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شـمار   بـه اي  کننـده  در کیفیت سازگاري اجتماعی گروه نمونۀ تحقیـق عامـل تعیـین   
گرایـی   آمـوزان از نظـر کمـال    میانگین نمرات سازگاري عاطفی دانشبین . رود نمی

محاسـبات   ،بنـابراین . غیرانطباقی و انطباقی مادرانشان تفاوت معناداري وجود ندارد
گرایـی در رابطـه بـا نمـرات سـازگاري       در دو بعـد کمـال   بستگی هم بارةآماري در

اري عـاطفی  ِفـردي بـا سـازگ    عاطفی، نشان داد که تنهـا شـاخص حساسـیت بـین    
یعنـی هرچـه حساسـیت    ؛ بسـتگی معنـادار دارد   آموزان دختر گروه نمونه هـم  دانش

همچنـین، بـین   . یابـد  شود، ناسازگاري عاطفی هم افـزایش مـی   ِفردي زیادتر می بین
گرایـی انطبـاقی و    آمـوزان، بنـا بـر دو بعـد کمـال      نمرات سازگاري اجتماعی دانش

ود دارد؛ بـدین معنـا کـه بـین سـازگاري      غیرانطباقی مادران، تفاوت معنـاداري وجـ  
آمـوزان در دو مولفـۀ نظــم و سـازماندهی و ادراك فشـار از سـوي والــدین       دانـش 

  . وجود دارد بستگی هم
  .گرایی هاي فرزندپروري، کمال یوهسازگاري اجتماعی، سازگاري عاطفی، ش :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

تـرین   کودکان و نوجوانـان از مهـم   رسیدن به اهداف متعالی اجتماعی در آموزش و پرورش
رود؛ زیرا بـاور   شمار می هاي آموزشی در جوامع به اندرکاران برنامه مسائل مورد توجه دست

سـالم اسـت، افـراد     )mental health(بر این است که اجتماعی را که از نظر بهداشت روانی 
اگـر  . ی برخوردارنـد دهند که از قابلیت سازگاري عاطفی و اجتماع اي تشکیل می شده تربیت

گریبان مشکالت هیجانی و عاطفی برخاسته از عدم تطابق خـویش بـا     به  افراد جامعه دست
شـود، بلکـه    ن تهدید میشا یروانتنها سالمت  هاي دشوار زندگی اجتماعی باشند، نه موقعیت

هـاي مـورد تـأملی وارد     خدشـه  )social interaction(در نظام ارتباطـات متقابـل اجتمـاعی    
که در محیط خانواده  اند پذیري محصولی از فرایند جامعهافراد اما باید توجه کرد که . شود می

  .پذیرد ها تحقق می ن آ شانو توسط والدین
کـه اولـین نهـاد    ، و تواناییِ حـلِ مسـئلۀ افـراد در محـیط خـانواده      ،استعدادها، خالقیت

تواند در تربیـت و   میها  ن آاصول رفتار والدین و نوع تربیت . شود بارور می ،اجتماعی است
هاي رشد شناختی کودکان نقش اساسی داشته باشـد و بـه سـازگاري عـاطفی و      ایجاد زمینه

ترین عامـل و   گیري روابط انسانی سالم در نهاد خانواده مهم جاي. کند ها کمک  اجتماعی آن
دربـارة گروهـی از     نتـایج پـژوهش  . اي سـالم اسـت   د خـانواده ترین زمینه براي ایجا مناسب
که ناشی از  آن از  ها نشان داد که موفقیت و تربیت صحیح فرزندانِ یک خانواده پیش خانواده
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امکانات مالی و محیطی باشد، در گرو برقراري و حاکمیت روابط انسانی والدین با کودکـان  
هایی  به بیان دیگر، خانواده. یابد ها بازتاب می ناست؛ روابطی که در الگوهاي فرزندپروري آ

ها روابط انسـانیِ مطلـوب، گـرم و     اند با آن اند، توانسته که در تربیت فرزندانشان موفق بوده
  .)1370 خلق، یکو ن یوثوق(صمیمی برقرار کنند 

تأثیر مستقیم بهداشت روانی تمـامی   گونه که بیان شد، بهداشت روانی جامعه تحت همان
اگر فردي گرفتار اعتیاد، مشـکالت روانـی، مشـکالت فـردي، شخصـی،      . ضاي آن استاع

اش بـه مخـاطره    طوري که سالمت روانی ها شود، به خانوادگی، تحصیلی و مواردي مانند آن
گونـه   هرگونه اقدام درمانی براي ایـن . یابد بیفتد، سطح بهداشت روانی کلّ جامعه کاهش می

 ،درواقـع . گیـرد  کند، هم سالمت روانی جامعه را در بر مـی  می افراد، هم به بهبود فرد کمک
تبع آن کاهش  گونه مشکالت و به حل مناسب این است که قبل از دچارشدن افراد به این راه

جـا کـه بسـیاري از     از آن. گیـري شـود   هـا پـیش   سطح بهداشت روانی فرد و جامعـه، از آن 
هـا   یر است و افراد جامعه همواره بـا آن ناپذ هاي زندگی امروزه اجتناب مشکالت و دشواري

هـایی کـه در شـرایط دشـوار ضـامن       ها و مهارت دست به گریبانند، ایجاد و تقویت توانایی
  .)23: 1384 ی،و کردنوقاب یفیشر(سازگاري روانی افراد باشد، ضروري است 

براي ایفاي نقشی اسـت کـه گـروه و     اوکردن  آمادههاي پرورش کودك  هدف تمام شیوه
یابند که بتواننـد راه و   کودکان چنان پرورش می. گذارد اش می حوزة فرهنگی جامعه بر عهده

هـاي   والدین و آموزگاران واسطۀ انتقال آرمـان . رسم زندگی والدین خود را در پیش بگیرند
کننـدة نـوع و چگـونگی     هاي فرهنگی هر اجتماع تعیـین  آرمان. اند فرهنگی اجتماع به کودك

هـاي   جا که در هر اجتماع الگوها و آرمـان  از آن. که کودك باید فرا گیرد تاس هایی آموزش
شـان   هـاي فرهنگـی   فرهنگی گوناگونی وجود دارد، والدین نیز بـر اسـاس الگوهـا و آرمـان    

  .)27: 1380 جمالی، یو بن ياحد(دهند  هاي گوناگونی پرورش می کودکان خود را به شیوه
طـور   اي است که اگرچـه بـه   شامل رفتارهاي ویژه و  است فرزندپروري فرایندي پیچیده

آوردن  فـراهم به عبارت دیگـر،  . گذارند کنند، درنهایت بر آیندة فرزند تأثیر می منفرد عمل می
هـاي   رسـاندن توانـایی   فعـل ، و به ظهور و به فردزمینه براي پرورش استعدادهاي درونی هر 

اگرچـه ممکـن اسـت زمینـه و     . ت، یکی از وظـایف دشـوار والـدین اسـ    اودر درون ه بالقو
کننـد متفـاوت    کردن فرزندانشـان اسـتفاده مـی    اجتماعیهایی که والدین براي کنترل و  شیوه

. رسد که نقش اساسی تمام والدین حمایت و آموزش فرزنـدان اسـت   نظر می بهباشد، چنین 
ند و از ک دیگر مشخص می سو ارتباط اعضاي خانواده را با یک یکهاي فرزندپروري از  شیوه
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به عبارت دیگـر،  . دهد تأثیر قرار می سویی دیگر شیوة سازگاري فرزندان را در جامعه تحت
هـا تـأثیر    دیگر، در پرورش فرزنـدان و نحـوة رفتـار آن    طرز برخورد افراد هر خانواده با یک

هاي والـدین   هاي شخصیتی و نگرش که ویژگی ضمن این .)4: 1388 ي،احد(سزایی دارد  هب
هاي فرزنـدپروري آنـان و    معیارهاي موفقیت در زندگی خود و فرزندانشان، شیوهنسبت به 

  .دهد تأثیر قرار می فرایند رشد تحصیلی و هیجانی اجتماعی آنان را تحت
  

  بیان مسئله. 2
بـودن داشـته    سالمتواند ادعاي  نمیهایی سالم برخوردار نباشد،  خانوادهاز اي  جامعهاگر 
خـانواده  . اند وجود آمده بهتأثیر خانواده  هاي اجتماعی تحت شک تمامی آسیب بی. باشد

هـاي حسـاس اولیـۀ زنـدگی      ویژه در سال کردن کودکان به پذیر جامعهترین نهاد  اساسی
شان  هاي بالقوه کند تا توانایی خانواده تحت شرایط صحیح، کودکان را آماده می. هاست آن

. عهده گیرند بههاي سودمندي را در جامعه  بالغ، نقش يافراد منزلۀ بهرا شناسایی کنند و 
، پذیري در خانواده، امر و نهی والدین و تقلید و همانندسازي را کودکان در فرایند جامعه

یـاد  ، هـاي اجتمـاعی اسـت    و سـنت  ،هـا، هنجارهـا   هاي انتقـال ارزش  ترین شیوه که از مهم
آموزند که چه چیزي درست و چه چیزي غلط  درحقیقت، کودکان در خانواده می. گیرند می

گیري شخصـیت و رفتـار کـودك     در شکلگیري  چشمطبیعی است که خانواده نقش . است
  .)224 -  220: 1388 ی،زارع(دارد 

کـار   بـه هاي خاصی را در تربیت فردي و اجتمـاعی فرزنـدان خـویش     هر خانواده شیوه
، گونـاگونی شود، متـأثر از عوامـل    هاي فرزندپروري نامیده می ها که شیوه این شیوه. گیرد می

-Hardy and et al., 1993: 18( ازجمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي اسـت  
کـه در قالـب الگـوي خـانوادگی یـا      ، ها، اعتقادات و رفتارهاي والدین نگرش ،بنابراین. )41

عامل بسیار مهمی در تکـوین شخصـیت و تثبیـت     ،کند رزندپروري نمود پیدا میهاي ف شیوه
 -  18: 1382 نژاد،کپـا  و شولیکارگر (شود  محسوب می شاناخالقی فرزندان و هویتخصوصیات 

گیـري شخصـیت و هویـت     تواند در شـکل  هاي خاص تربیتی، می از این شیوههرکدام . )41
رشدیافتن در یک محیط خانوادگی گرم و صمیمی که  کودك نقش اساسی داشته باشد؛ چنان

 Groterant and( طور مثبتی با رشد روانی سـالم در طـول دوران نوجـوانی مـرتبط اسـت      به

Cooper, 1886( .       دورة نوجوانی هم بـراي فـرد و هـم بـراي والـدین او دوران پرمسـئولیتی
تـري   تأثیرگذار بـیش  نوجوان در این برهه، در مقایسه با هر زمان دیگر با موضوعات. است
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  .روست روبه
گیري شخصیت او نقشی مهـم   خانواده بر اثر ارتباط نزدیک و دائمی با کودکان در شکل

کـردن وظـایف و حقـوق افـراد و انتقـال       مشـخص علت  به(بعد از خانواده نیز مدرسه  .دارد
ن، گـروه  پس از آ. شود شدن افراد تلقی می اجتماعییکی از مراکز مهم ) هاي اجتماعی ارزش

حـال اگـر   . کنـد  ساالن، نفوذ والدین کاهش پیدا می ساالن است؛ با افزایش نفوذ گروه هم هم
ساالن، خود را فاقد روابط اجتماعی بداند، بـه   و گروه هم ،نوجوان از سوي خانواده، مدرسه

اي و  سمت تنهایی، انزوا و فقدان برقراري ارتباط در سطوح روابط خانوادگی، روابط مدرسه
وقتی نوجوان روابط اجتماعی را از منافع فوق دریافت نکـرده،  . یابد ساالن سوق می روه همگ

اش  یا حمایتی ادراك نکند، درصدد یافتن منبعِ در دسترس دیگري براي تأمین نیاز اجتماعی
  .)369: 1388 ،دیگرانو  ياحمد(آید  برمی

 تـدارك  و شـکوفایی  خـود  براي است تقالیی و سعی )perfectionism(گرایی  کمال
 فـرد  نـزد  شـاخص  کلـی  ارزیـابی  منظور به تمایل با مأتو عملکرد در افراطی معیارهاي

)Flett and Hewitt, 2011: 10-37 .(گـرا بـا تعیـین معیارهـاي عملکـرد عـالی        والدین کمال
قرار نگیرند و   هاي منفی فرزندانشان از ارتکاب اشتباهات مبرا باشند، مورد ارزیابی نددرصدد

 باشـد  نداشـته  وجـود  شان تحصیلی عملکرد و انتظاراتشان با رابطه در آنان احساسات تبانی
)Stoeber and Otto, 2006: 295-319(.  

هـاي مهـم روانشناسـی رشـد را تشـکیل       مطالعۀ روابط والدین و کودك، یکی از بحـث 
اي از  یـا شـبکه  نظـام   مثابـه  بهتوان  روابط بین کودکان و سایر اعضاي خانواده را می. دهد می

ممکن است والدین هم فرزندانشـان  . دیگرند هایی دانست که در ارتباط متقابل با یک بخش
هـا، در مسـائل    داشـتن آن  دوسترا طرد کنند، یا در عین ها  ن آهم  داشته باشند ورا دوست 

پاسخ کودك نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت . گیري کنند انضباطی سخت
با توجه بـه ابعـاد   . است متفاوتتأثیر ترکیبی از عوامل  کند، بلکه تحت ها ارتباط پیدا نمی آن

تـوان بـراي رفتـار     مـی ) 1991(، بامرینـد  )contorol(» کنتـرل «و  )warmith(» گرمی«رفتاري 
  :والدین نسبت به کودك سه نوع الگو عرضه کرد

  ؛)authoritative() بخش قاطع و اطمینان(ـ الگوي رفتاري مقتدارانه 
  ؛)authoritarian(ـ الگوي رفتاري مستبد 

  .)permissive() آزادگذار(گیر  ـ الگوي رفتاري سهل
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، انـد  بخش توان گفت والدینی که داراي الگوي رفتاري قاطع و اطمینان طور خالصه می به
در امر تربیت کودکشان کنترل و گرمی زیاد، والـدین مسـتبد کنتـرل زیـاد و گرمـی کـم، و       

هـاي فرزنـدپروري    هرکدام از شـیوه . کنند گیر کنترل کم و گرمی زیاد اعمال می والدین سهل
بخـش در دوران کـودکی،    هاي فرزنـدپروري قـاطع و اطمینـان    شیوه ؛پیامدهاي متفاوت دارد

همـین  . و خودکنترلی باال باشـند  ،شود کودکان سرزنده، شاداب، داراي عزت نفس باعث می
ها سطح باالیی از جرأت و موفقیـت را نشـان    شود که در دورة نوجوانی، آن شیوه باعث می

شـود کـه کـودك مضـطرب،      شیوة فرزندپروري مستبدانه در دوران کودکی باعث می. دهند
شـود کـودك    گیـر نیـز باعـث مـی     شیوة فرزندپروري سـهل . ناشاد و ناسازگار پرورش یابد

تکانشی، نافرمان، سرکش و متوقع و وابسته تربیت شده، عملکرد ضعیفی در مدرسه از خود 
  .)94 -  63: 1386 ماهر، و کمیجانی(نشان دهد 

سـاالن   در عصر کنونی، والدین براي جلب توجه فرزندانشان، با عوامل گونـاگون و هـم  
ایـن امـر   . أثیر بگذارنـد کنند بر فرزندانشان ت شوند و دائم تالش می درگیر رقابتی سخت می

ها  گونۀ متفاوتی عمل کنند تا این تالش بهکند در رفتار فرزندپروري خود  ها را تشویق می آن
  .)Benson, 1997: 1(اثر کنند  را کم

وسـیلۀ ایجـاد    گرایی مادران بـه  هاي فرزندپروري والدین و کمال جایی که شیوه از آن
تواند  باالي عملکرد و رفتار براي نوجوانان میفشار روانی ناشی از معیارها و انتظارات 

تأثیر قـرار دهـد، والـدین انتظـار دارنـد کـه        سازگاري عاطفی و اجتماعی آنان را تحت
برخوردار باشند گیري  چشمفرزندانشان در عملکرد تحصیلی و اجتماعی خود از پیشرفت 

)Stoeber, 2011: 426-429(.  
در سازگاري با والدین مشکل متفاوتی  فرزندان به دالیلاند که  منابع پژوهشی نشان داده

کنند که تدوین الگویی مشخص براي مشکل سازگاري کودکـان   متخصصان اظهار می. دارند
داري  هـا و شـیوة کـالس    رسد؛ زیرا بین افراد و سبک زندگی خانواده نظر می بهکار دشواري 

بـراي   گونـاگونی هـاي   روش زشـان ا  هـاي شخصـی   ویژگیهرکدام با توجه به  که، معلمان
به این دلیـل، اهمیـت بررسـی    . وجود دارد بسیاريتفاوت و تنوع  کنند، استفاده میتدریس 

گرایی والـدین در راه سـازگاري کودکـان از جایگـاه خاصـی برخـوردار اسـت         نقش کمال
   .)60: 1388 ي،اکبر(

هـاي   ن شـیوه رابطـۀ موجـود بـی    تـا  ندبر اساس تأکیدات فوق درصدد برآمد گاننگارند
آموزان دختر سال  گرایی مادران را با سازگاري عاطفی و اجتماعی دانش فرزندپروري و کمال
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اجـراي ایـن پـژوهش آن     ازهدف نهـایی  . دندوم دبیرستان مورد سنجش و ارزیابی قرار ده
کـارگیري الگوهـاي فرزنـدپروري مناسـب و      است که والدین دختـران دبیرسـتانی را در بـه   

هـا بتواننـد در جهـت تـأمین بهداشـت روانـی فرزندانشـان و         یاري دهـد تـا آن  اصالح آن 
  .گام بردارند  ها با مسائل و مشکالت اجتماعی و عاطفی رویاروشدن آن

  
  اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش. 3

گرایـی مـادران بـا     هـاي فرزنـدپروري و کمـال    رابطۀ بین شیوهضمن بررسی در این تحقیق 
دهیم که والدین با اجـراي رویکردهـاي    آموزان، نشان می عی دانشسازگاري عاطفی و اجتما

اي زمینۀ خوب و بد اعمال را بـه فرزندانشـان بیاموزنـد کـه      گونه بهتوانند  تربیتی صحیح می
گونه تحقیقـات در   اهمیت و ضرورت این. دنها را فراهم نیاور موجبات تحقیر و سرزنش آن

هـاي فرزنـدپروري تأکیـد     گرایی والـدین و شـیوه   لهاي کما این است که به شناسایی مؤلفه
در حیطـۀ    ریـزي  آوري اطالعات ضـروريِ مفیـد بـراي برنامـه     تواند براي جمع کند و می می

  . آموزان، زمینۀ مساعدي را فراهم آورد آموزش و پرورش دانش
ی ها تعامالت عاطف آن. برند سر می بهآموزان سال دوم دبیرستان در مرحلۀ نوجوانی  دانش

در . کننـد  و از تأثیرپذیري سبک تربیتی والدین در این تعامالت استفاده می رندداو اجتماعی 
هاي بحرانی و شاخصـی اسـت کـه بسـیاري از      حیطۀ رشد انسان، مقطع نوجوانی از دوران

 اندورنامنـد و اریکسـون آن را    نظران ازجمله فروید آن را دوران طغیـان فشـار مـی    صاحب
نوجوان در این دوران . کند یابی به شخصیت سالم تلقی می منظور دست تکوین هویت فرد به

هاي عـاطفی   باید بتواند بر اساس دو معیار کاوش و احساس تعهد، براي سازگاري در حیطه
هاي خـود را بیابـد تـا در گـزینش شـغلی و       آوردن هویتی مثبت نقش دست بهو اجتماعی و 

بنابراین، در این پژوهش به بررسی رابطـۀ موجـود   . اش سازگارانه عمل کند گرایی آتی آرمان
گرایــی مــادران بــا ســازگاري عــاطفی و اجتمــاعی  هــاي فرزنــدپروري و کمــال بـین شــیوه 

  .آموزان دختر سال دوم دبیرستان پرداخته شده است دانش
 

  گرایی کمال. 4
نحـوي   بـه هـا   تـوان گفـت کـه همـۀ انسـان      مـی  ،بنـابراین  .داردمفهومی نسبی  »کمال«ة واژ

 منزلـۀ  بـه » گرایـی  کمال«. شود هر صورت، کمال به حالت مطلوبی اطالق می در .یندگرا کمال
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مثبت  اي ها حاکی از ویژگی داللت کند که برخی از آن گوناگونی فاهیممتواند به  واژه می یک
دارد تا از  گرا نیاز و عطش فرد کمال .)1388 زاده،یو عل يخسرو(است  و برخی دیگر، منفی

فرض  ،خود را درست مطابق تصور آرمانی که از خود دارد و نقص باشد نظر کامل و بیهر 
کامـل و از  ، معنـوي  و هـاي اخالقـی، عقلـی    ر زمینـه کنـد د  به همین دلیل حس می. کند می

 .)Horney, 1950( نگردبحقارت  ةدیگران را به دید شود است و این باعث میکس برتر  همه
وسـیلۀ کوشـش بـراي     ی شخصیتی دانسته شـده اسـت کـه بـه    گرایی گرایش درنهایت، کمال

بودن و تدارك معیارهاي بسیار باال براي عملکرد همراه بـا تمـایالتی بـراي     نقصعیب و  بی
   .)Flett and Hewitt, 1991: 440-468(شود   هاي بسیار انتقادي مطرح می ارزیابی

دهنـده و برخـوردار از    آرامـش  اعتمـاد، همـدل،   اگر والدین قابل ،)1986( به اعتقاد برگیز
نگیرند، تصـور ذهنـی او نسـبت بـه خـویش      ایراد از کودك دائم  رفتارهاي سازنده باشند و

هاي  روي کنند، انجام خواسته اما اگر والدین در کنترل زیاده. شود صورت مثبت تقویت می به
کودك تحمیل کنند و ها براي کودك امکان نداشته باشد، بایدها، اجبارها و نتوانستن را به  آن

را در خـود درونـی    »آیـم  حسـاب نمـی   بهمن «تدریج پیام  به او اعتماد کمی داشته باشند، به
د که کامل باشد، اما اگر ابـراز  نصورت لفظی از کودك نخواه والدین به تممکن اس. کنند می

ر اگـر رفتـا  « تـدریج تفکـر خـاص    هببت آنان به رفتار کودك بستگی داشته باشد، حمهر و م
ارزش  نظـر بیـایم،   بـه اگر همیشه خوب « و »ها خواهم بود کاملی داشته باشم، مورد قبول آن

، براي ی دارندنفس اندک عزت ي کهافراد ،درواقع. گیرد در او شکل می »کنم خود را حفظ می
  .)71: 1379 گز،یبر( گرایانه احتیاج دارند حفظ هویت و ارزش خویش به معیارهاي کمال

هـاي فرزندانشـان را    تنها موفقیت گرا نه معتقد است والدین کمال) 1963( میس سیلیدین
هـا را بپذیرنـد و بـه     هـاي آن  تالشکه بلکه برایشان سخت است  ،دهند اهمیت جلوه می کم
هـا   آن، مـدام از  شـان جاي ارزیابی مثبت و تشـویق فرزندان  به این والدین. ها پاداش دهند آن
وقـت از   دنبال این طرز تفکر و رفتار، کودکـان هـیچ   به. کنندخواهند که بهتر از قبل عمل  می

عملکردشان احساس رضایت نخواهند کرد؛ زیرا رفتار آنان به اندازة کافی خوب نیسـت تـا   
هاي خود را کوچک  بنابراین، این کودکان مانند والدینشان موفقیت. نظر والدین را جلب کند

 .کـرد والدینشـان را بـرآورده نخواهنـد    ظـارات  انتگاه  کنند که هیچ شمارند و احساس می می
تر از فرزندانشان  کم و عموماً ندگیر کنند، سخت اندازه انتقاد می از  گرا بیش والدین کمال
فشـار زیـادي بـه کودکـان      آنان .)1382 ،يهنرمند و ورد زاده یمهراب( کنند پشتیبانی می

والدین رفتاري را از کودك خود  این. تر و بهتر فعالیت کنند آورند تا کودکانشان بیش می
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. تواند به آن دست یابـد  چیزي است که کودك می تر از تر و پیشرفته خواهند که بیش می
کودك خود تا زمانی که کودك بتواند به سطوح مورد انتظار آنان یید أتاز تصدیق و  ها آن

هـاي   ممکـن اسـت از راه   آنـان هاي افراطـی   درخواست. کنند خودداري می ،دست یابد
جـایی کـه ایـن     از آن. سأاظهار ی ه یااز طریق اجبار، تهدید، تنبی :شودتقویت  گوناگون

هاي خود اعتمـاد نخواهـد    کنند، کودك هم به توانایی نمییید أتوالدین، کودك خود را 
 شود هاي عاطفی مواجه می کند و با خأل داشت و احساس خودارزشمندي الزم را پیدا نمی

رایی  گرایی مادران، میزان هم شواهد پژوهشی در باب اهمیت کمال .)52: 1381افروز، (
گرایی فرزند ریشه در  بر اساس این شواهد، کمال. دارند این رابطه اظهار می اي را در کلی

را بازي   گرایی کودك نقشی کلیدي فرایند رشد کودکی او دارد و والدین در رشد کمال
ــی ــد م ــدین و   شــیوه ).Flett and Hewitt, 1991: 456-470( کنن ــدپروري وال ــاي فرزن ه
ها و انتظـارات بـاالي عملکـرد و     ایجاد فشار روانی ناشی از معیار ۀوسیل گرایی مادر به کمال

زیرا  ؛تأثیر قرار دهد تواند سازگاري عاطفی و اجتماعی آنان را تحت می ،رفتار براي نوجوانان
 داشته بسیاريپیشرفت  شان و اجتماعیوالدین انتظار دارند فرزندانشان در عملکرد تحصیلی 

گرایی مـادران در سـازگاري    اهمیت تأمل بر نقش کمال .)Stoeber, 2011: 426-429( باشند
  .شود  هیجانی اجتماعی کودکانشان آشکار می

  
  )adjustment(سازگاري . 5

در سـازگاري بـا والـدین مشـکل      متفاوتاند که فرزندان به دالیل  پژوهشی نشان داده منابع
اند که تدوین الگویی مشخص براي مشکل سـازگاري کودکـان کـار     هگفتمتخصصان . دارند

هـاي   و شـیوه  گرایی والـدین  به این دلیل اهمیت بررسی نقش کمال .رسد نظر می به يدشوار
منظـور از   .)1388 ،ياکبـر (دارد در راه سازگاري کودکان جایگاه خاصـی   فرزندپروري آنان

یـا  ثر ؤمهایی است که مطلوب، انطباقی،  هاي عاطفی و شناخت سازگاري، رفتارها و واکنش
 ۀسازگاري یعنی تغییردادن پیوست، به بیان دیگر. )44: 1385ون، تنگیساپ(د شون سالم تلقی می

ی خاصیا فشارهاي  هکنند خسته ختی و رفتاري براي کنترل فشارهاي بیرونیِناهاي ش کوشش
سازگاري تالشی اسـت بـراي    ،تر به بیان ساده. شوند راتر از توانایی شخصی ارزیابی میف که

  .)1373 نسب، یاسالم( ثرؤمهاي  کنترل استرس به شیوه
سازگاري عاطفی عبارت است از سالمت روانی خـوب و مقاومـت در برابـر عـوارض     
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و هماهمگی مناسـب میـان    ،ناشی از فشار روانی، خلق مثبت و رضایت از زندگی شخصی
 يسازگاري عاطفی شـناخت و ارضـا   .)4: 1385 نگتون،یساپ( ها و افکار فعالیت ،احساسات

نیازهـایی   ؛اسـت  )اعم از محیط، خانه، مدرسه و جامعـه (مطلوب و متعادل نیازهاي عاطفی 
، دنـژا  يشـعار ( دردي، آزادي از گناه و تشویق داشتن، محبت، موفقیت، امنیت، هم تعلقچون 
آدمـی در  ثر ؤمـ سازگاري اجتماعی عبـارت اسـت از رفتـار مفیـد و     درمقابل،  .)172: 1372

بـه پیـروي    یافتـه، رنگـی   با محـیط هـم  فقط اي که  گونه به ؛تطبیق با محیط فیزیکی و روانی
اي مناسب  گونه بهتواند در محیط تأثیر گذاشته و آن را  خود میو کند  ناهشیار آن کفایت نمی

همچنـین ایجـاد همـاهنگی بـین محـیط و       .)31: 1375 شـرباف،  و انیقامحمدآ( دهدتغییر 
اجتماعی، توانایی درك نیـاز دیگـران و    متفاوتهاي  هاي شخصی و فعالیت در زمینه مهارت

رنگـی و تمایـل بـه     ها و پایداري و مقاومت در مقابل فشار هـم  عالقه به رفاه و بهزیستی آن
شـود    در قالب مفهوم سـازگاري اجتمـاعی تبیـین مـی     نوایی در موارد خاص همکاري و هم

  .)44: 1385 نگتون،یساپ(
  

  هدف پژوهش. 6
گرایـی   هاي فرزندپروري و کمال هدف کلی این پژوهش بررسی رابطۀ موجود بین شیوه

آموزان دختر سال دوم دبیرسـتان در شـهر    مادران با سازگاري عاطفی و اجتماعی دانش
  .است تهران
  

  ژوهشهاي پ فرضیه. 7
فرزنـدپروري   گونـاگون  هـاي  بین میزان سازگاري عاطفی فرزنـدان مـادران داراي شـیوه    .1

  تفاوت معناداري وجود دارد؛
فرزنـدپروري   گوناگون هاي بین میزان سازگاري اجتماعی فرزندان مادران داراي شیوه .2

  تفاوت معناداري وجود دارد؛
انطبـاقی و غیرانطبـاقی تفـاوت     گـراي  بین سازگاري عاطفی فرزنـدان مـادران کمـال    .3

  معناداري وجود دارد؛
گـراي انطبـاقی و غیرانطبـاقی تفـاوت      بین سازگاري اجتماعی فرزندان مادران کمـال  .4

  .معناداري وجود دارد
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  روش پژوهش. 8

هـاي دولتـی شـهر     آموزان دختر پایـۀ دوم دبیرسـتان   جامعۀ آماري این پژوهش تمامی دانش
اي بوده اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب از      صورت تصادفی خوشه یري بهگ روش نمونه. تهران است

که طبق آخرین آمـار وزارت  ، پرورشگانۀ شهر تهران، منطقۀ دو آموزش و  میان مناطق نوزده
در . هـا قـرار گرفـت    گیري آزمودنی مالك نمونه ،آموز داشت دانش 1700آموزش و پرورش 

  .ه نمونه را تشکیل دادندآموز بر طبق جدول مورگان گرو دانش 200این راستا 
  

  ابزار سنجش. 9
  )PAG(هاي فرزندپروري  نامۀ شیوه پرسش 1.9

در قالـب مقیـاس   ) 1991(هاي فرزندپروري را بر اساس نظریۀ بامریند  نامه شیوه این پرسش
به  1374غالمرضا اسفندیاري در  ،جمله است 30که شامل  ،این نظریه را. سنجد لیکرت می

جمله مربـوط   10جمله مربوط به شیوة مستبدانه،  10نامه  این پرسشدر  ؛فارسی ترجمه کرد
، 10، 6، 1هـاي   جمله. جملۀ دیگر مربوط به شیوة استبدادي است 10به شیوة آزادگذارانه و 

، 12، 9، 7، 3، 2هـاي   آزادگذارانـه، جملـه   ۀحیطـ مربوط به  28و  ،24، 21، 19، 17، 14، 13
، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4هـاي   حیطۀ اسـتبدادي و جملـه  مربوط به  29و  ،26، 25، 18، 16
جملـه   شد هر اجرا از مادران خواسته حین در  .مربوط به شیوة مقتدرانه است 30و  ،27، 23

کردن نمرات  جمعسپس با . نظر خود را مشخص کنند* دقت مطالعه کرده و با عالمت  را به
ـ   دست می بهسه حیطه، سه نمرة مجزا  اي خـاص اختصـاص دارد و    ه شـیوه آید که هریـک ب

بـا روش بازآزمـایی،   ) 1991(بـوري  . گر سبک فرزندپروري غالب اسـت  باالترین نمره بیان
  :دست آورد به ذیلنامه را به شرح  میزان پایایی این پرسش

براي اقتـدار منطقـی    درصد  78براي استبدادي و درصد   86براي آزادگذاري،  درصد  81 
 درصـد   92بـراي اسـتبدادي و    درصد  85براي آزادگذاري،  درصد  77پدران  بارةمادران و در

نامـه از روش اعتبـار    کردن میزان اعتبار پرسش مشخصبراي  اسفندیاري. براي اقتدار منطقی
  .افتراقی استفاده کرد
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  گرایی هیل نامۀ کمال پرسش 2.9
هیـل و   اسـت، نـی  عی ۀنامـ  پرسـش صورت خود گزارشی و از نوع  که به ،نامه را این پرسش

گرایی افراد تهیه  رفتاري براي سنجش کمال ـ بر اساس دیدگاه شناختی 2004در  شهمکاران
بعد . گرایی را آشکار کرد تحلیل عاملی این سیاهه دو بعد انطباقی و غیرانطباقی کمال. نددکر

 High Standards for(هاي بـاال بـراي دیگـران     ِفردي، استاندارد انطباقی شامل حساسیت بین

Others/ HSO( ــد، و ادراك فشــار از ســوي ) Perceived Parental Pressure/ PPP( نیوال
ـ ن یرانطبـاق یغ بعـد . است  يمنـد  هـدف ، )Organization/ O( ینظـم و سـازمانده   شـامل  زی

)Planfulness/ P(بـودن  یعال ي، تالش برا )Striving for Excellence/ SE ( 1389 در. اسـت ،
ـ مق ذیـل عبارت و شش  58را با  ییگرا نامۀ کمال پرسش ینسخۀ فارس یئهومن و سما  اسی

ـ اعتبار یرانیا نمونۀ در گـذاري مقیـاس    نمـره  روش. کردنـد  یابیـ و هنجار ،يرواسـاز  ،یابی
مخـالف،    )2(مخـالف،   کـامالً   )1(اي  گویی افراد بـر پایـۀ مقیـاس لیکـرت چهارگزینـه      پاسخ

  .موافق اعتباریابی و رواسازي شده است کامالً  )4(موافق و   )3(
گرایـی، از روش بـرآورد ضـریب آلفـاي کرونبـاخ       کمـال  ۀنامـ  پرسـش منظور پایـایی   به

شـده بـین    بستگی پیرسونِ محاسـبه  مقدار ضریب هم. و بازآزمایی استفاده شد) درصد  926(
از لحـاظ آمـاري    هزارم درصـد  یکاین مقدار در سطح کمتر از . بود درصد  736بار اجرا   دو

  .هاي بنیادي آن است دهندة ثبات سازه گرایی نشان اعتبار بازآزمایی سیاهۀ کمال. معنادار بود
  
  )AISS(آموزان دبیرستانی  نامۀ سازگاري دانش پرسش 3.9

 و سـینگ  )Shankar(از دانشگاه شانکار  )E. K. P. Sinha(نامه را سینها  این پرسش
)R. P. Sing(  از دانشگاه پانتا)Panta(  کـه سـازگاري    تنظـیم کردنـد  در هندوستان  1993در

 ،سال در سه حوزة عاطفی، اجتماعی 18تا  14آموزان را در سطوح  عاطفی و اجتماعی دانش
 1377که نگارش و ترجمۀ آن را ابوالفضل کرمـی در  ، نامه این پرسش. سنجد و آموزشی می

آن به سنجش دو حوزة عاطفی و اجتماعی  الؤس 40 کهست اال ؤس 60شامل  ،اند انجام داده
  . اختصاص یافته است

 و ضـریب ، درصـد   77ضریب آلفاي کرونبـاخ اعتبـار بـراي سـازگاري کلـی را معـادل       
  .کرده استبرآورد  درصد  56 و درصد  63ترتیب  بهرا  اجتماعی و سازگاري عاطفی
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  ها روش تجزیه و تحلیل داده. 10
مـورد   SPSSگانه با استفاده از نـرم افـزار    هاي سه نامه هاي خام حاصل از اجراي پرسش داده

بسـتگی،   هاي هم ها از روش براي آزمون فرضیه. تحلیل آمار توصیفی و استنباطی قرار گرفت
  .و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است Tسویه، آزمون  تحلیل واریانس یک

  هاي پژوهش یافته. 11
  آمار توصیفی و استنباطی1.11

فرزنـدپروري   گونـاگون  هـاي  بین میزان سازگاري عاطفی مـادرانِ داراي شـیوه  : فرضیۀ اول
  .تفاوت معناداري وجود دارد

  سویه در رابطه با  هاي الزم براي تحلیل واریانس یک آماره. 1جدول 
  هاي فرزندپروري با سازگاري عاطفی نمرات شیوه

 نیانگیم نانیاطم فاصلۀ
 انحراف يخطا  درصد 95

  استاندارد
 انحراف
  استاندارد

  تعداد  نیانگیم
هاي  شیوه

  فرزندپروري
  نییپا حد  باال حد

6.38  
5.37  
11.07  
6.29  

5.53  
2.96  
4.13  
5.48  

0.215  
0.548  
1.249  
0.204  

2.911  
1.899  
2.793  
2.892  

5.95  
4.17  
7.60  
5.89  

183  
12  
5  

200  

  مقتدارانه
  آزادگذارانه
  مستبدانه
  جمع

هـاي   دهد که میانگین نمرة سازگاري عـاطفی در هریـک از شـیوه    نشان می فوق جدول
هـا بـه    بودن تفـاوت آن  معناداربراي بررسی . است 6/7و  17/4، 95/5ترتیب  فرزندپروري به

  .شودمراجعه  3جدول 
  در رابطه با  سویه هاي حاصل از تحلیل واریانس یک شاخص. 2جدول 

  هاي فرزندپروري شیوه متغیر مستقل

 سطح
  يمعنادار

  جمع مجذور  يآزاد درجۀ  نیانگیم مجذور  یفراوان
هاي  شیوه

  فرزندپروري
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0.47  3.109  
9  

25.465  
8.190  

2  
197  
199  

50.931  
1613.424  
1664.355  

   یگروه نیب
  یگروه

  جمع

هـاي   دهـد؛ درنتیجـه بـین شـیوه     را نشان مـی ) 47/0(سطح معناداري ) F )109/3مقدار 
درصد وجود دارد؛ یعنـی    95فرزندپروري ازلحاظ سازگاري عاطفی تفاوت معنادار در سطح 

  .شود مییید أتفرضیۀ اول 
  ها دوي میانگین به دونتایج حاصل از اجراي آزمون تعقیبی توکی براي مقایسۀ . 3جدول 

  هاي فرزندپروري و سازگاري عاطفی تأثیر شیوه بارةدر
 سطح  درصد 95 نانیاطم درجۀ

  يمعنادار
 انحراف يخطا

  استاندارد
 تفاوت

  نیانگیم
  تعداد

هاي  شیوه
  نییپا حد  باال حد  فرزندپروري

3.80  
1.41  

0.23-  
4.71-  

0.94  
0.413  

0.853  
1.297  

1.78  
1.65-  

2  
3  

  مقتدارنه
  

0.23  
0.16  

3.80-  
7.03-  

0.94  
0.65  

0.853  
1.523  

1.78-  
3.43-  

1  
3  

  آزادگذارانه
  

4.71  
7.03  

1.41-  
0.16-  

0.413  
0.65  

1.297  
1.523  

1.65  
3.43  

1  
2  

  مستبدانه
  

هـاي   هاي سازگاري عاطفی در شـیوه  آزمون توکی، و معناداري تفاوت میانگین 3جدول 
تفاوت میانگین سـازگاري عـاطفی در    مثالً. دهد دو نشان می به دوصورت  فرزندپروري را به

این میزان در سطح معناداري نیسـت؛ امـا بـا    . است 78/1شیوة مقتدرانه و شیوة آزادگذارانه 
معنـادار   P =65/0توان گفت تنها تفاوت شیوة استبدادي و آزادگذارانـه بـا    اندکی تسامح می

. فـاوت معنـاداري ندارنـد   دیگر ت هاي فرزندپروري مقتدارنه و آزادگذارانه با یک شیوه. است
  .هاي فرزندپروري مقتدارنه و استبدادي هم تفاوتی ندارند همچنین شیوه

 گونـاگون  هـاي  بین میزان سازگاري اجتماعی فرزندان مـادران داراي شـیوه  : فرضیۀ دوم
  .فرزندپروري تفاوت معناداري وجود دارد

  سازگاري اجتماعیهاي فرزندپروري با  سویۀ شیوه تحلیل واریانس یک. 4جدول 
 از اطمینان درجۀ

  میانگین
 انحراف خطاي

  استاندارد
 انحراف
  استاندارد

  تعداد  میانگین
هاي  شیوه

  فرزندپروري
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  پایین حد  باال حد
6.79  
9.24  
14.74  
6.88  

5.59  
5.43  
1.26  
6.06  

0.213  
0.865  
2.429  
0.210  

2.887  
2.995  
5.431  
2.970  

6.37  
7.33  
8.00  
6.47  

183  
12  
5  

200  

  مقتدارانه
  آزادگذارانه
  مستبدانه
  جمع

ترتیـب   هاي فرزنـدپروري را بـه   میانگین سازگاري اجتماعی در هریک از شیوه 4جدول 
  .نشان داده است 8و  ،33/7، 37/6

  هاي فرزندپروري با سازگاري اجتماعی شیوه بارةسویه در نتایج محاسبات واریانس یک. 5جدول 
    جمع مجذور  آزادي درجۀ  میانگین مجذور  فراوانی  معناداري سطح

0.282  1.274  
  

11.211  
8.799  

2  
197  
199  

22.421  
1733.399  
1755.820  

  گروهی بین
  گروهی
  جمع

این . بررسی شده است Fآزمون با استفاده از ها  معناداري تفاوت این میانگین 5در جدول 
هاي فرزندپروري و سازگاري اجتماعی تفاوت معنـاداري   دهد که بین شیوه جدول نشان می

  .شود می  فرضیۀ دوِ پژوهش رد ،بنابراین. وجود ندارد) درصد 90درصد و  95در سطح (
  سازگاري اجتماعیدر هاي فرزندپروري  نتایج حاصل از استفاده از آزمون توکی در رابطه با تأثیر شیوه. 6جدول 

 سطح  درصد 95 اطمینان درجۀ
  معناداري

 انحراف خطاي
  استاندارد

 تفاوت
هاي  شیوه  تعداد  میانگین

  پایین حد  باال حد  فرزندپروري
1.13  
1.55  

3.05-  
4.80-  

0.523  
0.448  

0.884  
1.345  

0.96-  
1.63-  

2  
3  

  مقتدارنه
1  

3.05  
3.06  

1.13-  
4.40-  

0.523  
0.906  

0.884  
1.579  

0.96  
0.67-  

1  
3  

  آزادگذارانه
2  

4.80  
4.40  

1.55-  
3.06-  

0.448  
0.006  

1.345  
1.579  

1.63  
0.67  

1  
2  

  مستبدانه
3  

هـاي   هاي سازگاري اجتماعی در شیوه دهد که تفاوت میانگین آزمون توکی هم نشان می
بر رد فرضیۀ دو کید أتمنظور  این محاسبات به. دو معنادار نیست به دوصورت  فرزندپروري به

هـاي   آموزان مبتنی بر شیوه یعنی بین میانگین نمرات سازگاري عاطفی دانش ؛اند گرفتهانجام 
  .فرزندپروري تفاوت معناداري وجود ندارد
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گـراي انطبـاقی و غیرانطبـاقی     بین سازگاري عاطفی فرزندان مادران کمـال  :فرضیۀ سوم
  .تفاوت معناداري وجود دارد

  گرایی کمالبستگی سازگاري عاطفی با  هم. 7جدول 
  گرایی کمال  عاطفی سازگاري
0.01-  

  انطباقی گرایی کمال  0.985

0.130  
  غیرانطباقی گرایی کمال  0.066

0.760  
  کلی گرایی کمال  0.285

0.166  
  فردي بین حساسیت  0.019

0.008-  
  بودن عالی يبرا تالش  0.911

0.023-  
  سازماندهی و نظم  0.748

0.032  
  مندي هدف  0.656

0.083  
  دیگران براي باال استانداردهاي  0.241

گرایـی،   گانـه کمـال   بستگی سازگاري عـاطفی بـا هریـک از سـطوح شـش      هم 7جدول 
شـود کـه    مالحظه مـی . دهد گرایی کلی را نشان می و کمال ،گرایی غیرانطباقی، انطباقی کمال

بسـتگی   درصـد بـا سـازگاري عـاطفی هـم       95ِفردي در سـطح   تنها شاخص حساسیت بین
با توجه بـه نمـرات سـازگاري، معنـاي آن ایـن اسـت کـه هرچـه         ). 166/0(اداري دارد معن

. شـود  تر می شود، ناسازگاري عاطفی فرزندان هم بیش ِفردي مادران زیادتر می حساسیت بین
بسـتگی   گرایی غیرانطباقی هم، با سازگاري عـاطفی هـم   توان گفت کمال با اندکی تسامح می

  ).تر از پنج درصد است اندکی بیش درصد که  6/6با خطاي (دارد 
گرایی دوبعدي غیرانطباقی و انطباقی در  هاي آماري مربوط به متغیر کمال در ادامۀ تحلیل

با   رابطه  در ذیلنتایج  tرابطه با متغیر وابستۀ سازگاري عاطفی و اجتماعی با استفاده از آزمون 
  .دست آمد بهمتغیر وابستۀ سازگاري عاطفی 
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  گرایی انطباقی و غیرانطباقی با سازگاري عاطفی در رابطه با کمال tتحلیل آماري آزمون . 8جدول 
  گرایی کمال  نمونه  میانگین  استاندارد انحراف

  2.941  عاطفی سازگاري
1.616  

5.88  
5.89  

191  
9  

  انطباقی گرایی کمال
  غیرانطباقی گرایی کمال

غیرانطبـاقی و انطبـاقی را ازلحـاظ    گرایـی   ، معنـاداري تفـاوت کمـال   8هاي جدول  داده
شـود، میـانگین نمـرات     گونـه کـه مشـاهده مـی     همان. سازگاري عاطفی بررسی کرده است

بـوده کـه    89/5و در مقولۀ غیرانطباقی  88/5گرایی انطباقی  سازگاري عاطفی در مقولۀ کمال
  .مساوي است تقریباً

  در رابطه با متغیر وابسته سازگاري عاطفی tنتایج حاصل از اجراي آزمون . 9جدول 
  عاطفی سازگاري  T  آزادي ۀدرج  معناداري سطح

0.997  198  0.004-  

شود که  در این جدول مشخص می. ها را بررسی کرده است تفاوت میانگین نیز 9جدول 
گرایـی غیرانطبـاقی و    از نظر سازگاري عـاطفی، بـین کمـال    ،بنابراین. معنادار نیست tمقدار 

  .شود درنتیجه فرضیۀ سوم رد می. انطباقی تفاوت معناداري وجود ندارد
گراي انطباقی و غیرانطبـاقی   بین سازگاري اجتماعی فرزندان مادران کمال: فرضیۀ چهارم

  .تفاوت معناداري وجود دارد
  گرایی کماللفۀ ؤمبستگی سازگاري اجتماعی با  هم. 10جدول 

  سازگاري اجتماعی
  0.77  گرایی انطباقی کمال

0.280  
0.132  
0.063  

  گرایی غیرانطباقی کمال

0.032  
0.651  

  گرایی کلی کمال

0.094  
0.187  

  فردي حساسیت بین
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0.043  
0.549  

  بودن عالیتالش براي 

0.146-*  
0.748  

  نظم و سازماندهی

0.159*  
0.023  

  ادراك فشار از سوي والدین

0.94-  
  مندي هدف  0.183

0.049  
0.490  

  استانداردهاي باال براي دیگران

دهد که بین سازگاري اجتماعی و دو مولفۀ نظم و سازماندهی و  نیز نشان می 10جدول 
گرایی شـاخص نظـم و سـازماندهی و ادراك فشـار از      ادراك فشار از سوي والدین و کمال

هرچه نظم . دارد متفاوتهاي  بستگی جهت البته این هم. بستگی وجود دارد والدین همسوي 
شـود و هرچـه ادراك فشـار از     تـر مـی   تر باشد، ناسازگاري اجتماعی کم و سازماندهی بیش
جـا هـم بـا خطـاي      در این. شود تر می تر باشد، ناسازگاري اجتماعی بیش سوي والدین بیش

بستگی وجود  گرایی غیرانطباقی و سازگاري اجتماعی هم کمال بین: توان گفت درصد می  3/6
تـر   تر باشد، ناسـازگاري اجتمـاعی هـم بـیش     گرایی غیرانطباقی بیش یعنی هرچه کمال ؛دارد
  .شود مییید أتفرضیۀ چهارم  ،بنابراین. شود می

  اجتماعیگرایی انطباقی و غیرانطباقی با سازگاري  در رابطه با کمال tتحلیل آزمون . 11جدول 
  گرایی کمال  نمونه  میانگین  استاندارد انحراف

  2.903  اجتماعی سازگاري
4.014  

6.39  
8.11  

191  
9  

  انطباقی گرایی کمال
  غیرانطباقی گرایی کمال

گرایی انطباقی و غیرانطبـاقی را   میانگین سازگاري اجتماعی در دو مقولۀ کمال 11جدول 
و  39/6گرایـی غیرانطبـاقی    شـود، میـانگین کمـال    مـی گونه که مشاهده  همان. دهد نشان می
مـورد  t معنـاداريِ تفـاوت دو میـانگین را از طریـق آزمـون       12 جدول. است 11/8انطباقی 

  .بررسی قرار داده است
  سازگاري اجتماعی ۀوابستدر رابطه با متغیر  tنتایج حاصل از اجراي آزمون . 12جدول 
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  اجتماعیسازگاري  t  درجۀ آزادي  سطح معناداري
0.09  198  1.704-  

محاسبه شده اسـت    -t 1.704مقدار . ها را بررسی کرده است تفاوت میانگین 12جدول 
  .درصد معنادار است  90که در سطح 

  
  گیري نتیجه. 12

 در ،دنـد کرییـد  أت فرزندپروري مقتدرانه را شیوة ،اکثر مادران در نمونۀ پژوهش ظاهرًاگرچه 
آموزان بنابر دو سبک اسـتبدادي و آزادگذارانـه    سازگاري عاطفی دانشعمل میانگین نمرات 

هـاي   تفاوت بین میانگین نمرات سازگاري عاطفی بنابر سـبک . نشان داد را تفاوت معناداري
سـبک   شـد  بینـی مـی   پـیش  ،نابر شواهد پژوهشـی ب. اما معنادار نبود ؛دیگر نیز وجود داشت

هـاي   میانگین ۀو در مقایس دست آورد بهتري را  فرزندپروري مقتدرانه سازگاري عاطفی بیش
بینـی محقـق    پیشاین  ؛ اماآموزان تفاوت بارزي را نشان دهد نمرات سازگاري عاطفی دانش

هـا در   آن .)Rothrauff and et al., 2009: 137-146( نشد و این نتیجه با یافته مخالف اسـت 
سازگاري عـاطفی، مشـاهده   ر دهاي فرزندپروري والدین  مطالعۀ خود در رابطه با تأثیر سبک

کردند که سبک والدینی مقتدرانـه در مقایسـه بـا دو سـبک دیگـر اسـتبدادي و آزادگـذار،        
در این مطالعه بین نمرات سازگاري . دهند تري از خود نشان می شناختی بیش سازگاري روان
  . اند، تفاوت معناداري دیده نشده است ین مستبدانه و آزادگذارانه داشتهکسانی که والد

آمـوزان   بر تأثیر شیوة فرزندپروري مقتدرانه در سازگاري عاطفی و اجتماعی دانش هم کوپکو
  :مهم اشاره کرد نکتۀ توان به دو در تبیین این نتیجه می .)Kopko, 2007: 1( کردتأکید 

حاکم بر  ۀهاي فرهنگی داراي مضامین اقتدارطلبان و ارزش هنجارها آمیختگی درهم )الف
هـاي فرزنـدپروري    رونق شیوه از سوي دیگرسو و  یکاز  در ایران شیوة فرزندپروري سنتی

  .شود مشاهده می د والدین امروزيآزادگذارانه در میان نسل جدی
میـانگین  تفـاوت را بـین   دقیـق و ظریـف    ۀمحاسببودن حجم نمونه امکان  کوچک )ب

 هـاي مقتدرانـه   آموزان تحت پوشش سـبک  نمرات سازگاري عاطفی در میان دو گروه دانش
 دو بـه  دوهاي مزبـور   اگرچه میانگین دیگر، به بیان. پذیر نکرد امکان آزادگذارانه و )استبدادي( 

   .ندنشان داده نشددار اازنظر آماري معن متفاوت بودند،
والدین هاي فرزندپروري  بنابر شیوهن گروه نمونه آموزا دانشمیزان سازگاري اجتماعی 
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طورکلی در تباین با نتایج مطالعات  این یافته به. دهد داري را نشان نمیاتفاوت معنآنان، 
شناختی  بامریند است که بر ارجحیت شیوة فرزندپروري مقتدرانه در راستاي سالمتی روان

 Onder and( گوالي اوندر و و )١ :٢٠٠٧ ,Kopko( با یافتۀ کوپکودارد و تأکید فرزندان 

Qulai, 2009: 508-514(  توانـد   ها و رفتـار والـدین مـی    نگرش ها معتقدند آن .استمتباین
  .تأثیر قرار دهد هاي شخصیتی و سازگاري با محیط کودکان را تحت ویژگی

ز اگیـر   نوجوانان والدین اقتـدارمنش و سـهل  تر  که بیش دهد بررسی کلی نتایج نشان می
نوجوانان والدین اقتدارمنش در همۀ ابعاد . ندمند بهرهیی شایستگی اجتماعی باالو نفس  عزت

و اجتماعی  ،عملکرد رفتاري، روانی ،شوندگان نسبت به دیگر مصاحبه ،استقالل و سازگاري
استقالل  سطح نوجوانانی که :دیده شدها  همچنین پس از تجزیه و تحلیل داده .داشتندباالیی 
شایستگی اجتماعی و تحصیلی نیز در سطح  و نفس از نظر عزت ها مطلوب نیست، آن روانی
  . تر است بیش شان گیرند و مشکالت رفتاري و افسردگی تري قرار می پایین

شـاید نوجوانـان دختـر گـروه      :توانیم بگوییم میآن  منابعبنابر در تبیین یافتۀ پژوهش و 
هـاي   براي سازگاري اجتمـاعی خـود در موقعیـت    اند که پرورش یافته ینمونۀ ما در مدارس

 هـاي  مثل تجربه مکملی را هاي هتجرب پذیري والدینشان در کنار فرایند جامعه ،بیرون از خانه
وجـود   بربنـا  یپـژوهش فعلـ   جـۀ ینت هرحال، به .اند آموخته ساالن آموزشگاهی و روابط با هم

 شـان  ینیوالـد  يهـا  سـبک  از متأثر آموزان دانش یاجتماع يسازگار در نیوالد يفرزندپرور
  .پیدا نشد هاین فرضییید أتهمچنین پژوهشی براي . نداد نشان را يمعنادار تفاوت
تواند  ِفردي می جا که حساسیت بین از آن: توان گفت نیز میتحلیل نظري این یافته  بارةدر

 اي هلفـ ؤم منزلـۀ  بـه توانـد   مـی این عامل د، شوهاي نظري مطرح  ِفردي در تبیین فت بینبا در
 ،مطالعه در این .)٩٢٤-٩١٣ :٢٠٠٥ ,Miquelon( معطوف به دیگران مورد توجه قرار گیرد

ِفردي و تـدارك معیارهـاي سـطح     حساسیت بینلفۀ ؤمبر کید أتگرایی با  میان کمال ۀرابطکه 
هاي اختالالت عاطفی نظیر  دهی شناختی فرد و پیامد ارچوب خود نظمهتأثیر آن در چ يباال

مورد بررسی قـرار  را  )social anxiety( و اضطراب اجتماعی )dysphoria( غمگینی مالمت و
سـازگاري   دردیگران و تـأثیر آن   گرایی هاي معطوف به خود و اجتماعی کمال بر سنجه ،داد

   .ه استشدکید أت عاطفی فرد
فرزنـدان   گرایی مادران بـا  نشان داد که بین کمال) 2005( دیگرانو  نریسونتایج پژوهش 

گرایـی غیرانطبـاقی    همچنین آشکار شد که کمال. گرایی معناداري وجود دارد ها هم دختر آن
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شناختی آنـان   تواند در رابطه با سازگاري فرزندانشان مطرح شود و بر کنترل روان والدین می
  .نفوذ کند اعمال

رزندانشـان و  ف از سويترس از عدم برآورد معیارهاي سطح باالي مادران به بیان دیگر، 
لفـۀ  ؤمبـه   ،تحقیـق ایـن  کـه بنـابر   ، آموز دیگران در رابطه با برتربودن خود دانشیید أتعدم 

بستگی مزبـور ارائـه    شواهدي بر هم ،شود مربوط میگرایی مادران  ِفردي کمال حساسیت بین
در الگـوي خـود در رابطـه بـا      )37-10 :2011( دیگـران فلـت و   ،از سـوي دیگـر  . دهد می

افـرادي کـه    کننـد کـه   مـی ی و عدم وجود ارتباطات اجتماعی به این مفهوم اشاره گرای کمال
را تجربـه   )interpersonal perfectionism( فـردي  گرایـی بـین   وجود سطوح بـاالیی از کمـال  

دادن  نشـان و بـه واکـنش    دهنـد  نشان می ِفردي را احساس بارزي از حساسیت بین ،کنند می
وجـود سـطوح بـاالیی از     ،به بیان دیگـر . دارند اجتماعی دیگران تمایل پسخوراندشدید به 

ِفردي معطوف  سري تهاجمات بین در کنار یک ،گونۀ افراد ههاي درماند واکنشبه طلبی،  کمال
باالي عملکرد را که مادران یا  هنگامی که آنان نتوانند معیارهاي دست .شود منجر میبه خود 

برآورده کنند، نسبت به پسخوراند شکست مکرر خود از دیگـران   اند، خود آنان تدارك دیده
گرایـی را   افرادي که سطوح باالي کمـال  ،به بیان دیگر. دهند حد نشان می  از   حساسیت بیش

 کننـد؛ تمایل دارند در مقابل نظریات و رفتارهاي تدافعی دیگـران پافشـاري    ،ندکن مطرح می
و به بیان دیگر، عدم سـازگاري   از زندگیمندي  پسخوراند این واکنش کاهش حس رضایت

  .)ibid( است عاطفی
گرایـی   ، در مطالعات خود نشان دادنـد کـه ابعـاد کمـال    )129: 1387( بشارت و عزیزي

) 1381(همچنـین نوریـان   . دهد هاي فرزندپروري را تحت نفوذ خود قرار می والدینی، سبک
. ها تـأثیر مسـتقیم دارد   سازگاري فرزندان آنبیان کرد که ارتباط عاطفی مادران و فرزندان بر 

مـادر  ) فـردي  حساسیت بین(گرایی انطباقی  اي است که در رابطه با کمال ارتباط عاطفی سازه
، ازنظـر ارتباطـات عـاطفی بـا     انـد  گـراي انطبـاقی   مادرانی که کمال ،بنابراین. شود مطرح می

ایـن  . دهنـد  فرزندانشان مشکل دارند و براي سازگاري عاطفی آنان الگوي مناسبی ارائه نمی
بودن تفاوت میانگین نمرات سازگاري عـاطفی فرزنـدان مـادران     معنادارتواند براي  عامل می

  .قبولی باشد گراي انطباقی و غیرانطباقی تبیین قابل کمال
گرایـی و   ، در این زمینـه دریافتنـد بـین نمـرات مقـوالت کمـال      )2006( دیگرانآلدیا و 

گرایی انطبـاقی و غیرانطبـاقی    کمالهاي  لفهؤمگونه که در  همان(متغیرهاي شناختی و عاطفی 
گرایـی نیـز بـا     به همین ترتیب است کـه کمـال  . تفاوت معناداري وجود دارد) شود دیده می
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معناداري  ۀرابطو سازگاري تحصیلی ) فی و اجتماعیعاط(شناختی  هاي سازگاري روان متغیر
هـاي   گرایـی بـا شـاخص    شناختی و عاطفی کمـال هاي  لفهؤمبه بیان دیگر، . دهد را نشان می

کارگیري  این مطالعه همچنین در به. اند مربوطسازگاري اجتماعی و عاطفی به نحو معناداري 
تـالش بـراي   (گرایـی غیرانطبـاقی    کمال ترکردن اثرهاي رنگ منظور کم اي به اي مداخله برنامه
نظـم  والدین هرچه به بیان دیگر، . کند میکید أت) مندي بودن، نظم و سازماندهی و هدف عالی

شـود و   مـی  تـر  بـیش ، ناسازگاري اجتماعی قرار دهندیید أتي را مورد تر و سازماندهی بیش
. یابـد  نیز افزایش مـی  ، ناسازگاري اجتماعیباشد تر هرچه ادراك فشار از سوي والدین بیش

هـا   زیـرا آن  ؛دشـو  مسـتند مـی   )2005( دیگرانهاي پژوهش ما در پژوهش کاردینال و  یافته
ـ   نحـو هـم   گرایـی بـه   دریافتند که شکل غیرانطباقی کمال سـازگاري اجتمـاعی   راي سـازي ب

  .داردمنفی  یهای پیامد
بـه خـود و   گرایـی معطـوف    عـد کمـال  که ب معتقدند )470-456 :1991(هویت و فلت 

از  ایـن رابطـه  تجلـی  . ارتباط داردآموزان  زاد در دانش گرایی اجتماعی با انگیزش برون کمال
اصل از عدم توانایی در ایجـاد کنتـرل شخصـی بـر معیارهـاي      ح حسی از درماندگیِ طریق

تمایل بسیار زیاد به درخواست کمک از دیگران و اجتنـاب از تنبیـه    نیز از طریقارزیابنده و 
 بـه بیـان  . آمـوزان اسـت   این خود شاخص ناسازگاري اجتماعی دانـش  شود که  میمشخص 

گـرا در تبیـین سـطوح     شده ازنظر اجتماعی توسط فرد کمـال  نقش معیارهاي توصیف دیگر،
 زاد یا خودانگیختگی تبیین است تا در رابطه با انگیزش درون تر قابل زاد او بیش انگیزش برون

وجود معیارهاي سـطح   :توان گفت در این راستا می. دیگراند ییأتبدون دریافت پاداش و  او
هـاي شـناختی و اجتمـاعی     بدون توجه به قابلیـت  ،طلب باالي عملکرد توسط والدین کمال

که خود منبـع مهـم تقویـت    ، آموزان را مدي تصوري دانشآتنها خودکار نه ،آموزان آنان دانش
تـأثیر   تحت ،ماعی حاصل از آن استزاد و پیشرفت تحصیلی و سازگاري اجت انگیزش درون

هاي فرد را در فرزندان  مندي از زندگی و تالش تواند احساس رضایت که میبل ،دهد قرار می
زاد درمانـدگی   هـاي ناشـی از وجـود انگیـزش بـرون      تکـرار شکسـت   وها ایجـاد کنـد    آن

یابی به معیارهاي باالي والـدینی ازجملـه نظـم و سـازماندهی و      آموزان را براي دست دانش
 متفاوتهاي بسیاري بر نفوذ ابعاد  پژوهش ،ترتیب  این  به .داشته باشددنبال  بهادراك فشار را 

 ،شـناختی آنـان   آمـوزان و سـازگاري روان   هـاي انگیزشـی دانـش    گیري گرایی بر سمت کمال
  .)1: 1388، دیگرانماسن و ( اند کید کردهأت ،عد اجتماعیخصوص از ب به

کــه شــکل  )socialy prescribed perfectionism( گرایــی اجتمــاعی کمــالبعــد بــر  بنــا
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بینانه  هاي دیگران معیارهاي غیرواقع ویژگیبر کید أتکرده، گرایی را برجسته  غیرانطباقی کمال
بـراي برتربـودن    ،کند و او را بنابر آن معیارهاي سخت ارزیابی نمـوده  مطرح می فردرا براي 

را  آمـوزان اخـتالالت بسـیاري    در سـازگاري اجتمـاعی دانـش    و کنـد  بر او فشـار وارد مـی  
اسـت کـه نفـوذ    ) 1984(ن الزاروس و فـولکم  ۀریـ ظایـن یافتـه منطبـق بـا ن     .دشو می  سبب

و انـد   نمـوده ییـد  أتشـناختی فـرد    سـازگاري روان را بر ) گرایی کمال( هاي شخصیتی ویژگی
ارزیـابی مکـرر   بـه خود که افراد با توجه به آن کنند  مطرح میاي  کننده عامل وساطت منزلۀ به

  .کنند هاي فشارزا را در خود تعیین می و شیوة مقابله با موقعیت کنند اقدام می
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