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 های فرزندپروریشیوه هاگیرد که به این روشار میکفردی و اجتماعی فرزندان خویش به ای را در تربیتهای ویژههر خانواده روش :چکیده

رای ارزیابی بگیرد. این شیوه ها الگوهایی از پرورش فرزندان است که از تعامل بهنجار والدین و پاسخ آنها به رفتار فرزندان شکل می. شودگفته می

 های فرزندپروریهای روانسنجی مقیاس شیوهی ویژگیپژوهش حاضر، با هدف بررساین شیوه ها ابزارها و مقیاس های مختلفی طراحی شده است. 

ای هپژوهش شناختی در دستهروش منظرانجام شد. این پژوهش کاربردی از توان ذهنی کمهای دارای فرزند ز خانوادهای ادر نمونه )شفا( ارجمندنیا

ز بین ساکن شهر تهران بودند که ا توان ذهنیکموالدین دارای فرزند  آماری این پژوهش، شامل کلیه جامعه گیرد.همبستگی قرار می-توصیفی

های از پرسشنامه شیوه ها با استفادهانتخاب شدند. داده توان ذهنیکمکان با مراجعه به مدارس آموزشی و مراکز نگهداری کودنفر  333آنها 

های شدند. یافتههای گردآوری شده تجزیه و تحلیل گردآوری شد. داده( BPS)دپروری بامریند و مقیاس سبک فرزن ارجمندنیا )شفا(پروری فرزند

های همسانی درونی )آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی( عاملی مقیاس داشت و شاخص 3ه مدل مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی نشان از روایی ساز

 کنند مقیاسمیید یها تأای آن داشت. یافتههمطلوب این مقیاس و مؤلفه پایایی ت ازحکای ،دونیمه کردن و بازآزماییو همچنین نتایج روش 

 یرد.مورد استفاده قرار گ جامعه ایرانیتواند در میطور کلی های روانسنجی مطلوبی است و بهدارای ویژگی ارجمندنیا )شفا(فرزندپروری های شیوه
 ذهنیتوان کم فرزندپروری، روایی، شیوهپایایی،  یژگی روانسنجی،و :های کلیدیواژه

 

 
Abstract: Families apply their own parenting methods for individual and social training of their children. These methods 

include models of child rearing that are shaped by interaction between behavior of parents and their reactions to 

children's behaviors. For assessing these methods, different kinds of scales and instruments have been proposed. The 

aim of this study was to investigate psychometric properties of Arjmandnia Parenting Methods Scale (APMS) on 

families who have children with intellectual disabilities. This research was a cross-correlational research. The 

population of this study included all parents who have children with intellectual disability in Tehran. Arjmandnia 

Parenting Methods Scale (APMS) and the Baumrind Parenting Styles (BPS) were administrated to 300 parents who 

were selected according to availability sampling method. The results of exploratory factor analysis revealed the validity 

of the five factors of the scale as indicators of internal consistency (Cronbach's Alpha and Theta respectively) and also 

the split half method indicated favorable credit for the scale and its components. The results show that the APMS has 

appropriate characteristics and totally can be used in the Iranian sample.  
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 مقدمه
اولین و منبع اصلی مراقبت و حمایت است و  ،هخانواد

ه البترود و ترین نظام ارتباطی برای کودکان به شمار میمهم

)ویدمر،  نقش دارندهمه اعضای خانواده در سالمت روانی 

والدین در تعیین  (.0393کارمیناتی، -کمپ، ساپین و گالی

یفا نقش ا طور مستقیممحیط اجتماعی و فیزیکی کودکان به

، 0سازیو مدل 9نشدواسطه فرآیند اجتماعیکنند و بهمی

مستقیم و های کودکانشان را به صورت رفتارها و نگرش

ن و گرستی، ولک، اشتاین،کنند )ریتچمی مستقیم هدایتغیر

دین به عنوان اولین عامل وال بنابراین (.0333،  کراوفورد

وانی و اجتماعی کردن کودکان نقش مهمی در تحول راجتماعی

(. تجربه روابطی ایمن 0331عهده دارند )گرولنیک، کودکان بر

و پایدار با والدین و پرورش در فضایی آرام و منظم الزمه 

، پرز و کودک است )واندلر 4پذیریو جامعه 3بهزیستی روانی

های متمرکز بر عوامل والدینی، پژوهش(. 0332، اسکوبی

های فرزندپروری عموما فرزندپروری را هم در پرتو سبک

اند سازی نمودهوالدینی مفهوم عمومی و هم رفتارهای خاص

های های این حوزه بر اساس سازهاما بیشتر پژوهش

 بامریند انجام شده است فرزندپروری معرفی شده توسط

 (.9313)اقبالی، موسوی و حکیما، 

سبک فرزندپروری بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی 

گیری والدین با فرزندان است و عامل مهمی برای تحول و یاد

( و 0334، ین، گرانیک، استولمیلر و اسنایدر)هالستکودکان 

شود. محسوب می( 0396)آروسوبیال و سوباسری،  نوجوانان

 طور ویژه توسط بامریندهای فرزندپروری بهداختن به شیوهپر

ها مطالعاتی را برای تدوین چارچوب ورت گرفت که برای دههص

 ، دیکن، سیگمن)هابس تایتمفهومی آن به انجام رساند 

  (.0393 ،گرنت، جهنس و موبلی 

های فرزندپروری نظریات متعددی ارائه در زمینه سبک

 (9129) نظریه بامریند ترین آنهاشده است که یکی از مهم

سازد بامریند در مطالعات خود سه ویژگی را آشکار می است.

دان مؤثر فرزندپروری جدا چناز روش نهرا  که روش مؤثر

( پذیرش و روابط نزدیک 9این سه ویژگی عبارتند از:  سازد.می

 

( استقالل دادن. از تعامل این سه ویژگی سه 3( کنترل و 0

و  6، مستبدانه3شود: مقتدرانهسبک فرزندپروری مشخص می

. سبک مقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک، 2گیرانهسهل

مشخص های کنترل سازگارانه و استقالل دادن مناسب روش

ن، روابط نزدیک پایی و شود. سبک مستبدانه از نظر پذیرشمی

. تاز نظر کنترل اجباری باال و از نظر استقالل دادن پایین اس

گیرانه روشی مهرورز و پذیرا والدین با سبک فرزندپروری سهل

نشان داده، متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود 

دهند در به فرزندان خود اجازه می کنند. این والدیناعمال می

ر حتی اگ ،گیری نمایندهر سنی که باشند خودشان تصمیم

فرزندپروری  (.0333هنوز قادر به انجام این کار نباشند )دیاز، 

مقتدرانه با امیدواری فرزندان همبستگی مثبت دارد )بشارت، 

 .(9314، لواسانیهوشمند، رضازاده و 

عنوان یکی از به ،وریاز فرزندپر یمطالعات متعدد

مؤثرترین عوامل در بروز یا تداوم مشکالت رفتاری کودکان یاد 

تلگان و سندرز، ؛ 0332اند )پاردینی، فایت و بارک، کرده

؛ کاپانگ، 0332و کامینگز،  شودلیچ ؛0333؛ دیاز، 0390

، شیب، کالپ اسمیت، کالپ،-کرتنر ؛0336هولمبک و پیکاف، 

وینث، -گلدشتاین، هاروی و فریدمن؛ 0336، و همکاران اون 

، و همکارانکالرک  پریور، لوییز، باگورس، سایر ،-رمیل؛ 0332

0336 .)  

یکی از ابعاد تحول انسان است که سبک  2تحول اجتماعی  

یکی از و  دین بر آن بسیار مؤثر استفرزندپروری وال

ای ههای تحول اجتماعی کودکان )که تحت تأثیر شیوهشاخص

گیرد(، رفتارهای سازشی است )گروکس، فرزندپروی قرار می

 های کارکردی از قبیل(. اصطالح رفتار سازشی به توانایی0339

که برای  99و خود مدیریتی 93، قابلیت اجتماعی1خود مراقبتی

استقالل در زندگی روزمره ضروری هستند اشاره دارد 

دکانی از جمله کو 90توان ذهنی(. کودکان کم0331)وستوود، 

که  ایگونهبه ؛ای دارندهستند که در رفتار سازشی ضعف عمده

7. permissive  

8. social development  

9. self-care  

10. social competence  

11. self-management  

12. intellectual disability 
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1. socialization 

2. modeling 

3. mental well being 

4. socialization 

 

5. authoritative  

6. authoritarian  



 

( دو ویژگی برجسته 0393) 9توان ذهنی آمریکاانجمن کم

توانی ذهنی را محدودیت قابل مالحظه در کارکرد شناختی کم

توانی ذهنی در ویرایش پنجم کم .داندو رفتارهای سازشی می

در گروه  روانیهای راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

توانی ذهنی اختاللی قرار دارد. کم 0تحولی-های عصبیاختالل

گیرنده شود و در بری دوره تحول شروع میاست که در ط

های وری سازشی و هوشی فرد در حوزهنارسایی در کنش

 ،انجمن روانپزشکی آمریکاعملی، اجتماعی و مفهومی است )

تأخیر  ،دوره تحول طی(. در رفتارهای سازشی این افراد 0393

و ضعف  (0393شود )گرال، لئوناردو و پائوال، و نارسایی دیده می

د گذاربر زندگی روزمره آنان تأثیر میعمده در رفتار سازشی، 

دهی آنان به یک موقعیت خاص یا محیط را و توانایی پاسخ

توانی ذهنی آمریکا، دهد )انجمن کمتحت تأثیر قرار می

اند با تغییر سبک تعددی نشان دادههای مپژوهش(. 0393

توان رفتار سازشی کودکان را بهبود فرزندپروری والدین می

، مداحی، لیاقت، صمدزاده و مرادی؛ 9321بخشید )زارعی، 

( حاکی 9314نیا )زاده و شاکرینتایج پژوهش قطب (.9313

کننده بینیرانه پیشاز این امر بود که سبک فرزندپروری مقتد

توان ذهنی است؛ آموزان کمادار رفتار سازشی دانشمعنمثبت و 

ه منفی کنندبینیسبک فرزندپروی مستبدانه پیشکه درحالی

  توان ذهنی بود.آموزان کمادار رفتار سازشی دانشو معن

توانی ذهنی تشخیص داده زمانی که کودکی مبتال به کم

 دهد وی را تحت تأثیر قرار میرتجربه فرزندپرو ،شودمی

. دهدانتظارات والدین در مورد کودک و آینده او را تغییر می

زندپروری والدین دارای کودکان های فرتوان گفت سبکمی

های با سبکدلیل ناتوانی کودکانشان توان ذهنی بهکم

 دارای کودکان عادی متفاوت است فرزندپروری والدین

توان کمدر تعامل با کودکان دارای والدین  (.0390)بستورم، 

-)تروت و هیبرت دهندهای متفاوتی را بروز میذهنی واکنش

واقع تجربه والدین از ناتوانی کودکشان، (. در0330مورفی، 

تأثیر قرار  والدگری و رفتار مراقبتی آنها را تحتحساسیت 

های (، برخی از آنها به شیوه9113زینا و بنویت، دهد )می

کنند و خود حمایت می توانی ذهنیی از کودک با کمافراط

کنند کودکشان را برخی از آنها کودک را رها کرده و سعی می

در تأیید این امر نتایج  (.0333)دسجاردین،  نمایند پنهان
 

1. American Association on Mental Retardation  

2. nuero-developmental 

از این است که والدین کودکان  تحقیقات گوناگون حاکی

های فرزندپروری استبدادی یا توان ذهنی بیشتر از سبککم

. (9313، همتی علمدارلو) کنندمیگیرانه استفاده سهل

ات بدون توجه به محدودیت کودک اوق برخیصورت که بدین

و از شیوه کنند گیری میتوان ذهنی برای او سختکم

ر و براون، مکلنتیر، کرنیک، بیک ند )نمایمستبدانه استفاده می

؛ گائو، 0332رسکم و شلستریت، ؛ 0390؛ بیلن، 0399بلچر، 

فلت از شرایط ( و گاهی نیز به دلیل غ0332چیو، سونگ و لی، 

رفتن انرژی و یا به دلیل تحلیلهای کودک و محدودیت

گیرانه را در پیش ی سهلسبک فرزندپرور ،های آنهاانگیزه

ر همین راستا گائو و د(. 9113)زینا و بنویت، گیرند می

ه والدین ند کبه این نتیجه رسید همکاران در مطالعه خود

دبستانی با نشانگان داون به طور معناداری بیشتر کودکان پیش

از والدین کودکان عادی از سبک فرزندپروری مستبدانه 

به طور افراطی مراقب فرزندشان هستند و  وکنند استفاده می

 (. 0332، و همکاران  کنند )گائواز آنها حمایت می

دهد که تمامی فرهنگی نشان میهای میانمقایسه

ها )بورنستین و چیه، شناختپروری اعم از های فرزندجنبه

( و رفتارها، تا حد زیادی تحت 0332؛ تالویست و آتونن، 0336

گفته (. 0336تأثیر فرهنگ بوده است )بورنستین و چیه، 

. تاثیر فرهنگ است شود که رفتار فرزندپروری عمیقا تحتمی

 هایی باید درنظرکند که چه محدودیتفرهنگ مشخص می

رو در بسیاری از ایناز(. 0394غفور و کروکان، )گرفته شود 

 های روانسنجیشود که یا به بررسی ویژگیکشورها تالش می

های فرزندپروری معتبر و معروف متناسب با فرهنگ پرسشنامه

های و یا اقدام به طراحی پرسشنامه پرداخته شودبومی خود 

اوندر و ترکیه،  عنوان مثال در. بهدشومناسب در جامعه خود 

( به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 0331) گوالی

 (9113)3همکارانفرزندپروری رابینسون، مندلکو، السن و 

ای مناسب از این مقیاس آماده پرداختند و در نهایت نسخه

 کردند.

های فرزندپروری در هفده سال زمینه سنجش شیوهدر

زمینه درگذشته تحقیقات بسیار زیادی انجام شده است. 

که  های متعددی انجام شده استپژوهش فرزندپروری در ایران

ام هایی انجها با استفاده از ابزارها و پرسشنامهاغلب این پژوهش

3. Robinson, C., Mandleco, B., & Olsen, S. 
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هایی غیر از ایران ساخته شده است. برای گرفته که در فرهنگ

 همکاران و دالور، صرامی دبیری،توان به پژوهش نمونه می

اشاره کرد که ( 9313)عزیزی و پورشریفی و بشارت،  (9319)

به منظور بررسی سبک فرزندپروری والدین از پرسشنامه اقتدار 

استفاده کردند که به صورت ( 9119) بوری )PAQ9(والدین 

و به طور نظری بر ای لیکرت تنظیم شده مقیاس پنج درجه

شناسی سبک فرزندپروری بامریند مبتنی است )بوری، سنخ

سؤال  93که  ،سؤال است 33(. این پرسشنامه شامل 9119

سؤال مربوط به  93 مقتدرانه،فرزندپروری مربوط به سبک 

گیرانه سؤال نیز مربوط به سبک سهل 93سبک مستبدانه و 

پرسشنامه را با روش ( ضریب پایایی این 9119. بوری )است

(، برای سبک 22/3بازآزمایی برای سبک مقتدرانه مادر )

(، برای 26/3(، برای سبک مستبدانه مادر )10/3مقتدرانه پدر )

گیرانه مادر (، برای سبک سهل23/3سبک مستبدانه پدر )

دست آورده ه( ب22/3گیرانه پدر )( و برای سبک سهل29/3)

 ، (9313) قریشی راد و جوانمرد، امیری نژادمطالعه در است. 

 رانهمکاو در پژوهش علیدوستی، دهقانی، بابایی حیدرآبادی و 

جهت بررسی سبک فرزندپروری از پرسشنامه ( 0396)

 که در قسمت روش های فرزندپروری بامریند استفاده شدشیوه

بنابراین . شده است اشارههای آن به ویژگیمطالعه حاضر، 

ه با استفاد ،گرفته در حیطه فرزندپروریعمده مطالعات صورت

ایران نبوده و از ابزارهایی انجام شده که مبتنی بر فرهنگ 

در کشورهای غربی ساخته شده است و با توجه به اینکه  عمدتا

ویی منظور پاسخگشده بهاین ابزارها لیستی از پیش تعیین در

ممکن است های مختلف شود، مادران فرهنگارائه می

یک از مواد لیست مذکور داشته ی متفاوتی از هرتفسیرها

فرزندپروری موجود در دیگر ای هاز جمله پرسشنامه باشند.

پرسشنامه سبک توان به موارد زیر اشاره نمود: ایران می

ر د همکارانفرزندپروری توسط رابینسون، مندلکو، السن و 

ساخته شد و توسط علیزاده به فارسی ترجمه شده  9133سال 

های پرسشنامه شیوه( و 0330، )علیزاده و آندریس است

( بر 9332توسط نقاشیان ) 0فرزندپروری )محیط خانوادگی(

نقاشیان  ( تهیه شده است.9163) 3مبنای کارهای شیفر

 

دست آورده به 22/3آزمون را برابر با  4( ضریب پایایی9332)

 است.

 در پژوهش دیگری امیرسرداری، اسماعیلی و خادمی

 های روانسنجیکفایت شاخص به بررسیدر تحقیقی ( 9313)

پرداختند. در این تحقیق  )YPI(3پرسشنامه فرزندپروری یانگ

 باید حذف یا جایگزین شود.  6

های ( نیز به بررسی ویژگی9316ها، زارع و موسوی )ییجوال

ل تحلینتایج  روانسنجی پرسشنامه فراوالدگری پرداختند.

از  %63/32ها را تأیید نمود که در گویهعامل  4عوامل وجود 

با  برابر  KMO2 واریانس کل مقیاس را تبیین نمود. آزمون

از نظر  2و در سطح مطلوب بود و آزمون کرویت بارتلت 22/3

دار بود. تحلیل عامل تأییدی، نتایج حاصل از تحلیل آماری معنا

های دست آمده با دادههعامل اکتشافی را تأیید کرد و مدل ب

 .پژوهش برازش داشت

هر فردی زمان بسیار حساس و در زندگی  1اولیه کودکی

توانی ذهنی بسیار اما این دوره برای کودکان با کم ،است مهمی

زیرا در صورت عدم مداخله بهنگام در این  تر است؛پراهمیت

تر شدن نیازهای دوره، دو رخداد همزمان پیشرفت و عمیق

ها از یک سو و کاهش و از دست دادن ویژه و ایجاد محدودیت

توانی ذهنی اتفاق ا از سوی دیگر برای کودکان با کمهفرصت

6 . varimax rotation 

7 . Kaisel – Mager –olking Measure of Sampling 

Adequacy 

8 . Bartlet 

9 . early childhood 
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1. Parental Authority Questionnaire (PAQ) 

2. family climate  

3. Schafer, A.

 

4. reliability 

5 .Yung Parenting Inventory (YPI) 

  __________________                                                     _________________                                                     

تحلیل مولفههای اصلی از طریق چرخش واریماکس6 براساس 

92 عامل به اینصورت نتیجهگیری شد که پرسشنامه مادر از 

20 پرسش به 02 پرسش کاهش یافت و در پرسشنامه پدر 20 

پرسش به 33 پرسش کاهش پیدا کرد. نتایج حاصله با نسخه 

انگلیسی پرسشنامه فرزندپروری یانگ تقریبا هماهنگ بوده و 

تنها در چند زیرمقیاس نیاز به اصالح است که عبارتاند از: 

)برای مادران( بی اعتمادی/ بدرفتاری سواالت 93 و 99 و در 

عامل اطاعت سوال 30 و در عامل ایثارگری کل سواالت، عامل 

استحقاق/ بزرگ منشی کل سواالت، عامل خویشتنداری/ 

خودانضباطی ناکافی کل سواالت، عامل گرفتار کل سواالت باید 

حذف یا جایگزین شود و )برای پدران( عامل رهاشدگی/ 

بیثباتی سوال 2، در عامل ایثارگری کل سواالت، در عامل 

منفی گرایی/ بدبینی کل سواالت، عامل بازداری هیجانی سوال 



 

تدریج موجب تحلیل توانایی فرد و تحمیل بیشتر افتد و بهمی

(. بنابراین در صورت 9326شود )اصغری نکاح، اتوانی به او مین

والدین و طراحی  این های فرزندپروریعدم مطالعه شیوه

ممکن است  ،ای بهنگام و مناسب برای آنانهای مداخلهبرنامه

منفی هم فرصت طالیی  فرزندپروری یهاوالدین با سبک

د دست بدهن توانی ذهنی را ازکودکان با کم آموزش و یادگیری

مطلوبی در این کودکان و هم باعث ایجاد عادات و رفتارهای نا

ت به جرأفصل آنها دشوار و گاه غیر ممکن باشد. وشوند که حل

در هر پژوهشی استفاده  نکاتمهمترین یکی از توان گفت می

مناسب و  9. با ابزار دارای پایایی و رواییاستاز ابزار مناسب 

بر توان نتایج معتیفرهنگی است که مهمچنین متناسب از نظر 

 هایریزیساز برنامهتواند زمینهدست آورد که این نیز میبه

 و نبود ابزاری بومی با توجه بهنظر شود. بهتر در حیطه مورد

های فرزندپروری هایشیوهدر زمینه  ایران متناسب با فرهنگ

 ، هدفتوان ذهنیوالدین دارای کودک کم طور خاص برایو به

پرسشنامه  0های روانسنجیپژوهش حاضر بررسی ویژگی

های در میان خانواده ارجمندنیا )شفا(های فرزندپروری شیوه

ای نیز وجود توسعه از جنبه توان ذهنی است.دارای کودک کم

های جدیدی در حوزه ساز پژوهشمینهتواند زچنین ابزاری می

ر ب هنی شود.توان ذکودکان کمفرزند در حیطه -تعامالت والد

یا اجرا شد: آاین اساس، این تحقیق برای پاسخ به سواالت زیر 

)شفا( از روایی سازه  مقیاس شیوه های فرزندپروری ارجمندنیا

برخوردار است؟ آیا مقیاس شفا از روایی مالکی برخوردار است؟ 

 آیا مقیاس شفا از پایایی مناسب برخوردار است؟

 

 روش
 اجرای پژوهشجامعه آماری، نمونه و روش 

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی 

توان ذهنی شهر تهران با کم ای کودکاز بین والدین داراست. 

توان مراجعه به مدارس آموزشی و مراکز نگهداری کودکان کم

انتخاب  3گیری در دسترسنفر به روش نمونه 333 ،ذهنی

دریافت مجوز با مراجعه به مدارس و مراکز  پس از شدند.

 

ذهنی، هماهنگی الزم با مدیران  توانکودکان کم نگهداری

های رسشنامهمدارس و مراکز و معلمان مربوطه انجام گرفت. پ

ا( و سبک فرزندپروری ارجمندنیا )شف های فرزندپروریشیوه

همراه دستورالعمل کتبی نحوه تکمیل ، به4(BPS) بامریند

آنها، در اختیار والدین قرار گرفت. برای محاسبه پایایی کردن 

و  2، روش تنصیف6و شاخص تتای ترتیبی 3از آلفای کرونباخ

باز آزمون، و برای تعیین روایی از تحلیل عاملی -روش آزمون

های و همچنین روایی همگرا با پرسشنامه سبک 2اکتشافی

 .شدفرزندپروری بامریند، استفاده 

 

 ابزار سنجش

ی یک. های فرزندپروری ارجمندنیا )شفا(مقیاس شیوه

های فرزندپروری شیوه مقیاساز ابزارهای این پژوهش 

، 9313توسط ارجمندنیا در سال  است کهارجمندنیا )شفا( 

های فرزندپروری زمینه پرسشنامهبراساس مطالعات مختلف در

و نیز با توجه به تجارب موجود و بر اساس منابع معتبر بومی 

تنظیم ای لیکرت و در مقیاس چهار درجهگویه  02در بالینی، 

برای هر گویه چهار گزینه همیشه، اغلب اوقات، گاهی و  شده

 این 1و هیچ وقت در نظر گرفته شده است. روایی محتوایی

نظران به تأیید رسیده پرسشنامه توسط چندین تن از صاحب

 .(9313)فیروزی،  است

ابزار  .(BPS) های فرزند پروری بامریندمقیاس سبک

، استهای فرزند پروری بامریند دیگر پژوهش، مقیاس سبک

استفاده شده  93منظور بررسی روایی همگراکه از این ابزار به

توسـط بامرینـد  9129است. ایـن پرسـشنامه کـه در سـال 

شیوه جمله آن به 93جمله است که  33مل طراحی شد، شا

جمله دیگر بـه  93جمله به شیوه مستبدانه و  93گیرانه،سهل

ها الالگوی پاسخگویی به سو شود.شـیوه مقتدرانه مربـوط می

کند کـه بـه صورت بعیـت میای لیکـرت تدرجه 3از مقیاس 

الفم الفم و مخمخ قم، موافقم، مطمئن نیستم، تقریبامواف کامال

نیز برمبنای مریند االت پرسشنامه باگذاری سواست. نمره

االت گیرد که با جمع نمرات سومقیاس لیکرت صورت می
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1. validity 

2. psychometric 

3. available sampling

 

4. Baumirand Parenting Style (BPS) 

5. Cronbach alpha 
6. ordinal theta 

7. split half 

8. exploratory factor analysis 

9. content validity 

10. convergent validity 
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پایایی آید. دست میمربوط به هر شیوه، سه نمره مجزا به

در بین گروه  9با استفاده از روش بازآزمایی پرسشنامه مزبور 

برای  26/3گیرانه، برای شیوه سهل 29/3به ترتیب  ،مادران

شیوه مقتدرانه و در بین پدران برای  22/3شیوه مستبدانه و 

برای شیوه  23/3گیرانه، بـرای شـیوه سـهل 22/3بـه ترتیـب 

 شده استبـرای شـیوه مقتدرانه گـزارش  22/3مستبدانه و 

نفر از  93. روایـی محتوایی آزمون نیز توسط (9119)بوری، 

یید قرار پزشکی مـورد تاشناسی و رواننظران روانصاحب

)بیرامی و بهادری خسروشاهی،  استمناسبی گرفت و ابزار 

(. همچنین پایایی این ابزار در پژوهش حاضر با استفاده 9321

دست آمد که حکایت از پایایی به 22/3از ضریب آلفای کرونباخ 

 مناسب این ابزار داشت.

 هایافته
ن آزموهای السوترین راه برای تعیین هماهنگی عینی

میزان آلفای کرونباخ . استاستفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

ارجمندنیا )شفا( های فرزندپروری الی شیوهسو 02نامه پرسش

با توجه به اینکه دست آمده است. به 13/3در این پژوهش 

 9آمده به ت دساست و هرچه عدد به 9تا  33/3میزان آلفا از 

ین عدد ا است،باالتر مقیاس  پایایی دهندهنزدیکتر باشد، نشان

رخوردار خوبی ب پایایی ر این موضوع است که پرسشنامه ازانگبی

های االت پرسشنامه شیوهسوکه  دهدمی نشانو  بوده

ی بخشاز هماهنگی درونی رضایتارجمندنیا )شفا( فرزندپروری 

شاخص تتای ترتیبی نیز با استفاده در ادامه از  برخوردار است.

 برای بررسی پایایی استفاده Rافزار نویسی در نرم0ینتکساز س

اضر ح میزان تتای ترتیبی محاسبه شده برای پرسشنامه شد.

دست آمده است. این شاخص در کنار شاخص آلفای به 10/3

های فرزندپروری شیوه خ، حاکی از پایایی پرسشنامهکرونبا

 .استارجمندنیا )شفا( 

ین در ا .استفاده شد برای محاسبه پایایی از روش تنصیف

آزمون و سواالت فرد نیز یک روش سواالت زوج، یک خرده

. همبستگی بین دو شدندنظر گرفته آزمون دیگر درخرده

 با ضریبارجمندنیا )شفا( الی فرزندپروری سو 94آزمون خرده

پیرسون بررسی شد. نتیجه تحلیل نشان داد که ضریب 

 معنا 339/3در سطح این ضریب  .بود 26/3همبستگی برابر با 

قبول و مطلوب تفسیر همبستگی قابل ،دار است. این مقدار
 

تواند دلیل دیگری بر پایایی مقیاس فرزندپروری شود و میمی

در پژوهش حاضر با توجه به سختی  ارجمندنیا )شفا( باشد.

نفر )به شرط داوطلب بودن برای پاسخ  33گیری تنها نمونه

هفته( برای این روش انتخاب  3ز دادن دوباره به آزمون پس ا

بین نمرات حاصل از دو بار  پیرسون همبستگیضریب شدند. 

ای هبر روی نمونارجمندنیا )شفا( پروری فرزند اجرای آزمون

جهت همبستگی و  69/3اولیه  نفری انتخاب شده از نمونه 33

. این مقدار همبستگی قابل قبول و مطلوب تفسیر استمثبت 

تواند دلیل دیگری بر پایایی مقیاس فرزندپروری شود و میمی

 .باشدارجمندنیا )شفا( 

آزمون با استفاده  3در پژوهش حاضر به بررسی روایی سازه

از روش تحلیل عاملی پرداخته شد؛ نتایج تحلیل عاملی 

لی و چرخش واریمکس های اصاکتشافی به روش تحلیل مؤلفه

است با  ها برابرداده KMOمقدار  همچنین .شودگزارش می

 6/3مقادیر باالی  است. برداری، که بیانگر کفایت نمونه21/3

کار بردن تحلیل عاملی ت نمونه را برای بهاین شاخص، کفای

با درجه  669/3343همچنین آزمون بارتلت  دهد.نشان می

نیز همبستگی باالی بین  339/3و در سطح  322آزادی 

هد دمتغیرها )غیر واحد بودن ماتریس همبستگی( را نشان می

شود ماتریس مشاهده شده متعلق به نتیجه گرفته میو 

هر دو شاخص  نتیجه ای با متغیرهای همبسته است.جامعه

های حاکی از مناسب بودن انجام تحلیل عاملی برای داده

 است. پژوهش
( حاکی از این امر 4استفاده از مالک کتل )نمودار اسکری

عامل اشباع  3از ارجمندنیا )شفا( پروری مقیاس فرزندبود که 

دهد که ها نشان میتحلیل موازی داده نتیجهشده است. 

نهایت . درعامل است 4 ،برای استخراجترین تعداد عامل مناسب

گیری قطعی استفاده شد. تعداد برای تصمیم 3از مالک کیسر

عبارت به؛ است 3های استخراجی بر اساس مالک کیسر عامل

توانند به باالتر از یک دارند و می ارزش ویژه ،عامل 3دیگر 

عامل اول پس از عنوان یک عامل یا مؤلفه استخراج شوند. 

درصد از واریانس کل  93حدود  02/4ارزش ویژه  چرخش با

 39/90حدود  33/3کند، عامل دوم با ارزش ویژه را تبیین می

عامل سوم، چهارم و  کند،د از واریانس کل را تبیین میدرص

4. scree cattle 

5. kaiser 
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1. test-retest 

2. syntax 

 _________________                                                      
3. construct validity 

 _________________                                                      



 

به ترتیب  31/0و 30/0، 11/0 های ویژهارزش پنجم نیز با

ند. کنمی درصد از واریانس کل سازه را تبیین 2و  1، 93 حدودا

از واریانس کل  ٪93/36رفته همعامل روی  3همچنین این 

 .کنندرا تبیین میارجمندنیا )شفا( مقیاس فرزندپروری 

  9جدول 

 ارجمندنیا )شفا(های اصلی برای مقیاس شیو ه های فرزندپروری لفهومهای آماری اولیه و پس از چرخش با استفاده از روش تحلیل شاخص

 مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

 درصد تراکمی درصد واریانس کل

026/4 332/93 332/93 

334/3 396/90 204/02 

114/0 610/93 396/32 

302/0 304/1 343/42 

312/0 360/2 930/36 

 

عامل  3با نمودار اسکری کتل،  به توافق این مالک با توجه

ارجمندنیا پروری یی که مقیاس فرزندهاعنوان تعداد عاملبه

سپس میزان  از آن اشباع شده است، انتخاب شدند.)شفا( 

بررسی قرار مورد  السواشتراکات استخراج شده برای هر 

بط دهد که بیشتر مقادیر مرتطور کلی نتایج نشان میبه گرفت.

های ت با کل آزمون در راستای تحلیل مولفهاالسوبا اشتراکات 

ل قبودارند که نشان از اشتراکات قابل قرار 33/3اصلی باالتر از 

ها با کل آزمون و مناسب بودن آن جهت بین تک تک مولفه

بعدی مشخص کردن روش چرخش  تحلیل عاملی است. مرحله

 است. 

 
 0ل جدو

 ارجمندنیا )شفا(ها با کل پرسشنامه شیوه های فرزندپروری السومیزان اشتراک هر کدام از 
استخراج  اولیه السو استخراج شده اولیه الوس

 330/3 9 93 302/3 9 9 شده

0 9 310/3 96 9 243/3 

3 9 326/3 92 9 246/3 

4 9 643/3 92 9 491/3 

3 9 636/3 91 9 323/3 

6 9 633/3 03 9 363/3 

2 9 262/3 09 9 646/3 

2 9 413/3 00 9 023/3 

1 9 692/3 03 9 623/3 

93 9 421/3 04 9 621/3 

99 9 633/3 03 9 394/3 

90 9 462/3 06 9 433/3 

93 9 362/3 02 9 493/3 

94 9 324/3 02 9 610/3 
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از اشتراک تجربی متغیرهایی که بر عامل معینی  توانمی

به استنتاج اشتراک مفهومی نائل آمد و هر عاملی  ،شوندبار می

. شودداشته باشد از مجموعه حذف  33/3که بار عاملی کمتر از 

بار چرخش  03های عاملی را پس از شاخص 3جدول 

.دهدکس نشان میایموار

 

 
 3جدول 

 ارجمندنیا )شفا(عاملی )پس از چرخش( مقیاس فرزندپروری  ماتریس الگوی 

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول الوس

4 212/3     

3 222/3     

3 293/3     

9 602/3     

6 609/3     

02 314/3     

91 342/3     

0 411/3     

02 433/3     

2  232/3    

2  200/3    

90  293/3    

1  631/3    

93  369/3    

03  443/3    

93   232/3   

96   662/3   

99   321/3   

93   393/3   

03   399/3   

94   496/3   

03    226/3  

00    233/3  

04    231/3  

06    392/3  

92     132/3 

92     214/3 

09     241/3 

 

 

گذاری یک از چهار عامل، نامسواالت مربوط به هر  4جدول 

 دهد.ها و ضریب آلفای کرونباخ مربوط را نشان میعامل

 .همسانی درونی برخوردارند عامل از پایایی و 3تمامی  
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 4جدول 

های مربوط به هر زیرمقیاس فرزندپروری ارجمندنیا )شفا(سوال

افراد گروه نمونه به روایی همگرا، منظور بررسی به

های فرزندپروری بامریند نیز پاسخ دادند. سبک پرسشنامه

ضریب همبستگی بین نمرات کل دو پرسشنامه محاسبه شد و 

 339/3 بود که در سطح 30/3دست آمده برابر با ضریب به

دو پرسشنامه ابزارهایی برای سنجش دار بود.  هر معنا

که بین نمرات دو یی آنجا و از هستند پروریفرزند هایشیوه

توان آن را همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد می ،ابزار

 ت.دانسارجمندنیا )شفا( دلیلی بر روایی مقیاس فرزندپروری 

 

 بحث
های روانسنجی ی ویژگیبررسبا هدف  حاضر پژوهش

ز ا ایدر نمونهارجمندنیا )شفا( های فرزندپروری مقیاس شیوه

نتایج  صورت گرفت. توان ذهنیهای دارای فرزند کمخانواده

که ابزار مذکور از روایی و پایایی  دست آمده نشان دادبه

حاضر  سوال پژوهش و دومین اولیناست.  مطلوبی برخوردار

فا( )ش های فرزندپروری ارجمندنیااین بود که آیا مقیاس شیوه

برای بررسی این سوال برخوردار است؟ و مالکی از روایی سازه 

 از تحلیل عاملی اکتشافی و روایی مالکی استفاده شد.

د هایی که زیربنای عملکرمنظور شناسایی و تعیین عاملبه 

دهند، از رویکرد تحلیل عاملی ها را تشکیل میدر زیرمقیاس

( اظهار 9122. گیلفورد و فروچتر )شداکتشافی استفاده 

ا هالمودن عملکرد افراد در سوهمبسته ن دارند که از طریقمی

دست توان اطالعاتی درزمینه روایی سازه بهکل، می رهبا نم

های استخراجی از روش آورد. برای مشخص کردن تعداد عامل

اسکری کتل، تحلیل موازی و نیز مالک کیسر استفاده شد. بر 

ال سو 02عامل از مجموع  3این پژوهش  هایاساس یافته

و  باالتر از یک دارند عامل ارزش ویژه 3ن استخراج شد که ای

 کند. به روشاز واریانس متغیر را تبیین می ٪36روی هم رفته 

های اصلی و با استفاده از چرخش متعامد لفهموتحلیل 

الگوی عاملی ترسیم شد. سپس مجددا کس ماتریس اواریم

د که شها محاسبه مقیاسبار برای زیرضریب آلفای کرونباخ این

ها عامل بود. عامل 3پایایی بسیار خوب هر کدام از  ن دهندهنشا

گذاری شدند. بنابراین، بر نام ،االت هر عاملبا توجه به سو

توان گفت که مقیاس های این بخش از پژوهش میاساس یافته

پژوهش  های فرزندپروری ارجمندنیا )شفا(، در نمونهشیوه

االت این است. بدین معنا که سو مناسبحاضر دارای روایی 

گیرند که برای آن طراحی مقیاس همان چیزی را اندازه می

( نیز در تحقیق خود 9313)امیرسرداری و همکاران  اند.شده

های روانسنجی پرسشنامه کفایت شاخصبرای بررسی 

از تحلیل مولفه های اصلی از طریق (YPI)  فرزندپروری یانگ

عامل را در تحلیل  92کردند و  چرخش واریماکس استفاده

نکته قابل ذکر در مورد تحقیق مذکور، استفاده  دست آوردند.به

 از پرسشنامه غیربومی است. 

در رابطه با بررسی روایی مالکی مقیاس فرزندپروری 

ا هارجمندنیا )شفا( از روایی همگرا استفاده شد. طبق یافته

شفا( و همبستگی نمره مقیاس فرزندپروری ارجمندنیا )

که دلیلی بر روایی  است 30/3های فرزندپروری بامریند سبک

توان گفت که این مقیاس، از پایایی و روایی باشد و میابزار می

توان از و می پژوهش حاضر برخوردار است نمونه مطلوبی در

های مشابه جدید در نمونه یافتهعنوان یک ابزار توسعهآن به

ند کنکید میین بخش از پژوهش تاهای اد. یافتهاستفاده کر

عبارت بهکه مقیاس حاضر دارای روایی همزمان بوده است؛ 

های فرزندپروری ارجمندنیا )شفا( همگرا با  دیگر مقیاس شیوه

 است.های فرزندپروری بامریند سبک مقیاس

 آلفای کرونباخ نام عامل الوتعداد س سواالت هر عامل ردیف

 26/3 فرزندپروری دموکراتیک 1 4-3-3-9-6-02-91-0-02 9

 29/3 همکاری با همسر در فرزندپروری 6 2-2-90-1-93-03 0

 26/3 نقش فامیل )پدربزرگ مادربزرگ( 6 93-94-96-99-93-03 3

 21/3 فرزندپروری مقتدرانه 4 03-00-04-06 4

 23/3 وابستگی به والدین 3 92-92-09 3
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سوال بعدی تحقیق حاضر مربوط به پایایی مقیاس است.  

همسانی درونی )آلفای های برای بررسی پایایی از شاخص

کردن نیمه کرونباخ و تتای ترتیبی( و همچنین نتایج روش دو

ر د این نتایجدار بود. مایی استفاده شد. همه ضرایب معناو بازآز

کنار دقتی که در تمامی مراحل قبل از طراحی و انتخاب 

لوب پایایی مط بیانگرها تا دقت در اجرا شکل گرفته بود، گویه

های فارسی مقیاس سبک . پایایی نسخهاستاین ابزار 

 2/3حدود نیز ایرانی  ( در نمونه9129فرزندپروری بامریند )

لذا  (؛9321ادری خسروشاهی، گزارش شده است )بیرامی و به

اما وجه تمایز  ،توان این پژوهش را همسو دانستاز جهاتی می

به  توجهارجمندنیا )شفا(، های فرزندپروری اصلی مقیاس شیوه

هاست. برای مثال در این بافت فرهنگ ایرانی در طراحی گویه

ها نیز در الگوهای مادربزرگ و مقیاس به نقش پدربزرگ

ارتباطی بین والدین و فرزندان پرداخته شده است که تحقیقات 

ا ت هستند( به فرهنگ بالطبع وابستهو ابزارهای خارجی )که 

 اند.حال توجهی به این موضوع نداشتهبه

 33 ییک نمونه استفاده از ،پژوهش این هایمحدودیت از

و اینکه نمونه از نظر قومیتی پراکنش  برای بازآزمایی بود ینفر

 دسترس در هنداشت و اکثر افراد فارس بودند. همچنین، نمون

 باید بعدی هایدر پژوهش لذا شد؛ انتخاب آزمون اجرای برای

و مطالعات بیشتری بر روی  شود لحاظ هامحدودیت این

استفاده از هایی از شهرهای مختلف ایران صورت گیرد. نمونه

های بعدی پیشنهاد تر در پژوهشهای بزرگتر و ناهمگوننمونه

، آیندههای در پژوهش شودمی شود. به عبارتی پیشنهادمی

 و جوامع این پرسشنامه در لحاظ و ایران مختلف شهرهای

 میزان بررسی شود. هنجاریابی گوناگون هایفرهنگ و اقوام

رسد. می نظر به ضروری نیز هازیرمقیاس از یک هر اهمیت

 روانشناختی و مراکز هایکارگاه در شودمی همچنین، توصیه

توجه بیشتری شود تا در  گوناگون فرزندپروری ابعاد به مشاوره

توصیه  .شودهای آموزش کارآمدتری تنظیم این زمینه شیوه

 مقیاسین های روانسنجی مناسب ابا توجه به ویژگی شودمی

همچنین بررسی . مورد استفاده قرار گیرد آیندهدر تحقیقات 

یدی یه از تحلیل عاملی تابا استفاد این مقیاس تر رواییدقیق

 شود.نیز توصیه می

 

 منابع
گاه مداخله (. ضرورت و جای9326اصغری نکاح، س. م. )

دبستانی برای کودکان دارای زودهنگام و آموزش پیش

 .99-3، 24نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، نیازهای ویژه، 

اثربخشی (. 9313و حکیما، ف. )  ،، موسوی، و.اقبالی، م.

های فرزندپروری آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک

 .0-06 ،3شناسی خانواده، روان. مادران

کفایت  (.9313و خادمی، ع. ) ،امیرسرداری، ل.، اسماعیلی، ا.

  های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگشاخص

.(YPI) 9-93، 2شناسی تربیتی، فصلنامه روان. 

(. مقایسه 9313و جوانمرد، غ. ) ،راد، ع.نژاد، ع.، قریشیامیری

و سالمت روان والدین افراد های فرزندپروری سبک

فصلنامه کننده به خودکشی با والدین افراد عادی. اقدام
 .393-333 ،9درمانی خانواده، مشاوره و روان

ابطه (. ر9313و پورشریفی، ح. )  ،، عزیزی، ک.بشارت، م.

ای گرایی فرزندان در نمونههای فرزندپروری با کمالسبک

-963 ،2پژوهی. فصلنامه خانوادههای ایرانی. از خانواده

943. 

و لواسانی، م. غ.  ،، رضازاده، م. ر.بشارت، م.، هوشمند، س. ن.

کننده ارضای نیازهای بنیادین نقش تعدیل(. 9314)

های فرزندپروری والدین و روانشناختی در رابطه بین سبک

 .93-02 ،0شناسی خانواده، روانرزندان. رضایت زناشویی ف

(. ارتباط شیوه 9321و بهادری خسروشاهی، م. ) ،بیرامی، م.

نمایی آموزان راهتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانشتربی

 .2-09 ،3 ،فصلنامه علوم تربیتیمدارس شهر ایلخچی. 

(. بررسی 9316و موسوی، س. ) ،، زارع، ح.ها، س.جوالیی

، 96پژوهان، های روانسنجی پرسشنامه فراوالدگری، ویژگی

42- 40. 

فلسفی نژاد، م. ر.  و  ،صرامی، غ. ،دالور، ع.، س. دبیری،

 فرزندپروری، هایسبک مدل روابط (. تدوین9319)

مسیر.  تحلیل شادکامی: الگوی و نفس عزت شخصیت،

  .2-39،40 ،پژوهیفصلنامه خانواده

های فرزندپروری رابطه بین شیوه(. بررسی 9321زارعی، ا. )

والدین با ارتکاب نوجوانان به رفتارهای پرخطر بر اساس 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم مقیاس کلونینگر. 
 .003-004، 92 ،پزشکی شهید صدوقی یزد
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بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با (. 9313فیروزی، ز. )
ان . پایانموفقیت تحصیلی و مشکالت رفتاری دانش آموز

 پردیس کیش دانشگاه تهران. ،نامه کارشناسی ارشد

های (. رابطه سبک9314نیا، ا. )، و شاکریزاده اسرار، ف.قطب

ان توآموزان کمن با رفتار سازشی دانشفرزندپروری والدی

 .41-32 ،0، فصلنامه سالمت روانی کودکذهنی. 

(. 9313و مرادی، ا. ) ،زاده، م.مداحی، م. ا.، لیاقت، ر.، صمد

جله مهای فرزندپروری. بررسی تعامل رفتار سازشی و شیوه
 .43-60، 9، روانشناسی سالمت

ان . پایرابطه محیط خانوادگی و موفقیت تحصیلی(. 9332نقاشیان، ذ. )

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

دپروری بک فرزن(. مقایسه س9313همتی علمدارلو، ق. )

دبستانی با و بدون کم توانی ذهنی. مادران کودکان پیش

 .900-930، 90، مجله تحقیقات علوم رفتاری
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