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 )MOS(هاي فرزندپروري پاركر اعتباريابي مقياس شيوه

 

 ∗افسانه جليلي

 ∗∗شادي جزيني

 

هاي جهاني است كه بيانگر روابط عاطفي و نحوه ارتباط كلي             وري والدين يكي از سازه     هاي فرزندپر شيوه  :مقدمه
 .باشدوالدين با فرزندان و عاملي مهم براي رشد و يادگيري كودكان مي

 هاي اجتماعي ديگر در رشد و      گيري شخصيت فرد است و بيش از تمام محيط         خانواده يكي از عوامل اصلي شكل      
 .تكامل فرد تأثير دارد

هاي فرزندپروري در تربيت فرزندان و رفتارهاي اجتماعي آنها دارد و با توجه             با توجه به اهميتي كه خانواده و سبك       
هاي صورت گرفته در زمينه فرزندپروري بر خود الزم ديديم تا به هنجاريابي اين مقياس                       به عدم اعتباريابي   

 .بپردازيم

 .هاي فرزندپروري پاركر بوده استمقياس شيوه )سنجي ي و رواييپاياي( هدف از پژوهش حاضر اعتباريابي :هدف

 شهرستان تهران انتخاب شد و نمونه       2،6،9،12،15جامعه آماري در اين پژوهش مدارس راهنمايي مناطق            :روش
آموز راهنمايي دختر و پسر شهرستان تهران تعيين گرديد كه به شكل تصادفي و به صورت                 دانش 250اين پژوهش   

هاي فرزندپروري پاركر انجام گرديد، لذا از نظر پايايي اين            اي با استفاده از پرسشنامه شيوه      اي چند مرحله  خوشه
هاي اين ابزار با هم همبستگي       ابزار از ثبات دروني بااليي برخوردار است و همچنين از نظر روايي خرده مقياس                 

 . بااليي نشان دادند
ضريب آلفاي كرانباخ، تحليل واريانس چندگانه، تحليل            تحليل عاملي،  ها از روش هاي    در تجزيه و تحليل داده     

در اين پژوهش دو نسخه مربوط به پدر ومادر          .  استفاده شد ...  واريانس تك متغيره، ضريب همبستگي پيرسون و         
هاي درهر دو نسخه به تحليل عوامل پرداخته شد و خرده مقياس            پرسشنامه پاركر اعتباريابي و پايايي سنجي شد،      
 .بي تفاوتي، بدرفتاري، كنترل مفرط بدست آمد

چنين بي تفاوتي   نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه مادرها كنترل بيشتري نسبت به پسرها دارند، هم                  :نتايج
پدران .  خشونت پدرها نسبت به پسرها بيشتر از دخترها بوده است          .  پدرها نسبت به پسرها بيشتر از دخترها است        

. تفاوتي بيشتر، بدرفتاري بيشتري در مقايسه با دختران نشان دادند             ندان پسر كنترل بيشتر، بي      نسبت به فرز   
 .همچنين مادران كنترل بيشتري نسبت به پسران خردسال در مقايسه با دختران نشان دادند
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حاصل گرديد با   تفاوتي   بي ،تفاوتي، كنترل مفرط  آنچه از پژوهش حاضر با توجه به سه خرده مقياس بي               :بحث
هاي بارزي وجود دارد از جمله      هاي داخلي شباهت زيادي نشان داد اما در مقايسه با كشورهاي غربي تفاوت            پژوهش

؛ اين  ها با سالمت روان آنها     هاي مستبدانه غربي  ها و استقالل و همساني سبك      هاي مقتدرانه غربي  ارتباط سبك 
طي با سالمت روان والدين       بهنجار بوده و ارتبا     هاتبدانه در بين شرقي   هاي مقتدرانه و مس   درحالي است كه سبك   

 .ندارد
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