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 چکیده

پژوهش بوشهر بود. طرح  شهر فرزندان یگرای کمال با فرزندپروری های سبک ی رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی

بوشهر و  شهر دبیرستانی آموزان دانش کلیه را حاضر پژوهش آماری بود. جامعه همبستگی -توصیفی حاضر

 شهر دبیرستان مختلف مدارس بین از و ایمرحله تصادفی صورت به پژوهش دادند. نمونه تشکیل هاوالدین آن

کنندگان شرکت .محاسبه شد نفر 873 مورگان، جدول براساس پژوهش نمونه نهایی حجم. شدند انتخاب بوشهر

شورت و  -گرایی تری( و مقیاس کمال1991های فرزندپروری بامریند )های پژوهش شامل شیوهبه پرسشنامه

رگرسیون  تحلیل پیرسون و همبستگی ها از ضریب( پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده1991همکاران )

 هایسبک و مثبت یرابطه مقتدرانه فرزندپروری سبک آمده دست به نتایج ده شد. براساسهمزمان استفا

 سبک همچنین. دارند مثبت گراییکمال با داری معنی منفی ی رابطه گیرانهسهل و مستبدانه فرزندپروری

 داری معنی مثبت ی رابطه گیرانهسهل و مستبدانه فرزندپروری هایسبک و منفی یرابطه مقتدرانه فرزندپروری

 بینیپیش به قادر فرزندپروری هایسبک که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل نتایج. دارند منفی گراییکمال با

 گراییکمال یزمینه در پسر و دختر آموزاندانش بین دیگر سوی از. باشدمی منفی و مثبت گراییکمال واریانس

 .آمد بدست داریمعنی تفاوت نیز منفی و مثبت
 نوجوانان. گرایی مثبت و منفی،  کمال فرزندپروری، های سبک: ها یدواژهکل
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 مقدمه

 تعیین و بودن نقص بی و کامل برای تالش همچون هایی ویژگی با و است شخصیتی سازه یک گرایی کمال

 ،1اوتو و استوبر) شود می مشخص رفتار انتقادی ارزیابی به گرایش با همراه افراطی و عالی بسیار معیارهای

 نگرانی: است ابعاد این شامل که دانند می بعدی شش ای سازه را گرایی کمال( 1990) همکاران و 2فراست(. 2002

 و نظم و شخصی معیارهای والدین، انتقادات والدین، انتظارات ها، فعالیت درباره تردید اشتباهات، درباره

 و مدار دیگر مدار، خویشتن بعد سه شامل را اییگر کمال( 1991)  8فلت و هویت دیگر طرف از. سازماندهی

 کاوامورا،) دانند می شان والدین با کودکان تعامل پیامد را گرایی کمال پژوهشگران از بسیاری. دانستند هنجارمدار

 رشد و گیریشکل در اجتماعی محیط و خانواده نقش بر پژوهشگران این واقع در(. 2002 ،4هامارتز و فراست

 ویژه به کودکی دوران های تجربه در ریشه گرایی کمال که دارند اعتقاد و دارند نظر اتفاق فرزندان در گرایی کمال

 تعامل به واکنش در که دانند می فردی بین سبک یک را گرایی کمال پژوهشگران این. دارد کودك با والدین رابطه

 را کامل از کمتر عملکرد که یابند می پرورش اییه خانواده در گرا کمال کودکان بیشتر. آید می وجود به مراقبین با

 هایشیوه است ممکن متوقع، های خانواده این فرزندان نتیجه در. دهند می پاسخ ضمنی یا آشکار انتقاد با

عامل خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودك و محیط  .بگیرند یاد را خود عملکرد از ارزیابی انتقادی

گیرد و از لحاظ جسمی آورد. کودك در خانواده پندارهای اولیه را در مورد جهان فرا میه وجود میاطراف او را ب

شود. هر گیرد و به عبارتی اجتماعی میها، اخالق و روحیاتش شکل مییابد و سرانجام نگرشو ذهنی رشد می

های ه تحت عنوان سبکگیرد کاجتماعی خویش به کار می -های خاصی را در تربیت فردیخانواده شیوه

 و آداب با که هستند فرزند تربیت استاندارد الگوهای فرزندپروری، های شود. سبکفرزندپروری مشخص می

 (. 2014 ،1والتون و هیبارد) شود می مشخص فرزندان رفتارهای به والدین معین هایپاسخ

 سبک سه که است( 1991) 2بامریند وریفرزندپر الگوی غرب، در استفاده مورد فرزندپروری الگوی ترین گسترده

 مستبدانه فرزندپروری سبک با های خانواده. کرد معرفی را 9گیرانه سهل و 3استبدادی ،7قاطعانه فرزندپروری

 ها خانواده این در فردی گیری تصمیم و شخصی بیان عالوه به دارند، شان فرزندان رفتارهای بر زیادی کنترل

. هستند ها آن توقعات کردن برآورده به ملزم شان والدین تایید دریافت برای انفرزند همچنین. شود می تحقیر

 این به است ممکن کودکان. دارد دنبال به گناه احساس فرزندان برای شوند، نمی برآورده انتظارات این وقتی

 پیرامون ییباال نگرانی و دهند نشان واکنش شان والدین باالی و غیرواقعی استانداردهای پذیرش با فشارها

                                                           
1.Stoeber, J. & Otto  
2.Frost 

3.Hewitt & Flett 

4.Kawamura & Harmatz 

5.Hibbard & Walton  
6.Baumrind 

7.authoritative  
8.authoritarian  
9.permissive  
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 سازش گرایی کمال دریافتند که گران پژوهش از تعدادی توسط فرضیه این. کنند تجربه استانداردها آن برآوردن

 ها آن به کمی خودمختاری شانوالدین کنند می حس که دارد آموزانی دانش میان در باال بودن به گرایش نایافته

 اند. داده

 کالمی روابط آنان. قائلند اعتبار منضبط رفتار هم و مختارانه خود رفتار برای هم بخش، اطمینان و قاطع والدین

 یا کنند می منع چیزی از را کودك و کنند می استفاده والدین عنوان به خود اقتدار از وقتی و کنند می تشویق را

 بلوغ به تدریج به د،یابن می پرورش ها خانواده این در که کودکانی. آورند می دلیل برایش دارند، انتظاری او از

 در. کنند مسئولیت قبول خودشان زندگی برای باید که گذرد نمی چیزی و شوند می نزدیک اجتماعی و شناختی

 والدین. سازد می روشن را ها آن زندگی رسوم و راه خانوادگی، امور ترتیب و انتظام و ها هدف بودن معین واقع

 تقبل نیز را فرزندان تربیت مسئولیت مادری، و پدر نقش شدن دار عهده بر عالوه بخش اطمینان و قاطع

. دهند انجام را کار این مختلف طرق از بیشتر تربیتی های آگاهی کسب با که کنند می سعی همواره و کنند می

 بعضی. کنند برآورده را نوجوانان یا کودکان نیازهای توانند نمی نیز بار و بند بی و گیر سهل طلب، مساوات والدین

 یا و ندارند کودك به کاری که دلیل این به شاید بکند، خواهد می که کاری هر کودك دهند می اجازه والدین از

 غیر و آشفته خانواده اعضای روابط پایین، خانواده افراد ارزش سطح ها خانواده این در. دهند نمی اهمیتی اینکه

 نیازهای و کنند می حفظ را آن و ایجاد ای فاصله کودك و خودشان بین ها، خانواده گونه این والدین. است انسانی

 دهند. می قرار نظر مد کودك نیازهای جای به را خودشان

 این که اند داده نشان و دانسته فرزندان رشد در اساسی ای مؤلفه را فرزندپروری های سبک مختلف های پژوهش

(. 2003 ،1کروکت و راسل دریسکول،) دارد بطهرا هیجانی و رفتاری اجتماعی، شناختی، مهم پیامدهای با مؤلفه

 های جنبه با مستبدانه و خشن پروری فرزند های سبک بین مستقیم ی رابطه نشانگر پژوهشی های یافته واقع در

 از که اند کرده فراهم شواهدی مطالعه چندین همچنین(. 2002 همکاران، و کاوامورا) است گرایی کمال منفی

 نابهنجار کمالگرایی. کنند می حمایت آمرانه و انتقادگر والدین با هایی خانواده در گرایی کمال آمدن وجود به فرض

 برای نایافتهسازش کمالگرایی قابلیت علت به .دارند استبدادی فرزندپروری که گیرد می شکل هایی خانواده در

 قرار گراییکمال نوع این گیریشکل در معرض را افراد که هاییویژگی شناخت شناختی،روان سالمت تخریب

 عنوان به خانوادگی هم و( شخصیتی)های فردی عامل بر هم بارها پژوهشگران. دارد زیادی اهمیت دهد،می

 برای خطر عوامل بین از که باید توجه داشت .اندکرده تمرکز نایافتهسازش گراییکمال هایبینی کنندهپیش

است )کالرك و  شده اشاره متغیر مهم یک عنوان به فرزندپروری هشیو به نایافته، سازش کمالگرایی گیریشکل

با توجه به مطالبی که بیان شد پژوهش حاضر حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که  (.2009، 2کوکر

 داری وجود دارد؟ ی معنیبوشهر رابطه شهر فرزندان گرایی کمال با فرزندپروری های آیا بین سبک
 

                                                           
1.Driscoll, Russell & Crockett  
2.Clark & Coker  
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 روش پژوهش

 کلیه را حاضر پژوهش آماری جامعهتحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است.  روش

 مدارس بین از و ایمرحله تصادفی صورت به پژوهش نمونه دادند. تشکیل بوشهر شهر دبیرستانی آموزان دانش

-می نفر 873 مورگان، جدول براساس پژوهش نمونه نهایی حجم. شدند انتخاب بوشهر شهر دبیرستان مختلف

 نامه استفاده شد: سنجش متغیرهای پژوهش از دو پرسش منظور به .باشد

های رفتاری  ( از الگو1991این ابزار براساس نظریه بامریند ) های فرزندپروری بامریند: پرسشنامه شیوهالف( 

های فرزند پروری   های نفوذ و شیوه  گیر، مستبد و قاطع و اطمینان بخش اقتباس شده که جهت بررسی مدل سهل

ماده به شیوه  10گیر، ماده آن به شیوه سهل 10ماده است که  80ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 

ی مربوط ماده 10شود.   ماده دیگر به شیوه قاطع و اطمینان بخش در امر پرورش فرزند مربوط می  10مستبد و 

ی مربوط به ماده 10(، 2و  8و  7و  9و  12و  12و  13و  21و  22و  21های شماره   به شیوه استبدادی )عبارت

ی مربوط ماده 10( و 1و  2و  10و  18و  14و  17و  19و  29و  24و  23های شماره   گیرانه )عبارتشیوه سهل

شود. ( مربوط می4و  1و  3و  11و  11و  20و  22و  28و  27و  80های شماره   به شیوه مقتدر و قاطع )عبارت

درجه ای  1ها )مادران و پدران( با مطالعه هر ماده نظر خود را برحسب یک مقیاس   پژوهش آزمودنی در این

( مورد استفاده قرار گرفته و 1871( و رضایی )1874کنند. این پرسشنامه قبالً توسط اسفندیاری ) مشخص می

( 1874پژوهشی که اسفندیاری ) اند. دراین محققین پایایی و روایی قابل قبولی را در مورد آن گزارش نموده

پزشکی درخواست نموده میزان اعتبار هر جمله از  شناسی و روان انجام داده از ده نفر از صاحب نظران روان

پرسشنامه را مشخص کنند. نتیجه نشان داد پرسشنامه دارای اعتبار صوری است. وی برای تعیین پایانی 

مطالعه درخواست کرده تا پرسشنامة مذکور را تکمیل نمایند. بعد از نفر از مادران جمعیت مورد  12پرسشنامه از 

گذشت مدت یک هفته مجدداً پرسشنامه توسط همان افراد تکمیل شده است. میزان پایانی برای شیوه سهل 

بدست آمد )اسفندیاری،  78/0و برای شیوه قاطع و اطمینان بخش  77/0برای شیوه مستبد  29/0گیری 

برای  31/0برای سهل گیر،  31/0( میزان پایانی  این پرسشنامه را با روش بازآزمایی 1991(. بوری )1874

برای الگوی قاطع و اطمینان بخش پدران گزارش نمود. همچنین وی در مورد میزان اعتبار   92/0مستبد، 

اقتدار منطقی او ( و -10/0پرسشنامه این نتایج را گزارش نمود: مستبد بودن مادر رابطه معکوس با سهل گیری )

-و سبک سهل 39/0، سبک مستبدانه 71/0( دارد. در پژوهش حاضر آلفا کرونباخ برای سبک مقتدرانه -12/0)

 بدست آمد که مطلوب بود.  31/0گیرانه 

( به منظور 1991شورت و همکاران،  -کمال گرایی مثبت و منفی )تری گرایی مثبت و منفی: مقیاس کمالب( 

ی آن گویه 20گویه است که  40ف کمال گرایی ساخته شده است. این پرسشنامه مشتمل  بر ارزیابی ابعاد مختل

ای کمال ها در مقیاس پنج درجهیهنماید. گوگرایی منفی را ارزیابی میی آن کمالگویه 20گرایی مثبت و کمال

ها در هر یک ل نمره آزمودنیسنجد. حداقها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی میگرایی آزمودنی
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( نیز 1894خواهد بود. این مقیاس توسط ساداتی فیروزآبادی ) 200و حداکثر آن  40های آزمون از مقیاس

( جهت تعیین اعتبار این مقیاس در 1832ترجمه شده و با فرم اصلی آن مطابقت کامل داده شده است. بشارت )

فای کرونباخ استفاده کرد. طبق گزارش این محقق، ضریب آلفا نفری از دانشجویان از روش آل 212یک نمونه 

ها بود. در پژوهش برای کل آزمودنی 37/0و  90/0گرایی مثبت و منفی به ترتیب های کمالبرای زیر مقیاس

( جهت تعیین روایی از روش همسانی درونی )تحلیل عوامل( استفاده گردید. ساختار 1894ساداتی فیروزآبادی )

های اصلی با چرخش ماتریکس به دست آمد. دو شاخص یاس مثبت و منفی با روش تحلیل مؤلفهعاملی مق

KMO  و آزمون کرویت محاسبه شد. مقدارKMO  و مقدار خی دو معنی 91/0برابر( 001/0دار بود>p که این )

و عاملی بودن مقیاس برداری و قابل توجیه بودن تحلیل عاملی بود. نتایج حاکی از دمسأله بیانگر کفایت نمونه

های آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس بدست آمد. در پژوهش حاضر 73/0تا  22/0بود که دامنه بار عاملی از 

 بدست آمد. 92/0و  32/0گرایی مثبت و منفی کمال

 ها یافته

 آماری، یلتحل و تجزیه از پس. گرفته است قرار تحلیل و تجزیه مورد شده، آوری جمع های داده بخش این در

 بخش اول در. است گردیده ارائه پژوهش هایفرضیه به مربوط هاییافته و توصیفی هاییافته صورت به نتایج

 گراییکمال و فرزندپروری های سبک متغیرهای به مربوط نمرات معیار انحراف و میانگین توصیفی، هاییافته

 . است شده آورده نمونه افراد برای

 در متغیرهای پژوهش آموزانبیشترین و کمترین نمره دانشحراف معیار . میانگین، ان1جدول 

 آماره

 متغیر

 کمترین بیشترین انحراف معیار میانگین

 های فرزندپروری سبک

 10 10 91/1 19/82 سبک مقتدرانه

 10 49 71/1 28/82 سبک مستبدانه

 10 49 17/1 12/88 گیرانهسبک سهل

 گراییکمال
 20 100 41/12 21/22 گرایی مثبتکمال

 20 100 21/11 30/21 گرایی مثبتکمال
 

آموزان در متغیرهای پژوهش را نشان نتایج جدول فوق میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمرات دانش

سبک مقتدرانه های فرزندپروری میانگین در متغیر سبک گردد یمکه در جدول فوق مالحظه  گونه همان .دهد یم

-و میانگین سبک سهل 71/1با انحراف معیار  28/82، میانگین سبک مستبدانه 91/1با انحراف معیار  19/82

با انحراف  21/22گرایی مثبت گرایی نیز میانگین کمالبود. در متغیر کمال 17/1با انحراف معیار  12/88گیرانه 
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           به منظور بررسی  بوده است. 21/11با انحراف معیار  30/21گرایی منفی و میانگین کمال 41/12معیار 

 ( آمده است. 2) از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتیجه این تحلیل در جدول های پژوهش فرضیه

 

 گرایی مثبتبین پژوهش با کمال : ضرایب همبستگی بین متغیرهای پیش2جدول 

 آماره

 بین متغیر های پیش

 متغیرهای مالك

 گرایی منفیکمال تگرایی مثبکمال

 داری معنی مبستگیهضریب  داری معنی ضریب همبستگی

 001/0 -424/0 001/0 878/0 سبک مقتدرانه های فرزندپروریسبک

 001/0 247/0 001/0 -804/0 سبک مستبدانه

-سبک سهل

 گیرانه

882/0- 001/0 128/0 001/0 

 

های فرزندپروری ی مثبت و سبکقتدرانه رابطهسبک فرزندپروری م که دهد نشان می 2های جدول  یافته

سبک فرزندپروری  همچنین دارند.گرایی مثبت کمالداری با  ی منفی معنی گیرانه رابطهمستبدانه و سهل

گرایی کمالداری با  ی مثبت معنی گیرانه رابطههای فرزندپروری مستبدانه و سهلی منفی و سبکمقتدرانه رابطه

گرایی بینی کمال های فرزندپروری والدین در پیشر بررسی مهمترین عامل از بین سبکبه منظودارند. منفی 

نتایج تحلیل رگرسیون برای  8مثبت فرزندان در شهر بوشهر از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. جدول 

 دهد. های فرزندپروری نشان میگرایی مثبت را بر اساس سبککمال

 های فرزندپروریبراساس سبکگرایی مثبت ثر بر کمال: خالصه مدل عوامل مو8جدول 

 آماره                  

 مدل
R R

2 
R

تنظیم  2

 شده
 داریسطح معنی F خطای استاندارد

 001/0 318/42 228/10 227/0 278/0 122/0 های فرزندپروریسبک
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 دپروریهای فرزنبراساس سبکگرایی مثبت : ضرایب مدل عوامل موثر بر کمال4 جدول

 آماره           

 مدل

 ضریب استاندارد شده ضریب استاندارد نشده

t داریسطح معنی 
B  خطای

 استاندارد

β 

 001/0 773/18 - 428/1 272/71 مدل

 001/0 23/7 821/0 098/0 279/0 سبک مقتدرانه

 001/0 -222/1 -282/0 093/0 -114/0 سبک مستبدانه

 001/0 -271/1 -24/0 102/0 -182/0 گیرانهسبک سهل
 

 

 

این  (.p ،318/42 =F<001/0)دار بود گرایی مثبت معنینشان داد که مدل عوامل مؤثر بر کمال  8جدول 

            ی فرزندپروری ادراك شده هاسبک βکند. ضرایب گرایی مثبت را توجیه میدرصد واریانس کمال 22مدل 

دهد که هر سه باشد. همچنین ضرایب بتا نشان میرایی مثبت میگداری برای کمال کننده معنیبینی  پیش

های مستبدانه و سبک فرزندپروری ادراك شده )نمره باال در سبک فرزندپروی مقتدرانه و نمره پایین در سبک

به منظور بررسی مهمترین عامل از بین باشند.  میگرایی مثبت کمالدار بینی معنی سهلگیرانه( قادر به پیش

گرایی منفی فرزندان در شهر بوشهر از تحلیل رگرسیون بینی کمال های فرزندپروری والدین در پیشسبک

های گرایی منفی را بر اساس سبکنتایج تحلیل رگرسیون برای کمال  1همزمان استفاده شد. جدول 

 دهد. فرزندپروری نشان می

  

 های فرزندپروریسبکبراساس گرایی منفی : خالصه مدل عوامل موثر بر کمال1جدول 

 آماره                  

 مدل
R R

2 
R

تنظیم  2

 شده
 داریسطح معنی F خطای استاندارد

 001/0 321/99 892/3 44/0 441/0 227/0 های فرزندپروریسبک
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 های فرزندپروریبراساس سبکگرایی منفی : ضرایب مدل عوامل موثر بر کمال2جدول 

 آماره           

 مدل

 ضریب استاندارد شده استاندارد نشدهضریب 

t داریسطح معنی 

B خطای استاندارد β 

 001/0 02/12 - 8/4 317/11 مدل

 001/0 -09/10 -898/0 078/0 -74/0 سبک مقتدرانه

 001/0 402/8 184/0 077/0 224/0 سبک مستبدانه

 001/0 012/11 483/0 03/0 331/0 گیرانهسبک سهل
 

 

این مدل  (.p ،321/99 =F<001/0)دار بود گرایی منفی معنیاد که مدل عوامل مؤثر بر کمالنشان د  1جدول 

-بینیهای فرزندپروری ادراك شده پیشسبک βکند. ضرایب گرایی منفی را توجیه میدرصد واریانس کمال 44

هر سه سبک دهد که باشد. همچنین ضرایب بتا نشان میگرایی منفی میداری برای کمال کننده معنی

گیرانه( قادر به های مستبدانه و سهلفرزندپروری ادراك شده )نمره پایین در سبک مقتدرانه و نمره باال در سبک

 بنابراین فرضیه چهارم پژوهش حاضر تأیید گردید.باشند.  میگرایی منفی کمالدار بینی معنی پیش

 

 گیری بحث و نتیجه

نتایج ضریب بوشهر بود.  شهر فرزندان گرایی کمال با فرزندپروری های سبک ی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه

های فرزندپروری مستبدانه و ی مثبت و سبکسبک فرزندپروری مقتدرانه رابطهنشان داد که همبستگی پیرسون 

 .ددارند. بنابراین فرضیه اول پژوهش حاضر تأیید گردیگرایی مثبت کمالداری با  ی منفی معنی گیرانه رابطهسهل

(، 2012(، اولسن )2014(، هیبارد و هیلتون )2011های خارجی همچون گنگ و همکاران )این یافته با پژوهش

(، 1898های داخلی ابراهیمی و زارعی )( و پژوهش2002( و کاوامورا و همکاران )2011ساپیجا و همکاران )

( 1890( و بشارت و همکاران )1892ان )(، فرنودیان و همکار1892(، اندام و همکاران )1892تقوی و همکاران )

گرایی سالم در سبک فرزندپروری مقتدرانه توان چنین گفت که کمال همخوانی دارد.  در تبیین این یافته می

یابد که در آن والدین پاسخگو و پذیرا هستند و در عین حال توقع معقولی از فرزند خود دارند. والدین پرورش می

-کنند اطمینان دارند و الگوهایی برای رفتار خودگردان میبرای فرزندان خود تعیین می مقتدر از معیارهایی که

توانند ای هستند و میدهند تا بفهمند افراد شایستهشوند. والدین مقتدر همواره به فرزندان خود اجازه می
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ها کمک اجتماعی آن خودشان کارهایی را با موفقیت انجام دهند و این به عزت نفس باال و پختگی شناختی و

(. در نتیجه فرزندان والدین مقتدر معیارهایی را برای خود در 1833؛ ترجمه سیدمحمدی، 2007کنند )برك، می

شان مهم باشد، به نفس تالش کردن گیرند، اما به جای این که رسیدن و یا نرسیدن به آن معیارها براینظر می

شود که فرد استعدادهای شود، بلکه باعث میموجب مشکلی نمیگرایی سالم نه تنها دهند. کمالاهمیت می

ها نیز خویش را شکوفا سازد و به احساس رضایت شخصی باالیی دست یابد. این یافته در بسیاری از پژوهش

( که نشان دادند ادراك از سبک والدینی 2007( و اسمیت )2003مطرح شده است. از جمله دنیز و تزر )

 باال در کاردانی آموخته شده، عزت نفس و خودکارآمدی همراه است. مقتدرانه با نمرات

های ی منفی و سبکسبک فرزندپروری مقتدرانه رابطهنشان داد که همبستگی پیرسون نتایج ضریب 

دارند. بنابراین فرضیه دوم گرایی منفی کمالداری با  ی مثبت معنی گیرانه رابطهفرزندپروری مستبدانه و سهل

(، هیبارد و 2011های خارجی همچون گنگ و همکاران ). این یافته با پژوهشر تأیید گردیدپژوهش حاض

های ( و پژوهش2002( و کاوامورا و همکاران )2011(، ساپیجا و همکاران )2012(، اولسن )2014هیلتون )

دیان و همکاران (، فرنو1892(، اندام و همکاران )1892(، تقوی و همکاران )1898داخلی ابراهیمی و زارعی )

جا که توان چنین گفت که از آن ( همخوانی دارد. در تبیین این یافته می1890( و بشارت و همکاران )1892)

(، رفتارها و 2008های تقاضا و کنترل خیلی باال هستند )ماندرا، والدین دارای سبک مستبدانه از نظر عامل

دهند، ردهای رفتاری که معموال مطلق هستند شکل میهای فرزندانشان را مطابق با یک سری استاندانگرش

دهی پایین است و والدین دارای این سبک، چنین از نظر عامل پاسخکنند. این سبک، همکنترل و ارزیابی می

دهند و از های درونی نسبت میرفتارهای منفی فرزندان را به خود فرزندان و تقصیر اعمال اشتباه را به علت

(. 2002گونه پرسش و اعتراضی پیروی کنند )کوپلن و همکاران، ها بدون هیچر دارند از قوانین آنفرزندان انتظا

گیرند. همسو با گرایانه رفتارهای خود و دیگران را یاد نمیهای ارزیابی غیرکمالها، فرزندان شیوهدر این خانواده

-بههای کمتر از کامل فرزندان با انتقاد والدین رویابد که عملکردهایی رشد میگرایی در خانوادهاین تبیین، کمال

ی این شود. در نتیجهها استانداردها و انتظارات باالی والدین به فرزندان تحمیل میشود و در این خانوادهرو می

انتقادات، انتظارات و استانداردهای باال که توسط والدین متوقع، از جمله والدین دارای سبک فرزندپروری 

گیرند. های ارزیابی عملکرد خود به طور کمتر انتقادی را یاد نمیشود، این فرزندان شیوهانه اعمال میمستبد

کنند )کاوامورا و همکاران، گرایانه رفتارهای خود و دیگران را ارزیابی میی کمالبنابراین، این افراد به شیوه

دهند و اعتقاد دارند که فرزندان باید رزش می(. والدین دارای سبک فرزندپروری مستبدانه، به اطاعت ا2002

ها بدون هیچگونه پرسش و اعتراضی پیروی کنند )کوپلن و گویند، بپذیرند و از قوانین آنآنچه را که والدین می

ها را بپذیرند، حتی (. این دسته از والدین اعتقاد دارند که فرزندان باید تصمیمات و قوانین آن2002همکاران، 

کنند. بنابراین ممکن ( و خودمختاری فرزندان را محدود می2008ا را به درستی نفهمیده باشند )ماندرا، هاگر آن

های درونی ارزیابی رفتار را یاد نگرفته و همیشه رفتارهای خود و دیگران را ها فرزندان مالكاست در این خانواده

کز ارزیابی بیرونی به دنبال رعایت استانداردهای های بیرونی ارزیابی کنند و به واسطه داشتن مربراساس مالك
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                   اند و ها ناتوانباالی دیگران باشند. این افراد در دنبال کردن یک سیستم ثابت درونی شده ارزش

گرایی سازش نایافته یا نوروتیک دهند و این همان چیزی است که کمالاعتماد به ارگانیسم خود را از دست می

 (.2001دانند )اشبی و همکاران،  می

دار بود  گرایی مثبت معنیهای حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که مدل عوامل مؤثر بر کمال یافته

(001/0>p ،318/42 =F این مدل .)کند. ضرایب گرایی مثبت را توجیه میدرصد واریانس کمال 22β              

باشد. همچنین ضرایب گرایی مثبت میداری برای کمال کننده معنیبینیپیش های فرزندپروری ادراك شدهسبک

دهد که هر سه سبک فرزندپروری ادراك شده )نمره باال در سبک فرزندپروی مقتدرانه و نمره بتا نشان می 

نابراین ب باشند. گرایی مثبت میدار کمالبینی معنی گیرانه( قادر به پیشهای مستبدانه و سهلپایین در سبک

(، 2011های خارجی همچون گنگ و همکاران )فرضیه سوم پژوهش حاضر تأیید گردید. این یافته با پژوهش

( و 2002( و کاوامورا و همکاران )2011(، ساپیجا و همکاران )2012(، اولسن )2014هیبارد و هیلتون )

(، فرنودیان و 1892ندام و همکاران )(، ا1892(، تقوی و همکاران )1898های داخلی ابراهیمی و زارعی )پژوهش

توان گفت که براساس  ( همخوانی دارد. در تبیین این یافته می1890( و بشارت و همکاران )1892همکاران )

کمال  با والدین شناختیروان کنترل و گراییکمال رابطه که پژوهشی ( در2001همکاران ) و دیدگاه سویننس

به  زیاد توجه و باال بسیار استانداردهای با که والدینی که دادند نشان داده، رقرا بررسی مورد را فرزندان گرایی

فرزندپروری  سبک و گناه احساس القای مشروط، پذیرش درگیر دارد احتمال بیشتر شوندمی مشخص هاشکست

 به نشا فرزندپروری سبک در را خود گراییکمال والدین هاآن پژوهش نتایج براساس. شوند کننده مداخله

 برسند، آنان به اندنتوانسته خودشان که را هاییآرمان و آرزوها است ممکن گراکمال والدین. گذارندنمایش می

 شناختیروان فنون درگیر و کنند ارزیابی انتقادی صورت به را آنان رفتارهای و ببرند کار به فرزندان خود برای

 معتقدند ( که1990فلت ) و هویت نظر (. براساس1991 شوند )بلت، است فرزندپروری هایمولفه از یکی که

 دلیل کنند،می ارزیابی انتقادی شیوه به را آنان و دارند دیگران از بینانهغیرواقع اغلب انتظارات گرایانکمال

-می توجیه گرایانهکنترل فرزندپروری شیوه قالب در فرزندان به والدین شخصی و استانداردهای آرزوها فرافکنی

 افزایش با والدین، در شناختیروان کنترل از استفاده که کردند ( گزارش2003و همکاران ) سویننس. شود

 که ( دریافت2001دارد. سویننس ) رابطه پسران ویژه به شاننوجوان در فرزندان نایافتهسازش گراییکمال

 با منفی طور به دهیپاسخ/ گرمی و دارد ارتباط نایافتهسازش گراییبا کمال مثبت طور به شناختیروان کنترل

 .ندارد ارتباطی نایافتهسازش گراییکمال با رفتاری و نظارت دارد ارتباط نایافته سازش گراییکمال

دار بود گرایی منفی معنیهای حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که مدل عوامل مؤثر بر کمال یافته

(001/0>p ،321/99=F این مدل .)کند. ضرایب گرایی منفی را توجیه میرصد واریانس کمالد 44β های سبک

باشد. همچنین ضرایب بتا نشان گرایی منفی میداری برای کمال کننده معنیبینیفرزندپروری ادراك شده پیش

های دهد که هر سه سبک فرزندپروری ادراك شده )نمره پایین در سبک مقتدرانه و نمره باال در سبکمی 
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باشند. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش  گرایی منفی میدار کمالبینی معنی گیرانه( قادر به پیشانه و سهلمستبد

تون وال(، هیبارد و 2011های خارجی همچون گنگ و همکاران )حاضر تأیید گردید. این یافته با پژوهش

های داخلی ( و پژوهش2002( و کاوامورا و همکاران )2011(، ساپیجا و همکاران )2012(، اولسن )2014)

( و 1892(، فرنودیان و همکاران )1892(، اندام و همکاران )1892(، تقوی و همکاران )1898ابراهیمی و زارعی )

 منفی گرایتوان چنین گفت که افراد کمال( همخوانی دارد. در تبیین این یافته می1890بشارت و همکاران )

 پیروزی احساس ها هیچوقتآن بزند؛ سر آنها از اشتباهی مبادا که آنند کردر ف بیشتر رنجورروان یا( نابهنجار)

 کنندمی سرزنش را خود و کنندرضایت نمی احساس هم باز کنند، کار بهتر از دیگران اگر حتی هاآن. کنندنمی

 در و درگیرند شانخود با همیشه و انتها گرفتارندبی یزنجیره این در مدام و گیرندمی نظر در باالتری را هدف و

های دارای سبک فرزندپروری (. در خانواده2002شوند )فلت و هویت، اضطراب می افسردگی و انواع نتیجه دچار

مستبدانه، تأیید و پذیرش فرزندان مشروط و وابسته به رعایت بی قید و شرط انتظارات و استانداردهای والدین 

به تأیید والدین است. اگر کامل نبودن عملکرد با انتقاد والدین  است و احساس ارزش  خود فرزندان اغلب وابسته

 گراییاز سویی کمال (.2002رو به رو شود فرزندان ممکن است از اشتباه کردن بترسند )کاوامورا و همکاران، 

 بر کنترل زیادی هاخانواده این. دارند استبدادی فرزندپروری که گیردمی شکل هاییخانواده در نابهنجار

شود. می تحقیر هاخانواده این در فردی گیریتصمیم و شخصی بیان عالوه به دارند، شانفرزندان رفتارهای

انتظارات  این وقتی. هستند هاآن توقعات برآورده کردن به ملزم شانوالدین تأیید دریافت برای فرزندان همچنین

پذیرش  با فشارها این به است ممکن کودکان. دارد دنبال به گناه احساس فرزندان برای شوند،نمی برآورده

 استانداردها آن برآوردن پیرامون باالیی نگرانی و دهند نشان واکنش شانوالدین باالی و غیرواقعی استانداردهای

 باالبودن به گرایش سازش نایافته کمالگرایی دریافتند که گرانپژوهش از تعدادی توسط فرضیه این. تجربه کنند

 زیادی کنترل یا) اندداده هاآن به کمی خودمختاری شانوالدین کنندمی حس که دارد آموزانینشمیان دا در

 (.2002شود )انس، کاکس و کالرا، رفتارشان دارند(، حمایت می روی
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The relationship between parenting styles and children's 

perfectionism of Bushehr city. 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine the relationship between parenting styles and children's 

perfectionism of Bushehr city. The study population included all high school Students and their 

parents in Bushehr city and the sample consisted of 378 participants who were selected by 

randomly multistage cluster sampling. All subjects answered to Positive and negative 

perfectionism scale and Baumrind parenting styles questionnaire. Descriptive statistics, Pearson 

correlation coefficient and multiple regression analysis were used to analyze the results. The 

results showed that there is a statistically significant positive relationship between authoritative 

styles with positive perfectionism and negative relationship between authoritarian and permissive 

styles with positive perfectionism. Also there is a statistically significant negative relationship 

between authoritative styles with negative perfectionism and positive relationship between 

authoritarian and permissive styles with negative perfectionism. Stepwise regression analysis 

showed that parenting styles are predictive of positive and negative perfectionism. Multivariate 

analysis of variance showed that there are significant differences between Students based on 

gender in terms of positive and negative perfectionism. 

Keywords: parenting styles, Positive and negative perfectionism, Adolescents. 
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