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 چکیده 

توصیفی همبستگی اجرا به روش دختران  آوریتاببا  گراییکمالو  یفرزند پرور هایسبکرابطه  این پژوهش با هدف تعیین
به روش  1394 -1395شهر رشت که در سال  هایدانش آموزان دختر دبیرستان 351های موردنیاز، آوری دادهشد. برای جمع

نتایج  .پاسخ دادند ینیپرسشنامه اقتدار والدو  گراییکمال اسیمق آوری،های تابای انتخاب و به پرسشنامهگیری خوشهنمونه
آوری، رابطه معناداری وجود های فرزند پروری سهل گیرانه، سبک مستبدانه و سبک مقتدرانه با تاببین سبک پژوهش نشان داد

مشاهده شد. بررسی رگرسیون چندگانه نشان داد که  آوری ضریب همبستگی مثبت معناداریگرایی و تابهمچنین بین کمال دارد
تغییر واریانس  24/0طور توأم، یاز به تائید، عالی بودن، نشخوار فکری و سبک فرزند پروری بهگرایی هدفمندی، نابعاد کمال

داری در تبیین واریانس های فرزند پروری نقش معنیگرایی و سایر سبکهای کمالکنند و سایر خرده مؤلفهآوری را تبیین میتاب
 اند.آوری نداشتهتاب

 گراییوری؛ کمالآفرزند پروری؛ تابها: کلیدواژه

 

 

 قدمهم

 و ها به نابهنجاری پرداختن جای به) انسان های توانمندی و به استعدادها توجه با گرا مثبت روان شناسی رویکرد اخیر های سال در
 و بهزیستی که میداند هایی و شیوه ها موضوع شناسایی را خود نهایی هدف رویکرد این. گرفته است قرار شناسان روان توجه مورد( ها اختالل

 موضوع ترین بنیادی ، شود می زندگی تهدیدهای نیازها و با آدمی بیشتر تطابق موجب که عواملی اینرو از. دنبال دارند به را انسان شادکامی
 بهداشت خانواده و روان شناسی تحولی، روان شناسی های حوزه در ای جایگاه ویژه 1آوری تاب میان این در. است رویکرد این مورد پژوهش

(. یکی از 2006و همکاران ،2شود)کمپل  می افزوده موضوع این با مرتبط های شمار پژوهش بر روز هر که طوری به است، یافته روانی
 و روشها به پروری متغیرهایی که در شکل گیری میزان تاب آوری افراد تاثیر دارد سهم و مدل فرزند پروری است که آنها تجربه می کنند. فرزند

 مبین پروری فرزند شیوه اساس و پایه واقع در. گذارد می تأثیر کودك بر رشد یکدیگر با تعامل در یا جداگانه که شود می گفته ویژه تارهایرف
ها و هرسبک فرزندپروری می تواند الگو ها و ارزش (.3،1991بامریند)است کودکانشان کردن اجتماعی و برای کنترل والدین تالشهای

هایی منتقل می شودالگوی کمال گرایی است. ارزشی خود را به فرزندانش منتقل کند یکی از مفاهیمی که از طریق چنین سبکهای رجحان
 ارزشیابی های خود با آنهاست که تحقق برای تالش و نیافتنی دست و کامل معیارهای وضع به فرد پایدار عنوان تمایل به اصل در کمالگرایی

 .(1390،عشقان ملک ،به نقل از 4،2006می باشد)دونکلی همراه شخصی عملکرد از انتقادی
با توجه به اهمیت تاب آوری در مقابله با استرس های بیشمار زندگی، پژوهش حاضر درصدد است که به بررسی رابطه سبک های 

 در(  2004) 5لوئیس آوری را بررسی کند.فرزندپروری با تاب آوری فرزندان بپردازد و در نهایت  تالش می کند تا رابطه کمال گرایی با تاب 
 از فرزندان تربیت نحوه و دارد رابطه آنان والدین تربیت سبک با خانواده و محیطی در شرایط فرزندان آوری تاب: است داشته بیان خود تحقیقات

                                                           
 mehrdad310@yahoo.com نویسنده مسئول: پست الکترونیک *
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 و کننده عوامل تعیین از فرزندپروری سبکهای. باشد مشکالت برابر در آنان مقاومت و تاب بردن باال در مهمی عامل تواند می مادر و سوی پدر
 از 1والدگری سبکهای یا فرزندپروری شیوه های رو این از. بازی میکند کودکان رشد و روانی آسیب شناسی در مهمی نقش که است تأثیرگذار

( 3،1982دریسکول ؛ 1980 ،2برنز مانند) نظریه پردازان از بسیاری (.1390،عشقان ملک هستند) تربیتی روانشناسان عالقه برای مورد موضوعات
 انتقاد طریق از است ممکن متوقع و والدین انتقادگر معتقدند و گرفته اند نظر در خود والدین با کودکان تعاملهای محصول گرایی راتحول کمال

 کمال گیری به شکل دهند بلکه افزایش خود فرزندان در گرایی راکمال به تمایل تنها نه انتظارات باال و معیارها وضع براساس یا و مستقیم

 پذیرش و تأیید مورد کمال گرایی نابهنجار بهنجار و بعد دو روان شناسی حوزة در کلی طور کنند به کمک نیز خود فرزندان در ناسازگارانه گرایی
  (.1390،عشقان ملک است) گرفته قرار

 معتقد ،( 1995)  بلت. کرده اند تأیید رفتار و عواطف بر افکار، را گرایی کمال منفی و مثبت تأثیرات کمالگرایی به مربوط پژوهشهای نتایج
 کمالگرایان، از این گروه. آسیب پذیرند دیگران انتقادگری احتمال مقابل در و کنند می اجتناب شکست از ناسازگار شدیداً گراهای کمال که است
 در بهنجار گرایی ل کما دارای افراد برعکس،. میکنند تلقی و ناحمایتگر تحمیلی کننده، تهدید را اجتماعی روابط و فعالیت مختلف های حوزه
 موفق را خودشان و بپذیرند را و محیطی شخصی های محدودیت می توانند می کنند، وضع خود برای باال شخصی که استانداردهای حال عین

از اینرو می تواند بین کمال گرایی و تاب آوری افراد ارتباط وجود .(1995نشود)بلت، محقق کامال آنها شخصی استانداردهای اگر حتی بدانند
های فرزند پروری با تاب آوری از یک سو و بررسی رابطه کمال . با توجه به موارد فوق تحقیق حاضر درصدد بررسی رابطه سبکداشته باشد

سخگویی به این سوال است که سهم ابعاد فرزند پروری و کمال گرایی در تبیین گرایی و تاب آوری از سوی دیگر است و در این راستا در صدد پا
 واریانس تاب آوری چگونه است؟

 

 روش

 کنندگانشرکت
فر از دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوم ناحیه یک شهر رشت که در سال تحصیلی ن( 4293جامعه آماری در این پژوهش شامل )

بوده وتعداد آنها براساس جدول  نفر 351 باشد. برای برآورد حجم نمونه در این پژوهش شاملبودند، می( مشغول به تحصیل 1395 -1396)
در  رشت شهر یک ناحیه در موجود دبیرستانهای میان از «ایخوشه تصادفی» گیریروش نمونه از استفاده با هانمونهمورگان تعیین شده است. 

 دوم سال) ترتیب به کالس 4 مدرسه هر از مدارس این در موجود هایکالس میان از و شده انتخاب تصادفی طور به دولتی متوسطه مدرسه سه
 به کالس آموزاندانش کلیه و است شده انتخاب مجموع در تصادف به کالس 12 ،(کالس یک چهارم سال و کالس دو سوم سال کالس، یک

 باشد. حاضر از نوع توصیفی از نوع همبستگی میپژوهش د. نمودن تکمیل را پژوهش های پرسشنامه گروهی صورت

 ابزار
حوزه تاب  1979 -1991( با مرور منابع پژوهشی 2003این پرسشنامه را کونور و دیویدسون ) :4دیویدسون و کونور آوری تاب مقیاس

صفر )کامالً نادرست( تا پنج )همیشه  عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین 25آوری تهیه کردند. پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون 
درست( نمره گذاری می شود. این پرسشنامه شامل پنج زیرمقیاس تصور از شایستگی فردی، زیرمقیاس اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه 

کونور و دیویدسون  این ابزار،منفی، زیرمقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، زیرمقیاس کنترل و زیرمقیاس تأثیرات معنوی. در مورد اعتبار 
ای هفته 4اند. همچنین ضریب اعتبار حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله گزارش کرده 89/0ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را 

 ( هنجاریابی شده است.1384این مقیاس در ایران توسط محمدی ) بوده است. اعتبار ایرانی 87/0

گرایی را مورد سنجش قرار می دهد. تمرکز بر سوال بوده و هشت بعد مختلف کمال 59پرسشنامه دارای  :5مقیاس کمال گرایی هیل
ای عالی اشتباهات ، معیارهای باال برای دیگران ، نیاز به تایید، نظم و سازماندهی، ادراك فشار از سوی والدین، هدفمندی، نشخوار فکر، تالش بر
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به منظور به دست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، امتیاز تک تک سواالت آن بعد را با هم جمع نموده و به دهند. بودن هشت بعد را تشکیل می
گردد. در پژوهش شود. برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، امتیاز همه ابعاد پرسشنامه با هم جمع میعنوان امتیاز آن بعد در نظر گرفته می

ر این پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرای آن از طریق بررسی رابطه ابعاد ، اعتبا(1384جمشیدی و همکاران )
( این پرسشنامه بود. همچنین 80/0مقیاس با مقیاس سالمت عمومی بررسی شد. محاسبه ضریب آلفای کرونباخ حاکی از اعتبار قابل قبول )

 منفی کمال گرایی و سالمت روانی تایید گردید.  روایی مقیاس نیز با وجود رابطه بین ابعاد 

ساخته شده است  1991( توسط جان آر. بوری درسال PAQ) 1پرسشنامه اقتدار والدینی :(PAQ) بوری شده ادراك پروری فرزند پرسشنامه
سوال( تشکیل شده است.  10)سوال( و سبک مقتدر منطقی  10سوال(، سبک مستبدانه ) 10خرده مقیاس سبک آسان گیر ) 3گویه و  30که از 

گذاری هر خرده مقیاس با جمع کردن امتیازات مربوط به هر یک از خرده باشد. نمرهای مینقطه 5گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت نمره
است. نتایج  50ها و حداکثر نمره فرد در هر یک از زیرمقیاس  10آید. حداقل نمره فرد در هر یک از زیرمقیاس ها مقیاس ها به دست می

(، نشان دادند که این پرسشنامه از 1388( به نقل از فراهانی )1378( و مهرافروز، )1375(، رضایی، )1374پژوهش های اسفندیاری، )
ران، ( در زمینه شیوه های فرزندپروری می باشد )اژه ای و همکا1971های روانسنجی مناسب برای اندازه گیری دیدگاه اولیه بامریند )مشخصه

گزارش نموده است. اژه  74/0و آسان گیر  87/0، سبک مستبدانه 85/0(. بوری آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای سبک مقتدر منطقی 1390
گزارش  84/0و  95/0، 89/0ای و همکاران در جدیدترین پژوهش آلفای این مقیاس را برای سبک مقتدرانه، مستبدانه و آسان گیر به ترتیب 

 اند.  نموده

 ی اجراشیوه
 کنندگان اجرا و نتایج را تجزیه و تحلیل کردند.   پژوهشگران تمامی ابزارهای پژوهش را به طور همزمان روی شرکت

 

 نتایج

مولفه های کمالگرایی می باشد و در بین  87/8با انحراف استاندارد  89/15دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش  تاب آوریمیانگین 
سبک باالترین میانگین را سبک های فرزند پروری ( و در بین 79/7( با انحراف استاندارد  )14/30) نظم و سازماندهیباالترین میانگین را 

 (  دارد.15/5( با انحراف استاندارد  )38/33) مقتدرانه
 

 2جدول   

 و شاخص های توصیفی متغیرها بین سبک های فرزندپروری و کمالگرایی با تاب آوری همبستگیماتریس    
 M SD **14/0- 08/0 *10/0- **22/0 01/0 **40/0 *12/0 **34/0 *12/0 *09/0- **26/0 تاب آوری

 -06/0 21/0** 05/0 13/0** 60/0** 02/0 34/0** 03/0 59/0** 37/0** - 92/5 34/26 تمرکز 

 15/0** 01/0 04/0 29/0** 37/0** 14/0** 32/0** 26/0** 45/0** -  95/3 13/24 معیارهای 

 03/0 21/0** -05/0** 28/0** 57/0** 16/0** 44/0** 17/0** -   36/5 94/28 نیاز به تایید

 28/0** 02/0 01/0 48/0** 20/0** 43/0** 16/0** -    79/5 14/30 نظم 

 28/0** -02/0 01/0 48/0** 20/0** 43/0**      36/5 86/28 ادراك فشار 

 12/0* 26/0** -08/0 39/0** 42/0**  -     67/4 96/24 هدفمندی

 30/0** -05/0 -12/0* 57/0** 20/0** -      68/4 79/26 نشخوار 

 11/0* 10/0* 02/0 41/0** -       38/3 73/23 تالش 

 37/0** -07/0 -10/0* -        90/3 48/27 سهل گیرانه 

 -02/0 20/0**          81/5 31/28 مستبدانه

 -14/0**           15/5 38/33 مقتدرانه 
            87/8 89/15 تاب آوری

01/0>p  **       05/0>p  * 

                                                           
1 Parental  authority Questionnaire 
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بجز معیارهای باال  با تاب آوری سبک های فرزندپروری و کمالگرایی بین همبستگی ادیرهمانطورکه درجدول فوق مشاهده می شود مق
 . (p<05/0ست)انظر آماری معنی دار  از برای دیگران و ادراك فشار از سوی والدین،

 

 2جدول                                   
 کمالگراییتاب آوری بر اساس سبک های فرزندپروری و  خالصه نتایج رگرسیون گام به گام پیش بینی                                  

 سطح معنی داری B Se β T  مدل

 09/0 -72/1  9/4 -44/8 مقدار ثابت نهایی
 001/0 14/5 303/0 11/0 575/0 هدفمندی 
 041/0 -06/2 -121/0 10/0 -201/0 نیاز به تایید 
 001/0 52/4 286/0 17/0 750/0 عالی بودن 

 006/0 -77/2 -173/0 12/0 -328/0 نشخوار فکری 
 027/0 22/2 109/0 11/0 247/0 گیرآسان  

 

 
و سبک فرزند پروری آسان  286/0استاندارد  Bبا مقدار  تالش برای عالی بودن،  303/0استاندارد  Bبا مقدار  هدفمندیبا توجه به نتایج 

به  -173/0استاندارد  Bبا مقدار  و نشخوار فکری -121/0استاندارد  Bبا مقدار  نیاز به تاییدبطور مستقیم و   109/0استاندارد  Bبا مقدار  گیر
نشخوار / ، 750 تالش برای عالی بودن،  -201/0 نیاز به تایید،  575/0 هدفمندی دختران دبیرستانی اثر داشته و تاب آوریطور معکوس بر 

بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش  راپیشدختران دبیرستانی  تاب آوری ، تغییرات 247/0 سبک فرزند پروری آسان گیر و -328/0 فکری
و 75/0،  58/0به ترنیب به میزان دختران دبیرستانی  ، تاب آوری سبک فرزند پروری آسان گیر و تالش برای عالی بودن،  هدفمندییک واحد 

 33/0و  20/0به ترتیب به میزان دختران دبیرستانی  تاب آوری،  نشخوار فکری و نیاز به تاییدو با افزایش یک واحد  افزایش می یابد  25/0
 کاهش می یابد.

 

 بحث

وجود  r= 11/0ضریب همبستگی مثبت به میزان  آوریبا تاب گیرانهسهل فرزندپروری سبکهای این پژوهش نشان داد که بین بررسی
 باشد. والدینهمسو می (2009) برنات سیفرانس و (2015)همکاران  و ژاکلین ،(2015)همکاران  و رایز هایهای پژوهش با یافتهیافته. دارد

 با همراه معقول هایخواسته فقدان. ندارند آنان از چندانی توقع اما هستند، حساس خود کودکان به نسبت ظاهر به که حالی عین در انگارسهل
 به خود دهند،می اجازه کودك به آنها .رودمی شمار به والدین این هایویژگی از همواره کودك با گو و گفت در درگیری و دلیل ارائه از خودداری

 انگار سهل والدین. کنندنمی تشویق را بیرونی شده مشخص معیارهای از پیروی و ورزندمی اجتناب کنترل اعمال از بپردازد، هایشفعالیت تنظیم
  کنند. می پوشیچشم خالف اعمال برابر در و پذیرند تحمل فرزندان رفتار به نسبت

 r= -09/0ضریب همبستگی منفی به میزان  آوریبا تاب مستبدانه فرزندپروری دهد که بین سبکهای پژوهش همچنین نشان میبررسی
 استفاده که دهدمی نشان نتایج این .باشدهمسو می (2009) همکاران و ( و هانگ2010همکاران ) و اوبرین هاییافته با یافته. این دارد وجود

 بودن غیرعاطفی و آنها فرزندان در ناخوشایند احساسات موجب نهایت در سرزنش و تنبیه و اجبار از مستبد فرزندپروری سبک دارای والدین
 شد خواهد منجر امر این به احتماالً مستبد فرزندپروری سبک با هاییخانواده دختران در تنهایی احساس وجود. گردید خواهد فرزندان و والدین

 گرایش اجتماعی چارچوب از خارج روابط یا و همسال گروههای به خانواده با گرم روابط از ناشی خأل و عاطفی نیازهای رفع برای دختران این که
 کنند.  پیدا

این دارد.  وجود r= 26/0 میزان به ضریب همبستگی مثبت آوری، نتایج نشان داد که تاب با مقتدرانه فرزندپروری در تعیین رابطه سبک
 نشان ها داده باشد. اینهمسو می( 2000گاتمن و همکاران ) و (2015)همکاران  و کامیال (،2015)همکاران  و ژاکلین هایپژوهش با یافته یافته
احساس  زا دارند گیر سهل و مستبد تربیتی سبک آنها والدین که نوجوانانی به نسبت دارند، مقتدر تربیتی سبک با والدین که نوجوانانی دهدمی
 در توانندمی بهتر و دارند خود والدین با گرمتری عاطفی رابطه نوجوانان این که است این دهنده نشان نکته این. آوری بیشتری برخوردارندتاب
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 خواهد کمک نوجوانان این بهنجار رفتارهای و اجتماعی عاطفی، رشد به احتماالً امر این. کنند گو و گفت والدین با خود مسائل و احساسات مورد
  .نمود

 آماری نظر از که دارد وجود r= 12/0 میزان به ضریب همبستگی مثبت آوریتاب با گراییکمال در نهایت این تحقیق نشان داد که بین
 نایینی و خلعتبری هاییافتههای پژوهش با یافته. یابدمی افزایش دبیرستانی دختران آوریتاب مثبت، گراییکمال یعنی با افزایش است؛ معنادار

گرایان سالم به عنوان افرادی هستند که سطوح باالیی از باشد. کمالهمسو می( 2014) همکاران و هوویت و (2014) همکاران و ، وارن(1389)
ناسالم افرادی با سطوح باالی گرایان دهند و در مقابل کمالگرایانه نشان میهای کمالهای کمال گرایانه را با سطح کمی از نگرانیکوشش
گیرانه از خود ها، ارزیابی سختباشند. توجه انتخابی، تعمیم افراطی شکستگرایانه میهای سطح باالی کمالگرایانه و نگرانیهای کمالکوشش

ا را با مشکالت سازگاری رو به رو هگرایی منفی( است که آنگرای ناسالم )کمالهای دیگر افراد کمالو گرایش به تفکر همه یا هیچ، از ویژگی
 کند.می
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