقیاس خود کارآمدی پدر

ی تعهد مثبت، هااسیکرونباخ خرده مق یآلفا بيضر نيا الزم برخوردار هستند. عالوه بر يو همخوان

دست آمد.  به 89/0و  93/0، 91/0، 81/0 بیبه ترت غیرمستقیممسئولیت مالي، مراقبت مستقیم و مراقبت 

 يمفهوم يهستند و پراکندگ يها در حال سنجش ساختار مشابههياز گو کيهرتوان گفت يصورت م نيدر ا

 .شودينم دهيد هاآندر 
شنامه پرس یهاهينشانگر آن بود که تمام گو اسیخرده مق - هيگو يمطالعه حاضر در خصوص همبستگ جينتا

مربوط به خود  اسیقبا خرده م 68/0تا  5/0 در دامنه يو مثبت رومندین يهمبستگ یداراخود کارآمدی پدر 

از  تربزرگب يعني مقدار باالتر از حداقل سطح مطلو نيبوده که اکارآمدی والديني و خودکارآمدی عمومي 

 نیمتخصص برخوردار است. ياز اعتبار سازه مناسبپرسشنامه خود کارآمدی پدر  ب،یترت نبدي. دارد قرار 4/0

 یازهاو اعتبار س يبر انسجام درون لیرا دل گريكديا آزمون ب کي یهاخرده آزمون نیب يهمبستگ ،سنجيروان

ان نش کارآمدی پدر دخوپرسشنامه ی هااسیخرده مق نیب يهمبستگ يبررس .کنندميآزمون قلمداد  کي

 يپرسشنامه به طور کل نياز آن دارد که ا تيموضوع حكا نيدارند و ا يها معنيهمبستگ نيدهد همه ايم

کند، دور از انتظار يم يابيسازه را ارز کيسنجد و چون چهار عامل پرسشنامه يمرتبط باهم را م ييهاسازه

 یامربوط به اثرات سقف و کف بر هایتحلیلعالوه بر آن  داشته باشند. زین يهمبستگ لعوام نيکه ا ستین

مره کل نمرات چهار عامل استخراج شده و ن نيیدر حد باال و پا هاداده يپاسخ دهنده نشان داد، فراوان 346

 يریتغییرپذنسبت به  خودکارآمدی پدرکه  سازدميآشكار  افتهي ني. استنی ٪15از  شیب خودکارآمدی پدر

 .دهدنمينمره کل، حساس است و اثر سقف و کف  زیو ن اسیمق رينمرات افراد در آن چهار ز

از قبیل )وايي بیروني با معیارهای رخودکارآمدی پدر های رابطه میان خرده مقیاسها همچنین اين يافته

، نتايج اين پژوهش نشان کارآمدی. در راستای پیوستار خوددهدرا نشان مي والديني و عمومي(خودکارآمدی 

دارند. برای  خودکارآمدی والديني و عموميروابط متفاوتي با  خودکارآمدی پدر هایخرده مقیاسدهد که مي

 تقیممراقبت مس کهدرحاليداشت،  آمدی والديني وجودخودکاربا  مثبتيهمبستگي  تعهد مثبتمثال، برای 

با  مثبتيهمبستگي  تعهد مثبتبرای همچنین  داشت. خودکارآمدی والدينيبا  نفيهمبستگي م

 خودکارآمدی عموميبا  نفيهمبستگي م مراقبت مستقیم کهدرحاليداشت،  خودکارآمدی عمومي وجود

 .به همان اندازه با معیار خاص همبستگي ندارد آمدی پدرخودکاررسد انواع وه بر آن به نظر ميالداشت.  ع

 و غیرمستقیموالديني و همچنین مراقبت و خود کارآمدی  تعهد مثبتبرای مثال، همبستگي قوی میان 

پدر در مقايسه با دهد که خودکارآمدی . اين همبستگي نشان ميوجود دارد عموميخود کارآمدی 

ر پدر دخودکارآمدی يا  ؛ وهای ديگرمقیاساست تا  تعهد مثبتبه  بیشتر وابسته خودکارآمدی والديني

ان داد پژوهش نش نيا هایيافته .است غیرمستقیممراقبت بیشتر وابسته به  مقايسه با خودکارآمدی عمومي
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و  ها با فرهنگهيانطباق گو نهیالزم است در زم ،يبا جوامع غرب رانيجامعه ا يفرهنگ یهاتفاوت لیکه به دل

دقت  ديمؤثر بر آن را در نظر داشت. با يعوامل فرهنگ ديو با ردیصورت گ یشتریها دقت بپرسشنامه یرااج

 نيا یهاهافتي نيبنابرا؛ ابديينمونه، کاهش م یهايژگيو لیبه دل عمدتاًمطالعه حاضر  پذيریتعمیمنمود که 

 پدران دارای فرزند دختر و پسر نیچنهم است. میقابل تعم پدران دارای فرزند دختر ابتداييپژوهش تنها به 

خودکارآمدی پدر مجموعه  رياز عوامل ز يمتفاوت یهاافتيدرفرزند خود  تیممكن است متأثر از جنس زین

ه قرار مورد توجفرزندان  يتیجنس یهاتفاوت رشود اثيم شنهادیپ يمطالعات آت یرو برا نيداشته باشند. از ا

نسخه  و اعتبار ييايپا تیقابل ديیتأ ايتواند به رد يم يرانيا جوامع ريپژوهش در سا ني. تكرار روش اردیگ

 کمک کند. مقیاس خودکارآمدی پدر  يفارس

 

  قیالموازین اخ

قي شامل اخذ رضايت آگاهانه، تضمین حريم خصوصي و رازداری رعايت شد. با الدر اين پژوهش موازين اخ

در مورد  نندگان-ها، شرکتکأکید به تكمیل تمامي سؤالها ضمن تتوجه به شرايط و زمان تكمیل پرسشنامه

 خروج از پژوهش مختار بودند.

 

  سپاسگزاری 

، مديران و کارکنان همكاری کننده که در اجرای در پژوهش کنندهشرکت و پدراناز تمامي دانش آموزان 

 .شوداين پژوهش همكاری داشتند؛ تشكر و قدرداني مي

 

 مشارکت نویسندگان

 اهرودشمي واحد النويسنده اول است که در دانشگاه آزاد اس نامه کارشناسي ارشدپايانقاله برگرفته از اين م 

  .کنندگان در اين پژوهش نقش يكساني داشتندبه تصويب رسیده است و همه شرکت

 

 عمناب

 يو استقالل عاطف پدر یوالدگر نیرابطه ب يکانون لی(. تحل1394. )نیمحمدحس ،يخان و ،.هیآس ،يطهران دواریام

 .105-87(: 22)6 ،درمانيفرهنگ مشاوره و روانفرزند. 

 ی(. رابطه ادراک فرد از والدگر1395. )يمجتب ،يبیحب و ،.احمد ،يبرجعل .،سپهر ان،یهاشم .،فاطمه ان،یرحمت

 .12-1(: 1)5 ،يطب انتظام يپژوهش يفصلنامه علم.  يدفاع هایمكانیسمو  يپدر با روابط موضوع

اثربخشي آموزش  سهيمقا(. 1398احمد. ) ،یعابد و ،.ميمر زاده،يفاتح .،رضوان ،یريجزا .،نيریش فر،يمیعظ

مديريت والدين و آموزش فرزندپروری مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکارآمدی والديني در مادرانِ کودکان 

 .168-146(:52)13، يشناختروانهای نوين فصلنامه پژوهشرفتاری سازی بروني شده.  مشكالتبا 

و  ندفراي مدل: خانواده مختلف هایدر گونه ني(. خودکارآمدی والد1396. )امکیس ،يسامان و ،.ميمر محنا،

 16-1(: 2)7، دوفصلنامه مشاوره کاربردیمحتوای خانواده. 
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 مدی پدرآودکارخپرسشنامه 

کامالً  سؤاالت رديف

 مخالفم

فرقي  مخالفم

 کندنمي

کامالً  موافقم

 موافقم

 5 4 3 2 1 .دهم که متوجه شود حیفرزندم توض یبرا یرا به نحو نیقوان توانميمن م 1

 5 4 3 2 1 .کنم تيکه چگونه عالقه فرزندم به جهان را تقو دانميم من 2

ام، من با او صبور است که من وضع کرده ينیفرزندم در حال امتحان کردن قوان يوقت 3

 .هستم

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .ديایم به فرزندم کمک کنم تا با احساسات خود کنار بتوانمي من 4

 5 4 3 2 1 .فرزندم هستم یمثبت برا یالگو کي من 5

 5 4 3 2 1 .را در کودک خود القا کنم يمهم یم ارزش هاتوانمي من 6

 5 4 3 2 1 .فكر کنم تا با فرزندم انجام دهم يجالب یبه کارها توانميم شهیهم 7

 5 4 3 2 1 .قدم بردارم بیمحافظت از فرزندم در برابر آس یکه وقت آن است که برا دانميم من 8

 5 4 3 2 1 .کنم یدانم که چگونه با فرزندم در سطح او باز يم من 9

 5 4 3 2 1 .دارد، من حضور دارم اجیبه من احت يو عاطف يفرزندم از نظر ذهن كهیهنگام 10

 5 4 3 2 1 .به حداقل برسد يمنيکه چگونه خانه خود را مرتب کنم تا مخاطرات ا دانميم من 11

 5 4 3 2 1 .کنميمن آن را احساس م کنديم يو ناراحت یدیکودک من احساس ناام يوقت 12

 حمام کردن، خواب ه،يمراقبت روزانه فرزندم مانند تغذ یهاجنبه شتریقادر هستم به ب من 13

 .روزانه توجه کنم

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .مراقبت از کودکان انجام دهم یهاتیسهم منصفانه خود را از مسئول توانميمعموالً م من 14

 5 4 3 2 1 .دهميکمتر مراقبت از فرزند را انجام م شناسم،يکه م ينسبت به اغلب پدران من 15

 5 4 3 2 1 .ا فراهم کنمدارد ر ازیرا که فرزندم به آن ن یامراقبت روزمره توانميم من 16

 5 4 3 2 1 .خانواده مشكل دارم یازهایخود با ن یکار یازهایدر متعادل کردن ن من 17

 5 4 3 2 1 .فرزند خود وقت بگذارم یبرا توانميم من 18

 5 4 3 2 1 .کنم تأمینام را خانواده يدر دراز مدت از نظر مال توانميم من 19

 5 4 3 2 1 .ام هستمخانواده يمال یفور یازهایقادر به رفع ن من 20

 5 4 3 2 1 .کنم تأمینام را خانواده ياز نظر مال توانميدر مواقع سخت، من م يحت 21

 5 4 3 2 1 .فرزندم پول کنار بگذارم ندهيآ یبرا توانميمعموالً م من 22

*** 
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Validation of the fathering self-efficacy scale among fathers 

with an elementary school girl 
  

 

 

Zahra. Mahdavinia 1, Shahnaz. Nouhi *2 & Masoud Janbozorg3i  

 

Abstract  
Aim: This research examined the normative assessment, validity, and reliability of the 

fathering self-efficacy scale. Method: The research method was descriptive cross-

sectional and type of validation studies. And the statistical population of the study included 

all fathers with elementary school girls in the academic year 2019-2020 in Shahroud, from 

which 346 people were selected as a sample group by the multi-stage random cluster 

sampling. The exploratory factor analysis method was used to evaluate the validity of the 

questionnaire by using the principal component analysis, and Cronbach's alpha method 

was used to assess the reliability. Then, the indicators of confirmatory factor analysis and 

internal consistency reliability coefficients were studied for the selected factors. All 

statistical analyzes were performed by SPSS software version 25. Results: The results 

showed that Bartlett's test of Sphericity test was equal to 2732.1 and significant at the level 

of P <0.05. In this analysis, using Varimax rotation, four factors had specific values higher 

than one, and their materials had a factor load greater than 0.3, and the factor analysis of 

all factors explained 58.04% of the variance of the fathering self-efficacy scale. Also, 

Cronbach's alpha coefficient of the whole questionnaire was 0.81 and Cronbach's alpha 

coefficient of sub-factors of positive commitment was 0.81, financial responsibility was 

0.91, direct care was 0.93, and indirect care was 0.89. Conclusion: According to the 

results of factor analysis, this questionnaire can be used to assess fathering self-efficacy in 

the community of Iranian fathers. 

Keywords: Fathering Self-Efficacy, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor 

Analysis, Standardization 
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