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Abstract 

The objective of this practical study is to evaluate 

the validity and reliability of Parental Reflective 

Functioning Questionnaire (luyten et al. 2017). 

The participants of this study were 244 mothers 

from Tehran (in 2019) with 1 to 5 year-old 

children (106 boys and 138 girls) who answered 

the translated version of Parental Reflective 

Functioning Questionnaire. The structural validity 

was obtained by exploratory factor analysis with 

principal component analysis and varimax rotation 

the three-factors including prementalizing modes, 

certainty, and curiosity about mental state and 

48.43 percent of the variance was extracted. The 

Cronbach Alpha obtained in the three factors was 

respectively 0.68, 0.72, and 0.68, and in the whole 

scale was 0.70. The structural exploratory factor 

was the same as the structural parental reflective 

function. Considering the results of the 

exploratory factor analysis and the obtained 

reliability, it seems that there is preliminary 

evidence converging with the results from the 

original scale, meaning that this scale can assess 

the parental reflective function in Iran.  
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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ظرفیت 

( بود. این مطالعه 2017تأملی والدینی )لویتن و همکاران، 
سنجی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کاربردی، یک طرح روان

ل ساشامل مادران دارای کودک یک تا پنج سال استان تهران در 
گیری در دسترس انتخاب بود. در این مطالعه از روش نمونه 1398

تا  1نفر از مادران دارای کودک  244شد که نمونه آماری شامل 
پسر( بود. ابزار سنجش مورداستفاده در  138دختر و  106سال ) 5

( بود. روایی PRFQاین پژوهش مقیاس ظرفیت تأملی والدینی )
اکتشافی و با شیوه مؤلفه اصلی و سازه از طریق تحلیل عاملی 

سازی، ذهنچرخش واریماکس بررسی شده و سه عامل پیش
اطمینان از وضعیت روانی و کنجکاوی در مورد وضعیت روانی به

درصد از واریانس استخراج شد. مقدار آلفای  48/43دست آمده و 
و در کل مقیاس  68/0، 72/0، 68/0ترتیب در سه عامل کرونباخ به

دست آمد. با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و اعتبار به 70/0
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 مقدمه
ترین عوامل گیری دلبستگی ایمن دارد. یکی از اساسیای در شکلکنندهکودک نقش تعیین -کیفیت ارتباط مادر

گو بودن به وضعیت روانی فرزند است. فوناگی، جورجلی و رابطه توانایی مادر در حساس و پاسخبهبود این 
( را مطرح کرده و داشتن این توانایی و مهارت را کمکی 1PRFتأملی والدینی ) ظرفیتمفهوم  ،(2007تارگت )

 ظرفیتدهد طالعات نشان میدانند که بتوانند از طریق آن روابطشان را با کودک بهبود بخشند. مبه والدین می
ساز توانمندی فرد در تنظیم در بافت روابط دلبستگی اولیه شکل گرفته و زمینه ،سازیتأملی یا توانایی ذهن

(. 2007، یفوناگ فوناگی، جورجلی و تارگتهیجانات، خودکنترلی و ایجاد دلبستگی ایمن در فرزندان خواهد شد )
خیص برخی والدین به سختی قادر به تش .پیوستار از کم تا زیاد نشان داد توان در قالب یکتأملی را می ظرفیت

در حالی که والدین دیگر قادرند راجع به تجارب ذهنی خود و فرزندشان  ؛وضعیت روانی خود یا فرزندشان هستند
ی از ارتباط یقادر خواهند بود تا توصیف پویا نگر داشته باشند. چنین والدینی غالباًتوصیفی غنی، پویا و جزئی

  (.2017 ،مایس، نایسنس و فوناگی)لویتن، وضعیت روانی خودشان با وضعیت روانی فرزندشان ارائه کنند 

به .(2010 ،فوناگیو  است )بیتمن «2داشتن ذهن دیگری در ذهن»معنای به ،سازیتأملی یا ذهن ظرفیت
این توانایی را دارا باشد که وضعیت روانی خود را از بیرون و در آینه طرف مقابل ببیند و هم ،که فرد امعناین

این توانایی نقش محوری و اساسی  (.2017 )لویتن و همکاران، زمان بتواند وضعیت روانی دیگران را حدس بزند
ویتن، لکند )بینی میران قابل پیشدر برقراری و هدایت روابط اجتماعی افراد داشته و روابط را برای فرد و دیگ

مندی به هحاکی از افزایش عالق ،(2017(. مطالعه مروری لویتن و همکاران )2012، و ورموت فوناگی، لویاک
های ژوهشپ ،های اخیرتأملی والدینی در زمینه نظری، پژوهشی و کاربرد بالینی آن است. در سال ظرفیتمبحث 

شناختی تأملی والدینی و نقش آن در بروز انواع اختالالت روان ظرفیتسازی یا بسیاری در زمینه توانایی ذهن
یشگیری تأملی در شناسایی و پ ظرفیتبا توجه به اهمیت نقش ران کودکی انجام گرفته است. پزشکی دوو روان

ین توانایی حائز اهمیت خواهد بود. ابزارهای بسیاری از اختالالت دوران کودکی، داشتن ابزاری برای سنجش ا
برای سنین  ( که از این بین صرفا2012ً، ند )لویتن و همکاراناتدوین شده ظرفیت تأملی والدینیبرای سنجش 

مصاحبه و تحلیل روایت،  :ابزار معرفی شده است. این ابزارها مبتنی بر سه روش هستند 15صفر تا پنج سال 
؛ رادرفورد، 2009، لویتن وارزیابی از طریق پرسشنامه )فوناگی  ،توالدین با کودک و در نهایمشاهده تعامل 

(، 1998، و تارگت تأملیش )فوناگی ظرفیت(. ارزیابی روایت مادر از 2013و مایس،  گلدبرگ، لویتن، بریدجت
(، و ابزارهای مشاهده1998 (، تمایل به درک کودک )ماینس،2011سیور،  و های فراعاطفی )گادمنبازنمایی

( 2001 ،و توکی فرنی هوگ، فردلی عنوان یک عامل روانی )ماینس،ای برای ارزیابی تعامل مادر با نوزاد به
، RFو ساختار عصبی مرتبط با  های شناختی، هیجانیای از ابزارهای موجود هستند. با توجه به جنبهنمونه

، و همکاران کند )پائلوپیش اهمیت پیدا میازگیری این توانمندی بیشداشتن ابزاری بسیار دقیق برای اندازه
تأملی والدینی، این روش ظرفیترغم مزایای موجود در مصاحبه و مشاهده برای ارزیابی علی ،حالاین(. با2015

ست )لویتن و ا هااعتماد دادهگیر بوده و نیازمند آموزش گسترده برای تفسیر قابلها برای اهداف پژوهشی وقت

                                                           
1. parental reflective functioning 

2. to hold others’ minds in mind 
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فهم برای افراد در سطوح مختلف ای مختصر و آسان و قابلداشتن پرسشنامه ،همین دلیل(. به2017 ،همکاران
 (. 2015ضروری است )پائلو و همکاران،  ظرفیت تأملی والدینیاجتماعی برای ارزیابی  -اقتصادی

تأملی  ظرفیته رشد، پرسشنامه اولی در دلبستگی و دوران ظرفیت تأملی والدینیدلیل اهمیت نقش به
ویژه که در این دوران عمده ارتباط برای والدین دارای کودک صفر تا پنج سال تدوین شده است؛ به والدینی

های هیجانی کودک بسیار گویی و حساسیت به نشانهصورت غیرکالمی بوده و توانایی پاسخوالدین با کودک به
تأملی  ظرفیتکارگیری پرسشنامه با به ،(2017(. لویتن و همکاران )2017حائز اهمیت است )لویتن و همکاران، 

وردند که دست آتأملی است، شواهدی به ظرفیتکه یک ابزار غربالگری سریع و آسان برای ارزیابی  والدینی
تأییدی  اساس تحلیل عاملی اکتشافی وداشت. بر ظرفیت تأملی والدینیعدی بودن بُحکایت از پیچیدگی و چند

 ماده بود. ششکدام از این عوامل شامل ست آمد که هردسه عامل معنادار و مبتنی بر نظریه به

ویژگی  کند که غالباًسازی را ارزیابی می(: یک موضع بدون ذهن1PMسازی )ذهن: حالت پیشعامل اول
وی جل فرزندم عمداً: عنوان مثالدچار اختالالت شدید هستند )به ظرفیت تأملی والدینیوالدینی است که در 

ماندگی یا مقاومت دهنده عقباندازد تا مرا شرمنده کند(. این فاکتور نشانکند و قشقرق راه میها گریه میغریبه
که خود را با گرایش به داشتن دیدگاه  سازی است؛ یعنی ناتوانی در ورود به دنیای ذهنی کودکدر برابر ذهن

(: که 2CMSدهد. عامل دوم: اطمینان از وضعیت روانی )زند، نشان میبدخواهانه و ناسازگارانه نسبت به فر
کننده کسمنع ،کند. نمره باال در این عاملگیری میتوانایی والدین در تشخیص ابهام در وضعیت روانی را اندازه

سازی صورت ذهنبهو ابهام در وضعیت روانی، حد از وضعیت روانی فرزند است؛ عدم شناسایی ازاطمینان بیش
عدم اطمینان بیش کنندهد. این در حالی است که نمره پایین منعکسکنسازی بروز پیدا میذهنشافراطی یا بی

دهد سازی نشان میذهنصورت کمکه خود را به کودک یتکامل اطمینان از ذهن اندازه است؛ فقدان نسبتاًاز
مندی و کنجکاوی درباره وضعیت : عالقهعامل سومخواهد(. م فرزندم چه میدان: من همیشه میعنوان مثال)به

کننده کنجکاوی فعاالنه والد و داشتن تمایل به درک وضعیت روانی کودک (: این عامل منعکس3ICروانی )
دوست دارم در مورد این فکر کنم که دالیل رفتارها و احساسات فرزندم چیست(. نمرات  :عنوان مثالاست )به

در حالی که نمرات بسیار  ؛سازی باشدذهنکننده حالتی از بیشممکن است منعکس ،بسیار باال در این عامل
ای که کوک، پریدیس، عالقگی به فهم وضعیت روانی کودک باشد. در مطالعهدهنده بیتوانند نشانمی ،پایین

دران پ والدینی ظرفیت تأملیمادران با  ظرفیت تأملی والدینی(، با هدف مقایسه 2017لویتن، کندل و کاواناگ )
ای دیگر که با هدف یید قرار گرفت. در مطالعهأتام دادند، حضور این سه عامل موردماهه انج 12دارای کودک 

ظرفیت تأملی شان و مقایسه آن با سطح پدران با سبک دلبستگی ظرفیت تأملی والدینییافتن ارتباط بین 
دست های آن بهاستفاده قرار گرفته و زیرمقیاسمورد ظرفیت تأملی والدینیمادران انجام شد، مقیاس  والدینی

سال و در دو گروه مادران و  12(. در بازه سنی صفر تا 2017لویتن،  و آمد )پازاگلی، دلوچیو، راسپا، مازسچی
دهی به این مقیاس یید قرار گرفته و نقش سطح بینش والدین در پاسخأتهای مطالعات قبلی موردنیز یافتهپدران 

                                                           
1. prementalizing modes 

2. certainty of mental states 

3. interest and curiosity in mental states 
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 (.2019)دیرو، ونگ، رمپل و فریزر،  رشی، عاملی اساسی نشان داده شددگزاخو
رای انجام را ب مقیاس ظرفیت تأملی والدینینسخه انگلیسی  ،که سازندگان این پرسشنامهبا توجه به این

کنون این مقیاس به زبان جایی که تاو از آن اندصورت آزاد در اختیار مخاطبان قرار دادههای علمی بهپژوهش
ت تأملی ظرفیفارسی ترجمه نشده است، این مطالعه به ترجمه و سنجش اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس 

 در یک نمونه ایرانی پرداخته است. والدینی

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

مادران دارای کودک یک تا پنج سال استان سنجی است و جامعه آماری را یک طرح روان این مطالعه کاربردی
نظر بسیاری گیری در دسترس استفاده شد. بهاند. در این مطالعه از روش نمونهتشکیل داده 1398تهران در سال 
نفر  200های ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی، حداقل حجم نمونه الزم برای مطالعات مدل ،از پژوهشگران

معتقدند که در تحلیل عاملی اکتشافی برای هر متغیر  ،( نیز2018ین و همکاران )(؛ کال2013است )سیدیکو، 
اساس و با توجه به تعداد همیندفاع است. برقابل 200اما حداقل حجم نمونه  ؛نمونه الزم است 20الی  10
گرفته شد  نفر در نظر 13ال حدود ؤال است، برای هر سؤس 18االت پرسشنامه )ظرفیت تأملی والدینی( که ؤس

رواسازی  ،دف این مطالعهسال این پرسشنامه را تکمیل کردند. ه 5تا  1مادر دارای کودک  244و در مجموع 
و اعتباریابی پرسشنامه ظرفیت تأملی والدینی بود. روایی سازه پرسشنامه ظرفیت تأملی والدینی از طریق تحلیل 

مقیاس بوده که هر کدام شش شنامه شامل سه خردهعاملی اکتشافی آزمون شد. در ویرایش انگلیسی، این پرس
ها بررسی شد. های توصیفی و توزیع دادهاند. قبل از آزمون روایی سازه، شاخصخود اختصاص دادهماده را به

ها به نرمال نزدیک است و کجی یا کشیدگی شدید که دهد که پراکندگی در مادههای توزیع نشان میشاخص
ها را کجی شدید نشان از پاسخ دادن به یک گزینه از بین گزینه ،جود ندارد. در واقعموجب حذف ماده بشود و

 .(1)جدول  دهدنشان می

 های پرسشنامه کارکرد تأملی والدینهای توصیفی و توزیع در مادهشاخص -1جدول 
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین ماده کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین ماده

1 27/4 82/0 - 03/1  57/0 10 84/3 07/1 - 80/0  01/0 

2 63/2 78/0 17/0 56/0 11 35/3 95/0 - 52/0  04/0 

3 64/1 75/0 11/1 29/1 12 29/2 85/0 11/0 - 44/0  

4 14/4 95/0 - 26/1  54/1 13 22/4 97/0 - 42/1  80/1 

5 80/2 88/0 20/0 19/0 14 25/2 84/0 37/0 04/0 

6 07/2 93/0 36/0 - 91/0  15 80/1 76/0 09/1 12/2 

7 40/3 14/1 - 51/0  - 53/0  16 34/4 69/0 - 79/0  31/0 

8 50/2 81/0 22/0 20/0 17 43/2 79/0 36/0 24/0 

9 02/2 87/0 48/0 - 33/0  18 41/1 64/0 87/1 11/2 

 توصیف جمعیت شناختی
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سال و داشتن حداقل  45تا  20سنی معیار ورود برای مادران، تحصیالت باالی دیپلم، محدوده در این مطالعه 
یک فرزند زیر پنج سال بود. معیار خروج نیز ابتالی کودک به یک بیماری خاص و فرزندخوانده بودن کودک 

کنندگان درصد از شرکت 56عالوه هکنندگان، فرزند اول و دوم بودند. بدرصد از کودکان این شرکت 92بود. 
ها دارای تحصیالت کارشناسی اغلب آن ،حالایندیپلم تا دکتری بود، با فرزند پسر داشتند. تحصیالت مادر بین

 (.2 )جدول بود 77/4با انحراف استاندارد  95/32عالوه میانگین سنی مادران ه(. ب1دار بودند )جدول و خانه

 توزیع فراوانی سن، جنس، چندمین فرزند بودن کودکان و تحصیالت و شغل مادران -2جدول 
فراوانی  سن کودک

 )درصد(

چندمین 

 فرزند/جنسیت

فراوانی 

 )درصد(

تحصیالت/شغل 

 مادر

فراوانی 

 )درصد(
 (7/21) 53 دیپلم (5/72) 177 اولین (7/10) 26 سال 1

 (7) 17 کاردانی (1/20) 49 دومین (16) 39 سال 2

 (2/49) 120 کارشناسی (7/5) 14 سومین (5/22) 55 سال 3

 (18) 44 ارشد (8/0) 2 چهارمین (3/21) 52 سال 4

 (1/4) 10 دکتری 8/0) 2 پنجمین (5/29) 72 سال 5

 (4/32) 79 شاغل (4/43) 106 دختر  

 (6/67) 165 خانه دار (6/56) 138 پسر  

ماده است که توسط  18عدی دارای این مقیاس کوتاه و چندبُ :(PRFQ) 1تأملی والدینی ظرفیتمقیاس 

تأملی والدین طراحی و آزمون شده است. تحلیل  ظرفیتبرای سنجش توانایی  ،(2017لویتن و همکاران )
سازی ذهنحالت پیش :حکایت از وجود سه عامل دارد؛ عامل اول ،(2017عاملی اکتشافی لویتن و همکاران )

(PMعامل دوم ،): ( اطمینان از وضعیت روانیCMSو عامل سوم ): مندی و کنجکاوی درباره وضعیت عالقه
برای تهیه  است. 75/0و  82/0، 70/0ترتیب معادل دست آمده به( است که ضریب آلفای کرونباخ بهICروانی )

ابتدا این پرسشنامه توسط محققان این پژوهش به فارسی ترجمه  ،مقیاس ظرفیت تأملی والدینینسخه فارسی 
 ا متن اصلیب ،شناسی مسلط به زبان انگلیسیروان تاداناز اس نفرچهار شده و سپس نسخه ترجمه شده توسط 

توسط یک مترجم که نسخه اصلی  متن نهایی شده ،بازنگری قرار گرفت. پس از آنتطبیق داده شد و مورد
سه و ترجمه( و متن انگلیسی با متن اصلی مقایشت به انگلیسی برگردانده شد )بازپرسشنامه را در اختیار ندا
 ،ها در ترجمه فارسی و انگلیسی تا رسیدن به ترجمه مطلوب ادامه یافت و در نهایتتطبیق داده شد. بازنگری

رفت. برای یید قرار گأتد و موردنشان داده ش ،نسخه نهایی بازترجمه و به فردی که مسلط به زبان انگلیسی بود
االت را پاسخ دهند و ؤمادران خواسته شد تا س نفر از 10االت ابتدا از ؤتر ترجمه و فهم دقیق سارزیابی دقیق

 یتغییرات کمّ ،درک بودن آن را گزارش کنند. در این مرحله نیزقابلدرک یا غیراالت و قابلؤبرداشتشان را از س
نفر  50االت یک مطالعه مقدماتی بر روی ؤفهم بودن سدر نسخه فارسی آن داده شد. پس از اطمینان از قابل

نفر از مادران دارای  244ای کودک یک تا پنج سال انجام گرفت. پس از آن و در مرحله نهایی از مادران دار

                                                           
1. Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ) 
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صورت در دسترس انتخاب شده و نسخه نهایی را تکمیل کردند. در این مطالعه برای کودک یک تا پنج سال به
لی و چرخش لفه اصؤه مبررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به شیو

واریماکس استفاده شد. همچنین پایایی مقیاس با استفاده از روش پایایی همسانی درونی )آلفای کرونباخ( 
 انجام شد.لتروپ  5و ویرایش  SPSS-25 افزارها با استفاده از نرممحاسبه شد. تحلیل

 هایافته
 هاالف( توصیف شاخص

س آزمون واریماکلفه اصلی به شیوه چرخش ؤتحلیل عاملی اکشتافی مه از طریق پس از بررسی روایی سازه ک
دهد با توجه به منفی بودن دست آمده نشان میهها نیز محاسبه شد. همبستگی بلفهؤهمبستگی بین م ،شد

های حالت مقیاسخرده 1سازی عامل دیگر با او همبستگی منفی دارد. ضریب اعتبارذهنعامل حالت پیش
مندی و کنجکاوی درباره وضعیت روانی که از طریق آلفای هاطمینان از وضعیت روانی و عالق سازی،ذهنپیش

دست آمد )قطر ماتریس همبستگی ضرایب اعتبار است(. به 68/0و  72/0، 68/0ترتیب به ،کرونباخ محاسبه شد
لی پرسشنامه ظرفیت تأمهای بود. بین والدینی که دختر یا پسر داشتند در عامل 70/0ضریب اعتبار کل آزمون 

 (. 3والدینی تفاوت معناداری مشاهده نشد )جدول 

                                                           
1. reliability 



 

 

 

 

 

 

 س(ها و ضریب اعتبار )قطر ماتریهای توصیفی ظرفیت تأملی والدینی در والدین دارای دختر و پسر و کل افراد، ضریب همبستگی بیین عاملشاخص -3جدول 
 M SD SK KU M SD SK KU T M SD 1 2 3 متغیر ردیف

   68/0 54/3 21/24 -67/0 0/1 -86/0 59/3 35/24 04/1 552/1 47/3 04/24 سازیذهنحالت پیش 1
  72/0 -13/0* 26/3 96/15 -28/0 07/0 06/0 46/3 01/16 65/0 11/0 00/3 90/15 اطمینان از وضعیت روانی 2
مندی و کنجکاوی درباره هعالق 3

 وضعیت روانی
54/11 11/3 27/0 23/1 98/10 93/2 5/0 33/0 44/1 22/11 01/3 **34/0- *14/0 68/0 

P< 01/0 *   **P< 05/0 *    *N=244 
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  ( تحلیل عاملی اکتشافیب
ها بررسی شد. معناداری اطالعات موجود در یک ابتدا ماتریس همبستگی بین ماده ،برای بررسی ساختارپذیری

گیرد که معنادار بودن این آزمون حداقل شرط الزم برای کای بارتلت صورت می ماتریس از طریق آزمون مربع
فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی  ،انجام دادن تحلیل عاملی است. در آزمون بارتلت

 طدارای اطالعات معنادار است و حداقل شرای ،همبستگیدارند و رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس 
، 2χ=46/947مقدار آزمون کرویت بارتلت ) ،الزم برای انجام دادن تحلیل عاملی وجود دارد. در این مطالعه

0001/0=P نشان داد که این مفروضه برقرار است و حداقل شرط برای انجام تحلیل  153( با درجه آزادی
سیدکو، الکین ) -مایر -برداری کیسرعالوه نتایج نشان داد مقدار شاخص کفایت نمونههعاملی برقرار است. ب

کفایت ماتریس  جایی که مقدار حداقل این شاخص برای کسب اطمینان ازبود و از آن 75/0برابر با  ،(2015
دست آمده از این مقدار بیشتر هو مقدار ب (2016، ، گامست و گارینومیرزاست ) 70/0پذیری، ها برای عاملداده

 پرسشنامه فراهم شد.است، امکان ساختار عاملی 
چند  نشان داد که پرسشنامه از ،ها، ماتریس بارهای عاملی اولیهپس از بررسی ماتریس همبستگی بین ماده

سی ارزشتر بارهای عاملی، از چرخش واریماکس استفاده شد. بررتشکیل شده است. برای تفسیر ساده عامل
ها عنوان تعداد عاملرا به 1های باالتر از د که ارزشار( نشان داد که حداقل سه عامل وجود د1های ویژه )شکل 

با مقدار قابل عاملحاکی از این بود که هر  ،( نیز2عالوه واریانس تبیین شده برای هر عامل )جدول هدارند. ب
ترین مقدار بررسی شد که بزرگ ،ها نیزی ماندهماتریس باق همچنینکند. توجهی سهمی از واریانس را تبیین می

-بنابر بررسی بود. 05/0برابر با  که بازتولید شده حاصل شده بوداز اختالف ماتریس اولیه و ماتریس  هباقی ماند

ها در هر عامل ساختار سه و بررسی بارهای عاملی و محتوای ماده عنوان تعداد عامل انجام شدهایی که به
 یید شد.أعاملی ت
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 تأملی والدینی ظرفیتها در پرسشنامه ریزه عاملنمودار سنگ -1شکل 

است.  40/0ده دست آمعاملی بهترین بارویرایش انگلیسی آن بوده و پایین دست آمده مطابق باساختار عاملی به
سازی، اطمینان از وضعیت روانی ذهنیب عامل اول، دوم و سوم حالت پیشترتبه ،دست آمدهمطابق با ساختار به

 38/2، 65/3ترتیب ها نیز بههای ویژه عاملد. ارزشکنجکاوی درباره وضعیت روانی نامیده شمندی و هو عالق
 دست آمد.هب 79/1و 

در رابطه با واریانس تبیین شده توسط هر عامل در سه عامل نخست نتایج نشان داد که عامل نخست 
 عوجمدر مکنند. سه عامل نخست درصد از واریانس را تبیین می 94/9و عامل سوم  24/13، عامل دوم 30/20
درصد واریانس تبیین شده توسط سه عامل نخست و  2درصد از کل واریانس را تبیین کردند. شکل  48/43

لی اکتشافی محور اصلی ذکر است در تحلیل عامدهد )الزم بهیانس تبیین شده تجمعی را نشان میدرصد وار
 ها باشد(.تعداد مادهتواند به اندازه می ،های استخراجیتعداد عامل
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ها در پرسشنامه ظرفیت تأملی نمودار واریانس تبیین شده و واریانس تجمعی عامل -2شکل 

 والدینی

 یتظرف می پرسشنامهعتجبارهای عاملی، اشتراک، ارزش ویژه، واریانس تبیین شده و  -4جدول 

 تأملی والدینی
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 45/0   67/0 اندازد.فرزندم برای آزار دادن من قشقرق به راه می 13

ها را به خودم کننده است که زحمت سردرآوردن از آنقدر گیجرفتارهای فرزندم آن 16
 دهم.نمی

66/0   52/0 

 37/0   61/0 شوم که او مرا دوست دارد.زند مطمئن میلبخند میفقط زمانی که فرزندم به من  1

 37/0   60/0 زده کند.اندازد تا مرا خجالتها قشقرق راه میفرزندم در مقابل غریبه 4

 48/0 38/0  -58/0 ای ندارد.زدن احساسات فرزندم، فایدهکنم تالش برای حدسفکر می 18

خواهم چه میزند تا مرا از انجام آنمریضی میگاهی اوقات فرزندم خودش را به  10
 باز بدارد.

55/0   31/0 

 31/0   53/0 م.مشارکت فعال داشته باش ،های تخیلی فرزندمبرایم سخت است که در بازی واقعاً 7

 66/0  80/0  گذرد.توانم بفهمم در ذهن فرزندم چه میمی 5
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 53/0  73/0  های فرزندم چیست.دانم که خواستهمی 2

 49/0  64/0  دهد.دانم چرا فرزندم در یک موقعیت، واکنش خاصی را نشان میمی 17

 44/0  63/0  بینی کنم فرزندم چه کاری انجام خواهد داد.توانم پیشمی 8

 33/0  53/0  دانم علت رفتارهایم در قبال فرزندم چیست.می 14

 30/0  51/0  برداشت اشتباهی داشته باشم. ،گاهی اوقات ممکن است در مورد واکنش فرزندم 11

 58/0 76/0   ببرم فرزندم چه احساسی دارد.کنم پیسعی می غالباً 9

کند و یا چه احساسی دارد، ذهن مرا به خود که فرزندم به چه چیزی فکر میاین 6
 کند.مشغول می

  76/0 58/0 

 37/0 61/0   فرزندم است، فکر کنم.دالیلی که پشت رفتارها و احساسات دوست دارم به 3

 33/0 50/0   های فرزندم را بفهمم.کنم دلیل بدرفتاریسعی می 15

 39/0 40/0  39/0- ها را از دید فرزندم ببینم.کنم موقعیتسعی می 12

  79/1 38/2 65/3 ارزش ویژه 

  94/9 24/13 30/20 واریانس بیین شده 

  48/43 54/33 30/20 واریانس تبیین شده تجمعی 

KMO= 75/0 , Bartlett's Test of Sphericity Chi-Square= 46/947 , df=153, sig= 0001/0  

 گیریبحث و نتیجه
( انجام شد. PRFQتأملی والدینی ) ظرفیتبا هدف بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی مقیاس  ،مطالعه حاضر

دست آمده با ساختارعاملی مقیاس اصلی بود. برای بررسی روایی یکسانی ساختار عاملی به ،فرضیه این مطالعه
تفاده شد. لفه اصلی با چرخش واریماکس اسؤتأملی والدینی از تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه م ظرفیتمقیاس 

، 30/20دهنده یک ساختار سه عاملی بود که عامل نخست نشان ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی این مقیاس
 عوجمدر مدرصد از واریانس را تبیین کردند. همچنین سه عامل نخست  94/9و عامل سوم  24/13عامل دوم 

ترتیب عامل اول، دوم و سوم دست آمده بهدرصد از کل واریانس را تبیین کردند. مطابق با ساختار به 48/43
روانی نامیده شد.  وضعیتمندی و کنجکاوی درباره هسازی، اطمینان از وضعیت روانی و عالقذهنحالت پیش

های گزارش شده در مطالعه لویتن و ها در این مطالعه با عاملدهد که این عاملدست آمده نشان مینتایج به
 ( یکسان هستند.2017همکاران )

ذهن( در مطالعه خود، وجود سه عامل را گزارش کردند. عامل نخست حالت پیش2017لویتن و همکاران )
عامل مشابهی  ،شود. در مطالعه حاضر نیزرا شامل می 16و  13، 10، 7، 4، 1های تسازی نام دارد که عبار

در مطالعه لویتن و  18است. عبارت شماره  18و  16، 13، 10، 7، 4، 1های شناسایی شد که شامل عبارت
( 2019اران )عنوان عبارت این عامل شناخته نشده است که این یافته با مطالعه دیرو و همکبه ،(2017همکاران )
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عاملی، کجی استاندارد و همبستگی با نمره در مطالعه حاضر، با توجه به بار ست کهاین در حالی سو است.هم
سازی اضافه شده است. عامل کل تصحیح شده مناسبی که این عبارت داشته، به عامل اول یعنی پیش از ذهن

، 2های شامل عبارت ،وضعیت روانی نامیده شده است( اطمینان از 2017دوم که در مطالعه لویتن و همکاران )
 ،اند. در نهایتهمین عبارات شناسایی شده برای این عامل دقیقاً ،است. در مطالعه حاضر نیز 17، و 14، 11، 8، 5

، 9، 6، 3با نام کنجکاوی در مورد وضعیت روانی شامل عبارات  ،(2017عامل سوم مطالعه لویتن و همکاران )
برای این  15و  12، 9، 6، 3های نتیجه مشابهی دیده شد و عبارت ،بوده است. در مطالعه حاضر 18و  15، 12

دلیل میزان پایین همبستگی اصالح شده با نمره کل از این عامل به 18عامل شناسایی شد. عبارت شماره 
 حذف شده است. 

دست آمده در مطالعات پیشین املی بهدست آمده در مطالعه حاضر، با ساختار عساختار عاملی به ،در مجموع
هم( 2019 ،دیرو و همکاران ؛2017 ،کوک و همکاران ؛2017، پازاگلی و همکاران ؛2017، )لویتن و همکاران

سازی، اطمینان از ذهنیعنی حالت پیش(؛ 2017) لویتن و همکاران. سه عامل معرفی شده از سوی سو است
به عامل اول  18اند؛ اما عبارت دست آمدهروانی در این مطالعه نیز بهوضعیت روانی و کنجکاوی درباره وضعیت 

اضافه شده و از عامل سوم حذف شده است. در بررسی پایایی مقیاس، ضریب همسانی درونی برای کل مقیاس 

(α=0/70و خرده )ذهنهای پیشمقیاس( سازیα=0/68( اطمینان از وضعیت روانی ،)α=0/72 و کنجکاوی )
( که پایایی 2017( حاکی از پایایی خوب است و با مطالعه لویتن و همکاران )α=0/68وضعیت روانی )درباره 

 خوانی دارد.اند، همخوبی را برای نسخه اصلی مقیاس گزارش کرده
در حال  به توصیه سازندگان آنکه این مقیاس بنات است. نخست ایناهمی در پایان توجه به چند نکته حائز

ختلف های معتبار آن در زبانپایایی و امحاسبه  فقط ت بالینی مناسب نبوده وارزیابی در مداخالحاضر برای 
 بنابراین تعمیم نتایج ؛در شهر تهران انجام شده است صرفاً مذکور مقیاس  کهسنجش است. نکته بعدی اینقابل

د از های خودگزارشی دارنمقیاسها باید با احتیاط صورت بگیرد. با وجود مزایای بسیاری که به سایر جمعیت
یکی از نکات  ،حالاینبا ؛گویی به آنو سهولت پاسخ قبیل مقرون به صرفه بودن از لحاظ زمان و هزینه

د تواند بر روی نتایج تأثیرگذار باشدهنده است که میسطح بینش افراد پاسخ ،هاگونه گزارشتوجه در اینقابل
دست آوردن ساختار شناختی، احساسی ها ابزار مناسبی برای بهاین مقیاس چند کههر (.2010)هیفل و هاوارد، 

 ،هاگویی آنت و شیوه پاسخسؤاالگویی به کنندگان در پاسخشوند، اما عدم دقت شرکتو خلق محسوب می
آوردن نتایج دست برای به ،همین منظور(. به2009 ،و کروگر رابینز، فرالیثیر قرار دهد )أترا تحتتواند نتایح می

بهتر است در مطالعات بعدی این مقیاس با ابزارهای مشابه  مقیاس ظرفیت تأملی والدینیتر از پرسشنامه دقیق
ایی اعتبار و رو ،چند مطالعه حاضرورت مصاحبه و یا مشاهده است موردارزیابی و مقایسه قرار بگیرد. هرصکه به

گیری در دست آورد، اما روشن نمونهبه أملی والدینیمقیاس ظرفیت تی سؤال 18خوبی را برای پرسشنامه 
در  بنابراین شمار آید؛های این پژوهش بهتواند از محدودیتمی ،از استان تهران دسترس و انتخاب افراد صرفاً

تانکننده از اسهای شرکتگیری استفاده شود و نمونههای دیگر نمونهصورتی که در مطالعات بعدی از روش
های این پژوهش را با اطمینان بیشتری تعمیم داد. در حالت توان یافتهز تهران انتخاب شوند، میهای غیر ا
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و رو دیها باشد )کننده دادهییدأتواند تمی ،دست آمدهآل داشتن یک نمونه مستقل برای پیگیری نتایج بهایده
ویژه دست آمده، بهید نتایج بهؤبگیرد تا مشود تا مطالعه دیگری صورت پیشنهاد می ،رواین(. از2019همکاران، 
اقتصادی، سطح تحصیالت  -های اجتماعیبررسی زمینه ،این پرسشنامه باشد. در نهایت 18 سؤالدر مورد 

تواند زمینه مناسبی برای پژوهشمی ،گویی به این پرسشنامهوالدین و تفاوت میان پدران و مادران در پاسخ
 های آتی باشد. 
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