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 چکيده

اضطراب هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند ؛ یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در 

اقداماتی به عمل آورد و ریشه ی بسیاری  ،راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر

و نوجوانان در اضطراب و اختالالت مرتبط با آن نهفته است. پژوهش  از مسائل و مشکالت روانی کودکان

حاضر با هدف بررسی رابطه پنج عامل شخصیت و فرزند پروری مادران با اضطراب در دانش آموزان 

دانش آموز پسر می  99مادر و  99همبستگی  ،پسر پایه یازدهم استان قم انجام شد. در این مطالعه

به منظور جمع آوری داده ها  .انتخاب شدند 1398-99دسترس در سال  باشد که به شیوه ی در

فرزندپروری دیانا بامریند و اضطراب بک اجرا شد و  ،پرسشنامه پنج عاملی شخصیت )نئو فرم کوتاه (

و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون  21ورژن  spssبه منظور محاسبه ی داده ها از نرم افزار 

ریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج داللت بر این داشتند که بین ویژگی های شخصیت در و تحلیل وا

همچنین بین سبک  .مقیاس ) انعطاف پذیری ( با اضطراب کودکان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

( رابطه معکوس  p<05/0فرزند پروری مقتدر با ویژگی شخصیت باوجدان بودن در سطح معناداری ) 

انعطاف پذیری با سطح معناداری  دارد و سبک فرزند پروری استبدادی با ویژگی شخصیتوجود 

(05/0>p رابطه مثبتی را نشان می دهد ). 

 دانش آموزان. ،نوجوانان ،مادران ،اضطراب ،یفرزند پرور ،تیشخص واژگان کليدی:
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 یفرزندپرور یوسبک ها تيرابطه  پنج عامل شخص یبررس

 استان قم ازدهمی هیمادران با اضطراب در دانش آموزان پسر پا

 8/7/1399 دریافت:تاریخ 

 25/9/1399 تاریخ پذیرش:

 2 مهدی نعيمی، 1 مژده پورخسروانی

 سنجی دانشگاه آزاد قمکارشناسی ارشد روان 1
 شناسی عمومی دانشگاه اسالمی آزاد قم  دانشجوی کارشناسی روان 2
 

 نویسنده مسئول:نام 

 مژده پورخسروانی
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 مقدمه
شناخت ها( تعریف  ،افراد و فرآیند های شخصی درونی )شامل عواطفشخصیت را می توان به الگوهای رفتاری با ثبات در 

[ شخصیت 1کرد که سبب عملکرد یکسان در هر مکان و زمان می شود و همه احساسات و افعال ما را تحت تاثیر قرار می دهد ]

( مالعواطف و اع ،ختی )افکارگرایش ها و خصوصیات پایداری است که تعیین کننده ی تشابهات و تفاوت ها در رفتارهای روان شنا

افراد است و این گونه رفتارها در طول زمان تداوم دارند و به راحتی نمی توان آن ها را تنها پیامد فشارهای اجتماعی و زیستی 

 [.2لحظه ای در نظر گرفت]

ست که به سبب ( ا1996امروزه مرسوم ترین نظام توصیف رگه های شخصیت مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا )

توجه بسیاری را به عنوان یک مدل جامع شخصیتی در زمینه های پژوهشی گوناگون به خود جلب کرده  ،نگاه مثبت به انسان

ناامیدی و گناه اشاره می کند ؛ برون  ،براساس این مدل روان رنجور خویی به تمایل تجربه خلق مالل انگیز مانند غمگینی .است

تازگی و تغییرات است ؛ موافق  ،تحریک اجتماعی اشاره دارد ؛ گشودگی و تجربه پذیری گویای نیاز به تنوعگرایی به همراهی و 

فردی است و با وجدان بودن نیز به احساس قوی هدف و –بودن نشانگر میل به احترام گذاشتن به دیگران هنگام تعارض میان 

 ،علوم اعصاب ،طول سالهای گذشته  پژوهش هایی در زمینه روان شناسی در ،[. بر همین اساس3سطوح اشتیاق باال اشاره دارد ]

علوم هیجانی و آسیب شناسی به شناسایی عوامل مشترکی اقدام کرده اند که زیر بنای اختالل های گوناگون اند و نشان می دهند 

 ،[ در این میان4ن شناختی نقش دارند ]که فرایند های رفتاری /شناختی متعددی فراتشخیصی هستند و در نگهداری اختالالت روا

نتایج معدود پژوهش های که فراتشخیصی بودن مولفه های شخصیتی خاص و گسترده را در کنار یکدیگر و به منظور پیش بینی 

 فنشان می دهد که روان رنجور خویی باال و وظیفه شناسی پایین عامل فراتشخیصی در مصر ،رفتارهای پر خطر به کار برده اند

[، مصرف 7برونگرایی عامل فراتشخیصی مهم در رفتار جنسی پر خطر ] .[ است6[، مصرف سیگار و خطر پذیری جنسی ]5الکل ]

[ داشتن 10[ است و سازگاری پائین عامل فراتشخیصی و مشترک در گرایش به سوء مصرف مواد ]9[ و تخلفات رانندگی ]8الکل ]

رفتارهای عاطفی والدین  ،نگرش ،از این رو سبک های فرزند پروری .[ است12الکل ][ و مصرف افراطی 11روابط جنسی متعدد ]

[ والدینی 13اجتماعی نوجوانان تاثیر داشته باشد ]–با فرزندان است و کنترل روان شناختی والدین می تواند روی سازگاری روانی 

و عواطف متناسب با آن نیازها را بروز می دهند و به صورت  که نسبت به نیازها و خواسته های فرزندان پاسخ گو هستند و هیجانات

افسردگی و اضطراب کمتر و رشد هیجانی و عاطفی مثبت مثبت بیشتری  ،مشکالت رفتاری ،منطقی رفتارها را کنترل می کنند

زندان کنترل روانی و محدودیت همچنین والدینی که در برابر نیازها و رفتارهای فر .در کودکان و نوجوانان آن ها قابل مشاهده است

های بیش از انداره دارند و در قبال رفتارها و خواسته های آن ها ایجاد احساس گناه و شرمساری را در فرزندان تلقین می کنند و 

نی از یپریشانی و نشانه های افسردگی باالتری در کودکان و نوجوانان آن ها قابل  مشاهده است و والدینی که سطوح پای ،اضطراب

 ،گریپرخاش ،کنترل منطقی را بر روی رفتار فرزندان دارند و هیچ محدودیتی برای ارضای نیازها و خواسته های آن ها قائل نیستند

[. سبک های فرزند پروری را می توان 14لجبازی و نافرمانی مقابله ای باالتر در کودکان و نوجوانان آن ها قابل مشاهده است ]

تصمیم گیری و تجارب زندگی را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد.  ،نقش ها ،درک هنجار ها ،اسب و نامناسبدرک رفتارهای من

[ در 15افسردگی و عزت نفس پائین گردد ] ،اضطراب ،کیفیت مناسب فرزند پروری می تواند منجر به بروز رفتارهای غیراجتماعی

دانشجوی پزشکی  200های فرزند پروری و عزت نفس روی بهزیستی فاعلی در ( به بررسی تاثیر سبک 2016پژوهشی وانگ یانگ)

نتایج نشان داد که میان سبک های فرزند پروری مقتدرانه و عزت نفس با بهزیستی فاعلی رابطه معنادار وجود  ،چین پرداختند

  .نفی و معکوس وجود دارددارد و میان سبک های فرزند پروری استبدادی و عمل گیرانه با بهزیستی فاعلی رابطه م

( در پژوهشی دریافت که همبستگی معناداری میان سبک های فرزند پروری و بهزیستی روان شناختی در 2011ایرفان )

( به این نتیجه رسیدند که میان مولفه 1394در پژوهشی در ایران ابراهیم مقدم و فکرتی ) .دختران و پسران بزرگسال وجود دارد

گوپتا و مهتانی  .و سبک های فرزند پروری مقتدرانه با حاالت روان شناختی مثبت رابطه معنادار وجود دارد های هوش هیجانی

( رابطه میان سبک های فرزند پروری و بهزیستی روان شناختی را در نوجوانان مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه 2015)

 .نی کننده بهزیستی روان شناختی استرسیدند که سبک های فرزند پروری مقتدرانه پیش بی

http://www.psyj.ir/


 103 -112 ص، 1399 ، زمستان24شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند ؛ یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می  ،اضطراب

 رریشه بسیاری از مسائل و مشکالت روانی کودکان و نوجوانان د ،اقداماتی به عمل آورد ،شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر

پیامد زندگی معاصر است و از شایع ترین اختالالت روانپزشکی در جمعیت  ،اضطراب ،اضطراب و اختالالت مرتبط با آن نهفته است

تعامل ظریفی است که میان عوامل وراثتی و محیطی مولد این  ،یکی از جنبه های بسیار جالب اختالالت اضطرابی ،عمومی هستند

 [.16اختالالن وجود دارد ]

نقش واسطه ای خطاهای  ،( در ارزیابی رابطه بین عوامل فرزند پروری و خصیصه های اضطراب2008گالگر و کارترایت هاتن )

 به بررسی نقش این عوامل در ،شناختی و فراشناختی با تمرکز بر مفاهیم مهرورزی والدین و مداخله گری/پیش کنترلی والدین

نتایج پژوهش آنان نشان داد که تمام عوامل فرزندپروری تنها به واسطه ای ایجاد  .تندساله پرداخ 20تا 18اضطراب نوجوانان 

عامل دیگری که می تواند در بروز اختالالت اضطرابی در  .تحریفات شناختی و فراشناختی پیش بینی اضطراب افراد خواهد بود

 .کودکان موثر باشد هوش هیجانی مادران است

اما  ،بخشی از تحول بهنجار به شمار می آید ،عی در مقابل خطر است و در سیر تحول کودکانترس و اضطراب واکنشی طبی

نابهنجار  ،سبب پریشانی غیر قابل مهار در او گردد .زمانی که سطح آشفتگی برانگیخته شده نسبت به همساالن کودک بیشتر باشد

 ،شایع تری اختالل های اضطرابی در کودکان عبارتند از هراس[. 17تلقی شده و با عنوان اختالالت اضطراب شناخته می شود ]

بیش –[. اختالالت اضطرابی همپوشی باالیی با سایر اختالالت نقص توجه 18اضطراب جدایی ] ،هراس اجتماعی ،اضطراب فراگیر

( همپوشی % 61/8)حدودعملی –همپوشی (، و اختالل وسواس فکری  % 43/8همپوشی(، اختالل نافرمانی ) %04/10فعالی )حدود 

[. از پیامد های منفی دیگر اضطراب کمتر ارتباط برقرار کردن با دیگران به دلیل ترس از قضاوت شدن توسط اطرافیان 19] ،دارند

 [.20است ]

گروه  ،درمان های چند وجهی )مداخالت روانشناختی فردی ،از بین درمان های به کار رفته برای کاهش اضطراب کودکان

اما با توجه به پرهزینه بودن امکان به کارگیری آن ها در همه شرایط  ،دارودرمانی ( از اثر بخشی بیشتری برخوردار است ،مانیدر

از اثر بخشی درمان شناختی رفتاری در بهبود  ،نتایج کار آزمایی های بالینی تصادفی ،از میان مداخالت روانشناختی .وجود ندارد

پایداری اثرات درمان نیز در پیگیری های طوالنی مدت )پیگیری  ،عالوه بر پاسخ مثبت به درمان .ت می کنندعالئم اضطرابی حمای

 [. 21ساله ( تائید شده است ]6

 

 ابزار و روش پژوهش 

دانش آموز پسر پایه یازدهم استان  99مادر و  99پژوهش حاضر از نوع همبستگی و توصیفی می باشد. جامعه آماری آن را 

به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش در محرمانه بودن اطالعات به نمونه های پژوهش اطمینان داده شد  .قم را شامل می شوند

فرزند پروری دیانا بامریند و اضطراب بک توزیع شد و در نهایت  ،صیت ) نئو فرم کوتاه(و بین آن ها سه پرسشنامه پنج عاملی شخ

و با آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس تجزیه و  21ورژن  SPSSداده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار 

 .تحلیل شدند

 

 تست عوامل شخصيت نئو
 باشد:یمی آن به شرح ذیل هامؤلفهاشد که بیمگویه  60نامه دارای این پرسش

 

 N (Nنژندی )خرده مقیاس روان

 E (Eخرده مقیاس برونگرایی )
 O (oپذیری )خرده مقیاس انعطاف

 A (Aخرده مقیاس دلپذیر بودن )
 C (cخرده مقیاس باوجدان بودن )
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 نامهگذاری پرسشنمره
است. برای برخی از  4ی وجود دارد که دارای ارزش صفر تا ارتبهی پنج بنددرجهنامه یک مقیاس برای هر عبارت پرسش

 و برای برخی دیگر برعکس. گیردیممخالفم به ترتیب صفر تا تعلق  کامالا موافقم تا  کامالا گذاری را از این نمره هاجمله

برای پاسخ به عبارت( برای یک مورد  8ی است که هر سطر پاسخنامه )شامل اگونهنامه به ها در این پرسشترتیب سؤال

و سطر سوم  E1و سطر دوم مربوط به شاخص  N1مقیاس منظور شده، بدین ترتیب که سطر اول پاسخنامه مرتبط به شاخص 

 ... است. در انتهای هر سطر پاسخنامه نیز عالمت اختصاری مقیاس آمده است..و O1مربوط به 

. دانشدهپاسخ داده  هاسؤالامه بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که همه ی بدون پاسخ: پس از اجرا باید پاسخنهاعبارت

را کامل کند. اگر آزمودنی ادعا داشت که آن  هاآنبدون پاسخ باشند، باید از آزمودنی درخواست شود تا  هاسؤالچنانچه برخی از 

 فهمد، درخواست شود تا گزینه نظری ندارم را بزند.ینمرا 

 

 هاشاخصو  هاياسمقمحاسبه 
شود. این یمگذاری روی پاسخنامه در انتهای سمت چپ هر سطر، حاصل جمع اعداد همان سطر نوشته بر اساس کلید نمره

یابد. سپس این اعداد باید در نیمرخ روانی مناسب، بر اساس جنس آزمودنی یمسطر ادامه  30کار تا انتهای پاسخنامه که شامل 

 وارد شود.

را در باالی برگه  N ،E ،O ،A ،Cخرده مقیاس از هرمقیاس  6..( و جمع .،N1 ،N2 ،N3خرده مقیاس )ابتدا نمره هر 

نیمرخ روانی در قسمت مربوط به هر یک بنویسید. سپس برای ترسیم نیمرخ روانی، عدد به دست آمده را در ستون زیر هر خرده 

 ها نیز به همین شکل عمل کنید.یاسمقی را به یکدیگر وصل نمایید. برا هاآنمقیاس مشخص کنید، بعد 

قسمت )بسیار باال، باال، متوسط، پایین  5( به SD = 10و  M=50) Tبر اساس جنس بر مبنای نمره  NEOنیمرخ روانی 

 و بسیار پایین( تقسیم شده است.

 

 هاآنهای مرتبط با ياسمقگانه و تفسير ابعاد پنج
بر مبنای نمره فرد در یک مقیاس. برای نمونه فردی که دارای  صرفاا گیرد، نه یم ای انجامیسهمقاها به صورت یاسمقتفسیر 

شود که نمره او در مقیاس یمدر مقیاس افسردگی است، فقط هنگامی دارای خلق افسرده تشخیص داده  75نمره باالتر از صدک 

مقیاس افسردگی بسیار باال و در مقیاس قرار گیرد. پس اگر نمره فردی در  25های مثبت در محدوده کمتر از صدک یجانه

و  ها شادیتموفقتوان خلق افسرده را برای او در نظر گرفت، او فردی است که در بیشتر ینمهای مثبت نیز باال باشد، یجانه

 خرسند است نه افسرده و ناامید.

د. ها کمی پیوسته دارنیاسمقو  هاشاخصبپرهیزد.  هاشاخصها و یاسمقتفسیر کننده باید از تفکر همه یا هیچ در تفسیر 

ها یاسمقو  هاشاخصشود تفسیر یمگرایی است. توصیه گرایی تا درونگرایی یک کمیت پیوسته، از برونبرای نمونه، شاخص برون

 انجام گیرد.« بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم»بر اساس 

 

 نامهروایی پرسش
است. همچنین پایایی آن نیز با  تأییدشدهاز نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و نامه با استفاده روایی پرسش

بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این  78/0نامه استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسش

 (.1388باشد. )فتحی آشتیانی، یمنامه پرسش

 

 وری پرسشنامه فرزند پر
( ساخته شده است. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است)توسط والدین 1967این پرسشنامه توسط دیانا بامریند )

 سنجد.( می5تا  1ای لیکرتی)درجه 5ماده و بر روی یک مقیاس  30گردد( که سه سبک فرزندپروری را در تکمیل می
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 تند از:های مربوط به آنها عبارسه سبک فرزندپروری و گویه

 .28و  24، 21، 19، 17، 14، 13، 10، 6، 1گیرانه: سبک سهل -1

 .29و  26، 25، 18، 16، 12، 9، 7، 3، 2سبک استبدادی:   -2

 .30و  27، 23، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4سبک مقتدرانه:   -3

 رود. نمره هر سبکی باالتر بود، سبک غالب فرزندپروری به شمار می

 

 روش نمره گذاری و تفسير
پرسشنامه اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند، از سه الگوی آزادگذاری، آمرانه و اقتدار  این

سوال است که  30منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری، ساخته شده است.این پرسشنامه دارای 

سوال دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدیم به امر پرورش  10وال به شیوه آمرانه و س 10سوال آن به شیوه آزادگذاری مطلق،  10

 فرزند مربوط می شود.

و بر حسب یک مقیاس پنج درجه × در این پرسشنامه، مادران و پدران آزمودنیها با مطالعه هر سوال نظر خود را با عالمت 

نمره مجزا در مورد آزادگذاری  3گذاری می شود و با جمع نمرات، نمره  4ای )لیکرت( مشخص می کنند. این مقیاس از صفر تا 

 مطلق، آمرانه و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی، به دست می آید. این مقیاس ها با تاکید بر شماره سواالت، به شرح زیر می باشد:

 شماره سواالت مقیاس ردیف

 28، 24، 21، 19، 17، 14، 10، 6، 1 مقیاس آزادگذاری 1

 29، 26، 18،25، 16، 12، 9، 7، 3، 2 مقیاس آمرانه 2

 30، 27، 23، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4 مقیاس اقتدار منطقی 3

 

 پایایی )اعتبار( و روایی پرسشنامه 
( مورد استفاده قرار گرفته است. اسفندیاری، اعتبار بازآزمایی 1379( و بینم )1374این پرسشنامه قبال توسط اسفندیاری )

گزارش کرده است. در پژوهش تنکابنی و  73/0و برای اقتدار منطقی  77/0، برای آمرانه 69/0پرسشنامه را برای سهل گیرانه این 

است و بنابراین، پرسشنامه از روایی پژوهشی الزم برخوردار است.  72/0( نشان داده شد که اعتبار پرسشنامه 1379بندچی )

 (1389)ساعتچی، 

 

 پرسشنامه اضطراب بک
یک پرسشنامه خود گزارشی است که برای :  (BAI - Beck Anxiety Inventory)انگلیسی رسشنامه اضطراب بک به پ

ای است که آزمودنی در ماده 21است. این پرسشنامه یک مقیاس گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزگساالن تهیه شدهاندازه

  .کنداب است را انتخاب میهر ماده یکی از چهار گزینه که مشان دهنده شدت اضطر

های در تشخیص و درمان مشکالت روانی از اهمیت زیادی برخوردار است، تاکنون مقیاس از آنجا که ارزیابی عالیم اضطراب

هد که دها نشان میبررسی این مقیاس زونگ، اندلر، است. مثل کاستلوزیادی با توجه به دیدگاههای گوناگون برای آن پدید آمده

 ها وجود دارد. با توجه به این مشکالت، آرون تمکین بکهای روش شناختی آن مشکالتی در مفهوم ساری نظری و ویژگیاحتماالا

طور اختصاصی شدت عالیم اضطراب بالینی را در افراد پرسشنامه اضطراب بک، را معرفی کردند که به 1990و همکارانش در 

 .سنجدمی

 

 

 

 اعتبار و روایی
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 بازآزمایی روش با آن اعتبار ،0٫92 ضریب آلفا باالیی برخوردار است. ضریب همسانی درونی آن عتبار رواییاین پرسشنامه از ا

  .است متغیر 0٫76 تا 0٫30 از آن هایماده همبستگی و 0٫75 هفته یک فاصله به

نشان دهنده کارایی  است که همگیمحتوا، همزمان، سازه، تشخیصی و عاملی برای این آزمون سنجیده شده پنج نوع روایی

 .باشدگیری شدت اضطراب میباالی این ابزار در اندازه

 

 گذاری و تفسير نمراتنمره
ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه که مشان دهنده شدت اضطراب ماده 21این پرسشنامه یک مقیاس 

  .شودگذاری مینمره 3تا  0بخشی هز کند. چهار گزینه هر سؤال در یک طیف چهار است را انتخاب می

  .کندهای آزمون یکی از عالیم شایع اضطراب )عالیم ذهنی، بدنی و هراس( را توصیف میهر یک از ماده

  .گیردقرار می 63تا  0ای ار بنابراین نمره کل این پرسشنامه در دامنه

 

 تعيين درجه اضطراب

 

 نمرات درجه اضطراب

 7 – 0 هیچ یا کمترین حد

 15 – 8 خفیف

 25 -16 متوسط

 63 - 26 شدید

 یافته ها
به منظور بررسی روابط همبستگی بین ویژگی های پنج عامل شخصیت و سبک های فرزند پروری مادران با اضطراب در 

دهد و ، میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پژوهش را نشان می 2و  1کودکان از همبستگی پیرسون استفاده شد. جدول 

 ، همبستگی بین تمامی متغییر ها را مورد بررسی قرار داده ایم.3جدول 

 ميانگين و انحراف استاندارد متغير های پژوهش مادران -1جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 سبک فرزند پروی

 4.597 16.51 99 مقتدر

 5.279 16.79 99 گیر آسان

 5.861 17.12 99 استبدادی

های شخصیت ویژگی  

 21.890 138.73 99 نژندی روان

 18.697 138.79 99 گراییی برون

 20.513 144.16 99 پذیری انعطاف

 14.571 133.14 99 بودن ریدلپذ

 23.788 144.28 99 بودن باوجدان

 

 ميانگين و انحراف استاندارد متغير های پژوهش کودکان -2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 6.396 22.52 99 اضطراب

http://www.psyj.ir/


 103 -112 ص، 1399 ، زمستان24شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 ضرایب همبستگی پيرسون بين متغير های شخصيت، سبک فرزند پروری مادران با اضطراب فرزندان -3جدول 
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د 
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سب
 

 مقتدر

ضریب 

 همبستگی
1         

سطح 

 معناداری
         

 گیر آسان

ضریب 

 همبستگی
.186* 1        

سطح 

 معناداری
.033         

 استبدادی

ضریب 

 همبستگی
-.064 .023 1       

سطح 

 معناداری
.266 .411        

ت
صی

شخ
ی 

ها
ی 

ژگ
وی

 

 

 نژندی روان

ضریب 

 همبستگی
-.102 .029 .049 1      

سطح 

 معناداری
.157 .389 .315       

 گرایی برون

ضریب 

 همبستگی
-.051 .070 -.103 -.175* 1     

سطح 

 معناداری
.310 .247 .156 .041      

 انعطاف

 پذیری

ضریب 

 همبستگی
.063 -.047 .180* .004 .027 1    

سطح 

 معناداری
.267 .321 .038 .485 .396     

 ذیر دلپ

 بودن

ضریب 

 همبستگی
-.130 -.013 .151 -.002 -.181* -.150 1   

سطح 

 معناداری
.100 .450 .068 .492 .037 .069    

 باوجدان

 بودن

ضریب 

 همبستگی
-.193* -.141 .079 .091 .103 -.073 .159 1  

سطح 

 معناداری
.028 .082 .220 .186 .156 .236 .058   

 اضطراب

ضریب 

 همبستگی
-.024 -.078 .162 -.046 .091 .176* .100 -.089 1 

سطح 

 معناداری
.409 .220 .054 .325 .185 .041 .162 .190  

*P<0/05 
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نیز نشان می دهد که بین یکی از ویژگی های شخصیت مادران )انعطاف پذیری( با اضطراب  3نتایج به دست آمده در جدول 

 ضعیف بین متغیر ها گزارش می شود.( رابطه مثبت و 0.176با ضریب همبستگی ) 0.41کودکان در سطح معناداری 

(  P<0/05البته در این پژوهش دیده شد سبک فرزند پروری مقتدر با ویژگی شخصیت با وجدان بودن در سطح معناداری )

( رابطه معکوس و ضعیفی را نشان دادند. همچنین سبک فرزند پروری استبدادی با ویژگی -0.193و ضریب همبستگی  ) 0.28

( بین متغییر ها رابطه مثبت و ضعیفی 0.180و ضریب همبستگی ) 0.38( P<0/05ذیری با سطح معناداری )شخصیت انعطاف پ

 وجود دارد.

 

 بحث و نتيجه گيری
در این پژوهش دریافتیم که بین یکی از ویژگی های شخصیت مادران )انعطاف پذیری( با اضطراب کودکان در سطح معناداری 

ابطه مثبت و ضعیف بین متغیر ها گزارش می شود.البته در این پژوهش دیده شد سبک ( ر0.176با ضریب همبستگی ) 0.41

( -0.193و ضریب همبستگی  ) 0.28(  P<0/05فرزند پروری مقتدر با ویژگی شخصیت با وجدان بودن در سطح معناداری )

اداری یت انعطاف پذیری با سطح معنرابطه معکوس و ضعیفی را نشان دادند. همچنین سبک فرزند پروری استبدادی با ویژگی شخص

(P<0/05 )0.38 ( بین متغییر ها رابطه مثبت و ضعیفی وجود دارد. 0.180و ضریب همبستگی ) 

ثابه ی به م ،الگوی پنج عامل بزرگ شخصیت برای محققان عالقمند به شناسایی تفاوت های فردی زیر بنایی در شخصیت

[ استفاده از تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که 23کاستا و مک کری ] ،ین اساسبرا .[22یک کشف بنیادی به نظر می رسد ]

براساس این مدل روان رنجور خویی به  .پنج بعد عمده را منظور کردند ،می توان بین تفاوت های فردی در خصوصیات شخصیتی

؛ برون گرایی به همراهی و تحریک اجتماعی اشاره  ناامیدی و گناه اشاره می کند ،تمایل تجربه خلق مالل انگیز مانند غمگینی

تازگی و تغییرات است ؛ موافق بودن نشانگر میل به احترام گذاشتن به دیگران  ،دارد ؛ گشودگی و تجربه پذیری گویای نیاز به تنوع

[. در دهه های 24ارد ]فردی است و با وجدان بودن نیز به احساس قوی هدف و سطوح اشتیاق باال اشاره د–هنگام تعارض میان 

اخیر نشان داده شده است که روابط مستقیمی بین شخصیت والدین و رفتارهای کودکان وجود دارد و رفتارهای کودکان تحت 

 [. 25تاثیر شخصیت والدین به خصوص مادرانشان پرورش پیدا می کند ]

 .تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تاثیر می گذارند فرزند پروری به روش ها و رفتارهای ویژه گفته می شود که جداگانه یا در

نوع برخورد  .[26پایه و اساس شیوه فرزندپروری بیانگر تالش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است ] ،در واقع

به کار می برند ؛ سبک های بهنجار و طبیعی که به منظور کنترل اجتماعی کردن فرزند خود  ،والدین در قالب و رفتارهای متنوع

[. شیوه های تربیتی والدین و روش انظباطی آنان بی تردید تحت تاثیر خصوصیات شخصیتی و 27فرزند پروری نامیده می شود ]

ا هوالدین سالم و بالغ در مقایسه با والدین نابالغ و ناسالم معموال با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیاز .سیستم اعتقادی آنان است

توانش اجتماعی و موفقیت هوشی  ،استقالل ،مشوق امنیت عاطفی ،و اشارات کودکان توجه می کنند که این نوع فرزندپروری

 .[28کودکان است ]

نوع کنترل و رفتارهای آنها با بروز عالئم  ،نظریه ی تکاملی اضطراب بیان کننده آن است که پذیرش کودک توسط والدین

[ در ارزیابی رابطه بین عوامل فرزند پروری و خصیصه 30[. همچنین گالگر و کارترایت هاتن ]29ارتباط دارد ]اضطراب در کودکان 

نقش واسطه ای خطاهای شناختی و فراشناختی با تمرکز بر مفاهیم مهرورزی والدین و مداخله گری/پیش کنترلی  ،های اضطراب

نتایج پژوهش آنان نشان داد که تمام عوامل  .ساله پرداختند 20تا 18نان به بررسی نقش این عوامل در اضطراب نوجوا ،والدین

  .فرزندپروری تنها به واسطه ای ایجاد تحریفات شناختی و فراشناختی پیش بینی اضطراب افراد خواهد بود
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