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 پژوهشكدة خانواده

 

    

    بومي سازي و استاندارد كردن فرم بلند شاخص استرس فرزندپروري

آموزان عقب مانده ذهني، نابينا، ناشنوا و دانش: استثنايي در مادران كودكان

1ركتي ح––––معلول جسمي
 

 

2دكتر محمدكاظم عاطف وحيد :جريم
 

٤دكتر احمد عاشوري، 3دكتر مجتبي حبيبي عسگرآباد :همكاران
 

 

 )طرح پژوهشي تقدير شده جشنواره(

 
 چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي شاخص استرس فرزند پروري در               
 نابينا، ناشنوا و معلول       آموزان عقب مانده ذهني،    شامل دانش (مادران كودكان استثنايي     

 PSI مادر پرسشنامه    310براي اين منظور    .   سال شهر تهران بود    7-12)   حركتي -جسمي
نتايج آلفاي كرونباخ حاكي از آن بود كه ميزان اعتبار هريك از خرده                 .  را تكميل نمودند  

هاي قلمرو كودكان شامل     روي زير مقياس   PSIهاي شاخص استرس فرزند پروري       مقياس
بيش فعالي، انطباق پذيري، تقويت والدين، فزون طلبي، خلق، پذيرندگي و قلمرو            /پرتيحواس

ضريب .   به دست آمد    91/0 و   78/0،  73/0،  80/0،  76/0،  81/0،  84/0كودك به ترتيب     
/69ها به ترتيب     روز بعد از اجراي اول هريك از خرده مقياس         20اعتبار باز آزمايي در طول      

نتايج آلفاي كرونباخ حاكي از آن   .   به دست آمد   67/0 و   65/0،  72/0،  61/0،  58/0،  53/0،  0
 روي   PSIهاي شاخص استرس فرزند پروري      بود كه ميزان اعتبار هر يك از خرده مقياس         

هاي قلمرو والدين شامل حس صالحيت، انزواي اجتماعي، دلبستگي، سالمت             زير مقياس 
، 71/0،  75/0،  79/0 والدين به ترتيب     والدين، محدوديت، افسردگي، رابطه با همسر و قلمرو       

 .  به دست آمد95/0 و 85/0، 88/0، 83/0، 85/0
 

 
1
 .اين طرح با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام شده است 
 عضو هيات علمي انستيتو روانپزشكي تهران 2
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 3
 عضو هيات علمي انستيتو روانپزشكي تهران 4
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 ژوهشكدة خانوادهپ 

  

 

 

 

ها به   روز بعد از اجراي اول هر يك از خرده مقياس            20ضريب اعتبار باز آزمايي در طول        
با روش تحليل   .   به دست آمد   76/0 و   65/0،  73/0،  63/0،  59/0،  61/0،  0/0،  71/66ترتيب  

، بررسي ميزان برازش مدل  مورد بررسي         LISRELا استفاده از نرم افزار       عاملي تاييدي ب  
 سوال روي شش    47در قلمرو كودك حاكي از آن است كه مدل شش عاملي با باز شدن                  

پذيري، تقويت والدين،   بيش فعالي، انطباق  /پرتيعامل وابسته به هم تحت عناوين حواس        
بررسي ميزان  .  هاي مشاهده شده، دارد   دهفزون طلبي، خلق و پذيرندگي برازش خوبي با دا         

برازش مدل مورد بررسي در قلمرو والدين حاكي از آن است كه مدل هفت عاملي با باز                      
 سوال روي هفت عامل تحت عناوين حس صالحيت، انزواي اجتماعي، دلبستگي،             54شدن  

شاهده هاي م سالمت والدين، محدوديت، افسردگي و رابطه با همسر برازش خوبي با داده              
سنجي مورد نياز   هاي روان  واجد ويژگي  PSIبر طبق نتايج اين پژوهش، مقياس        .   دارد شده

هاي باليني استرس مادران كودكان      هاي روانشناختي و تشخيص    براي كاربرد در پژوهش    
 . سال است7-12استثنايي 
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