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چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب ،پرخاشگری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی بر اساس کمال گرایی ناسازگارانه والدین
آنان بود .هشت مرکز پیش دبستانی در تهران و سپس  171کودك از این مراکز به تصادف انتخاب شدند .دو پرسشنامه کمال گرایی اهواز و فرم کوتاه
ارزیابی رفتاری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش از دبستان تکمیل شد .برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج حاکی از
این بود که فقط کمال گرایی ناسازگارانه در مادران ،می تواند پرخاشگری و اضطراب کودکان را پیش بینی کند ،اما کمال گرایی ناسازگارانه پدر نمی
تواند این دو متغیر را پیش بینی کند .شایستگی اجتماعی نیز توسط کمال گرایی ناسازگارانه پدر و مادر پیش بینی نمی شود.
کلید واژگان :اضطراب ،پرخاشگری ،شایستگی اجتماعی ،کمال گرایی ناسازگارانه والدین.

مقدمه

های اولیه زندگی باعث به وجود آمدن مشکالت بسیاری

مسایل رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان یکی از

در قلمـرو فـردی و بین فـردی زنـدگی کـودك پرخاشـگر

موضوعات مهم روانپزشکی و روانشناسی است (کوشان،

ازجملـه خودپنـداره ضــعیف (ماتسورا ،هاشیموتو و

بهنام و شانی .)1881 ،کودکان به عنوان یکی از گروههای

تویچی ،)5119 ،5طــرد از ســوی همســاالن (کریک و

سنی آسیبپذیر در معرض انواع اختالالت روانشناختی

گروتپیتر ،)5111 ،8عملکــرد تحصیلی ضعیف (بردلی،

قرار دارند .عوامل آسیبپذیری در سنین کودکی به فرآیند

کلین نیوروسی )5111 ،4و مشکالت دیگر میشود.

فعال رشد و مقتضیات خاص مراحل آن از یکطرف و کنترل

مطالعات همچنین بیـانگر تـداوم اشـکال مختلــف

شرایط محیطی و موقعیتی کودك توسط بزرگساالن از طرف

پرخاشــگری در طــول زمــان و اثرگــذاری آن

دیگر نسبت داده میشود .تحقیقات انجام گرفته نشان می-

بــرجنبههای مختلف زندگی فردی و اجتمـاعی فـرد در

دهند که تعداد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان دارای

آینـده هستند (وایالنکورت ،برنگن و بویوینو ترمبلی،2

مشکالت رفتاری و هیجانی هستند (مادوکس و وینستد،1

 ،5118لی ،بیالرگون ورمونت و ترمبلی.)5117 ،6

 .)5118اضطراب و پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

کودکان مضطرب -کناره گیر حداقلِ تعامل را با

آثار مخربی بر سالمت روان آنان دارد .پرخاشگری در سال

همساالنشان دارند ،کودکان پرخاشگر -خشمگین بیشترین

1Maddux, J. E & Winstead, B. A
5 Matsuura N, Hashimoto T, Toichi M
3 Crick N. R, Grotpeter JK

4 Bradley RH, Corwyn RF, Burchinal M, McAdoo HP, Garcia
Coll C.
5 Vaillancourt T, Brendgen M, Boivin M, Tremblay RE.
6 Lee K, Baillargeon RH, Vermunt JK, Wu H, Tremblay RE.
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تجربه تعامل و بیشترین تجربه طرد از سوی اطرافیان را

مدار و جامعهمدار برخوردار است .کمالگرایی خویشتن

دارند (الفرنیر و دوماس1992 ،؛ الفرنایر ،دوماس ،کاپیونو

مدار با تمایل به وضع معیارهای غیر واقع بینانه برای خود

و دوبی .)1995 ،1تعامـل عوامـل زیسـتی (آمـادگی ژنتیکی

و تمرکز بر نقصها و شکستها در عملکرد همراه با خود

پاسخ دهی دستگاه سمپاتیک) و عوامـل روانشـناختی

-نظارتگریهای دقیق مشخص میشود؛ کمالگرایی دیگر

(تجربـه رویـدادهـای نگـران کننـده و شـیوههـای

مدار بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی

فرزنـدپـروری والـدین) در شـکل گیـری اضطراب

انتقادی از دیگران است؛ و کمالگرایی جامعهمدار به

بولتون8

احساس ضرورت و رعایت معیارها و برآورده ساختن

و همکاران .)5116 ،در خصوص عوامل روانشناختی

انتظارات تجویر شده از سوی افراد مهم به منظور کسب

اهمیت شـیوههـای ارتبـاط والـد – کودك در علتشناسی

تأیید اطالق میشود (هویت و فلت ،1991 ،نقل از بشارت،

و درمان اختالالت اضطرابی کودکان توسط متخصصان

.)1889

کودکان نقش تعیینکنندهای دارند (کمپل،1992 ،5

پیامدهای هر یک از ابعاد کمالگرایی در روابط بین

مورد توجه قرار گرفته است (ویکتور ،برنت ،برستاین و
الین.)5117 ،4

شخصی توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار

تعامل والدین و کودکان نقش مهمی در سالمت روانی

گرفته است .خشم کودکان به صورتی آشکار با کمالگرایی

فرزندان دارد و با توجه به تعاملهای مستمری که ارگانیسم

جامعه محور همبستگی دارد (هویت و همکاران.)5115 ،

خانواده از یک سو با اعضای خود و از سوی دیگر با اجتماع

هیل ،زرول و تورلینگتون )1997( 11به این نتیجه رسیدند

دارد ،خانواده به عنوان کانون اصلی سالمت یا پاتولوژی

کمالگرایی جامعهمدار با تکبر ،و ویژگیهای فاصله گرفتن

(بیماری) اعضای خود در نظر گرفته میشود (ستیر،1996 ،

اجتماعی برای مردان و ناسازگاریهای گوناگون فردی و

ترجمه بیرشک .)1872 ،ویژگیهای شخصیتی والدین از

پریشانی برای زنان همراه است و روابط بین فردی آنان را

جمله کمالگرایی یکی از ویژگیهایی است که میتواند به

متأثر میسازد .والدینی که از کمالگرایی جامعهمدار

آسیب در کنشوری اجتماعی منجر شود و رابطه والد-

برخوردارند اغلب کنترل زیادی روی کودکانشان اعمال

فرزند را متأثر سازد (ناتولی و هاپریچ .)5114 ،2کمالگرایی

میکنند و مانع استقالل آنان شده و استانداردهای شخصی-

یک آمادگی شخصیتی است که با تالش برای بی عیب و

اشان را از طریق استفاده از تکنیکهایی مانند ایجاد احساس

نقص بودن 6و تعیین استانداردهای بسیار باال برای عملکرد

گناه و امساك در عشق به کودکانشان منتقل کنند (باربر،11
کرنی15

همراه است و با تمایالت بیش از حد برای ارزیابی انتقادی

 .)1996کوك و

مشخص می شود (هویت و فلت ،1991 ،7هویت و

خویشتن مدارِ مادر با آسیبشناسی روانی در پسران ارتباط

همکاران 5115؛ فراست ،سمور ،الهارت و روزنبلت،8

دارد .اما کمالگرایی جامعه مدار مادر ارتباط خیلی

 .)1991وضعیت کمالگرایی ممکن است در تمام حوزه-

نزدیکتری با درونیسازی آسیب شناسی در پسران دارد.

های زندگی به ویژه خانواده ،کار و مدرسه سایه افکند

بشارت ( )5118رابطه مثبتی را بین نگرشهای کمالگرایانه

(استوبر 9و استوبر .)5119 ،کمالگرایی ماهیت چند جنبهایِ

مادران و اضطراب فرزندان گزارش داد .فراست ،لهارت و

درون شخصی ،بین شخصی و اجتماعی دارد (هویت و

روزنبلت ( )1991دریافتند که کمالگرایی مادر ،اما نه پدر،

همکاران )1991 ،و از ابعاد مختلف خویشتن مدار ،دیگر

با کمالگرایی در دختران ارتباط دارد .بنا بر نظر هویت و

1 LaFrenière, Dumas, Capuano, Dubeau
2 Campbell
3 Bolton & et al
4 Victor AM, Bernat DH, Berstein A and Layne AE
2 Natoli, A. P. & Huprich , S. K.
6 flawlessness

7 Hewitt, P.L., & Flett, G.L.
8 Frost, R.O., Lahart, C. M., & Rosenblate, R
9 Stoeber
10 Hill, R. W., Zrull, M. C., & Turlington, S
11Barber, B. K
12 Cook, L. C., & Kearney, C. A
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فلت ( )1991خشم به عنوان هیجانی که از ادراك تخلف

تعاملی مثبت والدین – فرزندان ،کاهش اضطراب امتحان

عمدی از سوی دیگران نشات میگیرد با کمال گرایی جامعه

دانش آموزان را توجیه می کند .کمالگرایی منفی والدین،

محور رابطه دارد .بین کمالگرایی والدین و عزتنفس،

بر عکس از طریق انتظارات غیر واقع بینانه و معموال فراتر

جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی منفی

از امکانات و تواناییهای فرزندان تضعیف عزت نفس و

معناداری وجود دارد (برجعلی ،گلزاری و ارجمند)1886 ،

سبک تعاملی تعارضی والدین – فرزندان با افزایش

کمالگرایی خویشتن مدار که معادل وضع معیارهای

الیوت1

اضطراب امتحان در ارتباط قرار می گیرد .سونز و

باال برای خود است احتمال شکست در دستیابی به اهداف

( )5112گزارش دادند که کمالگرایی ناسازگارانه والدین به

را فراهم می کند و میتواند باعث خشم گردد ،این خشم

طور معناداری کنترل روانشناختی را پیش بینی میکند ،به

در نتبجه ناکامی ناشی از محقق نشدن یک هدف مطلوب یا

عالوه یک رابطه معنادار مستقیم بین کمالگرایی ناسازگارانه

عدم استمرار یک وضعیت مطلوب به وجود می آید (هویت

مادر و دختر (اما نه دختر و پدر) وجود دارد .خلعتبری،

و فلت 1991 ،و هویت و همکاران .)5115 ،بشارت

قربان شیرودی و حسینی ( )1891نشان دادند که بین کمال-

( )1889دریافت که بین کمالگرایی خویشتن محور و

گرایی منفی و احساس تنهایی رابطه مثبت وجود دارد.
کنترل روانشناختی پدر و مادر به عنوان یک متغیر

جامعه محور با شاخصهای خشم همبستگی مثبت و

مداخلهگر در ارتباط بین والدین و کمالگرایی ناسازگارانه

معنادار وجود دارد.
کمالگرایی دیگرمدار که با وضع معیارهای عالی برای

مورد توجه قرار میگیرد (سونز و الیوت .)5112 ،کمال-

دیگران و قضاوت در مورد آنها بر اساس این معیارها

گرایی ناسازگارانه میتواند به کنترل روانشناختی والدین

مشخص میشود ،با ویژگیهای مانند تکبر ،سلطهگری ،و

منجر شود و این کنترل اثرات مخربی بر کودکان دارد و با

کینهجویی برای مردان و زنان همراه است ،اما ناراحتی

دامنه وسیعی از بازدههای منفی ،مانند افسردگی ،عزت نقس

فردی کمی در پی دارد .کمالگرایی دیگر مدار ممکن است

ضعیف ،احساس گناه ناسازگارانه ،اضطراب ،رفتار کناره-

خشم دیگران را برانگیزد و یا سطح اضطراب آنان را افزایش

گیرانه ،و برونیسازی مشکالت رفتاری (مانند پرخاشگری)

دهد (هویت و فلت 1999 ،و هوبت و همکاران.)5115 ،

همراه است (باربر و هامون .)5115 ،5و کمالگرایی

برخی دیگر از پژوهشگران تقسیمبندی دیگری از

سازگارانه میتواند شایستگی اجتماعی در فرزندان را به

کمالگرایی تحت عنوان کمالگرایی مثبت (سازگارانه) و

ارمغان آورد .پرخاشگری و اضطراب دو بازده منفی ناشی

کمالگرایی منفی (ناسازگارانه) ارائه می دهند .وضع

از کمالگرایی منفی والدین هستند که در این پژوهش مورد

معیارهای سخت و دست نیافتنی کمالگرایی منفی و

مطالعه قرار گرفته است و شایستگی اجتماعی ناشی از آثار

ناسازگارانه؛ و وضع معیارهای دست یافتنی و منطقی کمال-

کمالگرایی مثبت در والدین است.

گرایی مثبت را بازنمایی میکند .بشارت ( )1888نشان داد

در تعاریف متعدد ،پرخاشگری تحت عنوان رفتارهای

که بین کمالگرایی مثبت والدین و اضطراب امتحان فرزندان

توأم با حمله تلقی شود که دربرگیرندۀ هرگونه رفتاری است

همبستگی منفی و بین کمالگرایی منفی والدین و اضطراب

که در آن ،قصد وارد کردن آسیب جسمانی 8و روانی 4به

فرزندان رابطه مثبت وجود دارد .کمالگرایی مثبت والدین

فرد دیگر وجود دارد ،و یا هرگونه رفتار مخرب 2و

تنبیهی6

از طریق انتظارات واقع بینانه و مطابق با امکانات و

نسبت به افراد و اشیاء تحت عنوان پرخاشگری خوانده

محدودیتهای فرزندان تقویت عزت نفس فرزندان و سبک

میشود (رامیرز ،1998 ،5118 ،نقل از ابوالمعالی و موسی

1 Soenens, B., & Elliot, A. J.
2 Barber, B. K., & Harmon, E. L.
3 Physical
4 Psychological

5 Destructive
6 Punitive
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زاده) .افراد پرخاشگر معتقدند که پرخاشگری اساسا آسان

روش تحقیق

است و یک حس خوب به آنان میدهد و کارآیی دارد.

روش پژوهش حاضر توصيف همبستگي و جامعه آماری

همان گونه که ساتون و همکاران ( )1999اشاره کردند که

شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهر تهران بود .از میان

کودکان پرخاشگر به طور آشکار قربانی کردن دیگران را به

جامعه آماری مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری

عنوان ابزاری برای سودمندی شخصی تلقی میکنند.

خوشهای 8 ،مرکز پیش دبستانی شهر تهران به تصادف

شامیر – ایساکو ،آنگر و رپی )5112( 1اشاره کردند

انتخاب شد ،سپس  171کودك از مراکز انتخاب شده به

که کنترل افراطی کودکان ریسک رو به افزایشی را برای

تصادف برگزیده شدند .در این پژوهش از دو پرسشنامه

اضطراب چندگانه و اختالالت فوبی در آنان ایجاد میکند.

کمالگرایی اهواز و نیمرخ رفتارهای عاطفی  -اجتماعی

مهار بیش از حد مسایل و رویدادهای محیط نه تنها محیط

پیش از دبستان کودکان استفاده شد .پرسشنامه نیمرخ

مناسبی برای رشد بالندگی کودك فراهم نمیکند بلکه

رفتارهای عاطفی -اجتماعی توسط مربیان تکمیل شد.

موجب احساس نا ارزندگی ،نارضایتی و در نهایت

مقیاس کمال گرایی اهواز ( 4)PASمقیاس  57مادهای است

مشکالت متعدد رفتاری -هیجانی در کودك خواهد شد

که توسط نجاریان ،عطاری و زرگر ( )1878ساخته شده

(بارت .)5116 ،5امر و نهی زیاد والدین و فزون حمایتگری

است و در طیف لیکرت چهار ارزشی ،هرگز ( ،)1به ندرت

والدین اضطراب ،نافرمانی و تضادورزی را در پی دارد

( ،)1گاهی ( ،)5و اغلب ( )8نمره گذاری می شود .روایی

(صرامی ،امیری ،نشاط دوست و مولوی.)1888 ،

مالکی این ابزار طریق تعیین ضرایب همبستگی آن با مقیاس

ساتون و همکاران ( )1999شایستگی اجتماعی را به عنوان

عزت نفس کوپراسمیت ( )-1/89و مقیاس الگوی رفتاری

موفقیت فردی و اثربخشی در نیل به اهداف شخصی در

تیپ  )1/62( Aو خرده مقیاس شکایات جسمانی

یک موقعیت مفروض میدانند .آنان معتقدند کودکانی که از

 )1/41( SCL90- Rمحاسبه شده است .همسانی درونی

شایستگی اجتماعی برخوردارند به پرخاشگری ارزش نمی-

این مقیاس  1/892و پایایی آن به روش باز آزمایی 1/68

دهند و استراتژیهای رفتاری پرخاشگرانه را به کار نمی-

گزارش شده است .تحلیل عاملی با استفاده از چرخش

گیرند (الفرنیر و دوماس1992 ،؛ الفرنایر ،دوماس ،کاپیونو

واریماکس منجر به شناسایی یک سازه منسجم و معنادار

و دوبی .)1995 ،8الفرنایر و همکاران ( )1995معتقدند که

شده است .در پژوهش حاضر همسانی درونی این مقیاس

شایستگی اجتماعی ،سازگاری ،انعطاف پذیری هیجانی و

با استفاده از آلفای کرونباخ  1/89محاسبه شده است .این

احساسی را بازنمایی می کند.

مقیاس کمالگرایی ناسازگارانه را میسنجد.
اجتماعی:2

با استناد به مطالب مطرح شده و با توجه به اهمیت شناسایی

فرم کوتاه ارزیابی رفتاری و شایستگی

عوامل تبیین کننده پرخاشگری و اضطراب در پیشگیری از

عاملی و ویژگی های فرم کوتاه ارزیابی رفتاری و شایستگی

بروز مشکالت روانی جدی در سالهای بعدی ،و همچنین

اجتماعی ( (SCBEدر نمونههای مختلف بررسی شده

با توجه به نقش مهم شایستگی اجتماعی در نیل به اهداف

است .از طریق تحلیل مولفه های اصلی  8عاملِ شایستگی
()6SC؛

شخصی و کنشوری اجتماعی مثبت ،این پژوهش با هدف

اجتماعی

پیش بینی اضطراب ،پرخاشگری و شایستگی اجتماعی

کناره گیری ( )8AWشناسایی شده است ،این سه عامل

کودکان بر اساس کمالگرایی ناسازگارانه والدین سازمان-

 67/1%از واریانس کل آزمون را تبیین می کنند .همسانی

دهی شده است.

درونی سوالهای هر عامل و پایایی آنها به روش بازآزمایی

1 Shamir-Essakow, G., Ungerer, J. A. & Rapee, R.M.
)2 Bart,s (2006
3 LaFrenière, Dumas, Capuano, Dubeau
4Ahvaz Perfectionism Scale

خشم -پرخاشگری

()7AA؛

ساختار

و اضطراب

2 Social Competence and Behavior Evaluation Scale
2 social competence
7 anger-aggression
8 anxiety-withdrawal
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مورد بررسی قرار گرفته است .پسرها نمره بیشتری در AA

های مربوط به شایستگی اجتماعی به صورت معکوس نمره-

و دخترها نمره بیشتری در  SCبه دست آوردند ،اما تفاوتی

گذاری میشوند .در این پرسشنامه نمره کل آزمون بیانگر

در  AWدر دو گروه مشاهده نشد .با استفاده از رویکرد

اختالالت عاطفی -اجتماعی کودکان است (الفرنیر و

ریختشناسی دریافت شد که گروه کنارهگیر -مضطرب

دوماس1992 ،؛ الفرنایر ،دوماس ،کاپیونو و دوبی.)1995 ،1

حداقل تعامل را با همساالنشان دارند ،گروه پرخاشگر-

همسانی درونی نمره کل این پرسشنامه در پژوهش حاضر

خشمگین بیشترین تعامل و طرد را دارند و گروه شایسته

 1/87به دست آمده است.

باالترین وضعیت را در جامعهسنجی نشان میدهند .بین

یافته های پژوهش

مشاهدات آزمایشگاهی تعامل مادر کودك و طبقه بندی

در این قسمت ،ابتدا دادههای حاصل از گردآوری دادهها در

 SCBEهماهنگی کلی گزارش شده است .در این پرسشنامه

خصوص متغیرهای مورد مطالعه توصیف شدهاند و سپس به

گزینهها به ترتیب از هرگز تا همیشه مدرج می شود .سوال-

منظور بررسی فرضیه های پژوهش و استنباط آماری ،آزمون
پارامتریک رگرسیون چندگانه به کار گرفته شده است.

جدول  :1شاخص های توصيفي متغيرهای مورد مطالعه
آزمون كولموگرف -اسميرنوف

متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

كجي

كشيدگي

کمال گرایی مادر

64/45

11/86

1/187

-/696

1/164

کمال گرایی پدر

61/77

11/98

1/168

-/464

1/128

1/89

پرخاشگری

2/58

4/1

1/818

1/178

1/11

1/19

اضطراب

4/41

4/87

1/594

1/899

1/172

1/188

صالحیت

6/96

2

1/871

-/812

نمره کل نیمرخ عاطفی اجتماعی

16/62

11/75

1/755

1/877

آماره آزمون

Sig
1/5

1/111
1/192

1/15
1/57

جدول  .3ضرایب رگرسيون متغير وابسته (نمره كل ارزیابي رفتاری و شایستگي اجتماع ،پرخاشگری ،اضطراب و صالحيت اجتماعي بر
كمالگرایي ناسازگارانه والدین)

SCBE

نمره کل

مقادیر

ضریب رگرسيون

خطای استاندارد

بتا

تي

معناداری

مقدار ثابت

4/42

1/85

-

18/91

1/1112

کمالگرایی مادر

1/92

1/45

1/58

5/56

1/115

کمالگرایی پدر

1/48

1/78

1/18

1/28

1/52

R2=0.102

𝐹(2,160) = 5.514, 𝑆𝑖𝑔 = 0.03

R=0.32

پرخاشگری

مقدار ثابت

8/22

1/58

-

12/48

1/1111

کمالگرایی مادر

1/95

1/41

1/55

5/54

1/118

کمالگرایی پدر

1/28

1/75

1/11

1/74

1/15

𝐹(2,158) = 6.890, 𝑃 = 0.034

1 LaFrenière, Dumas, Capuano, Dubeau
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R2=0.0625

R=0.25
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ادامه جدول  .5ضرایب رگرسیون متغیر وابسته (نمره کل ارزیابی رفتاری و شایستگی اجتماع ،پرخاشگری ،اضطراب و صالحیت اجتماعی بر کمالگرایی
ناسازگارانه والدین)

اضطراب

مقدار ثابت

8/22

1/58

-

12/48

1/1111

کمالگرایی مادر

1/95

1/41

1/55

5/54

1/118

کمالگرایی پدر

1/28

1/75

1/11

1/74

1/15

صالحیت اجتماعی

𝐹(2,158) = 5.78, 𝑃 = 0.004

R2=0.053

R=0.23

𝐹(2,161) = 1.189, 𝑃 = 0.307

R2=0.015

R=0.121

بر اساس جدول فوق میانگین و پراکندگی نمره کمالگرایی

بحث و نتیجه گیری

ناسازگارانه در مادران بیش از پدران است .میزان کجی و

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که رابطه مثبت و

کشیدگی تمام متغیرها در دامنه پذیرفته شده  ±1است .نتایج

معناداری بین کمالگرایی مادر ،و نه پدر ،با اضطراب و

آزمون کولموگروف اسمیرنوف نیز نشان میدهد توزیع

پرخاشگری کودکان وجود دارد .اهمیت نقش ویژگیهای

نمرههای همه متغیرها نرمال است.

شخصیتی والدین در تبیین سالمت روان ،خلق و خو و
میلر،1

با توجه به جدول فوق میتوان گفت  11/5 %از نمره کل

تعامالت کودکان (اچترگرید ،پوستر ،رومر و

اختالالت عاطفی – اجتماعی کودکان توسط کمالگرایی

ادشد،5

ناسازگارانه والدین تبیین میشود و فقط کمالگرایی

مشکالت رفتاری کودکان (زبراك و گرین،5114 ،8

ناسازگارانه مادر میتواند نمره اختالالت عاطفی -اجتماعی

ابوالمعالی ،قربانی ثابت و صابری ،)1898 ،مشکالت عاطفی

کودکان را پیش بینی کند .همچنین کمالگرایی پدر و مادر

(سمیعی ،سرخانلو و کیامنش )5112 ،و پیشرفت تحصیلی

میتواند  6/52 %از واریانس کل پرخاشگری را تبیین کند

(ابوالمعالی و راشدی ،)5114 ،مورد توجه پژوهشگران قرار

 )𝐹(2,158) = 6.890,و در این میان

گرفته است .نقش کمالگرایی والدین نیز به طور خاص

فقط کمالگرایی مادر ،و نه پدر سهم معناداری و مثبتی در

مورد توجه پژوهشگران از جمله برجعلی و همکاران

تبیین پرخاشگری کودکان دارد .در خصوص تبیین اضطراب

( ،)1886مالنیاجلودار و یاوری کرمانی)1891( ،؛ صلیبی و

کودکان بر اساس کمالگرایی پدر و مادر یافتهها بیانگر این

احمدی)1895( ،؛ بشارت ()1889؛ ناتولی و

هاپریچ4

است که  2/8 %از اضطراب کودکان توسط کمالگرایی

()5114؛ و دیگر پژوهشگران قرار گرفته است .کمالگرایی

والدین پیش بینی میشود (= 𝑃 𝐹(2,158) = 5.78,

والدین از طریق اعمال کنترل روانشناختی بر فرزندان

 ،)0.004ولی فقط نقش پیشبینی کننده مثبت کمالگرایی

تعامل والد -فرزند را متاثر میسازد (ناتولی و هاپریچ،

مادر در تبیین اضطراب کودکان مورد تأیید قرار گرفته است.

 .)5114رفتارهای والدگری تاثیر مهمی بر سالمت روان

در مورد متغیر شایستگی اجتماعی مقادیر = )𝐹(2,161

کودکان دارند و با رشد مشکالت عاطفی و رفتاری در

 1.189, 𝑃 = 0.307نشان میدهد که کمالگرایی

کودکان همراه هستند .تفاوت هایی در رفتار والدگری با

والدین سهم معناداری در تبیین شایستگی اجتماعی کودکان

ویژگی های شخصیتی والد و خلق و خوی کودك در

ندارند.

ارتباط قرار میگیرد .اگر چه جهت علیت واضح نیست.

(𝑃 = 0.034

،5118

5112؛ خدابخش ،کیانی و احمد بوکانی،)5114 ،

بیشتر پژوهش ها تعامل بین ویژگیهای شخصیتی و خلق
1 Achtergarde, S., Postert , C., Romer, G., & Müller, J.M.
2 Adshead , G.
3 Zebrak & Green

4 Natoli, A. P. & Huprich, S. K.
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و خوی کودك را در نظر میگیرند (اچترگرید و همکاران،1

کرمانی و همکاران .)1891 ،بنا بر نظر هویت و فلت

 .)5118بر اساس یافتههای پژوهش سونز و الیوت ()5112

( )1991خشم به عنوان هیجانی که از ادراك تخلف عمدی

والدین کمالگرا کنترل روانشناختی بیشتری روی فرزندان

از سوی دیگران نشات میگیرد با کمال گرایی منفی رابطه

خود اعمال میکنند ،کنترل روان شناختی رابطه والد –

دارد.

فرزند را متاثر میسازد و ممکن است زمینه مشکالت متعدد

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،به مشاوران و

مانند افسردگی ،عزت نقس ضعیف ،احساس گناه

درمانگران کودك توصیه میشود که برای کاهش مشکالت

ناسازگارانه ،اضطراب ،رفتار کنارهگیرانه ،و برونیسازی

کودکان پیش دبستانی از جمله پرخاشگری و اضطراب

مشکالت رفتاری (مانند پرخاشگری) را فراهم سازد (باربر

نقش والدین و معیارها تربیتی و انتظارات آنان از کودکان

و هامون .)5115 ،همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،یافته-

را نیز مورد توجه قرار دهند و برای تعدیل معیارهای سخت

های پژوهشِ لهارت و روزنبلت ( ،)1991و یاوری کرمانی

تربیتی آموزشهای مناسب را به والدین ارائه دهند.

و همکاران ( )1891کمالگرایی مادر میتواند سالمت

منابع

روانی فرزندان را پیش بینی کند .بشارت ( )5118نیز رابطه

-

مثبتی را بین نگرشهای کمالگرایانه مادران و اضطراب

ابوالمعالی ،خدیجه .و موسی زاده ،زهره.)1891( .

پرخاشگری :ماهیت ،علل و پیشگیری .تهران :ارجمند.

فرزندان گزارش داد .مادران کمالگرا استانداردهای

-

شخصیشان را از طریق استفاده از تکنیکهایی مانند ایجاد

ابوالمعالی ،خدیجه ،.قربانی ثابت ،مریم .و

صابری ،هایده .)1898( .پیش بینی اختالالت رفتاری برون

احساس گناه و امساك در عشق به کودکانشان منتقل کنند
(باربر .)1996 ،به عبارت دیگر میتوان گفت کمالگرایی

نمود در نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده آنان .در

مادر از طریق تأثیر بر سبک والدگری او رابطه او را با

موسی زاده ،زهره (گردآورنده .).خانواده پژوهي از منظر

فرزندش تحت تأثیر قرار میدهد .برای مثال بشارت و

جامعه شناسي ،روان شناسي وتعليم و تربيت با رویكرد

همکاران ( )1889رابطه معناداری را بین سبک فرزند

معارف اسالمي .صص .561-588 .تهران :انتشارات

پروری مستبدانه و کمالگرایی والدین گزارش دادند

دانشگاه امام صادق (ع).

(بشارت ،عزیزی و حسینی .)1889 ،مادران کمالگرا
انتظارات و استاندارد های باالیی برای فرزندانشان دارند و

-

زمینه ایجاد اضطراب را در آنان فراهم میکنند .والدین کمال

(.)1891رابطه سبکهای فرزندپروری والدین و کمال گرایی

گرا از فرزندان خود انتقاد زیادی میکنند و در مورد

با اضطراب اجتماعی دانش آموزان تیزهوش .فصلنامه

اشتباهات آنان نگرانی زیادی دارند ،این رفتارها میتواند

بزازیان ،سعیده و قاسمی پورکرد محله.

علوم رفتاری.114-111 ،

میزان اضطراب فرزندان آنان را تبیین کند (بزازیان و قاسم
پور کرد محله .)1891 ،به عالوه کنترلگری زیاد والدین

-

کمال گرا ،استقالل فرزندان آنان را محدود کرده و خشم

فاطمه .)1886( .بررسی رابطه کمالگرایی والدین با

آنان را بر میانگیزد .فراست ،لهارت و روزنبلت ()1991

عزتنفس ،جرأتورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در

دریافتند که کمالگرایی مادر ،اما نه پدر ،با کمالگرایی در

بین دانشآموزان دختر دبیرستان های منطقه  7آموزش و

دختران ارتباط دارد .مادرانی که گرایش کمالگرایانه کمتری

پرورش شهر تهران در سال تحصیلی .82 -86پایان نامه

دارند دخترانی با سالمت روان باالترخواهند داشت (یاوری

کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی.

1 Achtergarde, S. & et al
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Abstract
The purpose of this study was to predict anxiety, aggression and social competence among preschool
children based on parents' maladaptive perfectionism. Eight of preschool centers in Tehran and then 170 children
from these centers were randomly selected. Two questionnaires of Ahvaz perfectionism scale and Social
Competence and Behavior Evaluation Scale for preschool children were completed. Multiple regression analysis
was used to analyze the data. The results suggest that only maladaptive perfectionism of mothers can predict
aggression and anxiety in preschool children, but the fathers' maladaptive perfectionism can't predict these two
variables. Also, social competence could not be predicted by parents' perfectionism
Key words: Anxiety, Aggression, Social Competence, Parents' Perfectionism
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