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چکیده
ــروری اهــمــیــت زیـــادی  ــدپـ ــرزنـ ســبــک هــای فـ
میزان  تعیین  پژوهش  این  کلی  هدف  دارد. 
کمال گرایی و سبک های  رابطه دین داری با  
توصیفی  پژوهش  روش  اســت.  فرزندپروری 
آزمـــــون  بــــــرای  و  ــد  ــاشــ ــ ب مــــی  ــگــی  ــســت هــمــب
هــمــبــســتــگــی  ضـــریـــب  از  تــحــقــیــق  فـــرضـــیـــات 
تحلیل  آزمــون  رگرسیون،  تحلیل  و  پیرسون 
شد.  استفاده   T آزمــون  و   )anova( واریانس 
با  ــن داری  ــ دیـ ــطــه  راب ــه  ک داد  نــشــان  نــتــایــج 
و  معنادار  آمرانه  و  سهل گیرانه  فرزند پروری 
کمال گرایی  رابطه  مقابل  در  می باشد.  مثبت 
معنادار  آمرانه  و  گیرانه  سهل  فرزندپروری  با 
نــتــایــج  هــمــچــنــیــن  ــد.  ــاشـ ــی بـ مـ مـــعـــکـــوس  و 
و  دیـــن داری  میان  کــه  می باشد  ایــن  بیانگر 
رابطه  مقتدرانه  فرزندپروری  با  کمال گرایی 

ندارد. وجود  معناداری 

ABSTRACT
Parenting styles are very important. 
The overall purpose of this study is 
to determine the relationship between 
religiosity and perfectionism and 
parenting styles. The research method 
is descriptive correlation and Pearson 
correlation coefficient and Regression 
analysis, analysis of variance )anova( 
and T-test were used to test the research 
hypotheses. The results showed that 
the relationship between religiosity 
and negligent and authoritarian 
parenting is significant and positive. 
In contrast, the relationship between 
perfectionism and negligent and 
authoritarian parenting is significant 
and inverse. The results also indicate 
that there is no significant relationship 
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مقدمه
که  فرزندپروری یکی از اساسی ترین و مهم ترین دغدغه های انسان در زندگی است تا جایی 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به فرزند خود امام مجتبی؟ع؟ در نامه ای از نهجالبالغه می فرمایند:

گر ناراحتی به تو  »و چون تو را جزیی از وجود خود، بلکه تمام وجود خودم یافتم گویی که ا
گر مرگ دامانت را بگیرد دامن مرا گرفته، به این جهت اهتمام به کار تو  رسد، به من رسیده و ا

را اهتمام به کار خود یافتم« )نهجالبالغه، نامه 31(.1
که هنوز  فرزندپروری شامل یک سری از مهارت های بین فردی و توقعات هیجانی است 
آموزش رسمی کمی درباره این وظایف وجود دارد. بیشتر والدین فعالیت های فرزندپروری را 

از والدین خود یاد می گیرند )سانتراک، 2001(.
کرده است  کودک سه نوع سبک فرزندپروری ارائه  بامریند2 بر اساس نوع روابط والدین و 

که عبارت اند از:
و 11 زیاد  فرزندان  به  نسبت  والدین  کنترل  و  تربیتی محبت  این شیوه  در  مقتدرانه:   سبک 

مناسب است؛
 سبک مستبدانه: در این سبک کنترل زیاد و محبت کم است؛21
 آسان گیرانه: شاخصه این سبک محبت زیاد و کنترل کم می باشد )استینبرگ و همکاران، 31

.)19۸9
از نظر بالبی3 بین تجربه های دوران کودکی فرد از والدین خود و رفتار والدگری بعدی او رابطه 
و پیوستگی وجود دارد و می توان گفت سبک مراقبتی والد به جهت یابی دل بستگی فرد مربوط 

1. »وجدتک بعضی بل وجدتک کیل حیت کان یشء لو اصابک اصابین وکان املوت لو اتاک اتاین فعناین من امرک ما یعنیین 
من امر نفسی«1

2 .Baumrind,d.
3.Bowlby,t.

کــمــال گــرایــی،  ــا: دیـــــــن داری،  ــدواژه هـ ــیـ ــلـ کـ
فرزندپروری. سبک های 

between religiosity and perfectionism 
with authoritative parenting.

KEYWORDS: piety, parenting style, 
perfectionism
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است که به نوبه خود در کودکان او بازتاب می یابد )شپلی،1 2001(. طی پژوهش های )بلسکی،2 
هرتزوگوروین،3 19۸6( نشان داده شده است که سبک دل بستگی مراقبت کننده ممکن است 
احساسات شخص نسبت به کودکان و توانایی اش برای ارتباط با آنها را تحت تأثیر قرار دهد. 
که دست کم برای زنان، ممکن است رابطه ای بین تجارب  )بورگو،4 2003( نیز اظهار می دارند 

کودکی و میل به داشتن کودکان و احساسات مربوط به نقش والدینی وجود داشته باشد.
در نتیجه می توان گفت که در شیوه های فرزندپروری نوعی انتقال بین نسلی وجود دارد. 
انتقال بین نسلی شیوه های فرزندپروری، تأثیر تجارب زمان کودکی خود والدین در فعالیت ها 
و نگرش های فرزندپروری شان را نشان می دهد. انتقال بین نسلی، بخشی از اجتماعی شدن 
اولیه  نسل  در  فرزندپروری  نگرش های  و  رفتار  منشأ  به  مربوط  مفهوم  و  کننده«  »اجتماعی 

است )وان ایزندورن،5 1992(.
عوامل متعددی را می توان نام برد که در سبک های فرزندپروری دخیل است مانند رضایت 
زناشویی )حقیقی و خلیل زاده، 1390(، باورهای مذهبی والدین، فضای فرهنگی خانواده ها و 
وضعیت اقتصادی خانواده ها )علم الهدی و میری، 1395(. یکی از عوامل مهمی که می تواند 
گستره وسیع ادیان و  بر سبک فرزندپروری نقش داشته باشد، دین داری است، با توجه به 
مظاهر دین داری و پدیده های دینی برخی پیدا کردن گوهر مشترک ادیان را ناممکن می دانند 

)کرافورد،6 2002(.
برانگیخته  تعالی یافته،  کمک احساسات  که به  آرنولد7 اخالقیاتی است  از نظر ماتیو  دین 

شده و فروزان گشته است )آلستون و دیگران، به نقل از: آذر بایجانی، 13۸5(.
که هم به اصول بینشی بشر نظر دارد و هم  دین، مجموعه عقاید، قوانین و مقرراتی است 
درباره اصول  گرایشی وی سخن می گوید و هم اخالق و شئون زندگی او را زیر پوشش دارد. به دیگر 
سخن، دین مجموعه عقاید، اخالق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره فرد و جامعه انسانی و 

پرورش انسان از طریق وحی و عقل در اختیار آنان قرار دارد )جوادی آملی، 13۸0، ص27(.

1 .Shepley, R. P.
2. Belsky, J.
3 . Hertzog, M
4 . Bjorgo, L.
5 . Van IJzendoorn, M. H.
6 . Crawford.
7 . Arnold, m.
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دین داری به مجموعه باورهایی در خصوص یک قدرت فرا بشری، احساسات مرتبط با آن 
قدرت و کردارهای آیینی در قبال آن اشاره دارد )اسمیت، 1963، به نقل از: ولف،1 13۸6(. 

که  می باشد  والدین  کمال گرایی  فرزندپروری،  در سبک  مهم  عوامل  از جمله  و همچنین 
به نظر می رسد تأثیرات منفی بر فرزندپروری داشته باشد )بشارت، عزیزی و حسینی، بی تا(.
کمال گرایی، یک صفت شخصیتی است که با تالش برای بی نقص بودن و وضع معیارهای 
و  شخصی  رفتار  از  انتقادی  کاماًل  ارزشیابی های  به  تمایل  با  همراه  عملکرد،  برای  عالی 

حساسیت بیش ازحد در مورد اشتباهات مشخص می شود )رایس2 و پروسر،3 2002(.
شیوه های فرزندپروری والدین و عوامل مؤثر بر آن از موضوعات کلیدی پژوهش است که 
شناخت این عوامل دخیل بر سبک های فرزندپروری به شناخت هرچه بیشتر تربیت فرزند 
گر این عوامل شناسایی نشوند، ممکن است  و تأثیرپذیری آن  از این عوامل منجر می شود. ا
مشکالت بسیاری برای فرزندان و خانواده ها به وجود بیاید که جبران آنها غیرممکن باشد.

تعیین  در  اساسی  نقش  می تواند  کمال گرایی  و  دین داری  عامل  دو  اینکه  به  توجه  با 
سبک های فرزندپروری داشته باشد، انسان های متدین با توجه به جهان بینی که به وسیله 
که به آنها پایبند هستند شکل می گیرد، نسبت به فرزند پروری اقدام می کنند. به  اعتقاداتی 
بیان واضح تر اینکه دین داری به طور مستقیم دخالت در سبک فرزندپروری دارد، در عصر 
حاضر با توجه به اینکه خانواده ها به  صورت هسته گرا درآمده اند و والدین حساسیت باالیی 
که فرزندانشان بدون هیچ  کرده اند و در هر امری تالش بر این دارند  نسبت به فرزندان پیدا 
که به نظر می رسد این دو متغیر دارای  آنجا  از  و  امور تربیت شوند؛  عیب و نقصی در همه 
تأثیرات متقابلی هستند؛ لذا محقق در صدد برآمده است که بگوید دین داری و کمال گرایی، 
سبک های فرزندپروری را پیش بینی می کنند و این دو با سبک های فرزندپروری رابطه دارند.

روش رژوهش
فرزندپروری  با سبک های  کمال گرایی  و  دین داری  رابطه  تعیین  کلی  با هدف  تحقیق  این 
انتخاب  نفر  پردیسان قم 115  نفری منطقه 6  آماری 100۸  از جامعه  بدین منظور  می باشد. 
ضریب  از  تحقیق  فرضیات  آزمون  برای  گرفت.  قرار  آنان  اختیار  در  پرسش نامه ها  و  شدند 

1 . Wullf, D.M.
2 . Rice, K. G.
3 . & Preusser, K. J.
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همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، آزمون تحلیل واریانس )anova( و آزمون T نمونه های 
مستقل استفاده شده است.

ساده،  تصادفی  نمونه گیری  در  است.  ساده  تصادفی  پژوهش  این  در  نمونه گیری  روش 
از اعضای جامعه  احتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه یکسان است و هر یک 

شانس برابر و مستقل برای قرار گرفتن در نمونه دارد. 

ابزارهابن که جهت جمع آوری اطالعات از  روه نمونه در نظر  رکته  شده است علارت اند از:
1. پرسش نامه خودشناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسالمی دکتر آذربایجانی )13۸5(
به طور کلی این پرسش نامه شامل 70 ماده است که ماده های شماره 3،۸،9،13،15 از چپ به راست 

و بقیه از راست به چپ، امتیازشان افزایش می یابد. مجموع امتیاز نیز از 70 تا 2۸0 متغیر است.
برای بررسی پایایی و اعتبار سازه، گروه نمونه ای با تعداد 37۸ نفر از دانشجویان دانشگاه 
تهران، دانشگاه آزاد تهران شمال و طالب حوزه علمیه قم، در گروه سنی 17 تا 25 سال، به طور 
تصادفی انتخاب شد. نتیجه پژوهش، پرسش نامه را در دو مقیاس R1 )عقاید و مناسک( و 
R2 )اخالقیات( معادل 793% می باشد. در مجموع جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم )R با 

را در سه حوزه عقاید، مناسک و اخالق نشان می دهد. اعتبار  آلفای معادل %936(  ضریب 
سازه آزمون، بر اساس تفاوت معنادار میان طالب حوزه علمیه قم با دانشجویان دانشگاه های 

تهران و آزاد در مورد R,R1 ثابت می شود )آذربایجانی، 13۸5(؛
2. پرسش نامه فرزندپروری بامریند )199۸(

این پرسش نامه دارای 30 سؤال است که 10 سؤال آن به شیوه آزادگذاری مطلق، 10 سؤال 
به شیوه آمرانه و 10 سؤال دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین به امر پرورش فرزند مربوط 
مورد  در  نمره مجزا   3 نمرات،  با جمع  و  نمره گذاری می شود   5 تا   1 از  مقیاس  این  می شود، 
آزادگذاری مطلق، آمرانه و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی، به دست می آید. این پرسش نامه در 
ایران توسط اسنفدیاری )1374( و بینم )1379( مورد استفاده قرار گرفته است. اسفندیاری، 
اعتبار بازآزمایی این پرسش نامه را برای سهل گیرانه 0/69، برای آمرانه 0/77 و برای اقتدار 
که  کرده است. در پژوهش تنکابنی و بندچی )1379( نشان داده شد  گزارش  منطقی 0/73 
اعتبار پرسش نامه 0/72 است و بنابراین، پرسش نامه از روایی پژوهشی الزم برخوردار است؛

3. پرسش نامه کمال گرایی هیل و همکاران )2004(
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گویه های ما بر اساس مقیاس  که  گویه و ۸ خرده مقیاس می باشد  این مقیاس دارای 59 
2؛  مخالفم:  تا حدی  3؛  موافقم:  تا حدی  4؛  موافقم:  کاماًل  به صورت  لیکرت  پنج درجه ای 
کاماًل مخالفم: 1 نمره گذاری می شوند. در پژوهش جمشیدی و همکاران )13۸۸(، اعتبار سازه 
مذکور با تحلیل عاملی تأییدشده و ضریب آلفای کرونباخ آن برای خرده مقیاس ما در دامنه 

61/._ 91 برآورد شده است.
کنین منطقه 6 پردیسان، مجموعه ساختمان های مورد  به  منظور اجرای پژوهش از بین سا
که مجموعًا به تعداد 13  گردید و عناوین مورد نظر  کاماًل لیست  که داشتند،  نظر با عناوینی 
عدد بودند با قرعه به ترتیب نوشته شدند و به ترتیب عناوینی که با انجام قرعه کشی انتخاب 
گردیدند و در این مرحله با استفاده ازrandom  سیستم تعداد مورد   شده بودند شماره گذاری 
نظر انتخاب گردیده و پرسش نامه ها در اختیار افراد منتخب قرار گرفت و بعد از پاسخگویی 

از تک تک افراد جمع آوری گردید.
جهت تجزیه وتحلیل داده های به  دست آمده، از شاخص های و روش های آمار استنباطی 
استفاده  شده است که برای به  دست آوردن تحلیل کوواریانس، آزمون t مستقل و آزمون آنوا 

به کمک نرم افزارspss25 استفاده شد.

یاکته های رژوهش
آورده می شود سپس به  ابتدا یافته های توصیفی تحقیق با جداول مربوطه  در این قسمت 

یافته های تحلیلی تحقیق پرداخته شده است.

یاکته های توصیفی تحقیق
جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

درصد تجمعیدرصدفراوانی

564۸.74۸.7مذکر

5951.3100.0مونث

115100.0جمع
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جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

76.16.66.6کمتر از 24

29-251412.213.219.۸

34-302320.021.741.5

39-352320.021.763.2

44-401916.517.9۸1.1

49-4597.۸۸.5۸9.6

50119.610.4100.0 و باالتر

10692.2100.0جمع

97.۸بی جواب

115100.0جمع

جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

1210.411.311.3زیر دیپلم

3933.936.۸4۸.1دیپلم

65.25.753.۸فوق دیپلم

3631.334.0۸7.7لیسانس

10۸.79.497.2فوق لیسانس

32.62.۸100.0دکتری

10692.2100.0جمع

97.۸بی جواب

115100.0جمع
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جدول آماره های توصیفی پاسخگویان 

انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهتعداد

11517۸.00277.00239.۸95722.10665دین داری

11511.0044.0024.33046.71۸62فرزندپروری سهل گیرانه

11511.0040.0022.۸47۸6.62934فرزندپروری آمرانه

11527.0050.0044.36524.42596فرزندپروری مقتدرانه

115112.00219.00167.591319.61444کمال گرایی

یاکته های تحلیلی تحقیق
در این قسمت همبستگی ها و تحلیل رگرسیون ها به صورت تفصیلی آورده شده است.

با توجه به جدول خالصه مدل رگرسیون متغیرهای پیش بین )کمال گرایی و دین داری( 
متغیر  دو   )R2=0.342( تعیین  ضریب  با  که  گفت  می توان  )فرزندپروری(  مالک  متغیر  بر 
کمال گرایی و دین داری 34 درصد تغییرات متغیر فرزندپروری را توضیح می دهند و 66 درصد 
تغییرات فرزندپروری توسط متغیرها یا عوامل دیگری توضیح داده می شود که در این تحقیق 

به آنها پرداخته نشده است.
جدول رگرسیون متغیرهای دین داری و کمال گرایی با متغیر فرزندپروری 

خالصه مدل رگرسیون

برآورد خطای استانداردضریب تعیین اصالح شدهضریب تعیینRمدل

10/5۸5a0/3420/3309.36653

a.  متغیرهای پیش بین دین داری، کمال گرایی
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ضرایب تأثیر

مدل
B

ضرایب تأثیر ضرایب تأثیر استاندارد نشده
سطح Tاستاندارد شده

معناداری
بتاخطای استاندارد

1

70.16712.1۸15.7600000مقدار ثابت

0/3090/0450/5306.9110/000کمال گرایی

3.1960/002-0/245-0/1270/040-دین داری

a.  متغیر )مالک( فرزندپروری 

  )β=0/309 p =0/000( محقق در این پژوهش به این نتیجه می رسد که با توجه به سطح معنی داری
اما متغیر دین داری با  کمال گرایی بر فرزندپروری تأثیر مثبت دارد،  که متغیر  گفت  می توان 

توجه به سطح معناداری )β =-0/127, p =0/002( تأثیر منفی بر متغیر فرزندپروری دارد.
جدول رابطه فرزند پروری با کمال گرایی و دین داری 

دین داریکمال گراییسبک فرزند پروری

**0/310-**0/313فرزندپروری سهل گیرانه

*0/207-**0/545فرزندپروری آمرانه

0/0۸20/13۸فرزندپروری مقتدرانه

P<0/05 *        P<0/01 **

کمال گرایی با فرزندپروری سهل گیرانه و فرزندپروری  جدول فوق بیانگر همبستگی متغیر 
با فرزندپروری سهل گیرانه  کمال گرایی  گردید متغیر  که طبق آن مشخص  آمرانه می باشد 
 )R=0/545, p=0/000( در سطح اطمینان 99 درصد و با فرزندپروری آمرانه )R=313, p=0/001(

در سطح اطمینان 99 درصد ارتباط معناداری دارد.
گفت با  اما ارتباط دین داری با فرزندپروری مقتدرانه معنادار نمی باشد. بنابراین می توان 

افزایش میزان کمال گرایی، میزان فرزندپروری سهل گیرانه و آمرانه افزایش می یابد.
مقتدرانه،  فرزندپروری  بر  دین داری  متغیر  همبستگی  بیانگر  جدول  این  همچنین 

که  گردید  فرزندپروری سهل گیرانه، فرزندپروری آمرانه می باشد، با توجه به جدول مشخص 
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متغیر دین داری با فرزندپروری سهل گیرانه )R = -0/310, p =0/001( در سطح اطمینان 99 
درصد و با فرزندپروری آمرانه )R =-0/207, p =0/027( در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط 

معناداری دارد، اما ارتباط دین داری با فرزندپروری مقتدرانه معنادار نمی باشد.
جدول رگرسیون متغیرهای دین داری و کمال گرایی با متغیر فرزندپروری سهل گیرانه

خالصه مدل رگرسیون

ضریب تعیین ضریب تعیینRمدل
اصالح شده

برآورد خطای 
استاندارد

10/439a0/1930/17۸6.09100

جدول فوق بیانگر خالصه مدل رگرسیون متغیرهای پیش بین )کمال گرایی و دین داری( 
تعیین )R2=0.193( دو  به ضریب  توجه  با  )فرزندپروری سهل گیرانه( است.  بر متغیر مالک 
متغیر کمال گرایی و دین داری 19.3 درصد تغییرات متغیر فرزندپروری سهل گیرانه را توضیح 
دیگری  عوامل  یا  متغیرها  توسط  فرزندپروری سهل گیرانه  تغییرات  درصد   ۸0.7 و  می دهند 

توضیح داده می شود که در این تحقیق به آنها پرداخته نشده است.
ضرایب تأثیر

مدل
B

ضرایب تأثیر ضرایب تأثیر استاندارد نشده
سطح tاستاندارد شده

معناداری.
بتاخطای استاندارد

1

2۸.9327.9223.6520/000مقدار ثابت

0/1060/0290/3113.6610/000کمال گرایی

3.6260/000-0/30۸-0/0940/026-دین داری

بر متغیر  تأثیر متغیرهای پیش بین )کمال گرایی و دین داری(  جدول فوق بیانگر ضرایب 
که متغیر  گفت  مالک )فرزندپروری سهل گیرانه( است. با توجه به سطح معنی داری می توان 
متغیر  اما  دارد،  مثبت  تأثیر  سهل گیرانه  فرزندپروری  بر   )β =0/311, p =0/000( کمال گرایی 

دین داری )β= -0/30۸, p =0/000( تأثیر منفی بر متغیر فرزندپروری سهل گیرانه دارد.
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جدول رگرسیون متغیرهای دین داری و کمال گرایی با متغیر فرزندپروری آمرانه

خالصه مدل رگرسیون

ضریب تعیین ضریب تعیینRمدل
اصالح شده

برآورد خطای 
دوربین واتسوناستاندارد

10/5۸2a0/3390/3275.43۸101.5

دین داری(  و  )کمال گرایی  پیش بین  متغیرهای  رگرسیون  مدل  خالصه  بیانگر  فوق  جدول 
بر متغیر مالک )فرزندپروری آمرانه( است. با توجه به ضریب تعیین )R2=0.339( دو متغیر 
کمال گرایی و دین داری 33.9 درصد تغییرات متغیر فرزندپروری آمرانه را توضیح می دهند و 
66.1 درصد تغییرات فرزندپروری آمرانه توسط متغیرها یا عوامل دیگری توضیح داده می شود 
که در این تحقیق به آنها پرداخته نشده است. نتایج آزمون دوربین واتسون )1.5( نیز بیانگر 
از  با پدیده خودهمبستگی مواجه نیستیم و می توانیم  و  که خطاها مستقل بوده  این است 

رگرسیون خطی استفاده نمائیم.
ضرایب تأثیر

مدل
B

ضرایب تأثیر ضرایب تأثیر استاندارد نشده
استاندارد شده

t سطح
معناداری. خطای 

بتااستاندارد

1

6.6717.0720/9430/34۸مقدار ثابت

0/1۸40/0260/5447.0۸30/000کمال گرایی

2.6500/009-0/204-0/0610/023-دین داری

a.  متغیر )مالک( فرزندپروری آمرانه

بر متغیر  تأثیر متغیرهای پیش بین )کمال گرایی و دین داری(  جدول فوق بیانگر ضرایب 
متغیر  که  گفت  می توان  معنی داری  سطح  به  توجه  با  است.  آمرانه(  )فرزندپروری  مالک 
کمال گرایی )β=0/544, p =0/000( بر فرزندپروری آمرانه تأثیر مثبت دارد، اما متغیر دین داری 

)β =-0/204, p =0/009( تأثیر منفی بر متغیر فرزندپروری آمرانه دارد.
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جدول رگرسیون متغیرهای دین داری و کمال گرایی با متغیر فرزندپروری مقتدرانه

خالصه مدل رگرسیون

ضریب تعیین ضریب تعیینRمدل
اصالح شده

برآورد خطای 
دوربین وانسوناستاندارد

10/161a0/0260/0094.406۸31.750

a.  متغیرهای پیش بین دین داری، کمال گرایی

و دین داری(  )کمال گرایی  رگرسیون متغیرهای پیش بین  بیانگر خالصه مدل  جدول فوق 
بر متغیر مالک )فرزندپروری مقتدرانه( است. با توجه به ضریب تعیین )R2=0.26( دو متغیر 
کمال گرایی و دین داری 26 درصد تغییرات متغیر فرزندپروری مقتدرانه را توضیح می دهند و 74 
درصد تغییرات فرزندپروری مقتدرانه توسط متغیرها یا عوامل دیگری توضیح داده می شود که 
در این تحقیق به آنها پرداخته نشده است. بر اساس جدول فوق آماره آزمون دوربین واتسون 
)1.750( نیز بیانگر مستقل بودن خطاهاست و می توان از ضریب رگرسیون خطی استفاده کرد.

ضرایب تأثیر

مدل
B

ضرایب تأثیر ضرایب تأثیر استاندارد نشده
سطح tاستاندارد شده

معناداری.
بتاخطای استاندارد

1

34.5635.7316.0310/000مقدار ثابت

0/0190/0210/0۸30/۸۸70/377کمال گرایی

0/02۸0/0190/1391.4900/139دین داری

بر متغیر  تأثیر متغیرهای پیش بین )کمال گرایی و دین داری(  جدول فوق بیانگر ضرایب 
مالک )فرزندپروری مقتدرانه( است. با توجه به سطح معنی داری می توان گفت که هیچ کدام 
از متغیرها، کمال گرایی )β =0/0۸3, p =0/377( و دین داری )β =0/139, p =0/139( تأثیری 

بر متغیر فرزندپروری مقتدرانه ندارند. 

احث و نتیجه  یری
با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که رابطه میان متغیرهای پیش بین )کمال گرایی 
و دین داری( و متغیر مالک )فرزندپروری سهل گیرانه(، با توجه به سطح معنی داری، متغیر 
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بر  منفی  تأثیر  دین داری  متغیر  اما  دارد،  مثبت  تأثیر  فرزندپروری سهل گیرانه  بر  کمال گرایی 
متغیر فرزندپروری سهل گیرانه دارد.

در رابطه میان متغیرهای پیش بین )کمال گرایی و دین داری( و متغیر مالک )فرزندپروری 
آمرانه(، با توجه به سطح معنی داری می توان گفت که متغیر کمال گرایی بر فرزندپروری آمرانه 

تأثیر مثبت دارد، اما متغیر دین داری تأثیر منفی بر متغیر فرزندپروری آمرانه دارد.
در رابطه میان متغیرهای پیش بین )کمال گرایی و دین داری( و متغیر مالک )فرزندپروری 
مقتدرانه(، با توجه به سطح معنی داری می توان گفت که هیچ کدام از متغیرها، کمال گرایی و 

دین داری تأثیری بر متغیر فرزندپروری مقتدرانه ندارند.
می رسد،  ما  نظر  به  که  احتمال  دو  به  گفت  شاید  بتوان  دین داری  یافته های  مورد  در 

دین داری نتوانسته، سبک فرزندپروری مقتدرانه را پیش بینی کند.
آورده ایم، واقعیت  از پرسش نامه دین داری به دست  که ما  اینکه نتیجه ای  احتمال اول 
گزارشی دهند از دین داری شان و  کامل می کنند، می خواهند  امر نبوده، مردم وقتی تست را 
وقتی می خواهند گزارش دهند به سمت جنبه های مثبت تمایل دارند؛ یعنی نگاه نقادانه به 
خودشان را ندارند، و ضعفی که عارض این پرسش نامه می باشد این است که ظاهرًا نتوانسته 

واقعیت عملکردی را در قلمرو دین داری بسنجد؛
جهت گیری  اساس  بر  خودشناسی  پرسش نامه  سؤاالت  به  توجه  با  اینکه  دوم  احتمال 
مذهبی اسالمی که ما تک تک گویه های پرسش نامه را بررسی کردیم و با توجه به گویه هایی 
سبک های  با  مستقیم  رابطه  و  می سنجد  را  کلی  دین داری  پرسش نامه  این  پرسش نامه، 
را  فرزندپروری  خاص  سبک  فرزندپروری،  سبک  پرسش نامه  ولی  ندارد.  را  فرزندپروری 
باید  بسنجیم  را  پیش بینی  و  رابطه  این  دقیق  شکل  به  می خواستیم  گر  ا ما  می سنجد. 

پرسش نامه دین داری در بعد فرزندپروری داشتیم.
آنها به  اندازه ای نگران اشتباه  کمال گراها استرس روان شناختی و جسمی بیشتری دارند. 
که در برابر مسائل، رویکردی خشک و غیراخالقی از خود نشان می دهند. آنها  کردن هستند 
با شکست  کمال گرا  افراد  که وقتی  کار، تعلل می ورزند. قابل درک است  کردن  به جای تمام 
روبه رو می شوند به خودشان شک می کنند و اعتماد به  نفس خود را از دست می دهند )کلی 
که این  گفت  اینک، 199۸(. لذا این بیان مؤید یافته های ما بوده و در تبیین این امر باید 
کمال گرایی  متغیر  که  می کند  بیان  را  امر  این  داشته،  پی  در  نیز  را  تعلل  که  افراطی  دیدگاه 
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می تواند به  عنوان متغیر پیش بین سبک های فرزندپروری باشد.
سبک های  با  دین داری  متغیر  رابطه  که  می باشد  این  بیانگر  پژوهش  نتایج  همچنین 
با فرزندپروری سهل گیرانه )R = -0/310, p =0/001( در سطح  فرزندپروری متغیر دین داری 
اطمینان 99 درصد و با فرزندپروری آمرانه )R = -0/207, p =0/027( در سطح اطمینان 95 

درصد ارتباط معناداری دارد.
گفت با  اما ارتباط دین داری با فرزندپروری مقتدرانه معنادار نمی باشد. بنابراین می توان 

افزایش میزان دین داری، میزان فرزندپروری آمرانه و سهل گیرانه کاهش می یابد.
از بین سبک های فرزندپروری، سبک آمرانه و سبک سهل گیرانه ارتباط معنی دار و معکوس 
عنوان  با  تحقیقی  را  سهل گیرانه  سبک  با  دین داری  منفی  رابطه  که  دارند  دین داری  با 
گویی هیجانی در آمادگی به اعتیاد نوجوانان  نقش دین داری، سبک های فرزندپروری و نا
مقتدرانه  سبک  که  ما  یافته های  برخالف  ولی  می کند،  تأیید   )1394 غالمرضا،  )محمدی، 
رابطه ای با دین داری نداشت تحقیق مذکور بیان داشته که بین دین داری و سبک مقتدرانه 
در  دین داری  آزمون مدل  عنوان  با  تحقیقی  و همچنین  دارد  وجود  معنادار  و  مثبت  رابطه 
هیجانی  عزت نفس، هوش  میانجی گری  با  فرزندپروری  اساس سبک های  بر  دانش آموزان 
که  دانش آموزانی  که  متذکر شده اند  را  امر  این  و همکاران، 1396(  کار  )فدا روانی  و سالمت 

والدینشان از سبک مقتدرانه استفاده می کردند، دین دارتر بودند.
که افراد متدین، با توجه به آموزه های دینی مورد اعتقاد و پذیرش خود،  پر واضح است 
اجتناب  سهل گیرانه(  و  آمرانه  سبک های  )همان  مناسب  غیر  فرزندپروری  سبک های  از 
می کنند، ولی این لزومًا بدین معنا نیست که حتمًا سبک مقتدرانه را که سبک مناسبی برای 
را  افراد دین دار، این سبک  گر بخواهیم  ا کار خود قرار دهند.  تربیت فرزند است، در دستور 
از تربیت فرزند، مقدمات و اصول  کنند باید تأثیرات این نوع  در تربیت فرزندان خود اتخاذ 

تشکیل دهنده آن برای عموم مردم، از طریق رسانه های جمعی تبیین شود.
اما در بررسی رابطه میان متغیر کمال گرایی با سبک های فرزندپروری مشخص گردید که متغیر 
کمال گرایی با فرزندپروری مقتدرانه ارتباط معناداری ندارد، اما ارتباط کمال گرایی با فرزندپروری 
 )R =0/545, در سطح اطمینان 99 درصد و فرزندپروری آمرانه )R = 313, p =0/001( سهل گیرانه
گفت با افزایش  )p =0/000 در سطح اطمینان 99 درصد معنادار می باشد. بنابراین   می توان 

میزان کمال گرایی، میزان فرزندپروری سهل گیرانه و آمرانه افزایش می یابد.



117رااده دبن داری و کماب  رابن واهدبن اا سلا کرزندرروری واهدبنر                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره اول، پیاپی 11، بهار و تابستان 139۸

سبک های  با  والدین  کمال گرایی  رابطه  عنوان  با  تحقیقی  در  حسینی  عزیزی،  بشارت، 
سبک  با  پدر  خودمحور  کمال گرایی  که  می دهند  نشان  یافته ها  که  آورده اند  فرزندپروری 
با  ولی  دارد،  معنادار  رابطه  پدر  سهل گیرانه  فرزندپروری  سبک  و  پدر  آمرانه  فرزندپروری 
کمال گرایی دیگرمحور پدر با سبک  سبک فرزندپروری اقتدارگرای پدر رابطه معنادار ندارد. 
با  ولی  دارد،  معنادار  رابطه  پدر  آمرانه  فرزندپروری  سبک  با  و  پدر  اقتدارگرای  فرزندپروری 
سبک فرزندپروری سهل گیرانه پدر رابطه معنادار ندارد. کمال گرایی جامعه محور پدر با سبک 
فرزندپروری آمرانه پدر و با سبک فرزندپروری سهل گیرانه پدر رابطه معنادار دارد، ولی با سبک 
مادر  کمال گرایی خودمحور  این،  بر  ندارد. عالوه  رابطه معنادار  پدر  اقتدارگرای  فرزندپروری 
با سبک فرزندپروری آمرانه مادر و سبک فرزندپروری سهل گیرانه مادر رابطه مثبت معنادار 
کمال گرایی دیگرمحور  دارد، ولی با سبک فرزندپروری اقتدارگرای مادر رابطه معنادار ندارد. 
مادر با سبک فرزندپروری آمرانه مادر و با سبک فرزندپروری سهل گیرانه مادر رابطه مثبت 
کمال گرایی  معنادار دارد، ولی با سبک فرزندپروری اقتدارگرایانه مادر رابطه معنادار ندارند. 
مادر  سهل گیرانه  فرزندپروری  سبک  و  مادر  آمرانه  فرزندپروری  سبک  با  مادر  جامعه محور 
ندارد  معنادار  رابطه  مادر  اقتدارگرای  فرزندپروری  سبک  با  ولی  دارد،  معنادار  مثبت  رابطه 

)بشارت، عزیزی، حسینی، رابطه کمال گرایی والدین با سبک های فرزندپروری، بی تا(.
با توجه به یافته های این تحقیق، که به  صورت جامع بحث شده و تمامی ابعاد کمال گرایی 
در آن لحاظ شده است، می توان گفت به  صورت کلی یافته های ما مورد تأیید می باشد و نبود 

ارتباط معنادار بین کمال گرایی با فرزندپروری مقتدرانه اثبات شده است.
بر  تمرکز  خود،  برای  غیرواقع بینانه  معیارهای  وضع  به  تمایل  با  خودمحور  کمال گرایی 
می شود  مشخص  دقیق  نظارت گری های  خود  با  همراه  عملکرد  در  شکست ها  و  نقص ها 
کمال گرایی،  )هویت و فلت، 1991، به نقل از: بشارت، عزیزی، حسینی، بی تا(. این شکل از 
کمال گرایی شناخته شده است )بلت،  که غالبًا به  عنوان  نزدیک ترین بعد به سازه ای است 

1995، به نقل از: بشارت، عزیزی، حسینی، بی تا(.
از  انتقادی  ارزشیابی  و  افراطی  انتظارات  داشتن  به  تمایل  بیانگر  دیگرمحور  کمال گرایی 
دیگران است. و کمال گرایی جامعه محور به احساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده ساختن 
انتظارات تجویز شده از سوی افراد مهم به  منظور کسب تأیید اطالق می شود )هویت و فلت، 

1991، به نقل از: بشارت، عزیزی، حسینی، بی تا(.
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کمال گرایی سازگارانه با خرده مقیاس های )نظم و سازماندهی،  گروه  گرفتن دو  با در نظر 
خرده  با  ناسازگارانه  و  دیگران(  برای  باال  معیارهای  بودن،  عالی  برای  تالش  هدفمندی، 
مقیاس های )نیاز به تأیید، تمرکز بر اشتباهات، فشار از سوی والدین، نشخوار فکر( که کاماًل 
مطابق با سه بعد کمال گرایی خودمحور، دیگرمحور و جامعه محور می باشد، نتایج و یافته های 
که بر اساس انتظارات غیرواقع بینانه از  ما بدین  صورت قابل توجیه می باشد که کمال گرایی 
خود همراه با خود نظارت گری دقیق مشخص می شود و با مسئولیت پذیری افراطی همبستگی 
افراطی،  مسئولیت پذیری  و  خود  از  غیرواقع بینانه  انتظارات  این   .)13۸3 )بشارت،  دارد 
ویژگی های سبک فرزندپروری سهل گیرانه، یعنی پاسخگو بودن باال )احساس مسئولیت( و 
کمال گرایی و سبک فرزندپروری  توقع پایین را به فرد تحمیل می کند. بنابراین، رابطه بین 
رابطه  تبیین  در  توجیه می شود.  پایین  توقع  و  باال  احساس مسئولیت  از طریق  سهل گیرانه 
کمال گرایی با سبک فرزندپروری آمرانه می توان گفت که والدین کمال گرا، وقتی فرزندانشان 
در انجام تکالیف مدرسه یا در ارتباط با همساالنشان یا در امور دیگر مشکل دارند، احساس 
کهتری و تهدید می کنند. این افراد به علت خود انتقادگری غیرواقعی، مشکالت فرزندانشان 
مادر بدی هستم،  یا  پدر  که من  این است  فرزندم نشان  دهنده  که شکست  تفکر  این  با  را 
شخصی سازی می کنند. همچنین از آنجا که حرمت خود این والدین به موفقیت فرزندانشان 
وابسته است، فشار بیشتری بر فرزندانشان می آورند تا از شکست اجتناب کنند )برنز، 199۸، 
به نقل از: بشارت، عزیزی، حسینی، بی تا(. این روش و سبک برخورد و رابطه با فرزند معادل 
کمال گرا اواًل تقاضای باال از دیگران دارند  سبک فرزندپروری آمرانه محسوب می شود و افراد 
آنان  پایین  پاسخ دهی  باعث  و مهرجویی  توجه طلبی  در  ناتوانی  و  آنان  ثانیًا سلطه جویی  و 

می شود. بنابراین درگیر سبک فرزندپروری آمرانه می شوند.
و  )انس  فرزندان  از  و  خود  از  باال  انتظارات  قبیل  از  ویژگی هایی  با  که  کمال گرا  والدین 
همکاران، 2002، به نقل از: بشارت، عزیزی، حسینی، بی تا(، استانداردهای بسیار باال و توجه 
القای  مشروط،  پذیرش  درگیر  دارد  احتمال  بیشتر  می شوند،  مشخص  شکست ها  به  زیاد 
گناه و سبک فرزندپروری مداخله کننده شوند )سویننس و همکاران، 2005، به نقل  احساس 

از: بشارت، عزیزی، حسینی، بی تا(. 
این  مقتدرانه  فرزندپروری  سبک  با  کمال گرایی  ارتباط  عدم  برای  احتمالی  توضیح  یک 
تا حدی  و هنجارهای خودساخته شده  استانداردها  کمال گرا مجذوب  والدین  که  می باشد 
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که حساسیت و توجه همدالنه الزم و مناسب برای توجه به نیازها و آرزوهای فرزندانشان را از 
دست می دهند )دیکس، 1991، به نقل از: بشارت، عزیزی، حسینی، بی تا(. و والدین کمال گرا 
ممکن است آرزوها و هنجارهایی را که احساس می کنند خودشان نتوانسته اند به آنان برسند، 
برای فرزندان خود به کار ببرند، رفتارهای آنان را به  صورت انتقادی ارزیابی کنند. لذا به  خاطر 
از  ندارند،  فرزندان  استعدادهای  و  نیازها  به  و توجه الزم  از دست  داده  را  الزم  اینکه همدلی 

سبک فرزندپروری مقتدرانه دوری جسته اند.
بر والدین می باشد، روابط  اینکه در این تحقیق متغیرهای مورد نظر ما ناظر  با توجه به 
انجام  شده،  حال  به  تا  که  تحقیقاتی  درحالی که  بررسی  شده اند.  والدین  در  متغیرها  بین 
معمواًل روابط این متغیرها بین والد و فرزند را بررسی کرده اند. لذا از آوردن نتایج آن تحقیقات 

و مقایسه آنها با تحقیق فعلی خود، خودداری شده است.

محدودیت های تحقیق
تعمیم نتایج حاصل از پژوهش با توجه به حوزه جغرافیایی تعیین  شده برای سایر شهرستان ها 

باید با احتیاط صورت پذیرد.
محدودیت در استفاده از ابزار، این ابزارها برای فرهنگ غربی ساخته  شده و ممکن است با 
فرهنگ کشور ما همخوانی الزم را نداشته باشد و همچنین کمبود منابع و پژوهش هایی که در 
این موضوع صورت گرفته، کم سواد بودن بعضی از والدین، همکاری پایین برخی از والدین و 

طوالنی بودن پرسش نامه ها از محدودیت ها به شمار می آیند.
با توجه به نتایج به  دست  آمده از فرضیات تحقیق پیشنهاد می گردد:

- به پژوهشگران توصیه می گردد مدل های پیچیده تری از متغیرهای مؤثر بر سبک های 
فرزندپروری طراحی و مورد پژوهش قرار دهند.

بررسی  جهت  دیگر  جامعه های  در  را  پژوهشی  چنین  می گردد  توصیه  پژوهشگران  به   -
روایی نتایج اجرا نمایند.

بومی  متفاوت  ابزاری  از  مشابه  پژوهش  اجرای  در  می شود  توصیه  پژوهشگران  به   -
)مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه های دیگر( استفاده نمایند.

- به دست اندرکاران امر تربیت پیشنهاد می گردد برنامه های آموزشی مناسب برای والدین 
در جهت افزایش سطح دین داری آنان تهیه و اجرا نمایند.



120                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره اول، پیاپی 11، بهار و تابستان 139۸

اصالح  و  آموزنده  برنامه های  تهیه  با  می گردد  توصیه  صداوسیما  دست اندرکاران  به   -
برنامه های مخرب موجود در سینماها و تلویزیون سطح کیفی دین داری مردم را ارتقا بدهند 
کمال گرایی افراد بتوانند از مشکالت به وجود آمده از تربیت ناصحیح  و با تعدیل و تصحیح 

فرزندان جلوگیری بشود.
در  برنامه ریزی  در  تربیت  امر  دست اندرکاران  تالش های  روند  بعدی  پژوهش های  در   -

جهت ارتقای باورهای مذهبی والدین مورد بررسی قرار گیرد.
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