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چكیده

هدف پژوهش حاضر ،پیش بینی اختالل نافرمانی مقابله ای بر اساس سبک های فرزندپروری ،صفات شخصیتی
و ویژگی کمال گرایی والدین بود .روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه کودکان  7تا  10سال شهر تهران در سال تحصیلی  1398بودند .تعداد 250
نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پژوهش پرسشنامه هاي عالئم مرضی کودکان
(گادو و اسپرافکین ،)1994 ،سبک های فرزندپروری (بامریند ،)1991 ،صفات شخصیتی نئو (مک کری و کاستا،
 )1992و کمالگرایی (فراست و همکاران )1990 ،بود .پایایی پرسشنامهها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه
شد که مقدار آن برای هر چهار پرسشنامه باالی  0.7بهدست آمد .همینطور از روايي محتوا بهمنظور آزمون روايي
پرسشنامه استفاده شد ،که برای این منظور پرسشنامهها به تأیید متخصصین مربوطه رسید .تجزیه و تحلیل اطالعات
بدست آمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نرم افزار  spss-22در دو بخش توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی
پیرسون ،رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت .نتایج تحلیل دادهها نشان داد سبک فرزندپروری مستبدانه %17 .و روان
آزرده خویی می تواند  %24به صورت مثبت و معنا دار ،متغیر برون گرایی و سازش پذیری به ترتیب  %19و %23به
صورت منفی و معنادار ،همچنین نگرانی درباره اشتباهات ،شک درباره اعمال ،انتقادگری والدینی و استانداردهای
شخصی به ترتیب  %34 ،%24 ،%13و  %28به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی متغیر نافرمانی مقابله ای هستند
( .)P>0.05بنابراین بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،نافرمانی مقابله ای در کودکان با سبک های فرزندپروری،
صفات شخصیتی و ویژگی کمال گرایی والدین رابطه دارد و می تواند توسط آن پیش بینی شود.
واژه های کلیدی :نافرمانی مقابله ای ،سبک های فرزندپروری ،صفات شخصیتی ،کمال گرایی.
 .1کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرقدس ،تهران ،ایران azita.abd@gmail.com
 .2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آستارا ،آستارا ،ایران (نویسنده مسئول) sadeght81@gmail.com
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرقدس ،تهران ،ایران jadidi.mohsen@gmail.com
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مقدمه
اختلال نافرمانـی مقابلـهای  ،بـه یـک الگـوی خلـق خشـمگین/تحریک پذیـر ،منفـی ،نافرمـان و
خصمانـه نسـبت بـه دیگـران اشـاره دارد که باعـث اختالل عملکـردی می شـود و این الگـو حداقل به
مـدت  6مـاه ادامـه پیـدا می کنـد (انجمـن روانپزشـکی آمریـکا .)2013 ،2اختلال نافرمانـی مقابلهای
یکـی از شـایع تریـن اختلاالت در بیـن کـودکان خردسـال اسـت (گومـز و اسـتاوروپولوس)2019 ،3؛
گاهـی ایـن اختلال بـا اختالل کاسـتی توجه-بیـش فعالی همراه اسـت ،کـودکان با تشـخیص اختالل
لجبـازی و نافرمانـی بـه نـدرت ممکـن اسـت تنها ایـن اختالل را داشـته باشـند 30 .تـا  40درصد این
کـودکان مبتلا بـه اختالل کاسـتی توجـه  -بیش فعالـی هم هسـتند ،همچنین سـایر اختالالت عصب
شـناختی را هـم دارنـد (عبداللهـی بقرآبـادی .)1397 ،رفتـار مقابله جویانه اغلب بخشـی ازدوره رشـد
طبیعـی کـودکان دو تـا سـه سـاله و اوایـل دوره نوجوانـی اسـت ولی شـیوع ایـن اختلال در مطالعات
مختلـف  2تـا  16درصـد گزارش شـده اسـت (چـن ،لین ،هیـث و دینـگ .)2020 ،4کـودکان مبتال به
اختلال نافرمانـی مقابلـهای ترکیبـی از اختالالت عاطفـی و رفتاری را آشـکار میکننـد (و اغلب عالئم
روانـی ماننـد عالئـم افسـردگی و رفتارهـای پرخاشـگرانه را همزمـان انجـام مـی دهنـد (دری ،الپالـم،
جاگیلویکـس ،پویـرر ،تمچـف و تاپیـن .)2017 ،5مانتـی ،گیوانـون و سـوگوس )2019( 6در پژوهـش
خـود نشـان دادنـد والدیـن الکلـی و پدرهایـی کـه درگیـری قانونـی داشـتند  18درصد شـانس ابتال و
یـا شـانس شـروع اختلال لجبـازی و نافرمانـی را در کـودکان خود بیشـتر مـی کنند .کالـوب ،رپورت
و الکسـاندر )2020( 7نیـز فقـدان مهارتهـای فرزندپـروری ،برقـراری نظـم و انظبـاط خشـک و شـدید،
حمایـت ناکافـی ،سـوء اسـتفاده جسـمی و جنسـی از کـودک ،فقـر و تهـی دسـتی ،سـوءمصرف مـواد
توسـط والدیـن یـا مراقبـان اصلـی کـودک را جـزو عوامـل خانوادگـی موثـر در ایجـاد ایـن اختلال بر
شـمرده است.
از جملـه علـل مهـم این آسـیب را محققان بسـیاری ،عوامل خانوادگـی میدانند (هی ،سـو ،جیانگ،
کویـن ،چـی و لیـن2020 ،8؛ لیـو ،لیـن ،ژو ،ژو ،لـی و لیـن .)2017 ،9تحقیقـات و بررسـی هـا حاکـی
از آن اسـت کـه عوامـل خانوادگـی در شـکل گیـری خصوصیـات تربیتـی کـودکان ،الگـوی تربیتـی
حاکـم برخانـواده سـهم بسـزایی دارد .بامرینـد ( )1960چهـار الگـوی فرزندپـروری 10را معرفـی کـرد؛
 )1فرزندپـروری مقتدرانـه (مبتنـی برمحبـت و قاطعیـت) :ایـن روش موفـق تریـن روش فرزندپـروری
اسـت کـه پذیـرش و روابـط نزدیـک ،روش های کنترل سـازگارانه و اسـتقالل دادن مناسـب را شـامل
مـی شـود .والدیـن مقتـدر ،صمیمی ،دلسـوز و نسـبت به نیازهـای کودک حسـاس هسـتند ،آنها قاطع
هسـتند امـا دخالـت گـر و محـدود کننـده نیسـتند )2 .فرزندپروری آسـان گیرانـه (مبتنی بـر محبت
1

1. Oppositional Defiant Disorder
2. American Psychiatric Association
3. Gomez & Stavropoulos
4. Chen, Lin, Heath & Ding
5. Déry, Lapalme, Jagiellowicz, Poirier, Temcheff & Toupin
6. Manti, Giovannone & Sogos
7. Calub, Rapport & Alexander
8. He, Su, Jiang, Qin, Chi & Lin
9. Liu, Lin, Zhou, Zhou, Li & Lin
10. Parenting pattern
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و عـدم قاطعیـت) :درایـن سـبک والدیـن مهـرورز و پذیرا هسـتند ولـی متوقع نیسـتند ،کنتـرل کمی
بـر رفتـار فرزنـدان خـود اعمـال می کننـد و به آنهـا اجازه می دهند در هرسـنی که باشـند خودشـان
تصمیـم گیـری کننـد حتـی وقتـی کـه هنوز قـادر بـه انجـام آن نیسـتند )3 .فرزندپـروری مسـتبدانه
(مبتنـی بـر عـدم محبـت و قاطعیـت) :این روش از نظـر پذیرش و روابـط نزدیک پاییـن ،از نظر کنترل
اجبـاری بـاال و از نظـر اسـتقالل دادن پاییـن اسـت والدیـن مسـتبد سـرد و طـرد کننـده هسـتند)4 .
فرزندپـروری طـرد کننـده یـا بـی اعتنـا (مبتنـی برعـدم محبـت و قاطعیـت) :در ایـن روش پذیرش و
روابـط پاییـن کنتـرل کـم و بـی تفاوتی کلی نسـبت بـه اسـتقالل دادن وجـود دارد .ایـن والدین اغلب
از لحـاظ هیجانـی جـدا و افسـرده هسـتند و دقـت و انـرژی کمی بـرای فرزنـدان صرف مـی کنند .در
حالـی کـه ایـن والدیـن نیازهای پایه ای فرزنـدان را برآورده می کننـد اما عموما از زندگی فرزندانشـان
گسسـته هسـتند .محققیـن عقیـده دارند که اکثر کـودکان مبتال به اختلال رفتاری در الگوی سـوم و
چهـارم یعنـی خانـواده هـای سـرکوب گر و طـرد کننده بـزرگ می شـوند (رفاهی و طاهـری.)1398 ،
در همیـن رابطـه نتایـج پژوهـش پوراکبـران ،محمدی قـره قوزلو و مالجبـاری ( ،)1394نشـان داد که
رابطـه معنـاداری بیـن سـبک فرزندپروری مسـتبدانه والدین و اختلال نافرمانی مقابلـه ای در فرزندان
وجـود دارد .همچنیـن نتایـج نشـان داد کـه از میـان سـه سـبک فرزندپـروری (مقتدرانه ،مسـتبدانه و
سـهل گیـر) فقـط سـبک مسـتبدانه از تـوان پیش بینـی اختلال نافرمانی مقابلـه ای برخوردار اسـت.
از دیگـر عوامـل خانوادگـی اثرگـذار بـر اختلال نافرمانـی مقابلـهای ،ویژگیهای شـخصیتی 1والدین
اسـت .تحقیقـات مختلـف نشـان دادهاند کـه اختالالت رفتـاری کـودکان ارتباط تنگاتنگی با مشـکالت
روانـی والدیـن دارد .هـر چـه قدر مشـکالت روانی والدین شـدیدتر باشـد ظهـور اختالل هـای رفتاری
کـودکان سـریعتر خواهـد بـود و مثلا بـه طـور خـاص اختالالت شـخصیتی مـادران ممکن اسـت بر
ایجـاد و گسـترش اختلال نافرمانی مقابله ای و تحریک اختالالت کنترلی تاثیر بسـزایی داشـته باشـد.
(دی ال اوسـا ،پنلـو ،نـاوارو ،ترپـات و ازپلتـا .)2019 ،2مطالعات کاریج ،هرناندز ،مورتـی و پپلر)2020( 3
نشـان داد کـه چنانچـه مـادری دچار افسـردگی شـدید یـا اختلال وحشـت باشـد ،کـودک احتماال ً
دچـار مشـکالت رفتـاری – هیجانـی خواهـد شـد .در تحقیقـی گریـن بـه ایـن نتیجـه رسـید ،مادری
کـه از روحیـه ای ضعیـف برخـوردار اسـت احسـاس درماندگـی مـی کنـد و دچـار احسـاس خشـم و
افسـردگی میشـود و همیـن حـاالت در فرزند به طور مسـتقیم تأثیرگـذار خواهد بـود (گرین.)2001 ،
همچنیـن مـادران پـر اسـترس ممکن اسـت توانایـی مراقیتهای الزم برای رشـد عاطفـی و اجتماعی
و شـناختی کـودکان نداشـته باشـند و همین امر بـر اختالالت رفتـاری و روانی کودک تاثیرگذار باشـد
(چادهـوری ،بهاتاچاریـا و سـاها .)2020 ،4در همیـن رابطـه نتایج پژوهش ولچ و ریپلی )2019(5نشـان
دادنـد کـه کیفیـت روابـط والدین و فرزنـد در ایجاد مشـکالت رفتاری نقـش مهمـی دارد و نتایج بیان
میکننـد کودکانـی کـه عالئم اختلال نافرمانی مقابله ای بیشـتری دارند ،مراقبان با سـبک دلبسـتگی
ناامـن و کیفیـت روابـط بدتـر بـا مراقبـان خـود داشـتهاند .اصغـری شـریبانی و عطادخـت ( )1398در
پژوهـش خـود بـه این نتایج دسـت یافتند که سـه عامل آسـیب پذیـری و اختالالت والدیـن ،والدگری
1. Personality characteristics
2. de la Osa, Penelo, Navarro, Trepat & Ezpeleta
3. Craig, Hernandez, Moretti & Pepler
4. Chaudhury, Bhattacharya & Saha
5. Welch & Liperi
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آشـفته و ویژگـی هـای شـخصیتی کودک در ایجاد نشـانه هـای اختلال نافرمانی مقابلـه ای موثرند.
یکـی دیگـر از عواملـی که احتمـال دارد براختلال نافرمانی مقابلـه ای تاثیرگذار باشـد کمال گرایی
والدیـن اسـت .کمـال گرایـی یـک سـازه شـخصیتی اسـت و بـا ویژگـی هایـی همچـون تلاش بـرای
کامـل و بـی نقـص بـودن و تعییـن معیارهـای بسـیار عالـی و افراطـی در عملکـرد همـراه بـا گرایـش
بـه ارزیابـی انتقـادی رفتـار مشـخص مـی شـود .رویکـرد هـای متفـاوت در مورد کمـال گرایـی ،آن را
سـازه ای تـک بعـدی معرفـی کـرده اند .هویـت و فلت بـا نظر به کمـال گرایـی در سـاختار اجتماعی،
سـه بعـد کمالگرایـی خـود محـور ،کمـال گرایـی دیگر محـور و کمـال گرایی جامعـه محـور را متمایز
کردنـد .کمـال گرایـی خـود محـور بـا تمایل بـه وضع معیارهـای غیر واقـع بینانـه برای خـود و تمرکز
بـر نقـص هـا و شکسـت ها در عملکـرد همراه با خـود نظارتگری های دقیق مشـخص می شـود .کمال
گرایـی دگـر محـور بیانگـر تمایل به داشـتن انتظـارات افراطـی و ارزشـیابی انتقادی از دیگران اسـت و
کمالگرایـی جامعـه محـور بـه احسـاس ضـرورت رعایـت معیارها و بـر آورده سـاختن انتظـارات تجویز
شـده از سـوی افـراد مهم بـه منظورکسـب تایید اطالق می شـود (امامی پور ،کوشـکی و سـبزمیدانی،
 .)1389بنابرایـن بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش سـبک هـای فرزندپـروری ،صفـات شـخصیت و ویژگـی
کمـال گرایـی والدیـن بـر اختلال نافرمانـی مقابلـه ای ،بـر آن هسـتیم تـا به این سـوال پاسـخ دهیم
کـه آیـا سـبک های فرزندپـروری ،صفات شـخصیتی و ویژگـی کمال گرایـی والدین ،اختلال نافرمانی
مقابلـه ای را پیـش بینـی مـی کنند؟
1

روش پژوهش
ایـن پژوهـش بـر مبنـای هـدف از نـوع کاربـردی و از حیـث روش بـه دسـت آوردن دادههـا از نـوع
توصیفی-همبسـتگی و بر مبنای نوع دادههای گردآوری شـده از نوع کمی اسـت .جامعه آماری شـامل
کلیـه کـودکان  7تـا  10سـال شـهر تهـران در سـال  1398بود کـه  250نفـر از کودکان در دسـترس
انتخـاب شـد .بـر اسـاس پرسشـنامه عالئـم مرضـی کودک فـرم معلم کـه توسـط معلمان تکمیل شـد
 250کـودک انتخـاب شـدند کـه در مقیـاس نافرمانـی مقابلـه ای فـرم معلم پرسشـنامه عالئـم مرضی
کـودک نمـرات باالتـر از نمـرات معیـار بـرش داشـتند .سـپس ابزارهـای پژوهـش و پرسشـنامه عالئم
مرضـی کـودک فـرم والدیـن بـه صورت بسـته های پسـتی به این دانـش آمـوزان داده شـد و از دانش
آموزان خواسـته شـد تا پرسشـنامه ها را به مادران خود بدهند .در مجموع  250مادر که فرزندانشـان
در مقیـاس نافرمانـی مقابلـه ای نمـرات باالتـر از نمـرات معیار برش داشـتند (معیار ورود بـه پژوهش)
بـه عنـوان نمونـه در ایـن پژوهش انتخاب شـدند .برای مشـخص شـدن حجـم نمونه از فرمـول تعیین
حجـم نمونـه در رگرسـیون ( )<8N+M50اسـتفاد شـد M .معـادل تعـداد متغیـر پیـش بیـن اسـت
(تباچینـگ و فیـدل ،بـه نقـل از امینـی ،و سـادات خشـویی .)2007 ،در این پژوهش سـه متغیر وجود
داشـت بنابرایـن ،بـه حداقل  250شـرکت کننده نیاز اسـت.
ابزارهای پژوهش

الـف .پرسشـنامه عاليـم مرضي كـودكان ( :)CSI-4یـک مقیاس درجـه بندی رفتار اسـت کـه اولین
بـار در سـال  1994توسـط گادو و اسـپرافکین بـر اسـاس طبقـه بنـدی ویراسـت چهـارم دسـتنامه
1. Perfectionism
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تشـخیصی و آمـاری اختلال هـای روانـی طراحی شـد .فرم والدیـن دارای  112سـوال اسـت که برای
 11گـروه عمـده و یـک گـروه اضافـی از اختالل های رفتاری تنظیم شـده اسـت .در پژوهـش حاضر از
سـواالت مربـوط بـه گـروه ( )C-B-Aکـه مربوط به سـه نـوع اختالل مجزای نارسـایی توجـه و فزون
کنشـی ،اختلال نافرمانـی مقابلـه ای و اختلال رفتـار هنجاری را می سـنجد اسـتفاده شـد .هر یک از
عبـارات مذکـور ،در یـک مقیـاس چهـار درجـه ای هیـچ گاه ،بـه نـدرت ،گاهی اوقـات و بیشـتر اوقات
بـه ترتیـب بـا کدهـای  3 ،2 ،1 ،0نمـره گـذاری مـی شـوند کـه از حاصل جمع نمـرات عبـارات ،نمره
شـدت عالمـت بـه دسـت مـی آید .در ایـن پژوهش نیـز از روش نمره شـدت عالمت اسـتفاده شـد .در
پژوهشـی کـه توسـط گرایسـون و کارلسـون ( ،)1991بر روی ایـن ابزار انجـام گرفت ،پایایـی آن برای
اختلال نافرمانـی مقابلـه ای ،اختالل رفتـار هنجاری و اختالل نارسـایی توجه-فزون کنشـی به ترتیب
 0/93 ،0/93و  0/77گـزارش شـد .پژوهـش محمـد اسـماعیلی و علیپور ( )2002در زمینـه اعتبار این
آزمـون بیانگـر اعتبـار بـاالی آن اسـت که باالتریـن اعتبار مربـوط به اختلال رفتار هنجـاری با ضریب
اعتبـار  0/76بـوده اسـت .همچنیـن آلفـای کرونباخ نمـره کل این مقیـاس در مطالعه ایشـان  0/81به
دسـت آمد.
ب .پرسشـنامه سـبک هـای فرزندپـروری :ایـن پرسشـنامه توسـط بامرینـد ( )1997بـرای بررسـی
الگوهـای نفـوذ وشـیوه هـای فرزندپروری سـاخته شـده اسـت .این پرسشـنامه شـامل  30ماده اسـت
کـه  10مـاده ازآن بـه شـیوه آزادگـذاری مطلـق 10 ،1مـاده به شـیوه اسـتبدادی 2و  10مـاده دیگر به
شـیوه اقتـدار منطقـی والدیـن در امـر پـرورش فرزنـد مربوط می شـوند .در ایـن پژوهـش آزمودنی ها
بـا مطالعـه هـر مـاده نظـر خود را برحسـب یـک مقیـاس  5درجـه ای (کامالمخالفـم ،مخالفـم ،تقریبا
مخالفـم ،موافقـم و کاملا موافقـم) مشـخص کننـد کـه بعـدا و بـه ترتیـب از صفـر تـا  4نمـره گذاری
شـده وبـا جمـع نمـرات ،سـه نمـره مجـزا در مـورد آزاد گـذاری مطلـق ،اسـتبدادی و اقتـدار منطقـی
بـرای هـر آزمودنـی به دسـت می آیـد .در ایـران اسـفندیاری پایایی بازآزمایـی این ابزار را برای سـبک
سـهل گیرانـه  ،0/69بـرای سـبک اسـتبدادی  0/77و برای سـبک مقتدرانه  0/73گزارش کرده اسـت.
حسـینی دولـت آبـادی و سـعادت ( )1391بـا اسـتفاده از تحلیـل عاملـی اکتشـافی روایـی سـازه این
پرسشـنامه را بررسـی و سـاختار سـه عاملـی آن را تاییـد کـرده انـد .بـر اسـاس مطالعـه ان ها سـبک
فرزندپـروری سـهل گیرانـه  45/1درصـد ،سـک مسـتبدانه  41/7درصـد و مقتدرانـه  44/3درصـد کل
واریانـس مقیـاس فرزندپـروری را تبییـن مـی کنـد .بعلاوه بـار عاملـی سـواالت روی هریـک از زیـر
مقیـاس هـا بیـن  0/58تـا  0/74گزارش شـده اسـت کـه نشـاندهدنده روایی مطلـوب این ابزار اسـت.
همچنیـن آن هـا ضریـب پایایـی کلـی ایـن ابـزار را  0/71و بـرای سـبک سـهل گیرانـه  ،0/62سـبک
مسـتبدانه  0/62و بـرای سـبک مقتدرانـه  0/75گـزارش کـرده اند.
ج .پرسشـنامة پنـج عامـل بـزرگ شـخصيت :3بـراي انـدازه گيـري پنـج عامـل بـزرگ شـخصيت ،از
فـرم  60سـؤالي پرسشـنامة پنـج عامـل بـزرگ شـخصيت كـه كاسـتا و مـك كـري ) 1989 (4تهيـه و
آمـادة اجـرا نمـوده اند اسـتفاده شـد .ايـن پرسشـنامه داراي مقياس پاسـخگويي پنج درجـه اي (كام ً
ال
1. Permissive
2. Authoritarian
3. Big Five Factor Personality Questionnaire
4. Costa & McCrae
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ً
كاملا مخالفـم) اسـت و پنـج عامـل روان رنجورخويـي (در برابـر ثبـات روانـي و هيجاني)،
موافقـم تـا
برونگرايـي (در برابـر درونگرايـي) ،تجربـه پذيـري (در برابر خشـكي و انعطاف ناپذيـري) ،توافق پذيري
(در برابـر خودشـيفتگي) و وظيفهشناسـي (در برابـر سـهل انـگاري) را سـنجش ميكنـد .كاسـتا و
مككـري ( )1992آلفـاي كرونبـاخ مقياسهـاي اين پرسشـنامه را به ايـن ترتيب گـزارش دادند :روان
رنجورخويـي برابـر بـا  ،0/93برونگرايـي برابر بـا  ،0/90تجربه پذیـری برابر با  ،0/89توافـق پذيري برابر
بـا  0/95و وظيفـه شناسـي برابـر با  0/92می باشـد .آنهـا همچنين ضرايـب روايي 1اين پرسشـنامه را
از  0/56تـا  0/62گـزارش نمـوده انـد .نسـخ متعددي از اين پرسشـنامه در ايـران ترجمه و آمـادة اجرا
شـده اسـت (گروسـي فرشـي .)1380،كيامهـر ( )1381كـه نسـخه اي از اين پرسشـنامه را بـراي اجرا
در بيـن دانشـجويان ترجمـه و آمـادة اجرا كرد ،روايـي همزمان 2بين فـرم كوتاه و بلند اين پرسشـنامه
را بـراي پنـج عامـل بيـن  0/41تـا  ،0/71پایایـی بازآزمایـی 0/65 3تـا  0/86و آلفـاي كرونبـاخ 4خرده
مقياسهـا را بيـن  0/54تـا  0/79گـزارش كرده اسـت (كيامهـر.)1381 ،
د .مقیـاس کمالگرایـی چنـد بعـدی :مقیـاس کمالگرایـی چنـد بعـدی فراسـت ( )1990که بر اسـاس
مفهـوم چنـد بعـدی کمالگرایـی طراحـی شـده 35 ،گویـه و  6بعد یا زیرمقیـاس را در بر مـی گیرد .این
زیرمقیـاس هـا ،شـامل نگرانـی درباره اشـتباه هـا ،تردید دربـاره کارهـا ،انتظـارات والدینـی ،انتقادگری
والدینی ،معیارهای شـخصی و نظم و سـازمان دهی می باشـد (اسـتویر .)1998 ،ماده های پرسشـنامه،
در یـک مقیـاس  5درجـه ای لیکـرت از نمـره  1برای «کامال مخالفـم» تا  5برای «کامال موافقم» پاسـخ
دهـی و نمـره گذاری می شـوند .اعتبـار همگرای پرسشـنامه طبق همبسـتگی با پرسشـنامه کمالگرایی
مثبـت و منفـی اعتبار مناسـبی گزارش شـده اسـت (تری شـورت و همـکاران .)1995 ،در پژوهش های
داخلـی بـرای بررسـی ویژگـی هـای روان سـنجی ایـن پرسشـنامه ،لیاقـت و قاسـمی ( )1393ضریـب
همسـانی پرسشـنامه را  ،0/819اعتبار همگرای پرسشـنامه را در همبسـتگی آن با پرسشـنامه اضطراب
امتحان 0/287 ،و در سـطح  0/0001معنادار گزارش نمودند .سـاختار شـش عاملی اسـتاندارد پیشـنهاد
شـده توسـط فراسـت و همـکاران نیز در ایـن پژوهش مـورد تایید قـرار گرفت.
تجزیـه و تحلیـل اطالعـات بهدسـت آمـده از اجرای پرسشـنام ه ها از طریـق نرم افـزار  22-spssدر
دو بخـش توصیفی و اسـتنباطی (همبسـتگی پیرسـون ،رگرسـیون چندگانه) انجـام پذیرفت.
یافتههای پژوهش
قبـل از بررسـی فرضیـه هـا نرمال بودن توزیـع دادهها با اسـتفاده از آزمـون کالموگروف-اسـمیرنوف
مـورد بررسـی قـرار گرفـت .یافتههـا نشـان داد توزیـع دادههـای متغیرهـای پژوهـش نرمال میباشـد
و بنابرایـن از آزمـون همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد .در ادامـه بـه بررسـی فرضیههـای پژوهـش
پرداختـه میشـود .جـدول  1نتایـج آزمون  K-Sدر مـورد دادههـای پژوهش در قالب سـواالت مربوط
بـه «سـبک هـای فرزندپـروری»« ،صفـات شـخصیتی» و «کمالگرایـی والدیـن» را نشـان میدهد:

1. validity coefficients
2. validity
3. test-retest reliability
4. Cronbach’s alpha
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جدول  .1توزیع نرمالیته متغیرها
متغیرها

Sig

کولموگروف–اسمیرنوف Z

فرزندپروری مستبدانه

1.359

فرزندپروری سهلگیرانه

1.068

برون گرایی

1.423

فرزندپروری مقتدرانه

0.062

1.236

نافرمانی مقابلهای
سازش پذیری

وظیفه شناسی

0.058

1.198

0.038

1.136

0.074

0.065

1.350

0.068

1.798

0.071

روان آزرده خویی

1.329

کمالگرایی

1.011

پذیرا بودن

0.061

0.074
0.056

نتایـج ایـن آزمـون نشـان میدهـد سـطح معنـاداری متغیرهـای تحقیـق بیشـتر از  0.05اسـت لـذا
فرضیـه نرمـال بـودن متغیرهـا مـورد تاییـد قـرار میگیرد.
جدول  .2خالصه مدل پیشبینی نافرمانی مقابلهای با سبکهای فرزندپروری
مدل

R

R2

 Rتعدیل شده

انحراف استاندارد

1

.508a

0.258

0.238

0.684

جـدول  ANOVAنشـان میدهـد که آیا مدل رگرسـیون می توانـد به طور معناداری (و مناسـبی)
تغییـرات متغیـر وابسـته را پیشبینـی کنـد .معنـاداری سـتون آخـر ( )sigنشـان مـی دهـد مـدل به
کار رفتـه ،پیشبینـی کننـده خوبـی بـرای متغیر وابسـته یعنـی نافرمانی مقابلهای میباشـد .بر اسـاس
نتایـج آنـوا در جـدول  3مـدل طراحی شـده از معنیداری مناسـبی برخوردار اسـت.
جدول  .3نتایج آنوا پیشبینی نافرمانی مقابلهای با سبکهای فرزندپروری
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

رگرسیون

2.913

3

0.971

2.735

0.044

باقیمانده

87.331

246

0.355

مجموع

90.244

249
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جدول  .4ضرایب مدل پیشبینی نافرمانی مقابلهای بر اساس سبکهای فرزندپروری
مدل

ضرایب غیراستاندارد
B
Std.Error
1.969

ثابت

فرزندپروری مستبدانه

0.125

فرزندپروری سهلگیرانه

0.002

-0.024

فرزندپروری مقتدارنه

ضرایب استاندارد
Beta

0.204

0.175

0.045
0.042

9.651

0.000

-0.571

0.568

2.766

-0.039

0.051

t

Sig

0.049

0.003

0.006
0.961

ضریـب بتـا بـه دسـت آمده نشـان میدهد سـبک فرزندپـروری مسـتبدانه  0.17به صـورت مثبت و
معنـادار ( ) Sig>0.05قـادر بـه پیشبینـی متغیـر نافرمانی مقابلهای هسـتند.
جدول  .5خالصه مدل پیشبینی نافرمانی مقابلهای بر اساس صفات شخصیت
مدل
1

R

R2

.529

.279

 Rتعدیل شده
.266

انحراف استاندارد
1.581

جـدول  ANOVAنشـان میدهـد کـه آیـا مـدل رگرسـیون مـی توانـد بـه طـور معنـا داری (و
مناسـبی) تغییـرات متغیـر وابسـته را پیشبینـی کنـد .معنـاداری سـتون آخـر ( )sigنشـان می دهد
مـدل بـه کار رفتـه ،پیشبینـی کننـده خوبی بـرای متغیر وابسـته یعنـی نافرمانـی مقابلهای میباشـد.
بـر اسـاس نتایـج آنـوا در جـدول  6مـدل طراحـی شـده از معنـیداری مناسـبی برخوردار اسـت.
جدول  .6نتایج آنوا پیشبینی نافرمانی مقابلهای بر اساس صفات شخصیت
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

82.300

244

0.337

رگرسیون

7.944

مجموع

90.244

باقیمانده

5

249

1.589

F

Sig

4.710

0.000

جـدول  7ضرایـب بـه دسـت آمده را برای رگرسـیون نشـان میدهد .بر اسـاس نتایج به دسـت آمده
صفـات شـخصیتی تبیینکنندههای معنـاداری برای پیشبینـی نافرمانی مقابلهای کودکان هسـتند.
جدول  .7ضرایب مدل پیشبینی نافرمانی مقابلهای بر اساس صفات شخصیت
مدل
ثابت

برونگرایی

ضرایب غیراستاندارد
B

Std.Error

0.467

0.911

469.-0

سازشپذیری

329.-0

روانآزرده خویی

0.523

وظیفهگرایی
پذیرا بودن

0.112

-0.069

0.287
0.148
0.076

0.131
0.43

ضرایب استاندارد
Beta

t

Sig

0.512

0.609

-0.192

-5.622

0.001

0.93

1.479

0.140

-0.239
0.247

-0.102

-4.614
3.989

-1.605

0.002
0.000
0.110
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ضریـب بتـا بـه دسـت آمـده نشـان میدهـد روانآزردهخویـی میتوانـد  %24قـادر بـه پیـش بینی
متغیـر نافرمانـی مقابلـهای بـه صـورت مثبـت و معنـادار ( ) Sig>0.05هسـتند؛ متغیـر برونگرایـی و
سـازشپذیری نیـز توانسـتند به ترتیـب  %19و  %23از تغییـرات نافرامانی مقابلـهای را به صورت منفی
و معنـاداری پیشبینـی نمایـد (.)Sig >0.05
بحث و نتیجهگیری
پژوهـش حاضـر بـا هـدف پیـش بینـی نافرمانـی مقابلـه ای بـر اسـاس سـبک هـای فرزندپـروری،
صفـات شـخصیتی و ویژگـی کمـال گرایـی والدیـن انجـام شـد .نتایـج پژوهـش نشـان داد که سـبک
فرزندپـروری مسـتبدانه بـه صـورت مثبـت و معنـادار قـادر بـه پیش بینـی متغیـر نافرمانـی مقابله ای
هسـتند .ایـن یافتههـا همسـو با نتایـج سـاطوریان و همـکاران ( ،)1395بیرامـی و همـکاران ()1394
و ولـچ و ریپلـی ( )2019بـود کـه نشـان دادنـد سـبکهای فرزندپروری میتوانـد به صـورت معناداری
نافرمانـی مقابلـهای را پیشبینـی نمایـد .در تبییـن ایـن یافتههـا بایـد گفـت سـبک اقتدارگرایانـه را
مـی تـوان فراهـم کـردن یک شـیوه تربیت روشـن و جدی دانسـت کـه ویژگـی آن ،اسـتدالل ،انعطاف
پذیـری و گفتگـوی کالمی اسـت .والدیـن مقتدر حد و مرزهایـی را تعیین میکننـد و اقدامات فرزندان
خـود را کنتـرل مـی کننـد ،امـا در عیـن حـال روابـط کالمـی خوبـی بـا فرزنـدان برقـرار مـی کنند و
والدیـن بـرای رسـیدن بـه اهـداف تربیتـی خـود از اسـتدالل اسـتفاده می کننـد ،امـا رفتار آنهـا فقط
بـر اسـاس خواسـته هـای کـودک را تنظیم نمـی کنند .ایـن روش باعث افزایش مسـئولیت ،اسـتقالل،
سـازگاری اجتماعـی و اعتمـاد بـه نفـس در کـودکان مـی شـود .والدینـی کـه شـیوه اسـتبدادی را در
پیـش میگیرنـد ،بسـیار کنترل کننده هسـتند و از کـودکان انتظار اطاعـت بی چون و چـرا دارند .این
سـبک بـا کنـاره گیری و عدم دلبسـتگی والدین به کـودک ،فقدان گرمـی در روابط و اسـتفاده والدین
از تنبیـه بـرای کنتـرل رفتـار کـودک مشـخص میشـود .به گفتـه بامرینـد ( )1967والدین سـعی می
ً
کاملا انتزاعـی کنترل کننـد .در این سـبک تعامل
کننـد نگـرش و رفتـار کـودک را بـا اسـتانداردهای
یـک طرفـه بیـن والدیـن و کودک وجـود دارد ،به طوری کـه والدیـن راهنمایی در نظر گرفته میشـود
ً
کاملا تعییـن مـی کند و بـه هیچ وجه بـر کودک موثر نیسـت.
کـه نگـرش هـا و رفتارهـای کـودک را
والـد مسـتبد بـرای بدسـت آوردن اطاعـت کامـل اسـتقالل کـودک را محـدود می کنـد .والدیـن آزاد
روحیـه انتظـارات و خواسـته هـای بسـیار کمـی از فرزندشـان دارنـد و معتقدند فرزندشـان مـی تواند
رفتـار آنهـا را هدایـت کنـد .ایـن والدیـن از کمتریـن مجـازات بـرای کـودک اسـتفاده می کننـد .این
والدیـن ممکـن اسـت بسـیار خونگـرم و پذیرا یـا بی دقـت و هوایی باشـند ،بنابراین انتظار مـی رود که
در سـبک فرزندپـروری آزادگـذار کـودک بـه دلیل عـدم اعتقاد بـه حمایت والدیـن ،اعتماد بـه نفس و
عـزت نفـس کمتـری داشـته باشـد و توانایی برقـراری ارتباط کمتری داشـته باشـد.
همچنیـن نتایـج نشـان داد روانآزردهخویـی قادر به پیـش بینی متغیر نافرمانـی مقابلهای به صورت
مثبـت و معنـادار هسـتند؛ متغیـر برونگرایـی و سـازشپذیری نیـز توانسـتند از تغییـرات نافرامانـی
مقابلـهای را بـه صـورت منفـی و معنـاداری پیشبینـی نمایـد .همسـو بـا ایـن یافتههـا ،نتایـج نجمـی
و حسـنزاده ( )1389نشـان داد اختلاالت اضطرابـی کـودک بـا صفـات پرخاشـگری ،انعطافپذیـری،
تلاش بـرای موفقیـت ،خویشـتنداری ،احتیـاط در تصمیمگیـری و نمـرهی کل آزمـون والدیـن و
اختلاالت خلقـی کـودک بـا صفـات نوعدوسـتی ،نظـم و ترتیـب ،تلاش بـرای موفقیـت و احتیاط در
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تصمیمگیـری و اختلاالت رفتـار آشـفتهی کـودک بـا هیجان مثبـت ،تخیل ،احساسـات ،تلاش برای
موفقیـت و نمـر ه کل آزمـون والدیـن و اختلال دفعـی کودک بـا صفت خویشـتنداری والدیـن ارتباط
معنـیدار داشـت .در تفسـیر یافتـه هـا ،بایـد بـه نقـش الگوسـازی و تقلیـد در طـول زندگی بر اسـاس
نظریـه یادگیـری اجتماعـی توجـه شـود .پایـداری ویژگی های شـخصیتی طی سـال ها زمینـه را برای
یادگیـری کـودکان فراهـم مـی کنـد .والدین وظیفه شـناس و مسـئولیت پذیـر همچنین ممکن اسـت
فرزندانـی داشـته باشـند کـه از نظر ژنتیکی مسـتعد مسـئولیت پذیری هسـتند ،که این خـود منجر به
سـازگاری اجتماعـی در آنهـا می شـود .علاوه بر تأثیر الگوسـازی ،باید بـه زمانی که هر یـک از والدین
در رابطـه بـا فرزنـدان صـرف کـرده انـد نیز توجـه داشـت .در مورد نقـش تعامـل ،باید در نظر داشـت
کـه معمـوالً تغییـر نقـش هـا ،بازسـازی سلسـله مراتب قـدرت و روش هـای جدیـد برقـراری ارتباط با
یکدیگـر مـی توانـد چرخـه معیوب روابط را به شـدت شکسـته و از شـدت مشـکالت رفتـاری بکاهد .با
ایـن حـال ،گاهـی اوقـات ویژگـی های شـخصیتی یا آسـیب شناسـی روانـی والدیـن مانع ایـن امر می
شـود .هنگامـی کـه کـودک از مهارت های یادگیری و شایسـتگی اجتماعی محروم می شـود ،احسـاس
عـدم کفایـت و بـی کفایتـی مـی کند ،که ایـن خود عوارضـی را به همراه دارد .شـواهد نشـان می دهد
کـه والدیـن مـی تواننـد در انجـام کارهای رشـد بـه فرزندان خـود کمک کننـد و همچنین مـی توانند
سـهوا ً از انجـام آنها جلوگیـری کنند.
نتایـج بعـدی پژوهـش نشـان داد نگرانی درباره اشـتباهات ،شـک دربـاره اعمال ،انتقادگـری والدینی
و اسـتانداردهای شـخصی بـه صـورت مثبـت و معنـادار قـادر به پیشبینـی متغیـر نافرمانـی مقابلهای
هسـتند .همسـو بـا ایـن یافتههـا عبدخدائـی و ابزانلـو ( )1390نشـان دادنـد کـه کمـال گرایـی خـود
مختـار در تعامـل بـا اسـترس اجتماعـی اسـت همچنیـن همسـو با ایـن یافتههـا نجمی و حسـن زاده
( )1389نشـان داد اختلاالت اضطرابـی کـودک بـا صفـات پرخاشـگری ،انعطافپذیـری ،تلاش برای
موفقیـت ،خویشـتنداری ،احتیـاط در تصمیمگیـری و نمـرهی کل آزمـون والدیـن و اختلاالت خلقی
کـودک بـا صفـات نوعدوسـتی ،نظـم و ترتیـب ،تلاش بـرای موفقیـت و احتیـاط در تصمیمگیـری و
اختلاالت رفتـار آشـفته کـودک بـا هیجان مثبـت ،تخیل ،احساسـات ،تالش بـرای موفقیـت و نمرهی
کل آزمـون والدیـن و اختلال دفعـی کودک بـا صفت خویشـتنداری والدیـن ارتباط معنیدار داشـت.
کاکاونـد و همـکاران ( )1392بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه کمـال گرایی بـا افسـردگی رابطه مثبـت و با
عملکـرد تحصیلـی رابطـه منفـی دارد .در تبییـن ایـن یافتههـا باید گفـت انتظـارات نامناسـب والدین
از کـودک ،اضطـراب کـودک را پیـش بینـی می کنـد .والدینی کـه در این مقیـاس نمره بیشـتری می
گیرنـد ،چنـد ویژگـی را منعکـس می کننـد :انتظاراتی فراتـر از توانا یی های متناسـب با رشـد کودک
دارنـد بـه دسـتوردادن و کنتـرل کـردن کـودک تمایـل دارنـد نسـبت بـه رشـد طبیعی کـودک دانش
اندکـی دارنـد یـا دانشـی ندارنـد .فرض شـده اسـت والدینی که انتظـارات باالتـری از خـود دارند باعث
مـی شـوند کـودکان نسـبت به شکسـت هـای اجتمایی بیشـتر حسـاس شـوند .ایـن نتیجـه مطابق به
نظـر میرسـد بـا توجه بـه این مسـئله که تحقیقـات نشـان داده اند که سـبک فرزند پروری مسـتبدانه
والدیـن و برخـی رفتـار هـای فرزنـد پـروری از قبیـل فقـدان محبـت عاطفـی ،کنتـرل بیـش از حـد،
حمایـت بیـش از حـد ،رفتارهـای منفـی والدیـن ،طـرد و انتقـاد بـا اضطـراب کـودک رابطـه دارد باید
توجـه داشـت که داشـتن انتظارات متناسـب بـا توانایی هـای فرزندان همـراه با حد معقولـی از محبت
موجـب افزایـش پشـتکار و خـود کارایـی فرزنـدان مـی شـود در صورتی که وجـود اقتدار غیـر منطقی
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که بر اسـاس میل والدین به تسـلط بر فرزند باشـد به احسـاس طرد شـدگی ،پرخاشـگری و در نهایت
افسـردگی و اضطـراب منجر می شـود.
پژوهـش حاضـر در کنـار یافتـه هـای خـود دارای محدودیـت هایـی نیز بـود؛ نمونـه مورد اسـتفاده
شـامل مـادران دانـش آمـوزان پسـر دوره ابتدایـی در شـهر تهـران بـود ،بنابرایـن ،تعمیـم یافتههـای
پژوهـش بـه سـایر سـطوح کالسـی و دختـران با محدودیـت مواجه اسـت .از ایـن رو به سـایر محققان
پیشـنهاد می شـود برای اطمینان از نتایج ،این بررسـی را در سـایر شـهرها و مقاطع آموزشـی مختلف
انجـام دهنـد .اتـکای یافتـه هـای پژوهش بـه داده های حاصـل از گزارش شـخصی افراد نیز بـه عنوان
یکـی دیگـر از محدودیـت هـا ،قابل ذکر اسـت .بنابراین ،پیشـنهاد می شـود پژوهشـگران در تحقیقات
بعـدی از روش هـای کیفـی و کمـی همزمـان بهـره مند شـوند .احتـرام و رعایت اصول اخالقی نسـبت
بـه شـرکت کننـدگان در طول ایـن پژوهش رعایت شـد.
منابع
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