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 چکيده

 طعمق دختر آموزاندانش پروری فرزند سبک ای واسطه نقش با امتحان اضطراب با مادران گرایی کمال رابطه پژوهش فوق به بررسی

پردازد. بر اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت بجنورد می شهر دوم متوسطه

 -89دوم شهر بجنورد در سال تحصیلی  آموزان دختر مقطع متوسطهی دانشهمبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه -توصیفی 

نفر بودند. برای انتخاب نمونه از جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد که جمعا  0022که  7981

ندپروری (؛ سبک فرز7880دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه کمال گرایی)تری شورت،  999

با استفاده از نرم افزارهای  هاپرسشنامه نیا از حاصل یهادادهباشند. ( می7809( و اضطراب امتحان آی. جی. ساراسون)7819بامریند)

SPSS  وSmart PLS-2  نتایج نشان دادکمالگرفت قرار لیتحل و هیتجز مورداز روش معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی . 

به   %6/79دهد و آموزان را به طور مستقیم کاهش میاز تغییرات متغیر اضطراب امتحان  دانش %6/60ران به میزان ماد گرایی مثبت

از اضطراب  %0/02مادران به میزان  گرایی منفی دهد. کمالای سبک فرزندپروری کاهش میطور غیر مستقیم و از طریق متغیر واسطه

ای سبک فرزندپروری به میزان دهد و به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر واسطهکاهش می آموزان را به طور مستقیمامتحان  دانش

کند. کمال گرایی مثبت از سبک فرزندپروری سهل گیرانه را پیش بینی می %9/97دهد. کمال گرایی مثبت در مادران کاهش می 0/8%

د و مادرانی که دارای کمال گرایی مثبت هستند از سبک استبدادی کنبینی میاز سبک فرزندپروری استبدادی را پیش %8/99به میزان 

(. همچنین کمال گرایی 009/2آورند)کنند و مادرانی که کمالگرایی منفی دارند بیشتر به سبک استبدادی روی میکمتر استفاده می

از سبک فرزندپروری  %0/02به میزان کند و کمال گرایی منفی بینی میاز سبک فرزندپروری قاطع را پیش %7/08مثبت در مادران 

کند بینی میاز اضطراب امتحانی را پیش %9/08کند. سبک فرزندپروری استبدادی به میزان بینی میقاطع را در جهت معکوس پیش

ک دهند. همچنین سبآموزان را افزایش میکنند، اضطراب امتحانی دانشو مادرانی که سبک فرزندپروری استبدادی استفاده می

کند. با توجه به ضریب مسیر منفی مادرانی که از سبک بینی میاز اضطراب امتحاب را پیش %1/62فرزندپروری قاطع به میزان 

توان نتیجه گرفت که دهند. از یافته های فوق میآموزان را کاهش میکنند، اضطراب امتحانی دانشفرزندپروری قاطع استفاده می

ر آورند و مادران با خصوصیت کمال گرایی منفی بیشتمثبت بیشتر به سبک فرزندپروری قاطع روی می مادران با خصوصیت کمالگرایی

 کنند.به سبک فرزندپروری استبدادی گرایش پیدا می

 پروری. فرزند سبک امتحان، اضطراب مادران، گرایی کمال :واژگان کليدي
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 مقدمه
را دارد. همه هنر انسان در این است که با حداقل اضطراب از عهده انجام  اصوال هر امتحان و آزمونی، هیجان و اضطراب خاص خود

 بزرگترین امتحانات برآید. بطور کلی انسان دوست ندارد رفتارهایش همواره مورد ارزیابی دیگران واقع گردد. به همین دلیل هر زمان که در

ردد. البته بدیهی است که وجود اضطراب به خودی خود امری غیرعادی گای دچار اضطراب میگیرد به گونهموقعیت امتحان و آزمون قرار می

ای است که به العادهزدگی و اضطراب فوقنیست. اما آنچه باید به عنوان یک عامل آزاردهنده و بازدارنده مورد توجه قرار گیرد، شدت هیجان

، نوع خاصی از اضطراب 7اضطراب امتحانشود. از افراد می های مختلف دامنگیر بعضیهنگام حضور در محافل اجتماعی یا شرکت در آزمون

شود و زمانی تبدیل به یک مشکل ها مشخص میهای جسمی، شناختی و رفتاری به هنگام آماده شدن برای امتحان و انجام تستکه با نشانه

اضطراب امتحان (. 7986)فتحی و همکاران، کندانجام آزمون تداخل پیدا  ی این اضطراب با آماده شدن برای امتحان والشود که سطح بامی

ی کارایی و توانایی که فرد درباره وقتی(. 7999و همکاران،  به پژوه)شودز عملکرد ضعیف در امتحانات و آزمونها مشخص میابا ترس شدید 

عنوان  همچنین اضطراب به. شودو افت عملکرد او می ذهنی خود در موقعیت امتحان، دچار نگرانی و تشویش شود، این احساس موجب کاهش

)میرسمیعی و صرف کندم های فرد به خطر افتد و انرژی زیادی را برای تعادلسازگاری شودمیباعث است که یکی از مهمترین مسائلی 

 (.7996قوام، ابراهیمی

ده شدن برای امتحان و انجام اضطراب امتحان، نوع خاصی از اضطراب است که با نشانه های جسمی، شناختی و رفتاری در شرایط آما

تست ها و آزمو ن ها مشخص می شود. اضطراب امتحان زمانی تبدیل به یک مشکل می شود که به حدی زیاد گردد که با آماده شدن برای 

 قدری شدید است امتحان و انجام آزمون، تداخل پیدا کند. بسیاری از دانشجویان دانشگاه ها از اضطراب امتحان رنج می برند. این اضطراب به

که موجب اختالل در عملکرد اجرای امتحان می شود. با این حال، زمانی که اضطراب بر عملکرد امتحان تأثیر می گذارد، مشکالتی را برای 

نی و ابسیاری از دانشجویان ایجاد می کند و می تواند دارای اثرات منفی بر توانایی های تحصیلی کسانی باشد که از آن رنج می برند)یزد

 (.7982سلیمانی، 

درصد بوده که این برآورد در ایران  92تا  72اند که میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش آموزان از های مختلف نشان دادهپژوهش

ت الالاخت اند کههای اخیر نشان دادههمچنین بررسی(. 7986)فتحی و همکاران، شده است زارشگدرصد  0/71برای دانش آموزان دبیرستانی 

( 0228)0دونالدمک طوریکه به(. 7991)چراغیان و همکاران، باشددانش آموزان می، اضطرابی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت

 (.7986)فتحی و همکاران، شودباشد و به عنوان یک مشکل جدی تلقی میبیان می کندکه اضطراب امتحان در بین دانش آموزان معمول می

دهد که وجود این اضطراب در حال امتحان و قبل از فردی در برخورد با امتحان، اضطراب و تنش روانی خاصی را بروز میهمچنین هر 

شود. ای است که دامنگیر بعضی از افراد میالعادهخود عادی و طبیعی است، اما آنچه مهم است شدت هیجان یا اضطراب فوق خودی آن به

شود و ضریب موفقیت وی را با مشکل مواجه های زودگذر و خطای ادراک میب شدید است، دچار فراموشیآموزی که دچار اضطراذهن دانش

-عنوان اضطراب امتحان، تجربه می ها را تحتفراگیران نظام آموزشی نیز طیف وسیعی از اضطراب(. 0226و همکاران،  9)الرونسازدمی

نظر توانایی و آمادگی برای امتحان، آمادگی قابل قبولی  انش آموزان ممکن است ازاز طرفی بسیاری از د(. 7980)درتاج و همکاران، کنند

(. 7982)یزدانی و سلیمانی، نباشند صورت مطلوب های خود بهی تواناییی این نوع از اضطراب، قادر به ارائهالداشته باشند، اما به علت میزان با

، اثرات و نتایجی منفی شامل احساس ضعف در عملکرد، کاهش انگیزه و کاهش تمرکز اند که اضطراب امتحانبسیاری از مطالعات نشان داده

 (.7981، میرنسبو پورطالب )دهدطور چشمگیری در جامعه افزایش می دارند، این موضوع فراوانی ترک تحصیل را به را در پی

و فشارهای عصبی ناشی از آن منشأ بسیاری از اند که اضطراب با یادگیری در ارتباط است و اضطراب همچنین مطالعات نشان داده

ت الموفقیت در تحصی طوریکه عامل اصلی عدم ل ناخواسته بر نتایج کار اثر سوء دارد بهالباشند، این اختت جسمی میالها و مشکناکامی

آموزانی که اضطراب امتحان ه دانشخوبی نشان دادند ک ای بهدر مطالعه (0220)و همکاران 0(. شفر0228، 0)همبرهشوددانش آموزان تلقی می

ت الالهای اجتماعی، اختکشد و در مقایسه با سایرین نگرانیشان به علت نقص در عملکرد، بیش از سایرین طول میدارند دوران تحصیل البا

دادن امتحان،  ر عصر امروز بربا در نظر گرفتن تأکید جامعه اجتماعی د(. 0221، و همکاران )شفربیشتر است روانی و روانپریشی در این گروه

پدیده اضطراب (. 0221، و همکاران )شفرای را در چنین افرادی کاهش دهدهای آموزشی و حرفهتواند پتانسیل فرصتاضطراب امتحان می

به وجود آمده است که در سالهای اخیر  ،دادند استفاده قرار منظور ارزشیابی کارآمدی افراد مورد هایی را بهاز زمانی که آزمون الامتحان احتما

                                                           
1. test Anxiety 
2. McDonald 
3. Larun 
4. Hembre 
5. Schaefer 
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تواند از علل افزایش شیوع اضطراب حد و حساسیت والدین به نتایج این آزمونها می از های ورودی و انتظارات بیشمعضل برگزاری آزمون

ر الزم برای کاهش آن در بین های مهم مادران توجه به عامل اضطراب و اتخاذ تدابی. بنابراین یکی از رسالتامتحان در دانش آموزان باشد

 آموزان موثر باشد. تواند بر اضطراب امتحانی در دانشگرایی در مادران مینوجوانان است. کمال

( در توصیف افراد کمال گرا معتقد است، محرک اصلی در زندگی این افراد رسیدن به 7990؛ به نقل از مهرابی زاده، 7810)6فروید

ه تکامل و برتری یافتن می باشد. ولی همواره روان شناسان بعد از فروید با توصیف فروید از کمال گرایی موفق خوشبختی نیست بلکه رسیدن ب

 انبوده اند. در حالی که برخی نظریه پردازان بر تاثیرهای منفی این خصلت بر زندگی و روان فرد تاکید کرده اند، برخی دیگر کمال گرایی ر

(، کمال گرایی را جنبه 0226و همکاران،  9؛ به نقل از مولنار7806)1م و موفق دانسته اند. به عنوان مثال آدلرخصلتی مثبت و الزمه زندگی سال

ای طبیعی و ذاتی در رشد انسان می دانست. وی در این رابطه بیان می کند، تالش و کوشش برای کامل بودن بخشی ضروری از زندگی است، 

ابل تصور است. به اعتقاد وی فردی که اهداف باال در زندگی ندارد، خود و اطرافیانش را با مشکل تالش اجباری که بدون آن زندگی غیر ق

(، نیز کمال گرایی را نیاز به دست آوردن باالترین درجه ی برتر می داند. 0220، 72)به نقل از اسکویتزر و همیلتون8مواجه می سازد. هورنای

دن همه جانبه ی زندگی خویش و دیگران اعمال می کند. بنابراین در نظر هورنای کمال گرایی فرد کمال گرا این شیوه را به قصد کنترل کر

موجب رشد و ارتقاء شخصیت و زندگی فرد نمی شود. در واقع هورنای جنبه آسیب رسان کمال گرایی را در تالش بسیار افراد کمال گرا برای 

 (.7999کنترل همه امور می دانست)مهرابی زاده، 

مال مفهومی نسبی دارد. بنابراین، می توان گفت که همه انسان ها به نحوی کمال گرایند. در هر صورت، کمال به حالت مطلوبی واژه ک

اطالق می شود. کمال گرایی به منزله یک واژه می تواند به مفاهیم گوناگونی داللت کند که برخی از آنها حاکی از ویژگی ای مثبت و برخی 

(. فرد کمال گرا نیاز و عطش دارد تا از هر نظر کامل و بی نقص باشد و خود را درست مطابق 7999وی و علیزاده، دیگر، منفی است)خسر

تصور آرمانی که از خود دارد، فرض می کند. به همین دلیل حس می کند در زمینه های اخالقی، عقلی و معنوی، کامل و از همه کس برتر 

(. در نهایت کمال گرایی گرایش شخصی دانسته شده است که 7802، 77دیده ی حقارت بنگرد)هورنی است و این باعث می شود دیگران را به

ح ربه وسیله کوشش برای عیب و نقص بودن و تدارک معیارهای بسیار باال برای عملکرد همراه با تمایالتی برای ارزیابی های بسیار انتقادی مط

(، اگر والدین قابل اعتماد، همدلی، آرامش دهنده و برخوردار از رفتارهای سازنده 7896)79(. به اعتقاد برگیز0220، 70می شود)فلت و هویت

باشند و دائم از کودک ایراد نگیرند، تصور ذهنی او نسبت به خویش به صورت مثبت تقویت می شود. اما اگر والدین در کنترل زیاده روی 

د، بایدها، اجبارها و نتوانستن را به کودک تحمیل کنند و به او اعتماد کمی داشته کنند، انجام خواسته های آنها برای کودک امکان نداشته باش

را در خود درونی می کنند. ممکن است والدین به صورت لفظی از کودک نخواهند که کامل  -من به حساب نمی آیم–باشند، به تدریج پیام 

ها اگر رفتار کاملی داشته باشم، مورد قبول آن-ته باشد، به تدریج تفکر خاصباشد، اما اگر ابراز مهر و محبت آنان به رفتار کودک بستگی داش

در او شکل می گیرد. در واقع، افرادی که عزت نفس اندکی  -اگر همیشه خوب به نظر بیایم، ارزش خود را حفظ می کنم–و  -خواهم بود

(. والدین کمال گرا از عش ورزیدن 0220ند. از نظر برنز و فداو)دارند، برای حفظ هویت و ارزش خویش به معیارهای کمال گرایانه احتیاج دار

گرا بیش از اندازه انتقاد می کنند. سخت گیر هستند کنند. والدین کمالورزند و بدین شیوه آنها را تنبیه میو تایید کودکان خود اجتناب می

د از یک عملکرد که به اندازه کافی خوب است مفهومی را ایجاد یا کنند. کودکان آنها نمی تواننو عموما از فرزندان خود کمتر پشتیبانی می

 لدرک کنند، عملکرد آنها بیش از اندازه ارزیابی می شود که به بهای از دست دادن نزدیکی و مهربانی تمام می شود. به این ترتیب کودک کما

د، در این شرایط جایی برای فضای خاکستری نیست، هر چه گرا به تالش خود ادامه می د هد تا تایید و محبت والدین را به خود جلب کن

گرایی منفی والدین از این طریق زمینه های شکست و اضطراب تحصیلی دانش آموزان و به دنبال آن هست یا سیاه است یا سفید. کمال

 کند. تضعیف عملکرد تحصیلی آنان را فراهم می

 است. خانواده نخستین نموده جلب خود به را تربیت و تعلیم و متخصصان نظران بصاح نظر ها فرزندان، سال و والدین ارتباط موضوع

 همچنین، و باره ی جهان در اولیه پندارهای خانواده در آورد. کودک می وجود به او را اطراف محیط و کودک بین پیوند که است پایگاهی

 می اجتماعی عبارتی به و دهد می شکل را خود روحیات و اخالق ها، نگرش و گرفته فرا را اساسی رفتار هنجارهای و گفتن سخن های شیوه

                                                           
6. Freud  
7. Adler  
8. Molnar  
9. Horney  
10. Askiytzr & Hamilton  
11. Hoerni  
12. Feltt & Hewitt  
13. Brgyz  

http://www.psyj.ir/


 8 -89، ص  8931 ، زمستان02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
 کار به خویش فرزندان تربیت در های فرزندپروری شیوه عنوان تحت را خاصی ی خانواده، شیوه (. هر0229، 70هان و السونشود)هرگن

 (. تحقیقات7889، 70است)هاردی، پاور و جاددکی اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، عوامل جمله از متفاوتی عوامل متاثر از که گرفته،

 تیپ رویکردی با است. بامریند آنان نشات گرفته های خانواده و کودکان روی بر بامریند از مطالعات فرزندپروری های شیوه مورد در معاصر

 های پاسخ چگونگی در ی تغییراتیفرزندپرور اصلی در ترکیب عناصر کند. تفاوت می تاکید متفاوت فرزندپروری ترکیب اعمال بر شناختی

گرایی مادرن با اضطراب امتحانی تواند در رابطه بین کمال(. یکی از متغیرهایی که می0221، 76کند)دارلینگ می ایجاد والدین تاثیر به کودک

شود. والدین اولین کسانی میاموزان موثر باشد، شیوه فرزند پروری والدین است که در پژوهش حاضر به بحث و بررسی ان پرداخته در دانش

ی کودک گیری ساختار زندگی آیندهکنند و تأثیرگذارترین برخوردها و تعامالت را در شکلهستند که با کودک ارتباط برقرار می

تر از هماند که ادراک کودکان از این نوع تعامالت بسیار م(. اندیشمندان دریافته7989شاهی و نقشبند، ، ترجمه حسین71دارند)گلدنبرگ

(. شواهد تجربی نیز، اهمیت نقش باورها و ادراکات فردی را در سالمت، بیماری روانی، 0272، 79ی عملی چنین تعامالتی است)لیتجربه

دهد. بر اساس الگوی بامریند و احساس خطر و خشونت و بروز زورگویی و تشدید آن را بر حسب ادراک از محیط خانواده مورد تاکید قرار می

 دهد محبت و پذیرش، دو محور اساسی در رفتار و تعامالت والدین در ارتباط با فرزندان وجود دارد : محبت و کنترل. تحقیقات نشان میشیفر

گذارد. این بعد به چگونگی ابزار محبت و پاسخگویی والدین نسبت به فرزندان والدین بر رشد شخصیت، نگرش و ادراک نوجوانان تأثیر می

فرزند است. بعد کنترل اشاره به درجه استقالل و آزادی دارد -( و مشتمل بر گرمی و سردی تعامالت والد7987اری و همکاران، اشاره دارد)چ

د دچار ی خوگیرند، در زندگی آیندهتوجهی و بدرفتاری والدین خود قرار میکه والدین برای فرزندان خود قایل هستند. کودکانی که مورد بی

های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و (. از ترکیب این دو بعد، سبک7987شوند)چاری و همکاران، روانی گوناگون میمشکالت رفتاری و 

رابطه بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را می توان به (. 7980، بیرامی و عالئی؛ ترجمه، 0221، 78شود)گنتریسهل گیر ایجاد می

نست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند. این نظام به طور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق سبکها و روشهای عنوان نظام یا شبکه ای دا

مختلف فرزندپروری در کودکان تاثیر میگذارد.اکثر روان شناسان صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند، کنش های متقابل میان والدین و 

(، از سبکهای فرزند پروری مستبد، مقتدر و سهل 0229)02بامریند(. 7999می کنند)مهرابی زاده، فرزندان خود را اساس تحول عاطفی تلقی 

  گیر نام برد. 

( بیان می کند که والدین دیکتاتور، روابط سرد همراه با کنترل زیاد را بر فرزندان خود اعمال می کنند. والدین مقتدر، 0229بامریند)

پاسخگویی بر فرزندان خود دارند. در حالی که والدین سهل گیر، انتظارات اندکی از فرزندان خود داشته و  کنترل خود را همراه با رابطه گرم و

دانش آموزان با والدین مقتدر بیشتر از دانش آموزان با  (.7980حمیدی و انصاری، هیچ گونه کنترل و پاسخگویی هم نسبت به آنان ندارند)

وسازگاری بیشتری دارند. تحقیات نشان داده است که مساله در شرایط استرس زا، استفاده می کنند والدین مستبد و سهل گیر، از شیوه حل 

 00(. مایز و پتیت0229، 07شود)احمد و بریس ویتگرانه و متناقض به رفتارهای زورگویی منجر میی فرزندپروری مستبدانه، سلطهشیوه

قعیت فرزند در مو-اند: مجموعه ای از رفتارها که تعیین کننده ارتباطات متقابل والد( سبک های فرزند پروری را این گونه تعریف کرده 7881)

با توجه به میزان شیوع . های متفاوت و گسترده ای است، و این گونه فرض می شود که موجب ایجاد یک فضای تعامل گسترده می گردد

ه آموزان متوسطر داختران نسبت به پسران، بخصوص در میان دانشباالی اضطراب امتحان، اهمیت آن در محیط آموزشی و شیوع بیشتر آن د

 واسطه نقش با امتحان اضطراب با مادران گرایی کمال رابطه هدف پژوهش حاضر بررسیا دوم، مطالعه در این زمینه ضروری و مهم است. لذ

بال این پژوهش به دن توجه به مبانی نظری و پیشینه،باشد. با بجنورد می شهر دوم متوسطه مقطع دختر آموزاندانش پروری فرزند سبک ای

 مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد. 7آزمون فرضیه های زیر می باشد، هم چنین شکل 

 

 

 

                                                           
14 Hergenhan & Alson 
15 Hardy, Power & Jadedicke 
16 Darlying 
17. Goldenberg 
18. Lee 
19. Gentry 
20. Bamrynd 
21. Ahmad & brace Witt 
22. Mayaz&Patit 

http://www.psyj.ir/


 8 -89، ص  8931 ، زمستان02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 فرضيه اصلی

 دارد. ایواسطه آموزان نقشامتحانی دانش مثبت مادران با اضطراب گرایی کمال رابطه بین در فرزندپروری سبک -

 دارد. ایواسطه آموزان نقشامتحانی دانش منفی مادران با اضطراب گرایی کمال رابطه بین در فرزندپروری سبک -

 

 فرضيه هاي فرعی

 مثبت مادران با سبک فرزندپروری سهل گیرانه. گرایی کمال رابطه -

 منفی مادران با سبک فرزندپروری سهل گیرانه. گرایی کمال رابطه -

 فرزندپروری استبدادی.مثبت مادران با سبک  گرایی کمال رابطه -

 منفی مادران با سبک فرزندپروری استبدادی. گرایی کمال رابطه -

 مثبت مادران با سبک فرزندپروری قاطع. گرایی کمال رابطه -

 منفی مادران با سبک فرزندپروری قاطع. گرایی کمال رابطه -

 سبک فرزندپروری سهل گیرانه با اضطراب امتحان در دانش آموزان. رابطه -

 سبک فرزندپروری استبدادی با اضطراب امتحان در دانش آموزان. رابطه -

 سبک فرزندپروری قاطع با اضطراب امتحان در دانش آموزان. رابطه -

 

 

 ساخته(: مدل مفهومی پژوهش)محقق 1شکل 

 روش تحقيق
همبستگی است. جامعه آماری  -بر اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی 

نفر بودند. برای انتخاب  0022که  7981 -89آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد در سال تحصیلی ی دانشاین پژوهش شامل کلیه

از جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. به این صورت که از بین کلیه مدارس دخترانه متوسط دوم  نمونه

دانش آموز  999کالس به صورت تصادفی انتخاب شد و کلیه دانش آموزان کالس ها که جمعا  0شهر بجنورد، چهار مدرسه و از هر مدرسه 

 انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه ها به شرح زیر می باشد. بودند، به عنوان نمونه

کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه در این پژوهش از طریق پرسشنامه کمال گرایی که  پرسشنامه کمال گرایی)مثبت و منفی(:

گرایی منفی می باشد. هر گرایی مثبت و کمالدو بخش کمال ( طراحی شده، ارزیابی شده است. پرسشنامه شامل7880توسط)تری شورت، 

ماده دارد. روش نمره گذاری این پرسشنامه به شکل لیکرت می باشد،  02ماده است و در مجموع، هر دو بخش آن 02بخش پرسشنامه شامل 

 استفاده شده است.  کامال مخالفم الفم،کامال موافقم، تاحدودی موافقم، تاحدوی مخالفم، مخیعنی برای پاسخ دادن از پنج درجه بندی 

پرسشنامه دارای ( استفاده شده است. 7819جهت سنجش سبک فرزندپروری از پرسشنامه بامریند) پرسشنامه سبک فرزندپروري:

 (ان بخشاطمین ی قاطع وشیوه، ی استبدادیشیوه، ی سهل گیرانهشیوه)های فرزند پروری والدین را در سه عاملگویه است که شیوه 92

ال کام )کامال موافقم، تاحدودی موافقم، تاحدوی مخالفم، مخالفم،نمره گذاری پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت اندازه گیری می کند.

 باشد.مینمره گذاری  0تا 2به ترتیب از  مخالفم(

 

سبک 

فرزندپرور

کمالگرایی 

 منفی

اضطراب 

 امتحان

سبک 

فرزندپرور

کمالگرایی 

 مثبت

اضطراب 

 امتحان
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( 7809ایتمی و تک مولفه ای آی. جی. ساراسون) 00جهت سنجش اضطراب امتحان از پرسشنامه  پرسشنامه اضطراب امتحان:

خواهد بود.  00تا  2دهند. دامنة نمرات بین (پاسخ می2(و یا)غلط با نمره 7به هر ماده به صورت)درست با نمره  استفاده شده است. آزمودنی

حاکی از آن است  02تا  70گیرد. نمرة راب امتحان فرد در دامنة پایین)خفیف(قرار میباشد، اضط 70یا کمتر از  70دست آمده اگر نمره به

به معنای اضطراب امتحان باال)شدید(است. هر سه پرسشنامه  02ای باالتر از که اضطراب امتحان از حد متوسطی برخوردار است و هر نمره

ه عبارت بتایید متخصصان امر)اساتید( رسید و روایی آن سنجیده شده است.  مورد استفاده در پژوهش حاضر استاندارد می باشند. همچنین به

فای برای بررسی پایایی با استفاده از ضریب آل .برای ارزیابی و سنجش روایی پرسشنامه استفاده شده است و محتوایی دیگر روش اعتبار صوری

( بدست 988/2( و اضطراب امتحان)109/2(، سبک فرزندپروری)982/2(، کمال گرایی منفی)829/2کرونباخ،  به ترتیب کمال گرایی مثبت)

دالت ساختاری و تحلیل عاملی از روش معا  Smart PLS 2و  SPSSبا استفاده از نرم افزارهای  هاپرسشنامه نیا از حاصل یهاداده آمد.

 . گرفت قرار لیتحل و هیتجز موردتاییدی 

 

 یافته ها و بررسی فرضيات تحقيق 

 شامل دو فرضیه است:فرضيه اصلی: 

 باشد. داشته امتحان مادران با اضطراب گرایی مثبت کمال رابطه بین در ایواسطه نقش تواندمی فرزندپروری سبک 
 باشد. داشته امتحان مادران با اضطراب گرایی منفی کمال رابطه بین در ایواسطه نقش تواندمی فرزندپروری سبک 

، 868/0امتحان و سبک فرزندپروری) مادران با اضطراب گرایی مثبت ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای کمال 9و  0با توجه به شکل 

بیشترند  86/7( از 201/0، 080/77، 808/9امتحان و سبک فرزندپروری ) مادران با اضطراب گرایی منفی ( و متغیرهای کمال097/1، 190/70

امتحان و همچنین تاثیر غیر مستقیم  و منفی مادران بر اضطراب گرایی مثبت که این مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم کمال

باشد و باعث می %80فرزندپروری در سطح اطمینان  ای سبکامتحان از طریق متغیر واسطه و منفی مادران بر اضطراب گرایی مثبت کمال

 شود. پذیرش فرضیه اصلی پژوهشی می

مادران با اضطراب  گرایی مثبت شدت تاثیرات را نشان می دهد. ضریب استاندارد شده مسیر میان کمال 0و  0همچنین شکل 

آموزان درصد از تغییرات متغیر اضطراب امتحان  دانش 6/60مادران به میزان  گرایی مثبت ( بیانگر این مطلب است که کمال-606/2امتحان)

مادران به  گرایی مثبت ( نیز نشان می دهند که متغیر کمال-991/2( و )000/2را به طور مستقیم تبیین می کند. از سوی دیگر دو ضریب )

آموزان ( بر متغیر اضطراب امتحان دانش-991/2×000/2)%6/79ای سبک فرزندپروری به میزان طور غیر مستقیم و از طریق متغیر واسطه

گرایی  ( بیانگر این مطلب است که کمال020/2مادران با اضطراب امتحان) گرایی منفی تاثیر دارد. و ضریب استاندارد شده مسیر میان کمال

کند. از سوی دیگر دو بیین میآموزان را به طور مستقیم تدرصد از تغییرات متغیر اضطراب امتحان  دانش 0/02مادران به میزان  منفی

 ای سبکمادران به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر واسطه گرایی منفی دهند که متغیر کمال( نیز نشان می-028/2( و )2-/009ضریب)

گرایی مثبت و منفی، آموزان تاثیر دارد. با توجه به ضرایب مسیر متغیرهای کمالبر متغیر اضطراب امتحان دانش %0/8فرزندپروری به میزان 

آموزان را گرایی منفی در مادران اضطراب امتحانی دانشآموزان را کاهش و کماتواند اضطراب امتحانی دانشگرایی مثبت در مادران میکما

 دهد.افزایش می
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 : نتایج آزمون تی فرضيه اصلی اول تحقيق2شکل 

 
 : نتایج آزمون تی فرضيه اصلی دوم تحقيق3شکل 

 
 : ضریب مسير و بارعاملی فرضيه اصلی اول تحقيق4 شکل
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 : ضریب مسير و بارعاملی فرضيه اصلی دوم تحقيق5شکل 

 

 دهد.نتایج مربوط به بررسی فرضیه اصلی تحقیق را نشان می 7جدول

 : نتایج تحليل فرضيه اصلی اول1جدول 

 مسیر متغیرها
ضریب 

 مسیر

 عدد معناداری

 )آماره آزمون(
 نتیجه

 تایید 868/0 -606/2 اضطراب امتحان مادران  گرایی مثبت کمال

 تایید 890/01 -970/2 اضطراب امتحان سبک فرزند پروری  مادران  گرایی مثبت کمال

 تایید 808/9 027/2 اضطراب امتحان مادران  گرایی منفی کمال

 تایید 01/00 086/2 اضطراب امتحان سبک فرزند پروری  مادران  گرایی منفی کمال

 

 فرضيه فرعی:
کند و کمال گرایی درصد از سبک فرزندپروری سهل گیرانه را پیش بینی می 9/97کمال گرایی مثبت در مادران  0با توجه به جدول 

ر مادران دشود که آنان از سبک فرزندپروری سهل گیرانه کمتر استفاده کنند. نتایج نشان داد کمال گرایی منفی مثبت در مادران باعث می

=عدد معناداری(. نتیجه دیگر پژوهش این بود که کمال گرایی مثبت 960/2<86/7تواند سبک فرزندپروری سهل گیرانه را پیش بینی کند)نمی

کند و مادرانی که دارای کمال گرایی مثبت هستنداز سبک استبدادی بینی میدرصد از سبک فرزندپروری استبدادی را پیش 8/99به میزان 

(. همچنین کمال گرایی مثبت در 009/2آورند)کنند و مادرانی که کمالگرایی منفی دارند بیشتر به سبک استبدادی روی میر استفاده میکمت

درصد از سبک فرزندپروری قاطع را  0/02کند و کمال گرایی منفی به میزان بینی میدرصد از سبک فرزندپروری قاطع را پیش 7/08مادران 

ند. با توجه به ضریب مسیر منفی مادرانی که کمال گرایی منفی باالتری دارند، کمتر از سبک فرزندپروری قاطع استفاده کبینی میپیش

ورند و آتوان نتیجه گرفت که مادران با خصوصیت کمالگرایی مثبت بیشتر به سبک فرزندپروری قاطع روی میکنند. از یافته های فوق میمی

 کنند.ایی منفی بیشتر به سبک فرزندپروری استبدادی گرایش پیدا میمادران با خصوصیت کمال گر

دپروری بینی کند. سبک فرزنآموزان را پیشتواند اضطراب امتحانی در دانشهمچنین نتایج نشان داد سبک فرزندپروری سهل گیرانه نمی

طراب کنند، اضکه سبک فرزندپروری استبدادی استفاده می کند و مادرانیبینی میدرصد از اضطراب امتحانی را پیش 9/08استبدادی به میزان 

کند. با بینی میدرصد از اضطراب امتحاب را پیش 1/62دهند. همچنین سبک فرزندپروری قاطع به میزان آموزان را افزایش میامتحانی دانش

 دهند.آموزان را کاهش میب امتحانی دانشکنند، اضطراتوجه به ضریب مسیر منفی مادرانی که از سبک فرزندپروری قاطع استفاده می
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 : نتایج تحليل روابط بين متغيرها2جدول 

 )آماره آزمون( عدد معناداری ضریب مسیر مسیر متغیرها

 86/9 -979/2 سبک فرزندپروری سهل گیرانه مادران  گرایی مثبت کمال

 960/2 789/2 سبک فرزندپروری سهل گیرانه مادران  گرایی منفی کمال

 620/0 -998/2 سبک فرزندپروری استبدادی مادران  گرایی مثبت کمال

 072/6 009/2 سبک فرزندپروری استبدادی مادران  گرایی منفی کمال

 879/6 -087/2 سبک فرزندپروری قاطع مادران  گرایی مثبت کمال

 961/0 -020/2 سبک فرزندپروری قاطع مادران  گرایی منفی کمال

 078/2 -289/2 اضطراب امتحان سبک فرزندپروری سهل گیرانه 

 769/8 089/2 اضطراب امتحان سبک فرزندپروری استبدادی 

 902/77 -621/2 اضطراب امتحان سبک فرزندپروری قاطع 

 

 بحث و نتيجه گيري
ران با و منفی ماد گرایی مثبت کمال رابطه بین در ایواسطه نقش تواندمی فرزندپروری نتایج حاصل از فرضیه اصلی نشان داد سبک

( بیانگر این مطلب است -606/2مادران با اضطراب امتحان) گرایی مثبت باشد. ضریب استاندارد شده مسیر میان کمال داشته امتحان اضطراب

ا به طور مستقیم تبیین می کند. از آموزان ردرصد از تغییرات متغیر اضطراب امتحان  دانش 6/60مادران به میزان  گرایی مثبت که کمال

مادران به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر  گرایی مثبت ( نیز نشان می دهند که متغیر کمال-991/2( و )000/2سوی دیگر دو ضریب )

 گرایی مسیر میان کمال آموزان تاثیر دارد. ضریب استاندارد شدهبر متغیر اضطراب امتحان دانش %6/79ای سبک فرزندپروری به میزان واسطه

درصد از تغییرات متغیر اضطراب  0/02مادران به میزان  گرایی منفی ( بیانگر این مطلب است که کمال020/2مادران با اضطراب امتحان) منفی

 متغیر کمال دهند که( نیز نشان می-028/2( و )2-/009کند. از سوی دیگر دو ضریب)آموزان را به طور مستقیم تبیین میامتحان  دانش

آموزان بر متغیر اضطراب امتحان دانش %0/8ای سبک فرزندپروری به میزان مادران به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر واسطه گرایی منفی

آموزان نشاتواند اضطراب امتحانی دل گرایی مثبت در مادران میگرایی مثبت و منفی، کماتاثیر دارد. با توجه به ضرایب مسیر متغیرهای کمال

 دهد.آموزان را افزایش میگرایی منفی در مادران اضطراب امتحانی دانشرا کاهش و کما

گرایی مثبت و گرایی منفی با اضطراب امتحان ارتباط مثبت دارد و بین کمال( در پژوهشی نشان داد کمال0270)09سویسا و وویس

( در پژوهشی نشان داد کمال گرایی منفی با اضطراب امتحان و عملکرد 0270)00تناضطراب امتحان ارتباط معنی دار وجود ندارد. وینر و کار

( در پژوهشی نشان داند اضطراب امتحان 7987تحصیلی ضعیف ارتباط دارد که با نتایج پژوهش ما همخوانی دارد. غروری، خسروی و نجفی)

سد رودمدار، شکل مثبت کمال گرایی ارتباط مثبت دارد. به نظر میگرایی خگرایی است و کمالمدار که شکل منفی کمالگرایی جامعهبا کمال

یان کرد توان بها میدو شکل کمال گرایی منفی و مثبت والدین پیامدهای متفاوتی را برای اضطراب امتحانی فرزندان دارد. در تبین این یافته

ن با کمال گرایی منفی در مقایسه با کمال گرایان مثبت و افراد عادی، که کمال گرایی منفی مادران با اهمین نمره فرزندشان ارتباط دارد. والدی

کنند. آنها ممکن است سواالت امتحان را بسیار دشوار برای فرزندان خود ارزیابی کنن مقدار بیشتری از اضطراب را به فرزندان خود منتقل می

عواطف منفی همچون اضطراب را انتقال دهند. بنابراین این فرزندان از  و شروع به انتقال تفکرات منفی در باره نقاط ضعف فرزندانشان کنند و

ترسند و باور دازند که طرد خواهند شد. اگر به دیگران اجازه دهند نواقسشان را ببینند، چنین باورهای منفی در انها ارزیابی منفی دیگران می

 باعث هیجانات منفی همچون اضطراب در آنها خواهد شد.

کنند دارای فرزندانی هستند که کمتر به سمت رفتارهای که وقت بیشتری را صرف سرپرستی و تربیت فرزندانشان می انیهمچنین مادر

گیر توجه کمتر از حد به فرزندان خود دارند، از آنان انتظارات کمی دارند و اغلب سهل مادرانشوند و با توجه به اینکه نامناسب متمایل می

کنند و از طرف دیگر به دلیل دهند، ولی معموالً اهداف و انتظارات روشنی برای فرزندان ترسیم نمیبه فرزندان میاستقالل و آزادی زیادی 

استه فراهم طور ناخو کنترل و نظارت پایینی که بر رفتارها و اعمال فرزندانشان دارند، شرایط را برای کاهش پیشرفت تحصیلی فرزندانشان به

سبک فرزندپروری مقتدر با پیامدهای رفتاری مثبت همچون خودتنظیمی، قابلیتهای اجتماعی باال، سازگاری (. 0228، 00کنند)انتن و گوالنمی

                                                           
23. Soysa & Weiss 
24. Weiner & Carton 
25. Enten & Golan 
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 ابطه عاطفی و گرمتری بارهستند، قاطع دهنده این است که نوجوانانی که دارای والدین با سبک  اجتماعی مثبت ارتباط دارد. نتایج نشان

این امر احتماال به رشد عاطفی، اجتماعی و . وگو کنندنند در مورد احساسات و مسائل خود با والدین گفتتواوالدین خود دارند و بهتر می

کنند و تنها توجه گیر از تنبیه و سرزنش فرزندان خود اجتناب میرفتارهای بهنجار این نوجوانان کمک خواهد نمود. از طرفی والدین سهل

خریب کمتری در روابط عاطفی آنان با فرزندان آنها دارد، والدین سهل گیر، هیچگونه کنترلی جهی تتوبی و ایندارند و کمتری نسبت به آن 

وند. شنفس، کنجکاوی و خودکنترلی می به دارای کمترین میزان اعتماد والدین توجهیبه دلیل بی فرزندانبر روی کودکان خود ندارند و این 

نها کنند. آدر مورد این قوانین مذاکره میفرزندان کنند و با وضع می فرزندانروشنی را برای  در سبک مقتدرانه، والدین قوانین و انتظارات

برند. فرزندپروری مقتدرانه با تشویق و تقویت رفتارهای شناسند و از منطق و قدرت جهت اعمال معیارهایشان بهره میرا میفرزندان دیدگاه 

شود. سبک فرزندپروری مقتدر با تعامل باز و انعطافپذیر والد میمنجر به کاهش اضطراب فرزند  فرزنداندهی به نیازهای مثبت فرزندان، پاسخ

دهند و قواعدی برای نظارت و خود می فرزندانگیر، والدین اجازه هر تصمیمی را به شود. در سبک فرزندپروری سهلبا فرزند مشخص می

ر و وولکه، بونت، وو)شودمی فرزنداناین سبک فرزندپروری باعث هیجانات منفی در  .ارندراهنمایی فرزندان ندارند و از فرزندان خود توقعی ند

شود که نگرش منفی به باشد باعث میواقع عدم ثبات در برخورد با فرزندان که از ویژگی سبک فرزندپروری ناایمن می در(. 0272 ،06روت

 رزندانفدهد، شود و برانگیختگی عاطفی را افزایش میهای اسنادی میسوگیریگیری خود و دیگران در فرد شکل بگیرد که این باعث شکل

های اجتماعی تجربه های اسنادی منفی احتماالً ارتباط با دیگران را منفی درک کرده و ممکن است اضطراب زیادی را در موقعیتبا سوگیری

  .توانند بر اضطراب امتحان دانش آموزان تأثیرگذار باشندند که میهای فرزندپروری عامل مهمی هستتوان گفت که سبکبنابراین می. کنند

کند و کمال گرایی مثبت درصد از سبک فرزندپروری سهل گیرانه را پیش بینی می 9/97نتایج نشان داد کمال گرایی مثبت در مادران 

واند ت.نتایج نشان داد کمال گرایی منفی در مادران نمیشود که آنان از سبک فرزندپروری سهل گیرانه کمتر استفاده کننددر مادران باعث می

=عدد معناداری(. نتیجه دیگر پژوهش این بود که کمال گرایی مثبت به میزان 960/2<86/7سبک فرزندپروری سهل گیرانه را پیش بینی کند)

یی مثبت هستند از سبک استبدادی کمتر کند و مادرانی که دارای کمال گرابینی میدرصد از سبک فرزندپروری استبدادی را پیش 8/99

در ( 0220و همکاران) 01سویننس(. 009/2آورند)کنند و مادرانی که کمالگرایی منفی دارند بیشتر به سبک استبدادی روی میاستفاده می

یر شتر احتمال دارد درگشوند بیمشخص می ،هانشان دادند که والدینی که با استانداردهای بسیار باال و توجه زیاد به شکستخود  تحقیق

پذیرش مشروط، القای احساس گناه و سبک فرزندپروری مداخله کننده شوند و والدین کمال گرایی خود را در سبک فرزندپروری شان به 

برند د بکار بگذارند. والدین کمال گرا ممکن است آرزوها و آرمان هایی را که خودشان نتوانسته اند به آنان برسند برای فرزندان خونمایش می

الدین دارای وشود. که این ویژگی از خصوصیات سبک فرزندپروری استبدادی نیز محسوب میو رفتارهای آنان را بصورت انتقادی ارزیابی کنند 

، قرا مطابق با یک سری استانداردهای رفتاری که معموال مطل انشانفرزندهای کنند رفتارها و نگرشفرزندپروری استبدادی سعی می سبک

رایی گبنابراین مادرانی که دارای کمال اند، شکل دهند و کنترل و ارزیابی کنند.یک قدرت واال تنظیم شدهو به وسیله  ه اعتقادیانگیز دارای

درصد از سبک فرزندپروری  7/08آورند. همچنین کمال گرایی مثبت در مادران منفی هستند معموال به سبک فرزند پروری استبدادی روی می

کند. با توجه به ضریب مسیر بینی میدرصد از سبک فرزندپروری قاطع را پیش 0/02کند و کمال گرایی منفی به میزان بینی میطع را پیشقا

یجه گرفت توان نتکنند. از یافته های فوق میمنفی مادرانی که کمال گرایی منفی باالتری دارند، کمتر از سبک فرزندپروری قاطع استفاده می

ه آورند و مادران با خصوصیت کمال گرایی منفی بیشتر بدران با خصوصیت کمالگرایی مثبت بیشتر به سبک فرزندپروری قاطع روی میکه ما

یم او کنند مستقل فکر کند، اما هرگز تسلرا تشویق میکنند. مادران کمال گرای مثبت فرزندان سبک فرزندپروری استبدادی گرایش پیدا می

مال مادران ککند، کار اشتباهی می فرزندانها همکاری کند و رفتار مناسبی از خود نشان دهد. وقتی هم با آن فرزندانر دارند شوند و انتظانمی

 .دهندکنند و انتظاراتشان را براساس موقعیت و نیازهای فردی او تغییر میرا مدیریت می فرزندانرفتار  گرای مثبت

پروری بینی کند. سبک فرزندآموزان را پیشتواند اضطراب امتحانی در دانشگیرانه نمیفرزندپروری سهلهمچنین نتایج نشان داد سبک 

طراب کنند، اضکند و مادرانی که سبک فرزندپروری استبدادی استفاده میبینی میدرصد از اضطراب امتحانی را پیش 9/08استبدادی به میزان 

کند. با توجه به بینی میدرصد از اضطراب امتحاب را پیش 1/62د. سبک فرزندپروری قاطع به میزان دهنآموزان را افزایش میامتحانی دانش

ه در والدینی کدهند. آموزان را کاهش میکنند، اضطراب امتحانی دانشضریب مسیر منفی مادرانی که از سبک فرزندپروری قاطع استفاده می

لبته کنند. اشتری دارند، فرصت رشد بهنجار و مناسب برای فرزندانشان را بیشتر فراهم مییمت و پذیرش بیالهای خود با فرزندان متعامل

( 0276)خورد. همانگونه که تحقیق سیگیولند، کندال و استینبرگرابطه دوستانه، غیرطرد کننده و محکم در مادران عادی بیشتر به چشم می

بی، نسبت به کودکان سالم، پدر و مادران خود را بیشتر طردکننده می دانند. همچنین های اضطرااللبه اخت النیز نشان داده است، کودکان مبت

تحصیلی و امتحانی گیرد و این امر به اضطراب عمل فرزندان را می اللنشان داد که کنترل و مداخله بیشتر والدین، استق( 0276)دیمن

                                                           
26. Valcke, Bonte, Wever & Rots 
27. Soenens 
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هر قدر اند (، در پژوهش خود نشان داده7981میرصادقی و همکاران)ست. زند. البته عکس این یافته نیز صادق ارا دامن می آموزان دانش

نها که نتایج آ ری خواهند داشتالتگیر داشته باشند، فرزندان اضطراب بامرزی برای کودک نداشته و سبک فرزندپروری سهل والدین حد و

 و خودمختاری الل، مادرانی دارند که نسبت به استقحانیامت اضطراب اللاخت آموزانی مبتال بهناهمسو با نتایج پژوهش حاضر است. دانش

ت اضطرابی بر روابط متقابل الالدر واقع، در اخت(. 0270سیکوئلند، اشتاینبرگ و کندال، )کودکان خود بی میل بوده و کنترل کننده هستند

 عزت نفسشان پایین است و مستعد افسردگی وال موکه والدین مستبد دارند، مع فرزندانیشود. و سبکهای فرزندپروری تأکید می فرزند -مادر 

معتقد است شکست مادر در ایجاد یک ارتباط گرم، حساس و پاسخ  (0270)هستند. استونسون هیند و شولدیس امتحانی ت اضطرابالالاخت

 فرزندپروری به شرط این که به صورت بینمود پایدار ایجاد نماید. سبک ت درونالمشکفرزندان تواند در دهنده و در عین حال مقتدرانه، می

 امتحانی ابت اضطرالبه همراه دارد و اتخاذ سبک مناسب توسط والدین میتواند مشک فرزنداناعتنا یا مستبدانه نباشد، نتایج مطلوبی را برای 

های عاطفی نوجوانان آشنا نموده و ا ویژگیها را با بشود؛ خانوادهبا توجه به یافته ها و نتایج پیشنهادات می .را کاهش دهد آموزاندانشدر 

 های نخستینهای فرزندپروری در همان سالها آموزش داد. همچنین باید به والدین آگاهی داد که شیوهتر به آنهای فرزندپروری مطلوبسبک

انه به والدین و خانوادها بهره جست. آگاه های موثر و مناسب فرزندپروری مقتدرهای آموزشی شیوهگذارد. با طراحی دورهبر فرزندان تأثیر می

  ساختن والدین از انگیزه های کمال گرایی منفی نسبت به فرزندان.
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