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Abstract 
The present study aims to investigate the study of 
psychometric properties of Arjmandnia questionnaire 
on parenting methods among families with visually 
impaired children. The method of the present study 
was descriptive survey and correlation study a 
fundamental purpose. The population of this study 
includes all visually impaired parent residing in 
Tehran during 2019-2020, of which 300 mothers 
including 185 parents of male students and 115 parents 
of female students were available for sampling and 
visits to schools for visually impaired children in 
Tehran city were selected. Data was collected using 
Arjmandnia Parenting Style Questionnair (APMQ) 
and Bumrind's Modern Parenting Style Scale (BPS) 
and analyzed using SPSS 24 and LISREL 8.8 
software. The model fit indices were appropriate and 
confirmatory factor analysis showed that the structure 
of the 5-factor model of the scale was correct. The 
components of Arjmandnia parenting style include 
democratic parenting, cooperation with spouse in 
parenting, family role, exthedra parenting and parental 
dependence. In addition, all 28 questions of the 
questionnaire were approved. Cronbach's alpha and 
correlation tests indicate a favorable evaluation of this 
scale and its components. The Arjmandnia Parenting 
Styles Scale is a suitable Iranian instrument to study 
parenting styles and can be used in families with 
visually impaired children or in samples similar to the 
sample of the present study. 
Keywords: Psychometric Properties, Confirmatory 
Factor Analysis, Parenting Styles, Visual Impairment 

 دهیچک

 یها وهیش اسیمق یسنج روان یها یژگیو یپژوهش بررس نیهدف ا
 بیفرزند با آس یدارا یها از خانواده یا در نمونه ایارجمندن یفرزندپرور

 ،یشیمایاز نوع پ یفیاست. روش پژوهش حاضر توص یینایب
پژوهش، شامل  نیا یاست. جامعة آمار یادیو با هدف بن یهمبستگ

در شهر تهران است  ۱۳۹۸در سال  یینایب بیفرزند با آس یدارا نیوالد
آموز پسر و  والد دانش ۱۸5نفر از مادران شامل  ۳00ها  آن انیکه از م

دردسترس و با  یریگ آموز دختر به روش نمونه نفر والد دانش ۱۱5
شهر تهران  یینایب بیکودکان با آس یمراجعه به مدارس آموزش

 یها وهیاز پرسشنامة ش دهپژوهش با استفا نیا یها نتخاب شدند. دادها
 یفرزندپرور یها سبک اسی( و مقAPMQ) ایارجمندن یفرزندپرور

با استفاده از  یدییتأ یعامل لیشده و تحل یگردآور (BPS) ندیبامر
 لیو تحل  هیتجز LISREL 8.8و  24 ةنسخ SPSS یافزارها نرم

نشان  یدییتأ یعامل لیبرازش مدل مناسب بود و تحل یها شد. شاخص
 یها وهیش یها داشت. مؤلفه اسیمق یعامل سازه مدل پنج یدرستاز 

با همسر  یهمکار ،مقتدرانه یشامل فرزندپرور ایارجمندن یفرزندپرو
 یفرزندپرور ،)پدربزرگ مادربزرگ( لینقش فام ،یدر فرزندپرور

سؤال پرسشنامه  2۸ نیبود. همچن نیبه والد یو وابستگ خودخواهانه
اعتماد  تیقابل یکرونباخ و همبستگ یآلفا یها شد. آزمون دییتأ

 یها وهیش اسیکردند. مق دییآن را تأ یها و مؤلفه اسیمق نیمطلوب ا
سبک  یبررس یمناسب برا یرانیا یابزار ایارجمندن یفرزندپرور
 ای یینایب بیآس یکودکان دارا نیدر والد تواند یاست و م یفرزندپرور
 .مشابه با نمونه پژوهش حاضر شود. یها در نمونه

 ،یدییتأ یعامل لیتحل ،یسنج روان یها یژگیو :یدیکل یها واژه
 .یینایب بیآس ،یفرزندپرور یها وهیش
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 مقدمه
گیرد.  سرچشمه میا ه است و سالمت و آسیب در جامعه از خانوادهترین رکن هر جامعه  خانواده، اصلی

پذیرکردن فرزندان را  ترین نقش در جامعه همچنین خانواده تأثیرگذارترین نهاد بر کودکان است و حیاتی
ها، هنجارها و  پذیری در جامعه کرده و در انتقال ارزش برعهده دارد. تربیت خانوادگی کودکان را آماده نقش

اصلی را در مراقبت  یفةوظ (. خانواده۱۳۸۹کند )زارعی،  ای اجتماعی به کودکان نقش اصلی را ایفا میه سنت
حتی اگر  ؛اعضا و کمک به استقالل فرزندان برعهده دارد میانها، برقراری ارتباط سالم  از فرزندان، تربیت آن

(. درواقع خانواده نظامی است ۱۳۹7یحی، زمانی و ذبرتوان ذهنی، ناشنوا یا نابینا باشد )محمودی، می کودک کم
د. شو که اختالل در هریک از اجزای آن، موجب تشدید اختالالت مربوط به اجزا و پیدایش مشکالت جدید می

 گذارد یمتأثیر منفی  آناعضای خانواده و کارکردهای مختلف  همةبا این نگرش، معلولیت یکی از فرزندان بر 

 کار کلی است که برای تبیین نابینایی کامل یا ضعف در بینایی به یاصطالح ۱یآسیب بینای (.۱۳۹4پژوه،  )به

 موانع تواند می که است یا عهیضاآسیب بینایی (. ۱۳۹7است )گنجی،  مؤثریادگیری فرد  برو  شود میبرده 

 یانباریز ریتأث ۳یعاطف تحولو  یمفهوم تحول ،2یحرکت تحـول بـرو  کند جادیا فرد تحولراه  سر بر فراوانی

دهند.  می نشان خوداز  نقص نیا به یدیشـد یعـاطفهای  واکنش نیوالـد رو ؛ از اینباشد داشته یانباریز
 بر بسیاری های با آسیب بینایی مسئولیت کـودک کـه ها ممکن است به این دلیل باشد از این واکنش یبخش

 (.20۱7پالن،  کافمن، هاالن و پاستاجوسکی، فورن،) کند یم ریدرگرا  خانواده همهو  گذارد یم نیوالددوش 
تواند متأثر از عوامل فرهنگی،  برند که می کار می در تربیت فرزندان خود به های خاصی را ها شیوه خانواده

4فرزندپروری های (. سبک۱۹۹۳ ،باشد )هاردی، پاور و جدیدک ها آناجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
ة دربرگیرند 

 غیرکالمی های زمینه رفتارها ها، گرایش از ای مجموعه با که بوده فرزندان با والدین تعامل نحوهة دربرگیرند
 الگوهای و ها روش یامعن به فرزندپروری های شیوه (.۱۹۹۳استینبرگ،  و دارلینگ) شود داده می تشخیص 

 فراهم را ی متقابلریرناپذیتأث و تأثیرگذاری جریان و است خانواده اعضای ارتباط برای والدین پایدار نسبتاً

 یها تالشرا  فرزندپروری یها وهیش (۱۹۹۳دارلینگ و استینبرگ )(. ۱۹۹5 آکیستر، و استیونسون) کند می
والدگری  کنند. ها در مسیری مشخص تعریف می کفایت کودکان و تحول آن هدفمند والدین برای کمک به

ها  امری غریزی نیست، بلکه روندی تکاملی است که در سراسر زندگی کودکان جریان دارد و بر تحول آن
بر اهمیت این  20۱7تا  200۸مقاله منتشرشده از سال  5۳0. بررسی تحلیل محتوای گذارد یمتأثیر بسزایی 

(. والدگری 20۱7کز و کاووسگلو، )فرزند، سر اند داشتهموضوع در رشد شخصیت کودکان و نوجوانان تأکید 
( تأثیر مهمی بر سالمت روان ۱۳۹6، کتای یشکوهو  پژوه به، افروز، زاده قاسممحیطی ) یعنوان عامل به

صحیح آن به والدین  یها وهیش( و آموزش 20۱4کودکان دارد )اچترگارد، پوسترت، سینگ، رومر و مولر، 

                                                 
1. vision 

2. motor evolution 

3. conceptual and emotional evolution 

4. parenting styles 
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؛ زینالی، خانجانی و سهرابی، 20۱6کودکان بکاهد )چن و چان  از مشکالت رفتاری فراوانیبه میزان  تواند یم
 ة(، در رابط20۱6ها را ارتقا دهد )بارتولومی، مونتیل، فیامنگی و ماچادو،  های اجتماعی آن (، مهارت۱۳۹4

 نیدر والد تیاحساس کفا به و( ۱۳۹4عاطفی والدین و فرزندان بهبود ایجاد کند )زینالی، خانجانی و سهرابی، 
 یفرزندپرورحوزه  یها پژوهش شتریب(. 2020و ساندرز،  کوون ،ی)فرانک بینجامدعنوان والد  به نقش خود به

 ما،یحک و یموسو ،ی)اقبال است شده  انجام( ۱۹7۱) ندیبامر توسط شده یمعرففرزندپروری  یها سازه براساس
 کن،ید ت،یتا هابساست ) شده انجام یمفهوم چارچوب نیتدو منظور به را یمطالعاتها  دهه طی که( ۱۳۹5

 که دهد نشان می را یژگیو سه خود مطالعات در( ۱۹7۱) ندیبامر(. 20۱۳ ،یموبل و جهنس گرنت، گمنیس
 روابط و رشیپذ: از اند عبارت یژگیو سه نی. اکند می جدافرزندپروری  مؤثر چندان نه روش از را مؤثر روش

 سبک: شود یم مشخصفرزندپروری  سبک سه یژگیو سه نیا تعامل از. دادن استقالل و یمهارگر ،کینزد

در  .مناسب دادن استقالل و سازگارانه کنترل یها روش ک،ینزد روابط و رشیذپ با ۱مقتدرانه یفرزندپرور

از  و باال اجباری مهارگری نظر از کمی دارند و نزدیک روابط و والدین، پذیرش 2فرزندپروری مستبدانه سبک

  نشان پذیرا و مهرورز یروش ۳گیرانه سهل فرزندپروری سبک با والدین .هستند پایین دادن استقالل نظر

 یها سالفرزندپروری در  ةکیفیت نحو. دارند خود فرزندان رفتار بر کمی مهارگری و نیستند متوقع ،دهند می
کند )مانتیما، پورا، لوما،  می یگذار هیپااو را  ةشناختی، اجتماعی و هیجانی آیند ، اساس تحولیکودک ةاولی

های  نقش شیوه بارةهای فروانی در (. پژوهش20۱۱گاهل، ماخرجی و چادهاری،  ؛2006سامیلین و تامینین، 
بر فرزندپروری های  والدین بر فرزندانشان صورت گرفته است. پژوهشی در ژاپن بر نقش شیوهفرزندپروری 
طولی که بر  ای مطالعه نتایج(. 20۱7و کاتسارا،  هوسوکاواهای اجتماعی کودکان تأکید کرد ) رشد مهارت

نشان داد سبک  ،سالگی فرزندانشان صورت گرفت 6ماهگی تا  20مادران از فرزندپروری های  شیوه
سالگی اثرگذار باشد  ۱0ها در  تواند بر مشکالت رفتاری آن ها در دوران پیش از دبستان می آنفرزندپروری 

های فرزندپروری  (. نتایج پژوهشی دیگر که برای بررسی تأثیر سبک20۱۸ساواالسکی،  )بورنستاین، پاتنیک و
خوبی  حاکی از آن بود که رفتارهای پرخاشگرانه و اینکه کودک به بر رفتارهای اجتماعی کودکان انجام شد،

پروری والدین های فرزند سبک کمک بهگیر و خجالتی باشد،  یا گوشهبرقرار کند با دیگران ارتباط  تواند می
 های یافته براساس( 20۱4) کیجووانوو و کیجووانوو ماتجویچ،(. 20۱۸، بینی است )سالتالی و آیمیر پیش قابل
 سبک دارای والدین با مقایسه در داشتند، مقتدرانهفرزندپروری  سبک که والدینی از دسته آنکردند،  بیان خود

 فرزندانشان تحصیلی موفقیت و مدرسه یها تیفعال در بیشتری مشارکت گیرانه، سهل و مستبدانهفرزندپروری 
 یاقتدار سبک بین که دندیرس نتیجه این به( 20۱5) ترسافی و مقدم رجبی ،نژاد یمهردر ایران نیز  .داشتند
. دارد وجود معناداری و منفی همبستگی خالقیت با استبدادی سبک بین و مثبت همبستگی خالقیت با والدین

آمیختگی فکر، خودکارآمدی و وسواس  بر درهمفرزندپروری تأثیر سبک  دهندة دیگر نیز نشانهای  پژوهش

                                                 
1. authoritative parenting style 

2. authoritarian parenting style 
3. casual parenting style 
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 2سازی و خودناتوان ۱کاری (، اهمال۱۳۹7ی، فرخی و دانش، محمدخوانآبادی، برجعلی،  )طالبی نجفی

پیشرفت  و ۳( خودکارآمدی۱۳۹7( شادکامی )سعادتیان و شیرافکن، ۱۳۹4، اسدزادهپور و  نژاد، سعدی )سلطان

( ۱۳۹7تحقیرشدگی )گالبی، علیزاده اقدم و زارع زاده اردشیر،  ( و۱۳۹7)سیفی و بازارویچ قادراف،  4تحصیلی

 است. مؤثر فرزندان

 و حساس بسیار زمان فردی هر زندگی در اولیه کودکی، توان نتیجه گرفت شده می با توجه به مطالب بیان
 بنابراین درصورت از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بینایی دارای آسیب کودکان برای که است مهمی
 از ها محدودیت ایجاد و ویژه نیازهای ترشدن عمیق و پیشرفت رخداد دو دوره، این موقع در به نکردن مداخله

 ناتوانی بیشتر تحمیل و فرد توانایی تحلیل دیگر موجب سوی از ها فرصت دادن دست از و کاهش و سو  یک
 آوردن دست به با توانند می ویژه خدمات دریافت با افراد که این ؛ درحالی(۱۳۸6 نکاح، اصغری) شود یم او به

 نژاد، شکوهی و بناب غباری نژاد، کرمی پژوه، به) شوند تبدیل جامعه در تأثیرگذار و مفید عضوی به استقالل
 و بهنگام مداخله برنامه طراحی و والدین اینفرزندپروری  های شیوه نکردن مطالعه درصورت بنابراین(؛ ۱۳۹2

 یادگیری و آموزش طالیی فرصت هم منفی،فرزندپروری  های سبک با والدین است ممکن آنان برای مناسب
 کودکان این در ینامطلوب رفتارهای و عادات ایجاد سبب هم و بدهند دست از را بینایی با آسیب کودکان

 نشان فرهنگی میان یها سهیمقاباشد.  غیرممکن گاه و دشوار ها آن فصل و  حل ممکن است که شوند
 رفتارها و( 2007 آتونن، و تالویست ؛2006 چیه، و بورنستین) ها شناخت از اعمفرزندپروری  های جنبه ،دهد می

فرزندپروری  رفتار که باید توجه داشت (.2006 چیه، و بورنستین) است بوده فرهنگ تأثیر تحت زیادی حد تا
 شود گرفته درنظر باید هایی محدودیت چه که کند می مشخص فرهنگ پذیرد و تأثیر می فرهنگ از عمیقاً

 های ویژگی بررسی به شود یم تالش کشورها از بسیاری در رو  این از ؛(20۱4 عبدالغفور و کورکان،)
 طراحی به یا پرداخته بومی فرهنگ با متناسب معروف و معتبرفرزندپروری  یها پرسشنامه سنجی روان

 سنجش ةزمینی در بسیار تحقیقات ،های گذشته در سال .شود اقدام خود جامعه در مناسب یها پرسشنامه
 با ها بیشتر آن که است شده  انجام متعددی های پژوهش ایران نیز در. است شده  انجام فرزندپروری یها وهیش

از جمله  .است شده  ساخته ایران از غیر های فرهنگ در که گرفتهصورت  هایی پرسشنامه و ابزارها از استفاده
که ( است ۱۹۹4فرزندپروری یانگ ) ةشده، پرسشنام های فرزندپروری ساخته ابزارهایی که برای بررسی سبک

 5به روش چرخش واریماکس کردند. این پرسشنامههنجاریابی آن را ( ۱۳۹5امیرسرداری، اسماعیلی و خادمی )

دست آمد.  سؤالی اصلی پرسشنامه به 72 ةؤالی برای پدر از نسخس ۳0سؤالی برای مادر و  2۸ ةدر دو نسخ
 ۸۸5/0تا  ۳25/0از  و برای فرم پدر آن ۸۳۸/0تا  556/0آلفای کرونباخ برای عوامل فرم مادر این ابزار از 

                                                 
1. procrastination 
2. academic achievement 
3. self-efficacy 
4. procrastination 
5. varimax rotation method 
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صدر، خادم الرضا،  را( ۱۹۹7دارلینگ و تویوکاوا ) ةساختفرزندپروری  ةمتفاوت بود. در پژوهشی دیگر پرسشنام

 دهد، نشان میکه نتایج آن  کردندبررسی  ۱تأییدی عاملی تحلیل( به روش ۱۳۹7ی و هاشمیان )ئاخباری، علما

از برازش مناسبی  4و غفلت ۳گری ، درخواست2گری مقیاس پاسخ خرده سهایرانی این ابزار شامل  ةنسخ

غفلت  ،های پاسخگری زیرمقیاسبرای مقیاس کلی  منظور بهاین ابزار کرونباخ برخوردار است. همچنین آلفای 
 بررسی به نیز( ۱۳۹6) یموسو و زارع ،ها ییجوالبود.  5۳/0و  6/0، 75/0ترتیب  گری به و درخواست

ها نشان  پرداختند. پژوهش آن (2006)هاوک و هولدن،  5فراوالدگری پرسشنامه سنجی های روان ویژگی

استفاده  ایرانی  ةدر جامع ۹و حل مسئله ۸، انعکاس7بینی ، پیش6عامل ارزیابی چهاراین ابزار در  دهد می

 دست آمد. به ۸5/0. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار شود می
میلیون نفر  ۳۹و مواجهند بینایی ناشی از مشکالت  بامیلیون نفر در دنیا  2۸5 آمارها حاکی از آن است که

ی فیشراست ) شده  اعالمدرصد  ۸تا  5این آمار در ایران  (.20۱2)پاسکولینی، ماریوتی، ها نابینا هستند  از آن
ها مواجه  با آنهای این گروه  و مسائلی که خانواده های بینایی (. شیوع باالی آسیب۱۳۹۱ی و مالمیر، درآمد

های نظری و  پیشینه بررسی از سوی دیگر، کند. ها را نمایان می ، لزوم توجه و بررسی نیازهای آنشوند می
 انجام ابزارهایی از استفاده بافرزندپروری  ةحیط در گرفته صورت مطالعات ةعمد که دهد میپژوهشی نشان 

 این در اینکه به توجه با .است شده  ساخته غربی کشورهای در عمدتاً و نبوده ایران فرهنگ بر مبتنی که شده 
 است ممکن مختلف های فرهنگ مادران ،شود یم ارائه پاسخگویی منظور به شده تعیین ازپیش فهرستی ابزارها

تحقیق بررسی  این اساس هدف براین .باشند داشته مذکور فهرست مواد از هریک از متفاوتی تفسیرهای
از والدین کودکان با آسیب  یا نمونهارجمندنیا )شفا( در فرزندپروری  یها وهیشسنجی مقیاس  های روان ویژگی

 بینایی است.

 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش ةجامع
که در قالب یک طرح پژوهشی  استتوصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف بنیادی پژوهش حاضر 
ساکن شهر تهران با آسیب بینایی فرزند  یداراوالدین  این پژوهش، یجامعة آمار .شده است  همبستگی انجام

های مقیاسی که قرار است ساختار  با توجه به تعداد گویهکردن حجم نمونه در هنجاریابی  برای مشخص .ندبود
انتخاب عنوان حجم نمونه الزم در پژوهش  نفر به ۱0تا  5بین عاملی آن بررسی شود، به ازای هر گویه 

                                                 
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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 گرفتنددرنظر نفر  250( حداقل حجم نمونه را ۱۳۸4همچنین هومن و عسگری ) .(200۱)دیکسون، شوند  می
پژوهش کافی نمونة عنوان  نفر به ۳00ترتیب انتخاب  بدین .دانستندنفر را برای تحلیل مطلوب  500و تعداد 

گیری  نفر به روش نمونه ۳00گیری، با مراجعه به مدارس آموزشی نابینایان شهر تهران،  نمونه برای. است
به مدارس و مراکز نگهداری کودکان آسیب بینایی مراجعه  ،پس از دریافت مجوز .دردسترس انتخاب شدند

 صورت مربوط معلمان و مراکز و شد و هماهنگی الزم برای شروع کار پژوهشی توسط مدیران و مدارس
 به همراه (۱۹7۳) ندیبامرفرزندپروری  سبک و( شفا) ایارجمندنفرزندپروری  های شیوه های پرسشنامه. گرفت

، پژوهش جامنبل از اق. گرفت قرار آموزان نمونه والدین دانش اختیار در ها، آن تکمیل ةنحو کتبی دستورالعمل
موارد  نیشامل انه آگاها تیرضا. شدندآگاه  فهم قابل یزبانبا استفاده از  بودن اطالعات والدین از محرمانه

کنندگان  که شرکت یتیفعال نوع ق،یبودن شرکت در تحق نهداوطلبا ،هشگرپژوهش و پژو ی: مشخصات کلاست
شرکت تمالی و خطرات احمنافع  حیدر هر زمان، توض یهمکار ةاز ادام انصرافق ح حیتوض ،انجام دهند دیبا

های ورود به پژوهش  مالک مینه.ز نیدر ا عیهای اجتما و محدودیت یرازدارهای حفظ  روش ،قیدر تحق
های خروج از  آموز با مادر بود. مالک شامل داشتن حداقل یک فرزند دارای آسیب بینایی و زندگی دانش

 آموز به اختالالت جسمی و روانی غیر از آسیب بینایی بود. پژوهش نیز ابتالی دانش

 ابزار سنجش

 1(APMQ)( شفا) ایارجمندنفرزندپروری  های شیوه
 یها هیگو ییشناسا یبرا. در ساخت این ابزار، کردتدوین  و هیته ۱۳۹۳ارجمندنیا در سال  رابزار  نیا

 یبودند و پنج والد یرفتار یها فرزند با چالش یکه دارا یبا ده والد )پنج والد قیعم ةمصاحبابتدا پرسشنامه 
. پس از صورت گرفتپنج جلسه  یدر قالب گروه متمرکز ط با فرزند خود نداشتند( یجد یکه چالش رفتار

 یها پرسشنامه نیکنار مصاحبه با والد . درشدی بند و مقوله راجاستخ گوهاو گفت نی، مضامها مصاحبه یاجرا
چهل والد برای بعد  ةپرسشنامه آماده شد. در مرحل ةیشکل اول تیمطالعه و درنها یفرزندپرور ةموجود در حوز

از  هیدو گو ی،شیآزما یاجرا پس از. نامه پاسخ دادند شده به سؤاالت پرسش ی ابزار ساختهشیآزما اجرای
 ةترتیب نسخ ند و بدیناز پرسشنامه حذف شد داشتند، ینییپا یدرون یهمسان بیکه ضرها  گویه ةمجموع

( روایی این ۱۳۹6(. ارجمندنیا، صفایی و ملکی )۱۳۹6)ارجمندنیا، صفایی و ملکی،  شدنهایی پرسشنامه تهیه 
ها به روش  نتایج حاصل از چرخش عامل براساس .کردنداکتشافی بررسی  عاملی تحلیلابزار را به روش 

درصد از  ۱02/56 درمجموععامل پنج مقیاس بود که این  خردهپنج سؤال و  2۸واریماکس، این ابزار شامل 
سؤال شامل  ۹در  مقتدرانهفرزندپروری های این ابزار شامل  مقیاس واریانس کل را تبیین کردند. خرده

های  سؤال شامل گویه ششدر فرزندپروری کاری با همسر در ، هم2۸و  27-۱۹-6-5-4-۳-2-۱های  گویه
-۱5-۱4-۱۱-۱0های  سؤال شامل گویه ششدر دربزرگ( )پدربزرگ ما، نقش فامیل 2۳و  7-۸-۹-۱2-۱۳

                                                 
1. Arjmandnia Parenting Methods Questionnaire (APMQ) 
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مقیاس وابستگی  و خرده 26و  25-24-22های  سؤال شامل گویه چهاردر  ودخواهانهخفرزندپروری ، 20و  ۱6
صورت لیکرت  گذاری این ابزار به . نمرهستا 2۱و  ۱۸-۱7های  سؤال و شامل گویه ۳به والدین در 

( و ۱ ة(، گاهی اوقات )نمر2 ة(، اغلب اوقات )نمر۳ ةهمیشه )نمر ةای است که شامل چهار گزین درجهچهار
توان ذهنی بررسی  سنجی این ابزار در والدین دارای فرزند کم های روان . ویژگیاستصفر(  ةوقت )نمر هیچ
، همکاری با همسر در مقتدرانهفرزندپروری های  مقیاس بزار و در خردهبرای این اکرونباخ . آلفای شد

، ۸6/0ترتیب  و وابستگی والدین به خودخواهانهفرزندپروری ، دربزرگ()پدربزرگ ما فرزندپروری، نقش فامیل
 .(۱۳۹6ارجمندنیا، صفایی و ملکی، ) دست آمد به ۸۳/0و  7۹/0، 76/0، ۸۱/0

 (BPS) 1بامریندفرزندپروری  یها وهیش مقیاس
سؤال است  ۳0. این ابزار شامل کردطراحی  ۱۹7۳بامریند در سال را بامریند فرزندپروری های  مقیاس سبک

فرزندپروری سبک ت است از: های این ابزار عبار مقیاس سؤالی تدوین شد. خرده ۱0مقیاس  که در سه خرده
استبدادی شامل فرزندپروری ، سبک 24و  -2۱-۱۹-۱7-۱4-۱۳-۱0-6-۱گیرانه شامل عبارات  سهل

-۱5-۱۱-۸-5-4منطقی شامل عبارات فرزندپروری و سبک  2۹و  26-25-۱۸-۱6-۱2-۹-7-۳-2عبارات 
کامالً موافقم،  ةدرج پنجصورت لیکرتی است که در  گذاری این ابزار به . نمره۳0و  20-22-2۳-24-27

. میزان پایایی شده استگذاری  مرهن 4و از صفر تا  موافقم، تا حدودی مخالفم، مخالفم و کامالً مخالفم تنظیم
مستبدانه فرزندپروری ، سبک ۸۱/0گیرانه  سهلفرزندپروری این ابزار به روش بازآزمایی برای مقیاس سبک 

(، پایایی ۱۳74(. همچنین اسفندیاری )۱۹۹۱دست آمد )بامریند،  به ۹2/0منطقی فرزندپروری و سبک  ۸5/0
گیرانه،  های سهل مقیاس که مقدار آن برای خرده کردبررسی ونباخ کراین ابزار را در ایران به روش آلفای 

 با حاضر پژوهش در ابزار این ییایپا دست آمد. همچنین به 7۳/0و  77/0، 6۹/0ترتیب  استبدادی و منطقی به
 داشت. ابزار این مناسب قابلیت اعتماد از حکایت که بود 7۸/0کرونباخ  آلفای ضریب از استفاده

 تجزیه و تحلیل اطالعات ةشیو
 ةمطالع برایتأییدی  عاملی تحلیل و همبستگیتحلیل  روش هتجزیه و تحلیل اطالعات ب در این پژوهش

انجام  LISREL 8.8 و 24نسخة   SPSSیافزارها و استفاده از نرم متغیرها میانخوانی  میزان رابطه و هم
 .شد

                                                 
1. Baumrind Parenting Style (BPS) 
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 ها یافته
 شناختی الف( توصیف جمعیت

 پژوهش یها نمونه یفیتوص یها یژگی. و1 جدول
 تعداد تیجنس یلیتحص ةیپا

 اول
 27 پسر

 20 دختر

 دوم
 ۳6 پسر

 ۱۹ دختر

 سوم
 ۳0 پسر

 ۱7 دختر

 چهارم
 ۳2 پسر

 ۱۸ دختر

 پنجم
 ۳۱ پسر

 ۱۹ دختر

 ششم
 2۹ پسر

 22 دختر

 کل جمع
 ۱۸5 پسر

 ۱۱5 دختر

 
 توصیفی پرسشنامه یها شاخص (ب

 )شفا( ارجمندنیافرزندپروری  های یوهش ةپرسشنام های یرمقیاسز یفیتوص های یژگی. و2 جدول

 

 تأییدی عاملی تحلیلبر  مبتنیج( روایی 
 برازش های شاخص ابتدا)شفا(  ارجمندنیا فرزندپروری های شیوه پرسشنامة تأییدی عاملی تحلیل بررسی برای
 .شد بررسی مدل

 یدگیکش یکج اریمع انحراف نیانگیم ها مؤلفه
 24/0 -5۱/0 7۸/4 ۹4/2۹ مقتدرانهفرزندپروری 

 -۱۹/0 -64/0 6۳/۳ 02/2۱ فرزندپروری در همسر با همکاری
 -05/0 -6۳/0 46/۳ ۹۳/۱۹ دربزرگ()پدربزرگ ما فامیل نقش

 ۳۹/0 -65/0 4۹/2 0۱/۱۳ خودخواهانهفرزندپروری 
 ۳6/0 -07۸/0 ۱/2 2۳/۱0 والدین به وابستگی
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 عاملی مدل برازش های شاخص. 3 جدول
 برازش شاخص ارزیابی شده مشاهده مقدار مورد قبول دامنة برازش شاخص

df/2χ ۳≥ ۱۱/2 مناسب 

IFI ۹/0< ۹2/0 مناسب 

NNFI ۹/0< ۹۱/0 مناسب 

RMSEA 0۸/0> 06۱/0 مناسب 

CFI ۹/0< ۹2/0 مناسب 

SRMR 0۸/0> 064/0 مناسب 

 
نشان  ۹6/۱باالتر از  t و مقدار 05/0سطح معناداری کمتر از  شد.ها بررسی  داری آن اسؤاالت ابزار و معن

. در جدول تأیید شدسؤال  2۸مقیاس و  خرده پنجبنابراین ابزار در ؛ معنادار است سؤاالت ابزار ةکه هم دهد می
ابزار  ةو سطح معناداری هر گوی t ة، سؤاالت مربوط به هر مؤلفه، ضرایب غیراستاندارد، استاندارد، آمار2

 مشخص است.
ی برازش او به معن ۳کمتر از  نشان داد که این عدد( df/2χآزادی ) ةشاخص نسبت مجذور کای بر درج

دوم میانگین  ةو ریش 06۱/0( برابر RMSEAمیانگین ) مجذور ةخطای ریش تقریب هاست. مدل با داده
تر است و درنتیجه  ( کوچک0۸/0که از میزان مالک )است  064/0با  برابر زین( SRMRمانده ) مربعات باقی

تر  بزرگ (۹/0نیز از مالک موردنظر ) IFI ،CFI، NNFIهای  درنهایت شاخص .کند می تأییدبرازش مدل را 
 کنند. می تأیید( را شفا) ارجمندنیافرزندپروری عاملی مقیاس  بودن مدل و برازنده هستند

حالت ضرایب  در (شفا) ارجمندنیافرزندپروری  های تأییدی مقیاس شیوه عاملی تحلیلمدل  ۱شکل 
قدرت بار عاملی هر  ةدهند دهد. مقدار پارامتر برآوردشده برای هریک از متغیرها نشان استاندارد را نمایش می

های این ابزار، برای  ، بیشترین میانگین زیرمقیاس2جدول  براساس عامل مرتبط با آن است. برمتغیر 
و کمترین میانگین برای زیرمقیاس وابستگی به والدین با  ۹4/2۹با مقدار  مقتدرانهفرزندپروری زیرمقیاس 

 در ها داده است، -2 و+ 2 بین ها داده یدگیکش و یچولگ ریمقاد بود. همچنین با توجه به اینکه 2۳/۱0مقدار 
و  یریتکرارپذ یژگیو که است یابزار مطمئنو  معتبر ابزار برخوردارند. بهنجار عیتوز از 05/0 سطح

 کرد دیتول کسانی جینتاموارد همة برد و در  کار هبرا در موارد متعدد  آن بتوان یعنی ؛باشدداشته  یدآوریپدباز
مقدار  .محاسبه شدکرونباخ  یآلفا بیضر قیطرقابلیت اعتماد در پژوهش حاضر از  زانیم. (۱۳7۸)هومن، 

ضعیف  5/0-6/0قال بحث،  6/0-7/0قبول،  قابل 7/0-۸/0خوب،  ۸/0-۹/0عالی، بین  ۹/0آلفای بیش از 
  (.200۳)جورج و مارلی،  نیستقبول  قابل 5/0کمتر از  است و
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در حالت  (شفا) ارجمندنیا فرزند پروری های تأییدی مقیاس شیوه عاملی تحلیل. 1کل ش

  ضرایب استاندارد

Q1 

Q2 

 
Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q19 

Q27 

Q28 

Q7 

Q8 

Q9 

Q12 

Q13 

Q23 

Q10 

Q11 

Q14 

Q15 

Q16 

Q20 

Q22 

Q24 

Q25 

Q26 

Q17 

Q18 

Q21 

  فرزند پروری
 مقتدرانه

همکاری با 
همسر در 

 فرزند پروری

 فامیل نقش

)پدربزرگ 

 دربزرگ(ما

 فرزند پروری
 خودخواهانه

 به وابستگی
 والدین

 

45/0 ۳۸/0 ۳4/0 

42/0 

4۳/0 

50/0 
5۱/0 

52/0 

5۹/0 
42/0 

44/0 

42/0 

5۱/0 

۳5/0 

45/0 

50/0 

40/0 

4۹/0 

40/0 

4۱/0 

40/0 

5۹/0 

54/0 

57/0 

0.۸0 

0.۸6 

0.۸۹ 

0.۸2 

0.76 

0.۸۱ 

0.75 

0.74 

0.7۳ 
0.7۱ 
0.76 

0.۸۱ 

0.۸2 

0.74 
0.۸4 

0.۸۸ 

0.7۹ 

0.75 

0.۸4 
0.76 

0.۸۳ 

0.۸4 

0.57 

0.۸۳ 
0.۸4 

0.65 

0.70 

0.6۸ 
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 ایارجمندن یفرزندپرور یها وهیش پرسشنامة یمعنادار و بیضرا ،ها، سؤاالت . مؤلفه4 جدول

 )شفا(

 مؤلفه
 شمارة

 سؤال
 سؤاالت

 ضرایب

 غیراستاندارد

 ضرایب

 استاندارد
t 

 سطح

 معناداری

فرزندپروری 
 مقتدرانه

 p<0۱/0 ۳2/7 45/0 44/0 کند. یخود با من صحبت م ةمسائل مورد عالقدربارة  فرزندم ۱

 p<0۱/0 ۱۳/6 ۳۸/0 40/0 کنم. یرفتارش صحبت م دربارة تغییر خود فرزند با 2

 p<0۱/0 ۳7/5 ۳4/0 ۳2/0 کنم. یم یبا فرزند خود شوخ ۳

 p<0۱/0 ۹2/6 42/0 ۳۹/0 زنم. یقدم م یحتفر یفرزند خود برا با 4

 p<0۱/0 ۱۱/۸ 4۹/0 50/0 کنم. یم یفرزند خود داخل منزل باز با 5

 p<0۱/0 0۹/7 4۳/0 46/0 کند. یخود با من صحبت م ةمسائل مدرس دربارةفرزندم  6

 p<0۱/0 ۳5/۸ 50/0 4۸/0 نشنیم. یم یال/ سریلمف یبه تماشا هم من، همسرم و فرزندم با ۱۹

 p<0۱/0 46/۸ 5۱/0 5۱/0 تا احساس کمبود نکند. کنم یم یتامور از فرزندم حما همة در 27

 p<0۱/0 6۸/۸ 52/0 47/0 .کنم ینم یحاو را سرزنش و تقب بکند، خطایی فرزندم چنانچه 2۸

 با همکاری
 در همسر

 فرزندپروری

 p<0۱/0 7۱/۸ 54/0 57/0 کنیم. یرفتار فرزندم صحبت م دربارة مدیریت همسرم با 7

 p<0۱/0 ۸4/7 4۹/0 4۱/0 کند. یم یتحما کنم یفرزندم اعمال م یکه برا ییاز برخوردها همسرم ۸

 p<0۱/0 ۹6/6 44/0 40/0 .من است ییدبرخورد همسرم با فرزندم، مورد تأ یها روش ۹

 p<0۱/0 60/6 42/0 ۳6/0 کنم. یبا همسرم صحبت م یتیترب یها روش کردن هماهنگ یبرا ۱2

 p<0۱/0 ۱2/۸ 5۱/0 5۳/0 کنیم. یفرزندم استفاده م یتترب یبرا یدرست یها و همسرم از روش من ۱۳

 p<0۱/0 ۳0/6 40/0 ۳۹/0 .است تفاوت یکه فرزندم دارد، ب ای یمشکالت رفتار به همسرم 2۳

 فامیل نقش
)پدربزرگ 

 دربزرگ(ما

 p<0۱/0 57/5 ۳5/0 ۳7/0 هستند. حاضر میز/ سفره سر غذاخوردن هنگامخانواده  یاعضا همة ۱0

 p<0۱/0 ۳4/7 45/0 4۸/0 کنیم. یمختلف صحبت م موضوعات دربارة غذاخوردن هنگام ۱۱

 p<0۱/0 ۱۳/۸ 50/0 50/0 باشد. مادربزرگش و پدربزرگ خوشایند باید من فرزند رفتار ۱4

 p<0۱/0 ۳5/6 40/0 ۳۸/0 .من است ییدبرخورد پدر و مادرم با فرزندم مورد تأ نحوة ۱5

 p<0۱/0 ۹7/7 4۹/0 52/0 .همسرم است ییدبرخورد پدرم و مادرم با فرزندم مورد تأ نحوة ۱6

20 
به مسافرت  یگری،د خانوادة همراهی بدون هم با فرزندم و همسرم من،

 رویم. یم
4۱/0 42/0 6۹/6 0۱/0>p 

فرزندپروری 
 خودخواهانه

22 
 یباز ةکه او برند کنم یعمل م یا گونه به کنم، یم یبا فرزندم باز وقتی

 .باشد
۳۹/0 40/0 60/6 0۱/0>p 

 p<0۱/0 0۳/۱۱ 66/0 65/0 کنم. یم یبدن یهاو را تنب شود، مرتکب خطایی فرزندم چنانچه 24

 p<0۱/0 75/6 4۱/0 ۳۸/0 شوم. یدر طول روز خسته م کهچرا بکند؛ را من حال مراعات باید فرزندم 25

 p<0۱/0 56/6 40/0 40/0 .باشد یریدستم در زمان پ یکه عصا کنم یم یتترب یا گونه بهرا  فرزندم 26

 به وابستگی
 والدین

 p<0۱/0 06/۱0 5۹/0 5۳/0 خوابد. یم و همسرم من پیش خواب هنگام ها شب فرزندم ۱7

 p<0۱/0 ۱۹/۹ 54/0 5۳/0 تا خوابش ببرد. خوابیم یهمسرم قبل از خواب فرزندم در کنار او م یا من ۱۸

 p<0۱/0 67/۹ 57/0 54/0 .است مان یزندگ ةخارج از شهر در برنام یها ساله، مسافرت هر 2۱
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 های شیوه ةپرسشنام های یرمقیاسز اعتماد قابلیت بررسی برای کرونباخآزمون  یج. نتا5 جدول
 ارجمندنیا فرزندپروری

 کرونباخ یآلفا سؤال تعداد مؤلفه
 ۸۱0/0 ۹ مقتدرانهفرزندپروری 

 7۹2/0 6 فرزندپروری در همسر با همکاری
 75۸/0 6 دربزرگ()پدربزرگ ما فامیل نقش

 7۳7/0 4 خودخواهانهفرزندپروری 

 7۱0/0 ۳ والدین به وابستگی

 
؛ بود 07/0از  بیشترهای ابزار حاضر  آمده برای زیرمقیاس دست بهکرونباخ مقدار آلفای ، 5جدول  براساس

در حد  ارجمندنیافرزندپروری  ةپرسشنام های زیرمقیاس یبراشده  محاسبهکرونباخ  یآلفا بیضرابنابراین 
 های سبک ةپرسشنام ارجمندنیا، ازفرزندپروری  ةپرسشنام مالک درستی بررسی منظور به قبولی بود. قابل

. شد محاسبه پرسشنامه دو نمرات بین پیرسون همبستگی ضرایب و استفاده (۱۹7۳بامریند )فرزندپروری 
 .مشخص است 5در جدول  آمده دست به نتایج

و  ارجمندنیا فرزندپروری های شیوه ةپرسشنام های زیرمقیاس بین بستگیهم یب. ضرا6 جدول
 بامریندفرزندپروری  های سبک

 مستبدانه سبک رانهیگ سهل سبک مقتدرانه سبک مؤلفه
 **-2۳۱/0 **-۱۸4/0 **2۱7/0 مقتدرانه یفرزندپرور

 **-۱75/0 *-۱5۸/0 **۱۹5/0 یفرزندپرور در همسر با یهمکار

 *۱52/0 **-۱۹7/0 *-۱64/0 دربزرگ()پدربزرگ ما لیفام نقش
 **-۱۸6/0 *۱4۳/0 **245/0 خودخواهانه یفرزندپرور
 *۱5۹/0 *۱66/0 **-۱72/0 نیوالد به یوابستگ

 01/0 سطح در داری معنا** 05/0 سطح در داری معنا*

 
فرزندپروری  های سبک ةپرسشنام ارجمندنیا وفرزندپروری  ةپرسشنام همبستگی نتایج ،6 جدول در
 های زیرمقیاس بین شده محاسبه همبستگی ضرایب آمده دست به نتایج براساس. نمایان است بامریند

 به توجه با(. P<05/0) بودند دار امعن بامریندفرزندپروری  های سبک و ارجمندنیافرزندپروری  ةپرسشنام
 تأیید شد. پرسشنامه مالکی درستی آمده دست به ضرایب داری امعن

 گیری بحث و نتیجه
منظور بررسی  ارجمندنیا )شفا( بود. بهفرزندپروری های  سبک ةاعتباریابی پرسشنام ،هدف اصلی این پژوهش

 تأییدی عاملی تحلیلاز آزمون  ارجمندنیافرزندپروری  ةسنجی پرسشنام های روان اعتباریابی و بررسی ویژگی
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منظور بررسی قابلیت اعتماد  به ،ابزار، از آزمون آلفای کرونباخ ةبررسی درستی ساز برای استفاده شد. همچنین
 حاصل ازنتایج منظور بررسی درستی مالکی این ابزار از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد.  زار و بهاب

، تقریب خطای (df/2χ)های  شاخص دهد، مینشان  افزار لیزرل با استفاده از نرم تأییدی عاملی تحلیلآزمون 
، IFIهای  و شاخص (SRMR)مانده  دوم میانگین مربعات باقی ةریش ،(RMSEA)مجذور میانگین  ةریش

CFI، NNFIهمچنین نتایج بارهای  .کنند می تأییدارجمندنیا )شفا( را فرزندپروری مقیاس  ةدرستی ساز
 در با همسر ، همکاریمقتدرانهفرزندپروری ارجمندنیا )شفا( )فرزندپروری های مقیاس  عاملی تمامی مؤلفه
و وابستگی به والدین( بیانگر این  خودخواهانهفرزندپروری ، دربزرگ()پدربزرگ ما فامیل فرزندپروری، نقش

مقیاس همان چیزی  معنا که سؤاالت این بدین ؛هستنددار  امعن 0۱/0که بارهای عاملی در سطح آلفای  است
 یملکاین پژوهش با پژوهش ارجمندنیا، صفایی و  ةنتیجاند.  شده  گیرند که برای آن طراحی را اندازه می

ارجمندنیا )شفا( فرزندپروری های  شیوه مقیاسکه  دهد میپژوهش نشان این  های ست. یافتها ( همسو۱۳۹6)
یعنی ؛ شودایرانی استفاده  ةتواند در جامع طورکلی می سنجی مطلوبی است و به های روان دارای ویژگی

ن دارای والدی ةهمچنین این ابزار که در جامع شود.بومی استفاده  یعنوان ابزار تواند به ارجمندنیا می ةپرسشنام
 در با همسر ، همکاریمقتدرانهفرزندپروری زیرمقیاس پنج ، شدتوان ذهنی بررسی  کودکان دارای کم
این  از داشت.و وابستگی به والدین  خودخواهانهفرزندپروری ، دربزرگ()پدربزرگ ما فامیل فرزندپروری، نقش

لی یعا، اسمامیرسرداری( همسوست. ۱۳۹6ارجمندنیا، صفایی و ملکی ) ةحاضر با پرسشنام ةنیز پرسشنام نظر
فرزندپروری  ةسنجی پرسشنام های روان برای بررسی کفایت شاخص نیز در تحقیق خود( ۱۳۹5و خادمی )

 عامل را در تحلیل ۱7چرخش واریماکس استفاده کردند و  های اصلی از طریق از تحلیل مؤلفه (YPI) یانگ
 ةفارسی پرسشنام ةسنجی نسخ روانهای  ( به بررسی ویژگی۱۳۹7و همکاران ) صدر نیهمچن. دست آوردند به

های اصلی با تحلیل مؤلفه ةنتیجپرداختند که  (PSI-II) (۱۹۹7دارلینگ و تویوکاوا )فرزندپروری های  سبک
درصد از  ۱7/52و  ۱۳/45ترتیب  عاملی و چهارعاملی را نشان داد که به های سه حل چرخش واریماکس راه

عاملی  حل سه های برازش بهتر راه تأییدی شاخص عاملی تحلیلاز واریانس کل را تبیین کردند. نتایج حاصل 
 ةها در جامععاملی با داده حل سه برازش بهتر راه ةدهندحل چهارعاملی نشان داد که نشان را در مقایسه با راه

دست آمد. ضریب  به 75/0تا  5۳/0و برای سه عامل از  بود 65/0ایران بود. آلفای کرونباخ کل مقیاس 
در  .قبول ابزار است قابلیت اعتماد قابل ةدهنددست آمد که نشان به 77/0آزمون بازروش  همبستگی در

 فامیل فرزندپروری، نقش در با همسر ، همکاریمقتدرانهفرزندپروری  ةپژوهش حاضر، نتایج بار عاملی مؤلف
ی ها مؤلفه همةکه  دهد میوالدین نشان  به و وابستگی خودخواهانهفرزندپروری ، دربزرگ()پدربزرگ ما

که  دهد مینتایج آزمون توصیفی نشان  است.دار  امعن 0۱/0ارجمندنیا در سطح آلفای فرزندپروری مقیاس 
 های همسانی درونی )آلفای برای بررسی قابلیت اعتماد از شاخص ها از توزیع بهنجاری برخوردار هستند. داده

های آزمون کرونباخ در بعد  تحلیل داده و  نتایج تجزیه ضرایب معنادار بود. ةکرونباخ( استفاده شد. هم
)پدربزرگ  ، در بعد نقش فامیل7۹/0فرزندپروری ، در بعد همکاری با همسر در ۸۱/0 مقتدرانهفرزندپروری 

 این نتایج در بود. 7۱/0و بعد وابستگی به والدین  7۳/0 خودخواهانهفرزندپروری ، در بعد 75/0 دربزرگ(ما
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گرفته بود، بیانگر قابلیت   ها تا دقت در اجرا شکل گویه کنار دقتی که در مراحل قبل از طراحی و انتخاب
در ( ۱۹7۳بامریند )فرزندپروری  های فارسی مقیاس سبک ةاین ابزار است. قابلیت اعتماد نسخ اعتماد مطلوب

؛ همچنین قابلیت اعتماد (۱۳۸۹شده است )بیرامی و بهادری خسروشاهی،   گزارش ۳/2ایرانی نیز حدود  ةنمون
؛ بود ۸۳/0( برابر با ۱۳۹4د لیلی )انژ و کاظم میرزاییپور، شیخی،  ( در پژوهش شفیع۱۹7۳) بامریند ةپرسشنام
فرزندپروری های  اصلی مقیاس شیوه توان این پژوهش را همسو دانست، اما وجه تمایز از جهاتی می بنابراین

توجه به جایگاه و اهمیت با  برای مثال ؛هاست بافت فرهنگ ایرانی در طراحی گویه ارجمندنیا )شفا(، توجه به
مقیاس به نقش  در این ها با بزرگان و بستگان در بافت فرهنگی ایران، خانواده و ارتباط بیشتر خانواده

 تحقیقات تاکنون در شده است که  ارتباطی والدین و فرزندان پرداخته ها نیز در الگوهای پدربزرگ و مادربزرگ
 رواییبررسی بارة در. پرداخته نشده استستند( به این موضوع و ابزارهای خارجی )که وابسته به فرهنگ ه

 مالک روایی بررسی منظور بههمگرا استفاده شد.  رواییارجمندنیا )شفا( از فرزندپروری مالکی مقیاس 
 ضرایب و استفاده (۱۹7۱) ندیبامرفرزندپروری  های سبک ةپرسشنام ارجمندنیا، ازفرزندپروری  ةپرسشنام

 شده محاسبه همبستگی ضرایب ها یافته براساس. شد محاسبه پرسشنامه دو نمرات بین پیرسون همبستگی
 هستند دار امعن (۱۹7۱بامریند )فرزندپروری  های سبک و ارجمندنیافرزندپروری  ةپرسشنام های زیرمقیاس بین

(05/0>P .)دلیلی بر درستیکه  تأیید شد هپرسشنام مالک درستی آمده دست به ضرایب داریامعن به توجه با 
پژوهش حاضر برخوردار  ةمطلوبی در نمون توان گفت این مقیاس، از قابلیت اعتماد و درستی و می استابزار 

های این  استفاده کرد. یافته های مشابه جدید در نمونه ةیافت عنوان یک ابزار توسعه آن به توان از است و می
های  دیگر مقیاس شیوه  عبارت  به دارد.زمان  هم ییرواکه مقیاس حاضر  کنند بخش از پژوهش تأکید می

 دهد می نشانامر که این  بامریند استفرزندپروری های  مقیاس سبک ارجمندنیا )شفا( همگرا بافرزندپروری 
فرزندپروری بندی انواع  مروزه سبک طبقه. اشودایرانی استفاده  ةجامع میاندر  تواند میارجمندنیا  ةپرسشنام

  تهیه( ۱۹7۱د )کار بامرین براساس دارد، ترین استفاده را در میان پژوهشگران و محققان گسترده که بیشترین و

 .بندی کردند طبقه 2گری درخواست و ۱ریگ را براساس دو بعد پاسخفرزندپروری های  ها سبک شده است. آن

دخالت و  ا محدودیت،بنیز گری  شود. بعد درخواست و مراقبت مشخص می گری با مهربانی، پذیرش بعد پاسخ
فرزندپروری : سبک آورد وجود می بهفرزندپروری نوع سبک  تعامل این دو بعد چهار شود که نظم مشخص می

)نمرات باال در دی استبدافرزندپروری  سبک (،گری گری و پاسخ نمرات باال در هر دو بعد درخواست) مقتدرانه
گری و پایین در  پاسخ نمرات باال در) گیرانه سهلفرزندپروری سبک  (،گری در پاسخ گری و پایین درخواست
( )فان و گری گری و درخواست نمرات پایین در هر دو بعد پاسخ) غافالنهفرزندپروری و سبک  (گری درخواست

های  سبک ،شده است  مکرر مشخص طور بهفرزندپروری های  سبک ةدر میان تحقیقات دربار(. 20۱4ژنگ، 
)کولینز، مکوبی، استرنبرگ،  کند دستاوردهای رشدی اشخاص بازی می مهمی درنقش فرزندپروری 

ابعادی دستاوردهای رشدی مثبت کودکان تقریباً  از دیدگاه( 20۱4؛ گارسیا، 2000هدرینگتون و بورنستاین، 
                                                 
1. responsiveness 

2. request 
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ی برای مثال دموکراسی و خودمختار گری، تشویق استقالل برای مثال، گرمی و پاسخ تأمین تربیت همیشه با
دلیل همین اهمیت رشدی  به(. 20۱7و وانستنکیست،  یدس )سوئنس، بوده است مناسب مرتبط یو مهارگر

 ساختهفرزندپروری  های های بسیاری برای سنجش سبک فرزندان پرسشنامه برایفرزندپروری های  سبک
ها  آن ةجمل اند. از شده  شده و در تحقیقات فارسی استفاده  ترجمه ها به فارسی شده است که تعدادی از آن 

)پارکر، تاپلینگ و براون،  ۱ابزار ارتباط والدینی(، ۱۹7۳) بامریندفرزندپروری های  شیوه ةتوان به پرسشنام می

ماندلکو، السون  ،رابینسون ۳های فرزندپروری شیوهمة پرسشنا(، ۱۹۹۱)بوری،  2اقتدار والدین ةپرسشنام(، ۱۹7۹

. این اشاره کرد( ۱۹۹۸کالن و مرل،  )مک 4شده ادراکفرزندپروری ای ه سبک ةپرسشنام (،۱۹۹5هارت ) و

نتایج که  دهد وجود یک ابزار بومی برای سنجش روابط والدین و فرزندان ضروری است بررسی نشان می
بومی منطبق بر فرهنگ ایرانی استفاده ی عنوان ابزار ارجمندنیا بهفرزندپروری از ابزار سبک  دهد مینشان 
اصلی را با  ةتوان گفت این پرسشنامه قابلیت اعتماد نسبی دارد و تحلیل عوامل نیز عوامل پرسشنام میکرد. 

این  دیگر ةتوان از آن برای انجام کارهای پژوهشی استفاده کرد. نکت طورکلی می کند و به تغییراتی نمایان می
فرزندپروری، شاید بهتر باشد از ابتدا ابزاری مستقل  ةهای فرهنگی بسیار در حوز است که با توجه به تفاوت

های  پس از بررسی بسیاری از ابزارهای سبک (20۱4) کورکانغفور و عبدالطور که  ساخته شود. همان
فرهنگی خود در هند  ةشرقی و زمینفرزندپروری های  تصمیم گرفتند ابزاری متناسب با سنتفرزندپروری 

 بسازند.
 یسواز سؤاالت از  یبرخهای  پاسخ نداشتن فرض صحت توان به می هشهای پژو از محدودیت 

و ترس از اینکه  نبودنداز خصوصیات شخصی خود  یواقعها که مایل به ارائه تصویر درست و  آزمودنی
در  بنابراین شد؛ انتخاب آزمون اجرای برای دردسترس ةنمون . همچنین،شوند، اشاره کردقضاوت قرار 

 شهرهای از هایی نمونه دربارة بیشتری مطالعات و شود های لحاظ این محدودیت یدبا بعدی های پژوهش
های بینایی و والدین  ی این ابزار در مدارس افراد با آسیبرواسازاز سوی دیگر،  .گیردب صورت ایران مختلف

. شودها و افراد عادی باید جانب احتیاط رعایت  در تعمیم نتایج آن به دیگر نمونه رو از اینها صورت گرفت؛  آن
 بهتر است دیگر عبارت به .شود می پیشنهاد بعدی های پژوهش در تر ناهمگون و تر بزرگ های نمونه از استفاده

 و اقوام ،جوامع در پرسشنامه این و مدنظر قرار بگیرند ایران مختلف شهرهای های آینده در پژوهش
 نظر به ضروری ها نیز از زیرمقیاس هریک اهمیت میزان بررسی. شود هنجاریابی گوناگون های فرهنگ

های بینایی، نتایج پژوهش حاضر  های دارای آسیب با توجه به اجرای این پژوهش بر روی خانواده .رسد می
 همچنین به دارند.گیرد که فرزندانی با مشکالت گوناگون بهایی قرار  توجه و استفاده خانواده تواند مورد می

شود  پیشنهاد می ،های خاص سروکار دارند پرورش استثنایی و درمانگرانی که با کودکان با ناتوانی و  آموزش

                                                 
1. parental communication tools 
2. parental authority questionnaire 
3. parenting practices questionnaire 

4. perceived parenting styles 
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 ها مدنظر قرار دهند. های آن های بینایی و خانواده به ناتوانی کان مبتالدنتایج پژوهش حاضر را در ارتباط با کو
 توجهفرزندپروری  گوناگون ابعاد به مشاوره مراکز و شناختی های روان در کارگاه شود می پیشنهاد مچنینه

به  توجه با شود میپیشنهاد . شود تنظیم کارآمدتری آموزش های شیوه زمینه این در تا شود بیشتری
  های فرهنگی کشور تدوین ویژگیکه با توجه به   بودن آن مقیاس و بومی این مناسب سنجی روان های ویژگی
 شود. این ابزار استفادهاز  آینده تحقیقات در شده،

 منابع

هـای فرزنـدپروری    شـیوه  اسیـ مقسـنجی   روان یهـا  یژگیو یابیارز(. ۱۳۹6ارجمندنیا، ع. ا.، صفایی، ا.، و ملکی، س. )
 .5۳-64، (۱)4شناسی خانواده.  روان ةمجل. ایارجمندن

 ریمادران در دو گروه کودکـان مبتالبـه اخـتالل رفتـار و تـأث      یفرزندپرور یها وهیش سةی(. مقا۱۳74). ر، غ. یاریاسفند
علـوم   ةدانشـکد  ،ینیبـال  یروانشناسـ  رشـته . ارشد یکارشناس نامة انی. پایمادران در کاهش اختالل رفتار آموزش

 تهران. یپزشک روان یتویانست ،و سالمت روان یرفتار
 دارای کودکـان  بـرای  دبسـتانی  پـیش  آمـوزش  و زودهنگـام  ةمداخل جایگاه و (. ضرورت۱۳۸6) س. م. نکاح، اصغری 

 .۳-۱۱، (74)2. تعلیم و تربیت استثنایی یةنشر ویژه. نیازهای
فرزنـدپروری  های  (. اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک۱۳۹5) .حکیما، ف . و. ا.، وموسوی، س م.،اقبالی،  

 .۱7-26 ،(2)۳ .خانواده شناسی روان .مادران
یانـگ  فرزنـدپروری  سنجی پرسشـنامه   های روان (. کفایت شاخص۱۳۹5لی، ا.، و خادمی، ع. )یعاامیرسرداری، ل.، اسم

(YPI) .۱-۱0، (۱)7. ی تربیتیشناس روان. 
 .آوای نور. تهران: ژهیو یازهایخانواده و کودکان با ن. (۱۳۹4، ا. )پژوه به

آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بـر  (. ۱۳۹2، م. ب. )کتای یشکوه، ب.، و بناب یغبار، ر.، نژاد یکرم ، ا.،پژوه به 
 .۱-20(،2)4. شناسی افراد استثنایی روان. آموزان با آسیب بینایی دانش

آموزان راهنمـای   تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانشوة یش(. ارتباط ۱۳۸۹بیرامی، م.، و بهادری خسروشاهی، ج. )
 .7-2۱، (۳)۱0. آموزش و ارزشیابیمدارس شهر ایلخچی. 

ـ  .سـنجی پرسشـنامه فـرا والـدگری     های روان ارزیابی ویژگی (.۱۳۹6. )س ،موسوی.، و ح ،زارع.، س، ها جوالیی  ةمجل
 .42-4۸، (۱)۱6. علمی پژوهان

های فرزندپروری والدین با ارتکاب نوجوان بـه رفتارهـای پرخطـر براسـاس      بین شیوه ةرابط. بررسی (۱۳۸۹. )ا ،زارعی
 .220-224 ،(۳) ۱۸ .زدیشهید صدوقی  یپزشکدانشگاه علوم  یپژوهش یعلم ةمجلمقیاس کلونینگر. 

 و سـلوک عالئـم اخـتالل    کـاهش . اثربخشی آمـوزش والـدین بـر    (۱۳۹4. )ف، سهرابیو  .،ز ،خانجانیش.،  ،زینالی 
 .565-574، (5)6. سالمت و بهداشت. ۱6-۱4پرخاشگری نوجوانان 

والـدین و شـادکامی    فرزنـدپروری هـای   محور بر سبک (. تأثیر مداخالت خانواده۱۳۹7سعادتیان، ص.، و شیرافکن، ع. )
 .۸۳-۹4، (26)7. درمانی آموزش، مشاوره و رواننوجوانان دچار مشکالت رفتاری شهرستان مشهد. 

کـاری و   شـده بـا اهمـال    ی ادراکفرزنـدپرور هـای   سبک ةرابط(. ۱۳۹4س.، سعدی پور، ا.، و اسدزاده، ح. )نژاد،  سلطان
 .۱-22 (،۳7)۱۱. شناسی تربیتی روان ةفصلنامسازی.  خودناتوان
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گـری   بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی: بررسی نقـش میـانجی   ةرابط( ۱۳۹7سیفی، م.، و بازارویچ قادراف، ق. )
 .۱26۱-۱270 نامه(، )ویژه۱2. های آموزشی پژوهش در نظامخودکارآمدی تحصیلی. 

-۱4سرعت پردازش اطالعات در نوجوانان نابینا و بینـای   ةسیمقا(. بررسی و ۱۳۹۱، م. )ریمالمشریفی درآمدی، پ.، و 
 .47-60، (6)2. افراد استثنایی سال شهر تهران. ۱6

های فرزندپروری و ارتباط آن با مشکالت  سبک(. ۱۳۹4نژاد لیلی، ا. ) ، م.، و کاظمپور، س. ز.، شیخی، ع.، میرزایی شفیع
 .4۹-56 (،76)25. نگر جامع ییماماو  یپرستار. کودکان یرفتار

نسـخة  سـنجی   های روان (. ویژگی۱۳۹7صدر، م. م.، خادم الرضا، ن.، اخباری، س.، علمائی، م.، و هاشمیان، س. س. )
 .۸0-۹۱، (۱)24، شناسی بالینی ایران پزشکی و روان روانهای فرزندپروری.  سبک ةپرسشنامفارسی 
هـای   سـبک  ةرابطـ  نیـی تب(. ۱۳۹7آبادی، س.، برجعلی، ا.، محمدخانی، ش.، فرخی، ن. ع.، و دانـش، ع. )  طالبی نجف

. اندیشه و رفتار. فکرآمیختگی  و درهم یخودکارآمدگر  یانجیم های وسواس: نقش شده و نشانه فرزندپروری ادراک
۱2(47) ،۹7-67. 

سازی روابـط   درمانی مبتنی بر غنی (. اثربخشی روان۱۳۹6) ، م.شکوهی یکتا، ا.، و پژوه به . ع.،غ، افروز.، س ،زاده قاسم
مطالعـات  هـای بـالینی کودکـان بـا اخـتالل رفتـاری.        درون خانوادگی بر مهـارت فرزنـدپروری مـادران و نشـانه    

 .7-24 ،(۱)۱۳ .شناختی روان

 ةمطالعـ (. سبک فرزندپروری و احسـاس تحقیرشـدگی   ۱۳۹7زاده اردشیر، ل. ) گالبی، ف.، علیزاده اقدم، م. ب.، و زارع
 .۳5۱-۳۸0، (۳)۱0. زن در فرهنگ و هنرشهر شیراز.  ةگان دهسال ساکن در مناطق  ۱5زنان باالی 

 ساالوان. نشر: .چاپ هفتم. تهران .DSM-5 اساس بر ییاستثنا کودکان یشناسروان(. ۱۳۹7گنجی، م. ) 

سالمت روانی والدین با سـازگاری فرزنـدان پسـر مقطـع      ةرابط(. ۱۳۹7ر. ) ذبیحی،و  . م.،میرزمانی، سم.، محمودی، 

 .۱4-22 ،(27) 7 .درمانی تعالی مشاوره و روان ةفصلنام .شهر تهران ۱7 ةمنطقابتدایی 
 . تهران، نشر: پارسا.یلیتحص ةنام انیپارساله و  ،یگزارش پژوهش نیتدو یراهنما(. ۱۳7۸هومن، ح. ع. )

ـ ها و تنگناهـای آن.   : دشواریعاملی تحلیل(. ۱۳۸4هومن، ح. ع.، و عسگری، ع. ) شناسـی و علـوم تربیتـی     روان ةمجل
 .۱-20 (،2)۳5دانشگاه تهران. 
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