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Abstract
In this study with correlational
design,
the
psychometric
characteristics of the Perceptions of
Parents scale (POPS; Robbins,
1994) were investigated. Sample of
high school students (340 female
and 320 male) in Bojnourd were
selected with Cluster sampling and
completed POPS and Smith`s selfesteem
Questionnaire
(1967).
Cronbach `s Alpha, test-retest
coefficient,
exploratory
and
confirmatory factor analysis and
Manova used for data analysis.
Exploratory factor analysis showed
that POPS consist of maternal
involvement, maternal autonomy
support, maternal warmth, father`s
involvement, father`s autonomy
support and father`s warmth. The
extracted factor confirmed by
Confirmatory
factor
analysis.
Cronbach `s alpha was 0.59- 0.77
for mother`s subscales and 0.590.76 for father`s subscales and testretest coefficients (over a three week
period) was 0.40- 0.80 for mother`s
subscales and 0.38- 0.68 for father`s
subscales. Manova indicated that

چکیده
پژوهش حاضر در یک طرح همبستگی به بررسی
؛POPS( ویژگیهای روان سنجی مقیاس ادراکات والدینی
 دانش660  نمونه پژوهش شامل.) میپرداخت1994 ،رابینز
 پسر) شهر بجنورد بود که320 ، دختر340( آموز دبیرستانی
به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب
شدند و مقیاس ادراکات والدینی و پرسشنامه عزت نفس
 ضریب، از آلفای کرونباخ.) را تکمیل کردند1967( اسمیت
 تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و تحلیل،باز آزمایی
.واریانس چندمتغیره جهت تحلیل داده ها استفاده شد
،تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس ادراکات والدینی
 حمایت مادر از،از خرده مقیاس های درگیری مادر
 حمایت پدر از، درگیری پدر، گرمی مادر،خودمختاری
 تحلیل عاملی.خودمختاری و گرمی پدر تشکیل شده است
 ضرایب. ساختار عاملی به دست آمده را تأیید کرد،تأییدی
پایایی مقیاس از طریق محاسبه آلفای کرونباخ در خرده
مقیاسهای ادراکات والدینی به ترتیب برای شیوه مادر
 و ضرایب باز0/76  تا0/59  و برای شیوه پدر0/77  تا0/59
 تا0/40  هفته نیز به ترتیب برای شیوه مادر3 آزمایی پس از
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 0/80و برای شیوه پدر  0/38تا  0/68به دست آمد .نتایج
تحلیل واریانس چندمتغیره نشان دهنده وجود تفاوت در
خرده مقیاس های ادراکات والدینی بر حسب سطح عزت
نفس و جنسیت بود .در مجموع یافته ها گویای آن بود که
ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی مناسبی برخوردار
است.
کلیدواژه:

مقیاس
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حمایت
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Keywords: Perceptions of Parents
scale (POPS), Autonomy support,
Involvement, Warmth, Self-esteem,
Psychometric properties.

خودمختاری ،درگیری ،گرمی ،عزت نفس ،ویژگیهای روان
سنجی

مقدمه
والدین به عنوان اولین عامل اثرگذار بر فرایند اجتماعی شدن 1کودکان ،نقش مهمی در رشد
و تحول هیجانی و عاطفی آنان ایفا میکنند(گرولنیک .)2009 ،اجتماعی شدن ،فرایندی است
که به واسطه آن افراد باورهای اجتماعی ،ارزشها و الگوهای رفتاری جامعه خود را میآموزند
و درونی میسازند تا بدین واسطه بتوانند در جامعه خود عملکرد اثربخشی داشته باشند
(مکوبی 1984 ،2نقل از نی میک و همکاران .)2006 ،رایان و دسی( 2000a؛  )2000bدر نظریه
خود تعیین گری ،3اجتماعی شدن را فرایندی ذاتی و نیروبخش برای رشد و تحول و کامل
شدن انسان میدانند که تحقق آن منوط به ارضای سه نیاز اساسی و جهان شمول خود
مختاری ،4شایستگی 5و احساس تعلق 6است .خودمختاری ،نیاز به تجربه احساس آزادی در
انتخاب و انجام فعالیتها و رفتارهای مورد عالقه؛ شایستگی ،احساس اثربخشی و مفید بودن
در تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی و احساس تعلق ،دریافت مراقبت و صمیمیت در تعامل
با سایر افراد است.

1.

Socialization
Maccoby
3. Self-determination theory
4. Autonomy
5 .Competence
6. Relatedness
2.
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مقیاس ادراکات والدینی در نمونه دانش آموزان ایرانی از

there are significant differences in
POPS subscales based on selfesteem degree and Gender. In sum,
findings revealed that POPS have an
appropriate factor structure and
psychometric properties for Iranian
high school students.

267
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره  ،9شماره پیاپی  ،30آذر ماه 1397
Rooyesh-e-Ravanshenasi, Vol.7 (9) Autumn2018

والدین نقش چشمگیری در اجتماعی کردن فرزندان دارند و شیوه رفتار آنان به طور عمده
ای میتواند بر ارضا یا بازداری نیازهای روان شناختی موثر باشد (نی میک و همکاران.)2006 ،
والدین میتوانند با فرایند رشد درونی کودکان همسو شده و یا در آن تداخل ایجاد نمایند ،به
ارتباط والدین -کودک شده و انگیزه کودک برای برقراری ارتباط با والدین ،تبعیت از
تصمیمات آنان و درون سازی ارزشها و رفتارهای والدین و به عبارت دیگر اجتماعی شدن را
افزایش میدهد .بالعکس تعامل با والدین متخاصم ،آشفته و ناراضی از تعامل ،کودکانی منزوی،
غیر قابل نفوذ و به عبارت دیگر مقاوم در برابر اجتماعی شدن را به بار خواهد آورد (گرولنیک
و رایان.)1989 ،
در نظریه خود تعیین گری رفتار والدین در قالب سه شیوه فرزند پروری درگیری،1
ساختار 2و حمایت از خودمختاری 3مورد بررسی قرار گرفته است .درگیری اشاره به
فرصتهایی دارد که والدین به کودک اختصاص میدهند؛ والدین درگیر تالش بیشتری برای
نگهداری از فرزندان به خرجمیدهند و اطالع بیشتری از فعالیتهای روزمره فرزندشان دارند.
به عبارت دیگر درگیری والدین درجه ای است که والدین فعالیتهای مورد عالقه کودک را
میشناسند ،به آن عالقمندند و فعاالنه در آن مشارکت میکنند .ساختار اشاره به فراهم آوردن
دستورالعمل و چهارچوب برای رفتارها دارد .در چنین شیوه ای برای خواستههاییکه از جانب
فرزندان مطرح میشود ،توضیحات و دالیل منطقی ارائه میشود .حمایت از خودمختاری به
درجه ای که والدین برای فعالیتهای کودک ارزش قائل میشوند ،کودکان را برای حل مسئله
تشویق میکنند ،به آنان حق انتخاب و شرکت در تصمیم گیری میدهند ،اشاره دارد (گرولنیک
و همکاران .)1997 ،عالوه بر سه بعد ذکر شده ،بعد گرمی 4رفتار والدین نیز در حیطه نظریه
خود تعیین گری مورد بررسی قرار گرفته است .گرمی به ابراز عشق ،محبت ،عالقه و رضایت
نسبت به کودک اشاره دارد .گرمی والدین برای ارضای نیاز به احساس تعلق ضروری است
(اسکینر و همکاران.)2005 ،

1.

Involvement
Structure
3. Autonomy Support
4. Warmth
2.
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عبارت دیگر تعامل با والدینی که از نیازهای اساسی کودک حمایت میکنند موجب بهبود در
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تحقیقات نشان میدهد که حمایت از خودمختاری با پایداری(1پلتیر و همکاران،)2001 ،
انگیزش(شیرکف و رایان2001 ،؛ نی میک و همکاران2006 ،؛واتس و کالدوِل2006 ،؛ تنهای
رشوانلو و حجازی )1391 ،و عزت نفس (هرز و گالون1999 ،؛ مارتینز و گارسیا2007 ،؛
(وونگ )2008 ،و عزت نفس (زیمرمن 1995 2نقل از برونته سینک و همکاران2006 ،؛ تنهای
رشوانلو و حجازی )1390 ،و رفتار گرم و پذیرنده والدین با بهزیستی روان شناختی (نی میک
و همکاران2006 ،؛ تنهای رشوانلو و حاجی زاده نداف ،)1391 ،انگیزش خودمختار (تنهای
رشوانلو و حجازی ،)1391 ،عزت نفس (هرزو گالون1999 ،؛ تنهای رشوانلو و حجازی،
،)1390کمال گرایی(فرازی و همکاران ،)1392 ،خودناتوان سازی(سخاوتمند )1392 ،و
سبکهای هویت(سبحانی )1392 ،در فرزندان رابطه دارد.
گرولنیک و همکاران ( )1991در چهارچوب نظریه خود تعیین گری ،مقیاسی را جهت
سنجش ادراکات کودکان زیر  8سال از شیوه والدین طراحی کردند .این مقیاس  22گویه ای،
چهار خرده مقیاس حمایت از خودمختاری مادر ،درگیری مادر ،حمایت پدر از خودمختاری و
درگیری پدر را میسنجید .رابینز( )1994نیز در چهارچوب همین نظریه ،نسخه کالج مقیاس
ادراکات والدینی )POPS( 3را در دو فرم  21گویه ای (جمعاً  42گویه) طراحی و ارائه نمود.
فرم مادر( با  21گویه) ،سه زیر مقیاس حمایت از خودمختاری ،درگیری و گرمی مادر و فرم
پدر( با  21گویه) حمایت از خودمختاری ،درگیری و گرمی پدر را می سنجد .گویه ها در هر

دو بخش مادر و پدر تکرار شده اند( مثال :مادرم وقت کمی را با من می گذراند /پدرم وقت
کمی را با من می گذراند) .این مقیاس برای نوجوانان و سنین باالتر از آن تدوین گردیده است.
نتایج پژوهش رابینز ( )1994گویای آن بود که مقیاس ادراکات والدینی از روایی 4و پایایی

5

مطلوبی برخوردار است و بعد حمایت والدین از خودمختاری با عزت نفس ،خود تنظیمی،6
سالمت روان و ادراک علیت رابطه دارد .نتایج پژوهش وی همچنین نشان داد که حمایت

1.

Persistence
Zimmerman
)3. Perceptions of Parents Scale(POPS
4. Validity
5. Reliability
6. Self- regulation
2.
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باالی والدین از خودمختاری با خود شکوفایی و حمایت پایین با اختالل در رشد شخصیت در
ارتباط است.
مقیاس ادراکات والدینی در پژوهشهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته و پایایی و روایی
رابطه حمایت از خودمختاری والدین و معلمان با بهزیستی 1و انگیزش تحصیلی دانشآموزان
آمریکایی و روسی صورت میگرفت ،بعد حمایت از خودمختاری مقیاس ادراکات والدینی را
بکار بردند .نتایج حاکی از پایایی باالی خرده آزمونهای این مقیاس در هر دو نمونه بود .در
مطالعهی دیگری رایان و همکاران ( )2005در بررسی تأثیر فرهنگ ،جنسیت و روابط با
دیگران بر پایداری هیجانی ،از ابعاد حمایت از خودمختاری مادر و پدر استفاده کردند و پایایی
مطلوبی را برای آن گزارش نمودند .نی میک و همکاران (  )2006در بررسی تبعات خود
تنظیمی ،ابعاد حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر مقیاس ادراکات والدینی را بکار
بردند و پایایی باالی آن را مورد تأیید قرار دادند .واتس و کالدول ( )2006نیز در بررسی
ادراکات نوجوانان از عملکرد والدین در اوقات فراغت و تأثیر آن بر انگیزش آنان ،ابعاد
درگیری و حمایت از خودمختاری مقیاس ادراکات والدینی را بکار بردند .آنان در بررسی
ساختار عاملی مقیاس مذکور ،از تحلیل عاملی اکتشافی 2با الگوی مؤلفه های اصلی 3و چرخش
واریماکس 4استفاده کردند .نتایج بدست آمده ساختار عاملی مقیاس اصلی را مورد تأیید قرار
داد .در یک مطالعه جدیدتر ،وینستاین و همکاران ( )2012مقیاس ادراکات والدینی را در
مطالعه ای بر روی دانشجویان به کار برده و پایایی مناسبی برای خرده مقیاسهای آن بدست
آورند .کوکایوروک( )2012در پژوهشی بر روی نوجوانان ترکیه ،به بررسی فرم ترک زبان این
مقیاس پرداخت .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی 5نشان داد که فرم مادر و فرم پدر با
تغییراتی در عبارت ها(  18عبارت برای هر فرم) ،همان ساختار سه عاملی را تکرار می کنند.
بررسی پایایی از طریق همسانی درونی 6و بازآزمایی 7نشان از پایایی قابل قبول مقیاس داشت.
1.

Well-being
Exploratory factor analysis
3. Principle components
4. Varimax
5. Confirmatory factor analysis
6. Internal consistency
7. Test-retest
2.
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سولتان و کانوال( )2013در پژوهشی بر روی نوجوانان پاکستانی ،ابعاد سه گانه حمایت از
خودمختاری ،درگیری و گرمی را به صورت جداگانه برای پدر و مادر به کار بردند و پایایی
مناسبی را برای ابزار گزارش کردند.
ادراکات والدینی بر روی  337نفر از دانش آموزان دبیرستانی پرداخت .نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی با الگوی بیشینه درست نمایی 1و چرخش واریماکس نشان داد که پس از حذف دو
سؤال ،مقیاس ادراکات والدینی در نمونه ایرانی نیز  3عامل حمایت از خودمختاری ،درگیری و
گرمی را در فرم مادر و پدر( جمعاً  6عامل) بدست میدهد .پایایی خرده مقیاسها نیز در سطح
مطلوبی گزارش گردید .در مطالعه دیگری خرازی و کارشکی ( )1388مقیاس ادراکات والدینی
را در طرحی که بر روی دانش آموزان تهرانی صورت میگرفت ،بکار بردند و ضرایب پایایی
باالیی را برای مقیاس گزارش نمودند .صالحی و همکاران ( )1393در پژوهشی نسخه اصلی
مقیاس را به کار بردند .آنان برای بررسی روایی مقیاس ،از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
استفاده کردند ،با این هدف که زیر مقیاس های مربوط به فرم مادر و پدر را ذیل یک عامل
گردآورند .اما نتایج نشان داد که این مقیاس در دو فرم مجزاست .تحلیل های جداگانه برای
فرم مادر و پدر نشان داد که با حذف برخی از عبارت ها روایی مناسبی برای فرم مادر /پدر به
دست می آید.
پژوهش ها نشان می دهد که شیوه فرزند پروری والدین و ادراکاتی که نوجوانان از این
شیوهها دارند در فرهنگهای مختلف با یکدیگر متفاوت است (کیم و رانر2002 ،؛ النگ و
همکاران .)2004 ،از سوی دیگر و با توجه به جهان شمول و بنیادی بودن نیازهای اساسی
مطرح شده در نظریه خود تعیین گری و اهمیت بررسی تأثیرات والدین بر ارضاء یا بلوکه شدن
این نیازها و تبعات متعددی که از این حیث بر ابعاد مختلف روان شناختی ،انگیزشی و
تحصیلی فرزندان حادث میگردد ،بررسی ساختار عاملی مقیاس ادراکات والدینی در فرهنگ
ایرانی به منظور تسهیل در استفاده از آن در پژوهشهای بنیادی و کاربردی توسط پژوهشگران
داخلی الزم و ضروری به نظر میرسد .پژوهش حاضر با این هدف طرح ریزی و اجرا گردیده
است.
Maximum Likelihood

1.
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روش
روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده و در میان دانش آموزان دبیرستانی شهر بجنورد
دبیرستانی شهر بجنورد تشکیل میداد که با روش نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای
انتخاب شدند .بدین ترتیب که ابتدا از میان تمامی دبیرستانیهای شهر بجنورد 6 ،دبیرستان
دخترانه و  5دبیرستان پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شدند .در مرحله بعد از هر دبیرستان
سه کالس به صورت تصادفی از پایهها و رشته های مختلف انتخاب شدند .از آنجا که در
پژوهش حاضر روایی عاملی اکتشافی ،تأییدی و تفکیکی مورد بررسی قرار می گرفت .گروه
نمونه به صورت تصادفی به دو بخش تقسیم شد؛ در گروه اول  328نفر( 179دختر و 149
پسر) و در گروه دوم  332نفر(  161دختر و  171پسر) حضور داشتند .داده های مربوط به
گروه اول(  328نفر) جهت تحلیل اکتشافی و بررسی همسانی درونی و داده های مربوط به
گروه دوم ( 332نفر) جهت تحلیل عاملی تأییدی و روایی تفکیکی مورد استفاده قرار گرفت.
میانگین سنی کل آزمودنیها( 660نفر) برابر با  15/06با دامنه  14/03تا  18/07و انحراف
استاندارد  ،0/84میانگین سنی دختران  15/07با دامنه  14/06تا  17/10و انحراف استاندارد
 0/73و میانگین سنی پسران  15/05با دامنه  14/03تا  18/07و انحراف استاندارد  0/93بود .در
گروه اول میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان به ترتیب  15/56و  0/84و در
گروه دوم به ترتیب  15/57و 0/84بود.
ابزارهای پژوهش
مقیاس ادراکات والدینی (رابینز :)1994 ،این مقیاس خود گزارشی ،دارای دو فرم مادر و
پدر بوده که هر کدام  21عبارت را در بر می گیرند( در مجموع  42گویه) .گویه ها در فرم
مادر و پدر تکرار می شوند .نمره گذاری این مقیاس در طیف لیکرت هفت درجه ای (نمره 1
برای گزینه «در مورد من اصالً درست نیست» تا نمره  7برای «در مورد من کامالً درست
است») صورت می گیرد .در هر فرم( مادر /پدر) سه خرده مقیاس درگیری ( 6گویه) ،حمایت
از خودمختاری ( 9گویه) و گرمی ( 6گویه) به دست می آید .دامنه نمرات در خرده
مقیاسهای درگیری مادر/پدر و گرمی مادر /پدر از  6تا  42و برای حمایت از خودمختاری
مادر /پدر از  9تا  63میباشد .پایایی خرده مقیاسهای حمایت از خودمختاری مادر /پدر به
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ترتیب در مطالعه اصلی  0/80و  0/83بدست آمده است (رابینز .)1994 ،در سایر مطالعات
شیرکف و رایان ( )2001و رایان و همکاران (  )2005ضرایب آلفای  0/85تا  0/92را برای
حمایت از خودمختاری مادر و پدر ذکر کردهاند .واتس و کالدول( )2006ضرایب  0/89و
در مطالعه ای ضریب آلفای  0/88را برای حمایت از خودمختاری مادر /پدر و ضرایب 0/90
برای گرمی مادر و  0/89برای گرمی پدر بدست آوردند .وینستاین و همکاران( )2012میانگین
ضرایب پایایی سه خرده مقیاس را  0/75گزارش کردند .کوکایوروک( )2012روایی عاملی
مناسبی را برای فرم مادر و پدر گزارش کرد .در مطالعه وی ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره
کل فرم مادر و پدر به ترتیب  0/91و  0/93به دست آمد .این ضرایب برای زیر مقیاس های
حمایت از خودمختاری ،درگیری و گرمی مادر و پدر به ترتیب  0/58 ،0/61 ،0/90و ،0/92
 0/62 ،0/69بود .وی ضرایب بازآزمایی برای ابعاد سه گانه مادر و پدر را به ترتیب ،0/97
 0/73 ،0/62و  0/81 ،0/97و  0/72گزارش کرد .پش ،الرسون و سوراپاننی( )2015نیز آلفای
کرونباخ  0/90و  0/89را به ترتیب برای حمایت از خودمختاری مادر و پدر گزارش کردند .در
مطالعه مقدماتی ،تنهای رشوانلو ( )1387نیزآلفای  0/82تا  0/93رابرای خرده مقیاسها و 0/83
را برای کل مقیاس به دست آورند .خرازی و کارشکی ( )1388نیز ضرایب آلفای  0/64تا
 0/93را برای خردهآزمونهای مقیاس ادراکات والدینی گزارش کردهاند .پایایی این ابزار در
مطالعات تنهای رشوانلو و حجازی( ،)1390تنهای رشوانلو و حاجی زاده نداف(،)1391
سبحانی( ،)1392سخاوتمند( ،)1392فرازی و همکاران( ،)1392صالحی و همکاران( )1393نیز
به تأیید رسیده است .این مقیاس توسط تمامی شرکت کنندگان( 660نفر) تکمیل گردید.
عزت نفس :در این پژوهش از سیاهه عزت نفس کوپراسمیت )1967( 1استفاده شد .این
سیاهه خود گزارشی با  58گویه ( 8گویه دروغ سنج) نمره کلی عزت نفس را میسنجد .پایایی
این سیاهه در منبع اصلی با ضریب باز آزمایی بعد از  5هفته  0/88و پس از  3سال  0/70و در
پژوهشهای داخلی از  0/54تا  0/77بدست آمده است .روایی این سیاهه در پژوهشی با
همبسته کردن نمرات آن با نمره های مقیاس اضطراب اجتماعی برابر با  r=-0/53گزارش شده

1 . Coopersmith Self-Esteem Inventory
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است ( عالمه 1384 ،نقل از تنهای رشوانلو و حجازی .)1390 ،این سیاهه توسط گروه دوم
( 332نفر) تکمیل گردید.
روش اجرا و تجزیه و تحلیل دادهها :علی رغم ترجمه مقیاس در مطالعه مقدماتی (تنهای
والدینی به فارسی ترجمه شد سپس جهت ترجمه مجدد به انگلیسی ،در اختیار دو متخصص
زبان انگلیسی قرار گرفت .تفاوت موجود میان دو نسخه انگلیسی مورد ارزیابی قرار گرفت و
پس از مرور های مکرر و افزایش ترادف معنایی میان دو نسخه ،نسخه نهایی بر روی نمونه ای
متشکل از  30نفر از دانش آموزان دبیرستانی به اجرا درآمد و عبارتهای مبهم مورد ارزیابی
مجدد قرار گرفت .در نهایت نسخه اصالح شده توسط پرسشگران آموزش دیده به صورت
گروهی در اختیار دانشآموزان دبیرستانی قرار گرفت .پس از گردآوری دادهها و حذف
پرسشنامه های ناقص ،تحلیل داده ها با محاسبه همبستگی هر گویه با نمره کل مقیاس (قدرت
تشخیص) آغاز و با محاسبه شاخصهای آماری تحلیل عاملی ادامه یافت و بر این اساس در
خصوص حذف یا ابقای سؤاالت تصمیم گیری شد .روایی سازه 1مقیاس از طریق بررسی
روایی عاملی (تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش متمایل 2و تحلیل عاملی تأییدی) و روایی
تفکیکی 3با استفاده از نمره افراد در سیاهه عزت نفس کوپراسمیت( )1967بررسی شد .تفاوت
های جنسیتی با تحلیل واریانس چند متغیره بررسی شد .پایایی مقیاس از طریق محاسبه آلفای
کرونباخ و باز آزمایی با فاصله  3هفته مورد بررسی قرار گرفت .تحلیل ها برای دو فرم مادر و
پدر به صورت مجزا انجام شد.

یافتهها
تحلیل تأییدی اولیه :از آنجا که در نسخه اصلی مقیاس ادراکات والدینی برای فرم مادر و
پدر سه عامل در نظر گرفته شده است ،ابتدا به بررسی ساختار عاملی مفروض پرداخته شد.
شاخص کفایت نمونه برداری )KMO( 4در فرم مادر برابر  0/83و در فرم پدر  0/79بود.
آزمون کرویت بارتلت 5نیز برای فرم مادر و پدر به ترتیب  880/21و  786/76و معنادار بود .بر
1.

Construct validity
Oblique Rotation
3. Discriminate validity
)4. Kaiser- Meyer- Olkin (KMO
5. Bartlett test of Sphericity
2.
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این اساس داده ها برای اجرای تحلیل مناسب بودند .در ادامه مدل تحلیل عاملی تأییدی با نرم
افزار  LISRELبه تفکیک برای فرم مادر و فرم پدر اجرا شد .از شاخص های برازندگی 1برای
تأیید مدل استفاده شد .برای یک مدل خوب باید شاخص نسبت خی دو به درجه
نیکویی برازش )AGFI( 3و شاخص برازش تطبیقی )CFI(4بهتر است کمتر از 0/90باشد .جذر
برآورد واریانس خطای تقریب )RMSEA( 5و شاخص استاندارد ریشه میانگین پس
ماندهها )SRMR(6باید برای مدلهای مطلوب کوچکتر از  0/05و نزدیک به صفر باشد.
شاخصهای برازندگی در ساختار سه عاملی فرم مادر(=0/85 ، GFI=0/87 ،χ2/df=5/24
RMSEA=0/08 ،CFI=0/89 ،AGFI

و  )SRMR=0/07و در فرم پدر(،χ2/df=5/01

 RMSEA =0/08 ،CFI=0/87 ،AGFI =0/84 ، GFI=0/87و  ) SRMR =0/09بود که نشان
دهنده آن است که ساختار مفروض در نسخه اصلی برای دانش آموزان ایرانی از برازش
مناسبی برخوردار نیست .بر اساس این تحلیل و نتایج پژوهشهای دیگری که در داخل کشور
(فرازی و همکاران1392 ،؛ صالحی و همکاران )1393 ،صورت گرفته و ساختاری متفاوت از
نسخه اصلی را در دانش آموزان ایرانی نشان داده اند بررسی ویژگی های روانسنجی مجدد
برای مقیاس مناسب به نظر می رسد.
بررسی قدرت تشخیص سؤاالت :جهت بررسی ساختار پرسشنامه ،در ابتدا قدرت
تشخیص هر یک از گویهها از طریق محاسبه همبستگی میان هر گویه با نمره کل مقیاس در دو
نیمه برای مادر و پدر مورد بررسی قرار گرفت .ضرایب کمتر از  0/11به عنوان ضرایب غیر
معنادار در نظر گرفته شدند .برای محاسبه این ضریب از فرمول زیر استفاده شد(شریفی و
شریفی:)1391 ،
∗ 1.96

1
𝑁√

= ضریب =Nتعداد کل نفرات در گروه اول ( 332نفر)

1 . Fitness Indexes
)2 . Goodness of Fit Index (GFI
)3 . Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)4 . Comparative Fit Index(CFI
)5 . Root Mean Square Error of approximation (RMSEA
)6 . Standardized Root Mean Square Residual (SRMR
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 Z =1/96متناظر با  دو سویه با  95درصد اطمینان
نتایج نشان داد که در فرم مادر گویههای  19 ،15 ،14 ،9 ،6و  20دارای ضرایب کمتر از 0/11
هستند و بر این اساس از قدرت تشخیص بسیار کمی برخوردارند و گویه  ( 8وقتی که من
بیشترین قدرت تشخیص است.
در فرم پدر نیز گویههای  27و  36دارای ضریب کمتر از  0/11و از قدرت تشخیص کمی
برخوردار بوده و گویه ( 35پدرم در انجام کارها بر روش خاص خودش اصرار دارد ).دارای
بیشترین قدرت تشخیص بود .ضرایب همبستگی گویه های باقی مانده به همراه میانگین و
آلفای کرونباخ مربوط به هر گویه در جدول  1آورده شده است.
تحلیل عاملی اکتشافی :پس از حذف گویههای با قدرت تشخیص کم ،تحلیل عاملی
اکتشافی با الگوی مؤلفههای اصلی بر روی دادهها صورت گرفت .در ابتدا به محاسبه شاخص
کفایت نمونه برداری و آزمون کرویت بارتلت بر روی دادههای حاصل از اجرای مقیاس
پرداخته شد .نتایج نشان داد که شاخص کفایت نمونه برداری در فرم مادر برابر  0/88و
مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز برابر با  860/83و از لحاظ آماری معنادار است .این مقادیر
برای فرم پدر به ترتیب برابر با  0/83و  883/23و معنادار بود.
جدول  :1شاخص های توصیفی ،ضرایب هبستگی گویه ها و با نمره کل و آلفای کرونباخ
فرم مادر

گویه

میانگین

انحراف
استاندارد

فرم پدر
همبستگی
با نمره
کل

آلفای
کرونباخ

گویه

میانگین

انحراف
استاندارد

همبستگی
با نمره
کل

آلفای
کرونباخ

1

5/46

1/92

0/55

0/81

22

4/18

2/12

0/35

0/81

2

5/23

1/85

0/50

0/81

23

4/94

2/10

0/33

0/81

3

5/59

1/83

0/37

0/82

24

5/36

2/05

0/30

0/81
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0/80

0/50

1/88

5/47

25

0/82

0/41

1/85

4/59

4

0/82

0/13

2/18

4/10

26

0/82

0/44

2/07

4/84

5

0/82

0/54

2/13

4/81

28

0/81

0/41

2/21

4/11

7

0/80

0/21

2/12

4/62

29

0/81

0/59

1/92

5/12

8

0/80

0/19

2/12

4/19

30

0/82

0/50

2/03

4/58

10

0/80

0/50

1/99

4/95

31

0/82

0/48

2/02

5/18

11

0/81

0/48

1/92

5/36

32

0/82

0/34

1/97

4/88

12

0/80

0/45

2/03

5/31

33

0/82

0/41

1/99

5/24

13

0/81

0/35

2/03

4/91

34

0/82

0/40

2/12

4/02

16

0/79

0/57

2/14

5/02

35

0/81

0/48

1/71

5/62

17

0/80

0/53

1/82

5/30

37

0/81

0/50

1/99

5/08

18

0/81

0/36

2/12

3/89

38

0/82

0/33

2/02

5/30

21

0/82

0/20

2/20

4/43

39

0/80

0/43

2/16

3/94

40

0/80

0/54

2/05

5/18

41

0/80

0/49

2/07

4/22

42
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تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخشهای متعامد  1و متمایل و با در نظر گرفتن بار عاملی
بیشتر از  0/35چندین بار تکرار شد .در نهایت به واسطه وضوح بیشتر مؤلفههای استخراجی،
نتایج چرخش پروماکس 2مبنای تحلیل نهایی قرار گرفت .تحلیل اولیه فرم مادر 3 ،عامل با
چرخشهای متعدد عبارات  13و  21به واسطه داشتن بار مشترک در بیش از یک عامل حذف
شدند .ساختار نهایی مقیاس ،سه عامل با واریانس تبیین شده  49/37درصد را ارایه نمود.
نمودار اسکری 4از این الگو حمایت میکرد.
تحلیل اولیه در مورد فرم پدر گویای وجود پنج عامل با واریانس تبیین شده  53/04درصد
بود .در این ساختار  6عبارت  38 ،35 ،34 ،32 ،26و  42دارای بار نزدیک به هم ذیل دو عامل
و بیشتر بودند .بر این اساس از تحلیل کنار گذاشته شدند .ساختار نهایی ،الگویی سه عاملی با
واریانس تبیین شده  48/71درصد را به دست می داد .نمودار اسکری از این الگو حمایت می
کرد .ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده برای ساختار سه عاملی در فرم مادر و پدر در
جدول  2و بارهای عاملی مربوط به هر عبارت ذیل عامل ها در جدول  3آورده شده است.
جدول  : 2ارزش ویژه و واریانس تبیین شده ساختار عاملی فرم مادر و پدر مقیاس ادراکات والدینی
فرم مادر

شاخص

فرم پدر

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

ارزش ویژه

اول4
/14

دوم1
/18

سوم1
/10

اول3
/51

دوم1
/60

سوم1
/22

درصد واریانس تبیین شده

31/81

9/11

8/45

26/98

12/34

9/38

درصد واریانس تبیین شده

31/81

40/92

49/37

26/98

39/32

48/71

تجمعی

1.

Orthogonal Rotation
Promax
3. Eigen Value
4. Scree plot
2.
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جدول  :3نتایج چرخش پروماکس عاملهای مقیاس ادراکات والدینی
فرم مادر

فرم پدر

11

0/82

37

5

0/76

31

1

0/72

25

0/69

17

0/54

41

0/64

8

0/51

28

0/58

0/46

2

0/78
0/71

23

0/80

16

0/82

40

0/66

10

0/73

22

0/64

4

0/64

29

0/41

39

0/71

0/77

24

0/69

0/47

7
3

0/76

33

0/63

18

0/62

30

0/57

12

نتایج درج شده در جدول  3نشان می دهد که در عامل اول عبارت های  11 ،8 ،5 ،2 ،1و
 17حضور دارند .این عبارت ها در نسخه اصلی به زیر مقیاس حمایت مادر از خودمختاری
تعلق دارند .بر این اساس این عامل حمایت مادر از خودمختاری نامگذاری می شود .این عامل
نسبت به عامل اصلی تفاوت هایی دارد .بدین ترتیب که عبارت های  14و  19به علت قدرت
تشخیص پایین و عبارت  21به علت بار مشترک ذیل دو عامل حذف شده است .سایر نتایج
نشان دهنده آن است که در فرم مادر ،عامل دوم با عبارت های  10 ،7 ،4و  ، 16عبارت های
زیر مقیاس گرمی مادر را در بر می گیرد .با این تفاوت که عبارت  20به علت قدرت تشخیص
پایین و عبارت  13به علت بار مشترک با سایر عوامل حذف شده اند .بر این اساس این عامل
گرمی مادر نامگذاری می شود .در نهایت عامل سوم در فرم مادر با عبارات  12 ،3و 18
درگیری مادر نامگذاری می شود .عبارت های  9 ،6و  15به علت قدرت تشخیص پایین از این
عامل حذف شده اند .نتایج درج شده مربوط به فرم پدر در گویای آن است که عامل اول با
عبارت های  37 ،31 ،28 ،25و 41؛ عامل دوم با عبارت های  29 ،23 ،22و  40و در نهایت
عامل سوم با عبارت های  33 ،30 ،24و  39را در مقایسه با نسخه اصلی می توان گرمی پدر،
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عامل دوم

عامل سوم
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عامل دوم

عامل سوم
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حمایت پدر از خودمختاری و درگیری پدر نامگذاری کرد .در عامل اول نسبت به نسخه اصلی
عبارت  34به علت بار مشترک حذف شده است .در عامل دوم  37 ،35 ،32 ،26و  42به علت
بار مشترک حذف شده اند .در عامل سوم نیز عبارت های  27و  36به علت قدرت تشخیص
اصلی و چرخش پروماکس برای فرم مادر و پدر سه عامل را به دست داد .اما از آنجا که در
کنار هر مدل فرضی ،مدلهای جایگزین دیگری نیز محتمل است ،جهت اطمینان بیشتر نسبت
به ماهیت عاملهای بهدست آمده ساختار دو و یک عاملی نیز مورد بررسی قرار گرفت .در فرم
مادر پس از حذف عبارت های  13و  18واریانس تبیین شده ساختار دو عاملی  40/69درصد
بود .در ساختار یک عامل نیر با حذف عبارات  13واریانس تبیین شده ی  30/15درصد به
دست آمد .میزان واریانس تبیین شده ساختار دو عاملی در فرم پدر با حذف عبارت های ،26
 28و  29برابر با  38/03درصد بود .در ساختار یک عاملی با حذف عبارت های ،29 ،26 ،24
 30و  39واریانس تبیین شده برابر با  32/46درصد بود.
تحلیل عاملی تأییدی :به منظور تأیید ساختارهای عاملی بدست آمده ،مدل تحلیل عاملی
به تفکیک برای فرم مادر و فرم پدر بر روی داده های  332نفر ( گروه دوم) اجرا شد.
شاخصهای برازندگی و نمودار های مدل فرم مادر و شیوه پدر به ترتیب در جدول  4و
نمودار  1و  2آمده است.
جدول  :4شاخصهای برازندگی مدلهای تأییدی در فرم مادر و پدر
فرم مقیاس
فرم مادر

فرم پدر

ساختار

χ2/df

SRMR

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

یک عاملی

2/03

0/05

0/94

0/91

0/97

0/06

دو عاملی

1/89

0/05

0/95

0/92

0/97

0/05

سه عاملی

1/87

0/04

0/96

0/93

0/98

0/04

یک عاملی

3/04

0/06

0/91

0/87

0/94

0/08

دو عاملی

4/73

0/08

0/86

0/80

0/87

0/11

سه عاملی

2/24

0/05

0/94

0/91

0/95

0/06

آن چنانکه در جدول فوق نشان داده شده است شاخصهای برازندگی در ساختار سه
عاملی فرم مادر و پدر نسبت به ساختارهای دو و تک عاملی در سطح مناسب تری قرار دارد.
در فرم مادر شاخص نسبت خی دو به درجه آزادی ( )1/87میباشد .شاخصهای نیکویی
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برازش ( ،)GFIشاخص تعدیل شده نیکویی برازش ( )AGFIو شاخص برازش تطبیقی ()CFI
بسیار مطلوب (باالتر از  )0/90میباشند و بیانگر برازش مناسب دادهها هستند .جذر برآورد
واریانس خطای تقریب ( )RMSEAنیز برابر ( )0/04بوده و نشان میدهد که درجه تقریب
 0/04بدست آمده است که باید برای مدلهای مطلوب کوچکتر از  0/05و نزدیک به صفر
باشد .در فرم پدر نیز شاخصهای  RMSEA ،CFI ،AGFI ، GFI ،χ2/dfو  SRMRبه
ترتیب برابر  0/06 ،0/95 ،0/91 ،0/94 ،2/24و  0/05بوده و برازش مناسب مدل را نشان
میدهند.
پایایی مقیاس ادراکات والدینی :بررسی پایایی مقیاس از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به
تفکیک فرم مادر و پدر صورت گرفت .ضریب باز آزمایی مقیاس نیز با انتخاب تصادفی یک
گروه  88نفری و اجرای مجدد مقیاس پس از  3هفته به اجرا در آمد .نتایج در جدول  5آمده
است.
جدول  :5ضرایب پایایی خرده آزمونهای مقیاس ادراکات والدینی
فرم مادر

شاخص ها

فرم پدر
درگیری

حمایت از

گرمی

خودمختاری
9

درگیری

حمایت از

گرمی

تعداد

فرم اصلی

6

خودمختاری
9

6

6

6

5

عبارت ها

مطالعه حاضر

3

6

4

4

4

آلفای

گروه

0/59

0/76

0/64

0/59

0/60

0/76

کرونباخ

گروه=)n
اول(328

0/60

0/77

0/64

0/66

0/69

0/74

)n)=n332
د
وم((=88
بازآزمایی
ضریب

0/40

0/80

0/72

0/68

0/63

0/38

نتایج جدول فوق نشان دهنده آن است که پایایی مقیاس ادراکات والدینی در سطح
مطلوبی قرار دارد.
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نمودار :2بارهای عاملی گویه های مربوط به شیوه فرزند پروری پدر
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روایی تفکیکی :روایی تفکیکی مقیاس ادراکات والدینی با مقایسه نمرات آن در دو گروه
با عزت نفس باال و پایین صورت گرفت .برای این منظور در نمونه دوم پژوهش( 332نفر)،
نمرات عزت نفس افراد با مقیاس عزت نفس اسمیت( )1967سنجیده شد و افراد بر اساس یک
پایین( )M≥23/35و عزت نفس باال ( )M ≤39/33تقسیم شدند .از تحلیل واریانس چند
متغیره ،برای مقایسه گروه ها استفاده شد .پیش از اجرای تحلیل ،مفروضات آن شامل نرمال
بودن توزیع متغیرها( 0/21تا  ،)Kolmogorov-Smirnov Z= 0/63همگنی ماتریس
واریانس -کوواریانس( )Box` M=33/79 ،F=1/49 ،P=0/07و همبستگی چندمتغیره
متغیرهای وابسته(  )Bartlett's Test =159/82 ،P=0/0005بررسی شد .در نهایت با حذف
پرت افتاده ها داده های مربوط به  90نفر در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این
تحلیل در جدول  6آورده شده است.
جدول  :6نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد فرم مادر و پدر مقیاس ادراکات والدینی در درو
گروه با عزت نفس پایین و باال
فرم

مادر

متغیر

سطح عزت

میانگین

انحراف

میانگین

F

سطح

درگیری

پایین
نفس
باال

11/60
12/91

5/64
استاندارد
4/56

م 38/68
جذورات

1/47

0/23
معناداری

حمایت از

پایین

27/84

6/98

840/28

19/94

0/0005

خودمختاری

باال

33/96

5/96

گرمی

پایین

19/44

5/60

باال

24/27

3/45

پایین

15/73

4/22

باال

19/22

4/26

حمایت از

پایین

18/82

4/47

خودمختاری

باال

21/00

4/86

گرمی

پایین

24/07

6/61

باال

28/71

5/30

درگیری
پدر

* با توجه به  1بودن درجات آزادی ،تنها میانگین مجذورات آورده شده است.

523/21

24/18

0/0005

273/88

15/23

0/0005

106/71

4/90

0/03

485/34

13/51

0/0005
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نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره درج شده در جدول  5نشان می دهد که تنها در درگیری
مادر تفاوت معناداری در دو گروه با عزت نفس پایین و باال وجود ندارد .در سایر متغیرها
دانش آموزانی که عزت نفس باالیی دارند در زیر مقیاس های ادارکات والدینی نیز نمرات
روایی تفکیکی مناسبی برخوردار است.
مقایسه بر حسب جنسیت :برای بررسی تفاوت های جنسیتی در مقیاس ادراکات والدینی
از داده های مربوط به نمونه دوم پژوهش( 332نفر) ،استفاده شد .تحلیل واریانس چند متغیره،
برای مقایسه دانش آموزان دختر و پسر مورد استفاده قرار گرفت .پیش از اجرای تحلیل،
مفروضات آن شامل نرمال بودن توزیع متغیرها( 0/38تا Kolmogorov-Smirnov Z= 0/74
) ،همگنی ماتریس واریانس -کوواریانس( )Box` M=39/95 ،F=1/74 ،P=0/06و همبستگی
چندمتغیره متغیرهای وابسته( )Bartlett's Test =554/98 ،P=0/0005بررسی شد .در نهایت
با حذف پرت افتاده ها داده های مربوط به  273نفر( 103دختر و  170پسر) در تحلیل نهایی
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این تحلیل در جدول  7آورده شده است.
جدول  :7نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد فرم مادر و پدر مقیاس ادراکات والدینی در دانش
آموزان دختر و پسر
فرم

مادر

متغیر

گروه

میانگین

انحراف

میانگین

F

سطح

درگیری

دختر

11/85

پسر

11/85

3/19
استاندارد
2/89

0/003
مجذورات

0/01

0/98
معناداری

حمایت از

دختر

30/91

6/53

خودمختاری

پسر

27/70

7/35

گرمی

دختر

22/56

4/70

پسر

21/36

4/73

دختر

17/24

4/35

پسر

16/73

3/41

حمایت از

دختر

20/10

5/25

خودمختاری

پسر

18/76

4/52

گرمی

دختر

27/04

5/66

پسر

24/22

6/39

درگیری
پدر

661/98

13/31

0/0005

92/11

4/13

0/04

16/90
114/87
506/24

* با توجه به  1بودن درجات آزادی ،تنها میانگین مجذورات آورده شده است.

1/18
4/97
13/49

0/28
0/03
0/005
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نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره درج شده در جدول فوق نشان می دهد که تنها در
درگیری مادر و درگیری پدر تفاوت معناداری در دو گروه دختران و پسران وجود ندارد .در
سایر متغیرها دختران میانگین باالتری نسبت به پسران دارند و تفاوت ها معنادار است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس ادراکات والدینی (رابینز،
 )1994در نمونه ایرانی بود .این مقیاس جهت سنجش ادراکات نوجوانان از شیوه های والدینی
طرح شده در نظریه خود تعیین گری ،تدوین گردیده است.
بررسی قدرت تشخیص عبارت ها نشان داد که در بخش گویه های مربوط به فرم مادر6 ،
عبارت و در فرم پدر  2عبارت از قدرت تشخیص مناسبی برخوردار نیستند و نمیتوانند میان
افرادی که شیوه مادر و پدرشان را در سطح باالیی از حمایت ،درگیری و گرمی دسته بندی
میکنند و افرادی که ادراکات آنان از شیوه والدین در سطح پایینتری قرار دارد ،تمایز ایجاد
نماید.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،که با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس و از طریق الگوی
مؤلفه های اصلی و چرخش پروماکس صورت گرفت ،نشان داد که با تغییراتی در تعداد گویه
های زیرمجموعه هر عامل ،ساختاری سه عاملی در فرم مادر و پدر در نمونه ایرانی بدست
میآید .در فرم مادر سه عامل با ارزش ویژه باالتر از یک بدست آمدند که در مجموع 49/37
درصد واریانس کل را تبیین میکرد .پس از چرخش عاملها  2عبارت به علت مغشوش بودن
و بار شدن زیر بیش از یک عامل حذف شد .بدین ترتیب در فرم مادر  13عبارت تحت سه
عامل ابقا شدند .در فرم پدر نیز در نهایت سه عامل دارای ارزش ویژه باالتر از یک بدست
آمدند که با حذف  6عبارت با بار عاملی مغشوش 48/71 ،درصد از واریانس کل را تبیین می
کردند .بدین ترتیب در فرم شیوه فرزند پروری پدر  13عبارت ،تحت سه عامل باقی ماندند.
تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار عاملی بدست آمده با دادهها برازش مناسبی دارد.
شاخصهای برازندگی ساختار های سه عاملی نسبت به دو و تک عاملی ،سطح مطلوب تری
از برازندگی را نشان دادند.
پایایی مقیاس از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و باز آزمایی با فاصله  3هفته ،نشان دهنده
اعتمادپذیری و قابلیت تکرار مناسب مقیاس بود .بدین معنی که میتوان به نتایج این مقیاس در
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پژوهشهای آتی اعتماد کرد .این یافته با پژوهشهای رابینز ()1994؛ شیرکف و رایان ()2001؛
رایان و همکاران ()2005؛ واتس و کالدول ( ،)2006نی میک و همکاران ( ،)2006وینستاین و
همکاران( ،)2012کوکایوروک( )2012و پش و همکاران( )2015همسویی دارد.
نفس باالیی دارند حمایت از خودمختاری مادر /پدر ،درگیری پدر و گرمی مادر /پدر در سطح
باالتری قرار دارد و بالعکس در گروه با عزت نفس پایین ادراک از حمایت از خودمختاری،
درگیری پدر و گرمی مادر و پدر در سطح پایینتری است .این یافته با مطالعات هرز و گالون
( )1999و مارتینز و گارسیا ( )2007همسویی دارد .درگیری مادر در دو گروه دارای عزت
نفس پایین و باال تفاوتی نداشت .این یافته با پژوهشهای کیم و رانر( )2002و برونته سینک و
همکاران ( )2006همسویی دارد .کیم و رانر ( )2002بر این باورند که با توجه به اهمیت
خانواده در فرهنگهای سنتی و این نکته که در این فرهنگها روابط در درون خانوادهها بر
اساس احترام و اطاعت قرار دارد ،دادن آزادی انتخاب و حق تصمیم گیری به فرزندان از طرف
پدر ،به عنوان مسئول خانواده ،میتواند تأثیر بیشتری بر ارضای نیاز به خودمختاری در فرزندان
داشته و عزت نفس آنان را متأثر سازد.
سایر نتایج پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران در درگیری مادر و درگیری پدر
تفاوت معناداری وجود ندارد .در سایر متغیرها دختران میانگین باالتری نسبت به پسران دارند
و تفاوت ها معنادار است .این تفاوت ها با نتایج پژوهش تنهای رشوانلو و حجازی()1388
همسویی دارد .گرولنیک و همکاران( )1991بر این باورند که تفاوت در ادراکات فرزندان از
شیوه فرزندپروری والدین ممکن است ناشی از تفاوتهای شخصیتی آنان و تفاوت در توقعاتی
که پدران و مادران از آنان دارند ،باشد .گرولنیک ( )2009همچنین بیان می دارد که سبک
فرزندپروری پدر و مادر می تواند از نخست ویژگی های فردی و شخصیتی فرزندان ،ویژگی
های محیط زندگی والدین و ویژگی های فردی خود والدین تأثیر بپذیرد .این عوامل می توانند
تفاوت در نحوه تعامل مادر و پدر با دختران و پسران را موجب شوند .به عنوان مثال سرسختی
در پسران باعث درگیری توأم با کنترل بیشتر والدین بر رفتارهای آنان می گردد که خود باعث
ادراک تعامل با خودمختاری و گرمی پایین تر در آنان می شود.

Downloaded from frooyesh.ir at 22:58 +0330 on Tuesday December 18th 2018

بررسی روایی تفکیکی با استفاده از نمرات عزت نفس نیز نشان داد که در گروهی که عزت

286
ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی مقیاس ادراکات والدینی در دانش آموزان دبیرستانی
Factor Structure and Psychometric Properties of Perceptions of Parents Scale (POPS) in

در مجموع مطالعه حاضر ،روایی عاملی و تفکیکی و پایایی مقیاس ادراکات والدینی را در
جامعه مورد مطالعه تأیید نمود .اگر چه گویههای زیادی از مقیاس حذف شدند ،اما
شاخصهای روایی و پایایی بدست آمده نشان دادند که ساختار جدید در جامعه ایرانی،
پدر در فعالیتهای آنان ،حمایت مادر و پدر از خودمختاری و رفتار گرم و صمیمانه مادر و
پدر را به خوبی مورد سنجش قرار دهد.
نتایج این پژوهش همچنین گویای آن بود که حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر
با عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی رابطه معناداری داشته و میتواند در میزان عزت نفس
آنان تفاوت معناداری ایجاد نماید .کنشهای متقابل میان والدین و فرزندان را می توان اساس
تحول عاطفی و اجتماعی فرزندان تلقی نمود (خوئی نژاد ،رجایی و محب راد .)1386 ،در
نظریه خود تعیین گری چنین فرض شده است که والدین با ایجاد زمینه ارضای نیازهای
روانشناختیِ خودمختاری ،شایستگی و احساس تعلق ،زمینه تحول روانشناختی ،ارتقاء
سالمت و بهزیستی آنان را فراهم مینمایند(رایان و دسی2000a ،؛  .)2000bبر این اساس
نتایج رواسازی مقیاس ادراکات والدینی در جامعه ایرانی در پژوهش حاضر ،میتواند به
پژوهشگران حوزه سالمت روان ،خانواده و تعلیم و تربیت در انجام تحقیقات کاربردی یاری
رساند .اما نباید از نظر دور داشت که عوامل فرهنگی و اجتماعی تأثیر زیادی بر شیوه های
فرزندپروری والدین دارند .جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دبیرستانی شهر بجنورد،
با بافتی متشکل از خرده فرهنگهای متفاوت ،تشکیل میداد .محتمل به نظر میرسد اجرای
ابزار در سایر مناطق ،ساختار متفاوتی به دست دهد .به عنوان نمونه فرازی و همکاران()1392
در پژوهشی مقیاس ادراکات والدینی را در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بیرجند بکار
برده و ساختاری  21عبارتی با  5عامل را برای این ابزار به دست آوردند .بر این اساس
پژوهشگران باید در کار بست نتایج این تحقیق به تأثیر عوامل فرهنگی توجه داشته باشند.
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