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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی ( )PBAدر نمونه مادران دارای فرزند
پیشدبستانی بوده است .جامعه آماری این مطالعه توصیفی-مقطعی ،شامل کلیه مادران شهر کازرون بوده که در سال تحصیلی -0011
 99دارای الاقل یک فرزند  5تا  7ساله بودهاند .نمونه پژوهش نیز شامل  880مادر از این جامعه بوده که عالوه بر پاسخگویی به
لینک آنالین پرسشنامهها ،از مالکهای ورود موردنظر پژوهش نیز برخوردار بودهاند .ابزارهای پژوهش نیز شامل پرسشنامه ارزیابی
فرسودگی والدینی (روزکام و همکاران )8108 ،و فرمکوتاه شاخص استرس فرزندپروری (آبیدین )0995 ،بوده است .در این مطالعه
از روشهای تحلیلعاملی اکتشافی ،تحلیلعاملیتاییدی ،محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ ،امگای مکدونالد ،ضریب بازآزمایی و
همچنین همبستگی با نمرات حاصل از پرسشنامه استرس فرزندپروری استفادهشده است .نتایج هر دو شیوه تحلیلعاملی ،مؤید وجود
یک ساختار چهار عاملی در فرسودگی والدینی مادران موردمطالعه بوده است .مقادیر ضرایب آلفا ،امگا و بازآزمایی نیز گواه
همسانیدرونی و ثباتزمانی مطلوب و مقادیر همبستگی با نمرات پرسشنامه استرس فرزندپروری گواه رواییهمگرای مناسب ابزار
بوده است .نتایج پژوهش ضمن تأکید بر قابلیت پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی در نمونه مادرانی که دارای فرزند پیشدبستانی
هستند ،نشان میدهد که تجربه فرسودگی والدینی الاقل در این گروه از مادران ایرانی دارای چهار جنبه مشخص بوده و به لحاظ
ساختاری با آنچه در پژوهش روزکام و همکاران ( )8108موردبحث قرارگرفته ،متفاوت نیست.
واژههای کليدی :فرسودگی والدینی ،استرس فرزندپروری ،روانسنجی ،مادران ،پیشدبستانی.
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مقدمه
شاید بهندرت بتوان سازه روانشناختی دیگری را پیدا نمود که در وسعت دامنه یا «بیزمینه» بودن با مفهوم فرسودگی 0رقابت کند
(بیانچی ،تروچات ،الرنت ،بریسون و شونفلد .)8100 ،8هرچند آنچه ماسلچ ،بهعنوان مبدع و آغازگر این مفهوم ،در نظریه چندبعدی
فرسودگی خود موردتوجه قرارداده ،بهوضوح تجربه فرسودگی افراد بزرگسال در محیطهای شغلی و حرفهای را نشانه رفته است
(ماسلچ ،شافلی و الیتر .)8110،2وی پس از یک دهه پژوهش کیفی و کمّی ،فرسودگی شغلی را بهعنوان سندرم روانشناختی
مشخصی معرفی نموده که از سه جنبه خستگی طاقتفرسا ،0کیستیزدایی یا حس بیگانگی با ذینفعان کار 5و حس بیثمری و فقدان
موفقیت 6برخوردار است (ماسلچ و جکسون .)0980،7مؤلفه خستگی که بعد اصلی فرسودگی را در برمیگیرد ،به احساس تهی شدن
و به تاراج رفتن منابع عاطفی و جسمانی بازمیگردد .مؤلفه کیستیزدایی یا حس بیگانگی نیز به منفی بودن ،بیحسی عاطفی و
بیاعتنایی شدید فرد نسبت به جوانب مختلف شغل ازجمله ذینفعان اشاره میکند .مؤلفه سوم نیز چنانکه از نام آن پیداست به
احساس بیکفایتی ،بیثمری و بیتوفیق بودن در کار بازمیگردد (ماسلچ و همکاران.)8110 ،
این مفهومسازی خاص خیلی سریع به حوزههای دیگری که در آن تجربههایی از مالل و خستگی شدید افراد وجود داشت ،ازجمله
والدگری ،وارد گردید .چنانکه در همان دهه ،پلسما ،رونالد ،تالفسون و ویگینگتون )0989( 8روایی سیاهه ماسلچ را در ارزیابی
فرسودگی والدینی با نمونهای شامل  011نفر از مادران کودکان خردسال مورد بررسی قرارداده و دریافتند که الاقل دو مؤلفه از مفهوم
موردنظر ماسلچ ،یعنی خستگی عاطفی و فقدان توفیق شخصی در خصوص فرسودگی والدینی نیز معتبر است .بااینهمه مفهوم
فرسودگی والدینی ،علیرغم پژوهشهای متنوعی که در تمامی کشورها بر روی فرسودگی شغلی انجام میگرفت تا دههها بعد نیز با
اقبال مواجه نشد (روزکام ،ریز و میکوالیچاک.)8107 ،9
اما پژوهش بیانچی و همکاران ( )8100بار دیگر این موضوع را مطرح ساخت که تجربه تنش مزمن و طوالنیمدت یا همان دلیل
وجودی فرسودگی ،تنها محدود به محیط کار نیست و از همین رو ،نمیتوان این تجربه روانی را تنها در دامنه محدود فرسودگی
شغلی موردمطالعه قرارداد .چنین تأکیدی در کنار پژوهشهای بعدی حوزه فرزندپروری (همچون آبیدین0991،01؛ دیتر-دکارد،00
 0998و  8110و سرنیک و لو )8118 ،08که بهوضوح بر پیچیدگی و پرتنش بودن نقش پدر و مادری تأکید مینمودند ،قرارگرفته و
یک بار دیگر والدگری را بهعنوان عرصهای کامالً مستعد برای بروز تجربه فرسودگی مطرح ساخت .بهویژه تعریف دیتر-دکارد
1

. burnout
. Bianchi, Truchot, Laurent, Brisson & Schonfeld
3
. Maslach, Schaufeli & Leiter
4
. overwhelming exhaustion
5
. depersonalization of the beneficiaries of one’s work
6
. sense of ineffectiveness and lack of accomplishment
7
. Maslach & Jackson
8
. Pelsma, Roland, Tollefson & Wigington
9
. Roskam, Raes, & Mikolajczak
10
. Abidin
11
. Deater-Deckard
12
. Crnic & Low
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( )0998از استرس فرزندپروری 0بهعنوان یک واکنش روانی منفی خاص که ممکن است در والدین نسبت به مقتضیات فرزندپروری
بروز یابد ،درنهایت توانست والد بودن را بهعنوان امری دشوار و طاقتفرسا معرفی نماید که حتی عواطف منفی شدیدی را در پدر
یا مادر نسبت به خود و فرزندان ایجاد مینماید.
پسازآن ،مطالعه روزکام و همکاران ( )8107شواهدی مقدماتی را در حمایت از مفهوم فرسودگی والدینی مهیا ساخت .در این
مطالعه ،گویههای سیاهه فرسودگی شغلی ماسلچ 8به نحوی بازنویسی شده بود که بدون ابهام با زمینه فرزندپروری و تجربههای
والدین هماهنگ باشد .هرچند نتایج این پژوهش نیز همچون مطالعه پلسما و همکاران ( )0989بر وجوه ظریف تفاوت بین مفهوم
فرسودگی والدینی با سازه متقدم فرسودگی شغلی تأکید نمود .بدین ترتیب که مؤلفه فردیت زدایی در زمینه والدگری مشابه زمینههای
شغلی بروز نیافته و بهجای آن نوعی فاصلهگیری عاطفی با فرزندان تجربه میشود .درواقع والدین عادی که مبتال به روانپریشی یا
اختالل ضداجتماعی نیستند ،حتی زمانی که درنهایت طاقت و تحمل خویش قرار میگیرند نیز نمیتوانند از پارههای تن خویش
شخصیتزدایی کرده و آنها را در تجربه عاطفی خویش بهاندازه یکشی تنزل دهند؛ اما این امکان وجود دارد که در چنین لحظاتی
از منبع خستگی و تنش خویش دوری جسته و بهنوعی شیوه فاصله گرفتن عاطفی را برگزینند که علیرغم تغذیه و رسیدگی به مسائل
جسمانی فرزندان ،حساسیت و پاسخگویی عاطفی کمی را به نمایش میگذارد (روزکام و همکاران.)8107 ،
این موضوع به باور میکوالیچاک و روزکام ( )8108مهمترین وجه تمایز میان تجربه فرسودگی در حوزه شغلی و فرسودگی والدینی
است که ضمن توجه به مفهومسازی مجزا ،وجود یک ابزار مناسب جهت اندازهگیری فرسودگی والدینی را نیز ضروری میسازد .بنا
به تعریف ایشان ،مراد از فرسودگی والدینی یک سندرم منحصربهفرد و خاص زمینه 2است که از مواجهه مدام با استرس مزمن
والدگری منتج میشود .بهعالوه میکوالیچاک و روزکام ( )8108باور دارند که فرسودگی والدینی درنتیجه عدم توازنی مزمن بین
مقتضیات (یا عوامل خطر) 0و منابع (یا عوامل حفاظتی) 5روی میدهد .منظور از مقتضیات یا عوامل خطر مسائلی همچون کمالگرایی،
هوش هیجانی پایین ،مهارتهای ضعیف فرزندپروری ،فقدان شبکه حمایت اجتماعی و وظایف و روزمرگیهای بیشمار پدر و
مادر است که استرس فرزندپروری را به طرز قابلتوجهی افزایش میدهد .در مقابل ،منابع یا عوامل حفاظتی مسائلی همچون شفقت
به خود ،هوش هیجانی باال ،مهارتهای مناسب در فرزندپروری ،زمان فراغت ،حمایت اجتماعی و توافق و مشارکت همسر در امور
فرزندپروری را در برمیگیرد که استرس فرزندپروری را به طرز معنیداری کاهش میدهند.
مطابق این دیدگاه ،منابع یا عوامل حفاظتی نبود یا فقدان عوامل خطر به شمار نمیروند؛ بلکه نقطه مقابل یا متضاد آنها در نظر گرفته
میشوند .ازاینرو ،چنانکه میکوالیچاک و روزکام ( )8108ادعا میکنند آنچه تجربه فرسودگی را برای یک والد رقم میزند
عدمتوازنی است که بین دو مجموعه عوامل خطر و مجموعه عوامل حفاظتی او وجود دارد .به کالم دیگر ،فرسودگی والدین را

1

. parenting stress
. Maslach Burnout Inventory
3
. context-specific
4
). demands (risk factors
5
). resources (protection factors
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1041

880

صادق زاده و همکار

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی ...

نمیتوان باتجربه عادی ،معمول و گاه حتی ضروری استرس فرزندپروری در پدر و مادرها یکی دانست .چراکه این تجربه خاص
زمانی در یک والد ظهور میکند که توازن میان مجموعه عوامل خطر و عوامل حفاظتی او تحت تأثیر یک استرس فرزندپروری
شدید ،طوالنیمدت و مزمن دچار نقصان شده باشد (میکوالیچاک و روزکام.)8181 ،
روزکام ،بریاندا و میکوالیچاک ( )8108ضمن مفهومسازی ،ابزاری نیز جهت اندازهگیری این تجربه خاص روانی در والدین طراحی
نمودهاند .فرم نهایی ابزار ارزیابی فرسودگی والدینی )PBA( 0چهار مؤلفه فرسودگی والدینی یعنی خستگی از نقش والدی ،8فاصله
عاطفی با فرزندان ،2تضاد با خویشتن والدینی 0و حس مالل و بنبست در نقش والدی 5را مورد پرسش قرار میدهد .مؤلفه اول
یعنی خستگی از نقش والدی مشابه مفهومی را ارائه میدهد که در مدلسازی ماسلچ از فرسودگی شغلی نیز وجود داشت؛ یعنی
همان احساس تهی شدن و به تاراج رفتن منابع عاطفی و جسمانی که به سبب پرداختن به وظایف والدگری و رویارویی با تنشهای
فرزندپروری ایجاد گردیده است (وانبیکل ،وانانگن و پیترز .)8108 ،مؤلفه دوم یعنی فاصله عاطفی با فرزندان نیز به بخشی از
تجربه فرسودگی والدینی اشاره میکند که طی آن پدر یا مادر به منظور فاصله گرفتن از منشأ خستگی ،خود را از نظر احساسی (و
نه جسمی) از فرزندان جدا مینماید .بدین معنا که گرچه والدین هنوز هم از نظر جسمی به مراقبت از فرزندان خویش ادامه میدهند،
اما از نظر عاطفی کمتر درگیر شده و درنتیجه حساسیت و پاسخگویی کمتری نسبت به عالئم و نیازهای عاطفی فرزندان نشان
میدهد.
مؤلفه تضاد با خویشتن والدینی پیشین نیز گرچه در مفهومسازی و سنجش ماسلچ از فرسودگی وجود ندارد ،بهزعم روزکام و
همکاران ( )8108در ذات تجربه فرسودگی تنیده شده است .درواقع استدالل ایشان در حمایت از این مؤلفه به این واقعیت منطقی
بازمیگردد که در صورت نبود تعارض یا تضاد میان ارزیابی فرد از وضعیت فعلی با تصویر ذهنی وی از خود ،تجربه فرسودگی نیز
به وجود نخواهد آمد؛ بهعبارتدیگر ،تضاد بین قضاوتی که فرد نسبت به وضعیت فعلی خود انجام میدهد با آنچه در ساختار
خویشتن وی از چگونگی ایفای نقش والدگری ترسیمشده ،یکی از ستونهای اصلی تجربه فرسودگی والدینی به شمار میرود.
درنهایت ،مؤلفه چهارم یعنی حس مالل و بنبست در نقش والدی نیز -چنانکه از عنوانش برمیآید -به بخشی از تجربه فرسودگی
والدینی اشاره میکند که طی آن والد هیچ لذتی از بودن در کنار فرزندان خویش نمیبرد و برعکس ،احساس میکند در زندانی که
از وظایف و مسئولیتهای پدری یا مادری ساختهشده ،به دام افتاده و هیچ راهی هم برای نجات و رهایی از این بنبست پیدا
نمیکند.

1

. Parental Burnout Assessment
. Exhaustion in one’s parental role
3
. Emotional distancing from one’s children
4
. Contrast with previous parental self
5
. Feelings of being fed up with one’s parental role
2
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پژوهشهایی که در چند سال اخیر با استفاده از پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی ( )PBAانجامشده (همچون بریاندا ،روزکام و
میکوالیچاک8181،0؛ میکوالیچاک ،گراس ،استینگلهمبر ،لیندالنوربرگ و روزکام8181 ،8؛ میکوالیچاک ،گراس و روزکام)8109 ،
نشان میدهد که تجربه فرسودگی والدینی از چنان تأثیر مخربی بر سالمت روان برخوردار است که با احتمال بیشتری (نسبت به
فرسودگی شغلی) میتواند یک بزرگسال را به سمت افکار خودکشی سوق دهد .از سوی دیگر ،با تکیه بر پژوهشهایی همچون
میکوالیچاک ،بریاندا ،آواالوس و روزکام )8108( 2میتوان نتیجه گرفت که فرسودگی والدینی با پیامدهای منفی جدی برای فرزندان
نیز همراه است .هرچند به باور روزکام و همکاران ( ،)8180نگرانی اصلی پیرامون فرسودگی والدینی ،نه پیامدهای منفی آن ،بلکه
شیوع باالی آن در اکثر کشورهای جهان است .اطالعاتی که این پژوهشگران در خالل کنسرسیوم بینالمللی بررسی فرسودگی
والدینی 0از  08جامعه مختلف جمعآوری نمودهاند ،بهویژه گویای آن است که فرهنگ از تأثیر قابلتوجهی بر میزان و کیفیت تجربه
فرسودگی والدینی برخوردار است .درواقع برآیند نهایی روزکام و همکاران ( )8180این است که فرسودگی والدینی بهرغم شیوع
باال ،محصول گسترش فرهنگ فردگرایانهای است که بهتدریج از فرهنگ اروپایی-آمریکایی به سرتاسر دنیا صادرشده است.
البته پژوهش روزکام و همکاران ( )8180فارغ از نتیجهگیری نهایی آن ،بهواسطه بهرهمندی از اطالعاتی پیرامون فرسودگی والدین
ایرانی نیز حائز اهمیت است .هرچند این اطالعات به هیچ نتیجه خاصی پیرامون والدین ایرانی ختم نشده و تنها در مقایسه کلی میان
فرهنگهای مختلف مورداستفاده قرارگرفته ،اما بههرحال برمبنای تنها یک نمونه 008نفری از پدر و مادرهای ایرانی فراهم گردیده
است .البته اکثریت اعضای این نمونه چنانکه در مطالعه موازی موسوی ،میکوالیچاک و روزکام )8181( 5نیز گزارش شده ،در خود
ایران متولد گردیدهاند؛ اما بههرحال مشخص نیست که چند درصد آنها هنوز هم در جغرافیای ایران ساکن بوده و چند درصد را
والدین مهاجر ایرانی تشکیل دادهاند .مضاف بر اینکه نمونه ایرانی موردمطالعه روزکام و همکاران ( )8180و موسوی و همکاران
( )8181به لحاظ جنسیت و سن والد ،جنسیت ،سن و تعداد فرزندان ،سبک زندگی تکوالدی یا دو والدی ،موضوع فرزندخواندگی
و ویژگیهای دیگر بسیار ناهمگن بوده است .این در حالی است که به گواه پیشینه پژوهشی (همچون باستیانسن ،ورسپیک و
ونبیکل8180 ،6؛ پارک8102 ،7؛ دیتر-دکارد و اسکار0996 ،8؛ روزکام و میکوالیچاک8181 ،؛ کویونن ،روتهاپت و ولفگرام8119 ،9؛
مسکاردینو ،برتلی و آلتو )8100 ،01هریک از موارد فوق -بهویژه جنسیت والد -میتواند بر موضوع فرزندپروری ،استرسها و
فرسودگیهای ناشی از آن تأثیر بسزایی بگذارد.
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بدین ترتیب ،گرچه در مطالعه موسوی و همکاران ( )8181همسانی درونی پایین برای خردهمقیاس فاصله عاطفی با فرزندان به
باورهای جمعگرایانه ،سنتی و مذهبی والدین ایرانی نسبت دادهشده ،اما نباید از مداخله هریک از موارد فوق بهواسطه ناهمگنی شدید
نمونه پژوهشی نیز غفلت نمود .به کالم دیگر ،اگرچه پژوهش موسوی و همکاران ( )8181بر وجود یک ساختار چهار عاملی در
نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی ( )PBAصحه گذاشته ،اما بهواسطه ضعف در همسانی درونی ،پژوهشگران را
به رعایت احتیاط و محافظهکاری در خصوص یکی از مؤلفههای این ابزار یعنی فاصله عاطفی با فرزندان توصیه نموده است .به باور
ایشان ،این احتمال وجود دارد که تأکید فرهنگ ایرانی بر ایجاد یک محیط خانوادگی سرشار از عشق ،تعلق و امنیت جهت پرورش
فرزندان ،مانع ظهور فاصله عاطفی پدر و مادر با فرزندان بهعنوان یکی از جنبههای فرسودگی والدینی شده است .هرچند در پژوهش
موسوی و همکاران ( )8181نیز این موضوع تنها بهعنوان یک گمانهزنی مطرح و تائید یا عدم تائید آن به پژوهشهای کمّی بیشتری
با استفاده از پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی موکول گردیده است.
بر همین اساس و به لحاظ ضرورتی که پژوهشهای اخیر (همچون روزکام و همکاران8180 ،؛ میکوالیچاک ،گراس و روزکام،
 )8180در مطالعه فرسودگی والدینی گوشزد مینمایند ،پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه
فرسودگی والدینی ( )PBAدر مادران ایرانی که دارای فرزند پیشدبستانی هستند ،انجامگرفته است.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روششناختی در زمره پژوهشهای توصیفی و مقطعی قرار میگیرد .جامعه آماری نیز
تمام مادران شهر کازرون را در برمیگرفت که در سال تحصیلی  99-0011دارای یک فرزند پیشدبستانی  5تا  7ساله بودند .البته
در این مطالعه از الگوی مورد تائید سازمان بهداشت جهانی )8116( 0تبعیت شده که چهار مرحله را در فرایند ترجمه و انطباق
ابزارهای اندازهگیری الزم میداند .ازاینرو ،طی مراحل یک و دو ،ترجمه نسخه اصلی پرسشنامه به زبان فارسی و همینطور مقایسه
بازگردان مجدد 8با نسخه اصلی انجامگرفته است .سپس نسخه فارسی حاصل از دو گام اول جهت بررسی و محاسبه نسبت روایی
محتوایی الوشه در اختیار هشت متخصص روانشناسی تربیتی قرار گرفت که درنهایت مقایسه مقادیر مربوط به نسبت روایی
محتوایی )CVR( 2با مقدار بحرانی  1/75برای هشت متخصص (آیر و اسکالی ،)8100،0گواه روایی محتوایی تمام گویههای نسخه
فارسی پرسشنامه فرسودگی والدینی بود .این نسخه در مرحله چهارم به همراه ابزار دیگر پژوهش بهصورت یک فرم الکترونیک
درآمده و در قالب یک لینک در گروههای مجازی مراکز پیشدبستانی و مهدکودکهای شهر کازرون قرار گرفت .این لینک به مدت
 61روز فعال نگهداشته شد که طی این مدت 908مادر پرسشنامه های موجود در آن را تکمیل نمودند .هرچند اطالعات 08نفر از
آنها به دلیل مغایرت با مالکهای ورود (بهره مندی از یک خانواده دووالدی ،برخورداری از حداقل یک فرزند  5تا  7ساله،
عدمدریافت تشخیص اختالل از جانب روانپزشک برای مادر و نبود سابقه اختالل ،معلولیت یا ناتوانی خاص برای کودک) کنار
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گذاشته و درنهایت یک نمونه پژوهشی متشکل از  880مادر دارای کودک پیشدبستانی در نظر گرفته شد .ویژگیهای جمعیتشناختی
این نمونه پژوهشی در بخش یافتهها بهاختصار ذکرشده است.
برای گردآوری اطالعات پژوهش نیز از ابزارهای زیر استفادهشده است:
پرسشنامه فرسودگی والدینی ( :)PBAچنانکه گفته شد ،این پرسشنامه توسط روزکام و همکاران ( )8108برای اندازهگیری احساس
فرسودگی خاصی طراحیشده که ممکن است در اثر مسئولیت و نقش والدگری در یک بزرگسال تجربه شود .فرم نهایی این ابزار
دارای 82گویه است که همگی آنها بر روی لیکرت هفتنقطهای از ( 1معادل هرگز) تا ( 6معادل هرروز) نمرهگذاری میشوند.
سازندگان ابزار جهت بررسی روایی پرسشنامه از دو شیوه روایی سازه و روایی همگرا استفاده نمودهاند .نتایج تحلیل عاملی انجامگرفته
در پژوهش آنها به شناسایی یک ساختار چهار عاملی منجر گردیده که  69/59درصد واریانس موجود در گویهها را تبیین نموده
است .جهت بررسی روایی همگرای پرسشنامه نیز از همبستگی نمره این ابزار با سیاهه فرسودگی والدینی (روزکام و همکاران،
 )8107استفادهشده است .همچنین همسانی درونی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای چهار خردهمقیاس خستگی از
نقش والدی ،تضاد با خویشتن والدینی پیشین ،حس مالل و بنبست در نقش والدی و فاصله عاطفی با فرزندان مورد بررسی
قرارگرفته که به ترتیب  1/90 ،1/90 ،1/92و  1/77گزارش شده است .موسوی و همکاران ( )8181نیز ضریب آلفای کرونباخ برای
این چهار خردهمقیاس و همینطور کلمقیاس را به ترتیب  1/61 ،1/91 ،1/87 ،1/88و  1/92گزارش نمودهاند .در پژوهش حاضر
نیز به ترتیبی که پسازاین ارائه خواهد شد ،اطالعات مربوط به روایی سازه ،روایی همگرا ،همسانی درونی و ثبات زمانی این
پرسشنامه موردتوجه قرارگرفته است.
فرمکوتاه شاخص استرسفرزندپروری ( :)PSI-SFاین ابزار توسط آبیدین ( )0995و به منظور اندازهگیری احساس تنشی
طراحیشده که ممکن است در اثر فرزندپروری در فرد بزرگسال ایجادشده باشد .فرم کوتاه این ابزار دارای 26گویه است که بر روی
لیکرت پنجنقطهای از  0تا  5نمرهگذاری میشوند .پرسشنامه دارای سه خردهمقیاس آشفتگی والدین( 0گویه نمونه«:احساس میکنم
تنها و بدون دوست هستم») ،تعامل ناکارآمد والد-کودک( 8گویه نمونه«:فرزندم من را دوست ندارد و دلش نمیخواهد پیش من
باشد») و کودک مشکلآفرین( 2گویه نمونه«:فرزند من بیشتر از سایر بچهها گریه میکند و نق میزند») میباشد .در پژوهش آبیدین
( )0995ضرایب آلفای کرونباخ برای این سه خردهمقیاس و همینطور کل ابزار به ترتیب  1/85 ،1/81 ،1/87و  1/90گزارش شده
است .ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی ابزار نیز در پژوهشهای متعددی (همچون فدایی ،دهقانی ،طهماسیان و فرهادی (،)0289
) مورد بررسی قرارگرفته و مطلوب گزارش شده است .فدایی و همکاران ( )0289ضرایب آلفای سه خردهمقیاس آشفتگی والدین،
تعامل ناکارآمد والد-کودک و کودک مشکلآفرین را در نمونه مادران کودکان  7تا  08سال به ترتیب  1/80 ،1/81و  1/81و ضریب
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آلفا برای کل مقیاس را  1/91گزارش نمودهاند .در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی همسانی درونی پرسشنامه
محاسبه گردیده که جهت سه خردهمقیاس فوق و کل مقیاس به ترتیب معادل  1/92 ،1/89 ،1/95و  1/97برآورد شده است.
یافتهها
میانگین سنی مادران شرکتکننده در پژوهش حاضر ( 22/85با انحراف استاندارد )0/88و میانگین تعداد فرزندان برای آنها 8/25
بوده است .بهعالوه2 ،درصد از آنها سطح تحصیالت خود را زیردیپلم اعالم نمودهاند و 26درصد دارای مدرک دیپلم20 ،درصد
کارشناسی85 ،درصد کارشناسیارشد و  5درصد از سطح تحصیلی دکتری برخوردار بودهاند .گفتنی است جهت انجام تحلیلعاملی
اکتشافی و تاییدی ،نمونه پژوهشی فوق با استفاده از قابلیت نرمافزار  SPSS-22در ایجاد زیرنمونههای تصادفی ،به دو گروه تقسیم
گردیده که مشخصات جمعیتشناختی هریک در جدول زیر ذکر گردیده است .در ادامه نیز به ترتیب نتایج تحلیلعاملی اکتشافی،
تحلیلعاملی تاییدی ،همسانی درونی و ثبات زمانی و روایی همگرای نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی ()PBA
گزارش شده است.
جدول .1ویژگیهای جمعيتشناختی نمونه پژوهش
ميزان تحصيالت

تعداد

ميانگين (انحراف استاندارد) سنی

زیر نمونه0

002

)0/80(22/05

%2

زیر نمونه8

000

)0/08(22/05

%2

%25

کل نمونه

880

)0/88(22/85

%2

%26

زیردیپلم

دیپلم

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

%27

%20

%82

%6

%89

%88

%5

%20

%85

%5

الف)تحلیلعاملی اکتشافی :تحلیل عاملی اکتشافی بر روی نمونهای مشتمل بر  002نفر از مادران شرکتکننده در پژوهش اجراشده
است .بدین ترتیب و بر اساس نتیجه تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس و بر اساس مالکهای ارزشویژه
بزرگتر از یک و نمودار سنگریزه (شکل  )0چهار مؤلفه استخراج گردیده است .در این تحلیل مقدار شاخص کیسر-مایر-الکین یا
 KMOمعادل 1/95و نتیجه آزمون بارتلت با مقدار تقریبی خیدو معادل  7578/00و درجه آزادی  801معنیدار است (.)P>1/1110
این دو شاخص مطابق نظر میرز ،گامست و گارینو ( )8116بر کفایت همبستگی و قابلیت عاملی شدن در گویههای پرسشنامه
فرسودگی والدینی حکایت میکنند.
چهار مؤلفه استخراج شده رویهمرفته  72/01درصد از واریانس موجود در گویهها را تبیین نمودهاند که ارزشویژه ،درصد واریانس
تبیین شده و بارعاملی گویههای قرارگرفته بر روی هریک از آنها در جدول  8گزارش شده است .قابلذکر است که گویههای دهم
و بیست و سوم (به ترتیب « فکر نمیکنم بهاندازه گذشته مادر خوبی باشم» و «تازگیها نمیتوان به فرزندم نشان دهم که چقدر
دوستش دارم») پرسشنامه به دلیل بارعاملی کوچکتر از  1/21از فرایند تحلیل عاملی حذف گردیدهاند .همچنین گفتنی است که
چهار مؤلفه استخراج شده در تحلیلعاملی نسخه فارسی نیز به تبعیت از روزکام و همکاران ( )8108و نیز برحسب گویههای مرتبط،
به ترتیب خستگی از نقش والدی ،حس مالل و بنبست در نقش والدی ،تضاد با خویشتن والدینی پیشین و فاصله عاطفی با فرزندان
نامگذاری شدهاند .جدول  8همچنین حاوی ضرایب همبستگی مربوط به نمره هر سؤال با نمره کل پرسشنامه میباشد که بهعنوان
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شاخص دیگری از روایی نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی والدینی در این پژوهش محاسبهشده است .چنانکه در این جدول نیز
مشاهده میگردد ضرایب همبستگی گویهها با نمره کل پرسشنامه در بازهای از  1/59تا  1/85قرار میگیرد.

شکل  .1نمودار سنگریزه مربوط به نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی والدینی ()PBA
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جدول .2بار عاملی گویههای پرسشنامه فرسودگی والدینی ،ارزشویژه و درصد واریانس تبيينشده چهار مؤلفه استخراج شده در تحليلعاملی اکتشافی
گویه

 .0احساس میکنم نقش مادری توانم را بهطور کامل تحلیل برده است.

همبستگی با نمره

بارعاملی
عامل

عامل

عامل

عامل

اول

دوم

سوم

چهارم

کل

1/72

1/71

 .8بهعنوان یک مادر حس میکنم که واقعاً خسته شدهام.

1/79

1/77

 .2آنقدر از نقش مادری خسته شدهام که حتی خوابیدن هم برای برطرف کردن این خستگی کافی به

1/82

1/81

 .0صبح که از خواب بلند میشوم و یادم میآید مجبورم یک روز دیگر را هم با فرزند (یا فرزندانم)

1/60

1/70

 .5حتی فکر کردن به کارهایی که باید برای فرزند (یا فرزندانم) انجام دهم هم برایم طاقتفرساست.

1/70

1/80

 .6برای مراقبت از فرزند (یا فرزندانم) هیچ انرژیای در اختیار ندارم.

1/68

1/85

 .7نقش مادری تمام نیرو و انرژی مرا مصرف کرده است.

1/78

1/80

 .8بعضیاوقات فکر میکنم که در مراقبت از فرزند (یا فرزندانم) مثل یک ماشین خودکار عمل

1/78

1/75

 .9من در نقش مادری شبیه به جنگجویی هستم که در هفتخان رستم گرفتارشده است.

1/67

1/79

نظر نمیرسد.
به سر برم ،در همان آغاز روز احساس خستگی میکنم.

میکنم.
 .06بیش از این نمیتوانم وظایف مادری را تحملکنم.

1/78

1/80

 .07حس میکنم که نمیتوانم بازهم به نقش مادریام ادامه دهم.

1/80

1/78

 .08احساس میکنم بهعنوان یک مادر ،بیش از این کاری از دستم برنمیآید.

1/57

1/70

 .09احساس میکنم نمیتوانم با این نقش مادری کنار بیایم.

1/68

1/71

1/78

 .81از بودن در کنار فرزندانم چندان لذتی نمیبرم.
 .00مدام به خودم میگوید تو همان مادری که قبالً بودهای ،نیستی.

1/65
1/78

1/75

 .08از این مادری که هستم ،شرمندهام.

1/65

1/71

 .02دیگر به مادری کردن خودم افتخار نمیکنم.

1/67

1/66

 .00بعضی وقتها خیال میکنم که در برخورد با فرزند (یا فرزندانم) ،خود واقعیام نیستم.

1/69

1/76

 .05احساس میکنم که بهعنوان یک مادر راهم را گمکردهام.

1/69

1/72

 .80برای فرزندانم فقط همان وظایف ساده واصلی هر مادری را انجام میدهم نه بیشتر.

1/86

1/59

 .88فارغ از همان برنامه هرروزه (غذا ،خواب و رفتوآمد) ،قادر به انجام کار دیگری برای فرزند (یا

1/82

1/62

فرزندانم) نیستم.
ارزش ویژه

00/02

0/60

0/88

0/17

درصد واریانس تبيينشده

88/25

08/71

07/80

9/00

ب)تحلیلعاملی تاییدی:به منظور بررسی ساختار چهار عاملی فوق یک فرایند تحلیلعاملی تاییدی نیز در زیر نمونه  000نفری
مادران شرکتکننده در پژوهش حاضر و با استفاده از نرمافزار  AMOS-22انجامگرفته است .شاخصهای برازش مربوط به این
تحلیل در جدول 2ارائهشده است .چنانکه در این جدول نیز مشاهده میگردد مقادیر شاخصهای نیکویی برازش ( ،)GFIبرازش
تطبیقی ( ،)CFIبرازش افزایشی ( )IFIو برازش هنجار شده ( )NFIبزرگتر یا مساوی  1/95هستند که مطابق نظر هوپر ،کوگالن
و مولن ( )8118در بازه قابل قبول قرار میگیرند .مقادیر دو شاخص نسبت مجذور خیدو بر درجهآزادی ( )CMIN/DFو ریشه
خطای میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAنیز به ترتیب  8/21و  1/16است که در بازه قابل قبول این دو شاخص قرار میگیرند.
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جدول .3شاخصهای برازش مرتبط با تحليلعاملی تایيدی
شاخص

CMIN/DF

CFI

IFI

NFI

GFI

AGFI

RMSEA

PCLOSE

مقدار

8/08

1/97

1/97

1/95

1/95

1/95

1/15

1/20

مقدار قابل قبول

>2

≤1/95

≤1/95

≤1/95

≤1/95

≤1/95

>1/17

1/15

نمودار مربوط به مدل ساختاری نیز در شکل 8به نمایش درآمده است .در این شکل واریانس تبیینشده هر گویه در مدل
ساختاری و نیز همبستگی میان چهار عامل موجود در نسخه فارسی پرسشنامه قابلمشاهده است

شکل .8مدل ساختاری مربوط به تحلیلعاملیتاییدی نسخهفارسی پرسشنامه فرسودگی والدینی

ج)همسانیدرونی و ثباتزمانی :جهت بررسی همسانیدرونی نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی والدینی نیز از دو شاخص
ضریبآلفای کرونباخ و امگای مکدونالد استفادهشده است .بدین ترتیب مقدار ضریبآلفای کرونباخ محاسبهشده در کل نمونه
پژوهش حاضر برای چهار خردهمقیاس خستگی از نقش والدی ،حس مالل و بنبست در نقش والدی ،تضاد با خویشتن والدینی
پیشین و فاصله عاطفی با فرزندان و کل مقیاس به ترتیب  1/82 ،1/90 ،1/91 ،1/90و  1/96است .مقدار امگای مکدونالد نیز برای
چهار خردهمقیاس فوق و کلمقیاس به ترتیب  1/82 ،1/90 ،1/90 ،1/95و  1/96بهدستآمده است .جهت بررسی ثبات زمانی
پرسشنامه نیز از محاسبه ضریب بازآزمایی بافاصله زمانی ده روز بر روی نمونهای شامل 88نفر از مادران شرکتکننده در پژوهش
حاضر استفادهشده است که بر مبنای آن ضریب بازآزمایی چهار خردهمقیاس باال به ترتیب  1/89 ،1/89 ،1/98و  91و ضریب
بازآزمایی کلمقیاس  1/90بهدستآمده است.
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د) روایی همگرا :جهت بررسی روایی همگرای نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی والدینی نیز از ضریب همبستگی نمرات
حاصل از این ابزار با نمرات حاصل از فرم کوتاه شاخص استرسفرزندپروری استفادهشده است .ماتریس همبستگی حاصل میان
نمرات خردهمقیاسها و نمرات کل پرسشنامههای فوق در جدول 0گزارش شده است.
جدول .4ماتریس همبستگی نمرات حاصل از پرسشنامه فرسودگی والدینی ( )PBAو فرمکوتاه شاخص استرس فرزندپروری ()PSI-SF
فرم کوتاه شاخص استرس فرزندپروری
ناکارآمد

کودک

پرسشنامه فرسودگی والدینی

کل

آشفتگی

تعامل

مقیاس

والدین

والد-کودک

مشکلآفرین

کل مقیاس

**1/81

**1/79

**1/78

**1/78

خستگی از نقش والدی

**1/70

**1/72

**1/60

**1/60

حس مالل و بنبست در نقش والدی

**1/81

**1/76

**1/77

**1/72

تضاد با خویشتن والدینی پیشین

**1/77

**1/75

**1/70

**1/71

فاصله عاطفی با فرزندان

**1/77

**1/75

**1/78

**1/71

بحث و نتيجهگيری
هدف ازپژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی ( )PBAدر مادران ایرانی دارای فرزند
پیشدبستانی بوده است .یافتههای پژوهش حاضر در بخش روایی همگرا و همبستگی نمرات حاصل از این پرسشنامه با نمرات فرم
کوتاه پرسشنامه استرس فرزندپروری بهوضوح با مفهومسازی خاص فرسودگی والدینی که هم متضمن نزدیکی این سازه با استرس
فرزندپروری و درعینحال استقالل از آن است (میکوالیچاک و روزکام 8108 ،و میکوالیچاک و روزکام ،)8181 ،مطابقت میکند.
به کالم دیگر ،بررسی ریزبینانه همبستگیهای بهدستآمده در پژوهش حاضر ،ضمن آن که نشان میدهد تجربه فرسودگی والدینی
در مجاورت یک استرس فرزندپروری شدید که احتماالً مدتزمانی طوالنی نیز فرد را درگیر ساخته ،روی میدهد ،درعینحال،
تفاوت میان این دو سازه را نیز مشهود ساخته است .هرچند جزییات مربوط به رابطه میان خردهمقیاسهای این دو پرسشنامه ،بهویژه
همبستگی میان مؤلفه خستگی از نقش والدی (در پرسشنامه فرسودگی والدینی) با مؤلفههای تعامل ناکارآمد والد-کودک و کودک
مشکلآفرین (در پرسشنامه استرس فرزندپروری) که اندکی کمتر از سایر ضرایب است ،خود به مطالعه کیفی مجزایی پیرامون روابط
میان این دو سازه در جامعه ایرانی نیاز دارد.
گذشته از این موضوع ،بررسی یافتههای پژوهش حاضر در بخش همسانی درونی و ثبات زمانی نیز از کفایت مطلوب نسخه فارسی
پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی ( )PBAدر نمونه مادران ایرانی دارای فرزند پیشدبستانی حکایت میکند .بهویژه ،مقایسه
ضرایب آلفای بهدستآمده در پژوهش حاضر با ضرایبی که در پژوهش موسوی و همکاران ( )8181گزارش شده ،نشان میدهد که
نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی والدینی در نمونههای همگنتر والدین ایرانی-بهویژه وقتی جنسیت والد معین است -از
همسانیدرونی بیشتری نسبت به آنچه در مطالعه مذکور قید شده ،برخوردار است.
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البته یافتههای پژوهش حاضر نیز همچون مطالعه موسوی و همکاران ( ،)8181وجود یک ساختار چهار عاملی در نسخه فارسی
پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی ( )PBAرا مورد تائید قرار میدهد .هرچند چنانکه پیشازاین نیز گفتهشده بود ،موسوی و
همکاران ( )8181استقالل عاطفی از فرزندان را بهعنوان مؤلفهای نه چندان متمایز در فرهنگ ایرانی شناسایی نموده و رعایت احتیاط
در خصوص آن را توصیه کرده بودند .درحالیکه یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که الاقل در نمونه مادران ،این مؤلفه نیز
همچون سه مؤلفه خستگی از نقش والدی ،تضاد با خویشتن والدینی و حس مالل و بنبست در نقش والدی از استقالل و همسانی
درونی مطلوبی برخوردار است .بدین ترتیب ،این احتمال را میتوان بهطور جدیتر مطرح ساخت که سازه فرسودگی والدینی در
جامعه ایرانی نیز همچون بسیاری از کشورهای موردمطالعه روزکام و همکاران ( )8180از چهار جنبه مشخص برخوردار است.
هرچند این موضوع که آیا در جامعه ایرانی نیز تجربه فرسودگی والدینی با نفوذ فرهنگ فردگرایانه در خانوادهها شدت گرفته ،نکتهای
است که متأسفانه در پژوهش حاضر اطالعاتی برای گمانهزنی پیرامون آن مهیا نگردیده است.
درواقع ،پژوهش حاضر بهواسطه همهگیری کرونا و دشواری دسترسی به نمونه پژوهشی ،امکان گردآوری اطالعات کیفی یا استفاده
از تعداد پرسشنامههای بیشتر (به علت طوالنی شدن لینک سؤاالت) را ازدستداده است .این موضوع به ناگزیر به یک محدودیت
برای پژوهش حاضر تبدیلشده و امکان پاسخگویی به کنجکاویهای بیشتر پیرامون سازه فرسودگی والدینی را سلب نموده است.
از طرفی ،تعمدی که در پژوهش حاضر نسبت به مطالعه یک نمونه همگن وجود داشته ،گرچه درنهایت تردید به وجود آمده از
سوی موسوی و همکاران ( )8181را نسبت به ساختار چهار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه موردبحث را از بین برده ،اما مانع
پاسخگویی به سؤاالت دیگر نیز شده است .ازاینرو ،پیشنهاد میگردد پژوهشهای آتی ،گردآوری اطالعات کیفی پیرامون تجربه
فرسودگی والدینی در پدر و مادرهای ایرانی را موردتوجه قرارداده ،ویژگیهای روانسنجی و بهویژه ساختار عاملی پرسشنامه را در
نمونههای متنوعی از پدران و مادران را مورد بررسی قرارداده و ضمن مطالعه همبستههای متفاوت تجربه فرسودگی والدینی ،مدلهایی
را نیز جهت فهم شکلگیری این تجربه و همینطور مکانیسم تأثیر آن بر سالمت روان و بهزیستی والدین ایرانی طراحی و مطالعه
نمایند .درنهایت بایستی یادآوری نمود که منطق پشتیبان پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی ( )PBAمتضمن سه نکته بسیار مهم
ال
است؛ نخست اینکه والدگری ،اگر با مواجهه مزمن و طوالنیمدت فرد با استرسهای ناشی از فرزندپروری همراه باشد ،عرصه کام ً
مستعدی برای بروز تجربه فرسودگی است .دوم ،اینکه فرسودگی والدینی ،علیرغم اشتراک در بنیان و چارچوب مفهومی ،از وجوه
ظریف تفاوت با سازه متقدم خود ،یعنی فرسودگی والدینی ،برخوردار است؛ و نکته سوم تأکید بر این موضوع است که تجربه
فرسودگی والدینی تا حد زیادی تحت تأثیر فرهنگ قرارگرفته و بهطور خاص ،محصول نفوذ فرهنگ فردگرایانه در جوامع مختلف
است (روزکام و همکاران.)8180 ،
سپاسگزاری
از کلیه مادران عزیزی که با پاسخگویی به گویههای پرسشنامه ،در این پژوهش مشارکت نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری مینماییم.
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