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چکیده
فرزندپروری آموزشی والدین بر پایۀ تئوری انتخاب گالسر انجام شده است .روش
پژوهش کمّی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل همۀ والدین
دانشآموزان  7تا  81سال منطقه  6آموزش و پرورش شهر تهران در سال  8937بود و
نمونه آماری این پژوهش  963نفر بودند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .ابتدا با مطالعه منابع مرتبط با تئوری انتخاب ویلیام
گالسر( ،)8331عاملهای سبکهای فرزندپروری برپایه این تئوری استخراج شدند ،سپس
 17گویه قابلمشاهده و اندازهگیری برای این عاملها تعریف شدند .پس از بررسی روایی
صوری و روایی محتوایی الوشه ،گویههای نامناسب حذف شدند .در نهایت  66گویه باقی
ماند که وارد بخش روایی سازه شد .در این بخش پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و
تأییدی  63گویه برای ابزار سنجش سبکهای یادشده باقی ماند .این پرسشنامه دارای دو
خردهمقیاس سبک سازنده و سبک مخرب است که  18گویه ابتدایی سبک سازنده و 83
گویه بعد سبک مخرب فرزندپروری را میسنجد .پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای
کرونباخ محاسبه شده است (سبک سازنده  ،3/13سبک مخرب  3/17و پایایی کل .)3/18
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سبک فرزندپروری سازنده مبتنی بر
تئوری انتخاب گالسر در مقایسه با سبک مخرب میتواند الگوی آموزشی مناسبی برای
رشد و پرورش کودکان باشد.

کلیدواژگان :سبک فرزندپروری ،تئوری انتخاب ،روایی آزمایی پرسشنامه
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مقدمه
سبکهای فرزندپروری والدین ،نقش بسیار مهمی در تعیین شخصیت آینده فرزندان دارد
(شکوهییکتا ،پرند و فقیهی .)8915 ،رابطۀ میان کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را
میتوان بهمثابه نظام یا شبکهای دانست که در کنش متقابل با یکدیگرند .این نظام بهطور مستقیم و
غیرمستقیم از طریق سبکها و روشهای مختلف فرزندپروری در کودکان تأثیر میگذارد .اکثر
روانشناسان همچون بالبی ،)8363( 8فروید ( )8366و مایز و پتیت ،)8337( 1صرفنظر از مکتبی که
از شفیعپور ،شیخی ،میرزایی و کاظمنژاد .)8936 ،از سبکهای فرزندپروری تعاریف متنوعی وجود
دارد .برای مثال بالبی( )1331سبکهای فرزندپروری را اینگونه تعریف کرده است« :مجموعهای از
رفتارها که تعیینکنندۀ ارتباطات متقابل والد -فرزند در موقعیتهای متفاوت و گسترده است و
اینگونه فرض میشود که موجب ایجاد یک فضای تعامل گسترده میشود» (بالبی.)1331 ،
در دهههای اخیر ،پژوهشهای بسیاری در مورد اثرات شیوههای فرزندپروری والدین بر رشد
کودک انجام گرفته است (رید ،وبستر-استراتون و بایدر .)1336 ،9بیشتر پژوهشهای پیشین نشان
میدهند که کودکان والدین مقتدر بدون توجه به سن ،عملکرد بهتری در مدرسه داشته ،مشکالت
کمتری دارند و سازگاری عاطفی بهتری نسبت به سایر کودکان نشان میدهند (شفیعپور و
همکاران .)8936 ،اگرچه پژوهشهای گذشته نشان میدهند که کودکان از داشتن والدین مقتدر
بیشترین سود را میبرند ،اما اکثر این پژوهشها روی مادران متمرکز بودهاند .پژوهشگران ،بیشتر
سبک فرزندپروری مادر را ارزیابی کرده و اینگونه تصور میکنند که پدران نیز از همان سبک
پیروی کردهاند (همتیعلمدارلو و همکاران .)8939 ،اما متأسفانه اطالعات ناچیزی در مورد صحت
این تصور در دست است و این در حالتی است که برخی محققین معتقدند ترکیبهای متفاوت شیوۀ
فرزندپروری پدرانه یا مادرانه با سازگاری و سالمت نوجوانان ارتباط دارد (مرادیان .)8939 ،البته
برخی پژوهشها سبک فرزندپروری پدر و مادر را با هم ارزیابی کردهاند اما تنها خانوادههایی را وارد
مطالعه کردهاند که پدر و مادر سبکهایی مشابه در فرزندپروری داشتهاند (لومانوسکا ،بووا ،هرتزمن
و فلمینگ .)1387 ،6بهطور کلی ،باید گفت که اطالعات چندانی در راستای تأیید تشابه سبکهای
فرزندپروری پدر و مادر در دست نیست و انتظار میرود که آنها اغلب روشهای متفاوت سرپرستی
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را در پیشگرفته باشند .برای مثال ،بامریند ( )8338به سه سبک فرزندپروری مستبدانه (شامل
قوانین اجباری و سخت و سطوح پایین پذیرش) ،مقتدرانه (ترکیبی از کنترل ،حمایت و عالقهمندی
منطقی) و سهلگیرانه (سطوح پایین کنترل) اشاره کرده است .همچنین مککوبی و مارتین

8

( ،)8319مطالعات بامریند را با افزودن پذیرش والدینی بهمنزلۀ بعد دوم ،توسعه بخشیده و با
استفاده از دو بعد کنترل (سختگیری) و پذیرش ،سبکشناسی چهارگانه ای را برای سبکهای
والدینی شکل دادهاند (به نقل از پینکوئارت .)1386 ،1سبک فرزندپروری والدین از این نظر مهم
شیوههای زنـدگی جمعی و تفاهم و سازگاری با دیگران آشنا میشوند .خانواده مناسبترین بـستر
فعلیـت یـافتن قابلیتها و استعدادها و تواناییهای انسانی است و بخش عظیمی از ابعاد شخصیت
افـراد همچـون رفتارهـای اجتمـاعی ،مسئولیتپذیری ،تحمل و بردباری در برابر دیگران و
واکنشهای عاطفی در آن شکل میگیرد (نوابخش و فتحی .)8933 ،با توجه به پژوهشهای انجام
شده به اهمیت سبکهای تربیتی والدین پی میبریم ،اما با این وجود در این پژوهشها با فقدان
سبکهای تربیتی والدین با محوریت مسائل آموزشی مواجه میشویم .عمده سبکهای فرزندپروری
والدین بر بعد تربیتی متمرکز بوده است و نه بعد آموزشی (ترکشدوز و فرخزاد.)8936 ،
یکی از نظریاتی که هم به خوبی به ارتباط میان والدین و فرزندان پرداخته و هم مسائل
آموزشی فرزندان را مورد توجه قرار داده است ،تئوری انتخاب گالسر )8331( 9است .پژوهشها
نشان میدهند که تئوری انتخاب گالسر میتواند به مسئولیتپذیری و تعهد اجتماعی فرزندان
(صاحبی ،زالیزاده و زالیزاده )8936 ،و همچنین بهبود راهبردهای شناختی یادگیری دانشآموزان
منجر شود (علیزاده و مهپویا .)8936 ،گالسر ( )8331معتقد است بسیاری از دانشآموزان از مدرسه
که اخراج میشوند ،وارد نوعی زندگی میشوند که در آن خشونت ،بزهکاری ،زندان ،مصرف مواد
مخدر ،روابط جنسی بدون عشق و لذتهای کاذب در انتظارشان است .برای پیشگیری الزم است،
مدارس کیفی بیشتری داشته باشیم .یعنی طبق نظر تئوری انتخاب ،مهارتهایی را به دانشآموزان
بیاموزیم که برای موفقیت در فرهنگ خود به آن نیاز دارند (کرپس .)1381 ،6یکی از اهداف مهم
تعلیم و تربیت ،پرورش عشق به یادگیری برای تمام عمر است ،نه کشتن آن (جارویس.)1336 ،5
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تحمیل درس سبب میشود تکالیف درسی و معلمان از دنیای مطلوب دانشآموزان بیرون رفته،
ترک تحصیل کنند و تنبیه شوند و این شکست تحصیلی میتواند زمینهساز خشونت ،مصرف مواد
مخدر و روابط جنسی بدون عشق شود (مرادیانمینا .)8939 ،دانشآموزان دلسرد ،از حدود دوم
ابتدایی تکالیف و معلمان را از دنیای مطلوب خود خارج میکنند ،در منزل حمایت نمیشوند و مهر
و محبت و توجه دریافت نمیکنند .اگر قرار است موفق شوند باید اینها را در مدرسه دریافت کنند.
اگر معلمان با آنها حرف بزنند و به آنها گوش بدهند تأثیر بیشتری دارد .ابتدا یادگیری دانش و
میشود ،دلسرد میشوند .این دانشآموزان در برابر تحمیل ،مقاومت نشان میدهند و بینظمی
میکنند .اینها به محبت و شکیبایی بیشتر ،به توجه و تشویق و کمک در انجام دادن تکالیف آسان و
در اصل ایجاد رابطه رضایتبخش نیاز دارند .معلمان خوب از والدین میخواهند که برای
فرزندانشان مطلب بخوانند ،با آنها بازی کنند و به آنها توجه کنند .آنان والدین را به سبب مشکالت
درسی فرزندان سرزنش نمیکنند ،زیرا سرزنش سبب میشود که آنها فرزندان خود را تنبیه و به
انجام دادن تکالیف مجبور کنند و این سبب دلسردی دانشآموزان میشود .در مقاطع باالتر
تحصیلی توجه فردی کمتر میشود و تغییر و دلسردی نیز بیشتر رخ میدهد (صاحبی و همکاران،
.)8936
نمونههایی از فرزندپروری بر اساس تئوری انتخاب مربوط به دوران تحصیل و مسائل آموزشی
فرزندان

گالسر ( )8333درباره فرزندی که نمیخواهد سر وقت به رختخواب برود و فردا صبح باید به
مدرسه برود ،توصیه میکند والدین تا زمانی که فرزندشان مزاحم دیگران نیست او را آزاد بگذارند
و به او بگویند در صورت ایجاد مزاحمت برای کسی مجبور است که به رختخواب برود و او چون
میداند که با مزاحمت برای دیگران چیزی را از دست خواهد داد ،معموالً مزاحم کسی نمیشود.
همچنین والدین به او تذکر دهند که صبح برای مدرسه بیدارش میکنند ،حتی اگر خسته باشد ،باید
به مدرسه برود .در ادامه گالسر میگوید :نگران چرت زدنش در مدرسه نباشید ،چون مانع رفتن او
به دانشگاه نمیشود (صاحبی.)8937،
گالسر ( )8333بیان میکند که فرض کنید دختر هشت سالۀ شما نمیخواهد به مدرسه برود و
وقتی مجبورش میکنید که حتماً به مدرسه برود رفتارهای هیستریک از خود بروز میدهد .از بروز
مشکل مدرسه رفتن او بسیار متعجب شدهاید .اکنون که در حال یادگیری فرزندپروری بر اساس
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تئوری انتخاب هستید ،اگر چنین موردی پیش آمد ،به او بگویید که موضوع مدرسه رفتن انتخابی
نیست .تمام بچههای همسن و سال تو به مدرسه میروند .این موضوع را با مهربانی و با زبان
محبتآمیز بیان کنید (صاحبی.)8937،
از نظر گالسر ( )8333هنگامیکه کودکانتان بسیار کم سن و سال بودند ،شما با مدیریت خوب
خود به آنها اجازه دادید بر زمان خواب ،نوع لباس و غذا کنترل داشته باشند و کمی بعد به آنها
نشان دادید که در اموری که برای شما بسیار مهم اند مثل مدرسهرفتن ،سالمتی و ایمنی آنها ،حاضر
بچهها در آن باره آزادی ندارند ،در واقع در حال آموزش دادن مذاکره به آنها هستید ،چون در
حدود سیزده سالگی بسیاری از خواستههای آنان قابل مذاکرهاند .در این سن و سال شما بیش از هر
زمان دیگر باید در دنیای مطلوب آنها جایگاهی استوار داشته باشید .فرزندانتان در ساعاتی که
نمیتوانید محدودشان کنید – مثل قبل و بعد از مدرسه – میتوانند مشکالت زیادی برای خود
بیافرینند .اگر زن و شوهری یک دایره حل مسئله برای خود ترسیم کرده و آن را به حوزه والدین –
فرزندان هم توسعه داده باشند ،طبیعی است که بعداً میتوانند از آن بهعنوان دایره حل مسائل
خانواده استفاده کنند (صاحبی.)8937،
در اهمیت و ضرورت تدوین پرسشنامۀ جدید برای سبکهای فرزندپروری میتوان بیان کرد که
بیشترین طراحی را که در تحقیقات روانشناسی هماکنون قابل مشاهده است ،طرح سبکهایی است
که دیانا بامریند( )8379مطرح کرده است(به نقل از بالبی )1331،و پژوهشهای معاصر در سبکهای
فرزندپروری از مطالعات بامریند در مورد کودکان و خانوادههای آنان نشأت گرفته است(پرچم،
فاتحیزاده و الهیاری .)8938 ،پرسشنامه بامریند( )8379که در پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته،
مربوط به حدود سال  8379است (ساعتچی ،کامکاری و عسکریان )8913 ،و با گذشت سالهای
بسیار از تدوین پرسشنامه مذکور ،تغییرات بسیاری در زندگی بشر در حوزههای فرهنگ و فناوری
و  ...رخ داده است ،پس به نظر میرسد ساخت پرسشنامه ای جدید از سبکهای فرزندپروری
متناسب با شرایط جامعه امروزی الزم است .از آنجایی که از ترجمه پرسشنامه بامریند در ایران
استفاده میشود ،ضروری است که در این زمینه پرسشنامهای به زبان فارسی و بر اساس زبان و
فرهنگ رسمی کشورمان ساخته شود  .از طرفی هم پژوهشگر سعی کرده است در این پژوهش از
نظریه انتخاب استفاده کند که به نظر وی برای فرزندپروری امروزی مناسبتر و جدیدتر است.
تئوری انتخاب گالسر ( )8331از زمان تدوین تاکنون به صورت پیوسته در حال تکامل و گسترش
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است و مؤسسه بینالمللی ویلیام گالسر هماکنون به صورت گسترده در کشورهای گوناگون و
همینطور در ایران فعالیت دارد و این تئوری روزبهروز در دنیا بیشتر به کار میرود .در نظریه
انتخاب بهطور مستقیم سبکهای فرزندپروری مطرح نشده بلکه برقراری ارتباط مناسب میان والدین
و فرزندان به خوبی طرح شده است و عادات مخرب و مهرورزانه در زمینۀ ارتباط والدین با
فرزندان بیان شده است .پژوهشگر سعی کرده است این عادات را به دو دسته سبکهای فرزندپروری
مخرب و سازنده نامگذاری کند و بر اساس این دو دسته پرسشنامهای را ساخته و روایی آزمایی
خود میآموزند که مسئولیت انتخابهای خود را به عهده بگیرند (صاحبی ،)8937،بر این اساس از
آنجایی که مبنای پژوهش حاضر تئوری انتخاب گالسر ( )8331است و این تئوری قابل اجرا از
حدود  9سالگی برای فرزندان است ،بنابراین محدوده سنی فرزندان مطرح شده در این پژوهش بر
مبنای تئوری انتخاب لحاظ شده است .همچنین از آنجا که هدف پژوهش حاضر بازه سنی دوران
تحصیلی فرزندان بوده ،از این رو بازه سنی جامعه مورد پژوهش دوران تحصیل فرزندان یعنی  7تا
 81سال در نظر گرفته شده است .این ویژگی به نظر پژوهشگر پرسشنامه را به صورت سنجش
سبکهای فرزندپروری آموزشی درمیآورد .با توجه به تأثیر سبک تربیت والدین در شکلگیری و
شکوفایی ویژگیهای فردی ،آگاهی از سبک تربیتی والدین میتواند تصویری روشن از نحوه
برخورد والدین با فرزندان در اختیار قراردهد ،تا از این طریق والدین وضعیت موجود سبک تربیتی
خود را تعیین و در راستای بهبود نقاط ضعف در سبک تربیتی گام بردارند .از این رو این پرسشنامه
میتواند برای متخصصان ،معلمان ،مشاوران و والدین در طول دوران تحصیل دانشآموزان مفید
باشد.
پرسشهای پژوهش
 .8مؤلفههای سبک فرزندپروری آموزشی طبق نظریه انتخاب گالسر( )8331چیست؟
 .1ویژگیهای فنی ابزار سنجش مؤلفههای سبک فرزندپروری آموزشی گالسر چگونه است؟
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعهای است و از نظر روش همبستگی است .جامعه
آماری این پژوهش شامل همۀ والدین دانشآموزان  7تا  81سال منطقه  6آموزش و پرورش شهر
تهران در سال  8937بود .گالسر ( )8333بیان میکند که والدین معتقد به تئوری انتخاب از سه
سالگی به فرزندان خود میآموزند که مسئولیت انتخابهای خود را به عهده بگیرند (صاحبی.)8937،
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بر این اساس از آنجایی که مبنای پژوهش حاضر تئوری انتخاب گالسر است و این تئوری قابل
اجرا از حدود  9سالگی برای فرزندان است ،بنابراین محدوده سنی فرزندان مطرحشده در این
پژوهش بر مبنای تئوری انتخاب لحاظ شده است .همچنین از آنجایی که هدف پژوهش حاضر بازه
سنی دوران تحصیلی فرزندان بود ،از این رو بازه سنی جامعه مورد پژوهش دوران تحصیل فرزندان
یعنی  7تا  81سال در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه برای بررسی روایی سازه در پرسشنامه فرزندپروری گالسر از تحلیل عاملی
حداقل حجم نمونه است .با وجود آنکه در مورد حجم نمونه الزم برای تحلیل عاملی و مدلهای
ساختاری توافق کلی وجود ندارد ،اما به زعم بسیاری از پژوهشگران حداقل حجم نمونۀ الزم 133
نمونه است (حبیبی و عدنور .)8936،به عقیده کالین )1388( 8در تحلیل عاملی اکتشافی برای هر
متغیر مشاهدهپذیر  83یا  13نمونه الزم است (حبیبی و عدنور )8936،و به نظر شا 1و گلدستاین

9

( )1336در تحلیل عاملی تأییدی بهطور کلی حداقل  133نمونه الزم است (حبیبی و عدنور8936،؛
هومن )8916 ،و مککالم ، 6ویدامن ،5ژانگ 6و هانگ )8333(7نشان دادند که  833الی  133نمونه
برای تحلیل عاملی قابل قبول است(تاباچنیک 1و فیدل.)1381 ،3
در این پژوهش حجم نمونه  963نفر از جامعه موردنظر بود .در بخش تحلیل عاملی اکتشافی
تعداد عاملها (متغیر پنهان)  1عامل و تعداد متغیرهای مشاهدهپذیر برای مجموع عاملها  86متغیر بود
که برای این بخش  863نفر از نمونهها شرکت داده شدند و در بخش تحلیل عاملی تأییدی 133
نفر شرکت داده شدند .روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای بود.
ابتدا به روش تصادفی از میان مدارس منطقه  6شهر تهران  9مدرسه انتخاب شد .از میان
کالسهای هر مدرسه 6 ،کالس به روش تصادفی انتخاب شد .پس از آن با توجه به تمایل والدین،
پرسشنامه به دو فرم الکترونیکی یا کاغذی در اختیارشان قرار گرفت و پس از گردآوری
پاسخنامهها و ورود اطالعاتِ فرمهای کاغذی در فرمهای الکترونیکی و حذف پاسخنامههای ناقص

1. Kline
2. Sha
3. Goldstein
4. MacCallum
5. Widaman
6. Zhang
7. Hong
8. Tabachnick
9. Fidell
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تعداد  963پاسخنامه باقی ماند که این پاسخنامهها تحلیل شدند .از این تعداد 939 ،نفر را مادران و
 57نفر را پدران تشکیل میدادند که به ترتیب  %16و  %86درصد از کل شرکتکنندگان پژوهش را
تشکیل میدادند.
در مرحله اول با بررسی مبانی نظری تئوری انتخاب و پژوهشهای مربوط به آن ،به طراحی
پرسشنامه بر اساس عاملهای این نظریه اقدام شد .با توجه به اینکه در تئوری انتخاب گالسر هفت
عادت مخرب و هفت عادت مهرورزانه بیان شده است ،ابتدا تعریف هفت عادت مخرب و هفت
«درآمدی بر روانشناسی امید تئوری انتخاب» (ترجمه صاحبی« ،)8937 ،هر دانشآموزی میتواند
موفق شود» (ترجمه فیروزبخت« ،)8916 ،مدرسه کیفی» (ترجمه شریعتمدار« ،)8938 ،مدارس
بدون شکست» (ترجمه حمزه و حمزه تبریزی )8911،و کتاب «با من اینگونه سخن بگویید :زبان
نظریه انتخاب» (ترجمه صاحبی )8933 ،و مطالعه مقاالت مرتبط با این تئوری همانند پژوهش
محمدی و پیرخائفی( )8939استخراج شد .برای عملیاتی کردن این چهارده عامل یعنی هفت عامل
مربوط به عادات مخرب شامل انتقاد ،سرزنشکردن ،گله و شکایت ،غرغر و نق ،تهدید ،تنبیه و
کنترل از راه تطمیع و جایزه دادن و هفت عامل مربوط به عادات سازنده شامل توجه ،اعتماد،
احترام ،گوش دادن ،تشویق ،حمایت و گفتگوی دائمی بر سر حل اختالفات ،گویههای قابل
مشاهده و قابلاندازهگیری که  17گویه خام بود ،از این مطالعات بیرون کشیده شدند که در این
زمینه برای جملهبندی صحیح گویهها از سوژههای بیان شده در کتاب «درآمدی بر روانشناسی امید
تئوری انتخاب» (ترجمه صاحبی )8937 ،بخش خانواده شما و اعتماد ،همینطور کتاب «با من
اینگونه سخن بگویید :زبان نظریه انتخاب» (ترجمه صاحبی )8933 ،بیشتر استفاده شده است .پس
از این مرحله برای مجموع  17گویه استخراجشده پیشنهادی ،جلسهای با استاد راهنما برای بررسی
دقیقتر هر جمله برگزار شد و بهدقت جملهها بررسی و اصالح مجدد انجام شد ،سپس در اختیار
 13تن از دانشجویان در دسترسِ متاهلِ دارای فرزند  7تا  81سال در دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه الزهرا (س) قرار گرفت تا نظر خود را دربارۀ مفهوم ظاهری گویهها (روایی
صوری) بیان کنند .پس از اعمال اصالحات الزم ،روایی محتوایی بررسی شد .در این مورد  86نفر
از اعضای هیأت علمی گروه مشاوره و راهنمایی ،گروه روانشناسی و گروه روانشناسی تربیتی
دانشگاه الزهرا(س) نسخه اولیه پرسشنامه (شامل 17گویه) را که در دو حوزه عادات مخرب و
سازنده بود مورد تحلیل قرار دادند و میزان تناسب هر گویه را بر اساس یک طیف لیکرت
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سهبخشی «گویه مناسب است» «،گویه ضروری نیست»« ،گویه نامناسب است» ارزیابی کردند و پس
از آن از طریق روش الوشه 8روایی محتوایی گویههای پرسشنامه به دست آمد .نمونههایی از
در بخش عادات مخرب از این قرار بودند« :اگر فرزندم به تقاضای من عمل نکند ،از او ایراد
میگیرم« ،».فرزندم را بابت اینکه مانند همساالنش قادر نیست از عهده وظایفش برآید سرزنش
میکنم»« ،بهطور مرتب از عملکرد تحصیلی فرزندم گالیه میکنم»« ،دائم به فرزندم میگویم که
حرف مرا گوش نمیکند»« ،هنگام مشاجره با فرزندم ،او را تهدید به محرومیت از بعضی امکاناتش
دارم ،به او بیشتر توجه میکنم» و نمونههایی از گویهها در بخش عادات سازنده از این قرار بودند:
«وقتی فرزندم در کاری شکست میخورد ،سعی میکنم او را آرام کنم»« ،سعی میکنم کوچکترین
رفتارهای مثبت فرزندم را تحسین کنم»« ،وقتی فرزندم با من صحبت میکند از تماشای تلویزیون یا
تلفن همراه و  ....دست میکشم»« ،فرزندم میتواند اتاق خود را به سلیقه خود بیاراید»« ،وقتی
فرزندم با دوستانش بیرون میرود دائم به او زنگ نمیزنم»« ،مشکالت باعث نمیشوند که به
فرزندم توهین کنم»« ،یکی از برنامههای طبیعی خانه ما گفتگوهای دوستانه خانوادگی است».
جدول  8و  1به ترتیب گویههای مربوط به متغیرهای مشاهدهپذیر در سبک سازنده و سبک
مخرب گالسر را پس از اعمال روایی محتوایی و حذف گویههایی که ضریب  CVRآنها کمتر از
 3/58بود ،نشان میدهند .از آنجا که تعداد مصححان  86نفر بودند و با توجه به جدول الوشه،
گویههای با ضریب کمتر از 3/58حذف شدند.
جدول  :0روایی محتوایی الوشه متغیرهای مشاهده شده سبک سازنده
ردیف

0

2

متغیرهای مشاهدهپذیر در سبک سازنده

حمایت کردن

دلگرمی دادن

2

3

شماره گویه

ضریب CVR

8

8

1

8

9

3816

6

3816

5

3816

6

3878

7

3878

1. Lawshe
2. Supporting
3. Encouraging
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1

7

پذیرفتن

2

1

اعتماد کردن

1

احترام گذاشتن

4

گفتگوکردن

3

4

5

3

3816

83

3878

88

3816

81

3878

89

8

86

3816

85

3816

86

3878

87

8

81

3816

83

8

13

8

18

8

11

3816

19

3816

جدول :2روایی محتوایی الوشه متغیرهای مشاهده شده سبک مخرب
ردیف

متغیرهای مشاهدهپذیر در سبک مخرب

6

8

انتقاد کردن

1

سرزنش کردن

9

شکایت و گالیه کردن

7

8

شماره گویه

ضریب CVR

16

316

15

3816

16

3878

17

3878

11

3857

13

3878

93

3857

98

3857

91

3857

1. Listening
2. Accepting
3. Trusting
4. Respecting
5. Negotiating
6. Criticizing
7. Blaming
8. Complaining
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1

گوش دادن

1

3816
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1

5

تهدیدکردن

2

6

3

7

تنبیه کردن

مهارکردن از راه تطمیع یا جایزه دادن

4

99

3878

96

3878

95

3878

96

3816

97

3816

91

3878

93

3816

63

8

68

3878

61

3878

69

3878

66

3878

65

3857

66

3857

با به دست آوردن روایی صوری و محتوایی و حذف سؤاالت نامربوط در نهایت  66سؤال
برای تحلیل نهایی به دست آمد .در مرحله دوم بهمنظور استخراج عوامل مورد انتظار مبتنی بر
تئوری انتخاب 863 ،تن از والدین دانشآموزان  7تا  81سال منطقه  6آموزش و پرورش شهر
تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند .در این مرحله از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .هدف اساسی استفاده از تحلیل عاملی ،تعیین همبستگی میان گویهها و حاصل
اشتراک آنها در یک عامل است .طبق نظر کالین ( )1338در تحلیل عاملی اکتشافی در پی یافتن
پاسخ به این سؤال هستیم که محتوای پرسشنامه پژوهشگرساخته از چه عامل یا عواملی اشباعشده
است و میتوان از آن برای کاهش تعداد متغیرها استفاده کرد .پیش از تحلیل عاملی ،الزم است
مفروضههای زیر رعایت شوند:
 .8مقدار شاخص کفایت نمونهبرداری( )KMOباید بزرگتر از  3/6باشد.
 .1اطمینان از این موضوع که ماتریس همبستگی زیربنای تحلیل عاملی در جامعه برابر با صفر
نیست و بهمنظور بررسی آن از آزمون کرویت بارتلت استفاده میشود.

1. Nagging
2. Threatening
3. Punishing
4. Bribing or rewarding to control

Downloaded from qjfr.ir at 11:34 +0430 on Sunday April 11th 2021

6

غر و نق زدن

021

فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 74

011

 .9بارعاملی هر سؤال در ماتریس عاملی و چرخش یافته دستکم باید  3/9و ترجیحأ بیش از
آن باشد(کالین ،1338 ،ترجمه صدرالسادات و مینایی.)8939 ،
در مرحله سوم ،پس از انجام دادن تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی سؤاالت نامناسب و حذف
آنها و همچنین تعیین عاملهای تشکیلدهنده پرسشنامه ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،ساختار
عاملی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .در این مرحله ،پرسشنامه به  133نفر از شرکتکنندگان
پژوهش داده شد .پرسشنامه محققساخته سبک فرزندپروری آموزشی والدین مبتنی بر تئوری
نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه دو خرده مقیاس دارد که عبارت اند از:
خرده مقیاس

سؤاالت مربوطه

سبک سازنده

سؤاالت  8تا 19

سبک مخرب

سؤاالت  16تا 66

با جمع نمرات ،دو نمره مجزا در مورد سبک سازنده و سبک مخرب برای هر آزمودنی
بهدست میآید .باالترین نمره در هر یک از دو خرده مقیاس  31و پایینترین نمره صفر است.
باالترین نمره در هر یک از زیرمقیاسها نشانگر سبک فرزندپروری آموزشی والدین آزمودنی است.
نمره باالتر در هر خردهمقیاس به معنای گرایش بیشتر والدین به آن شیوه فرزندپروری است .روایی
محتوایی این پرسشنامه از طریق روش الوشه (روایی مصححان) به دست آمد .شمار متخصصان
برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه  86نفر بودند .سؤاالتی که ضریب  CVRآنها کمتر  3/58بود،
بر اساس جدول الوشه ( )8375حذف شد و تعداد گویههای باقیمانده  66گویه بود .این گویهها
وارد محاسبات روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی شد که نتایج آن
در بخش یافتهها توضیح داده خواهد شد .پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد
که نتایج آن نیز در بخش نتایج ارائه خواهد شد.
یافتهها
جدول  ،9مقدار  KMOو نتیجه آزمون کرویت بارتلت را نشان میدهد که برای تعیین شاخص
کفایت نمونهبرداری به کار میرود.
جدول  : 1مقدار KMOو نتیجه آزمون کرویت بارتلت
معیار کفایت نمونه KMO

خی دو

درجه آزادی

معناداری

3/191

6116/681

8395

3/338
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با توجه به جدول ،9اندازه آزمون  KMOبرابر با  3/191است که باالتر از مقدار  3/6است که
نشان میدهد که ماتریس همبستگی کفایت الزم را دارد ،یعنی ماتریس همبستگی دارای همبستگی
مثبتی میان حداقل برخی از سؤاالت بوده و منعکسکننده کافی بودن نمونه برای انجام دادن تحلیل
عاملی است .آزمون کرویت بارتلت بهمنظور آزمون این فرضیه که ماتریس همبستگی یک ماتریس
واحدی است بهکار میرود .چون سطح معناداری مربوط به آزمون بارتلت کوچکتر از  3/35است،
بنابراین واحد بودن ماتریس همبستگی رد میشود و میتوان از تحلیل عاملی بدون خدشه وارد
استخراجشده از جامعه آماری موردنظر برای اجرای روش تحلیل عاملی کافی بوده است و فرضیه
صفر آزمون کرویت بارتلت مبنی بر ناهمبسته بودن سؤاالت پرسشنامه پذیرفته نمیشود .بنابراین
روش تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی سؤاالت پرسشنامه بالمانع و توجیهپذیر است.
درعینحال اجرای تحلیل عاملی شرط دیگری نیز دارد و آن بررسی میزان اشتراکات هر کدام از

سؤاالت با کل پرسشنامه است .در مواقعی که میزان استخراج عوامل در روند اشتراکات 1باالتر از
 3/93شود ،میتوان بر تجانس درونی متغیرها یا سازههای بنیادی ابزار اندازهگیری تأکید داشت.
میزان اشتراکات برای هر مؤلفه محاسبهشده است که نتایج آن در جدول  6مشاهده میشود.
جدول  : 6میزان اشتراک هر کدام از گویه ها با کل پرسشنامه
گویه ها

اشتراک

گویه ها

اشتراک

گویه ها

اشتراک

گویه ها

اشتراک

گویه ها

اشتراک

0

0.184

00

0.312

20

0.403

10

0.249

70

0.255

2

0.326

02

0.407

22

0.304

12

0.454

72

0.144

1

0.332

01

0.274

21

0.311

11

0.157

71

0.196

7

0.210

07

0.211

27

0.461

17

0.445

77

0.239

1

0.243

01

0.190

21

0.458

11

0.647

71

0.424

1

0.359

01

0.414

21

0.533

11

0.574

71

0.483

4

0.362

04

0.229

24

0.539

14

0.525

1

0.493

01

0.374

21

0.310

11

0.458

1. Communalities
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1

0.468

01

0.448

21

0.224

11

0.337

01

0.535

21

0.473

11

0.501

71

0.253

بهطور کلی نتایج جدول  6نشان میدهد که مقادیر مرتبط با همبستگی اکثر سؤاالت با کل
آزمون در راستای تحلیل مؤلفههای اصلی باالتر از  3/93قرار دارند که نشان از همبستگی باالی
میان مؤلفهها با کل آزمون و مناسب بودن آن برای تحلیل عاملی است .دومین مرحله از تحلیل
عواملی تشکیلشده است ،ابتدا عوامل اولیه پرسشنامه استخراج میشود .برای استخراج عاملها از
ماتریس همبستگی از روش تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شده ،زیرا هدف تبیین کل واریانس
ماتریس همبستگی بوده است .همچنین برای تعیین اینکه چند عامل مناسب برای چرخش وجود
دارد ،مالک کیزر 8و آزمون اسکری 1کتل مورد بررسی قرار گرفت .یادآور میشود که در مجموع در
تحلیل عاملی صرفاً عاملهایی استخراج میشوند که بیشترین میزان واریانس را تبیین کنند .اولین
مؤلفه اصلی بیشترین مقدار واریانس را تبیین میکند و مؤلفههای دیگر به ترتیب اهمیت یعنی برپایه
مقدار واریانسی که تبیین میکنند ،استخراج میشوند .در عمل میتوان عاملهایی را که ارزش ویژه
(مجموع مجذورات بار عاملی هر عامل) آنها کمتر از یک است ،حذف کرد ،هرچند استخراج
عاملها تنها بر اساس مالک ارزشهای ویژه بزرگتر از یک انجام نمیگیرد .هرچه مقدار ارزش ویژه
یک عامل بزرگتر باشد ،آن عامل واریانس بیشتری را تبیین میکند .جدول  5وضعیت عاملهای
استخراجشده را نشان میدهد .با توجه به اینکه سؤاالت پرسشنامه سبکهای فرزندپروری آموزشی
گالسر بر مبنای دو عامل سبک سازنده و سبک مخرب طراحیشدهاند ،تحلیل عاملی اکتشافی با
محدود کردن سؤاالت به دو عامل انجام شده است.
جدول  : 5ارزشهای ویژه و مجموع مجذور بارهای عاملی استخراجشده پیش و پس از چرخش واریماکس
ارزشهای ویژه اولیه
مؤلفهها

مجموع مجذور بارهای عاملی

مجموع مجذور بارهای عاملی
چرخش یافته

کل

درصد

درصد

کل

درصد

درصد

کل

درصد

درصد

واریانس

تراکمی

واریانس

تراکمی

واریانس

تراکمی

8

10.674

23.204

23.204

10.674

23.204

23.204

9.343

20.310

20.310

1

6.052

13.156

36.360

6.052

13.156

36.360

7.383

16.049

36.360

1. Kaiser test
2. Scree test
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در جدول  5مقادیر ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده از طریق هر یک از عوامل پیش و
پس از چرخش نشان دادهشده است .اولین مؤلفه اصلی دارای بیشترین مقدار ارزش ویژه است و
بیشترین مقدار واریانس را تبیین میکند و مؤلفههای دیگر به ترتیب اهمیت یعنی بر پایه مقدار
واریانسی که تبیین میکنند ،استخراج میشوند .همچنین ارزشهای ویژه و درصد واریانس تبیین
شده از طریق عاملها پس از چرخش عاملها نشان دادهشده است .همانطور که مالحظه میشود پس
از چرخش مقادیر ارزشهای ویژه و درصد واریانس تبیین شده از طریق هر عامل به یکدیگر
عالوه بر مالک ارزشهای ویژه بزرگتر از یک ،برای استخراج عاملها از منحنی اسکری نیز
استفاده شده است .همانطور که در شکل  8مشاهده میشود ،یک عامل بسیار مهم مشخص شده
است که سهم بیشتری در واریانس کل گویههای پرسشنامه دارد.

شکل  :0منحنی  scree plotبهمنظور نشان دادن تعداد عاملها

در جدول 6ماتریس مؤلفههای چرخش نیافته نشان دادهشده است .مقادیر موجود در آرایهها
همبستگیهای میان سؤاالت و مؤلفهها را نشان میدهد.
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جدول  :1ماتریس مؤلفههای چرخش نیافته
عاملها
8

3/936

3/869

1

3/569

3/876

9

3/559

3/868

6

3/931

3/117

5

3/616

3/167

6

3/613

3/951

7

3/566

3/156

1

3/665

3/115

3

3/661

3/181

83

3/633

3/169

88

3/531

3/166

81

3/591

3/958

89

3/616

3/836

86

3/696

3/853

85

3/971

-3/117

86

3/693

3/893

87

3/118

-3/616

81

3/558

3/167

83

3/631

3/131

13

3/553

3/633

18

3/555

3/931

11

3/668

3/939

19

3/955

3/693

16

3/368

3/676

15

-3/811

3/665

16

-3/861

3/783

17

-3/116

3/633

11

-3/655

3/918

13

-3/689

3/191

93

-3/916

3/611

98

-3/673

3/863

91

-3/131

3/636

99

-3/966

3/837
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95

-3/536

3/561

96

-3/619

3/698

97

-3/666

3/116

91

-3/666

3/136

93

-3/557

3/866

63

-3/676

-3/861

68

-3/673

-3/816

61

-3/977

-3/361

69

-3/638

-3/811

66

-3/983

3/973

65

-3/588

3/639

66

-3/511

3/973

در جدول  7ماتریس مؤلفههای چرخش یافته نشان دادهشده است .سؤاالتی که دارای بارعاملی
کوچکتر از  3/93هستند از مجموع سؤاالت آن مؤلفه حذف میشوند .در نهایت سؤاالت شماره
 85و  87از عامل سبک سازنده و سؤاالت شماره  61 ،68 ،63و  69از عامل سبک مخرب ،به دلیل
داشتن بارهای عاملی کوچکتر از  3/93نامناسب تشخیص دادهشده و از مجموع سؤاالت پرسشنامه
حذف شدند.
جدول  4ماتریس مؤلفههای چرخش یافته به روش واریماکس
عاملها
گویه ها

8

8

38611

1

3/559

9

3/559

6

3/651

5

3/631

6

3/537

7

3/537

1

3/611

3

3/666

83

3/781

88

3/555

81

3/691

1
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-3/633

3/599
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3/586

89

3/667

86

3/831

85

3/638

86

-3/368

87

3/631

81

3/665

83

3/616

13

3/696

18

3/558

11

3/593

19

3/597

16

3/613

15

3/633

16

3/783

17

3/585

11

3/687

13

3/735

93

3/935

98

3/673

91

3/958

99

3/665

96

3/776

95

3/631

96

3/537

97

3/513

91

3/693

93

3/889

63

3/337

68

3/867

61

3/356

69

3/619

66

3/685

65

3/611

66
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پس از انجام دادن تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی سؤاالت نامناسب و حذف آن ،به منظور
بررسی روایی همزمان رابطه میان سبکهای فرزندپروری بر پایه تئوری انتخاب گالسر با هریک از
سبکهای فرزندپروری بامریند( ،)8379از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج مربوط به
اجرای این آزمون از این قرار است:
بر اساس نتایج بهدستآمده همبستگی میان سبک سازنده با سبک مقتدرانه برابر با  3/176بوده
و در سطح آلفای  3/38معنادار است ( .)p>3/38همبستگی میان سبک سازنده با سبک مستبدانه
با سبک سهلگیرانه معنادار نیست ( .)p<3/35همچنین ،همبستگی میان سبک مخرب با سبک
مقتدرانه برابر با  -3/865بوده و در سطح آلفای  3/35معنادار است ( .)p>3/35همبستگی میان
سبک مخرب با سبک مستبدانه برابر با  3/586بوده و در سطح آلفای  3/38معنادار است
( .)p>3/38همبستگی میان سبک مخرب با سبک سهلگیرانه نیز معنادار نیست (.)p<3/35
در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی روی نمونه  133نفری ،ساختار عاملی پرسشنامه
مورد بررسی قرار گرفت .شکل  1مدل اندازهگیری دو عاملی را براساس بارهای عاملی استاندارد
نشان میدهد.
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شکل  : 2تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه سبکهای فرزند پروری آموزشی گالسر در حالت ضرایب استاندارد
(بخش  aمربوط به گویههای سبک سازنده و بخش  bمربوط به گویههای سبک مخرب است ).
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مقدار پارامتر برآورد شده برای هریک از متغیرها ،نشاندهندۀ بار عاملی هر متغیر روی عامل مرتبط با آن است.
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شکل  9مدل تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه سبکهای فرزندپروری آموزشی گالسر را در
حالت ضرایب معناداری نمایش میدهد.
شکل  : 1تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه سبکهای فرزندپروری آموزشی گالسر در حالت ضرایب معناداری
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اعداد موجود روی مسیرها نشانگر مقدار  tبرای هر مسیر است .برای معنادار بودن بارهای
عاملی الزم است تا مقدار  tهر مسیر باالتر از  8/36شود .براساس نتایج به دست آمده کلیۀ مقادیر
 tمربوط به پارامترهای مدل شامل بارهای عاملی و خطاهای استاندارد بزرگتر از  8/36و معنادارند.
در جدول شماره  1شاخصهای مربوط به تحلیل عاملی تأییدی مشاهده می شود.
جدول شماره  :1شاخصهای برازش مدل عاملی
χ1/df

≥9

1/19

مناسب

IFI

<3/3

3/3

مناسب

RMSEA

>3/31

3/373

مناسب

CFI

<3/3

3/3

مناسب

SRMR

>3/8

3/8

مناسب

شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی ( )χ1/dfبرازش مدل را تأیید میکند χ1/Df .که
این عدد کمتر از  9است و طبق جدول دامنه پذیرش شاخصهای برازندگی مدل شوماخر و
لومکس( )1335به معنای برازش مدل با دادههاست .تقریب خطای ریشه مجذور میانگین
( )RMSEAبرابر  3/373است که از میزان مالک ( )3/31کوچکتر بوده و ریشه دوم میانگین
مربعات باقیمانده ( )SRMRبرابر با 3/8است که در نتیجه برازش مدل را تأیید میکند و در نهایت
شاخصهای  IFIو CFIنیز از مالک موردنظر ( )3/3بزرگترند و برازنده بودن مدل را تأیید میکنند.
در جدول  3توصیف آماری نمرات مربوط به متغیر سبکهای فرزندپروری آموزشی گالسر،
شامل چولگی و کشیدگی به همراه شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد نمرات ارائه شده است.
جدول  :3اندازه های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد سبکهای فرزندپروری آموزشی گالسر
چولگی

کشیدگی

میانگین

انحراف استاندارد

سبک سازنده

-3/79

3/139

15/15

83/985

سبک مخرب

3/189

-3/31

55/96

81/838

بر اساس اطالعات به دست آمده میانگین سبک سازنده برابر با  15/15و میانگین سبک مخرب
برابر با  55/96است .همچنین با توجه به اینکه مقادیر چولگی و کشیدگی دادهها میان  +1و -1
است .دادهها در سطح  3/35از توزیع بهنجار برخوردارند.
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت بعد آموزشی در تربیت فرزندان ،پژوهش حاضر با هدف ساخت و
روایی آزمایی پرسشنامهای برای سنجش سبک فرزندپروری آموزشی والدین بر پایۀ تئوری انتخاب
گالسر انجام شده است .در این پژوهش در مجموع  963نفر از والدین دانشآموزان  7تا  81سال
منطقه  6آموزش و پرورش شهر تهران شرکت کردند که از این عده  939نفر والد مادر و  57نفر
والد پدر بودند .این پژوهش در سال  8937انجام شده است .نتایج حاصل از تحلیل عوامل نشان
 63گویه تشکیل شده است .در مرحله گویههای ماتریس چرخش یافته به روش واریماکس،
گویههای  85و  87از عامل سبک سازنده و گویههای  61 ،68 ،63و  69از عامل سبک مخرب به
دلیل داشتن وزنهای مؤلفهای کمتر از  3/93نامناسب تشخیص دادهشده و از مجموع سؤاالت
پرسشنامه حذف شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون اسکری نشان داد که
پرسشنامه سبک فرزندپروری آموزش والدین از دو عامل اصلی «سبک سازنده» و «سبک مخرب»
تشکیل شده است .نتایج تحلیل عاملی تأییدی که روی  133نفر از والدین دانشآموزان  7تا 81
سال منطقه  6آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده بود نیز حاکی از تأیید مدل عاملی پرسشنامه
است ،چرا که بر اساس نتایج به دست آمده کلیه مقادیر  tمربوط به پارامترهای مدل شامل بارهای
عاملی و خطاهای استاندارد بزرگتر از  8/36و معنادار است .شاخصهای برازش مدل عاملی نیز
مورد تأیید قرار گرفتند .شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی ( )χ1/dfکمتر از  9بود که به
معنای برازش مدل با دادههاست ،یعنی برازش مدل تأیید میشود .تقریب خطای ریشه مجذور
میانگین ( )RMSEAبرابر  3/373است که از میزان مالک ( )3/31کوچکتر بوده و ریشه دوم
میانگین مربعات باقیمانده ( )SRMRبرابر با 3/8است که در نتیجه برازش مدل را تأیید میکند.
درنهایت شاخصهای  IFIو CFIنیز از مالک موردنظر ( )3/3بزرگترند و برازنده بودن مدل را تأیید
میکنند .نتایج روایی همزمان نشان داد که سبک فرزندپروری سازنده بر پایه تئوری انتخاب با سبک
مقتدرانه بامریند رابطه مستقیم و با سبک مستبدانه بامریند رابطه معکوس دارد .سبک فرزندپروری
مخرب بر پایه تئوری انتخاب با سبک مستبدانه بامریند رابطه مستقیم و با سبک مقتدرانه رابطه
معکوس دارد .سبکهای سازنده و مخرب هیچ رابطه ای با سبک سهلگیرانه بامریند ندارند .نتایج
مربوط به پایایی آزمون نیز نشان داد که خردهمقیاس سبک سازنده دارای پایایی  3/13و
خردهمقیاس سبک مخرب دارای پایایی  3/17بود و پایایی کل  3/18بود که نشان از پایایی مناسب
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این پرسشنامه دارد .بررسی گویههای پرسشنامه پس از چرخش یافتن مؤلفهها به روش واریماکس
نشان داد که از گویههای مربوط به سبک سازنده ،بیشترین ماتریس همبستگی مربوط به گویه 83
با وزن مؤلفهای  3/781است ،سپس گویه  13با وزن مؤلفهای  3/616و گویه  1با وزن مؤلفهای
 3/611قرار دارند .به نظر میرسد که از منظر پاسخدهندگان به گویههای پرسشنامه ،توجه به نظر
متفاوت فرزند (گویه  ،)83گوش دادن به صحبتهای فرزند حتی هنگام مخالف بودن با او (گویه )1
و همچنین گفتگوی دوستانه با فرزند (گویه  )81از اهمیت بیشتری برخوردار است .بررسی
مخرب نیز نشان میدهد که بیشترین ماتریس همبستگی مربوط به گویه  95با وزن مؤلفهای ،3/776
گویه  17با وزن مؤلفهای  3/783و گویه  93با وزن مؤلفهای  3/735است .گویه  95مربوط به
غر و نق زدن به فرزند ،گویه  17مربوط به انتقاد کردن از فرزند و گویه  93مربوط به شکایت و
گله از فرزند است ،یعنی این گویهها بیشترین میزان همبستگی با سبک مخرب را دارند .نتایج این
یافتههای پژوهش با نتایج پژوهش محمدی و پیرخائفی ( )8939همسوست .محمدی و پیرخائفی
( )8939در پژوهش خود به ساخت و روایی آزمایی مقیاس کیفیت روابط زناشویی بر پایۀ تئوری
انتخاب گالسر پرداخته بودند که نتایج آن پژوهش نشان داد که مقیاس به دست آمده عوامل هفت
عادت مخرب را شامل میشود که تئوری انتخاب گالسر به آنها میپردازد .در این پژوهش نیز،
مقیاس به دست آمده به سنجش عوامل مخرب در سبک فرزندپروری والدین میپردازد .همچنین
میتوان گفت که نتایج این پژوهش همسوست با نتایج پژوهش علیزاده و مهپویا ( ،)8936میسون و
دوبا ،)1388( 8شیلینگفورد و ادواردز )1331( 1و لوید .)1335( 9علیزادهفرد و مهپویا ( )8936بیان
میکنند آموزش تئوری انتخاب منجر به بهبود راهبردهای شناختی یادگیری دانشجویان میشود و
صاحبی و همکاران ( )8936نیز در پژوهش خود به گزارش اثربخشی تئوری انتخاب در
مسئولیتپذیری و تعهد اجتماعی میپردازند که این عوامل به نظر میرسد همسو با عامل سبک
سازنده پرسشنامه فرزندپروی آموزشی والدین مبتنی بر تئوری انتخاب است .همچنین حسینی،
اسماعیلی و صاحبی ( )1387گزارش میدهند که آموزش والدین مبتنی بر تئوری انتخاب بر حس
خودکارآمدی مادران و حل تعارض آنها با دخترانشان کمک میکند .نتیجه این پژوهش همسو با
یافته پژوهش حاضر است که به نقش تئوری انتخاب بهمنزلۀ عامل سازنده در فرزندپروری آموزشی
1. Mason & Duba
2. Shillingford & Edwards
3. Loyd
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والدین میپردازد .میسون و دوبا ( )1388نیز بیان میکنند که میتوان اصول تئوری انتخاب را در
ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به کاربست .نتیجه این پژوهش همسو با یافته پژوهش حاضر
است ،چرا که پرسشنامه ساخت و روایی آزمایی شده در این پژوهش نیز به نقش سازنده اصول
تئوری انتخاب در فرزندپروری آموزشی والدین اشاره میکند .لوید ( )1335نیز به نقش مثبت اثر
واقعیت درمانی و اصول تئوری انتخاب بر ادراک دانشآموزان دبیرستانی میپردازد که میتواند
بهمنزلۀ پشتوانه پژوهشی برای پرسشنامه به دست آمده در نظر گرفته شود .پژوهش شیلینگفورد و
بیان میکند که تئوری انتخاب در کاهش عوارض و مشکالت روانی مؤثر است و باعث افزایش
تابآوری میشود.
برای بررسی پایایی پرسشنامه ،روش بازآزمایی روشی مناسبتر است اما باتوجه به محدودیت
زمانی امکان دو بار گردآوری دادهها در فاصله زمانی برای یک گروه میسر نبود .به منظور
روایی آزمایی پرسشنامه از جامعه والدین منطقه  6استفاده شد و برای تعمیم نتایج در دیگر مناطق،
مجدد باید روایی سازه بررسی شود.
با توجه به اینکه پرسشنامهای در جهت سنجش سبک فرزندپروی آموزشی والدین مبتنی بر
تئوری انتخاب گالسر وجود ندارد ،به نظر میرسد که این پرسشنامه میتواند ابزاری مناسب برای
سنجش سبک فرزندپروری آموزشی والدین باشد .بنابراین ،پیشنهاد میشود که در کنار سایر
پرسشنامههای تعیین و سنجش سبک فرزندپروری والدین که بیشتر بعد تربیتی را در نظر گرفتهاند،
از این پرسشنامه نیز استفاده شود تا میزان مخرب و سازنده بودن نوع سبک فرزندپروری آنها در
بعد آموزشی مشخص شود .به نظر میرسد این پرسشنامه میتواند ابزاری مناسب در مدارس برای
سنجش سبک فرزندپروری آموزشی والدین باشد .با استفاده از این پرسشنامه خود والدین و
همچنین مدارس میتوانند از میزان نقش آموزش در سبک فرزندپروری والدین آگاه شوند.
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