Monthly Journal of

Vol. 21, No. 112, Summer(July) 2022

Psychological Science
Research Paper

[ DOI: 10.52547/JPS.21.112.727 ]

[ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.112.5.9 ]

[ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-08-17 ]

Multilevel analysis of relationship between parental popularity, maladaptive schemas and
perfectionism in gifted adolescents
Seyedeh Atefeh Mahdavi1, GholamAli Afrooz2, Masoud GholamAli Lavasani3, Zahra Naghsh4
1. Ph.D Student in Psychology of Exceptional Children Group, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2. Professor, Psychology of Exceptional Children Group, Faculty of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
3. Associate Professor, Educational Psychology Group, Faculty of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
4. Assistant Professor, Educational Psychology Group, Faculty of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
Citation: Mahdavi S.A, Afrooz Gh.A, GholamAli Lavasani M,
Naghsh Z. Multilevel analysis of relationship between parental
popularity, maladaptive schemas and perfectionism in gifted
adolescents. J of Psychological Science. 2022; 21(112): 727-741.

URL: https://psychologicalscience.ir/article-1-1377-fa.html

10.52547/JPS.21.112.727

ARTICLEINFO

ABSTRACT

Keywords:
Early
maladaptive
schemas,
Perfectionism,
Gifted adolescents,
Popularity of parents

Background: The paramount role of parent-child relationships has always been recognized in the
emergence of personality traits and the formation of early maladaptive schemas. Early maladaptive
schemas and perfectionism can raise in a family atmosphere, but the researches had less attention on
the role of family in gifted students’ perfectionism.
Aims: The purpose of this study was to test the relationship between popularity of parents and the
creation of early maladaptive schemas with the perfectionism of gifted adolescents based on
multilevel analysis.
Methods: The research is a multilevel correlational study. The statistical population of the present
study included girl gifted students of Tehran’s gifted high schools at individual level, and their
parents at the environmental level. In this study, for each higher level variable (father or mother),
three individual level variables (student) were considered. Plus, 100 people (50 fathers and 50
mothers) were chosen as the higher level sample, and 300 students were selected as the individual
level sample. The sample were asked to fill 3 sets of questionnaires, popularity of parents’
questionnaire (Afrooz et al., 2013), Perfectionism Scale (Heel et al, 2010) and schema inventory for
children (Rijekboer & De Boo, 2010).
Results: Implementing two-level analysis, the positive effect (.001) of rejection and exaggerated
expectations on negative perfectionism in student level variables were identified. In family level
variables, the effect of father popularity on negative perfectionism was significant (.05). Also, the
reliability value of the model (.70) confirms the proper fitting of the first and second models.
Conclusion: These findings generally suggested that student and family level variables are associated
with predicting negative perfectionism and the role of environmental variables such as family, school,
culture and society in the perfectionism of gifted adolescents should be surveyed to reduce the
prevalence of this issue.
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Introduction
Adolescence is among most important periods of
human’s life in which fundamental changes in
biological, psychological and social development
appear (Sadock, 2015). In this phase, the need for
emotional balance, especially the balance between
emotions and intellect, understanding the value of
self, self-awareness, choosing actual goals in life,
emotional independence from family and establishing
healthy relationships are crucial (Luna et al., 2010).
Encountering difficulties and crises of this period,
many adolescents engage in behaviors that jeopardize
their present and future health. Hence, the issues and
variables affecting mental health in this period should
be addressed to a proper extent (Stanford et al., 2017).
In the meantime, gifted adolescents are more prone to
social harm due to their greater need for irritability,
curiosity, analyzing, and other individual differences
(Flanagan, 2018). Tendency to perfectionism
(Mofield and Parker, 2019; Stricker et al., 2020) is
one of these sort of harms among these group.
Based on false inner beliefs, perfectionists believe
that flawless results can be achieved through more
effort, and since such result is not practical, they
would suffer from some psychological disorders
(Davis & Wosinski, 2012). Another misconception of
perfectionists is the over-generalization of failure
experiences, which leads to the creation of damaged
cognitions (Zargar et al., 2012). Plus, cognitive errors
or maladaptive schemas are among the characteristics
of negative perfectionism that have been confirmed
by various studies (Smith et al., 2018). On early
maladaptive schemas, Yang (1994) explicitly states
that these schemas are influenced by the atmosphere
of family and parenting in childhood. Similar point of
view exist on perfectionism (Lee et al., 2020). Despite
the impact of family and parents on perfectionism and
early maladaptive schemas, previous studies (Nazari
et al., 2015; Lang, 2015; Meyer & Wissemann, 2020)
have directed their attention to individual level
variables in predicting the factors related to these two
variables and the higher level variables, such as
family, have not been taken into consideration

728

Vol. 21, No. 112, Summer(July) 2022

properly, or have been examined in terms of
individual level.
Popularity of parents is one of these family level
variables that might be effective in predicting early
maladaptive
schemas
and
perfectionism.
Accordingly, popularity of parents refers to the
degree of respect which children have for the parents
and parenting. In this regard, the study of Meyer and
Wissemann (2020) displayed that specific parental
behaviors controlling, can increase the degree of
perfectionism of children by reducing the popularity
of parental status. Given the above and the lack of
research on the effect of parental popularity as a
higher level variable on early maladaptive schemas
and perfectionism, the present study intends to fill this
research gap with a multilevel framework study and
seek an answer to the question of whether popularity
of parents as first level variables have impact on early
maladaptive schemas and negative perfectionism as
second level variables?

Method
The present study is a correlational study with the aim
of predicting the negative perfectionism of
adolescents from individual (early maladaptive
schemas) and environmental (popularity of parental)
variables. Given that the variables are examined at
both individual and family levels, Hierarchical linear
models (HLM) were employed.
The statistical population of the present study
included girl gifted students of Tehran’s gifted high
schools at individual level, and their parents at the
environmental or family level. For each higher level
variable (mother or father), three individual level
variables (student) were selected. Since the sample
size should had been large in the first level and more
limited in the second level (Moss & Hawks, 2004),
100 people (50 fathers and 50 mothers) were chosen
as the sample of this study, and 300 students were
enrolled. The instruments utilized in this study were
popularity of parents’ questionnaire (Afrooz et al.,
2013), Perfectionism Scale (Heel et al, 2010) and
schema inventory for children (Rijekboer & De Boo,
2010). The data were analyzed using HLM software
and multilevel analysis.
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According to Table 1, the mean and standard
deviation values indicate the appropriate data scatter
Level
Students

Parents

Table 1. Descriptive Statistics of Variables
Variable
Mean
Std. Deviation
Negative perfectionism
101.67
24.64
Rejection
7.83
2.08
Impaired performance
9.33
1.69
Damaged restrictions
5.59
1.82
Exaggerated expectations
5.97
1.52
Father's popularity
101.49
25.38
Mother's popularity
109.37
26.56

According to Model 2, the relationship between
rejection and exaggerated expectations with negative
perfectionism is significant, but no relation was found
between impaired performance and damaged
restraints with negative perfectionism (Model 2).
Additionally, the results of Model 3 displayed that
among the second level variables (popularity of

[ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.112.5.9 ]

skewness
0.40
0.37
-0.02
0.18
0.34
-0.13
-0.20

Kurtosis
-0.09
-0.19
-0.30
-0.74
-0.60
-0.42
-0.84

parents), the effect of father's popularity on negative
perfectionism was significant while mother's
popularity have no significant effect. According to
the following formulas, the variance of negative
perfectionism between parental popularity levels is
20%, and negative perfectionism can predict
individual levels by the value of 39%.

Table 2. The effects of predictors on students’ negative perfectionism for the second and third mode
Fixed effect factor

[ DOI: 10.52547/JPS.21.112.727 ]

and the skewness and kurtosis values show the
normal distribution of the data.

Rejection
Impaired performance
Damaged restrictions
Exaggerated expectations
Father
Mother
Random Effect Factor
Error of Model
Level 1 Effect

Model 3
SE
Level 1
3.81
0.97
-1.18
0.83
1.60
0.91
6.02
1.09
Level 2
0.05
0.10
NS
0.09
Variance
χ2
17.47
587.64
3.81
B

Conclusion
Examining the hypotheses of the study through a twolevel hierarchical analysis approach showed that at
the individual level, the effect of early maladaptive
schemas components on negative perfectionism
included rejection and exaggerated expectations, yet
the effect of impaired performance and damaged
restraints on negative perfectionism was not
significant. This finding can be explained from
different perspectives, for instance, the common
characteristics of people suffering from negative
perfectionism and those who suffer from early
maladaptive schemas can be pointed out. In fact, both

Model 2
SE

P

B

P

0.001
NS
NS
0.001

3.81
-1.18
1.60
6.02

3.89
1.41
1.75
5.50

0.001
NS
NS
0.001

-0.21
0.15
P
0.001
-

Variance
17.71
3.81

χ2
562.52
-

P
0.001
-

negative perfectionism and early maladaptive
schemas are correlated with low self-esteem, anxiety,
stress, self-blame and guilt (Boone et al., 2013). On
the other hand, according to Mason and his colleagues
(2005), schemas form the core and foundation of
individuals' self-concept, and can be source of
negative emotion, personality disorder, or
psychological damage such as negative perfectionism
(Azari, 2017).
Regarding the effects of the second level or parents'
popularity on negative perfectionism, the results of
the hierarchical analysis test demonstrated that in the
second level, the father's popularity had a significant
effect on negative perfectionism, however the
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mother's popularity on negative perfectionism was
not significant. To elucidate this finding, it can be
stated that according to Bandura's theory of
observational learning (Bandura & Evans, 2006),
parents’ behavior leads the behavior of children and
perfectionism is no exception, and any behaviors
related to parents’ perfectionism can lead to
perfectionism of children in future. As Walton et al.
(2020) suggested, there is a notable relationship
between parents’ perfectionism and children’s
perfectionism. However, in this survey, the father's
popularity had a negative effect on perfectionism,
while the relationship between mother's popularity
and perfectionism was not significant. Explaining this
finding, the position of fathers, the existing patriarchy
or masculism in Iranian culture, should be mentioned.
As in the most Iranian families, fathers have a major
role in caring girls, and this in many cases leads to
authoritarian behaviors (Yazdkhasti & Shiri, 2008),
this factor might reduce the popularity of the fathers
among daughters which causes increasing of negative
perfectionism in them.
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Based on the findings of the present study which
exhibited the effectiveness of family level and
individual level on negative perfectionism,
educational, counseling and health centers can also
consider higher level variables in guiding or treating
students.
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ماهنامه علوم روانشناختی
مقاله پژوهشی

تحلیل چندسطحی رابطه محبوبیت والدین ،شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیه و کمالطلبی نوجوانان تیزهوش
سیده عاطفه مهدوی ،7غالمعلی افروز* ،2مسعود غالمعلی لواسانی ،3زهرا نقش

 .7دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 . 2استاد تمام ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه :رفتار اعضای خانواده تابعی از رفتار سایر اعضای خانواده است که مستقیماً بر یکدیگر اثر دارند .طرحوارههای ناسازگار اولیه و

محبوبیت والدین،

کمالگرایی ،هر دو به شدت متأثر از بافت خانواده میباشند که در دانش آموزان تیزهوش عملکردی مختل دارند ،اما بررسی علل شیوع آن

طرحوارههای ناسازگار اولیه،

در بستر خانواده مغفول مانده است.

کمالطلبی،

هدف :هدف مطالعه حاضر آزمون رابطه محبوبیت والدین و شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیه با کمالطلبی نوجوانان تیزهوش

نوجوانان تیزهوش

براساس تحلیل چندسطحی بود.
روش :روش مطالعه حاضر همبستگی براساس مدل چندسطحی بود .جامعه آماری مطالعه حاضر در سطح فردی شامل کلیه دانشآموزان
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متوسطه مدارس تیزهوشان دخترانه شهر تهران ،و در سطح محیطی شامل والدین دانشآموزان بود .در این مطالعه به ازای هر متغیر سطح باالتر
(پدر یا مادر) ،سه متغیر سطح فردی (دانشآموز) انتخاب شد .در مطالعه حاضر  755نفر ( 05پدر و  05مادر) به عنوان نمونه سطح باالتر ،و
تعداد  355نفر دانشآموز نیز به عنوان نمونه سطح فردی انتخاب شد .گروه نمونه به پرسشنامههای مقیاس محبوبیت والدین افروز و همکاران
یافتهها :با استفاده از تحلیل دوسطحی ،نشان داده شد که در متغیرهای سطح دانشآموز ،طردشدگی و انتظارات مبالغهآمیز اثر مثبتی بر
کمالگرایی منفی داشتند ( ،)5/557و در متغیرهای سطح خانواده نیز اثر محبوبیت پدر بر کمالگرایی منفی معنیدار بود ( .)5/50همچنین
مقدار پایایی مدل ( )5/15نیز برازش مناسب مدل اول و دوم را نشان میدهد.
دریافت شده7455/50/22 :

نتیجهگیری :نتایج بطور کلی نشان داد متغیرهای سطح دانشآموز و خانواده در پیشبینی کمالگرایی منفی دخیل هستند و نقش متغیرهای

پذیرفته شده7455/50/20 :

موجود در محیط همانند خانواده ،مدرسه ،فرهنگ و جامعه ،باید در بررسی کمال طلبی نوجوانان تیزهوش مورد بررسی قرار داده شود تا بتوان

منتشر شده7457/54/57 :

میزان شیوع این پدیده را کاهش داد.

رایانامهafrooz@ut.ac.ir :

تلفن53720341440 :

137
137
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( ،)7334مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران ( )2575و طرحوارههای ناسازگار اولیه ریجکبوئر و دبو ( )2575پاسخ دادند.

تغییرات اساسی در رشد زیستی ،روانشناختی و اجتماعی همراه میباشد و

 .)2572از دیگر باورهای نادرست کمالگرایان ،تعمیم بیش از حد تجارب

سنین  72تا  73سالگی را شامل میشود (سانگ و لی .)2572 ،در این دوره،

شکست میباشد ،که منجر به ایجاد شناختهای معیوب میشود (زرگر،

نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بهویژه تعادل بین عواطف و عقل ،درک

مردانی و مهرابیزاده هنرمند .)7337 ،با این حال ،صاحبنظران باور دارند

ارزش وجودی خویشتن ،خودآگاهی ،انتخاب هدفهای واقعی در

که کمالگرایی دارای دو بُعد مثبت و منفی است؛ رقابت سازنده ،تالش در

زندگی ،استقالل عاطفی از خانواده ،حفظ تعادل روانی و عاطفی در برابر

کسب برتری و تحقق اهداف شخصی ،پذیرش محدویتها و شکستهای

عوامل فشارزای محیط و برقراری روابط سالم با دیگران از اهمیت زیادی

خود و سعی در جبران آنها داشتن ،نمودهایی از کمالگرایی مثبت هستند

برخوردار هستند (لونا ،پادمآن هان و او هرن .)2575 ،این فشارهای درونیِ

و در مقابل داشتن اهداف غیرواقعبینانه ،اجتناب از شکست ،آسیبپذیری

همگانی و انتظاراتِ اجتماعی همراهِ آنها احتماال موجب ایجاد بالتکلیفی،

در برابر انتقادات و احساس نارضایتی ،از مصادیق کمالگرایی منفی می

خودناباوری و ناامیدی در نوجوانان میشوند (حبیبی ،غرایی و عاشوری،

باشند (توتونچی ،سامانی و زندیقشقایی7337 ،؛ استوماس و همکاران،

 .)7332این دوره ،دوران بازاندیشی ارزشها و تصمیمات ناپایدار است ،لذا

 .)2573با این حال خطاهای شناختی و یا طرحوارههای ناسازگار از جمله

آسیبهای جدی و جبرانناپذیری در کمین است (کرامتی ،مطهرنژاد،

ویژگیهای کمالگرایی منفی میباشد که مورد تفوق مطالعات مختلف

کدیور ،عربزاده )7455 ،که امکان دارد به مشکالت رفتاری همچون

قرار گرفته است (اسمیت و همکاران ،)2572 ،همچنین آسیبهای

خودزنی 7یا خود آسیبرسانی 2منتهی گردد (لوول و کلیفورد.)2570 ،

طرحوارههای ناسازگار اولیه (محمدی ،رفیعی ،امینی و امیری )7330 ،در

بسیاری از نوجوانان در مقابله با دشواریها و بحرانهای این دوره ،دست به

بین نوجوانان ،خصوصاً نوجوانان تیزهوش (سانگ و لی )2572 ،مورد

رفتارهایی میزنند که سالمت حال و آینده آنان را مورد تهدید قرار میدهد

حمایت محققان قرار گرفته است .به عبارت دیگر رابطه بین طرحوارههای

(موسیوند ،)7455 ،بر این اساس توجه به مسائل و متغیرهای مؤثر بر سالمت

ناسازگار اولیه و کمالگرایی منفی مورد حمایت تحقیقات مذکور قرار

روان در این دوره مهم و حائز اهمیت است (استنفورد ،جونز وهادسون،

گرفته است.

 .)2571در این بین ،نوجوانان تیزهوش و سرآمد ،بهدلیل نیازمندی بیشتری

طرحوارهها4

به تحریکپذیری ،کنجکاوی ،تجزیه و تحلیل مسائل و سایر تفاوتهای

خود و جهان اطرافیان اشاره دارند که ریشه در آموزهها و تجارب سالهای

فردی (فالنگان ،)2572 ،در معرض آسیبهای اجتماعی بیشتری میباشند،

نخستین زندگی دارند .به بیان دیگر حاصل تعامل والدین با کودک هستند

که گرایش به کمالطلبی (موفیلد و پارکر2573 ،؛ استریکر ،بوچر ،اشنایدر

که به تدریج و در طول زمان شکل گرفتهاند و بهصورتی نظاممند ،کل

و پریکل )2525 ،از جمله این آسیبها در بین این دانشآموزان است.

زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهند .با این حال ،آن دسته از

کمالگرایی 3بهعنوان یکی از سازههای شخصیتی شناخته میشود ،و

طرحوارههایی که منجر به شکلگیری مشکالت روانشناختی میشوند،

کمالگراها به عنوان افرادی شناخته میشوند که تمایل به کامل بودن در

طرحوارههای ناسازگار اولیه 0نامیده میشوند (یانگ .)7334 ،طرحوارههای

تمام ابعاد زندگی را دارند (شانون ،گلدبرگ ،فلت و هاویت2572 ،؛ لوین،

ناسازگار اولیه ،عمیقترین سطح شناختی از طرحوارهها بوده و مرکز

گرین ،وارنر و میالیاوسکی .)2573 ،کمالگراها براساسِ باورهایِ درونیِ

سازماندهی شخصیت به شمار میروند (تیم .)2575 ،طرحوارههای

نادرست ،اعتقاد دارند که میتوان با تالش بیشتر به نتایجی بیعیب و نقص

ناسازگار اولیه میتوانند بر بروز بسیاری از آسیبهای روانی در دوران

شامل گستره زیادی هستند و به باورهای عمیق فرد در مورد

بزرگسالی اثرگذار باشند ،برای نمونه طرحوارههای ناسازگار اولیه میتوانند
1

4

2

5

. self-cutting
. self-injury
3
. perfectionism

. schema
. early maladaptive schemas
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یکی از مهمترین گذارها در طی نمو انسان ،دوره نوجوانی است که با

نیست ،دچار برخی آسیبهای روانشناختی میشوند (داویس و ویسینکسی،

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.112.5.9

مقدمه

دست یافت و از آنجایی که دستیابی به چنین نتیجهای ،در عمل مقدور
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تحلیل چندسطحی رابطه محبوبیت والدین ،شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیه و کمالطلبی...

سیده عاطفه مهدوی و همکاران

نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اولیه با کمالگرایی منفی در ارتباط

موجب آن ،فرد مورد احترام قرار میگیرد (اسدی و همکاران .)7334 ،بر

میباشند .همچنین مطالعه بون ،بارت ،واندرچن و کالس ( )2573نشان داد

این اساس محبوبیت والدین نیز به میزان احترام فرزندان نسبت به جایگاه

که کمالگرایی و طرحوارههای ناسازگار اولیه نه تنها با هم ارتباط دارند،

پدر و مادر اطالق میشود .در این راستا مطالعه مایر و وایزمن ( )2525نشان

بلکه در کنار هم میتوانند پیشبینیکننده برخی اختالالت روانشناختی نیز

داد که رفتارهای خاص والدین ،مثل کنترلگری ،میتواند به واسطه کاهش

باشند .هرچند جهت درمان طرحوارههای ناسازگار اولیه و یا کاهش

محبوبیت جایگاه والدین ،میزان کمالگرایی فرزندان را تشدید کند.

کمالگرایی منفی تالشهایی صورت گرفته است (النگ2570 ،؛ مایر و

همچنین الزم به ذکر است که تیزهوشان بهعنوان آیندهسازان کشور قلمداد

وایزمن ،)2525 ،اما در این درمانها توجه به عامل بافت خانواده مغفول

می شوند و باید از احساس مطلوبی نسبت به والدین ،دوستان و افراد جامعه

مانده است .به بیان دیگر طرحوارههای ناسازگار اولیه و کمالگرایی ،هر

برخوردار باشند تا بتوانند در مسیر تحصیالت و شغل خود موفق باشند .از

دو به شدت متأثر از بافت خانواده میباشند .در مورد طرحوارههای

سوی دیگر ،با توجه به تأثیری که محیط خانواده و تعامالت والد  -فرزند

ناسازگار اولیه ،دیدگاه یانگ ( )7334صراحتاً اعالم میکند که این

بر ایجاد احساسات ،رفتارها و باورهای فرزندان ایفا مینماید ،بررسی نقش

طرحوارهها متأثر از جو خانواده و تربیت در دوران کودکی میباشند ،در

آنان در مسائل مرتبط با فرزندان ،حائز اهمیت میباشد .با توجه به مطالب

مورد کمالگرایی نیز دیدگاههای مشابهی وجود دارد (لی ،ها و جو،

ذکر شده و عدم مطالعه تأثیر محبوبیت والدین به عنوان متغیر سطح باالتر

 .)2525علیرغم تأثیر خانواده و والدین بر کمالگرایی و طرحوارههای

بر طرحوارههای ناسازگار اولیه و کمالگرایی ،مطالعه حاضر در نظر دارد

ناسازگار اولیه ،مطالعات گذشته (هاشمی و لطیفیان7337 ،؛ بشارت ،عزیزی

به جهت پُر کردن این خالء تحقیقاتی ،در قالب یک مطالعه چندسطحی به

و حسینی7323 ،؛ نظری و همکاران7334 ،؛ النگ2570 ،؛ مایر و وایزمن،

این سؤال پاسخ دهد که آیا محبوبیت والدین بهعنوان متغیر سطح اول ،بر

 )2525در پیشبینی عوامل مرتبط با این دو متغیر به متغیرهای سطح فردی

طرحوارههای ناسازگار اولیه و کمالگرایی منفی بهعنوان متغیرهای سطح

توجه داشتهاند و به تأثیر متغیرهای سطح باالتر همچون خانواده کمتوجه

دوم ،تأثیر دارد؟

بودهاند و یا متغیر خانواده را در قالب سطح فردی مورد بررسی قرار دادهاند.
رفتار اعضای یک خانواده تابعی از رفتار سایر اعضای خانواده است که
مستقیماً بر یکدیگر اثر دارند .بهعبارتی پژوهشها نشان میدهد که
مشکالت رفتاری کودکان با رفتار والدین رابطه دوسویه دارد (موسیزاده
مقدم ،ارجمندنیا ،افروز و غبارب بناب.)7331 ،
همانطور که ذکر شد ،مطالعاتی که اثر خانواده بر کمالگرایی (بشارت و
(شهامت7323 ،؛ گیبسون و فرانکس )2573 ،مورد بررسی قرار دادهاند،
بیشتر به سبکهای فرزندپروری توجه داشتهاند ،که در سطح فردی مورد
بررسی قرار گرفته است ،در حالی که متغیرهای مرتبط با خانواده ،فرهنگ
و جامعه در صورتی که در سطح باالتر مورد بررسی قرار گیرند ،میتوانند
به نتایج دقیقتری دست یابند که در مطالعات گذشته ،مغفول مانده است.
محبوبت والدین یکی از این متغیرهای سطح خانواده میباشد که میتواند
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الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :روش پژوهش حاضر از نوع
مطالعات همبستگی با هدف پیشبینی کمالگرایی منفی نوجوانان از روی
متغیرهای فردی (طرحوارههای ناسازگار اولیه) و محیطی (محبوبیت
والدین) میباشد ،با توجه به اینکه متغیرها در دو سطح فردی و خانواده
سنجیده شدهاند ،از روش مدلهای خطی سلسه مراتبی استفاده شد.
جامعه آماری مطالعه حاضر در سطح فردی شامل کلیه دانشآموزان
متوسطه مدارس تیزهوشان دخترانه شهر تهران بود ،و در سطح محیطی یا
خانواده نیز شامل والدین این دانشآموزان بود .در این مطالعه ،از روش
تحلیل چندسطحی استفاده شد ،چرا که به بررسی دو سطح از متغیرها (سطح
دانشآموز و سطح خانواده) پرداخته شده است .مبتنی بر این تحلیل ،به ازای
هر متغیر سطح باالتر (پدر یا مادر) ،سه متغیر سطح فردی (دانشآموز)

تابستان(تیر) 7457
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همکاران7323 ،؛ میلر و نیومستر )2571 ،یا طرحوارههای ناسازگار را

روش
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و قاسمزاده .)7333 ،در این زمینه همچنین مطالعه بازدار و موسوی ()7331

محبوبیت بیانگر جایگاه و موقعیت یک فرد در نزد دیگران میباشد که به

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.112.5.9

مولد کمالگرایی منفی در بزرگسالی باشند (سلمان پور ،فرید ،سلمانپور

در پیشبینی طرحوارههای ناسازگار اولیه و کمالگرایی مؤثر باشد.
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محدودتر میشود (ماس و هاکس ،)2554 ،لذا از آنجایی که در مطالعه

منفی از خود کمالگرایی منفی را شکل دادند .مقادیر آلفا نیز در مطالعه

حاضر  755نفر ( 05پدر و  05مادر) به عنوان نمونه انتخاب شدند ،تعداد

جمشیدی و همکاران ( )7321برای تلقی منفی از خود ( ،)5/22نظم

 355نفر نیز دانشآموز انتخاب شد .الزم به ذکر است به دلیل

( ،)5/35هدفمندی ( ،)5/27ادراک فشار از سوی والدین ( ،)5/11تالش

محدودیتهای کرونایی از روش نمونهگیری غیرتصادفی به شیوه در

برای عالی بودن ( ،)5/07استانداردهای باال برای دیگران ( ،)5/31کمال

دسترس و از دانشآموزان و والدین حاضر در فضای مجازی ،نمونهگیری

گرایی مثبت ( )5/37و کمالگرایی منفی هم ( )5/35گزارش شد .الزم به

به عمل آمد.

ذکر است با توجه به هدف تحقیق از بعد کمالگرایی منفی در مطالعه حاضر

مقیاس محبوبیت والدین :این مقیاس توسط افروز ،اسدی ،غباری و
قاسمزاده ( )7334تهیه شده است .مقیاس دارای  35گویه به منظور بررسی
محبوبیت پدر و  35گویه به منظور بررسی محبوبیت مادر در نزد فرزندان
است .محبوبیت والدین در این مقیاس با هدف ارزیابی محبوبیت والدین
نزد فرزندان خود تهیه شده است و در یک مقیاس  0درجهای لیکرت (از 7
کامالً موافقم تا  0کامالً مخالفم) نمرهگذاری میشود .اسدی ()7332
ضریب آلفای کرونباخ را برای این مقیاس برابر با  5/14گزارش کرده است.
همچنین اسدی ،افروز ،غبارب بناب و قاسمزاده ( )7334در پژوهش خود
را برای این مقیاس  5/03گزارش کردند .در مطالعه حاضر برای بررسی
پایایی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار  5/12برای
محبوبیت پدر و  5/27برای محبوبیت مادر به دست آمد.
مقیاس چندبعدی کمالطلبی هیل :در مطالعه حاضر برای سنجش کمال
گرایی از مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران ( )2575استفاده شد ،این
مقیاس دارای  03گویه و  2خرده مقیاس میباشد .نسخه اصلی این ابزار
دارای خردهمقیاسهای تمرکز بر اشتباهات ،معیارهای باال برای دیگران،
نیاز به تأیید ،نظم و سازماندهی ،ادراک فشار از سوی والدین ،هدفمندی،
نشخوار فکری و تالش برای عالی بودن بود ،که مطالعه جمشیدی،
حسینچاری ،حقیقت و رزمی ( )7321براساس نتایج حاصل از تحلیل
که خردهمقیاسهای نشخوار فکری ،نیاز به تأیید و تمرکز بر اشتباهات با
هم ادغام و خردهمقیاس ششم و جدید تلقی منفی از خود را شکل دادند،

پرسشنامه سنجش طرحوارههای ناسازگار اولیه :نسخه اصلی این ابزار توسط
ریجکبوئر و دبو ( )2575برای ارزیابی طرحوارههای ناسازگار کودکان
طراحی شده است ،که در ایران نیز آقایوسفی و امیرپور ( )7337روایی و
پایایی آن را بررسی کردهاند ،در مطالعه آقاپورسفی و امیرپور ( )7337با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش ابلیمین یازده عامل به شرح زیر
استخراج شدند که در قالب چهار عامل کلی دستهبندی میشوند ،خرده
مقیاسهای این ابزار شامل تنهایی ،آسیبپذیری ،بدرفتاری ،نقص،
شکست ،اطاعات ،معیارهای سرسختانه ،ایثار ،گرفتار ،استحقاق و خویشتن
داری ناکافی میباشند که در قالب چهار عامل دسته میشوند ،طردشدگی
(شامل بدرفتاری ،نقص و شکست) ،خودگردانی و عمکلرد مختل (شامل
آسیبپذیری ،گرفتار ،تنهایی و اطاعت) ،محدودیتهای معیوب
(استحقاق ،خویشتنداری ناکافی) ،انتظارات مبالغهآمیز (شامل
استانداردهای سرسختانه ،ایثار) .در مطالعه آقایوسفی و امیرپور ()7337
روایی محتوایی و مالکی نیز مورد بررسی قرار گرفت ،میزان آلفای
کرونباخ برای کل ابزار  5/27و ضریب گاتمن از طریق دو نیمهسازی
سؤاالت برابر با  5/13بود .در مطالعه حاضر برای بررسی پایایی ابزار از
آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که برای خردهمقیاسهای طردشدگی،
عملکرد مختل ،محدودیتهای معیوب و انتظارات مبالغهآمیز به ترتیب
 5/21 ،5/22 ،5/11 ،5/27و  5/13به دست آمد.
دادههای حاصل از پژوهش ،با استفاده از نرمافزار  HLMو تحلیل
چندسطحی تجزیه و تحلیل شدند.

همچنین ابعاد تالش برای عالی بودن ،هدفمندی و نظم کمالگرایی مثبت
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عاملی اکتشافی و چرخش واریماکس  0خردهمقیاس را استخراج کردند،

کرونباخ استفاده شد که  5/10برای کمال گرایی منفی به دست آمد.
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با اجرای این مقیاس بر روی یک گروه  755نفری ،ضریب آلفای کرونباخ

استفاده شد ،در مطالعه حاضر برای بررسی پایایی ابزار از آزمون آلفای
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انتخاب شد ،از سویی حجم نمونه در سطح اول باید زیاد و در سطح دوم

و ابعاد استانداردهای باال برای دیگران ،ادراک فشار از سوی والدین و تلقی

ب) ابزار
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سیده عاطفه مهدوی و همکاران

در این قسمت ابتدا شاخصهای توصیفی و سپس ماتریس همبستگی بین

پراکندگی مناسب دادهها و شاخصهای چولگی و کشیدگی نشان دهنده

متغیرهای پژوهش و یافتههای استنباطی نشان داده شده است.

توزیع نرمال دادهها میباشد.

جدول .7شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
سطح

دانشآموز

والدین

متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کمالگرایی منفی

757/01

24/04

5/45

-5/53

طردشدگی

1/23

2/52

5/31

-5/73

عملکرد مختل

3/33

7/03

-5/52

-5/35

محدودیتهای معیوب

0/03

7/22

5/72

-5/14

انتظارات مبالغهآمیز

0/31

7/02

5/34

-5/05

محبوبیت پدر

757/43

20/32

-5/73

-5/42

محبوبیت مادر

753/31

20/00

-5/25

-5/24

جدول .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
7

کمالگرایی منفی

7

2

طردشدگی

**5/05

7

عملکرد مختل

**5/30

**5/03

7

4

محدودیتهای معیوب

**5/05

**5/03

**5/33

7

0

انتظارات مبالغهآمیز

**5/03

**5/00

**5/45

3

0
1

دانشآموز

والدین

**5/02

7

محبوبیت پدر

**-5/23

**-5/32

**-5/33

**-5/20

**-5/23

7

محبوبیت مادر

**-5/72

**-5/20

**-5/37

**-5/73

**-5/70

**5/02

7

**p<0.01, *p<0.05

میدهد ،رابطه محبوبیت والدین (پدر و مادر) با کمالگرایی و مؤلفههای

گروهی برای ابعاد محبوبیت پدر  5/25و محبوبیت مادر  5/12به دست آمد

طرحوارههای ناسازگار اولیه منفی میباشد ،برای نمونه رابطه محبوبیت پدر

که از معیار مطلوب  5/15باالتر بودند .همچنین نتایج تحلیل واریانس نیز

با کمالگرایی منفی ( )-5/23می باشد ،اما رابطه کمالگرایی منفی با

برای ابعاد محبوبیت مادر ( )F= 2/37 ،p< 5/557و برای محبوبیت پدر

مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه مثبت میباشد ،برای نمونه رابطه بین

( )F= 7/15 ،p< 5/557می باشد که نشان میدهد ابعاد محبوبیت والدین در

طردشدگی با کمالگرایی منفی ( )5/45میباشد.

سطح خانواده متفاوت است و نشانگر رعایت شرط دوم میباشد .آزمون

با توجه به ساختار دادههای سلسلهمراتبی (در اینجا سطح دانشآموز و

الگوی  HLMشامل  4مرحله میباشد ،مدل صرفاً عدد ثابت (مدل  ،)7به

خانواده) ،مدلیابی خطی سلسلهمراتبی دوسطحی برای بررسی کمالگرایی

دنبال بررسی تفاوت میانگینهای سطح باال (خانواده) ،در بین دانشآموزان

منفی نوجوانان مورد استفاده قرار گرفت .دو پیش شرط انجام تحلیلهای

مورد بررسی است ،مدل ضرایب تصادفی (مدل  ،)2آثار مستقیم متغیرهای

چندسطحی عبارتند از :تفاوت میانگین متغیرهای مورد بررسی در سطح باال

سطح پایینتر (طرحوارههای ناسازگار اولیه) بر متغیر وابسته (کمالگرایی

(وجود تفاوت بین میانگین ابعاد محبوبیت والدین در بین  05خانواده (هر

منفی) بررسی میشود ،و مدل اعداد ثابت به عنوان پیامد (مدل  )3به دنبال

خانواده شامل  05پدر و  05مادر) ،و توافق درونگروهی در صفات مشترک

بررسی اثر مستقیم متغیرهای سطح باال بر متغیرهای وابسته سطح پایین

(اجماع ارزیابی افراد درون هر خانواده از متغیرهای سطح خود) (عزیزی و

میباشد .در مدل ،شیبها به عنوان پیامد (مدل  )4نیز وجود آثار تعدیلگر
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متغیر

7

2

N

سطح

3

4

0

0

1
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یافتهها

با توجه به جدول  ،7شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد ،نشانگر

تحلیل چندسطحی رابطه محبوبیت والدین ،شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیه و کمالطلبی...
متغیرهای سطح باال بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته سطح پایین

سیده عاطفه مهدوی و همکاران

 4از اهداف تحقیق حاضر نبود 3 ،مدل اول بررسی شدهاند.

بررسی میشود (امانی ،سپهریان آذر و واحدی .)7333 ،از آنجایی که مدل

اثر ثابت

ضرایب

SE

-

-

-

-

عرض از مبدا سطح 7

757/015

7/34

-

-

-

-

اثرات تصادفی

مؤلفه واریانس

Df

χ2

P

σ2

پایایی

پارامتر واریانس خطای مدل

70/724

33

323/701

5/557

341/52

5/15

پارامتر واریانس خطای معادله سطح 7

72/023

-

-

-

-

-

مدل آنوای یک راهه بررسی میکند که آیا میزان کمالگرایی

مدلهای بعدی برای تبیین واریانس در کمالگرایی منفی با پیشبینیکننده

دانشآموزان در بین خانوادهها متفاوت است؟ برای پاسخ به سؤال باال ،مدل

طرحوارههای ناسازگار اولیه در سطح فردی و محبوبیت والدین به عنوان

غیرشرطی یا مدل آنوا 2اجرا شد .هدف دیگر این مدل تحلیل تفکیک

سطح دوم (خانواده) اجرا شد .و به این سؤاالت پاسخ میدهند که چه مقدار

واریانس کمالگرایی منفی در سطوح مختلف (فرد و خانواده) بود .میزان

از واریانس کمالگرایی منفی مربوط به عامل سطح فردی یا مؤلفههای

واریانس تبیین شده کمالگرایی منفی از روی خانوادهها با استفاده از فرمول

طرحوارههای ناسازگار اولیه میباشند؟

زیر:

با توجه به مدل  ،2رابطه بین طردشدگی و انتظارات مبالغهآمیز با

 43درصد به دست آمد .در واقع سطح خانواده  43درصد از کمالگرایی

محدودیتهای معیوب با کمالگرایی منفی معنیدار نبود (مدل ،)2

منفی و سطوح فردی  01درصد از واریانس کمالگرایی منفی را پیشبینی

همچنین نتایج مدل  3نیز نشان داد که از بین متغیرهای سطح دوم (محبوبیت

میکنند .همچنین مقدار ( )χ2= 323/70 ،P< 5/557معنیدار بود که نشان

والدین) اثر متغیر محبوبیت پدر بر کمالگرایی منفی معنیدار بود ،ولی اثر

داد متوسط کمالگرایی منفی دانشآموزان براساس سطح خانوادهها بهطور

محبوبیت مادر معنیدار نبود .براساس فرمولهای زیر واریانس تفاوت

معنیداری با هم تفاوت دارد .همچنین مقدار پایایی مدل ( )5/15نیز برازش

کمالگرایی منفی بین سطوح محبوبیت والدین  25درصد میباشد ،و

مناسب مدل اول را نشان میدهد.

کمالگرایی منفی  33درصد توسط سطوح فردی پیشبینی میشود.

جدول .4اثرات پیشبینیکنندهها بر کمالگرایی منفی دانشآموزان برای مدل دوم و سوم
مدل 2
اثر ثابت

B

SE

مدل 3
P

B

SE

P

طردشدگی

3/27

5/31

5/557

3/27

3/23

5/557

عملکرد مختل

-7/72

5/23

ns

-7/72

-7/47

ns

محدودیتهای معیوب

7/05

5/37

ns

7/05

7/10

ns

انتظارات مبالغهآمیز

0/52

7/53

5/557

0/52

0/05

5/557

پدر

-

سطح 2
-

-

-5/27

5/75

5/50

1

. intercept only model
. one way anova with random effects model

2
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سطح 7
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ρ= τ00 / (τ00 + σ2)= 207/32 / (207/32 + 341/57)= 5/43

کمالگرایی منفی معنیدار می باشد ،اما رابطه عملکرد مختل و
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جدول .3مدل صرفاً دارای عدد ثابت( 7مدل آنوای یکراهه)

تحلیل چندسطحی رابطه محبوبیت والدین ،شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیه و کمالطلبی...
مدل 2

سیده عاطفه مهدوی و همکاران
مدل 3

مادر

-

-

-

5/70

5/53

ns

اثر تصادفی

مؤلفه واریانس

χ2

p

مؤلفه واریانس

χ2

p

خطای مدل

71/17

021/04

5/557

71/41

002/02

5/557

تأثیر سطح اول

73/27

-

-

73/27

-

-

مراتبی دوسطحی نشان داد که در سطح فردی اثر مؤلفههای طرحوارههای

یانگ ( )7337در نظریه خود بیان داشته است که طردشدگی رابطه

ناسازگار اولیه بر کمالگرایی منفی شامل مؤلفههای طردشدگی و انتظارات

مستقیمی با کمالگرایی دارد .همچنین مادیگان ،استابر و پسفیلد ()2570

مبالغهآمیز بود ،اما اثر مؤلفههای عملکرد مختل و محدودیتهای معیوب بر

نشان دادند که انتظارات مبالغهآمیز بطور معنیداری با کمالگرایی در

کمالگرایی منفی معنیدار نبود .رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با

ارتباط میباشند.

کمالگرایی در تحقیقات (سلمانپور ،فرید ،سلمانپور و قاسمزاده7333 ،؛

در مورد اثرات سطح دوم یا محبوبیت والدین بر کمالگرایی منفی نیز ،نتایج

بازدار و موسوی7331 ،؛ اسمیت و همکاران2572 ،؛ بون ،بارت ،واندرچن

آزمون تحلیل سلسلهمراتبی نشان داد که در سطح دوم ،محبوبیت پدر ،اثر

و کالس2573 ،؛ گیبسون و فرانکس )2573 ،نشان داده شده است ،برای

معنیداری بر کمالگرایی منفی دارد ،ولی محبوبیت مادر بر کمالگرایی

نمونه سلمانپور و همکاران ( )7333در مطالعه خود نشان دادند که مؤلفه

منفی معنیدار نبود .هرچند رابطه بین محبوبیت والدین و کمالگرایی منفی

های کمالگرایی منفی شامل تمرکز بر اشتباهات ،معیارهای باال با دیگران،

به صورت مستقیم مورد بررسی قرار نگرفته است ،اما مطالعات بسیاری

نیاز به تأیید ،ادراک فشار و نشخوار فکری با طرحواره ناسازگار اولیه رابطه

(بشارت و همکاران7323 ،؛ بشارت و همکاران7335 ،؛ میلر و نیومستر،

مثبت دارند و ابعاد کمالگرایی منفی از روی طرحوارههای ناسازگار اولیه

2571؛ سرگین ،بورک و کائور2525 ،؛ والتون و همکاران )2525 ،رابطه

قابل پیشبینی میباشند .از دریچه نگاههای متفاوتی ،میتوان این یافته را

بین محبوبیت والدین با کمالگرایی را تأیید کردهاند ،که با یافتههای مطالعه

تبیین کرد ،برای نمونه میتوان به ویژگیهای مشترک افراد دارای

همسو میباشند .در این زمینه برای نمونه نتایج پژوهش بشارت و همکاران

کمالگرایی منفی و ویژگیهای طرحوارههای ناسازگار اولیه اشاره نمود،

( )7335نشان دادند که سبک فرزندپروری آمرانه پدر با کمالگرایی

در واقع هم کمالگرایی منفی و هم طرحوارههای ناسازگار اولیه هر دو با

خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور فرزندان رابطه دارد .همچنین سبک

عزتنفس پایین ،اضطراب ،استرس ،خودسرزنشگری و احساس گناه

اقتداری مادر ،کمالگرایی دیگرمحور فرزندان را پیشبینی میکند.

رابطه دارند (بون و همکاران .)2573 ،از سوی دیگر طبق دیدگاه ماسون،
پالت و تایسون ( ،)2550طرحوارهها هسته و بنیاد خودپنداره افراد را شکل
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بحث و نتیجهگیری

میدهند ،و میتوانند مولد عاطفه منفی ،اختالل شخصیت و یا آسیبهای
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اثر ثابت

B

SE

P

B

SE

P
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سیده عاطفه مهدوی و همکاران

مشاهدهای 7باندورا ،رفتار والدین ،رفتار فرزندان را جهت میدهد و

محدودیتها بود ،از جمله وجود شرایط کرونایی سبب استفاده از

کمالگرایی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هرگونه رفتارهای مرتبط با

پرسشنامههای آنالین شد که تا حدی زمان جمعآوری پرسشنامهها را

کمالگرایی والدین میتواند در آینده مولد رفتارهای کمالگرایانه فرزندان

طوالنیتر کرد .همچنین محدود بودن جامعه آماری به دانشآموزان دختر

باشد (مهبودی ،امیری و مولوی .)7455 ،بهطوریکه والتون و همکاران

مدارس دولتی تیزهوشان شهر تهران ،قابلیت تعمیم نتایج را با محدویت

( )2525نشان دادند که بین کمالگرایی والدین با کمالگرایی فرزندان

مواجه میکند .با این حال براساس یافتههای مطالعه حاضر که اثربخشی

رابطه مستقیمی وجود دارد .با این حال در مطالعه حاضر محبوبیت پدر اثر

سطح خانواده و سطح فردی را بر کمالگرایی منفی نشان داد ،مراکز

منفی بر کمالگرایی منفی داشت ،در حالی که رابطه محبوبیت مادر با

آموزشی و مشاورهای و درمانی میتوانند در راهنمایی یا درمان

کمالگرایی معنیدار نبود .به بیان دیگر این مطالعه نشان داد که با افزایش

دانشآموزان ،متغیرهای سطح باالتر را نیز مد نظر قرار دهند.

میزان محبوبیت پدر ،میزان کمالگرایی منفی فرزندان کاهش پیدا میکند.
در تبیین این یافته میتوان به نقش پدرساالری در فرهنگ ایران اشاره کرد،

مالحضات اخالقی
پیروی از ا صول اخالق پژوهش :تمامی م شارکتکنندگان آگاهانه و داوطلبانه در

با توجه به اینکه در اکثر خانوادههای ایرانی ،پدران در مراقبت از دختران

پژوهش مشارکت نمودند .جهت شرکت نوجوانان تیزهوش در این پژوهش ،اجازه انجام

نقش اصلی را دارند و این امر در بسیاری از موارد منجر به رفتارهای آمرانه

تحقیق از والدین آنها گرفته شددده اسددت .این پژوهش ،خطری برای مشددارکتکنندگان

میشود (یزدخواستی و شیری ،)7321 ،این عامل میتواند منجر به کاهش

ایجاد نکرده است.

محبوبیت پدر در نزد فرزندان دختر شود که سبب افزایش کمالگرایی

حامی مالی :این پژوهش در قالب رساله دکتری و بدون حمایت مالی میباشد.

منفی در آنها میگردد .در این زمینه مطالعه بشارت و همکاران ()7335

نقش هر یک از نوی سندگان :نوی سنده اول محقق ا صلی این پژوهش ا ست .نوی سنده
دوم استاد راهنما و نویسندگان سوم و چهارم استادان مشاور رساله میباشند.
تضاد منافع :نویسندگان هیچ تضاد منافعی در رابطه با این پژوهش اعالم نمینمایند.

عملکرد کامل تشویق میکنند و نسبت به شکستهای آنها با ناامیدی،

ت شکر و قدردانی :بدین و سیله از ا ساتید راهنما و م شاوران این تحقیق و نیز کارکنان

اضطراب و بیقراری واکنش نشان میدهند ،در نتیجه فرزندان نیز از هر

بخش پژوهش و دانشآموزان تیزهوش شدددرکتکننده در این پژوهش که در انجام این

اشتباهی ترسیده و سعی میکنند با کمالگرا بودن ،از اشتباه و شکست

تحقیق یاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.

1

. observational learning
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نشان داد که خانوادههای دارای سبکِ فرزندپروریِ آمرانه ،فرزندان را برای
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در تبیین این یافته میتوان بیان داشت که در حالت کلی طبق نظریه یادگیری

در نهایت مطالعه حاضر نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر دارای برخی

سیده عاطفه مهدوی و همکاران
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