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The present study aims to investigate the study of هدف این پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس شیوههای
psychometric properties of Arjmandnia questionnaire
on parenting methods among families with visually فرزندپروری ارجمندنیا در نمونهای از خانوادههای دارای فرزند با آسیب
impaired children. The method of the present study ، روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی.بینایی است
was descriptive survey and correlation study a  شامل، جامعة آماری این پژوهش.همبستگی و با هدف بنیادی است
fundamental purpose. The population of this study
includes all visually impaired parent residing in  در شهر تهران است۱۳۹۸ والدین دارای فرزند با آسیب بینایی در سال
Tehran during 2019-2020, of which 300 mothers  والد دانشآموز پسر و۱۸5  نفر از مادران شامل۳00 که از میان آنها
including 185 parents of male students and 115 parents  نفر والد دانشآموز دختر به روش نمونهگیری دردسترس و با۱۱5
of female students were available for sampling and مراجعه به مدارس آموزشی کودکان با آسیب بینایی شهر تهران
visits to schools for visually impaired children in
Tehran city were selected. Data was collected using  دادههای این پژوهش با استفاده از پرسشنامة شیوههای.انتخاب شدند
Arjmandnia Parenting Style Questionnair (APMQ) ) و مقیاس سبکهای فرزندپروریAPMQ( فرزندپروری ارجمندنیا
and Bumrind's Modern Parenting Style Scale (BPS) ) گردآوری شده و تحلیلعاملی تأییدی با استفاده ازBPS( بامریند
and analyzed using SPSS 24 and LISREL 8.8  تجزیه و تحلیلLISREL 8.8  و24  نسخةSPSS نرمافزارهای
software. The model fit indices were appropriate and
confirmatory factor analysis showed that the structure  شاخصهای برازش مدل مناسب بود و تحلیلعاملی تأییدی نشان.شد
of the 5-factor model of the scale was correct. The  مؤلفههای شیوههای.از درستی سازه مدل پنجعاملی مقیاس داشت
components of Arjmandnia parenting style include  همکاری با همسر،فرزندپروی ارجمندنیا شامل فرزندپروری مقتدرانه
democratic parenting, cooperation with spouse in
parenting, family role, exthedra parenting and parental  فرزندپروری،) نقش فامیل (پدربزرگ مادربزرگ،در فرزندپروری
dependence. In addition, all 28 questions of the  سؤال پرسشنامه2۸  همچنین.خودخواهانه و وابستگی به والدین بود
questionnaire were approved. Cronbach's alpha and  آزمونهای آلفای کرونباخ و همبستگی قابلیت اعتماد.تأیید شد
correlation tests indicate a favorable evaluation of this  مقیاس شیوههای.مطلوب این مقیاس و مؤلفههای آن را تأیید کردند
scale and its components. The Arjmandnia Parenting
Styles Scale is a suitable Iranian instrument to study فرزندپروری ارجمندنیا ابزاری ایرانی مناسب برای بررسی سبک
parenting styles and can be used in families with فرزندپروری است و میتواند در والدین کودکان دارای آسیب بینایی یا
visually impaired children or in samples similar to the
..در نمونههای مشابه با نمونه پژوهش حاضر شود
sample of the present study.
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مقدمه
خانواده ،اصلیترین رکن هر جامعه است و سالمت و آسیب در جامعه از خانوادهها سرچشمه میگیرد.
همچنین خانواده تأثیرگذارترین نهاد بر کودکان است و حیاتیترین نقش در جامعهپذیرکردن فرزندان را
برعهده دارد .تربیت خانوادگی کودکان را آماده نقشپذیری در جامعه کرده و در انتقال ارزشها ،هنجارها و
سنتهای اجتماعی به کودکان نقش اصلی را ایفا میکند (زارعی .)۱۳۸۹ ،خانواده وظیفة اصلی را در مراقبت
از فرزندان ،تربیت آنها ،برقراری ارتباط سالم میان اعضا و کمک به استقالل فرزندان برعهده دارد؛ حتی اگر
کودک کمتوان ذهنی ،ناشنوا یا نابینا باشد (محمودی ،میرزمانی و ذبیحی .)۱۳۹7 ،درواقع خانواده نظامی است
که اختالل در هریک از اجزای آن ،موجب تشدید اختالالت مربوط به اجزا و پیدایش مشکالت جدید میشود.
با این نگرش ،معلولیت یکی از فرزندان بر همة اعضای خانواده و کارکردهای مختلف آن تأثیر منفی میگذارد
(بهپژوه .)۱۳۹4 ،آسیب بینایی ۱اصطالحی کلی است که برای تبیین نابینایی کامل یا ضعف در بینایی بهکار
برده میشود و بر یادگیری فرد مؤثر است (گنجی .)۱۳۹7 ،آسیب بینایی ضایعهای است که میتواند موانع
فراوانی بر سر راه تحول فرد ایجاد کند و بـر تحـول حرکتی ،2تحول مفهومی و تحول عاطفی ۳تأثیر زیانباری
زیانباری داشته باشد؛ از اینرو والـدین واکنشهای عـاطفی شـدیدی به این نقص از خود نشان میدهند.
بخشی از این واکنشها ممکن است به این دلیل باشد کـه کـودک با آسیب بینایی مسئولیتهای بسیاری بر
دوش والدین میگذارد و همه خانواده را درگیر میکند (پاستاجوسکی ،فورن ،کافمن ،هاالن و پالن.)20۱7 ،
خانوادهها شیوههای خاصی را در تربیت فرزندان خود بهکار میبرند که میتواند متأثر از عوامل فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی آنها باشد (هاردی ،پاور و جدیدک .)۱۹۹۳ ،سبکهای فرزندپروری 4دربرگیرندة
دربرگیرندة نحوه تعامل والدین با فرزندان بوده که با مجموعهای از گرایشها ،رفتارها زمینههای غیرکالمی
تشخیص داده میشود (دارلینگ و استینبرگ .)۱۹۹۳ ،شیوههای فرزندپروری به معنای روشها و الگوهای
نسبتاً پایدار والدین برای ارتباط اعضای خانواده است و جریان تأثیرگذاری و تأثیرناپذیری متقابل را فراهم
میکند (استیونسون و آکیستر .)۱۹۹5 ،دارلینگ و استینبرگ ( )۱۹۹۳شیوههای فرزندپروری را تالشهای
هدفمند والدین برای کمک بهکفایت کودکان و تحول آنها در مسیری مشخص تعریف میکنند .والدگری
امری غریزی نیست ،بلکه روندی تکاملی است که در سراسر زندگی کودکان جریان دارد و بر تحول آنها
تأثیر بسزایی میگذارد .بررسی تحلیل محتوای  5۳0مقاله منتشرشده از سال  200۸تا  20۱7بر اهمیت این
موضوع در رشد شخصیت کودکان و نوجوانان تأکید داشتهاند (فرزند ،سرکز و کاووسگلو .)20۱7 ،والدگری
بهعنوان عاملی محیطی (قاسمزاده ،افروز ،بهپژوه و شکوهی یکتا )۱۳۹6 ،تأثیر مهمی بر سالمت روان
کودکان دارد (اچترگارد ،پوسترت ،سینگ ،رومر و مولر )20۱4 ،و آموزش شیوههای صحیح آن به والدین
1. vision
2. motor evolution
3. conceptual and emotional evolution
4. parenting styles
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میتواند به میزان فراوانی از مشکالت رفتاری کودکان بکاهد (چن و چان 20۱6؛ زینالی ،خانجانی و سهرابی،
 ،)۱۳۹4مهارتهای اجتماعی آنها را ارتقا دهد (بارتولومی ،مونتیل ،فیامنگی و ماچادو ،)20۱6 ،در رابطة
عاطفی والدین و فرزندان بهبود ایجاد کند (زینالی ،خانجانی و سهرابی )۱۳۹4 ،و به احساس کفایت در والدین
به نقش خود بهعنوان والد بینجامد (فرانکی ،کوون و ساندرز .)2020 ،بیشتر پژوهشهای حوزه فرزندپروری
براساس سازههای فرزندپروری معرفیشده توسط بامریند ( )۱۹7۱انجام شده است (اقبالی ،موسوی و حکیما،
 )۱۳۹5که طی دههها مطالعاتی را بهمنظور تدوین چارچوب مفهومی انجام شده است (هابس تایت ،دیکن،
سیگمن گرنت ،جهنس و موبلی .)20۱۳ ،بامریند ( )۱۹7۱در مطالعات خود سه ویژگی را نشان میدهد که
روش مؤثر را از روش نهچندان مؤثر فرزندپروری جدا میکند .این سه ویژگی عبارتاند از :پذیرش و روابط
نزدیک ،مهارگری و استقاللدادن .از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزندپروری مشخص میشود :سبک
فرزندپروری مقتدرانه ۱با پذیرش و روابط نزدیک ،روشهای کنترل سازگارانه و استقاللدادن مناسب .در
2

سبک فرزندپروری مستبدانه والدین ،پذیرش و روابط نزدیک کمی دارند و از نظر مهارگری اجباری باال و از
نظر استقاللدادن پایین هستند .والدین با سبک فرزندپروری سهلگیرانه ۳روشی مهرورز و پذیرا نشان
میدهند ،متوقع نیستند و مهارگری کمی بر رفتار فرزندان خود دارند .کیفیت نحوة فرزندپروری در سالهای
اولیة کودکی ،اساس تحولشناختی ،اجتماعی و هیجانی آیندة او را پایهگذاری میکند (مانتیما ،پورا ،لوما،
سامیلین و تامینین2006 ،؛ گاهل ،ماخرجی و چادهاری .)20۱۱ ،پژوهشهای فروانی دربارة نقش شیوههای
فرزندپروری والدین بر فرزندانشان صورت گرفته است .پژوهشی در ژاپن بر نقش شیوههای فرزندپروری بر
رشد مهارتهای اجتماعی کودکان تأکید کرد (هوسوکاوا و کاتسارا .)20۱7 ،نتایج مطالعهای طولی که بر
شیوههای فرزندپروری مادران از  20ماهگی تا  6سالگی فرزندانشان صورت گرفت ،نشان داد سبک
فرزندپروری آنها در دوران پیش از دبستان میتواند بر مشکالت رفتاری آنها در  ۱0سالگی اثرگذار باشد
(بورنستاین ،پاتنیک و ساواالسکی .)20۱۸ ،نتایج پژوهشی دیگر که برای بررسی تأثیر سبکهای فرزندپروری
بر رفتارهای اجتماعی کودکان انجام شد ،حاکی از آن بود که رفتارهای پرخاشگرانه و اینکه کودک بهخوبی
میتواند با دیگران ارتباط برقرار کند یا گوشهگیر و خجالتی باشد ،بهکمک سبکهای فرزندپروری والدین
قابلپیشبینی است (سالتالی و آیمیر .)20۱۸ ،ماتجویچ ،جووانوویک و جووانوویک ( )20۱4براساس یافتههای
خود بیان کردند ،آن دسته از والدینی که سبک فرزندپروری مقتدرانه داشتند ،در مقایسه با والدین دارای سبک
فرزندپروری مستبدانه و سهلگیرانه ،مشارکت بیشتری در فعالیتهای مدرسه و موفقیت تحصیلی فرزندانشان
داشتند .در ایران نیز مهرینژاد ،رجبی مقدم و ترسافی ( )20۱5به این نتیجه رسیدند که بین سبک اقتداری
والدین با خالقیت همبستگی مثبت و بین سبک استبدادی با خالقیت همبستگی منفی و معناداری وجود دارد.
پژوهشهای دیگر نیز نشاندهندة تأثیر سبک فرزندپروری بر درهمآمیختگی فکر ،خودکارآمدی و وسواس
1. authoritative parenting style
2. authoritarian parenting style
3. casual parenting style
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(طالبی نجفیآبادی ،برجعلی ،محمدخوانی ،فرخی و دانش ،)۱۳۹7 ،اهمالکاری ۱و خودناتوانسازی

2

۳

(سلطاننژاد ،سعدیپور و اسدزاده )۱۳۹4 ،شادکامی (سعادتیان و شیرافکن )۱۳۹7 ،خودکارآمدی و پیشرفت
تحصیلی( 4سیفی و بازارویچ قادراف )۱۳۹7 ،و تحقیرشدگی (گالبی ،علیزاده اقدم و زارع زاده اردشیر)۱۳۹7 ،
فرزندان مؤثر است.
با توجه به مطالب بیانشده میتوان نتیجه گرفت ،کودکی اولیه در زندگی هر فردی زمان بسیار حساس و
مهمی است که برای کودکان دارای آسیب بینایی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین درصورت
مداخلهنکردن بهموقع در این دوره ،دو رخداد پیشرفت و عمیقترشدن نیازهای ویژه و ایجاد محدودیتها از
یک سو و کاهش و از دست دادن فرصتها از سوی دیگر موجب تحلیل توانایی فرد و تحمیل بیشتر ناتوانی
به او میشود (اصغری نکاح)۱۳۸6 ،؛ درحالیکه این افراد با دریافت خدمات ویژه میتوانند با بهدستآوردن
استقالل به عضوی مفید و تأثیرگذار در جامعه تبدیل شوند (بهپژوه ،کرمینژاد ،غباری بناب و شکوهینژاد،
)۱۳۹2؛ بنابراین درصورت مطالعهنکردن شیوههای فرزندپروری این والدین و طراحی برنامه مداخله بهنگام و
مناسب برای آنان ممکن است والدین با سبکهای فرزندپروری منفی ،هم فرصت طالیی آموزش و یادگیری
کودکان با آسیب بینایی را از دست بدهند و هم سبب ایجاد عادات و رفتارهای نامطلوبی در این کودکان
شوند که ممکن است حل و فصل آنها دشوار و گاه غیرممکن باشد .مقایسههای میانفرهنگی نشان
میدهد ،جنبههای فرزندپروری اعم از شناختها (بورنستین و چیه2006 ،؛ تالویست و آتونن )2007 ،و رفتارها
تا حد زیادی تحت تأثیر فرهنگ بوده است (بورنستین و چیه .)2006 ،باید توجه داشت که رفتار فرزندپروری
عمیقاً از فرهنگ تأثیر میپذیرد و فرهنگ مشخص میکند که چه محدودیتهایی باید درنظر گرفته شود
(عبدالغفور و کورکان)20۱4 ،؛ ازاین رو در بسیاری از کشورها تالش میشود به بررسی ویژگیهای
روانسنجی پرسشنامههای فرزندپروری معتبر و معروف متناسب با فرهنگ بومی پرداخته یا به طراحی
پرسشنامههای مناسب در جامعه خود اقدام شود .در سالهای گذشته ،تحقیقات بسیاری در زمینة سنجش
شیوههای فرزندپروری انجام شده است .در ایران نیز پژوهشهای متعددی انجام شده است که بیشتر آنها با
استفاده از ابزارها و پرسشنامههایی صورت گرفته که در فرهنگهای غیر از ایران ساخته شده است .از جمله
ابزارهایی که برای بررسی سبکهای فرزندپروری ساختهشده ،پرسشنامة فرزندپروری یانگ ( )۱۹۹4است که
5
امیرسرداری ،اسماعیلی و خادمی ( )۱۳۹5آن را هنجاریابی کردند .این پرسشنامه به روش چرخش واریماکس
در دو نسخة  2۸سؤالی برای مادر و  ۳0سؤالی برای پدر از نسخة  72سؤالی اصلی پرسشنامه بهدست آمد.
آلفای کرونباخ برای عوامل فرم مادر این ابزار از  0/556تا  0/۸۳۸و برای فرم پدر آن از  0/۳25تا 0/۸۸5
1. procrastination
2. academic achievement
3. self-efficacy
4. procrastination
5. varimax rotation method
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متفاوت بود .در پژوهشی دیگر پرسشنامة فرزندپروری ساختة دارلینگ و تویوکاوا ( )۱۹۹7را صدر ،خادم الرضا،
۱
اخباری ،علمائی و هاشمیان ( )۱۳۹7به روش تحلیلعاملی تأییدی بررسی کردند که نتایج آن نشان میدهد،
2

4

۳

نسخة ایرانی این ابزار شامل سه خردهمقیاس پاسخگری  ،درخواستگری و غفلت از برازش مناسبی
برخوردار است .همچنین آلفای کرونباخ این ابزار بهمنظور مقیاس کلی برای زیرمقیاسهای پاسخگری ،غفلت
و درخواستگری بهترتیب  0/6 ،0/75و  0/5۳بود .جوالییها ،زارع و موسوی ( )۱۳۹6نیز به بررسی
5
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فراوالدگری (هاوک و هولدن )2006 ،پرداختند .پژوهش آنها نشان
6

7

۸

۹

میدهد این ابزار در چهار عامل ارزیابی  ،پیشبینی  ،انعکاس و حل مسئله در جامعة ایرانی استفاده
میشود .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/۸5بهدست آمد.
آمارها حاکی از آن است که  2۸5میلیون نفر در دنیا با مشکالت ناشی از بینایی مواجهند و  ۳۹میلیون نفر
از آنها نابینا هستند (پاسکولینی ،ماریوتی .)20۱2 ،این آمار در ایران  5تا  ۸درصد اعالم شده است (شریفی
درآمدی و مالمیر .)۱۳۹۱ ،شیوع باالی آسیبهای بینایی و مسائلی که خانوادههای این گروه با آنها مواجه
میشوند ،لزوم توجه و بررسی نیازهای آنها را نمایان میکند .از سوی دیگر ،بررسی پیشینههای نظری و
پژوهشی نشان میدهد که عمدة مطالعات صورتگرفته در حیطة فرزندپروری با استفاده از ابزارهایی انجام
شده که مبتنی بر فرهنگ ایران نبوده و عمدتاً در کشورهای غربی ساخته شده است .با توجه به اینکه در این
ابزارها فهرستی ازپیش تعیینشده بهمنظور پاسخگویی ارائه میشود ،مادران فرهنگهای مختلف ممکن است
تفسیرهای متفاوتی از هریک از مواد فهرست مذکور داشته باشند .برایناساس هدف این تحقیق بررسی
ویژگیهای روانسنجی مقیاس شیوههای فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) در نمونهای از والدین کودکان با آسیب
بینایی است.

جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف بنیادی است که در قالب یک طرح پژوهشی
همبستگی انجام شده است .جامعة آماری این پژوهش ،والدین دارای فرزند با آسیب بینایی ساکن شهر تهران
بودند .برای مشخصکردن حجم نمونه در هنجاریابی با توجه به تعداد گویههای مقیاسی که قرار است ساختار
عاملی آن بررسی شود ،به ازای هر گویه بین  5تا  ۱0نفر بهعنوان حجم نمونه الزم در پژوهش انتخاب
1. confirmatory factor analysis method
2. responsiveness
3. request
4. neglect
5. meta- parenting questionnaire
6. assessment
7. forecast
8. reflection
9. problem solving
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میشوند (دیکسون .)200۱ ،همچنین هومن و عسگری ( )۱۳۸4حداقل حجم نمونه را  250نفر درنظر گرفتند
و تعداد  500نفر را برای تحلیل مطلوب دانستند .بدینترتیب انتخاب  ۳00نفر بهعنوان نمونة پژوهش کافی
است .برای نمونهگیری ،با مراجعه به مدارس آموزشی نابینایان شهر تهران ۳00 ،نفر به روش نمونهگیری
دردسترس انتخاب شدند .پس از دریافت مجوز ،به مدارس و مراکز نگهداری کودکان آسیب بینایی مراجعه
شد و هماهنگی الزم برای شروع کار پژوهشی توسط مدیران و مدارس و مراکز و معلمان مربوط صورت
گرفت .پرسشنامههای شیوههای فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) و سبک فرزندپروری بامریند ( )۱۹7۳به همراه
دستورالعمل کتبی نحوة تکمیل آنها ،در اختیار والدین دانشآموزان نمونه قرار گرفت .قبل از انجام پژوهش،
والدین از محرمانهبودن اطالعات با استفاده از زبانی قابلفهم آگاه شدند .رضایت آگاهانه شامل این موارد
است :مشخصات کلی پژوهش و پژوهشگر ،داوطلبانهبودن شرکت در تحقیق ،نوع فعالیتی که شرکتکنندگان
باید انجام دهند ،توضیح حق انصراف از ادامة همکاری در هر زمان ،توضیح منافع و خطرات احتمالی شرکت
در تحقیق ،روشهای حفظ رازداری و محدودیتهای اجتماعی در این زمینه .مالکهای ورود به پژوهش
شامل داشتن حداقل یک فرزند دارای آسیب بینایی و زندگی دانشآموز با مادر بود .مالکهای خروج از
پژوهش نیز ابتالی دانشآموز به اختالالت جسمی و روانی غیر از آسیب بینایی بود.

ابزار سنجش
شیوههای فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) ()APMQ

1

این ابزار ر ارجمندنیا در سال  ۱۳۹۳تهیه و تدوین کرد .در ساخت این ابزار ،برای شناسایی گویههای
پرسشنامه ابتدا مصاحبة عمیق با ده والد (پنج والدی که دارای فرزند با چالشهای رفتاری بودند و پنج والدی
که چالش رفتاری جدی با فرزند خود نداشتند) در قالب گروه متمرکز طی پنج جلسه صورت گرفت .پس از
اجرای مصاحبهها ،مضامین گفتوگوها استخراج و مقولهبندی شد .در کنار مصاحبه با والدین پرسشنامههای
موجود در حوزة فرزندپروری مطالعه و درنهایت شکل اولیة پرسشنامه آماده شد .در مرحلة بعد چهل والد برای
اجرای آزمایشی ابزار ساختهشده به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند .پس از اجرای آزمایشی ،دو گویه از
مجموعة گویهها که ضریب همسانی درونی پایینی داشتند ،از پرسشنامه حذف شدند و بدینترتیب نسخة
نهایی پرسشنامه تهیه شد (ارجمندنیا ،صفایی و ملکی .)۱۳۹6 ،ارجمندنیا ،صفایی و ملکی ( )۱۳۹6روایی این
ابزار را به روش تحلیلعاملی اکتشافی بررسی کردند .براساس نتایج حاصل از چرخش عاملها به روش
واریماکس ،این ابزار شامل  2۸سؤال و پنج خردهمقیاس بود که این پنج عامل درمجموع  56/۱02درصد از
واریانس کل را تبیین کردند .خردهمقیاسهای این ابزار شامل فرزندپروری مقتدرانه در  ۹سؤال شامل
گویههای  27-۱۹-6-5-4-۳-2-۱و  ،2۸همکاری با همسر در فرزندپروری در شش سؤال شامل گویههای
 ۱۳-۱2-۹-۸-7و  ،2۳نقش فامیل (پدربزرگ مادربزرگ) در شش سؤال شامل گویههای -۱5-۱4-۱۱-۱0
)1. Arjmandnia Parenting Methods Questionnaire (APMQ
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 ۱6و  ،20فرزندپروری خودخواهانه در چهار سؤال شامل گویههای  25-24-22و  26و خردهمقیاس وابستگی
به والدین در  ۳سؤال و شامل گویههای  ۱۸-۱7و  2۱است .نمرهگذاری این ابزار بهصورت لیکرت
چهاردرجهای است که شامل چهار گزینة همیشه (نمرة  ،)۳اغلب اوقات (نمرة  ،)2گاهی اوقات (نمرة  )۱و
هیچوقت (نمرة صفر) است .ویژگیهای روانسنجی این ابزار در والدین دارای فرزند کمتوان ذهنی بررسی
شد .آلفای کرونباخ برای این ابزار و در خردهمقیاسهای فرزندپروری مقتدرانه ،همکاری با همسر در
فرزندپروری ،نقش فامیل (پدربزرگ مادربزرگ) ،فرزندپروری خودخواهانه و وابستگی والدین بهترتیب ،0/۸6
 0/7۹ ،0/76 ،0/۸۱و  0/۸۳بهدست آمد (ارجمندنیا ،صفایی و ملکی.)۱۳۹6 ،

مقیاس شیوههای فرزندپروری بامریند)BPS( 1
مقیاس سبکهای فرزندپروری بامریند را بامریند در سال  ۱۹7۳طراحی کرد .این ابزار شامل  ۳0سؤال است
که در سه خردهمقیاس  ۱0سؤالی تدوین شد .خردهمقیاسهای این ابزار عبارت است از :سبک فرزندپروری
سهلگیرانه شامل عبارات  -2۱-۱۹-۱7-۱4-۱۳-۱0-6-۱و  ،24سبک فرزندپروری استبدادی شامل
عبارات  26-25-۱۸-۱6-۱2-۹-7-۳-2و  2۹و سبک فرزندپروری منطقی شامل عبارات -۱5-۱۱-۸-5-4
 27-24-2۳-22-20و  .۳0نمرهگذاری این ابزار بهصورت لیکرتی است که در پنج درجة کامالً موافقم،
موافقم ،تا حدودی مخالفم ،مخالفم و کامالً مخالفم تنظیم و از صفر تا  4نمرهگذاری شده است .میزان پایایی
این ابزار به روش بازآزمایی برای مقیاس سبک فرزندپروری سهلگیرانه  ،0/۸۱سبک فرزندپروری مستبدانه
 0/۸5و سبک فرزندپروری منطقی  0/۹2بهدست آمد (بامریند .)۱۹۹۱ ،همچنین اسفندیاری ( ،)۱۳74پایایی
این ابزار را در ایران به روش آلفای کرونباخ بررسی کرد که مقدار آن برای خردهمقیاسهای سهلگیرانه،
استبدادی و منطقی بهترتیب  0/77 ،0/6۹و  0/7۳بهدست آمد .همچنین پایایی این ابزار در پژوهش حاضر با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/7۸بود که حکایت از قابلیت اعتماد مناسب این ابزار داشت.

شیوة تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش تجزیه و تحلیل اطالعات به روش تحلیل همبستگی و تحلیلعاملی تأییدی برای مطالعة
میزان رابطه و همخوانی میان متغیرها و استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخة  24و  LISREL 8.8انجام
شد.

)1. Baumrind Parenting Style (BPS
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یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
جدول  .1ویژگیهای توصیفی نمونههای پژوهش
پایة تحصیلی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
جمع کل

جنسیت
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

تعداد
27
20
۳6
۱۹
۳0
۱7
۳2
۱۸
۳۱
۱۹
2۹
22
۱۸5
۱۱5

ب) شاخصهای توصیفی پرسشنامه
جدول  .2ویژگیهای توصیفی زیرمقیاسهای پرسشنامة شیوههای فرزندپروری ارجمندنیا (شفا)
مؤلفهها
فرزندپروری مقتدرانه
همکاری با همسر در فرزندپروری
نقش فامیل (پدربزرگ مادربزرگ)
فرزندپروری خودخواهانه
وابستگی به والدین

میانگین
2۹/۹4
2۱/02
۱۹/۹۳
۱۳/0۱
۱0/2۳

انحراف معیار
4/7۸
۳/6۳
۳/46
2/4۹
2/۱

کجی
-0/5۱
-0/64
-0/6۳
-0/65
-0/07۸

کشیدگی
0/24
-0/۱۹
-0/05
0/۳۹
0/۳6

ج) روایی مبتنی بر تحلیلعاملی تأییدی
برای بررسی تحلیلعاملی تأییدی پرسشنامة شیوههای فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) ابتدا شاخصهای برازش
مدل بررسی شد.
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل عاملی
شاخص برازش
χ2/df
IFI
NNFI
RMSEA
CFI
SRMR

دامنة مورد قبول
≥۳
<0/۹
<0/۹
>0/0۸
<0/۹
>0/0۸

مقدار مشاهدهشده

ارزیابی شاخص برازش

2/۱۱
0/۹2
0/۹۱
0/06۱
0/۹2
0/064

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

سؤاالت ابزار و معناداری آنها بررسی شد .سطح معناداری کمتر از  0/05و مقدار  tباالتر از  ۱/۹6نشان
میدهد که همة سؤاالت ابزار معنادار است؛ بنابراین ابزار در پنج خردهمقیاس و  2۸سؤال تأیید شد .در جدول
 ،2سؤاالت مربوط به هر مؤلفه ،ضرایب غیراستاندارد ،استاندارد ،آمارة  tو سطح معناداری هر گویة ابزار
مشخص است.
شاخص نسبت مجذور کای بر درجة آزادی ( )χ2/dfنشان داد که این عدد کمتر از  ۳و به معنای برازش
مدل با دادههاست .تقریب خطای ریشة مجذور میانگین ( )RMSEAبرابر  0/06۱و ریشة دوم میانگین
مربعات باقیمانده ( )SRMRنیز برابر با  0/064است که از میزان مالک ( )0/0۸کوچکتر است و درنتیجه
برازش مدل را تأیید میکند .درنهایت شاخصهای  NNFI،CFI ،IFIنیز از مالک موردنظر ( )0/۹بزرگتر
هستند و برازندهبودن مدل عاملی مقیاس فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) را تأیید میکنند.
شکل  ۱مدل تحلیلعاملی تأییدی مقیاس شیوههای فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) در حالت ضرایب
استاندارد را نمایش میدهد .مقدار پارامتر برآوردشده برای هریک از متغیرها نشاندهندة قدرت بار عاملی هر
متغیر بر عامل مرتبط با آن است .براساس جدول  ،2بیشترین میانگین زیرمقیاسهای این ابزار ،برای
زیرمقیاس فرزندپروری مقتدرانه با مقدار  2۹/۹4و کمترین میانگین برای زیرمقیاس وابستگی به والدین با
مقدار  ۱0/2۳بود .همچنین با توجه به اینکه مقادیر چولگی و کشیدگی دادهها بین  +2و  -2است ،دادهها در
سطح  0/05از توزیع بهنجار برخوردارند .ابزار معتبر و مطمئن ابزاری است که ویژگی تکرارپذیری و
بازپدیدآوری داشته باشد؛ یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بهکار برد و در همة موارد نتایج یکسان تولید کرد
(هومن .)۱۳7۸ ،میزان قابلیت اعتماد در پژوهش حاضر از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .مقدار
آلفای بیش از  0/۹عالی ،بین  0/۸-0/۹خوب 0/7-0/۸ ،قابلقبول 0/6-0/7 ،قال بحث 0/5-0/6 ،ضعیف
است و کمتر از  0/5قابلقبول نیست (جورج و مارلی.)200۳ ،
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0/۳4 0/۳۸

0/45

0/42
0/4۳
۱/00

فرزند پروری
مقتدرانه

۱/00

همکاری با
همسر در
فرزند پروری

۱/00

نقش فامیل
(پدربزرگ

0/50

0/5۱

0/52
0/5۹

0/44
0/42
0/5۱

مادربزرگ)

0/۳5
0/45
0/50
0/40
0/4۹

فرزند پروری
خودخواهانه

۱/00

0/42

وابستگی به
والدین

0/40

0/4۱

0/40
0/5۹
0/54
0/57

Q1

0.۸0

Q2

0.۸6

Q3

0.۸۹

Q4

0.۸2

Q5

0.76

Q6

0.۸۱

Q19

0.75

Q27

0.74

Q28

0.7۳

Q7

0.7۱

Q8

0.76

Q9

0.۸۱

Q12

0.۸2

Q13

0.74

Q23

0.۸4

Q10

0.۸۸

Q11

0.7۹

Q14

0.75

Q15

0.۸4

Q16

0.76

Q20

0.۸۳

Q22

0.۸4

Q24

0.57

Q25

0.۸۳

Q26

0.۸4

Q17

0.65

Q18

0.70

Q21

0.6۸

شکل  .1تحلیلعاملی تأییدی مقیاس شیوههای فرزند پروری ارجمندنیا (شفا) در حالت
ضرایب استاندارد
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جدول  .4مؤلفهها ،سؤاالت ،ضرایب و معناداری پرسشنامة شیوههای فرزندپروری ارجمندنیا
(شفا)
مؤلفه

فرزندپروری
مقتدرانه

همکاری با
همسر در
فرزندپروری

نقش فامیل
(پدربزرگ
مادربزرگ)

شمارة
سؤال
۱

فرزندم دربارة مسائل مورد عالقة خود با من صحبت میکند.

0/44

0/45

7/۳2

2

با فرزند خود دربارة تغییر رفتارش صحبت میکنم.

0/40

0/۳۸

6/۱۳

p>0/0۱

۳

با فرزند خود شوخی میکنم.

0/۳2

0/۳4

5/۳7

p>0/0۱

4

با فرزند خود برای تفریح قدم میزنم.

0/۳۹

0/42

6/۹2

p>0/0۱

5

با فرزند خود داخل منزل بازی میکنم.

0/50

0/4۹

۸/۱۱

p>0/0۱

6

فرزندم دربارة مسائل مدرسة خود با من صحبت میکند.

0/46

0/4۳

7/0۹

p>0/0۱

۱۹

من ،همسرم و فرزندم با هم به تماشای فیلم /سریال مینشنیم.

0/4۸

0/50

۸/۳5

p>0/0۱

27

در همة امور از فرزندم حمایت میکنم تا احساس کمبود نکند.

0/5۱

0/5۱

۸/46

p>0/0۱

2۸

چنانچه فرزندم خطایی بکند ،او را سرزنش و تقبیح نمیکنم.

0/47

0/52

۸/6۸

p>0/0۱

7

با همسرم دربارة مدیریت رفتار فرزندم صحبت میکنیم.

0/57

0/54

۸/7۱

p>0/0۱

۸

همسرم از برخوردهایی که برای فرزندم اعمال میکنم حمایت میکند.

0/4۱

0/4۹

7/۸4

p>0/0۱

۹

روشهای برخورد همسرم با فرزندم ،مورد تأیید من است.

0/40

0/44

6/۹6

p>0/0۱

۱2

برای هماهنگکردن روشهای تربیتی با همسرم صحبت میکنم.

0/۳6

0/42

6/60

p>0/0۱

۱۳

من و همسرم از روشهای درستی برای تربیت فرزندم استفاده میکنیم.

0/5۳

0/5۱

۸/۱2

p>0/0۱

2۳

همسرم به مشکالت رفتاریای که فرزندم دارد ،بیتفاوت است.

0/۳۹

0/40

6/۳0

p>0/0۱

۱0

همة اعضای خانواده هنگام غذاخوردن سر سفره /میز حاضر هستند.

0/۳7

0/۳5

5/57

p>0/0۱

۱۱

هنگام غذاخوردن دربارة موضوعات مختلف صحبت میکنیم.

0/4۸

0/45

7/۳4

p>0/0۱

۱4

رفتار فرزند من باید خوشایند پدربزرگ و مادربزرگش باشد.

0/50

0/50

۸/۱۳

p>0/0۱

۱5

نحوة برخورد پدر و مادرم با فرزندم مورد تأیید من است.

0/۳۸

0/40

6/۳5

p>0/0۱

۱6

نحوة برخورد پدرم و مادرم با فرزندم مورد تأیید همسرم است.

0/52

0/4۹

7/۹7

p>0/0۱

0/4۱

0/42

6/6۹

p>0/0۱

0/۳۹

0/40

6/60

p>0/0۱

24

چنانچه فرزندم خطایی مرتکب شود ،او را تنبیه بدنی میکنم.

0/65

0/66

۱۱/0۳

p>0/0۱

25

فرزندم باید مراعات حال من را بکند؛ چراکه در طول روز خسته میشوم.

0/۳۸

0/4۱

6/75

p>0/0۱

26

فرزندم را بهگونهای تربیت میکنم که عصای دستم در زمان پیری باشد.

0/40

0/40

6/56

p>0/0۱

۱7

فرزندم شبها هنگام خواب پیش من و همسرم میخوابد.

0/5۳

0/5۹

۱0/06

p>0/0۱

۱۸

من یا همسرم قبل از خواب فرزندم در کنار او میخوابیم تا خوابش ببرد.

0/5۳

0/54

۹/۱۹

p>0/0۱

2۱

هر ساله ،مسافرتهای خارج از شهر در برنامة زندگیمان است.

0/54

0/57

۹/67

p>0/0۱

22

وابستگی به
والدین

غیراستاندارد

p>0/0۱

20

فرزندپروری
خودخواهانه

سؤاالت

ضرایب

ضرایب
استاندارد

t

سطح
معناداری

من ،همسرم و فرزندم با هم بدون همراهی خانوادة دیگری ،به مسافرت
میرویم.
وقتی با فرزندم بازی میکنم ،بهگونهای عمل میکنم که او برندة بازی
باشد.
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جدول  .5نتایج آزمون کرونباخ برای بررسی قابلیت اعتماد زیرمقیاسهای پرسشنامة شیوههای
فرزندپروری ارجمندنیا
تعداد سؤال
۹
6
6
4
۳

مؤلفه
فرزندپروری مقتدرانه
همکاری با همسر در فرزندپروری
نقش فامیل (پدربزرگ مادربزرگ)
فرزندپروری خودخواهانه
وابستگی به والدین

آلفای کرونباخ
0/۸۱0
0/7۹2
0/75۸
0/7۳7
0/7۱0

براساس جدول  ،5مقدار آلفای کرونباخ بهدستآمده برای زیرمقیاسهای ابزار حاضر بیشتر از  0/07بود؛
بنابراین ضرایب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای زیرمقیاسهای پرسشنامة فرزندپروری ارجمندنیا در حد
قابلقبولی بود .بهمنظور بررسی درستی مالک پرسشنامة فرزندپروری ارجمندنیا ،از پرسشنامة سبکهای
فرزندپروری بامریند ( )۱۹7۳استفاده و ضرایب همبستگی پیرسون بین نمرات دو پرسشنامه محاسبه شد.
نتایج بهدستآمده در جدول  5مشخص است.
جدول  .6ضرایب همبستگی بین زیرمقیاسهای پرسشنامة شیوههای فرزندپروری ارجمندنیا و
سبکهای فرزندپروری بامریند
مؤلفه
فرزندپروری مقتدرانه
همکاری با همسر در فرزندپروری
نقش فامیل (پدربزرگ مادربزرگ)
فرزندپروری خودخواهانه
وابستگی به والدین

سبک مقتدرانه
**
0/2۱7
**
0/۱۹5
*
-0/۱64
**
0/245
**
-0/۱72

سبک سهلگیرانه
**
-0/۱۸4
*
-0/۱5۸
**
-0/۱۹7
*
0/۱4۳
*
0/۱66

سبک مستبدانه
**
-0/2۳۱
**
-0/۱75
*
0/۱52
**
-0/۱۸6
*
0/۱5۹

*معناداری در سطح ** 0/05معناداری در سطح 0/01

در جدول  ،6نتایج همبستگی پرسشنامة فرزندپروری ارجمندنیا و پرسشنامة سبکهای فرزندپروری
بامریند نمایان است .براساس نتایج بهدستآمده ضرایب همبستگی محاسبهشده بین زیرمقیاسهای
پرسشنامة فرزندپروری ارجمندنیا و سبکهای فرزندپروری بامریند معنادار بودند ( .)P>0/05با توجه به
معناداری ضرایب بهدستآمده درستی مالکی پرسشنامه تأیید شد.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش ،اعتباریابی پرسشنامة سبکهای فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) بود .بهمنظور بررسی
اعتباریابی و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامة فرزندپروری ارجمندنیا از آزمون تحلیلعاملی تأییدی
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استفاده شد .همچنین برای بررسی درستی سازة ابزار ،از آزمون آلفای کرونباخ ،بهمنظور بررسی قابلیت اعتماد
ابزار و به منظور بررسی درستی مالکی این ابزار از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد .نتایج حاصل از
آزمون تحلیلعاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار لیزرل نشان میدهد ،شاخصهای ( ،)χ2/dfتقریب خطای
ریشة مجذور میانگین ( ،)RMSEAریشة دوم میانگین مربعات باقیمانده ( )SRMRو شاخصهای ،IFI
 NNFI،CFIدرستی سازة مقیاس فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) را تأیید میکنند .همچنین نتایج بارهای
عاملی تمامی مؤلفههای مقیاس فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) (فرزندپروری مقتدرانه ،همکاری با همسر در
فرزندپروری ،نقش فامیل (پدربزرگ مادربزرگ) ،فرزندپروری خودخواهانه و وابستگی به والدین) بیانگر این
است که بارهای عاملی در سطح آلفای  0/0۱معنادار هستند؛ بدینمعنا که سؤاالت این مقیاس همان چیزی
را اندازه میگیرند که برای آن طراحی شدهاند .نتیجة این پژوهش با پژوهش ارجمندنیا ،صفایی و ملکی
( )۱۳۹6همسو است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مقیاس شیوههای فرزندپروری ارجمندنیا (شفا)
دارای ویژگیهای روانسنجی مطلوبی است و بهطورکلی میتواند در جامعة ایرانی استفاده شود؛ یعنی
پرسشنامة ارجمندنیا میتواند بهعنوان ابزاری بومی استفاده شود .همچنین این ابزار که در جامعة والدین دارای
کودکان دارای کمتوان ذهنی بررسی شد ،پنج زیرمقیاس فرزندپروری مقتدرانه ،همکاری با همسر در
فرزندپروری ،نقش فامیل (پدربزرگ مادربزرگ) ،فرزندپروری خودخواهانه و وابستگی به والدین داشت .از این
نظر نیز پرسشنامة حاضر با پرسشنامة ارجمندنیا ،صفایی و ملکی ( )۱۳۹6همسوست .امیرسرداری ،اسماعیلی
و خادمی ( )۱۳۹5نیز در تحقیق خود برای بررسی کفایت شاخصهای روانسنجی پرسشنامة فرزندپروری
یانگ ( )YPIاز تحلیل مؤلفههای اصلی از طریق چرخش واریماکس استفاده کردند و  ۱7عامل را در تحلیل
بهدست آوردند .همچنین صدر و همکاران ( )۱۳۹7به بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة
سبکهای فرزندپروری دارلینگ و تویوکاوا ( )PSI-II( )۱۹۹7پرداختند که نتیجة تحلیل مؤلفههای اصلی با
چرخش واریماکس راهحلهای سهعاملی و چهارعاملی را نشان داد که بهترتیب  45/۱۳و  52/۱7درصد از
واریانس کل را تبیین کردند .نتایج حاصل از تحلیلعاملی تأییدی شاخصهای برازش بهتر راهحل سهعاملی
را در مقایسه با راهحل چهارعاملی نشان داد که نشاندهندة برازش بهتر راهحل سهعاملی با دادهها در جامعة
ایران بود .آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/65بود و برای سه عامل از  0/5۳تا  0/75بهدست آمد .ضریب
همبستگی در روش بازآزمون  0/77بهدست آمد که نشاندهندة قابلیت اعتماد قابلقبول ابزار است .در
پژوهش حاضر ،نتایج بار عاملی مؤلفة فرزندپروری مقتدرانه ،همکاری با همسر در فرزندپروری ،نقش فامیل
(پدربزرگ مادربزرگ) ،فرزندپروری خودخواهانه و وابستگی به والدین نشان میدهد که همة مؤلفههای
مقیاس فرزندپروری ارجمندنیا در سطح آلفای  0/0۱معنادار است .نتایج آزمون توصیفی نشان میدهد که
دادهها از توزیع بهنجاری برخوردار هستند .برای بررسی قابلیت اعتماد از شاخصهای همسانی درونی (آلفای
کرونباخ) استفاده شد .همة ضرایب معنادار بود .نتایج تجزیه و تحلیل دادههای آزمون کرونباخ در بعد
فرزندپروری مقتدرانه  ،0/۸۱در بعد همکاری با همسر در فرزندپروری  ،0/7۹در بعد نقش فامیل (پدربزرگ
مادربزرگ)  ،0/75در بعد فرزندپروری خودخواهانه  0/7۳و بعد وابستگی به والدین  0/7۱بود .این نتایج در
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کنار دقتی که در مراحل قبل از طراحی و انتخاب گویهها تا دقت در اجرا شکل گرفته بود ،بیانگر قابلیت
اعتماد مطلوب این ابزار است .قابلیت اعتماد نسخة فارسی مقیاس سبکهای فرزندپروری بامریند ( )۱۹7۳در
نمونة ایرانی نیز حدود  2/۳گزارش شده است (بیرامی و بهادری خسروشاهی)۱۳۸۹ ،؛ همچنین قابلیت اعتماد
پرسشنامة بامریند ( )۱۹7۳در پژوهش شفیعپور ،شیخی ،میرزایی و کاظمنژاد لیلی ( )۱۳۹4برابر با  0/۸۳بود؛
بنابراین از جهاتی میتوان این پژوهش را همسو دانست ،اما وجه تمایز اصلی مقیاس شیوههای فرزندپروری
ارجمندنیا (شفا) ،توجه به بافت فرهنگ ایرانی در طراحی گویههاست؛ برای مثال با توجه به جایگاه و اهمیت
خانواده و ارتباط بیشتر خانوادهها با بزرگان و بستگان در بافت فرهنگی ایران ،در این مقیاس به نقش
پدربزرگ و مادربزرگها نیز در الگوهای ارتباطی والدین و فرزندان پرداخته شده است که تاکنون در تحقیقات
و ابزارهای خارجی (که وابسته به فرهنگ هستند) به این موضوع پرداخته نشده است .دربارة بررسی روایی
مالکی مقیاس فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) از روایی همگرا استفاده شد .بهمنظور بررسی روایی مالک
پرسشنامة فرزندپروری ارجمندنیا ،از پرسشنامة سبکهای فرزندپروری بامریند ( )۱۹7۱استفاده و ضرایب
همبستگی پیرسون بین نمرات دو پرسشنامه محاسبه شد .براساس یافتهها ضرایب همبستگی محاسبهشده
بین زیرمقیاسهای پرسشنامة فرزندپروری ارجمندنیا و سبکهای فرزندپروری بامریند ( )۱۹7۱معنادار هستند
( .)P>0/05با توجه به معناداری ضرایب بهدستآمده درستی مالک پرسشنامه تأیید شد که دلیلی بر درستی
ابزار است و میتوان گفت این مقیاس ،از قابلیت اعتماد و درستی مطلوبی در نمونة پژوهش حاضر برخوردار
است و میتوان از آن بهعنوان یک ابزار توسعهیافتة جدید در نمونههای مشابه استفاده کرد .یافتههای این
بخش از پژوهش تأکید میکنند که مقیاس حاضر روایی همزمان دارد .به عبارت دیگر مقیاس شیوههای
فرزندپروری ارجمندنیا (شفا) همگرا با مقیاس سبکهای فرزندپروری بامریند است که این امر نشان میدهد
پرسشنامة ارجمندنیا میتواند در میان جامعة ایرانی استفاده شود .امروزه سبک طبقهبندی انواع فرزندپروری
که بیشترین و گستردهترین استفاده را در میان پژوهشگران و محققان دارد ،براساس کار بامریند ( )۱۹7۱تهیه
شده است .آنها سبکهای فرزندپروری را براساس دو بعد پاسخگری ۱و درخواستگری 2طبقهبندی کردند.
بعد پاسخگری با مهربانی ،پذیرش و مراقبت مشخص میشود .بعد درخواستگری نیز با محدودیت ،دخالت و
نظم مشخص میشود که تعامل این دو بعد چهار نوع سبک فرزندپروری بهوجود میآورد :سبک فرزندپروری
مقتدرانه (نمرات باال در هر دو بعد درخواستگری و پاسخگری) ،سبک فرزندپروری استبدادی (نمرات باال در
درخواستگری و پایین در پاسخگری) ،سبک فرزندپروری سهلگیرانه (نمرات باال در پاسخگری و پایین در
درخواستگری) و سبک فرزندپروری غافالنه (نمرات پایین در هر دو بعد پاسخگری و درخواستگری) (فان و
ژنگ .)20۱4 ،در میان تحقیقات دربارة سبکهای فرزندپروری بهطور مکرر مشخص شده است ،سبکهای
فرزندپروری نقش مهمی در دستاوردهای رشدی اشخاص بازی میکند (کولینز ،مکوبی ،استرنبرگ،
هدرینگتون و بورنستاین2000 ،؛ گارسیا )20۱4 ،از دیدگاه ابعادی دستاوردهای رشدی مثبت کودکان تقریباً
1. responsiveness
2. request
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همیشه با تأمین تربیت برای مثال ،گرمی و پاسخگری ،تشویق استقالل برای مثال دموکراسی و خودمختاری
و مهارگری مناسب مرتبط بوده است (سوئنس ،دسی و وانستنکیست .)20۱7 ،بهدلیل همین اهمیت رشدی
سبکهای فرزندپروری برای فرزندان پرسشنامههای بسیاری برای سنجش سبکهای فرزندپروری ساخته
شده است که تعدادی از آنها به فارسی ترجمه شده و در تحقیقات فارسی استفاده شدهاند .از جملة آنها
۱
میتوان به پرسشنامة شیوههای فرزندپروری بامریند ( ،)۱۹7۳ابزار ارتباط والدینی (پارکر ،تاپلینگ و براون،
۳

2

 ،)۱۹7۹پرسشنامة اقتدار والدین (بوری ،)۱۹۹۱ ،پرسشنامة شیوههای فرزندپروری رابینسون ،ماندلکو ،السون
4

و هارت ( ،)۱۹۹5پرسشنامة سبکهای فرزندپروری ادراکشده (مککالن و مرل )۱۹۹۸ ،اشاره کرد .این
بررسی نشان میدهد وجود یک ابزار بومی برای سنجش روابط والدین و فرزندان ضروری است که نتایج
نشان میدهد از ابزار سبک فرزندپروری ارجمندنیا بهعنوان ابزاری بومی منطبق بر فرهنگ ایرانی استفاده
کرد .میتوان گفت این پرسشنامه قابلیت اعتماد نسبی دارد و تحلیل عوامل نیز عوامل پرسشنامة اصلی را با
تغییراتی نمایان میکند و بهطورکلی میتوان از آن برای انجام کارهای پژوهشی استفاده کرد .نکتة دیگر این
است که با توجه به تفاوتهای فرهنگی بسیار در حوزة فرزندپروری ،شاید بهتر باشد از ابتدا ابزاری مستقل
ساخته شود .همانطور که عبدالغفور و کورکان ( )20۱4پس از بررسی بسیاری از ابزارهای سبکهای
فرزندپروری تصمیم گرفتند ابزاری متناسب با سنتهای فرزندپروری شرقی و زمینة فرهنگی خود در هند
بسازند.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به فرض صحتنداشتن پاسخهای برخی از سؤاالت از سوی
آزمودنیها که مایل به ارائه تصویر درست و واقعی از خصوصیات شخصی خود نبودند و ترس از اینکه
قضاوت قرار شوند ،اشاره کرد .همچنین ،نمونة دردسترس برای اجرای آزمون انتخاب شد؛ بنابراین در
پژوهشهای بعدی باید این محدودیتهای لحاظ شود و مطالعات بیشتری دربارة نمونههایی از شهرهای
مختلف ایران صورت بگیرد .از سوی دیگر ،رواسازی این ابزار در مدارس افراد با آسیبهای بینایی و والدین
آنها صورت گرفت؛ از اینرو در تعمیم نتایج آن به دیگر نمونهها و افراد عادی باید جانب احتیاط رعایت شود.
استفاده از نمونههای بزرگتر و ناهمگونتر در پژوهشهای بعدی پیشنهاد میشود .به عبارت دیگر بهتر است
در پژوهشهای آینده شهرهای مختلف ایران مدنظر قرار بگیرند و این پرسشنامه در جوامع ،اقوام و
فرهنگهای گوناگون هنجاریابی شود .بررسی میزان اهمیت هریک از زیرمقیاسها نیز ضروری بهنظر
میرسد .با توجه به اجرای این پژوهش بر روی خانوادههای دارای آسیبهای بینایی ،نتایج پژوهش حاضر
میتواند مورد توجه و استفاده خانوادههایی قرار بگیرد که فرزندانی با مشکالت گوناگون دارند .همچنین به
آموزش و پرورش استثنایی و درمانگرانی که با کودکان با ناتوانیهای خاص سروکار دارند ،پیشنهاد میشود
1. parental communication tools
2. parental authority questionnaire
3. parenting practices questionnaire
4. perceived parenting styles
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ویژگیهای روانسنجی و تحلیلعاملی ...

نتایج پژوهش حاضر را در ارتباط با کودکان مبتال به ناتوانیهای بینایی و خانوادههای آنها مدنظر قرار دهند.
همچنین پیشنهاد میشود در کارگاههای روانشناختی و مراکز مشاوره به ابعاد گوناگون فرزندپروری توجه
بیشتری شود تا در این زمینه شیوههای آموزش کارآمدتری تنظیم شود .پیشنهاد میشود با توجه به
ویژگیهای روانسنجی مناسب این مقیاس و بومیبودن آن که با توجه به ویژگیهای فرهنگی کشور تدوین
شده ،در تحقیقات آینده از این ابزار استفاده شود.
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