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 چکیده 

این مطالعه با  از موارد موثر در پرورش افراد سالم در جامعه آموزش خانواده و دادن آگاهی به والدین است.: زمینه و هدف

زشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان هدف بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری والدین با کمال گرایی در دانشجویان پرستاری وپ

 انجام شد . 1373های تک فرزند و چند فرزند درسالو مقایسه آن در خانواده

نفر دانشجوی پرستاری و  322تحلیلی بود. تعداد مورد مطالعه متشکل از  -کنونی با رویکرد توصیفیپژوهش: هاروشمواد و 

ی اطالعات آوری اطالعات از پرسشنامهجهت جمع مطالعه وارد شدند.گیری تصادفی ساده به پزشکی بود که به روش نمونه

  .گرایی استفاده گردیدی سبک های فرزند پروری و پرسشنامه کمالدموگرافیک، پرسشنامه

بین افراد  ترتیب(  و والدین و نظم اعمال، انتظارات والدین، انتقاد به نسبت گرایی )تردیدابعاد کمال 4 در مردان در میزانها: یافته

مورد  در مورد اشتباهات با یک فرزند بیشتر از نگرانی در ولی نگرانی با یک فرزند و چند فرزند تفاوت معناداری وجود ندارد،

(. سبک فرزند پروری مقتدرانه در میان هر دو جنس زن و مرد بیشترین فراوانی را به خود P<55/5) اشتباهات با چند فرزند است

دار آماری وجود دارد . در مردان بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با نظم و ترتیب رابطه  مثبت و معنیاختصاص داده  است

(51/5>p  ،66/5r= ( 51/5دارد ) و بین  این سبک فرزندپروری با انتقاد والدین کمترین رابطه آماری وجود>p  ،39/5r= - (. 

گرایی فرزندان های فرزند پروری والدین با کمالیی، شناخت رابطه سبکگرابا توجه به نابهنجار بودن سازه کمال گیری:نتیجه

گرایی و شخصیت، به دست اندرکاران تعلیم و تربیت کمک نموده تا به صورت های مربوط به کمالعالوه بر پیشبرد نظریه

 ری کرد.های مناسب فرزند پروری از بوجود آمدن این سازه مرضی تا حدی پیشگیکاربردی با آموزش شیوه

 های فرزندپروری، کمال گرایی، دانشجویانسبک: کلیدییهاواژه
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 مقدمه

پذیرکردن کودکان ترین نهاد جامعهخانواده، اساسی

(. 1) های حساس اولیه زندگی استبه ویژه در سال

تکوین شخصیت و هم چنین  در روش تربیتی والدین،

است سازگاری آنان با وضعیت مختلف اجتماعی مؤثر 

(، کودکان در فرآیند جامعه پذیری خانواده، 2)

را که از  یهمانندسازوالدین، تقلید و  یامرونه

-، هنجارها و سنتها ارزشهای انتقال شیوه نیتر مهم

(. رابطه والدین با 1گیرند )های اجتماعی است یاد می

فرزند در درجه اول، از نگرش والدین نسبت به فرزند 

 از ایفرزند پروری، مجموعه (.2) پذیردتأثیر می

که  است کودك به نسبت والدین تربیتی یها نگرش

 رفتارهای آن در که شودمی هیجانی جو ایجاد به منجر

 (. در واقع پایه و اساس شیوه3) یابدمی بروز والدین

والدین برای کنترل و  یها تالشمبین  فرزند پروری،

ی که های(. شیوه2اجتماعی کردن کودکانشان است )

 3گیرند به والدین در تربیت فرزندان خود به کار می

 -گیرانه، مقتدرانه و دموکراتیک یا اقتداردسته سهل

(. کیفیت روابط خانوادگی، 4) شوندمنطقی تقسیم می

-تأثیر عمیق و پایداری بر تحول روانی افراد برجای می

ای که از توان و امکانات الزم (. خانواده1) گذارد

است تا وظایف پدر و مادری را به نحو  برخوردار

مطلوب و با موفقیت انجام دهد در هریک از اعضایش 

. کند یماحساس ایمنی، وابستگی و رفاقت ایجاد 

همچنین احساس داشتن هدف و جهت و پیشرفت و 

 (.1آورد )ارزش فردی را در آنان به وجود می

به طور کلی، پژوهشگران متعددی، چهار شیوه 

شاخص اصلی یعنی  2ری اساسی مبتنی بر فرزند پرو

را  والدینی و کنترل والدین یده پاسخمحبت والدین و 

(. در فرزند پروری مستبدانه 5،6،9) اندکرده یزیر طرح

والدین سطوح باالیی از کنترل و سطح پائینی از 

 زیادی ارزش معموالً ها آنکنند. را اعمال می یده پاسخ

 از تالش هرگونه و اند قائل خود اقتدار برای حفظ

 را اقتدار این کشیدن چالش برای به فرزندان جانب

 والدین با مجاز نیستند کودکان کنند،می سرکوب

در  (.6) بگیرند تصمیم مستقل به طور یا و کنند بحث

گیرانه والدین بر خالف والدین فرزند پروری سهل

بوده و اجازه خودگردانی  دهنده پاسخگیر بسیار سخت

را ملزم به انجام رفتار  ها آندهند و ه کودکان میرا ب

(. در فرزند پروری غفلت ورزانه 7کنند )رشد یافته نمی

گیری در سطح پائینی دهی و سختوالدین در پاسخ

(. در شیوه فرزند 15) قرار داشته و طرد کننده هستند

پروری مقتدرانه والدین دارای سطح باالیی از کنترل و 

و فرزندان آنان، اجتماعی و به طور بوده  یده پاسخ

اند و مشکالت رفتاری اندکی را نشان مؤثری با کفایت

والدین از این جهت  یفرزند پرور(. سبک 11) دهندمی

گرایی ایشان تأثیر تواند بر نوع کمالمهم است که می

بگذارد. برای مثال فرزندانی که از والدین یا سبک 

اهدافی واقع بینانه و در فرزند پروری مقتدر برخوردارند 

 (.12) نندیگز یبرمسطح توانایی خود 

گرایی، باوری غیرمنطقی نسبت به خود و کمال

 از گرایی، یکیکمال (13) محیط اطراف است.

سازش  در مهمی نقش که هست شخصیتی یها یژگیو

( و به عنوان یک سبک 14) کندمی ایفا افراد یافتگی

ه در آن افراد برای شود کشخصیتی در نظر گرفته می

انجام اعمال بدون نقص، تالش زیادی کرده و 

 گیرندمعیارهای باالیی را برای ارزیابی رفتار در نظر می

ای گرایی را سازه(. در حالی که بعضی کمال15)

ای آن را دانند، عدهزا میآسیب اساساًو  یبعد تک

، ابعاد یدوبعد(. از دیدگاه 14) دانندمی یچندبعد

)مثبت و  های متفاوتی استدارای نام ییگرا کمال

منفی، فعال و منفعل، نوروتیک و بهنجار یا سالم و 

گرایان بهنجار، معیارهای باالیی ( کمال13) ناسالم(

بیشتری دارند و  نفس اعتمادبهبرای خود ارزیابی دارند، 
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نیاز زیادی برای پیشرفت دارند که این نیاز به پیشرفت 

انجام کارها، رسیدن به سطح باالی  از طریق تمایل به

 (16) شودکمال و تالش برای مسلط شدن متجلی می

از تالش و رقابت برای برتری و کمال لذت  ها آن

شخصی خود را  یها تیمحدودو در عین حال  برند یم

افرادی که با  ییاز سو(. 15شناسند )به رسمیت می

شوند نابهنجار یا افراطی مشخص می ییگرا کمال

انی هستند که نیاز به پیشرفت کمتری دارند و تمایل کس

از انجام وظایف  اتمام کارها ندارند و معموالًبه انجام یا 

( از تالش زیاد برای انجام بدن 16) روندخود طفره می

با استرس فراوانی همراه است  نقص کارشان که معموالً

گرایی تمایل در (. به عبارتی، کمال15) برندرنج می

گرایان افراطی، نقص بودن است و کمالبیجهت 

های خواهند در همه جنبهافرادی هستند که می

و  Frost(. مطالعه 13) عیب باشندبی شان یزندگ

جهت بررسی نقش والدین در رشد  همکاران

گرایی فرزندان، نشان داد که بین کمال ییگرا کمال

، اما بین گرایی دختران رابطه وجود داردمادران و کمال

(. 19) نیافت گرایی پدر و دختر رابطه معنادارکمال

Vieth &Trull  در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که

گرایی خودمحور با در هر دو گروه دختر و پسر، کمال

رابطه وجود  جنس همگرایی خودمحور والد کمال

 ییگرا کمالداشت. همچنین در دختران بین 

 (.16) تران رابطه وجود داشتدخ محور جامعه

ارتباطی و شخصی  یها یژگیواز آن جا که 

 یها یژگیووالدین، دو دسته از عوامل و تأثیرگذار بر 

های فرزندپروری شود و بین شیوهفرزندان محسوب می

والدین و رفتارهای سازنده و مخرب فرزندان رابطه 

آگاه ساختن والدین و (، لذا 17معناداری وجود دارد )

به خانواده جهت پرورش افراد سالم  ییها آموزشارائه 

در جامعه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و 

-بایست در این زمینه نقش فعالمی ربط یذ یها سازمان

ای تری ایفا نمایند. با توجه به موارد عنوان شده، مطالعه

های فرزندپروری با هدف بررسی رابطه بین سبک

گرایی در دانشجویان پرستاری و والدین با کمال

های تک فرزند و چند خانواده پزشکی و مقایسه آن

 دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شد. فرزند

  

 هاروش و مواد

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع 

 باشد که رویهمبستگی و به روش مقطعی می

دختر و پسر رشته پرستاری و پزشکی  دانشجویان

دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام گرفت. جامعه مورد 

پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی 

گیری نفر( که با استفاده از روش نمونه 1255) آبادان

نفر  271ان، حجم نمونه گطبق جدول مور در دسترس و

در  درصد ریزش 15نظر گرفتن  به دست آمد که با در

نفر افزایش یافت که از  322یی به نمونه، حجم نمونه نها

نفر  116نفر دانشجوی رشته پرستاری و  256این تعداد، 

پس از اخذ  گیریدانشجوی رشته پزشکی بودند. نمونه

مجوز از معاونت پژوهشی و ریاست دانشکده انجام 

فرزند  یها سبکشد، ابزارهای این مطالعه، پرسشنامه 

 د.گرایی فراست بوپروری بامریند و کمال

های فرزند پروری بامریند بوده که پرسشنامه سبک

Dayana Baumerindتوسط 
ساخته  1792در سال  

(. این پرسشنامه، در برگیرنده سه 6،25) شده است

 گیرانه، مقتدرانه و مستبدانهسبک فرزند پروری آسان

است که بر اساس مقیاس  سؤال 35باشد و دارای می

-گذاری مینمره (4-3-2-1-5لیکرت ) یا درجه پنج

از پرسشنامه یک سبک فرزند  سؤال 15هر  شود و

(. پایایی این ابزار توسط 21) سنجدپروری را می

آسان  های یوهش( برای 1367) شعیری و حکیم جوادی

 97/5و  9/5، 67/5گیرانه، مستبدانه و مقتدرانه به ترتیب 

(. این پرسشنامه توسط والدین 22گزارش شده است )
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آموزان خواسته شد بعد از تکمیل، در دانش تکمیل و از

 اختیار محقق قرار دهند.

به منظور ارزیابی  از پرسشنامه کمال گرایی فراست 

گرایی استفاده شده است. این ابعاد مختلف کمال

 پایه برو همکارانش  Frostتوسط  1775در سال  آزمون

(. این 23) شد ساخته ،ییگرا کمالبعدی  چند مدل

زیر مقیاس:  5عبارت و دارای  35ارای پرسشنامه د

نگرانی در مورد اشتباهات، تردید نسبت به اعمال، انتقاد 

والدین، استانداردهای فردی و نظم و ترتیب است. 

( 4-1از ) گذاری به صورت مقیاس لیکرتنحوه نمره

 مخالفم، کامالً از پیوستاری سؤال هر مقابل در که است

 قرار موافقم کامالً و موافقم ندارم، نظری مخالفم،

 .(25) استگرفته 

 همسانی ضریب پرسشنامه، این ایرانی نسخه در

و برای  66/5 با برابر پرسشنامه کل برای درونی

 درباره شک ،ها اشتباه درباره نگرانی های زیرمقیاس

 والدینی، والدینی، انتقادگرایی انتظارهای اعمال،

بر با ترتیب برا به یده سازمان و شخصی معیارهای

 آمد دست به 63/5و  59/5، 49/5، 96/5، 92/5، 65/5

 برای نیز هفته یک فاصله با بازآزمایی ضریب(. 23)

 روایی همچنین .آمد دست به 71/5برابر  پرسشنامه کل

 بر فراست یچندبعد گراییکمال همگرای پرسشنامه

 منفی و مثبت ییگرا کمال پرسشنامه با اساس رابطه

 (.24) تشده اس گزارش مناسب

آوری با استفاده از های حاصل پس از جمعداده

آماری توصیفی  یها روشو  16نسخه  SPSS افزار نرم

های )میـانگین، انحــراف معیار( و تحلیلی شامل آزمون

مستقل و  تی لموگراف اسمیرنف، من ویتنی،وک

 همبستگی پیرسون است.

 

 

 

 هایافته

فر وارد ن 322بر اساس نتایج مطالعه حاضر، در کل 

-میانگین سنی کلیه دانشجویان شرکتکه  مطالعه شدند

 3/46) نفر مرد 147به طورکلی بود.  25±2کننده 

بودند. شایان ذکر  درصد( 9/53) نفر زن 193درصد( و 

درصد( در  64) 255است تمامی دانشجویان پرستاری 

 36) 116مقطع کارشناسی و تمام دانشجویان پزشکی 

 ای بودند.کترای حرفهدرصد( نفر در مقطع د

کننده رشته پزشکی در دانشجوی شرکت 116از 

% زنان دارای سبک 3/23% مردان و 1/32 این پژوهش،

% زنان دارای 15% و1/9 گیرانه،فرزند پروری آسان

% 9/66 % مردان و9/65سبک فرزند پروری مستبدانه و 

 زنان دارای سبک فرزند پروری منطقی بودند.

% زنان 5/11مردان و  %6/11 در گروه پرستاری،

مردان و  %1/15گیرانه، دارای سبک فرزند پروری آسان

زنان دارای سبک فرزند پروری مستبدانه،  4/12%

زنان دارای سبک فرزند پروری  %1/96مردان و  1/93%

 ند.دمنطقی بو

گرایی در دانشجویان پرستاری و میزان ابعاد کمال

 مده است.آ 1 پزشکی به تفکیک جنسیت در جدول

در مردان پزشکی نگرانی در مورد اشتباهات دارای 

اعمال  به نسبت ، تردید7/25±54/4میانگین 

 ، انتقاد1/15±96/2والدین  ، انتظارات61/2±46/15

 53/23±6/2فردی  ، استانداردهای46/216/7والدین 

 است. در مردان پرستاری 26/25±39/4ترتیب  و و نظم

، 2/21±54/4نگرانی در مورد اشتباهات دارای میانگین 

والدین  ، انتظارات11/15±76/2اعمال  به نسبت تردید

 ، استانداردهای1/7±36/3والدین  ، انتقاد55/3±6/16

 56/24±65/4ترتیب  و و نظم 75/23±56/4فردی 

 است.

در زنان پزشکی نگرانی در مورد اشتباهات دارای 

اعمال  به نسبت دید، تر9/22±2/5میانگین 
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 ، انتقاد56/16±65/2والدین  ، انتظارات64/2±76/15

 ±56/3فردی  ، استانداردهای23/7±66/2والدین 

است. در زنان  19/22±25/3ترتیب  و و نظم 66/23

پرستاری نگرانی در مورد اشتباهات دارای میانگین 

، 66/255/15اعمال  به نسبت ، تردید67/4±5/25

والدین  ، انتقاد36/16±67/3والدین  انتظارات

 و نظم 19/23±72/3فردی  ، استانداردهای34/3±29/7

 است. 7/23±65/4ترتیب  و
                   

 به تفکیک جنسیت() یپزشکدر دانشجویان پرستاری و  ییگرا کمالمیزان ابعاد  :1جدول 

 جنسیت برحسبپزشکی  در دانشجویان پرستاری و ییگرا کمالمیزان 

 گویه ها   
تعداد 

 پاسخگویان

کمترین 

 نمره

بیشترین 

 نمره
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

مرد
 

پزشکی
 

 54/4 76/25 35 15 56 6 مورد اشتباهات در نگرانی

 61/2 46/15 17 5 56 4 اعمال به نسبت تردید

 97/2 11/15 21 6 56 5 والدین انتظارات

 64/2 16/7 15 4 56 4 والدین انتقاد

 61/2 53/23 27 19 56 9 فردی استانداردهای

 39/4 26/25 26 13 56 6 ترتیب و نظم

ی
پرستار

 

 54/4 16/21 33 15 73 6 مورد اشتباهات در نگرانی

 76/2 12/15 19 4 73 4 اعمال به نسبت تردید

 55/3 59/16 25 15 73 5 والدین انتظارات

 36/3 15/7 16 4 73 4 والدین انتقاد

 56/4 76/23 33 16 73 9 فردی استانداردهای

 65/4 56/24 35 13 73 6 ترتیب و نظم

زن
 

پزشکی
 

 25/5 95/22 35 14 65 6 مورد اشتباهات در نگرانی

 64/4 76/15 17 6 65 4 اعمال به نسبت تردید

 65/2 56/16 22 15 65 5 والدین انتظارات

 66/2 23/7 15 4 65 4 ینوالد انتقاد

 56/3 66/23 31 13 65 9 فردی استانداردهای

 25/3 19/22 35 13 65 6 ترتیب و نظم

ی
پرستار

 

 67/4 53/25 31 6 65 6 مورد اشتباهات در نگرانی

 66/2 55/15 25 4 112 4 اعمال به نسبت تردید

 67/3 39/16 25 9 112 5 والدین انتظارات

 35/3 26/7 16 4 112 4 لدینوا انتقاد

 72/2 19/23 31 15 112 9 فردی استانداردهای

 65/4 75/23 35 12 112 6 ترتیب و نظم

     322  جمع کل  

 

در مردان پزشکی نگرانی در مورد اشتباهات دارای 

 61/2اعمال  به نسبت ، تردید54/4 7/25 میانگین

والدین  ، انتقاد96/2 1/15والدین  ، انتظارات46/15

46/216/76/2فردی  ، استانداردهای 53/23 و نظم 

است. در مردان پرستاری   26/25 39/4ترتیب  و

 54/4 انی در مورد اشتباهات دارای میانگیننگر



 

63 Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, Vol 3 (2), Autumn 2017     

 ، انتظارات76/2 11/15اعمال  به نسبت ، تردید2/21

، 36/31/7والدین  ، انتقاد55/3 6/16والدین 

ترتیب  و و نظم 56/4 75/23فردی  استانداردهای

65/4  56/24 .است 

در زنان پزشکی نگرانی در مورد اشتباهات دارای 

 64/2اعمال  به نسبت ، تردید2/5 9/22میانگین 

والدین  ، انتقاد65/2 56/16والدین  ، انتظارات76/15

66/223/756/3فردی  ، استانداردهای 66/23  و

است. در زنان پرستاری   19/22 25/3ترتیب  و نظم

 67/4نگرانی در مورد اشتباهات دارای میانگین 

 ، انتظارات66/2 55/15اعمال  به نسبت ، تردید5/25

، 34/329/7والدین  ، انتقاد67/3 36/16والدین 

تیب تر و و نظم 72/3 19/23فردی  استانداردهای

65/4  7/23 .است 

و  فرزند تکفرزند پروری در والدین  یها سبکتفاوت 

 .آمده است 2چند فرزند بر حسب جنسیت در جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیرانه سطح در مردان در سبک فرزند پروری آسان

است پس بین افراد با  55/5و بیشتر از  57/5معناداری 

فرزند پروری آسان  یک فرزند و چند فرزند سبک

گیرانه تفاوت معناداری وجود ندارد، در مردان در 

و  15/5سبک فرزند پروری مستبدانه سطح معناداری 

است پس بین افراد با یک فرزند و چند  55/5بیشتر از 

فرزند سبک فرزند پروری مستبدانه تفاوت معناداری 

وجود ندارد، در مردان در سبک فرزند پروری منطقی 

است پس بین  55/5و بیشتر از  27/5ناداری سطح مع

افراد با یک فرزند و چند فرزند سبک فرزند پروری 

(. در <55/5pمنطقی تفاوت معناداری وجود ندارد. )

زنان در سبک فرزند پروری آسان گیرانه سطح 

است پس بین افراد با  55/5و بیشتر از  56/5معناداری 

ی آسان یک فرزند و چند فرزند سبک فرزند پرور

گیرانه تفاوت معناداری وجود ندارد، در زنان در سبک 

و بیشتر از  66/5فرزند پروری مستبدانه سطح معناداری 

است پس بین افراد با یک فرزند و چند فرزند  55/5

سبک فرزند پروری مستبدانه تفاوت معناداری وجود 

 های فرزند پروری در والدین تک فرزند و چند فرزند بر حسب جنسیتمقایسه سبک :2جدول 

 سطح معناداری آماره میانگین   

 مرد

 6 تک فرزند *گیرانه نآسا
55/197 57/5 

 97/6 چند فرزند

*مستبدانه
 

 69/7 تک فرزند
55/114 15/5 

 25/9 چند فرزند

 *منطقی
 15 تک فرزند

55/156 37/5 
 66/12 چند فرزند

 زن

 65/6 تک فرزند **گیرانه آسان
67/1- 56/5 

 34/7 چند فرزند

 **مستبدانه
 65/6 تک فرزند

14/5- 66/5 
 53/9 چند فرزند

 *منطقی
 14 تک فرزند

5/399 67/5 
 56/13 چند فرزند

 آزمون من یو ویتنی *

 مستقل تیآزمون **
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ندارد، در زنان در سبک فرزند پروری منطقی سطح 

است پس بین افراد با  55/5بیشتر از  و 67/5معناداری 

یک فرزند و چند فرزند سبک فرزند پروری منطقی 

 (.<55/5pتفاوت معناداری وجود ندارد. )

 

 

گرایی در تک فرزندان و چند تفاوت بین میزان کمال

فرزندان در دانشجویان پرستاری و پزشکی دانشکده 

)به تفکیک  1373علوم پزشکی آبادان در سال 

 آمده است. 3ن ویتنی در جدول مبا آزمون جنسیت( 
 در والدین تک فرزند و چند فرزند بر حسب جنسیت ییگرا کمالمقایسه ابعاد  :3جدول 

   
انحراف  میانگین

 معیار
 سطح معناداری آماره

 مرد

 مورد اشتباهات در نگرانی
  69/29 43/6 تک فرزند

55/67 542/5 
  76/25 22/4 چند فرزند

 اعمال به نسبت تردید
  69/11 35/6 تک فرزند

55/256 66/5 
  23/15 95/2 چند فرزند

 والدین انتظارات
  33/19 54/4 تک فرزند

55/169 66/5 
  77/15 35/3 چند فرزند

 والدین انتقاد
  33/9 55/3 تک فرزند

55/141 26/5 
  16/7 54/3 چند فرزند

 فردی استانداردهای
  69/26 56/2 تک فرزند

55/151 15/5 
  94/23 65/3 چند فرزند

 ترتیب و نظم
  69/25 54/4 تک فرزند

55/149 32/5 
  56/22 52/5 چند فرزند

 زن

 مورد اشتباهات در نگرانی
  65/22 54/6 تک فرزند

55/372 61/5 
  26/21 66/4 چند فرزند

 اعمال به نسبت تردید
  45/11 37/4 تک فرزند

55/396 95/5 
  35/15 63/2 چند فرزند

 والدین انتظارات
  55/13 49/4 تک فرزند

55/219 56/5 
  54/16 34/3 چند فرزند

 انتقاد والدین
  65/11 95/2 تک فرزند

55/234 57/5 
  16/7 11/3 چند فرزند

 

 فردی استانداردهای

  65/21 92/5 تک فرزند
55/334 44/5 

  49/23 95/3 چند فرزند

 ترتیب و نظم
  45/23 26/4 تک فرزند

55/457 73/5 
  27/23 35/4 چند فرزند

 

د اشتباهات سطح مور در در مردان در نگرانی

است پس بین افراد با  55/5و کمتر از  542/5معناداری 

مورد اشتباهات  در یک فرزند و چند فرزند نگرانی

مورد  در تفاوت معناداری وجود دارد و میزان نگرانی

اشتباهات در والدین تک فرزند بیشتر از والدین با چند 

 .)  P<55/5فرزند است، )



 

65 Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, Vol 3 (2), Autumn 2017     

اعمال سطح معناداری  هب نسبت در مردان در تردید

است پس بین افراد با یک فرزند  55/5و بیشتر از  66/5

اعمال تفاوت معناداری  به نسبت و چند فرزند تردید

والدین سطح  وجود ندارد، در مردان در انتظارات

است پس بین افراد با  55/5و بیشتر از  66/5معناداری 

والدین تفاوت  یک فرزند و چند فرزند انتظارات

والدین سطح  عناداری وجود ندارد، در مردان در انتقادم

است پس بین افراد با  55/5و بیشتر از  26/5معناداری 

والدین تفاوت معناداری  یک فرزند و چند فرزند انتقاد

فردی سطح  وجود ندارد، در مردان در استانداردهای

است پس بین افراد با  55/5و بیشتر از  1/5معناداری 

فردی تفاوت  چند فرزند استانداردهاییک فرزند و 

ترتیب سطح  و معناداری وجود ندارد، در مردان در نظم

است پس بین افراد با  55/5و بیشتر از  32/5معناداری 

ترتیب تفاوت معناداری  و یک فرزند و چند فرزند نظم

مورد اشتباهات  در زنان در نگرانی در وجود ندارد.

است پس بین  55/5 و بیشتر از 61/5سطح معناداری 

مورد  در افراد با یک فرزند و چند فرزند نگرانی

 (.<55/5pاشتباهات تفاوت معناداری وجود ندارد، )

اعمال سطح معناداری  به نسبت در زنان در تردید

است پس بین افراد با یک فرزند و  55/5و بیشتر از  9/5

اعمال تفاوت معناداری  به نسبت چند فرزند تردید

والدین سطح  رد، در زنان در انتظاراتوجود ندا

است پس بین افراد با  55/5و بیشتر از  56/5معناداری 

والدین تفاوت  یک فرزند و چند فرزند انتظارات

والدین سطح  در زنان در انتقاد معناداری وجود ندارد،

است پس بین افراد با  55/5و بیشتر از  57/5معناداری 

والدین تفاوت معناداری  یک فرزند و چند فرزند انتقاد

فردی سطح  وجود ندارد، در زنان در استانداردهای

است پس بین افراد با  55/5و بیشتر از  44/5معناداری 

فردی تفاوت  یک فرزند و چند فرزند استانداردهای

ترتیب سطح  و در زنان در نظم معناداری وجود ندارد،

با  است پس بین افراد 55/5و بیشتر از  73/5معناداری 

ترتیب تفاوت معناداری  و یک فرزند و چند فرزند نظم

 (.<55/5pوجود ندارد. )
 

 )به تفکیک جنسیت( گرایی در مردان و زنانهای فرزندپروری و ابعاد کمال: رابطه بین سبک4جدول 
 

 تردید اشتباهات 
 انتظارات

 والدین
 نظم استانداردها والدین انتقاد

 

 

 

 

 

 مردان

 گیرانه آسان
 16/5- 12/5 34/5 57/5- 24/5 27/5 تگی پیرسونهمبس

 525/5 15/5 555/5 296/5 553/5 555/5 سطح معناداری

 مستبدانه
 15/5 12/5 22/5 21/5 26/5 17/5 همبستگی پیرسون

 59/5 15/5 556/5 557/5 551/5 52/5 سطح معناداری

 منطقی
 66/5 37/5 39/5- 31/5 26/5- 16/5- همبستگی پیرسون

 555/5 555/5 555/5 555/5 555/5 552/5 سطح معناداری

 

 

 

 

 

 زنان

 گیرانه آسان
 54/5- 57/5 19/5 56/5 14/5 15/5 همبستگی پیرسون

 56/5 26/5 52/5 29/5 59/5 56/5 سطح معناداری

 مستبدانه
 - 25/5 53/5 16/5 12/5 33/5 39/5 همبستگی پیرسون

 556/5 67/5 51/5 12/5 555/5 555/5 سطح معناداری

 منطقی
 55/5 37/5 3/5- 27/5 21/5- 1/5- همبستگی پیرسون

 555/5 555/5 555/5 555/5 555/5 175/5 سطح معناداری
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نشان داده است که در مردان بین  نتایج جدول فوق

 رابطه گیرانه با انتقاد والدینسبک فرزندپروری سهل

 =p ،34/5r<51/5) دار آماری وجود داردمثبت و معنی

و بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه با نظم و  )

 دارد، با شدت معکوس وجود  کمترین رابطه را ترتیب

(55/5> p ،16 /5- r= ( بین سبک فرزندپروری .

دار مثبت و معنی اعمال رابطه مستبدانه با تردید نسبت به

سبک  ینو ب( =p ،26/5r<51/5) آماری وجود دارد

دانه با نگرانی در مورد اشتباهات فرزندپروری مستب

،  p<55/5) دارد کمترین رابطه با شدت مستقیم وجود

17/5 r= (.  بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با نظم و

 دار آماری وجود داردمثبت و معنی ترتیب رابطه

(51/5>p ،66/5r= (  و بین سبک فرزندپروری مقتدرانه

دت معکوس با انتقاد والدین کمترین رابطه را با ش

 .) -=p    ،39/5r<51/5دارد ) وجود

در زنان بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه با انتقاد 

دار آماری وجود دارد رابطه مثبت و معنی والدین

(55/5>p ،16/5r= (.  بین سبک فرزندپروری مستبدانه

دار مثبت و معنی با نگرانی در مورد اشتباهات رابطه

بین سبک (. =p ،39/5r<51/5آماری وجود دارد )

کمترین رابطه را   فرزندپروری مستبدانه با نظم و ترتیب

.  ) - =p   ،25/5r<51/5با شدت معکوس  وجود دارد )

  بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با نظم و ترتیب

آماری وجود دارد  دار یمعنبیشترین رابطه  مثبت و 

(51/5>p  ،55/5r= (.  بین سبک فرزندپروری مقتدرانه

با انتقاد والدین کمترین رابطه با شدت معکوس وجود  

 (.  - =p    ،35/5r<51/5دارد. )

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک

گرایی در دانشجویان فرزند پروری والدین با کمال

های تک خانواده در پرستاری و پزشکی و مقایسه آن

 فرزند و چند فرزند انجام شد.

 فرزند هایسبک این پژوهش نشان داد که بین

-دانشجویان خانواده در گراییکمال با والدین پروری

معناداری  فرزند، رابطه چند و فرزند تک های

 در فرزند تکهای خانواده برقراراست اما میانگین

 .است رباالت فرزند چند هایخانواده ابعاد از این تمامی

 و والدین بیان نمود رفتار توانمی در تبیین این یافته

 گوناگونی متغیرهای تأثیر تحت کودکان شخصیت

 اعضای تعداد متغیرها، این از انواع یکی دارد که قرار

 هایخانواده در داده است نشان است. شواهد خانواده

فرزند  از را خود آرزوهای تمام ، والدینفرزند تک

تمام  در که خواهندمی وی از و دارند انتظار خود

 نشان خود از را عملکرد بهترین زندگی هایعرصه

بنا به  فرزند تک والدین های اخیر تعدادسال در .دهد

: ازجمله روند رو به رشدی به خود گرفته دالیلی

 تحت های پرجمعیت وخانواده تأمین هزینه دشواری

 درباره اکثراً والدین. فرزند توسط کنترل داشتن تربیت

 مایل والدین از برخی هستند، نگران جمعیت افزایش

 ایجاد فرزندان میان است که ممکن مشکالتی با نیستند

 مسائل شدن پیچیده از آنان و شوند رو روبه شود

 اجتناب آید،می پدید فرزندی اثر چند بر که خانوادگی

 نوع انعکاس فرزند تربیت که از آنجایی ورزند.می

 دهند،می شکل فرزندانشان با والدین بوده که یارابطه

 از را فرزندان بهزیستی قادر بوده پروری شیوه فرزند

تحت  گذاردمی والد و فرزند رابطه که یریتأث طریق

این نتایج با مطالعه فرنودیان و پیک  دهد که قرار تأثیر

 (.26،25) باشدهارت همسو می

ز لحاظ هر دو رشته ا کننده دربین افراد شرکت

های فرزندپروری تفاوت معناداری مشاهده شد. سبک

که نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سبک  یطور به
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فرزند پروری مقتدرانه در میان هر دو جنس زن و مرد 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده که با مطالعه 

چنین طبق هم(. 29) بشارت و همکاران هم راستاست

و شیوه فرزند  ییگرا کماله بین آمد به دستنتایج 

پروری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته در 

(، بشارت 26) Craddock (2557)های تطابق با یافته

 از واقع بسیاری ( بود. در27) ( و فرنودیان17( )1366)

 با کودکان تعامل پیامد را گراییکمال پژوهشگران

 گراکمال کودکان شترطرفی بی از .دانندمی والدینشان

 کمتر عملکرد که یابندمی پرورش هاییخانواده نیز در

 دهند. درمی پاسخ ضمنی یا آشکار انتقاد با کامل را از

است  ممکن متوقع، هایخانواده این فرزندان نتیجه

 بگیرند یاد را خود عملکرد از ارزیابی انتقادی هایشیوه

(35.) 

گرایی در کمال از دیگر نتایج حاصل این بود که

مورد اشتباهات( بین افراد با یک فرزند و  در )نگرانی

 در چند فرزند تفاوت معناداری وجود دارد و نگرانی

مورد  در مورد اشتباهات با یک فرزند بیشتر از نگرانی

اشتباهات با چند فرزنداست. محققین دریافتند افرادی 

اینکه ترسند و در مورد که از ارزیابی منفی دیگران می

که در  ییها تیموقعهستند؛ در  اشتباه نکنند، نگران

و امکان این هست که  معرض دید دیگران قرار گرفته

مورد ارزیابی و انتقاد قرار گیرند، به طرق نامناسب 

شوند. در نتیجه بر اثر این ترس، فرد دچار اشکال می

بوده به  مورد خودنگران قضاوت منفی دیگران در 

در اجتناب از موقعیت ارزیابی دارد، همین خاطر سعی 

ارزش و احمق کند دیگران او را بیزیرا احساس می

پندارند بدین ترتیب با افزایش شدت ترس فرد از می

ارزیابی منفی و به دنبال آن، اجتناب از موقعیت، 

اعتقاد  به این راستا و یابد. دراضطراب فرد افزایش می

ه دلیل رویکرد ب انیگرا ( کمال2552) هویت و فلت

بیشتری  یها استرسشان به زندگی با بینانه رواقعیغ

معمولی که هر  یها استرسمواجه هستند. آنان عالوه بر 

فرد بهنجاری ممکن است تجربه نماید، خود به ایجاد 

پردازند زیرا در بسیاری از قلمروهای استرسور می

گردند که با مطالعه رفتاری به دنبال کمال می

Levinson (2513پاکدامن ،) (و جهانبخش73 ) (73 )

 (.33-31) همسو است

گیرانه این یافته که بین سبک فرزندپروری سهل

والدین باالترین رابطه با شدت  مرد با انتقاد دانشجویان

 و وجود دارد و کمترین رابطه را نظم 34/5مستقیم 

دارد، بین سبک  -16/5ترتیب با شدت معکوس 

 در دانشجویان زن، با نگرانی هگیرانفرزندپروری سهل

 19/5مورد اشتباهات باالترین رابطه را با شدت مستقیم 

 نظم با شدت معکوس کمترین رابطه را با ؛ ودارد

توان این گونه تبیین کرد که والدین را می دارد -54/5

انگار نسبت به فرزندان خود ابعاد آزادی و پذیرش سهل

ت بسیاری بدون کنند و فرزندان حمایرا اعمال می

خاصی از طرف والدین  یها تیمحدوداینکه قوانین و 

کنند اما وقتی درگیری اعمال شود را دریافت می

صمیمانه والدین با فرزندان به اعمال مهار و انتظارات 

سطح باال تبدیل شود، احساس شایستگی و استقالل 

 شود فرزند بهکند و سبب میعمل به شدت افت می

 از ها آنود اطمینان کافی نداشته باشد. های ختوانایی

مورد  در اعمال و نگرانی به نسبت تردید باالی سطح

 اشتباهات برخوردارند و هنگام مواجهه با نامالیمات،

 کنند وتمایل به واپس روی دارند، نسنجیده عمل می

کننده پردازند. این موارد منعکسهدف میبه فعالیت بی

 روش و یکدیگر با هخانواد اعضای معیوب روابط

 است که با مطالعه پاکدامن والدین تربیتی نادرست

( 1371( و صادق خانی )1373زاده )(. ملک1373)

 (.22،32،34) همسو است

 لحاظ از والدین فرزندپروری سبک که و زمانی

 نامناسب و ساختار رابطه مراقبت، چون هاییمؤلفه
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 جهنتی در و شده فراهم نامناسب تحول بستر است،

 برچسب منفی عنوان به شود کهمی رفتارهایی موجب

 یابدمی کاهش هامؤلفه این که یاست زمان خورده

 یابندمی داشتن نظم نیز کاهش ازجملهرفتارهای مثبت 

-سهل فرزندپروری سبک با معموالً شرایط این که

( 1371است که با مطالعه صادق خانی ) همراه گیرانه

 (.22) همسو است

سبک فرزندپروری مستبدانه  که بین این یافته

اعمال، باالترین رابطه  به نسبت دانشجویان مرد با تردید

دارد و بین سبک فرزندپروری  26/5با شدت مستقیم 

مورد اشتباهات با  در مستبدانه دانشجویان زن با نگرانی

گونه تبیین کرد توان اینرا می دارد 39/5شدت مستقیم 

ک فرزندپروری مستبدانه؛ تائید های با سبکه در خانواده

قید و به رعایت بی وابسته و پذیرش فرزندان مشروط و

شرط انتظارات و استانداردهای والدین بوده و احساس 

والدین  دیتائارزش خود به فرزندان، اغلب وابسته به 

 اعتقاد فرزندان و خود بین گفتگو به است. این والدین

 منطقی و هدف تخابان از فرزندان نتیجه در و ندارند

خود  یها ییتواناشوند، نسبت به می ناتوان یافتنی دست

کنند چرا که به طور مداوم با اطمینان کافی کسب نمی

شوند. لذا دستورات و انتقادات والدین مواجه می

کنند، نسبت به می تجربه اضطراب را باالی سطوح

دهند همیشه تردید دارند و نگران اعمالی که انجام می

این والدین با  ندهند. این هستند که اشتباهی انجام

آزادی دادن به فرزندان خود، آنان را در محیطی از 

دهند و فرزندان شاید به اشتباه تردید و ناامنی قرار می

کنند که والدین انتظارات زیادی از آنان گمان می

دارند. عالوه بر این محبت افراطی و 

ن ممکن است فراوان والدی یها یازخودگذشتگ

احساس گناه، جبران و این احساس که همیشه مورد 

والدین باشد را در فرزند به وجود آورد. لذا  دیتائ

فرزندان برای به دست آوردن پذیرش و تائید والدین 

را  ها آنخود مستلزم رعایت استانداردهای والدین شده، 

-درونی کرده و در عمل مطابق با استانداردها رفتار می

های ارزیابی عملکرد د، در نتیجه این فرزندان شیوهنماین

در نهایت  ؛ وگیرندخود به طور کمتر انتقادی را یاد نمی

درونی خود دارند،  یها یژگیونگرش منفی نسبت به 

منفی را  ییگرا کمالو  یخود انتقادگرهمین امر زمینه 

گرایانه دهد، بنابراین به شیوه کمالفرزند پرورش می در

کنند که با ی خود و دیگران را ارزیابی میرفتارها

(، 73) (، جهانبخش73) مطالعه بشارت، صادق خانی

، 29، 22،13)( همسو است 72) (، فرنودیان72) هاشمی

25،33،34،35.) 

این یافته که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه 

دانشجویان مرد با نظم و ترتیب باالترین رابطه را با 

 و کمترین رابطه را انتظارات دارد 66/5شدت مستقیم 

دارد و بین سبک  -39/5والدین با شدت معکوس 

فرزندپروری مقتدرانه دانشجویان زن، با نظم و ترتیب 

دارد و کمترین  55/5باالترین رابطه را با شدت مستقیم 

را  .دارد - 35/5والدین با شدت معکوس  رابطه را انتقاد

ن اقتدارگرا سعی گونه تبیین کرد که والدیتوان اینمی

فرزندان را به شیوه منطقی و مباحثه  یها تیفعالکنند می

محور هدایت کنند. این والدین گفتگوی شفاهی را 

دالیل رفتارهایشان را با فرزندان در  کنند،تشویق می

کردن امتناع گذارند و وقتی فرزندشان از پیرویمیان می

دین نامبرده کنند. والورزند، اعتراض خود را بیان میمی

کنترل جذب بر رفتار فرزندان اعمال کرده ولی آنان را 

 طرفی استانداردهایی را سازند، ازخیلی محدود نمی

 (.26) کنندبرای رفتار آینده فرزندانشان تعیین می

پذیر نیز هستند. آنان با دلیل و منطق، شرایطی را انعطاف

. به دهندخواهند فرزندانشان بپذیرند توضیح میکه می

پذیرند و افکار طور کلی خودمختاری فرزندانشان را می

کنند. آنان بیشتر بر اهداف همدالنه نقادانه را تشویق می

نمایند. والدین مذکور، متوقع و در عین حال می دیتأک
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(، این والدین انتظار دارند که از 17) پاسخگو هستند

را  فرزندانشان، رفتارهای رشد یافته ببینند؛ کودکانشان

-کنند تا مستقل باشند و نظام باز و انعطافترغیب می

پذیر را برای تعامل با فرزندشان دارند و موازین رفتاری 

کنند به این ترتیب به وضع می ها آنروشن را برای 

با مطالعه  ؛ که(25) دهندنظم را یاد می ها آن

Limbourne ،Peneloفرازیزاده، ملک، اسفندیاری ، 

 ها آنهمسو است چرا که در طی مطالعه  و خانجانی

 اقتدار عنوان به را خود والدین که شد افرادی مشخص

 در را نمره باالترین بودند، بندی کردهطبقه منطقی

 مقیاس در را نمره و کمترین اجتماعی کفایت مقیاس

رفتاری کسب کردند چون  و یشناخت روان اختالل

 خود، فرزند با بودن صمیمی و گرم در عین والدین

 هایآزادی بر کمی ریتأثو  مقتدر هستند و کنندهکنترل

 که شودمی باعث این شیوه. دارد فرزندان فردی

 فعال، ،نفس اعتمادبه دارای گرا،واقع کفایت، فرزندان با

باشند، فشارهای بالقوه محیط را کنترل  بخش نظم خود

، 34،4) باشند اثربخشخود کنند و بر جریان زندگی 

36-36.) 

از طرفی، وقتی والدین به عنوان یک الگو و یک  

مختلف فرزندان در  یها تیفعالمنبع قابل اعتماد در 

-را اعمال می ییها تیمحدود، شوند یممنزل درگیر 

کنند و در مواقعی که فرزندانشان با کنند، تشویق می

شوند، مشکالت اجتماعی، تحصیلی و فردی روبرو می

توانند به عنوان راهنمای او عمل کنند. این درگیر می

دهد که والدین برای فرزند خود ارزش شدن نشان می

 درخوردهند و معیارهایی و به او اهمیت می اند قائل

انتظار دارند؛ در نتیجه اضطرابی  ها آنتوان فرزندشان از 

در فرزندان مبنی بر این که معیارها خارج از توان 

را ندارند، پیش  ها آنو توانایی برطرف کردن  هاست آن

آید و این امر موجب کاهش اضطراب فرزندان نمی

-و کاهش کمال نسبت به انتقادات و انتظارات والدین

( و تنهای 72) که با مطالعه فرازی شودگرایی می

 (.37، 39) همسو است (1366) رشوانلو

گرایی و در بهنجار بودن سازه کمالبا توجه به نا

توان با می یشناخت روانارتباط بودن آن با مشکالت 

 مؤثرهای بیشتر در زمینه شناخت عوامل انجام پژوهش

-در به وجود آوردن این سازه مرضی و در پی آن آگاه

در پیشگیری این امر کوشید. همچنین با  سازی جامعه

سهم مهمی در  در نظر گرفتن این واقعیت که مادران

توان با آموزش امر تربیت فرزندان بر عهده دارند می

های فرزندپروری مناسب، گام مهمی در راستای سبک

 تکرار این مطالعه در سالمت روان فرزندان برداشت.

 و تکرارپذیری تا گرددپیشنهاد می متفاوت هاینمونه

-شود، همچنین پیشنهاد می آزموده نتایج تعمیم قدرت

 روانی سالمت رشد بر تأثیرگذار میانجی غیرهایشود مت

والدین و ارتباط  یبستگ دلقبیل سبک  از اجتماعی و

گرفته و بررسی  نظر آن با سبک فرزندپروری ایشان در

 گردد.
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Abstract 

Background & Aim:  It is an effective way to nurture healthy people in the family education 

community and to provide parents with information. The aim of this study was to investigate 

the relationship between parental parenting styles and perfectionism in nursing and medical 

students of the Faculty of Medical Sciences of Abadan and its comparison with single-parent 

families and several children in 2014. 

Materials & Methods: This is a a descriptive-analytic approach. The study population 

consisted of 322 nursing and medical students who entered the study by simple random 

sampling. Demographic questionnaire, parenting styles questionnaire and perfectionism 

questionnaire were used to collect information.  
Results: There is no meaningful difference in men in the 4 dimensions of perfectionism 

(doubts about actions, parental expectations, parental criticism and ordering) between 

children and children, but worries about mistakes with a child are greater than worries about 

mistakes. With several children (P<0.05). The most influential child-rearing style in both 

sexes is male and female. In men, there is a positive and significant relationship between the 

authoritative parenting style and order. (P<0.01, r=0/68) And there is the least statistical 

relation between this parenting style and parental criticism (P<0.01, r=-0/37).  

Conclusion: Considering the abnormal structure of perfectionism, the recognition of the 

relationship between parental parenting styles and the perfectionism of children, in addition 

to advancing perfectionism and personality theories, has helped educators to apply in practice 

with education Appropriate childcare practices prevented the development of this structure to 

some extent. 

Key words: Parenting styles, Perfectionism, Students. 

 
  


