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Abstract 
In this study, the factor structure and 
validity of Persian version of the Baumrind 
Parenting Style Inventory were evaluated 
among 576 mothers of elementary school 
students in Tehran who had been selected 
through multistage cluster sampling me-
thod. This study is, due to its subject and 
purposes a descriptive study based on psy-
chometric methods. The factor structure of 
the inventory was tested by AMOS 
software based on the fitting and modify-
cation indicators in the confirmatory factor 
analysis. The results showed that all items 
of parenting style inventory except the 
items of 24, 8, 13, 18, assess the previously  
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 مقدمه

رو هستند، مي تواند عدم آگاهي از چگونگي شيوه هاي تربيتي و             يكي از مشكالتي كه والدين با آن روبه        
ترين سازمان است كه شخصيت كودك       ترين و اساسي   خانواده مهم .  ت باشد ناآگاهي از شيوه هاي مناسب تربي    

گذار شخصيت و ارزش ها و معيارهاي فكري است كه نقش مهمي در             خانواده اولين پايه  .  در آن شكل مي گيرد   
مشي زندگي آينده فرد دارد و اخالق و صحت و سالمت رواني فرد تا حدود                  تعيين سرنوشت و سبك و خط      

، روش هايي است كه والدين     2شيوه هاي فرزندپروري ).  1386،  1چهره احدي و نيك  (گرو آن است    در  ي  بسيار
ها نسبت به فرزندان خود دارند و        براي تربيت فرزندان خود به كار مي گيرند و بيانگر نگرش هايي است كه آن             

 حال رفتارهاي   در عين .  چنين شامل معيارها و قوانيني است كه براي فرزندان خويش وضع مي كنند                 هم
روش هايي كه والدين در تربيت      .  فرزندپروري به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه هاي اقتصادي تغيير مي كند             

ها خواهد داشت؛ به طوري      فرزندان خود به كار مي گيرند، نقشي اساسي در تأمين سالمت رواني فرزندان آن              
بين فردي اعضاي خانواده به ويژه والدين        كننده شرايط پيچيده     كه اكثر مشكالت رفتاري كودكان منعكس      

به عبارت ديگر وجود مشكالت رفتاري كودك به منزله روابط معيوب اعضاي خانواده با يكديگر است و                  .  است
 . ها با فرزندان ارتباط دارد با روش هاي تربيتي نادرست والدين و تعامالت معيوب آن
دين نسبت به فرزندان و احساسات و عالقه آن ها به             شيوه هاي فرزندپروري، مرتبط با نحوه برخورد وال        

شيوه هاي فرزندپروري . يكديگر و چگونگي دخالت يا عدم دخالت آن ها در كارهاي مهم و همكاري با آن هاست      
گيري رشد آنان در كودكي  روش هايي هستند كه والدين در برخورد با فرزندان خود اعمال مي كنند و در شكل          

اين امر مستلزم اصالح روش هاي      .  تي و رفتاري آنان تأثير فراوان و عميقي دارد           و خصايص بعدي شخصي    
ترين روش فرزندپروري است،      در شيوه تربيتي مقتدرانه كه مناسب       ).  1384،  3شريعتمداري(تربيتي است   

صرار خواست هاي معقولي براي پختگي دارند و اين درخواست ها را با تعيين محدوديت ها و ا               والدين مقتدر در  
كه كودك بايد از آن ها تبعيت كند، به اجرا مي گذارند، در عين حال آن ها صميميت و محبت نشان                       به اين 

همچنين .  پرسشنامه، داراي روايي نسبتا مطلوبي هستند      
اي و  براي محاسبه اعتبار كل پرسشنامه از آلفاي طبقه          

ها از ضريب گاتمن       مقياسبراي محاسبه اعتبار خرده      
دهنده اعتبار نسبتا خوب       نتايج نشان  .  استفاده گرديد  

 .باشدهاي آن ميمقياسپرسشنامه و خرده

 

فرزندپروري بامريند، تحليل      شيوه هاي     :ها كليدواژه
 عاملي تأييدي، روايي، اعتبار

 

determined factors of the inventory, and the 
inventory’s questions have a relatively 
good validity. Also, stratified alpha was 
used to calculate the reliability of the whole 
inventory, and Guttman coefficient was 
utilized to calculate the reliability of 
subscales. The outcomes indicated that the 
inventory and its subscales possess a  relat-
ively good reliability. 
 
 
Keywords: Baumrind Parenting Style, 
Confirmatory Factor Analysis, Validity, 
Reliability. 
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گيري خانوادگي را ترغيب  مي دهند، صبورانه به نقطه نظرهاي فرزندشان گوش مي دهند و مشاركت در تصميم         
 ).1385، 4آبادي لطف(مي نمايند 

اند كه سبك والديني، ارتباطي قوي با رشد كودكان و نوجوانان             ده سال گذشته نشان دا    50پژوهش هاي  
 ،)1992  (5لوسكيدارد و چگونگي الگوهاي تعاملي والدين با فرزندان را پژوهشگران بسياري مانند پاريش و مك                

، 8لوسكي، به نقل از ابوطالبي احمدي پاريش و مك(اند  مورد بررسي قرار داده) 1964 (7، و بيكر)1959 (6شيفر
 اثرات ناشي از كنترل سبك فرزندپروري والدين را بر رشد و            1977 تا   1967هاي   ، طي سال  9بامريند).  1391

گروهي از والدين و كودكان آن ها مورد مشاهده قرار گرفتند و با              .  تحول كودك مورد بررسي قرار داده است       
در شيوه  .  ترل والدين را مطرح كرد     بر اساس آن، بامريند سه نوع كن        .  اي به عمل آمد     والدين نيز مصاحبه  

استبدادي، والدين محدودكننده هستند و انتظار دارند كودك از مجموعه قوانين آن ها فرمانبرداري كند، در                 
پذير و روي هم رفته كودك فردي تندخو و ناسازگار  نتيجه كودك، ترسو، ناراحت، خشن، غيردوستانه و آسيب     

هايي بر كودك اعمال مي شود و از او انتظار مي رود كه از آن ها اطاعت                تدر شيوه مقتدرانه، محدودي   .  شود مي
 ).2008، 10براون(كند، اما منظور از همه موارد فوق براي كودك توضيح داده شده و توجيه مي شود 

كننده،   اعتماد به نفس، همكاري    روحيهوالدين در برابر نيازهاي كودك مسئولند در نتيجه كودك، داراي            
روي هم رفته كودك پرانرژي و مهربان        .  رو بوده، تمايل به كسب موفقيت و كنجكاوي دارد            و خوش  مهربان
در شيوه آزادگذار، كودك بر آزادي بيان و رفتار مجاز است و قوانين و درخواست هاي كمي بر وي                        .  است

. ايش كم است  ه در نتيجه كودك، سركش، تكانشي و پرخاشگر شده و خودكنترلي و موفقيت           .  تحميل مي شود 
 ). 2008براون، (روي هم رفته كودك تكانشي و پرخاشگر مي شود 

شيوه هاي مختلف فرزندپروري بر جنبه هاي      .  بامريند شيوه هاي فرزندپروري والدين را مطرح كرده است         
كننده  كننده و تنبيه   ، سبك محدود  11والدين در شيوه فرزندپروري استبدادي     .  مختلف رشد تأثير مي گذارد    

برعكس والدين با شيوه فرزندپروري      .  رند و محدوديت هاي سنگيني را براي كودك خود تعيين مي كنند            دا
والدين با شيوه    .  توجه به كودك هستند و انتظارات كمي از او دارند              ، داراي پذيرش زياد، بي      12آزادگذار

ا داليل خاص خود به كودك      ، پذيرش به همراه آزادگذاري را به همراه مهارت، ب          13فرزندپروري اقتدار منطقي  
شناختي را   ارائه مي دهند كه باعث نظم دادن به فعاليت هاي كودك مي شود كه انواع پيامدهاي مثبت روان                 

 ).2001، 14استينبرگ(براي كودك و نوجوان فراهم مي كند 
وهشي، هاي پژ  با توجه به اهميت سنجش شيوه هاي فرزندپروري در كاربردهاي باليني، تربيتي و فعاليت              

پرسش نامه هاي متعددي براي سنجش اين ويژگي تهيه شده است كه از آن جمله مي توان به پرسش نامه                     
 تهيه  1991در سال     15اين پرسش نامه براي اولين بار توسط بوراي       .  شيوه هاي فرزندپروري بامريند اشاره كرد    

هاي  صان و نتايج حاصل از تحليل       سؤال بود كه در مراحل بعد، با استفاده از نظر متخص              48شد كه داراي    
 سؤال آن به شيوه اقتدار منطقي، 10 سؤال كاهش پيدا كرد كه 30هاي پرسش نامه به  سنجي تعداد سؤال روان
هال و براكن، به نقل از        ( سؤال ديگر به شيوه آزادگذار مربوط است            10 سؤال به شيوه استبدادي و         10

  ترجمه و براي تعيين روايي1374ش نامه را اسفندياري در سال پرس فرم اصلي اين).  1391ابوطالبي احمدي،   
هاي  شناسي اصالحات الزم را به عمل آورد و عبارت            نظران روان  صوري آن، زير نظر متخصصان و صاحب        

تقريباً ربع قرن از پژوهش اسفندياري مي گذرد و در اين ). 1374، 16اسفندياري( است  ديگري نيز به آن افزوده    

 .../هاينامه شيوهساختار عاملي و اعتبار نسخه فارسي پرسش                                /��
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ت فرهنگي، اجتماعي، سياسي، و آموزشي بزرگي در جامعه ايران رخ داده است كه ممكن است بر                مدت تغييرا 
سنجي پرسش نامه مورد نظر     هاي روان  شيوه هاي فرزندپروري والدين و در نتيجه بر ساختار عاملي و ويژگي            

هش جدي در خصوص ها نشان داد كه از زمان پژوهش اسفندياري تاكنون هيچ پژو بررسي. تأثير گذاشته باشد
 .سنجي اين پرسش نامه در جامعه ايران صورت نگرفته است هاي روان ساختار عاملي و ويژگي

از جمله اين   .  هاي متعددي استفاده شده است      از پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند در پژوهش       
ضابخشي، بهمني و    ، دانش، ر   )1389  (17جواديطرف، شعيري، حكيم    پژوهش ها مي توان به پژوهش بي       

 الخاروسي، الدهافري، كاظم، و        ،)1392(  19زاده طباطبايي  ، افروز، رسول   فراهيني،  )1390  (18نيا سليمي
طرف و  بي. اشاره كرد) زير چاپ (22زاد، مينائي و حسني ، و نيك)2011 (21، توستون هيل)2011 (20الزوبيادي
 دانشجويان با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ          ضرايب همساني دروني پرسش نامه را در      )  1389(همكاران  

دانش و  .  اند  گزارش كرده  79/0 و شيوه اقتدار منطقي       70/0، شيوه مستبدانه     69/0براي شيوه آزادگذاري     
، شيوه مستبدانه   76/0 براي شيوه آزادگذار     نيز ضريب آلفاي كرونباخ را در دانشجويان زن        )  1390(همكاران  

اعتبار پرسش نامه ) 1392(در پژوهش فراهيني و همكاران . اند  گزارش كرده84/0ي  و شيوه اقتدار منطق    79/0
 براي  76/0 براي الگوي اقتدار منطقي و        72/0 براي الگوي استبدادي،     74/0از طريق آلفاي كرونباخ، مقدار       
ساختار عاملي پرسش نامه شيوه هاي      )  2011(چنين توستون هيل       هم.  الگوي آزادگذار به دست آمد       

رزندپروري بامريند را با استفاده از دو رويكرد تحليل عاملي تأييدي و اكتشافي در گروهي از مادران و پدران                    ف
 . دانشجويان مورد بررسي قرار داد

 و در گروه    8نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد كه كمترين بار عاملي در گروه مادران مربوط به ماده                   
مقياس هاي شيوه هاي فرزندپروري نيز در وضعيت        شاخص هاي برازش خرده  .   است 24پدران مربوط به ماده      

نتيجه تحليل عاملي اكتشافي بر روي سؤاالت نشان داد مدل سه عاملي                   .  نسبتاً ضعيفي قرار داشتند     
توستون هيل،  (فرزندپروري، شامل استبدادي، اقتدار منطقي و آزادگذار، بهترين تفسير را از داده ها دارند                   

 سؤالي در مقايسه با      20نشان داد كه پرسش نامه      )  2011(نتايج پژوهش الخاروسي و همكاران        ).  2011
زاد و همكـاران    نيك.   سؤالي در همه زيرمقياس هـا از روايي و اعتبار بهتري بـرخوردار است            30پـرسش نـامـه  

سنجي اين ابزار در     ي روان ها به بررسي ويژگي  )  IRT(هاي نظريه سؤال ـ پاسخ       نيز با استفاده از مدل    )  1395(
ها نشان داد كه سؤاالت      نتايج پژوهش آن  .  آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران پرداختند      والدين گروهي از دانش   

 از شيوه   18 و   12 از شيوه اقتدار منطقي و سؤاالت           11 و    4 از شيوه آزادگذار، سؤاالت        24 و    21،  17
سؤاالت مناسب اين پرسش نامه سؤاالت . حذف يا اصالح شوند استبدادي، سؤاالت نامناسبي هستند كه بايد يا        

 از شيوه   16 و   2 از شيوه اقتدار منطقي و سؤاالت         23 و   20 از شيوه آزادگذار، سؤاالت       28 و   19،  13،  10
 .تر و بيشتر قابل درك هستند اند و اين سؤاالت، عيني استبدادي داراي ميزان مطلوبيت مناسب بوده

شخصيت، آينده و    )2داراي اهميت تربيتي هستند؛       )1:  دو نظر قابل توجه است     شيوه هاي تربيتي از     
ترين مراحل زندگي است كه در آن      دوران كودكي از مهم   .  الشعاع قرار مي دهند   تمامي تصميمات آينده را تحت    

ش هاي در دنياي امروز پدران و مادران براي تربيت فرزند خويش با چال            .  پايه و مايه شخصيت، شكل مي گيرد     
امروزه اشتغال پدر و مادر در خارج از خانه، كمبود زمان در                .  رو هستند  هاي زياد روبه   بي شمار و دشواري  

گذراندن وقت با فرزندان، وجود امكانات در عصر تكنولوژي و دسترسي همگان به اطالعات، مديريت سنتي                   
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بررسي ها .  رو ساخته است    دشواري روبه  والدين را كه مبتني بر كنترل اطالعات و قدرت ناشي از آن باشد با               
كودكان مبتال به مشكالت    .  نشان مي دهد كه كيفيت فرزندپروري تأثير زيادي بر تكامل طبيعي كودك دارد             

رفتاري اغلب اوقات با والدين خود لجبازي و نافرماني مي كنند و قوانين خانه و مدرسه و يا جامعه را زير پا                         
 ). 1384، 23از ميرزاييكازدين، به نقل (مي گذارند 
طور كه قبالً نيز گفته شد، يكي از پركاربردترين ابزارها، در زمينه سنجش شيوه هاي فرزندپروري،                   همان

به دليل كاربردهاي متعدد اين پرسش نامه در پژوهش هاي         .  پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند است     
. گيري اين پرسش نامه مورد بررسي قرار گيرد       لي و دقت اندازه   شناسي و تربيتي، الزم است تا ساختار عام        روان

شناخت توانمندي ها و ناتوانايي ها و مشكالت تربيتي موجود در خانواده نيازمند ابزاري است كه بتواند نگرش                 
تربيتي والدين را از ابعاد مختلف بازبيني و تحليل كند، مشكالت به وجود آمده را شناسايي كند تا بدين                         

با توجه به كاربردهاي عملي     .  يب يك درمانگر بتواند به ارائه راهكارهاي مناسب براي حل مشكل بپردازد             ترت
پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند، در اين پژوهش تالش گرديد تا ساختار عاملي و اعتبار نسخه                     

ختر و پسر شهر تهران با استفاده       فارسي پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند بين مادران دانش  آموزان د        
 .  مورد بررسي قرار گيرد24از رويكرد تحليل عاملي تأييدي

 

 روش پژوهش

سنجي  با توجه به ماهيت موضوع و اهداف آن يك تحقيق توصيفي بر اساس روش هاي روان                  پژوهشاين  
ا استفاده از رويكرد     اين پژوهش به دنبال تعيين ساختار عاملي پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري ب              .  است

آموزان پسر و دختر پايه اول تا ششم ابتدايي          دانشجامعه آماري پژوهش، مادران     .  تحليل عاملي تأييدي است   
 نفر  494972 هستند كه مجموع آنان       94-95 در سال تحصيلي      گانه شهر تهران   19مدارس دولتي مناطق    

اي،  اي چند مرحله گيري تصادفي خوشه   وش نمونه ركه به    نفر تشكيل مي دهند     672حجم نمونه را    .  بوده است 
ابتدا شهر تهران به چهار موقعيت جغرافيايي شمال، جنوب، غرب و شرق تقسيم شد و سپس                  .  انتخاب شدند 

، از هر منطقه يك مدرسه دخترانه و يك          15 و   8،  5،  1به طور تصادفي از هر موقعيت يك منطقه، مناطق            
آموزان   نفر به طور تصادفي انتخاب شدند و سپس مادران دانش           14ر پايه   مدرسه پسرانه و از هر مدرسه از ه        

 نسخه 96تعداد . اي كه با هماهنگي مديريت مدرسه انجام شد، پرسش نامه را تكميل نمودند   منتخب در جلسه  
ته عدم پاسخگويي به تعداد زيادي از سؤاالت از تحليل كنار گذاش           :  از پرسش نامه ها به داليل مختلف از جمله      

 . نفر كاهش پيدا كرد كه از دو جنسيت دختر و پسر به طور مساوي انتخاب شدند576شدند و حجم نمونه به 
 اين ابزار   .در گردآوري اطالعات از نسخه فارسي پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند استفاده گرديد           

از آزادگذاري، استبدادي و اقتدار     )  1971(اقتباسي است از نظريه اقتدار والدين كه بر اساس نظريه بامريند              
اين پرسش نامه شامل   .  هاي فرزندپروري ساخته شده است     منطقي والدين، براي بررسي الگوهاي نفوذ و شيوه       

 ماده به شيوه اقتدار     10 ماده به شيوه استبدادي و       10 ماده به شيوه آزادگذاري مطلق،       10 ماده است كه     30
كامالً (اي    درجه 5ند مربوط مي شود و بر حسب طيف ليكرت، يك مقياس            منطقي والدين در امر پرورش فرز     

گذاري شده   نمره0 – 4مشخص مي شود و به ترتيب از       )  مخالفم، مخالفم، تقريباً مخالفم، موافقم، كامالً موافقم      
 منطقي  مقياس هاي آزادگذار، استبدادي و اقتدار      نمره مجزا در مورد هر يك از خرده        3است و با جمع نمرات،      

�
 .../هاينامه شيوهساختار عاملي و اعتبار نسخه فارسي پرسش                                /
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 مادران  فرزندپروري  هاي شيوه  مقايسهپژوهشي توسط اسفندياري با عنوان      .  براي هر آزمودني به دست مي آيد     
 1374رفتاري در سال      اختالل  كاهش  در  مادران  آموزش  تأثير  و  رفتار  اختالل  به  مبتال  كودكان  گروه  دو  در

 73/0و براي شيوه مقتدرانه      77/0 مستبدانه   ، براي شيوه  69/0گيرانه   ميزان پايايي براي روش سهل    .  انجام شد 
 كرمي ابتدا پرسش نامه را ترجمه كرد و مورد استفاده قرار داد، جهت                 ).1374اسفندياري،  (به دست آمد     

ضريب پايايي آزمون از طريق روش       .  بررسي مقياس سبك فرزندپروري از روش دو نيمه كردن استفاده كرد            
آلفاي كرونباخ يا همساني كلي      .   به دست آمد   83/0ردن گاتمن برابر    اسپيرمن ـ براون و روش دو  نيمه ك          

 ).1391، 25كرمي، به نقل از سعيدي(بخش است  به دست آمد كه رضايت86/0سؤاالت برابر 
، 22 نسخه   AMOS و   SPSSافزارهاي   براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از پرسش نامه، از نرم            

 .استفاده شد

 ها يافته
 

 شاخص هاي آمار توصيفي : 1ول جد

 جنسيت پسر دختر

انحراف  چولگي كشيدگي
 استاندارد

انحراف  چولگي كشيدگي ميانگين
 استاندارد

 مقياسخرده ميانگين

 آزادگذار 27/15 07/5 -49/0 -39/1 97/14 13/4 58/0 -30/1

 اقتدار منطقي 20/32 73/4 52/0 -13/0 43/32 61/3 67/0 54/0

 استبدادي 96/14 12/6 01/0 -97/1 50/14 17/5 09/0 -82/1

 كل 44/62 37/8 02/0 -58/1 90/61 06/2 -09/0 -59/1

 .، شاخص هاي آمار توصيفي را به تفكيك جنسيت نشان مي دهد1جدول 

  
 ساختار عاملي

رد براي بررسي روايي سازه و شناسايي ساختار عاملي پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري، ابتدا نمونه مو                
و نمونه دوم تحت       Aنمونه اول تحت عنوان نمونه    .   نفري تقسيم شد   300 نفري و    276پژوهش به دو نمونه     

ابتدا به طور مقدماتي، به منظور كشف ساختار عاملي در جامعه مورد                 .  گذاري شدند   نام Bعنوان نمونه    
روماكس، بر روي نمونه    يابي محورهاي اصلي با چرخش پ      پژوهش، يك تحليل عاملي اكتشافي به روش عامل        

A                     افزار   صورت گرفت و مدل حاصل از اين تحليل را با روش تحليل عاملي تأييدي، با نرمAMOS  مورد 
  انجام   Bآزمون قرار داديم و سپس يك تحليل عاملي تأييدي بر روي مدل اوليه اين پرسش نامه روي نمونه                    

 .شد كه در ادامه، نتايج آن ارائه شده است
 و معنادار بودن نتيجه     75/0برابر  )  KMO(گيري كيزر    ملي اكتشافي، مقياس كفايت نمونه    در تحليل عا  

 و از طرفي    P>0001/0 در سطح    435 با درجه آزادي     859/1575آزمون كرويت بارتلت با مقدار خي دو برابر         
نمودار .   دارد ، نشان داد شرايط الزم براي تحليل عاملي وجود        003/0مقدار دترمينان ماتريس همبستگي برابر      

، نمودار اسكري، نشان مي دهد كه سهم عامل نخست در واريانس كل متغيرها چشمگير و از سهم بقيه                       1
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در واقع فالت نمودار از عامل سوم        .  عامل ها متمايز است، اما شيب نمودار بعد از عامل سوم از بين مي رود               
 .شروع مي شود

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 نمودار اسكري: 1نمودار                                                             
 

 به دست   22/2، و   78/2،  46/4 عامل نخست، به ترتيب برابر با         3پس از چرخش پروماكس، ارزش ويژه        
 .  درصد از واريانس كل پرسش نامه را تبيين مي كنند47/30 عامل روي هم رفته 3اين . آمد

يابي  چه سه عامل استخراج شده با روش عامل         آن است كه چنان   ، حاكي از    2ساختار عاملي در جدول      
 و مالك خروجي    30/0با روش پروماكس، با استفاده از مالك ورودي بار عاملي باالتر از                   محورهاي اصلي، 

وجود حداقل سه سؤال براي هر عامل، چرخش داده شود، با توجه به بار عاملي سؤاالت و مقدار بار عاملي كه                      
بر روي عامل اول و كمترين بار       )  66/0(16هر يك از عامل ها دارند، بيشترين بار عاملي را سؤال            هر سؤال بر    

، 8 نيز روي  عامل دوم بار شده است و سؤاالت            24بر روي عامل دوم داشت، سؤال       )  31/0(11عاملي را سؤال    
 . روي هيچ عاملي بار نداشتند21 و 17
 

 ساختار عاملي : 2جدول 

 گويه عامل يكم عامل دوم عامل سوم گويه عامل يكم  ومعامل د عامل سوم

 39/0  30  30/0- 66/0 16 

 36/0  5   65/0 9 

 35/0-  18   61/0 7 

 35/0  4  31/0- 57/0 2 

 31/0  11   53/0 25 

   8   45/0 29 

   17   45/0 26 

52/0   28   39/0 3 

47/0   19   36/0 12 

46/0   10  63/0  23 

36/0   6  57/0  27 

33/0   1  53/0  20 

32/0   13  51/0  22 

32/0   14  48/0  15 

   21  41/0  24 

 .../ايهنامه شيوهساختار عاملي و اعتبار نسخه فارسي پرسش                                /��
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مقياس را   هايي كه مشتركاً با يك عامل همبسته بوده و تشكيل يك خرده              ، مجموع پرسش  3در جدول   
 .مي دهند نشان داده شده است

 
 عوامل استخراج شده: 3جدول 

 عامل گويه ها

 شيوه آزادگذار 28، 19، 14، 13، 10، 6، 1

 شيوه منطقي 30، 27، 24، 23، 22، 15،20، 11، 5، 4

 شيوه استبدادي 29، 26، 25، 18، 16، 12، 9، 7، 3، 2

مقياس هاي پرسش نامه شيوه هاي    ساختار عاملي حاصل از تحليل عاملي اكتشافي خرده          :  2در نمودار    
 . استفاده از تحليل عاملي تأييدي در پژوهش حاضر نشان داده شده است، باAفرزندپروري، تحت عنوان مدل 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Aساختار عاملي حاصل از تحليل عاملي تأييدي، مدل : 2نمودار                                     

 

 Aشاخص هاي برازش تحليل عاملي تأييدي ، مدل : 4جدول

X
2

 GFI AGFI CFI NFI RMSEA X
2
/Df شاخص 

 عدم

 معناداري

بيشتر از 
90/0 

بيشتر از 
80/0 

بيشتر از 
90/0 

بيشتر از 
90/0 

 كمتر از

05/0 
 كمتر از

3 
 معيار

 مقدار 67/1 05/0 62/0 80/0 85/0 87/0 008/536

��/ 
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شاخص خي دو به    .   را در مقايسه با محدوده بهينه نشان مي دهد         A، شاخص هاي برازش مدل     4جدول  
، شاخص برازش هنجار    05/0، ضريب شاخص ريشه ميانگين مجذورات خطاي تقريب         67/1ر  درجه آزادي براب  

، شاخص  85/0شاخص نيكويي برازش اصالح شده برابر با          ،80/0، شاخص برازش تطبيقي برابر با      62/0شده  
 .  به دست آمده است87/0نيكويي برازش برابر با 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Bاملي تأييدي، مدل ساختار عاملي حاصل از تحليل ع: 3نمودار

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bساختار عاملي حاصل از تحليل عاملي تأييدي، مدل : 3نمودار

 

 

 با استفاده از B، ساختار عاملي مدل اوليه پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري را تحت عنوان مدل     3نمودار  
 .تحليل عاملي تأييدي در پژوهش حاضر نشان مي دهد

 

 .../هاينامه شيوهساختار عاملي و اعتبار نسخه فارسي پرسش                                /��



100 

 
 

 

 

������� �
���������� / ������ �� / �!�"#$%/!�&�  '(%)/  

 Bرازش تحليل عاملي تأييدي، مدل شاخص هاي ب: 5جدول 

X2
 GFI AGFI CFI NFI RMSEA X2/Df شاخص 

 عدم معناداري
 بيشتر از

90/0 
 بيشتر از 

80/0 
 بيشتر از

 90/0 
 بيشتر از 

90/0 
 كمتر از

 05/0 
 كمتر از

3 
 معيار

 مقدار 96/1 05/0 56/0 71/0 82/0 85/0 033/791

 
 .يسه با محدوده بهينه نشان مي دهد را در مقاB، شاخص هاي برازش مدل 5جدول 
 را پس از يكي شدن كواريانس هاي       B و  مدل     A ساختار تحليل عاملي تأييدي مدل       5 و نمودار    4نمودار  

 .خطا و ضرايب رگرسيون نشان مي دهد
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 A مدل اصالح شده : 4نمودار
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 Bمدل اصالح شده : 5نمودار 

 

نشان داده شده است كه بر بهبود          B و    A، شاخص هاي برازش، در مدل اصالح شده           6در جدول    
 .شاخص هاي برازش در هر دو مدل داللت دارد

 

 .../هاينامه شيوهساختار عاملي و اعتبار نسخه فارسي پرسش                                /���
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 B و Aمقايسه شاخص هاي برازش در مدل اصالح شده : 6جدول

X2
 GFI AGFI CFI NFI RMSEA X2/Df شاخص 

 Aمدل  44/1 04/0 68/0 87/0 87/0 89/0 476/453

 Bمدل  57/1 04/0 65/0 83/0 85/0 88/0 909/618

 . محاسبه شده است65/0اي  ، اعتبار كل پرسش نامه با استفاده از آلفاي طبقه7طبق جدول 
 

  
 اعتبار پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري به تفكيك جنسيت: 7جدول 

 

 

 

 

 .   ، اعتبار خرده مقياس ها با استفاده از ضريب گاتمن نشان داده شده است8در جدول 

 

 

 رزندپروريمقياس هاي پرسش نامه شيوه هاي ف اعتبار خرده: 8جدول 

 خرده مقياس تعداد گويه ها ضريب گاتمن

 شيوه آزادگذار 10 62/0

 شيوه اقتدار منطقي 10 75/0

 شيوه استبدادي 10 74/0

 

 

 مقياس شيوه آزادگذار همساني دروني آيتم هاي خرده: 9جدول 

ضريب آلفاي كرونباخ 

 در صورت حذف سؤال

ضريب همبستگي 

 سؤال با نمره كل

در واريانس مقياس 

 صورت حذف

ميانگين مقياس در 

 صورت حذف
 شماره آيتم

57/0 31/0 26/18 14 1 
57/0 30/0 95/17 12/14 6 

56/0 33/0 50/17 56/13 10 
57/0 27/0 43/18 36/14 13 
56/0 34/0 52/17 54/13 14 
59/0 20/0 82/18 60/12 17 
56/0 33/0 08/18 43/14 19 
60/0 18/0 12/18 88/12 21 
61/0 10/0 58/19 52/12 24 
54/0 42/0 02/17 08/14 28 

 

 تعداد آيتم پرسش نامه
 آلفاي طبقه اي

   دختر           كل        پسر      

 73/0 55/0 65/0 30 شيوه هاي فرزندپروري

���/ 
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 مقياس شيوه اقتدار منطقي همساني دروني آيتم هاي خرده: 10جدول 

ضريب آلفاي كرونباخ 

 در صورت حذف سؤال

ضريب همبستگي 

 سؤال با نمره كل

واريانس مقياس 

 در صورت حذف

ميانگين مقياس در 

 صورت حذف
 شماره آيتم

72/0 08/0 27/14 33/29 4 
71/0 43/0 86/14 94/28 5 
73/0 28/0 34/15 09/29 8 
73/0 30/0 36/15 98/28 11 
71/0 42/0 47/14 08/29 15 
70/0 47/0 21/14 11/29 20 
72/0 41/0 50/14 23/29 22 

70/0 53/0 78/14 03/29 23 
71/0 47/0 34/14 94/28 27 
73/0 33/0 38/15 13/29 30 

 
 مقياس شيوه استبدادي اني دروني آيتم هاي خردههمس: 11جدول 

ضريب آلفاي كرونباخ 

 در صورت حذف سؤال

ضريب همبستگي 

 سؤال با نمره كل

واريانس مقياس در 

 صورت حذف

ميانگين مقياس در 

 صورت حذف

شماره 

 آيتم

70/0 46/0 15/27 71/13 2 
72/0 32/0 89/27 86/13 3 

70/0 42/0 02/26 87/12 7 
69/0 48/0 59/25 91/12 9 
72/0 33/0 97/26 44/12 12 
71/0 39/0 65/27 84/13 16 
73/0 26/0 05/29 07/14 18 
70/0 43/0 60/25 58/13 25 
71/0 40/0 23/26 53/12 26 

71/0 42/0 10/26 77/12 29 
 

پروري نشان  مقياس هاي پرسش نامه شيوه هاي فرزند     اعتبار آيتم ها به تفكيك خرده     11 و   10،  9در جدول   
مقياس در صورت حذف هر     با توجه به ستون آخر، ضريب آلفاي محاسبه شده براي كل خرده           .  داده شده است  

هاي فرزندپروري از    هاي پرسشنامه شيوه   مقياسدهنده آنست كه هر يك از خرده         كدام از سواالت، نشان    
 . همساني دروني نسبتاً خوبي برخوردارند

 

 گيري بحث و نتيجه

اي  امروزه آزمون ها به طور گسترده    .  هاست ي استفاده از پرسش نامه ها روايي و اعتبار مناسب آن         شرط اصل 
در اين ميان   .  درماني و ديگر موقعيت هاي اجتماعي كاربرد دارند         در مدارس، كلينيك هاي مشاوره و روان       

ا از نظر ويژگي هاي    شناسي و علوم تربيتي، تفاوت هاي فردي ر        آزمون هاي شخصيت و نگرش در حوزه روان       
گيري  گيري هاي فردي اهميت دارد كاهش خطاهاي اندازه        چه در تصميم   آن.  گيري مي كنند  شخصيتي اندازه 

پژوهش حاضر به منظور       ).1392،  26دالور و زهراكار  (پذير است    است كه با انتخاب يك مقياس روا امكان         
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 هاي فرزندپروري بامريند، در بين مادران         تعيين ساختار عاملي و اعتبار نسخه فارسي پرسش نامه شيوه             
 .آموزان دختر و پسر دوره ابتدايي شهر تهران صورت گرفت دانش

يابي محورهاي اصلي با چرخش پروماكس،  ابتدا به طور مقدماتي يك تحليل عاملي اكتشافي با روش عامل  
نتايج مقياس كفايت نمونه . انجام شد تا ساختار عاملي در جامعه مورد پژوهش مشخص شود            Aبر روي نمونه    

 عامل با   9اين تحليل، وجود    .  و آزمون كرويت بارتلت، نشان داد شرايط الزم براي تحليل عاملي وجود دارد              
ها، نمودار   گيري نهايي در مورد استخراج عامل       ارزش هاي ويژه بيش از يك را نشان داد، اما جهت تصميم             

كه فقط   اده از نمودار اسكري و حذف شش عامل، به دليل اين            اسكري نيز مورد توجه قرار گرفت كه با استف         
 درصد  47/30يك يا دو سؤال بار عاملي داشتند، سه عامل استخراج گرديد كه اين سه عامل در مجموع،                       

 . واريانس كل متغيرها را تبيين مي كنند
ملي، نشان داد اين نتايج ساختار عا. براي رسيدن به ساختار ساده، سه عامل استخراجي، چرخش داده شد

ها، بـا نسخه اصلي ايـن پرسش نامه، بـامـريند        پرسش نامه از سه عامل اشباع شده است كه از نظر تعداد عامل           
در پژوهش  )  2011(چنين توستون هيل     هم.  خواني دارد  هم)  1374(و نسخه فارسي آن، اسفندياري      )  1971(

 نامه شيوه هاي فرزندپروري مبتني بر نظريه اقتدار        خود تحت عنوان تحليل عاملي تأييدي و اكتشافي پرسش         
والدين بامريند، با تحليل عاملي اكتشافي بر روي سؤاالت پرسش نامه نشان داد مدل سه عاملي فرزندپروري،                  

، 14،  13،  10،  6،  1گويه هاي  .  بهترين تفسير را از داده ها دارند كه با يافته هاي ما در اين پژوهش همسو است              
9، 7، 3، 2 با عامل دوم و گويه هاي 30، 27، 24، 23، 22، 20، 15، 11، 5، 4 عامل اول، گويه هاي  با 28،  19
در مورد  .  مقياس را مي دهند    با عامل سوم، همبسته بوده و تشكيل يك خرده           29،  26،  25،  18،  16،  12،  

 21 و 17رتيب كه دو گويه متفاوت بود، بدين ت) 1374(عامل اول، نتايج با راهنماي اصلي آزمون، اسفندياري        
كه روي هيچ عاملي بار نداشتند، حذف شدند و  كه به نگرش شيوه فرزندپروري آزادگذار مي پردازد، به دليل آن

كه    به دليل آن    8در مورد عامل دوم نيز گويه        .   نيز بر روي عامل دوم، بار عاملي قابل قبول داشت           24گويه  
مورد عامل سوم همه گويه هـا با راهنماي اصلي آزمون، اسفندياري          در  .  روي هيچ عاملي بار نداشت حذف شد      

 .، توافق كامل دارد)1374(
در تحليل عاملي تأييدي، از همه      .   را با استفاده از تحليل عاملي تأييدي، مورد آزمون قرار داديم            Aمدل  

ه خودشان بارگيري   مقياس خاص انتظار مي رود كه بر روي عامل مربوط ب           دهنده يك خرده   هاي تشكيل ماده
، براي تعيين روايي پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري، ابتدا         Aدر اجراي تحليل عاملي تأييدي مدل        .  شوند
هاي اين روش، مورد ارزيابي قرار گرفت و سپس به منظور شناسايي محل هاي عدم تشخيص مدل،                 فرض پيش

 با روش بيشينه      Aبرآورد مدل .  ه شد شاخص هاي بهبود بررسي شد و در نهايت شاخص هاي برازش ارائ             
در پرسش نامه هاي با   .   در برآورد همه پارامترهاي مدل موفق بوده است         AMOSنمايي نشان داد كه      درست

مقياس ليكرت، پاسخ هاي آزمودني ها به آيتم هاي خاص منجر به اين امر مي شود كه بيشتر آزمودني ها طبقه                  
جه بعضي از آيتم ها توزيع كشيدگي مثبت چند متغيره را منعكس              پاسخ يكساني را انتخاب كنند، در نتي        

از .  اند هايي هستند كه به طور غير نرمال توزيع شده          نتايج ارزيابي نرمال بودن متغيرها، بيانگر داده       .  مي كنند
جايي كه كشيدگي به شدت بر آزمون هاي واريانس و كواريانس اثر مي گذارد، در تفسيرهاي مبتني بر                       آن
اما از  .  تر است  نمايي، دچار مشكل مي شويم، بنابراين روش هاي ديگر برآورد مناسب            ورد بيشينه درست  برآ
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 نياز داريم، به جاي استفاده از يك نوع برآورد           1000جايي كه در روش هاي ديگر به حجم نمونه بيش از             آن
، 211 و   49،  58 مورد شماره    ).1393،  27فربد(تر آن است كه آماره آزمون را اصالح كنيم             متفاوت، مناسب 

سپس .  نقاط دورافتاده چند متغيره از آماره ماهاالنوبيس، به عنوان داده هاي دورافتاده، از تحليل حذف شدند               
، MIباالترين  .  شاخص هاي بهبود را به منظور شناسايي محل هاي عدم تشخيص مدل مورد بررسي قرار داديم             

 وجود دارد كه مربوط به كواريانس خطاي مربوط به          10 و   20،  21   و 22،  14 و   17،  19 و   23در پارامتر هاي   
، مي تواند مربوط به    11و  7،  9و12،  23و  30،  3و  16هاي خطا در عبارات     علت ايجاد كواريانس  .  هاست مؤلفه

 . سوگيري پاسخ در سؤاالت پرسش نامه باشد
 حاكي از آن 13گرسيون در آيتم ، مربوط به شاخص هاي بهبود براي وزن هاي ر       MIچنين مقدار باالي     هم

مقياس شيوه استبدادي     مربوط به خرده   18مقياس شيوه آزادگذار و آيتم         مربوط به خرده   13است كه آيتم    
، مؤيد آن   Aشاخص هاي برازش مدل    .  تري بر شيوه اقتدار منطقي بارگذاري شوند        مي توانند به نحو مناسب   

 .  في با داده ها دارداست كه ساختار پرسش نامه، برازش نسبتاً ضعي
، نتايج نشان داد    Bدر شناسايي ساختار مدل اوليه پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري، تحت عنوان مدل             

نتايج ارزيابي نرمال بودن متغيرها، نشان      .  پارامترهاي مدل عاملي نيز موفق بوده است       در برآورد   AMOSكه  
، نقاط دورافتاده چند متغيره از      282 و   186،  192رد شماره   مو.  اند داد داده ها به طور غير نرمال توزيع شده        

، در رابطه با پارامترهاي     MIباالترين  .  آماره ماهاالنوبيس، به عنوان داده هاي دورافتاده، از تحليل حذف شدند         
، وجود دارد كه مربوط به كواريانس خطاي مربوط به              19و  30،  26و  7،  14و  25،  6و  9،  2و22،  6و  16

 مربوط به درجه باالي همپوشاني در         17 و   24علت ايجاد كواريانس هاي خطا در ماده هاي         .  هاست مؤلفه
، مي تواند مربوط به سوگيري پاسخ به 27و29، 16و 19، 11و 12، 6و 3، 17و 20محتواي عبارات و در عبارات 

براي وزن هاي  ، مربوط به شاخص هاي بهبود       13،  8،  24در آيتم     MIمقدار باالي   .  عبارات پرسش نامه باشد  
مقياس شيوه آزادگذار مي تواند به نحو          مربوط به خرده    13 و    24رگرسيون حاكي از آن است كه آيتم            

مقياس شيوه اقتدار منطقي، روي شيوه آزادگذار         مربوط به خرده   8تري بر شيوه اقتدار منطقي و آيتم         مناسب
 . بارگذاري شود

شان داد شاخص هاي مشاهده شده در مقايسه با           ن Bچنين نتايج بررسي شاخص هاي برازش مدل          هم
با يافته هاي پژوهش     Bنتايج برازش مدل    .  با داده ها داللت دارد     Bمحدوده بهينه، بر برازش ضعيف مدل         

تحت عنوان تحليل عاملي تأييدي و اكتشافي پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري مبتني        )  2011(توستون هيل   
 آيتمي  27، نشان داد مدل     Bو  A هاي برازش، در مدل     شاخص.  ند، همسو است  بر نظريه اقتدار والدين بامري    

A      آيتمي   30، در مقايسه با مدل B     اين نتايج با يافته هاي پژوهش الخاروسي و       .  ، با داده ها برازش بهتري دارد
يتمي در   آ 30كه نشان داد نسخه كوتاه پرسش نامه اقتدار والدين در مقايسه با پرسش نامه              )  2011(همكاران  

 .همه زيرمقياس ها از روايي و اعتبار بهتري برخوردار است، نزديك است
به طور كلي نتايج تحليل عاملي تأييدي در اين پژوهش نشان مي دهد كه سؤاالت پرسش نامه شيوه هاي                  

مربوط ها، عامل     بقيه ماده  18و  13 ،   8،  24فرزندپروري داراي روايي نسبتاً مطلوبي است و به استثناي ماده            
، 17 و   20 و ماده هاي    A در مدل    11 و   7،  9 و   12،  23 و   30،  3 و   16ماده هاي  .  گيري مي كنند  به خود را اندازه   

 به علت ايجاد كواريانس هاي خطا نياز به بازبيني         B در مدل    27 و   29،  16 و   19،  11 و   12،  17 و   24،  6 و   3

��
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شاخص هاي برازش مربوط به مدل اصالح شده،         چنين نتايج آماره هاي مربوط به         هم.  و تجديد نظر دارند    
، 14 و   17،  19 و   23تأييدي بر اين ادعاست و نشان مي دهد كه يكي شدن كواريانس خطا بين پارامترهاي                 

 و يكي شدن كواريانس هاي خطا بين       A در مدل    18 و   13، و ضريب رگرسيوني در آيتم       10 و   20،  21 و   22
 و  8،  24 و ضرايب رگرسيوني در آيتم هاي       19 و   30،  26 و   7،  14 و   25،  6 و   9،  2 و   22،  6 و   16پارامترهاي  

كه مدل اصالح شده     ضمن اين .  ، اساساً بهبود قابل توجهي در برازش مدل به وجود آورده است            Bدر مدل   13
A     در مجموع با توجه به يافته هاي اين پژوهش ساختار پرسش نامه اندكي تغيير            .   با داده ها برازش بهتري دارد
، 15،  13،  11،  5،  4 با شيوه آزادگذار، عبارات      28،  21،  17،19،  14،  10،  8،  6،  1بر اين اساس عبارات     .   كندمي
 با شيوه   29،  26،  25،  16،  12،  9،  7،  3،  2 با شيوه اقتدار منطقي و عبارات         30،  27،  24،  23،  22،  20،  18

در )  1374(دل اوليه اسفندياري    مدل سه عاملي تأييد شده در اين پژوهش با م           .  استبدادي همبسته است  
 . بعضي از عبارات تفاوت دارد

ترجمه :  ، احتماالتي را مي توان مطرح كرد      )مدل اوليه   (B و   Aدر تبيين اختالف ساختار عاملي مدل         
اساس، ارتباط بين عبارت و عامل مربوطه را ضعيف          ضعيف برخي از عبارات مي تواند ضمن ايجاد پاسخ هاي بي        

سازي نسخه فارسي صورت گرفت ما را تا حد زيادي از            رجمه هاي متعددي كه در فرآيند آماده     هر چند ت  .  كند
اي نسبتاً دقيق مطمئن مي كند، اما احتمال عدم ترجمه دقيق را همواره مي توان به عنوان يكي از  وجود ترجمه
لحاظ مفهومي و ادراكي نيز     ابهام و دوپهلويي برخي عبارات به       .  كننده تفاوت هاي فوق مطرح كرد     عوامل تبيين 

اگر بچه ها كامالً مطابق ميل والدين خود رفتار كنند در آينده افراد موفقي خواهند   (7عبارات  .  جاي بحث دارد  
، )ها را راهنمايي كنند هرگاه بچه ها بر خالف ميل والدين رفتار كردند، والدين بايد به جاي تنبيه آن (11، )شد
والدين بايد با     (16و  )  به بچه ها بفهمانند كه رئيس خانواده چه كسي است           والدين خيلي زود بايد        (12
. نياز به بازبيني و تجديد نظر دارند        )  ها مخالفت مي كنند به شدت برخورد نمايند         هايي كه با نظر آن      بچه

والدين  (17چنين عبارات  هم. كه با حذف برخي از كلمات، پاسخ آزمودني ها تغيير كند، وجود دارد احتمال اين
بايد اجازه داد تا بچه ها خودشان        (24و  )  گيرنده باشند  بايد به بچه ها اجازه دهند تا در كارها، خودشان تصميم         

 .داراي همپوشاني محتوايي هستند) تجربه كنند
مقياس ها با   اي و اعتبار خرده    محاسبه شده براي كل پرسش نامه با استفاده از آلفاي طبقه         چنين اعتبار    هم

. مقياس هاي آن از اعتبار نسبتاً خوبي برخوردار هستند        فاده از ضريب گاتمن، نشان داد پرسش نامه و خرده        است
مقياس ها مانند   ضريب اعتبار خرده  .   است برخورداراز ثبات كمتري     )  شيوه آزادگذار (چنين عامل اول      هم

افته هاي پژوهش حاضر با نتايج     چنين ي  هم.   قرار دارد  62/0-77/0در طيف   )  1374( اسفندياري   گيرياندازه
 . همسو است) 1389(طرف و همكاران  پژوهش بي

ك ترجمه مناسب جهت رفع مشكالت مفهومي         در پايان پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي آتي، ابتدا ي          
براي اطمينان بيشتر نسبت به اعتبار پرسش نامه، از روش هاي           چنين سؤاالت اين پرسش نامه صورت گيرد، هم     

 .اعتباريابي مانند بازآزمايي استفاده شود تا قابليت اعتبار اين ابزار در جامعه مورد پژوهش مشخص گردد            ديگر  
 .نگرش فرزندان نيز، پاسخ ها كمتر در معرض سوگيري قرار مي گيرندبا سنجش 
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