
 

 
 
 
 
 

 های فرزندپروریگرایی والدین با سبککمال ۀرابط
 

  *دکتر محمدعلی بشارت
  **کورش عزیزی

  ***سيده اسماء حسينی
 
 

 چکيده
ماررد   انهاا  ررندادپرور   دا   گرايی پدران و ماادران باا کا     کمال ۀرابط ،در اين پژوهش

ردمحارر،  خ گرايای ابعااد کماال   ۀبررکای رابطا   ،بررکی قرار گررت. هدف پاژوهش اارار  
هاا  اقدادار ،  مراداه و    کا   شاام   هاا  ررندادپرور    ک  با  محررديگرمحرر و جامعه

ماادر  در ايان    400پدر،  400 نمرددی ) 800ها  ايرادی برد. تعداد ا  ان خادرادهدر دمردهگير که 

 گرايای نداد بعاد  تهاران    پژوهش شرکت کرددد. ان اين ارراد خراکاده شاد ماياام کماال    
TMPS)اقددار والدين ) ۀ  و پرکشدام6881شارت، ب ؛PAQرا تکمي  کدداد.  6996برر ،  ؛  

هاا   ماار  شاام  رراوادای، در اد،      هاا و رو  ها  پژوهش ان شااخ  برا  تحلي  داده
ميادگين، ادحراف اکداددارد، رريب هم سدگی پيرکرن و رگرکيرن همزمان اکدفاده شد. ددايج 

ها  ايان  ان ياردهها  ررنددپرور  رابطه دارد. ايی با ک  گرپژوهش دشان داد که ابعاد کمال
هاا   کا   ها  مربرط باه  ويژگیگرايی والدين، شرد که ابعاد کمالپژوهش دديجه گررده می

 دهد.ثير قرار میأرا تحت ت ن دا ررنددپرور 
 

 گرايی، ک   ررنددپرور ، خادرادهکمال واژگان کليدی:
 

                                                                                                                 
 اکداد دادشگاه تهران *

 شداکی دادشگاه تهرانکارشدام ارشد روان **

 دادشگاه شاهد شداکی باليدیکارشدام ارشد روان ***
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 مقدمه
هاا   الگرها  اکداددارد تربيت ررندد هسددد که با  داب و پاکخ 6،پرور ها  ررنددک  
کاگين  ا   شرد )کرپلن، هاکديدگز، الگامن والدين به رردارها  ررنددان مشخ  میمعيّ

پارور  را يکای ان   هاا  ررنداد    کا   6998 . دارليدا  و اکاديد ر) )  2002و ماولدرن، 
دهدد و تغييار  ی که والدين ادجام میداددد که با تعدي  اعمال خا ها  والدين میويژگی
ها  والادين بارا  اجدمااعی    ، بر کرشش2پذير  ررنددان در ررايدد اجدماعی شدنتجربه

ها  ررنددپرور  والدين را به عدران مجمرعاه  ک   نگذاردد.  داثير میأکردن ررنددان ت
دان بياان  کدداد کاه در ارت ااط باا ررندا     ها  والدين دس ت به ررنددان تعريف مای دگر 
شردد. ايان  کاندد که در  ن رردارها  والدين ابران میا  را میشردد و رضا  هيجادیمی
 بارا  دار که ان طريا  هار کادام ان والادين     ها، رردارها  خاص و رردارها  هدفرردار

 ،شردد و همچداين رردارهاا  ريرهدرمداد والادين    ادجام وظايف والديدی خرد اعمال می
شاردد. در  هاا را شاام  مای   ير در  هد   دا يا بيان ارتجاالی هيجاان  ها، تغيشام  ژکت
شداکای خاادراده شاده    شداکی مرجب رشاد روان گذشده، اکدفاده ان تيپ ۀخالل که ده

او  .پارور  خاادراده را ارا اه داده اکات    هاا  ررنداد  ترين ک  معروف «بامريدد»اکت. 
 5گيار و کاه   4)اکاد داد   اداه  ،  مر8پرور  را شام  که ک   اقدادار  ها  ررنددک  
  .2008دادد )ماددارا، می

مدطاای و   ۀهاا  ررندادان را باه شاير    کدداد رعاليات  گارا کاعی مای   والدين اقدادار 
کددد، داليا   گر  شفاهی را تشري  میو  هدايت کددد. اين والدين گفت 1محررم ااثه
ن پيرو  کردن امدداا   گذاردد و وقدی ررنددشان اشان را با کردک در ميان می رردارها
ب بر رردار ررنددان اعمال ذکددد. اين والدين کددرل جاعدراض خرد را بيان می ،کددمی
کاندد. اين والدين بر ديدگاه خرد به عدران ي  را خيلی محدود دمی  دانکددد ولی می

ها  خاص را ديز به رکاميت  کددد، اما عال   شخصی ررنددان و راهکيد میأبزرگسال ت
ها  رردار  اال اارر کردک گرا کيفيتگيردد. والدين اقددارشداکدد و در دظر مییم

                                                                                                                 
1. Parenting Styles 
2. Socialization 
3. Authoritative 
4. Authoritarian 
5. Permissive 
6. Issue Oriented 
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تعيين  شانررنددان ۀهايی را برا  رردار  يددکددد، اما در عين اال اکدادداردييد میأرا ت
گرا به ررا  داشادن کددارل بار ررندادان خارد        . والدين اقددار6911کددد )بامريدد، می

خراهداد  که میرا با دلي  و مدط ، شرايطی   دانپذير ه  هسددد. طافادع  داندس ت به 
شاان را  خردمخداار  ررندادان   ،دهداد. باه طارر کلای    شان بپذيردد ترريح میررنددان

بيشادر بار اهاداف همدالداه تمرکاز        داان کددد. پذيردد و ارکار دااداده را تشري  میمی
  .2002خگر هسددد )کرپلن و همکاران، مدرقع و در عين اال پاک ،کددد. اين والدينمی

هاا   هاا و دگار   ررداار  ،کدداد پرور   مراده کاعی مای  والدين دارا  ک   ررندد
، دارا  دداردها  ررداار  کاه معمارالط مطلا     شان را مطاب  با ي  کار  اکادا  ررنددان
کددارل و   دهداد و ، شاک   اداد ي  قدرت واال تدظاي  شاده   ۀو به وکيل اعدااد  ۀادگيز
دهداد و  ن را يا  رضايلت، مسااعدت     ابی کددد. اين والدين به اطاعت ارن  میارني

 ؛دادداد يی  ررندادان مای  أشخصی )خرد ر ۀکيد  در جلرگير  ان ارادأتد يهی و اقدام ت
گيارد. ايان   شده والدين در تعاارض قارار مای   يی که با عاايد درکت پدداشدهأاراده و ر

اب  باا جايگااه خارد ، خردمخداار  محادود      والدين اعدااد داردد که ررندد بايد مطا 
تا برا  کار در  يدده  مااده   کدددمیها  خادگی را به او واگذار داشده باشد و مسئرليت

شرد. اين والدين به افظ دظ  و کاخدار کددی به عداران دهايات ارن  ترجاه دارداد.     
 دچاه را کاه   کددد و اعدااد داردد که ررنددان باياد  گر  شفاهی را تشري  دمیو  گفت

پارور   گريدد به علت درکت بردن بپذيرداد. والادين دارا  کا   ررنداد    والدين می
نارا کاه ايان والادين بسايار       ؛شاردد گيار شاداخده مای    مراده به عدران والدين کخت

ارلاب بارا  کساب      دان . 6911گيردد و قراعد تحميلی نياد  داردد )بامريدد، کخت
هاا   دهدد که نرا رردارکددد و به ددرت شرح میمیاطاعت ررنددان ان قدرت اکدفاده 

ها  مدفای ررندادان   کدد. والدين دارا  ک    مراده ررداررا  شفده می  دانشان ررنددان
دهداد و ان  ها  درودی دسا ت مای  را به خرد ررنددان و تاصير اعمال اشد اه را به علت

رکاش و اعدرارای پيارو  کدداد.     گرده پبدون هيچ  دانررنددان اددظار داردد ان قرادين 

 . والاديدی کاه   2002پاکخگر هسددد )کرپلن و همکااران،  کددده و ريراين والدين کددرل

ها  بين والدين و ررنددان بحث و مذاکره را ها و جدالدر مشاجره ، مراده داردد ۀشير
يرداد،  اعدااد داردد که کردکاان باياد تصاميمات و قارادين را بپذ      دانکددد. تشري  دمی
بداد   را به درکدی دفهميده باشدد. والديدی کاه باه عداران   مراداه ط ااه       دانادی اگر 
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جريی يا مسد د بردن و کددارل خيلای بااال و ان    ها  تاارا، کلطهشردد ان دظر عام می

  .2008شردد )ماددارا، دهی پايين ارنيابی میدظر عام  پاکخ

رتد يهای، پذيرداده و مث ات دسا ت باه      ري ۀکددد باه شاير  گير کعی میوالدين که 
شااان رردااار کددااد. والاادين بااا کردکااان در هااا و اعمااال ررنداادانهااا، خراکاادهتکادااه
دهداد. ايان   ترريح مای   دانکددد و قرادين خادراده را برا  ها مشررت میگير تصمي 

  هاا  مادظ  ها  خادگی و ررداروالدين تاارا  بسيار پايين ان ررنددان برا  مسئرليت
داردد. اين والدين خرد را به کردک به عدران مد عای بارا  اکادفاده، هماان طارر کاه       

 ل باشدد و داه  ن  رر که برا  تاليد کردن ايدهط ده  ن ؛دهددارا ه می ،کردک  رنو دارد
ررنددان  ۀدهی يا تغيير رردار اال يا  يددطرر که به عدران ي  عام  رعال مسئرل شک 

دهداد تاا  دجاا کاه ممکان اکات خردشاان        به ررنددان اجاانه مای  باشدد. اين والدين 
کددد و ررنددان را تشري  به کار بردن کددرل اجدداب می هشان را تدظي  کددد، ان باعمال

کدداد باا دليا  و مدطا      کددد. اين والدين کعی میها  بيرودی دمیاطاعت ان اکداددارد
م دهداد، اماا  شاکارا ان قادرت اکادفاده      ررنددان را وادار کددد تا وظايف خرد را ادجاا 

گار  گير به عدران والدين پاکخگر اما رير کددرل . والدين که 6911کددد )بامريدد، دمی
دهداد  شردد. اين والدين به ددرت ان ررنددان خرد تاارا داردد و اجانه مای شداخده می
مراق ات داشاده    ن داا که بر اعمال کار  خراکددد ادجام دهدد بدون ايدشان هر ررنددان

گيار در عاما  تااراا     . والدين که 6996درود اخ،  ، داددز، اکديد ر) وباشدد )لم ررن
گرايش به رردارها  رير تد يهای، پاذيرا و     داندهی باال هسددد. پايين و در عام  پاکخ

ها،  رنوهاا و اعماال ررنددادشاان دارداد )بامريداد،      رردار  مث ت دس ت به تکاده ۀشير

  .2008به دا  ان ماددارا، ؛ 6989

ها  محاااان رعاال   ررنددپرور  يکی ان دردره ها ها  ک  کدددهشداخت تعيين
هاا   کدداده تعياين  ،ها  دظر  که کاعی دارد يکی ان مدل. اکتخادراده برده  ۀدر نميد
  ارا اه شاده اکات.    6984بلساکی )  ان کر  ،ها  ررندد پرور  را ترريح دهدک  

 پارور  هاا  ررنداد  ثيرگذار بار کا    أت و کدددهدد که که مد ع تعيينکبلسکی بيان می
 و نااماايدی و اکادرم  ا  نميداه مداابع   ،ها  شخصی ررندادان ويژگی  دد ان:اع ارت
هاا   ويژگای  ،ان ايان کاه مد اع   بلسکی معداد اکت کاه  ها  شخصی والدين. ويژگی

  تر هسددد.کدددهيينتر و تعثرؤپرور  مها  ررنددشخصی والدين در تعيين ک  
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گرايای  کماال شارد.  ها  شخصی والدين محسرب مای يکی ان ويژگی 6گرايیکمال
دا  باردن  هايی همچرن تال  برا  کام  و بیشخصيدی اکت و با ويژگی ۀي  کان

و تعيين معيارها  بسيار عالی و ارراطی در عملکرد همراه با گرايش به ارنيابی اددااد  

؛ رروکات،  6995؛ اکالدی، اشا ی و تريپای،    2001)اکدربر و اتر،  شردرردار مشخ  می

هاا   ب . رويکارد 6996الف، 6996؛ هريت و رلت، 6990مارتين، لهارت و روند ليت، 

  ياا نداد بعاد     6980ا  ت  بعاد  )برداز،   گرايی،  ن را کانهمدفاوت در مررد کمال

الاف،  6996) هريات و رلات  اداد.  معررای کارده   )ب6996الف، 6996)هريت و رلت، 
، 8محارر گرايی خرد، که بعد کمال2اجدماعی کاخدارگرايی در   با دظر به کمالب6996
گرايای  کماال  .را مدماايز کردداد   5محارر گرايی جامعاه و کمال 4گرايی ديگرمحررکمال

هاا و  بيداده برا  خرد و تمرکز بر داا  خردمحرر با تماي  به ورع معيارها  ريرواقع
و هريات  شارد ) ها  دقي  مشخ  میهمراه با خرد دظارتگر  ها در عملکردشکست
ا  اکت ترين بعد به کانهگرايی، دزدي اين شک  ان کمال.  ب6996الف، 6996رلت، 

ور ،   و باا دااکدش  6995)بلات،  اکات  گرايای شاداخده شاده    که رال اط به عدران کمال
اکاديرد   -؛ ليدد6991، کيدز و پارکردکدد )اپذير  مطابات میداياردگی و  کيبکان 
گرايای ديگرمحارر بياادگر تمايا  باه      کماال  . 6998، ت؛ ويات و گيل ر6999و هرن، 

محرر گرايی جامعهداشدن اددظارات ارراطی و ارنشيابی اددااد  ان ديگران اکت و کمال
به ااسام ررورت رعايت معيارها و بر ورده کاخدن اددظارات تجريزشاده ان کار    

  .ب6996الف، 6996شرد )هريت و رلت، ييد اطالق میأظرر کسب تمد ارراد مه  به
گرايی والدين به عدران يکای  ال ا لی اين پژوهش اين اکت که  يا ک   کمالؤک

رابطاه دارد   ياا کا        داان پارور   هاا  ررنداد  هاا  شخصای باا کا      ان ويژگی
را   داان ر  پارو هاا  ررنداد  ها  مربرط باه کا    ترادد ويژگیگرايی والدين میکمال
ط ا     داان پارور   گرايی والادين و کا   ررنداد   کمال ۀرابط ۀدر نميدبيدی کدد  پيش

                                                                                                                 
1. Perfectionism 
2. Social Context 
3. Self-Oriented Perfectionism 
4. Other-Oriented Perfectionism 

5. Socially Prescribed Perfectionism 
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تحاياای کاه باه طارر مساداي  باه ايان         ،جريی که در مدابع علمی ادجام شدو  جست
مررر  پرداخده باشد ده در خارج و ده در داخا  يارات دشاد. کاريدد  و همکااران      

گرايای  شداخدی والدين باا کماال  رايی و کددرل روانگکمال ۀ  در تحايای که رابط2005)

ها  بسايار  داد، دشان داددد که والديدی که با اکدادداردررنددان را مررد بررکی قرار می
درگيار پاذير     ،بيشدر اادمال دارد ،شرددها مشخ  میباال و ترجه نياد به شکست

شردد. بر اکام دداايج   کدددهپرور  مداخلهمشروط، الاا  ااسام گداه و ک   ررندد

گراياای خاارد را در کاا     ، والاادين کمااال 2005و همکاااران )« کااريدد »تحاياا  

گارا ممکان اکات  رنوهاا و     والادين کماال  گذارداد.  شان به دمايش مای پرور ررندد
 ب ردد وبرا  ررنددان خرد به کار  ،برکدد  دانادد به خردشان ددرادسدهکه را هايی  رمان

شداخدی که به  ررت اددااد  ارنيابی کددد و درگير ردرن کددرل روان را  دانرردارها  
بار اکاام دظار هريات و       .6995)بلت،  شردد ،پرور  اکتها  ررنددلفهؤيکی ان م

بيداده ان ديگران دارداد و  گرايان ارلب اددظارات ريرواقع ، که معداددد کمال6990رلت )

هاا   هاا و اکاداددارد  ، نرايای ررارکدای  رنو  کدداد اددااد  ارنيابی می ۀرا به شير  دان
 شرد.گراياده ترجيه میپرور  کددرلررندد ۀشخصی والدين به ررنددان در قالب شير

 ،هاا هاا  ررندادپرور ، يکای ان بهدارين گزيداه     شداکی کا   در امدداد خط ک ب
ررنددان اکات. رويکارد کاه     ـ   گرايی در نار نرب روابط والدينکمال ۀبررکی رابط

گيار ، تر ايف و   گرايی که اين کانه را در مدن روابط بين شخصی اددانهعد  کمالب
شارد. بار ايان اکاام،     رويکرد ترجيهی برا  اين بررکی محسرب مای  ،کددت يين می

محارر،  خارد در کاه بعاد    گرايای والادين  کماال  ۀبررکی رابطا  ،هدف پژوهش اارر
ها  ايرادای  ا  ان خادرادهدمرده ها  ررنددپرور  دربا ک   محررمحرر و جامعهديگر
 برد. 
 

 روش پژوهش
 مارنان مشاغرل باه تحصاي  در ماطاع       مار  اين پژوهش شام  والدين دادش ۀجامع
ا  ادجام شاد.  گير  ندد مرالهدمرده ۀشهر تهران برددد. اددخاب دمرده با شير ۀمدرکط

باه  اررت تصاادری      69و  66، 00، 8شهر تهران نهار مدطااه )  ۀگاد 69ابدد ان مداط  

ان هر مدطاه دو دبيرکدان پسراده و دو دبيرکدان دخدراده  ،دوم ۀاددخاب شددد. در مرال
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ها به  ررت تصاادری   مرنان اين دبيرکدانا  ان دادشکرم دمرده ۀاددخاب و در مرال
 مارنان  برگزيده شددد و به دلي  ايدکه دعرت ان اولياء در مدارم ميسر د رد ان داداش 

کا     ۀ  و پرکشادام TMPS) 6گرايای تهاران  بعد  کماال ه شد تا مايام نددخراکد
  را که برا  هر کدام ان والدين به  اررت مجازا درون پاکات    PAQ) 2اقددار والدين

تا باه  اررت مجازا تکميا  کدداد و بعاد ان        بدهددگذاشده شده برد، به والدين خرد 

پادر  باه عداران     400ماادر،   400ه )کدداد شرکت 800تعداد  ،تکمي  برگرداددد. بدين ترتيب

ها  پژوهش به طرر کام  پاکخ داددد. مياادگين کان پادران    دهايی به پرکشدامه ۀدمرد

، =sd  24/5کاال )  40  و مياادگين کان ماادران    84-11 =، دامده=sd  12/5کال ) 45

   برد.80-55 =دامده

 
 ابزار سنجش
 گرايی ندد بعد  تهاران مالمايام ک: (TMPS)گرايی ندد بعد  تهران مايام کمال
؛ 6990)رروکات و همکااران،   ها  ق لی کؤالی اکت و بر اکام مايام 80ي   نمرن 

  به رارکی کااخده  6881  ترکط بشارت )a6996هريت و رلت،  ؛2002رلت و هريت، 
محارر و  گرايای ديگار  محارر، کماال  گرايی خارد اين مايام، که بعد کمال شده اکت.

کدجد. می 5تا  6ا  ليکرت ان دمرۀ ها  پدج درجهرر را در اددانهمحگرايی جامعهکمال
 50و  60ها  که گادۀ  نمارن باه ترتياب     نمرددی در نيرمايام ۀاداق  و اداکثر دمر

گرايی گرايی خرد محرر، کمالکمالها  ررايب  لفا  کرود اخ نيرمايامخراهد برد. 
دادشجر  دادشگاه ا  مدشک  ان پادصد در دمرده محررگرايی جامعهمحرر و کمالديگر
همسادی درودی خرب ماياام   ۀمحاک ه شد که دشاد 86/0و  96/0، 90/0به ترتيب ، تهران
 دوها در دو دربت با را له دفر ان  نمرددی 58ها   ررايب هم سدگی بين دمره. اکت

گرايی لکمااين ررايب برا   .تا نهار هفده برا  کدجش پايايی بان نمايی محاک ه شد
 r ،59/0= 85/0به ترتياب   محررگرايی جامعهمحرر و کمالگرايی ديگرمحرر، کمالخرد

                                                                                                                 
1. Tehran Multidimensional Perfectionism Scale 

2. Parental Authority Questionnaire 
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=r  84/0و =r  006/0در کطح P< بخاش  پايايی بان نمايی ررايت ۀمعدادار برددد که دشاد
گرايی نداد بعاد  تهاران ان طريا  اجارا       روايی همزمان مايام کمال. مايام اکت

هاا   ين شخصای، ماياام کاالمت روادای و نيرماياام     همزمان مايام مشاکالت با  
هاا محاکا ه   در مررد  نمرددی NEOPI-Rگرايی و برودگرايی مايام شخصيدی دررون
هاا در نيرماياام    نمرددی ۀددايج ررايب هم سدگی پيرکرن دشان داد که بين دمر .شد
-12/0شاداخدی )  ، بهزيسدی روان44/0محرر با مشکالت بين شخصی )گرايی خردکمال

هم سادگی   >P 006/0  در کاطح  54/0  و داررونگرايی ) 059/0شداخدی  ، درماددگی روان
هاا در نيرماياام    نمارددی  ۀددايج همچدين دشان داد که باين دمار   .معدادار وجرد دارد

-85/0شداخدی ) ، بهزيسدی روان69/0محرر با مشکالت بين شخصی )گرايی ديگرکمال
و باين   ؛ -22/0گرايای )   و بارون 025/0 ، دررونگرايی 21/0شداخدی ) ، درماددگی روان

شاداخدی  محارر باا بهزيسادی روان   گرايای جامعاه  ها در نيرمايام کماال  نمرددی ۀدمر
هم ساادگی  >P 006/0  در کااطح -44/0گراياای )  و باارون25/0 ، دااررونگرايی )-29/0)

ندد بعاد  تهاران را   گرايی اين ددايج روايی همزمان مايام کمال. معدادار وجرد دارد
 . 6881کددد )بشارت، ييد میأت

هاا  ررندادپرور  را بار     : اين پرکشادامه شايره  PAQاقددار والدين )  ۀپرکشدام
کداد )بارر ،   گير تاساي  مای  بامريدد به که ک   اقددار ،  مراده و که  ۀياکام دظر

رد را هاا  ررندادپرور  والادين خا     . اين پرکشادامه ادراک ررندادان ان کا     6996
. اين پرکشدامه شردررندد تکمي   ان کر کدجد و برا  هر والد بايد ي  ررم جدا می
ال ؤک 60پرور  اقددار ، ال مربرط به ک   ررنددؤک 60کرال تشکي  شده اکت:  80ان 

گيار  پرور  که کرال مربرط به ک   ررندد 60پرور   مراده و مربرط به ک   ررندد
 مارارا  تاا کاامالط    ا  ليکرت ان کاامالط ام مايام پدج درجهاکت. اين پرکشدامه بر اک

 ۀو اداکثر دمر 60ها ررد در هر ي  ان نيرمايام ۀمخالف  تدظي  شده اکت. اداق  دمر

  رريب پايايی اين پرکشدامه را 6996اکت. برر  ) 50ها ي  ان نيرمايام ررد در هر

 ، 92/0برا  کا   اقدادار  پادر )    ، 58/0 نمايی برا  ک   اقددار  مادر )با رو  بان
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گير مادر  ، برا  ک   که 85/0 ، برا  ک    مراده پدر )81/0برا  ک    مراده مادر )

  به دکات  ورده اکات. و  بارا  مشاخ      55/0گير پدر )  و برا  ک   که 86/0)
اکات و دداايج  ن بادين     کارده کردن روايی پرکشدامه ان رو  روايی اردراقی اکدفاده 

 ، -88/0معکارم )  ۀگيار ماادر رابطا   مادر با ک   کاه   ۀکت که ک    مراد ررت ا
 ، کا    مراداه ماادر باا     -50/0معکرم ) ۀگير پدر رابطپدر با ک   که  ۀک    مراد

پدر باا کا   اقدادار  پادر      ۀ ، ک    مراد-48/0معکرم ) ۀک   اقددار  مادر رابط

گير ماادر    مادر با ک   که در االی که ک   اقددار ؛  داشت-52/0معکرم ) ۀرابط

  هم سادگی مث ات ريرمعداادار    62/0گير پدر )  و ک   اقددار  پدر با ک   که 05/0)
يراتی ماررد اکادفاده   ي  ترجمه و با تغ6854اکفدديار  ) ان کر داشددد. اين پرکشدامه 

 دظار در نميداۀ   ااب 60قرار گررده اکت. روايی محدرايی پرکشدامه بر اکام داور  
  پاياايی  6854پزشکی خارب گازار  شاده اکات. اکافدديار  )     شداکی و روانانرو

 62ان  بان نمايی اين پرکشدامه را که بعد ان گذشت ي  هفده ان اجرا  اولياه، مجادداط  
بارا    ،مررد مطالعه خرد خراکده برد تا پرکشدامه را تکميا  کدداد   ۀدفر ان مادران دمرد

  به دکات  58/0اقددار  ) ۀ  و برا  شير55/0راده ) م ۀ ، برا  شير19/0گير ) که  ۀشير
  ورده اکت. 

 
 هایافته

مربارط   ۀادحراف اکداددارد، کمدرين و بيشدرين دمر و ها  ميادگينشاخ   6)جدول 
 دهد.مررد تحاي  را دشان می دۀبه مدغيرها در دمر

 

گرایی و مالابعاد ک ۀانحراف استاندارد، کمترین و بيشترین نمرو  ميانگين (1)جدول 
 پروری والدینهای فرزندسبک
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  2)پژوهش، ابددا ان راريب هم سادگی اکادفاده شاد. جادول       ۀبرا   نمردن ررري
  داان ها  ررندادپرور   گرايی پدران و مادران و ک  ماتري  هم سدگی بين ابعاد کمال

گرايای خردمحارر پادر باا کا        دهداد کاه کماال   هاا دشاان مای   دهد. ياردهرا دشان می

 06/0پادر )  ۀگيرادا   و ک   ررنددپرور  کاه  =P، 21/0 r≤ 06/0پدر ) ۀررنددپرور   مراد
≥P، 26/0 r=ۀمعدادار دارد ولای باا کا   ررندادپرور  اقدادارگرا  پادر رابطا        ۀ  رابط 

 06/0گرايی ديگرمحرر پدر باا کا   ررندادپرور  اقدادارگرا  پادر )     معدادار ددارد. کمال
≥P، 69/0 r=06/0پدر ) ۀ  و با ک   ررنددپرور   مراد ≥P، 26/0 r=معداادار دارد   ۀ  رابط

محارر  گرايی جامعاه معدادار ددارد. کمال ۀپدر رابط ۀگيرادولی با ک   ررنددپرور  که 

ررنداادپرور     و کاا  =P، 82/0 r≤ 06/0) پاادر ۀپاادر بااا کاا   ررنداادپرور   مراداا 

 شاخ 
 مدغير

ادحراف  ميادگين
 اکداددارد

کمدرين 
 دمره

بيشدرين 
 دمره

 82 00 79/7 10/82 پدر محررگرايی خردکمال
 89 00 18/6 01/87 مادر

 10 08 88/6 79/98 پدر محررگرايی ديگرکمال
 82 09 00/6 00/98 مادر

 87 08 89/6 78/87 پدر محررگرايی جامعهکمال
 81 08 99/6 92/82 مادر

 10 06 00/6 61/92 پدر ک   ررنددپرور  اقددار 
 10 00 017/6 09/80 مادر

 88 08 99/1 99/89 پدر ک   ررنددپرور   مراده
 89 00 91/1 61/86 مادر

 88 00 898/1 90/81 پدر گيرک   ررنددپرور  که 
 88 00 876/1 99/81 مادر
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معداادار دارد ولای باا کا   ررندادپرور        ۀ  رابطا =P، 22/0 r≤ 06/0پادر )  ۀگيرادا که 

گرايی خردمحرر ماادر باا کا      کمال ،معدادار ددارد. عالوه براين ۀا  پدر رابطاقددارگر

 06/0ماادر )  ۀگيراد  و ک   ررنددپرور  که =P، 88/0 r≤ 06/0) مادر ۀررنددپرور   مراد
≥P، 82/0 r=مث ت معدادار دارد ولای باا کا   ررندادپرور  اقدادارگرا  ماادر       ۀ  رابط، 

 06/0) ماادر  ۀگرايی ديگرمحرر مادر با ک   ررندادپرور   مرادا  معدادار ددارد. کمال ۀرابط
≥P، 88/0 r= 06/0مادر ) ۀگيراد  و با ک   ررنددپرور  که ≥P، 68/0 r= مث ات   ۀ  رابطا

معدااادار دداردااد.  ۀمااادر رابطاا دااۀمعدااادار دارد ولاای بااا کاا   ررنداادپرور  اقددارگرايا

  و =P، 85/0 r≤ 06/0) ر   مراداه ماادر  محرر مادر با کا   ررندادپرو  گرايی جامعهکمال

مث ت معدادار دارد ولای باا    ۀ  رابط=P، 21/0 r≤ 06/0مادر ) ۀگيرادک   ررنددپرور  که 

 معدادار ددارد.   ۀک   ررنددپرور  اقددارگرا  مادر رابط
 

گرایی های فرزندپروری والدین و کمالماتریس همبستگی پيرسون بين سبک (2)جدول 
 فرزندان

سبک فرزندپروری  تغيرم
 اقتداری

سبک فرزندپروری 
 آمرانه

سبک فرزندپروری 
 گيرسهل

 80/0** 89/0** 02/0 گرايی خردمحرر پدرکمال
 -09/0 80/0** 07/0** گرايی ديگر محرر پدرکمال
 88/0** 98/0** 00/0 محرر پدرگرايی جامعهکمال
 98/0** 99/0** -01/0 گرايی خردمحرر مادرکمال
 02/0** 92/0** 01/0 گرايی ديگرمحرر مادرالکم

 86/0** 91/0** -08/0 ادرمکمال گرايی جامعه محرر 
 00/0** معدادار  در کطح 
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ان   داان گرايای والادين باا کا   ررندادپرور       بين ابعاد کماال  ۀبرا  تحلي  رابط
به عداران  گرايی والدين رگرکيرن ابعاد کمال ۀرگرکيرن همزمان اکدفاده شد. در معادل

باه  اررت مجازا باه        داان ها  ررندادپرور   بين و هر کدام ان ک  مدغيرها  پيش
 عدران مدغير مالک در دظر گررده شد.  

هاا   ماار  رگرکايرن باين ابعااد      ددايج تحلي  وارياد  و مشخصاه  ، 8)جدول 
دهد. بر اکاام ايان دداايج، در مادل     ها  ررنددپرور  را دشان میگرايی و ک  کمال

هاا   ماار  رگرکايرن باين ابعااد      ددايج تحلي  واريااد  و مشخصاه   ۀول که خال ا
 Fدهاد، ميازان   پادر را دشاان مای    ۀگرايی پدر و ک   ررنددپرور  اقددارگرايادا کمال

وارياااد  مرباارط بااه کاا    در ااد 1/8  و ≥p 002/0شااده معدااادار اکاات )مشاااهده

 . 2R =810/0شارد ) پدر ت يين میگرايی ررنددپرور  اقددارگرا  پدر ترکط ابعاد کمال

گرايای ديگرمحارر پادر     ، کماال  =β-026/0) گرايی خردمحرر پادر ثير کمالأررايب ت

(689/0β=026/0محرر پدر )گرايی جامعه  و کمالβ=   هاا    با ترجه باه  ماارهt    دشاان

تغييرات مربرط به کا     در د 99گرايی ديگرمحرر پدر با اطميدان دهدد که کمالمی
گرايی ديگرمحارر  کدد؛ يعدی ارزايش کمالبيدی مینددپرور  اقددارگرا  پدر را پيشرر

 پدر با ارزايش ک   ررنددپرور  اقددارگرا  پدر مرت ط اکت.
ها   مار  رگرکيرن باين ابعااد   در مدل دوم که ددايج تحلي  وارياد  و مشخصه

شاده  مشااهده  Fهد، ميزان دپدر را دشان می ۀگرايی پدر و ک   ررنددپرور   مرادکمال

پادر   ۀوارياد  مربرط به ک   ررنددپرور   مراد در د5/66  و ≥p 006/0معدادار اکت )

گرايی خردمحارر  ثير کمالأ . ررايب ت2R =665/0شرد )گرايی پدر ت يين میابعاد کمال با

پادر  محرر گرايی جامعه  و کمال =084/0βگرايی ديگرمحرر پدر ) ، کمال =622/0β) پدر

(240/0β= ها   با ترجه به  مارهt  گرايای خردمحارر پادر باا     دهداد کاه کماال   دشان می

تغييارات مربارط    در د 99محرر پدر با اطميدان گرايی جامعهو کمال در د 95اطميدان 
گرايای  کدداد؛ يعدای ارازايش کماال    بيدای مای  پادر را پايش   ۀبه ک   ررنددپرور   مراد

پادر   ۀمحرر پادر باا ارازايش کا   ررندادپرور   مرادا      گرايی جامعهخردمحرر و کمال
 مرت ط اکت.
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ها   مار  رگرکيرن باين ابعااد   ددايج تحلي  وارياد  و مشخصهدر مدل کرم که 
 Fدهاد، ميازان   پادر را دشاان مای    ۀگيرادا گرايی پدر و ک   ررنددپرور  کاه  کمال

بااه کاا    وارياااد  مرباارط در ااد 2/9  و ≥p 006/0شااده معدااادار اکاات )مشاااهده

 . 2R =920/0شارد ) گرايای پادر ت ياين مای    ابعاد کماال  باپدر  ۀگيرادررنددپرور  که 

گرايای ديگرمحارر پادر     ، کماال  =206/0β) گرايی خردمحارر پادر  ثير کمالأررايب ت

(268/0-β= 266/0محرر پدر )گرايی جامعه  و کمالβ= ها   با ترجه به  مارهt    دشاان

گرايای  گرايای ديگرمحارر پادر و کماال    خردمحرر پدر، کمالگرايی دهدد که کمالمی
تغييارات مربارط باه کا   ررندادپرور        در اد  99محارر پادر باا اطميداان     جامعه
گرايای خردمحارر و   کدداد؛ يعدای ارازايش کماال    بيدای مای  پادر را پايش   ۀگيرادا که 
اکت  پدر مرت ط ۀگيرادمحرر پدر با ارزايش ک   ررنددپرور  که گرايی جامعهکمال

پادر   ۀگيرادا گرايی ديگرمحرر پدر با کاهش ک   ررندادپرور  کاه   و ارزايش کمال
 مرت ط اکت.

هاا   ماار  رگرکايرن باين     در مدل نهارم که ددايج تحلي  وارياد  و مشخصاه 
دهاد، ميازان   مادر را دشان می ۀگرايی مادر و ک   ررنددپرور  اقددارگرايادابعاد کمال

F 865/0ست )شده معدادار ديمشاهده p≤گرايی خردمحرر ماادر  ثير کمالأ  و ررايب ت

(096/0-β= 606/0گرايی ديگرمحرر مادر ) ، کمالβ= محرر ماادر  گرايی جامعه  و کمال

(020/0-β= ها    ديز با ترجه به  مارهt  گرايای  کدام ان ابعاد کمالدهدد که هيچدشان می

 اقددارگرا  مادر ديسددد.بيدی ک   مادر به طرر معدادار قادر به پيش
ها   مار  رگرکيرن باين ابعااد   در مدل پدج  که ددايج تحلي  وارياد  و مشخصه

 Fدهااد، مياازان مااادر را دشااان ماای ۀگراياای مااادر و کاا   ررنداادپرور   مرادااکمااال

وارياااد  مرباارط بااه کاا    در ااد 9/69  و ≥p 006/0شااده معدااادار اکاات )مشاااهده

 . رارايب  2R =699/0شرد )گرايی مادر ت يين میابعاد کمال بامادر  ۀررنددپرور   مراد

  =221/0βگرايی ديگرمحرر ماادر )  ، کمال =686/0β) گرايی خردمحرر مادرثير کمالأت

دهداد کاه   دشان مای   tها   با ترجه به  ماره =208/0βمحرر مادر )گرايی جامعهو کمال
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گرايای ديگرمحارر ماادر و    ماال ، کدر اد  95گرايی خردمحرر مادر با اطميداان  کمال
تغييارات مربارط باه کا        در اد  99محارر ماادر باا اطميداان     گرايای جامعاه  کمال

گرايای خردمحارر،   کددد؛ يعدی ارازايش کماال  بيدی میمادر را پيش ۀررنددپرور   مراد
پارور   محرر مادر با ارزايش ک   ررنداد گرايی جامعهگرايی ديگرمحرر و کمالکمال
 مرت ط اکت.مادر  ۀ مراد

ها   مار  رگرکيرن بين ابعااد  در مدل شش  که ددايج تحلي  وارياد  و مشخصه
 Fدهاد، ميازان   ماادر را دشاان مای    ۀگيرادا گرايی مادر و ک   ررنددپرور  که کمال

وارياااد  مرباارط بااه کاا    در ااد 8/62  و ≥p 006/0شااده معدااادار اکاات )مشاااهده

 . 2R=628/0شارد ) گرايای ماادر ت ياين مای    کمال ابعاد بامادر  ۀگيرادررنددپرور  که 

گرايای ديگرمحارر ماادر     ، کماال  =245/0β) گرايی خردمحرر مادرثير کمالأررايب ت

(081/0-β= 615/0محرر مادر )گرايی جامعه  و کمالβ= ها   با ترجه به  مارهt    دشاان

گرايای  و کماال  در اد  99گرايای خردمحارر ماادر باا اطميداان      دهداد کاه کماال   می
تغييارات مربارط باه کا   ررندادپرور        در اد  95محرر ماادر باا اطميداان    جامعه
گرايای خردمحارر و   کدداد؛ يعدای ارازايش کماال    بيدای مای  ماادر را پايش   ۀگيرادکه 
ماادر مارت ط    ۀگيرادا محرر مادر با ارزايش ک   ررنددپرور  کاه  گرايی جامعهکمال

گرايای  دهدد کاه باين ابعااد کماال    ان میدش  8)و  2)اکت. به طرر کلی ددايج جداول 
گرايی والدين تغييرات مث ت وجرد دارد. کمال ۀرابط  دانوالدين و ک   ررنددپرور  

 کدد.  بيدی میرا پيش  دانک   ررنددپرور  
 

های آماری رگرسيون ابعاد مدل رگرسيون، تحليل واریانس و مشخصه ۀخالص (3)جدول 
 آنانفرزندپروری  هایگرایی والدین بر سبککمال

                                                    شاخ        
 F   R        2R      SE            β   t مدل/ک   اقددار  پدران 

  068/1   081/0  690/0  92/4**       رگرکيرن
 -858/0  -026/0             گرايی خردمحررکمال
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 284/8**   -689/0              محررگرايی ديگرکمال

 845/0  026/0             محررگرايی جامعهکمال
 

 
 

                                                               شاخ                   
 F    R   2R    SE    β   t پدران ۀمدل/ ک    مراد

  084/5  665/0  889/0  65/65**    رگرکيرن
 662/2* 622/0              گرايی خردمحررالکم

 166/0 084/0              محررگرايی ديگرکمال
 686/4** /240                    محررگرايی جامعهکمال

 
 

                                                                         شاخ   
 F   R   2R   SE    β   t پدران گيرمدل/ ک   که 

  042/5  092/0    808/0   81/68**    رگرکيرن
 486/8** 206/0                 گرايی خردمحررکمال

 -852/8**-268/0                   محررگرايی ديگرکمال

 120/8** 266/0             محررگرايی جامعهکمال
 

 
                                                                         شاخ   

 F  R  2R  SE                     β       t  مدل/ک   اقددار  مادران

  054/1 009/0  094/0 680/6    رگرکيرن 
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 -505/6 -096/0              گرايی خردمحررکمال
 148/6 606/0              محررگرايی ديگرکمال

 -855/0 -020/0              محررگرايی جامعهکمال
 

                                                                   شاخ                         
 F   R  2R  SE                β      t  مدل/ ک    مراده مادران

  808/4 699/0 441/0   58/82**     رگرکيرن
 408/2* 686/0              گرايی خردمحررکمال
 601/4** 221/0             محررگرايی ديگرکمال
 082/4** 208/0             محررگرايی جامعهکمال

  

                                                      شاخ                        
 F    R  2R        SE             β    t گيرمادرانمدل/ک   که 

  958/4  628/0    856/0 51/68**      رکيرنرگ

 801/4** 245/0             گرايی خردمحررکمال
 -184/0 -081/0             محررگرايی ديگرکمال
 625/8** 615/0             محررگرايی جامعهکمال

 

 00/0** معدادار  در کطح            01/0*معدادار  در کطح 
 گيرینتيجه
پرور  رابطاه دارد.  ها  ررنددگرايی با ک  دشان داد که ابعاد کمالاين پژوهش ددايج 
هاا   محرر پدران و مادران به  ررت مشابه باا کا    محرر و جامعهگرايی خردکمال
محارر  گرايای ديگار  کمال ۀرابطه داشت، ولی رابط  دانگير پرور   مراده و که ررندد
گرايای  درااالی کاه کماال    ؛مشاابه د ارد   امالطشاان کا  هاا  ررندادپرور   با ک    دان
رابطاه داشات،    گارا و  مراداه  پارور  اقدادار  هاا  ررنداد  محرر پادران باا کا     ديگر
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گير مرت ط بارد.  پرور   مراده و که ها  ررنددگرايی ديگرمحرر مادران با ک  کمال

ررت   کاه باه  ا   2005و همکااران )  «کريدد »ها  پژوهش ددايج اين پژوهش با يارده

 ،اداد پرداخداه   داان هاا  ررندادپرور    گرايی والدين و ک  کمال ۀريرمسداي  به رابط
تاران بار اساب    مای را پارور   گرايای و کا   ررنداد   بين کمال ۀهمسر اکت. رابط

 اادماالت نير ت يين کرد:
هايی ان ق ي  اددظارات بااال ان خارد و ان ررندادان    گرا که با ويژگیوالدين کمال .6

هاا مشاخ     ، اکدادداردها  بسيار باال و ترجه نياد به شکست2002همکاران، )اد  و 

شردد، بيشدر اادمال دارد درگير پاذير  مشاروط، الااا  ااساام گدااه و کا         می

 . ي  ترريح اادمالی اين 2005کددده شردد )کريدد  و همکاران، پرور  مداخلهررندد

شده تاا ااد    ها  خردکاخدهو هدجارها گرا مجذوب اکداددارداکت که والدين کمال
النم و مداکاب بارا  ترجاه باه ديانهاا و  رنوهاا         ۀکه اساکيت و ترجاه همدالدا  

ين ترتياب، کا   ررندادپرور     دبا  ؛ 6996دهدد )ديک ،شان را ان دکت میررنددان
 ؛پذيردثير میأت  دان ۀگرايادها  کمالژگیيوالدين ان و

کدداد  ااساام مای  کاه  هاايی را  هدجارهاا و  گرا ممکن اکت  رنووالدين کمال. 2
را   داان ، رردارهاا   ب رددبرکدد برا  ررنددان خرد به کار   دانادد به خردشان ددرادسده

شاداخدی کاه يکای ان    به  ررت ادداااد  ارنياابی کدداد و درگيار ردارن کددارل روان      
 ؛ 6995)بلت،  شردد ،ها  ررنددپرور  اکتلفهمؤ

را به ه  مارت ط    دانايی والدين و ک   ررنددپرور  گرامکان ديگر  که کمال. 8
گرا ممکن اکات  کت. والدين کمالگراکدد، شکدددگی ارمت خرد در والدين کمالمی

ااساکاات شخصای ان دکاديابی باه      ۀارن  خردمشروط داشده باشادد کاه باه وکايل    
، ؛ کاردي  6995شرد )دکی و رايان، اکدادداردها  باال يا اددظارات خاص مشخ  می

  داان  . وقدی پذير  خرد والدين مشروط به دکديابی به اهاداف شخصای باشاد،    2002

و راط وقدی  کدددممکن اکت اين مشروط بردن را به مح ت و پذير  ررنددان مددا  
مح ت کددد که مداکب با اکدادداردها و اددظارات والدين عم  کدداد )اليارت و     دانبه 

ها   ارمت خارد والادين   ا  )تهديدها و دگرادیه . بر اين اکام، ويژگی2004تر ، 

 دهد.ثير قرار میأرا تحت ت  دانگرايی، ک   ررنددپرور  ان طري  کمال
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بيداداه ان خارد هماراه باا     گرايی خردمحرر که بر اکام اددظارات رير واقعکمال. 4
پاذير   ب  با مسائرليت 6996شرد )هريت و رلت، خرد دظارتگر  دقي  مشخ  می

 . اياان اددظااارات باااال  6888)بشااارت،  اکااتهم ساادگی مث اات معدااادار ارراطاای 
هاا  کا   ررندادپرور     پاذير  ارراطای، ويژگای   بيداده ان خرد و مسائرليت ريرواقع
گر بردن بااال )ااساام مسائرليت  و ترقاع پاايين را باه رارد        يعدی پاکخ ،گيرادهکه 

و کا   ررندادپرور     گرايای خردمحارر  باين کماال   ۀبدابراين، رابطا  ؛کددتحمي  می
شارد. در ت ياين   ليت باال و ترقع پاايين ترجياه مای   ئرگيراده ان طري  ااسام مسکه 
والادين   تاران گفات کاه   گرايی خردمحرر با ک   ررنددپرور   مراده مای کمال ۀرابط
يا در شان شان در ادجام تکاليف مدرکه يا در ارت اط با همساالنگرا وقدی ررنددانکمال

علات   . ايان اراراد باه   کدداد   و تهدياد مای  کهدار ااساام   ،مشک  دارداد امرر ديگر 
شکسات ررندادم   »شان را با اين تفکر کاه  مشکالت ررنددان ،خردادداادگر  ريرواقعی

. همچداين  کدداد کان  میشخصی «اين اکت که من پدر يا مادر بد  هسد  ۀدهدددشان
اکات، رشاار   وابساده   شاان که ارمت خرد اين والدين باه مررايات ررندادان   ان  دجا 

 . اين رو  و 6980، بردز)  وردد تا ان شکست اجدداب کدددشان میبيشدر  بر ررنددان

شارد.  ک   برخررد و رابطه با ررندد معادل ک   ررنددپرور   مراداه محسارب مای   
تاران باا   گرايی ديگرمحرر پدر و ک   ررنددپرور  اقددارگراياده را میبين کمال ۀرابط

گرايای  گرايان ديگرمحرر ان ديگران ت يين کرد. کماال گی ترقع باال  کمالترجه به ويژ
شرد، اين ترقع باال را هدگاام تربيات   ديگرمحرر که با ترقع باال ان ديگران مشخ  می

هااا  کاا   ررنداادپرور  دهااد. اياان ترقااع باااال ان ويژگاایررنداادان ديااز دشااان ماای
 ۀلدين و کا   ررندادپرور   مرادا   گرايی ديگرمحرر وابين کمال ۀاقددارگراکت. رابط

گرايی ديگرمحرر که باا ترقاع بااال ان    ين کرد که کماليتران ت ين  ررت میدرا ب  دان
جاريی، پرخاشاگر  علياه ديگاران و دااترادی در      باا کالطه   ،شردديگران مشخ  می

هيا  و همکااران،    ؛الاف  6996طل ی و مهرجاريی رابطاه دارد )هريات و رلات،    ترجه
گرا  ديگرمحرر اوالط تاارا  بااال ان ديگاران   دهد که ارراد کمالان می . اين دش6995

طل ای و مهرجاريی باعاث پاايين     در ترجه  دانو داترادی   دانجريی داردد و ثادياط کلطه
شردد. شايد بدابراين، درگير ک   ررنددپرور   مراده می ؛شردمی  داندهی بردن پاکخ
را باه    داان گيار  مادران با ک   ررنددپرور  کاه  گرايی ديگرمحرر کمال ۀبدران رابط

هاا  ايرادای ان   نرن مادران در خادراده دس ت داد و ايدکه اادماالط  دانتفاوت جدسيدی 
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قدرت اجرايی کمدر  برا  دد ال کردن ترقعات خرد دس ت به اراراد خاداه دارداد، ان    
حرر والدين و کا    مگرايی جامعهبين کمال ۀاما رابط ؛ترقعات خرد  رف دظر بکددد

محارر  گرايی جامعاه ين  ررت ت يين کرد که کمالدتران بگير را میررنددپرور  که 
ييد ديگران، ترم ان ارنشيابی مدفی و بااور باه ايدکاه    أها  ديان به تبا ترجه به ويژگی

شاردد  ديگران ان ررد اددظارات باال داردد و دد ال کاردن ايان اددظاارات مشاخ  مای     
باه داا     ؛6995ب؛ هي  و همکاران، 6996الف؛ هريت و رلت، 6996، )هريت و رلت
گيراداه  ها ررد را برا  اعمال کا   ررندادپرور  کاه     . اين ويژگی6888ان بشارت، 
 ۀمحرر والدين و کا   ررندادپرور   مرادا   گرايی جامعهکمال ۀکاندد. رابطمسدعد می

هاا   ويژگای  ،محارر رايان جامعهگ ررت ت يين کرد که در کمال يندتران برا می  دان
دهی شکست، خردادداادگر ، خارد کرندشاگر    ترم ان ارنشيابی مدفی، بيش تعمي 

  همراه با 6995ب؛ هي  و همکاران، 6996الف؛ هريت و رلت، 6996)هريت و رلت، 
به کاخدی دد اال اهاداف شخصای     شرد که   باعث می6995کرد  )هي  و همکاران، 

لات تراداايی ورا  دادن خردشاان باا ديانهاا و  رنوهاا         ين عدبا  و خردشان باشادد 
. به همين دلي ، ايان دکاده ان والادين    شان به  ررت همدالده را دداشده باشددررنددان

درگير پذير  مشروط، الاا  ااسام گداه و کا   ررندادپرور     ،بيشدر اادمال دارد

  .  2005کددده شردد )کريدد  و همکاران، مداخله

هاا   گرايای والادين و کا     ن ت ياين رابطاه باين ابعااد کماال     شک  ديگار  ا . 5
ين  ررت مطرح کرد که اکدادداردها  باال در والادين  دتران برا می  دانررنددپرور  

گرايی خردمحرر باشد. ترقع بااال ان خارد ممکان    ترادد مدرجه خرد ررد يعدی کمالمی
ن يکی ان والدين باياد کددارل   يعدی من به عدرا ؛اکت در ارت اط با کددرل ررنددان باشد

هاا  کا     بااليی بار رردارهاا  ررندادان داشاده باشا . ايان کددارل بااال ان ويژگای         
رکادی باه  ررنددپرور   مراده اکت. ترقع باال ان خرد ممکن اکت در ارت اط با خدمت

يعدی من به عدران يکی ان والدين بايد هر کار  برا  ررندد خارد   ؛ررنددان ظاهر شرد
هاا  کا   ررندادپرور     لفاه ؤدهای بااال و ان م  ده . اين ويژگی معادل پاکاخ  ادجام
يعدای هماان    ؛ترادد مدرجه ديگران باشداکدادداردها  باال می ،گير اکت. همچدينکه 
تراداد باه دو  اررت در    گرايای مای  کمال ،گرايی ديگرمحرر که در اين  ررتکمال

 ک   ررنددپرور  دمرد پيدا کدد:
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هاا   ترقع باال  ررد ان ديگران ياا پرترقاع باردن کاه ان ويژگای      به  ررت  الف 
ک   ررنددپرور  اقددارگرا و ک   ررنددپرور   مراده اکات. اگار ايان ويژگای باا      

دهای  اا    ن ک   ررنددپرور  اقددارگرا و اگر با پاکخ ،دهی باال همراه باشدپاکخ
 ؛هد برداا    ن ک   ررنددپرور   مراده خرا ،پايين همراه باشد

به  ررت ترقع ان ررنددان برا  تدظي  رردارشان ترکاط خردشاان و ارازايش      ب
دهاای والاادين باارا  ايدکااه نميدااه را باارا  ررنداادان  ماااده کددااد تااا خردشااان پاکااخ

گرايی به  ررت ک   ررندادپرور   شان را تدظي  کددد. در اين االت، کمالرردارها 
تراددد باه  اررت ايان    اين، اکدادداردها  باال میکدد. عالوه بر گير دمرد پيدا میکه 

گرايای  يعدای هماان کماال    ؛عايده باشدد که ارراد مه  ان ررد اددظار کام  باردن دارداد  
 ها  ررنددپرور  دمرد پيدا کدد:  ترادد در ک  محرر که اين ديز به دو  ررت میجامعه
رل خارد را بار   رارد کددا   ،بداابراين  ؛ممکن اکت ررد مه  همسار رارد باشاد     الف

تا اددظار همسر ان و  در تربيت ررنددان بر ورده شرد. اين کددارل   بردمیررنددان باال 
   ؛ها  ک   ررنددپرور   مراده اکتباال ان ويژگی

دهای بااال کاه ان    ررد با پاکخ ،بدابراين ؛ممکن اکت ارراد مه  برا  ررد ررنددان باشدد  ب
 ده اکت به ترقعات و اددظارات ديگران پاکخ دهد.    گيراها  ک   ررنددپرور  که ويژگی

گرايای در کا     کماال  ۀکدداد تران به دااش تعياين  ان پيامدها  پژوهش اارر می
ابعااد   ۀعاالوه بار ايدکاه رابطا     ،هاا  پاژوهش اااظر   ررنددپرور  اشاره کارد. يارداه  

 ۀپشادراد  تراداد کداد، مای  ييد میأرا ت  دانها  ررنددپرور  گرايی والدين با ک  کمال
هاا   گرايای و کا    ابعاد کمال ،ها  دظر  در اين نميده باشد. همچدينپژوهشی مدل

هاا   ا  جهت تغييار ويژگای  ها   مرنشی و مداخلهررنددپرور  لزوم ترجه به بردامه
 کاند.  ها  ررنددپرور  را مطرح میک   ،گراياده و به ت ع  نکمال

جاا  خاالی کااير مدغيرهاايی کاه       تاران باه  ها  پژوهش اارر میان محدوديت
ان جملاه کيفيات    ،کددده يا واکطه در دظر گررده شاردد تراددد به عدران مدغير تعدي می

روابط نداشريی )ررايت نداشريی  و دگر  نوجين دس ت به داشادن ررنداد ق ا  ان    
ام ترلد ررندد يا ررنددان )خراکده يا داخراکده بردن ررندد يا ررنددان  اشاره کارد. ادجا  

ها  مکم  که بدرادد اين مدغيرها را به  ررت همزمان مررد بررکی قرار دهد پژوهش
 شرد. برا   يدده پيشدهاد می
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