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    دهیچک 

های نشررانهادراک شررده با  یوالدگت یهاوهیشرر نیرابطه ب نییحاضررت    پژوهشهدف  هدف:

بتای این منظور طی یک پژوهش  روش پژوهش: بود. ییگتاکمال یگتیانجیوسرررواب  با م

ستگی از میان صیفی از نوع همب شگاه آزاد واحد  نکابن   و ست دان شجویان دختت و پ  852دان

(، 2798) تندیبام یسبک فتزندپتور هایپتسشنامه و بهانتخاب  دانشجو به روش در دستتب

های جمع داده پاسررد دادند.( 8002) لیگتایی هو کمال (2799) یوسررواب مادزل یغتبالگت

.  حلیل شد 24AMOSو  26SPSS یبا نتم افزارها ی وم ادالت ساختار آوری شده به روش

 وسوابهای نشانهادراک شده با  یوالدگت هایوهیش یمدل ساختارنتایج نشان داد،  ها:یافته

مال یگتیانجیم قیاز طت  (؛ همچنینP=02/0) بتازش داشرررر  انیگتایی در دانشرررجوک

شانه و  یوالدگت هایوهیش نیدر رابطه ب و منفی گتایی مثب کمال  یگتایی منفکمالآزاد من

 وهیشرر نیدر رابطه ب مثب گتایی کمالو و وسررواب  مسررتبدانه یوالدگت وهیشرر نیدر رابطه ب

قش ن مقتدرانه یوالدگت وهیشرردر نهای  کمالگتایی منفی در رابطه بین و  مسررتبدانه یوالدگت

یانجی داشررر  ) جه(. P=02/0م ته گیری:نتی یاف به  جه  ف  های پژوهش میبا  و  وان گ

گتا نقش داشررته که پیامدها و گیتی الگوی شررخترریتی کمالهای والدگتی در شررکلسرربک

  اثیتگذار خواهد بود.الگوهای بت گتفته از آنها، بت نشانگان وسواب نیز 
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 مقدمه

های   امل والدین با محیط خانه مهمتتین و  أثیتگذار تین جایگاه را در رشد شختی  افتاد دارد. شیوه

شکی بتوز بتخی عالیم روانپز گیتی شختی  و سالم  روانی وکودکان و یا نوجوانان  اثیت شگتفی بت شکل

( نقش و  اثیت محیط 2479. نتایج پژوهش بتج لی، طالبی، محمدخانی، فتخی و دانش )(2476)عادلی،  دارد

عملی مورد  ایید قتار داده  -ختوص اختالل وسواب فکتیهای روانی بهخانواده در ایجاد و  شدید اختالل

باشد. زیستی، روانی اجتماعی دارای بیشتتین  اثیت میهای وسواسی عوامل شناسی اختاللدر سبب ؛اس 

 تی اس . الگوهای عملکتد خانواده، ی نی ولی دراین بین عوامل محیطی و اجتماعی دارای نقش بتجسته

های فتزندپتوری متبوط اس  یابد و به شیوههای والدگتی ان کاب میاب اد عملکتدی خانواده در شیوه

 (.8025لیک، )ما جویک، جووانویک و ای

( نقش و  اثیت محیط خانواده در ایجاد و 8029نتایج پژوهش علیمتدانی، نتیمانی، میکائیلی و بشارپور )

های اختالل عملی را در رابطه با کاهش نشانه -های روانی به ختوص اختالل وسواب فکتی شدید اختالل

پزشکی اجباری یک اختالل مزمن روان -عملی مورد  ایید قتار داده اس . اختالل وسواسی -وسواب فکتی

(. بیماران 8028اس  که مشختۀ آن افکار وسواسی و اعمال اجباری ماندگار و پتیشان کننده اس  )گالب، 

کنند و متتانه ها( را  جتبه میاجباری افکار پایدار، مزاحم و نامناسب )وسواب-مبتال به اختالل وسواسی

سازی  تب از خطت و  هدید انجام دهند )اجبارها(. موضوعات رایج در ی مایل دارند، اعمالی را در جه  خنث

های مذهبی، مسئولی  بیش اجباری شامل نگتانی دربارۀ آلودگی، خشون ، افکار و آیین -اختالل وسواسی

کیشالک، کاالفتات، سلوی و -از حد،  تب وافت از خطت، احتکار و  قارن اس  )آیدین، بویسان،  و ارل

های اجباری یکی از مشکالت جدی سالم  روان اس  و ساالنه هزینه -(. اختالل وسواسی8028، بشیتاوگلو

 2(؛ سازمان بهداش  جهانی8080کند )ابتومویز و رومن، اقتتادی و اجتماعی هنگفتی را بت جام ه  حمیل می

روانی( در نظت های جسمی و کنندۀ پزشکی)شامل بیماریاین اختالل را به عنوان دهمین وض ی  نا وان

(. ابتال به سایت اختالالت روانی 8022الگتوف، -گتفته اس  )اکلسون، لیندستار؛ لجنتسون، اندرسون و هدمان

 -نیز در میان بیماران دچار اختالل وسواسی %85و جم ی  هتاسی حدود  %69از قبیل افستدگی عمده حدود 

(. جالب  وجه اس  که بیش از 2477ضاعی،  تجمه ر 8025اجباری شایع اس  )سادوک، سادوک و روئیز، 

 -ها و اجبارها را با همان کیفیّ  و شکل افتاد مبتال به اختالل وسواسیافتاد جام ه عالئم وسواب 70%

خانجانی، اسماعیلی انامق و (. 2479کنند )بتج لی، طالبی، محمدخانی، فتخی و دانش، اجباری  جتبه می

ان دادند افکار مزاحم آزاردهنده و غیتقابل کنتتل با محتوای ( در پژوهش خود نش2472غالمزاده )

. ندکهای اختالل وسواسی اجباری را ف ال میشناسی در نشانهخودناهمساز احتماال فتایندهای ارزیابی سبب

( در پژوهش خود دریافتند شکس  مادر در ایجاد 2476میتصادقی، سهتابی، اسکندری، بتج لی و فتخی )

های نخستین زندگی کودک مشکالت رفتاری پایداری از یک ار باط گتم، حساب و پاسد دهنده در سال

ن گتادوب، کولکند. در پژوهشی که  وسط چین، بینون، کتاسنو، وانگ، جمله وسواب را در کودک ایجاد می

 تی از گتمی والدین و جبتی میزان پایین -( انجام شد بیماران دچار اختالل وسواسی8020و همکاران )

 میزان باال تی از کنتتل گتی و طتد والدین را گزارش کتدند. 

                                                           
1. World Health Organization (WHO) 
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گتایی موضوعی ( کمال8008های نظتی و بترسی محققان مت دد )فتاس  ودیبار ولو، بت اساب دیدگاه

شود. جالب  وجه اس  که آن ب دی از اجباری محسوب می -در بیماران مبتال به اختالل وسواسیمشتتک 

اجباری رابطه دارد که ب دی منفی درشختی  محسوب شده و کنش آن  -گتایی بااختالل وسواسیکمال

گتایی را ها کمال(. پژوهش8004اجتناب از اشتباهات و شکس  در زندگی اس  ) ولین، وود و آبتاموویتز، 

ویژگی چند وجهی دانسته و بت ب د سالم آن نیز  أکید دارند )مکدو، مارکوئس، کوآرسما، سوارب، امتال، 

(. ب د سالم آن شامل انتظار م یارهای باال بتای عملکتد و اولوی  قائل شدن بتای 8026ارایجو و همکاران، 

گتایی مثب  منطقی فتد دارای ب د کمال(. زمانی که انتظارات 8006نظم در زندگی اس  )رایس و پنس، 

کند. شود، با مدیتی  صحیح هیجانات خویش همتاه باعزّت نفس مثب  با این موضوع مقابله میآورده نمیبت

شود، فتد بدون منطق م یارهای باالیی بتای خودش وضع کند و گتایی منفی باعث میحضور ب د کمال

 شناختی در او منجت خواهد شد. روان شکس  در مقابل این م یارها به پتیشانی

کنند. عیب بودن و به حداقل رساندن اشتباهات  الش فتاوانی میگتایی بتای بیافتاد دارای ب د ناسالم کمال

عقیدۀ محققان در (. به8029شود )لی، گتایی با گتایش در جه  خود انتقادی مشخص میاین ب د کمال

(. بنابتاین، 8005شود )اشبی و پک بتونت، گتایی ظاهت میم کمالاجباری ب د ناسال -اختالل وسواسی

گتایی به عنوان عاملی شناسی اختالل وسواسی اجباری، مهم دانسته شده اس . کمالگتایی در سببکمال

کیشالک، -کلی، در پیدایش بسیاری از اشکال آسیب روانی دخیل دانسته شده اس  )آیدین، بویسان،  و ارل

، کنداجباری بازی می –گتایی نقشی ماندگار در اختالل وسواسی (. کمال8028لوی و بشیتاوگلو، کاالفتات، س

گتایی با وسواب دارد )ایکتانی، کتیکه، استین، ناگوا، های بالینی فتاوانی حکای  از ار باط کمالیافته

گتایی به طور م ناداری با اند که کمال(. مطال ات مت ددی گزارش داده8008مینامیکوا، شیداو و همکاران، 

(. عالوه بت ار باط موجود مابین 8028وارسی، شستشو و احتکار وسواسی ار باط دارد )آیدین و همکاران، 

اجباری در فتزندان  -گتایی در والدین و اختالل وسواسیگتایی، احتمال ار باط میان کمالوسواب و کمال

اجباری  -وابق خانوادگی و رشدی در بتوز اختالل وسواسیهای مت دد  أکید بت سنیز وجود دارد. پژوهش

ای در بتوز اختالل مذکور دارد. به نظت محققان، ها مشکالت ار باطی نقش   یین کنندهعقیدۀ آندارند. به

گتایی منفی به مشکالت ار باطی و ناسازگاری اجتماعی در والدین منجت شده و در پیوندهای عاطفی کمال

اظهار ( 8006رایس و پنس )(. 8004کند ) ولین، وودز و آبتاموویتز، اختالل ایجاد می فتزندان-والدین

 ساز درگتایانه پدران و مادران عاملی زمینههای کمالگتا و ویژگیهای فتزندپتوری کمالاند که شیوهکتده

الل لدین و اختگتایی وااجباری اس . بدین  ت یب ار باط  نگا نگی میان کمال -بتوز اختالل وسواسی

شود. بتخی مطال ات نیز رابطۀ پیوند والدینی و بتوز اختالل ها مشاهده میاجباری در فتزندان آن -وسواسی

؛ زاهدیان، محمدی و 8080اند )به عنوان مثال  تاک و اینزو، اجباری در فتزندان را بترسی کتده -وسواسی

 ت از آن اس  که به  مامی سؤاالت نجام شده کمرسد وس   مطال ات ا( ولیکن به نظت می2470سامانی، 

با  وجه به آنچه بیان شد پژوهش حاضت با هدف بترسی نقش   یین  مطتح شده در این زمینه پاسد گوید.

در  شد کهگتایی انجام وسواب از طتیق میانجیگتی کمالهای نشانههای والدگتی ادراک شده با رابطه شیوه

 زیت پاسد داد:ادامه پژوهشگت به سئواالت 

 های وسواب با میانجیگتی کمالگتایی رابطه م ناداری وجود دارد.های والدگتی با نشانه. بین شیوه2
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 روش پژوهش

گتایی های والدگتی ادراک شده با وسواب  با میانجیگتی کمالپژوهش حاضت با هدف   یین رابطه بین شیوه

نفت از دانشجویان  852گیتی دردستتب در دانشجویان انجام شد. بتای اجتای این پژوهش، به روش نمونه

های همبستگی و روش مدل هشدانشگاه آزاد اسالمی واحد  نکابن انتخاب شدند. در این مطال ه از روش پژو

صورت گتف . جه   حلیل  AMOS24و  SPSS26م ادالت ساختاری با به کارگیتی از نتم افزارهای  

( استفاده شد. جه  8002پتیچت و هایز ) MACROای نیز از روش بوت استتپ در بتنامه روابط واسطه

( ، CMIN/DFرجه آزادی )های مجذور خی نسب  به دهای بتازندگی مدل از شاخصبترسی مشخته

( ، PCFIای پارسیمونس )( ، بتازش مقایسهCFIای )( ، بتازش مقایسهPNFIبتازش نتم پارسیمونس )

(   RMSEA( و ریشه میانگین متب ات خطای  قتیب )GFI(، شاخص نیکویی بتازش )IFIبتازش افزایشی )

 (.8026استفاده گتدید )کالین 

 ابزار پژوهش

 6گویه و  57اند و (  هیه کتده8002را هیل و همکاران ) 2گتایی هیلمقیاب کمال .گرایيکمالمقیاس  .0

 یفشار از سو ادراکی، و سازمانده نظم، بودن یعال یبتا  الشی، فتد نیب  یحساسشامل: ختده مقیاب 

ای لیکتت چهار گزینه. این مقیاب بت پایه مقیاب اس  گتانید یباال بتا یاستانداردهای، هدفمند، نیوالد

( اعتباریابی و رواسازی شده اس . چنانچه نمته 2(، کامال موافق)=4(، موافق)=8(، مخالف)=2کامال مخالف)=

باشد. اگت نمته محاسبه شده بین گتایی در فتد در حد پایین میباشد، کمال 226 ا  57محاسبه شده بین 

به باال باشد،  292شد و چنانچه نمته محاسبه شده باگتایی در فتد متوسط میباشد، کمال 292 ا 226

در این مقیاب از  تکیب اب اد نظم و سازماندهی، هدفمندی،  الش بتای  باشد.گتایی در فتد باال میکمال

عالی بودن و م یارهای باال بتای دیگتان، جنبۀ سازگار و از  تکیب نمتات اب اد نیاز به  أیید،  متکز بت 

 و شود )هیلگتایی حاصل میفشار از سوی والدین و نشخوار فکت، جنبۀ ناسازگار کمالاشتباهات، ادراک 

(. نتایج حاصل از محاسبۀ پایایی و روایی این مقیاب در پژوهش هیل و همکاران حاکی از 8007، 8کاستتو

ایی این دس  آمده اس ، پایایی و روبه 72/0 ا 24/0آن اس  که ضتیب پایایی به روش آلفای کتونباخ بین

آزمودنی(  62انجام داد. پایایی کل مقیاب در بترسی مقدما ی ) 2422مقیاب را در ایتان جمشیدی در سال 

آزمودنی(  424به دس  آمد. در بترسی اصلی )با 20/0با استفاده از روش آلفای کتونباخ )همسانی درونی( 

   س  آمد.دبه 70/0نیز پس از انجام  حلیل عاملی، این ضتیب بتای کل مقیاب

اولین بار در سال  4سبک فتزندپتوری بامیتندپتسشنامه  .های والدگری ادراک شدهشیوه. پرسشنامه 2

گویه و سه زیت مقیاب اس .  40 وسط دایانا بامیتند طتاحی و  وس ه داده شد. این مقیاب دارای  2798

گویه دیگت به شیوه  20گویه به شیوه استبدادی و  20های شیوه آزادگذاری مطلق، گویه به زیت مقیاب 20

ای لیکتت درجه 5نمته گذاری ابزار در مقیاب  شود.اقتدار منطقی والدین در امت پتورش فتزند متبوط می

های شیوه هت سطح بتای 20  ا صفت بین نمته یک شیوه، هت به متبوط عبارات با جمع نمتاتو شود انجام می

 حد در آن روایی و اعتبار و بترسی های مت ددیدر پژوهش پتسشنامه آید. ایندس  می به فتزندپتوری

                                                           
1. Hill Perfectionism Inventory 

2. Hill, R. W., & Castro, E. 

3. Baumrind Parenting style questionnaire (PAG) 
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از روش باز آزمایی، پایایی این ابزار را در مادران و پدران  ت یب ( 2772) تنداس . بامی شده مطلوبی گزارش

 22/0و  92/0و بتای شیوه مقتدرانه  25/0و  26/0و شیوه استبدادی  99/0و  22/0گیتانه بتای شیوه سهل

 گزارش کتده اس . وی همچنین روایی  شخیتی این پتسشنامه را م تبت گزارش کتده اس . بت این اساب

( و مستبد 22/0(، روش قاطع و اطمینان بخش)45/0) گیتیروش استبدادی مادر رابطه م کوسی با سهل

 در ایتان در. ( دارد-58/0( و قاطع و اطمینان بخش)-50/0گیتی )بودن پدر نیز رابطه م کوسی با سهل

 شیوه بتای  ت یب به رانپد و مادران در این ابزار پایایی بازآزمایی، روش از استفاده با  حقیقات از یکی

گزارش شده  22/0و  92/0و بتای شیوه مقتدرانه  25/0و  26/0، شیوه استبدادی 99/0و  22/0سهل گیتانه 

 و شد روانپزشکی  أیید و روانشناسی صاحب نظتان از نفت 20 با اس . همچنین روایی محتوایی آزمون

  (.2472دوستان، بوده اس  )زندی پیام و میتزایی  98/0کتونباخ  آلفای

 8 وسط هاجسون و راچمن 2پتسشنامۀ غتبالگتی وسواب مادزلی .وسواس. پرسشنامه غربالگری 3

 40اند. این پتسشنامه شامل ( به منظور پژوهش دربارۀ نوع و حیطه مشکالت وسواسی  هیه کتده2799)

ماده(، شس   7عملی مادزلی عبارت اس  از: وارسی) –چهار زیت مقیاب پتسشنامه وسواب فکتی  ماده اس 

گیتد می 2یا  0هت ماده نمته گزینه(اس .  9وظیفه شناسی ) -گزینه(، شک 9 کتار)-ماده(، کندی 22) وشو

خواهد بود که هت چه نمته باال ت باشد نشان دهنده وسواب بیشتت اس .  40 ا  0و بنابتاین نمته کل فتد بین 

آزرده به خوبی  فکیک   یمار روان 50بیمار وسواسی را از  50ولیه در بیمارستان مادزلی، و در اعتباریابی ا

کتده اس . دو روانپزشک این پتسشنامه را پس از  تجمه به فارسی و مطابق  با فتم انگلیسی آن  أیید 

مثال ساناویو  اند. اعتبار و پایایی این پتسشنامه در جوامع مختلف نشان داده شده اس . به عنوانکتده

به دس  آورد. ضتیب پایایی محاسبه شده  90/0همبستگی بین نمتات کل آزمون مادزلی و آزمون پادوآ را 

در ایتان پایایی این (. 2720و هاجسون،  ، راچمن= بوده اس  )راچمنr 27/0بین آزمون و آزمون مجدد 

 29/0بتاون  –اجباری ییل  -ب وسواسیو روایی همگتای آن را با مقیا 22/0ابزار را به روش بازآزمایی 

  (.2426بندی، علوی، ابتاهیمی ، گزارش کتدند )پاکتوان، قل ه

آزاد اسالمی واحد  نکابن اقدام دانشگاه   ائیدیه پتوپوزال پژوهش  وسط م اون  پژوهشیپس از روش اجرا. 

به های پژوهشی پتداخته شد. ها کتده و سپس با  وجه به نوع پژوهش به انتخاب نمونهبه  هیه پتسشنامه

 یآگاهانه، رازدار  یرضا تینظ یشتک  در پژوهش و اصول اخالق طیدر مورد شتا در پژوهش کنندگان شتک 

با  و لی کمن کنندگا وسط شتک  هاسپس پتسشنامه شد.داده  حی وض یو محتمانه ماندن اطالعات شخت

دو بخش  در 4الگوسازی م ادالت ساختاری محورِ انسیوار یهاپژوهش از روش الگوی یدگیچی وجه به پ

ای هو چون نقاط پتت و پتسشنامه مخدوش وجود نداش ؛ دادهساختاری استفاده  الگویو  یتیگاندازه الگوی

 . نفت  حلیل شد 826

 

 

                                                           
1. Maudsley ObsessionalComplusive Inventory 

2. Hodgson, R. J., Rachman, S. 

3. Structural Equation Modeling )SEM( 
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 هایافته

های نفت از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نکابن جه  بترسی رابطه شیوه 852در این پژوهش 

نفت دانشجویان  228اند که  ح  ارزیابی قتار گتفته کمالگتایی میانجیگتی به وسواب با والدگتی ادراک شده

( بود. در 26/4( )72/87( سال و دانشجویان پست با میانگین سنی )52/4) 29/89دختت با میانگین سنی 

گزارش  2استاندارد در جدول  های  وصیفی متغیتهای پژوهش حاضت شامل میانگین و انحتافادامه شاخص

 شده اس . 
 

 متغیرهای پژوهش  های توصیفي. شاخص0جدول

-بیشینه انحتاف استاندارد میانگین متغیت

 کمینه

 کشیدگی کجی

 -022/0 024/0 42-8 25/5 75/26 آزاد منشانه

 522/2 424/2 48-0 66/5 55/2 مستبدانه

 780/2 -272/2 20-20 56/5 94/48 مقتدرانه

 544/0 -988/0 22-28 05/7 02/98 کماگتایی مثب 

 882/0 -792/0 82-22 02/2 20/84 بودن عالی بتای  الش

 -250/0 -555/0 82-22 87/2 64/82 سازماندهی و نظم

 979/0 -777/0 48-24 82/2 42/89 هدفمندی

 009/0 -255/0 228-98 24/25 84/224 کماگتایی منفی

 522/0 -955/0 20-20 88/2 65/65 فتدی بین حساسی 

 -774/0 -260/0 82-7 22/5 28/80 والدین سوی از فشار ادراک

 -505/0 -490/0 46-29 55/2 25/89 دیگتان بتای باال استانداردهای

 266/0 902/0 82-0 97/5 27/20 وسواب

 -297/0 948/0 2-0 02/8 52/8 وارسی

 407/0 940/0 20-0 07/8 22/4 شستن

 -254/0 949/0 6-0 62/2 92/2 کندی/ کتار

 -202/0 -205/0 6-0 46/2 20/4  تدید وظیفه شناسی

 

های متغیتهای قتار دارند؛ بنابتاین  وزیع داده ± 8دهد که چولگی و کشررریدگی بین نشررران می 2جدول 

 ت از و کوچک 2/0 ت از بین بزرگپژوهش طبی ی و مقادیت ضرررتیب  حمل و  ورم واریانس متغیتهای پیش

قتار دارد؛ بنابتاین مفتوضه هم خطی  5/8 ا  5/2اس ؛ همچنین مقدار دوربین وا سون در فاصله مجاز  20

اطالعات متبوط به همبستگی پیتسون  8 جدولدر ادامه  بین بتقتار اس .پیشبودن نیز در بین متغیتهای 

 دهد. کمالگتایی را نشان می و های والدگتی ادراک شده، وسواببین شیوه
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 . ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش2جدول 

 
2 8 4 2 5 6 

      2 .آزاد منشانه2

     2 -492/0** مستبدانه .8

    2 -272/0** -855/0** .مقتدرانه4

   2 460/0** -844/0** -806/0**  .کمالگتایی مثب 2

  2 -999/0** -822/0** 422/0** 847/0** .کمالگتایی منفی5

 2 425/0** -204/0** -882/0** 845/0** 022/0 .وسواب6

                      **P< 02/0  

( رابطه =r-806/0والدگتی آزادمنشانه با کمالگتایی مثب  )با  وجه به نتایج ما تیس همبستگی، بین سبک 

(. بین سبک P<02/0( رابطه مثب  و م ناداری وجود دارد )=847/0rمنفی و م نادار و با کمالگتایی منفی )

( =422/0r( رابطه منفی و م نادار و با کمالگتایی منفی )=r-844/0والدگتی مستبدانه با کمالگتایی مثب  )

چنین بین سبک والدگتی مقتدرانه (. همP<02/0( رابطه مثب  و م ناداری وجود دارد )=845/0rو وسواب )

( رابطه منفی و م نادار و با کمالگتایی مثب  =r-882/0( و وسواب )=r-822/0با کمالگتایی منفی )

(460/0r=( رابطه مثب  و م ناداری وجود دارد )02/0>P( بین کمالگتایی مثب  با وسواب .)204/0-r= )

( رابطه مثب  و =425/0r(. بین کمالگتایی منفی با وسواب )P<02/0رابطه منفی و م ناداری وجود دارد )

 (. P<02/0م ناداری وجود دارد )

یابی م ادالت ساختاری استفاده شد. پیش از در پژوهش حاضت جه  بترسی بتازش رابطه از روش مدل

( 8026ویکتد آماری ضتوری اس . بنابت پیشنهاد کالین )های این رکاربتد این روش، بترسی پیش فتض

های بهنجاری  ک متغیتی به کمک بتآورد مقادیت کجی و کشیدگی آزمون و  ایید شدند. با  وجه مفتوضه

قتار داش ، نتمال بودن  ک متغیتی مورد  ایید قتار  ±8به اینکه دامنه کجی و کشیدگی متغیتها در بازه 

 بحتانی نسب  و 2متدیا شده استاندارد کشیدگی ضتیب از متغیتی چند بودن گتف . جه  بترسی نتمال

 عدم عنوانبه بحتانی نسب  بتای 5 از کوچکتت مقادیت ،(8028) 8بالنچ پیشنهاد بنابت. اس  شده استفاده

 نسب  و 422/8 متدیا ضتیب پژوهش این در. شودمی گتفته نظت در متغیته چند بودن نتمال از  خطی

 بتقتار متغیتی چند بودن نتمال فتض بنابتاین. باشدمی 5 عدد از کمتت که آمده دس  به 796/2 بحتانی

، مورد بترسی قتار 4های پتت چند متغیتی، شاخص فاصله ماهاالنوبیسجه  بترسی عدم وجود داده .اس 

های پتت موردنظت اس . بتاساب این حاکی از دور افتاده بودن داده 05/0سطوح م ناداری کمتت از گتف  و 

و  2های  حملچنین مفتوضه عدم همخطی چندگانه با شاخصپتت شناسایی شد. هم داده 20شاخص، 

                                                           
1. Mardia standardized kurtosis coefficient 

2. Blunch 

3. Mahalanobis d-squared method 

4. Tolerance 
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ل  ورم واریانس های  حمل و عامارزیابی شد. در این  حلیل در هیچ یک از مقادیت آماره 2عامل  ورم واریانس

محاسبه شده بتای متغیتهای پژوهش، انحتافی از مفتوضه همخطی چندگانه مشاهده نشد. بنابتاین بترسی 

یابی م ادالت ساختاری، روش مناسبی بتای ارزیابی بتازش های آماری نشان داد که روش مدلپیش فتض

 اده شده اس .استف 8مدل اس  و جه  بتآورد پارامتتها از روش بیشینه درستنمایی

نشان  4های بتازش مدل پیشنهادی و اصالح شده در کل نمونه جام ه در جدول نتایج متبوط به شاخص

 با. گتف  قتار بترسی مورد پیشنهادی الگوی بتازندگی، ساختاری ضتایب بترسی از پیشداده شده اس . 

، باشدمی 2/0 از کمتت RMSEA و 5 از کوچکتت CMIN/DF های بتازشمقادیت شاخص اینکه به  وجه

(. 2777، 2کالوم و استتاهان؛ فابتیگار، وگنت، مک2777، 4مارش و روج) شودمی  أیید پیشنهادی مدل بتازش

مدل مسیتهای غیت م نی دار )مقتدرانه و آزادمنشانه به وسواب( حذف گتدیدند  ار قای جه  گام ب دی در

 . گتف  صورت پژوهش اصالح شده الگوی، 5کوواریانس خطاهای رسم همبستگی بین و در گام نهایی با

 

 های برازندگي الگوی پیشنهادی و اصالح شده پژوهش حاضر. شاخص3جدول

های شاخص

 الگو بتازندگی
𝒙𝟐 DF P CMIN/DF RMSEA CFI IFI GFI 

 296/0 272/0 272/0 028/0 624/8 <002/0 52 227/222 الگوی پیشنهادی

 728/0 782/0 786/0 092/0 899/8 <002/0 50 252/224 الگوی اصالح شده

قابل  <5خوب،  < CFI,GFI, IFI (>.9 ،)RMSEA (<0.08) ،CMIN/DF (3ها  *میزان قابل قبول شاخص

 (.2101قبول( )کالین، 

 

 خوبی بتازش اصالح شده مدل پژوهش از الگوی اصالحات، از ب د دهدمی نشان های بتازشنتایج شاخص

 6دهد. چینمیزان واریانس  بیین شده متغیتهای نهفته درونزا را نشان می R2 شاخص .اس  بتخوردار

را در م ادالت ساختاری به  ت یب قوی، متوسط و ض یف  وصیف  27/0و  R2 ،69/0 ،44/0( مقادیت 2772)

هد دباشد که نشان میمی 452/0کند. ضتیب   یین متغیت وسواب در الگوی ساختاری اصالح شده  می

های والدگتی )آزادمنشانه، مقتدرانه و مستبدانه(، کمالگتایی مثب  و شیوهمتغیتهای بتونزا و میانجی ی نی 

درصد از  غییتات وسواب را پیش بینی کنند که این میزان در حد متوسط  45 وانند میدر دانشجویان  منفی

ایی پژوهش )مدل اصالح شده( را نشان الگوی نه 2نیز ضتایب استاندارد مسیتها و شکل  2باشد. جدول می

  دهد.می

                                                           
1. VIF 

2. Maximum likelihood (ML) 

3. Marsh & & Roche 

4. Fabrigar, Wegener, MacCallum & Strahan 

5. drawing a correlation between the errors 

6. Chin 
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 با شده ادراک والدگری هایشیوهرابطه ساختاری . ضرایب استاندارد مدل الگوی نهایي )اصالح شده( 0شکل 

 دانشجویان در کمالگرایي میانجیگری به وسواس

 

 راکاد والدگتی هایشیوهدهد رابطه ساختاری های بتآورد شده، نتایج نشان میبنابتاین با  وجه به شاخص

 وان ضتایب می 2تازش دارد. با استناد به جدول دانشجویان ب در کمالگتایی میانجیگتی به وسواب با شده

 استاندارد کلیه مسیتها و مقادیت بحتانی را در الگوی نهایی مشاهده کتد.

 

 . ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایي )اصالح شده(0جدول

 سطح م ناداری نسب  بحتانی خطای م یار استانداردضتایب  مسیت

 004/0 -227/8 084/0 -822/0 کمالگتایی مثب  <--- آزادمنشانه

 040/0 022/8 042/0 844/0 کمالگتایی منفی <--- آزادمنشانه

 625/0 502/0 025/0 054/0 وسواب <--- آزادمنشانه

 <002/0 -627/5 024/0 -20/0 کمالگتایی مثب  <--- مستبدانه

 082/0 822/8 085/0 822/0 کمالگتایی منفی <--- مستبدانه

 087/0 897/8 086/0 820/0 وسواب <--- مستبدانه

 002/0 204/8 07/0 892/0 کمالگتایی مثب  <--- مقتدرانه
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 086/0 -672/8 080/0 -868/0 کمالگتایی منفی <--- مقتدرانه

 260/0 -947/0 029/0 -024/0 وسواب <--- مقتدرانه

 <002/0 -006/5 025/0 -444/0 وسواب <--- کمالگتایی مثب 

 <002/0 462/6 022/0 240/0 وسواب <--- کمالگتایی منفی

 

دهد،  مامی مسیتها در مدل اصالح شده به غیت از مسیتهای آزادمنشانه و مقتدرانه نشان می 2نتایج جدول 

ای با استفاده از آزمون بوت نتایج حاصل از روابط واسطهدر ادامه به وسواب در دانشجویان م نادار بودند. 

نشان  5ای در جدول ( به جه  آزمودن مسیت واسطه8002پتیچت و هایز )  MACROاستتپ در بتنامه 

ای وجود دارد. بتای   یین اس . در الگوی نهایی پژوهش حاضت شش مسیت غیت مستقیم یا واسطه داده شده

و اثت غیت مستقیم متغیت مستقل بت متغیت وابسته از طتیق میانجی از روش بوت  ایم ناداری رابطه واسطه

، منظور از داده، اثت غیت مستقیم در نمونه اصلی؛ و بوت، میانگین 5استفاده گتدیده اس . در جدول  2استتپ

بیانگت  فاضل ، 8چنین، در این جدول، سوگیتیهای بوت استتپ اس . همبتآورد اثت غیت مستقیم در نمونه

های بوت بین داده و بوت و خطای م یار نیز نشان دهنده انحتاف م یار بتآوردهای غیت مستقیم در نمونه

 استتپ اس . 

 

 . نتایج بوت استرپ برای مسیر غیر مستقیم الگوی نهایي5جدول

سطح  شاخص مسیت

 حد باال حد پایین خطا سوگیتی بوت داده م ناداری

وسواب از طتیق آزادمنشانه به 

 کمالگتایی منفی

0727/0 0722/0 0002/0- 0086/0 02480/0 2262/0 044/0 

آزادمنشانه به وسواب از طتیق 

 کمالگتایی مثب 

0782/0 0788/0 0008/0- 0047/0 04428/0 2955/0 042/0 

مستبدانه به وسواب از طتیق 

 کمالگتایی منفی

2048/0 2044/0 0002/0 0024/0 0994/0 2472/0 086/0 

مستبدانه به وسواب از طتیق 

 کمالگتایی مثب 

2480/0 2482/0 0002/0 0022/0 0792/0 2972/0 002/0> 

مقتدرانه به وسواب از طتیق 

 کمالگتایی منفی

2222/0- 2225/0- 0004/0 0055/0 2550/0- 0982/0- 004/0 

مقتدرانه به وسواب از طتیق 

 کمالگتایی مثب 

0272/0- 0276/0- 0005/0- 0752/0 2960/0- 0062/0 026/0 

 

                                                           
1. Bootstrap 

2. Bias 
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های والدگتی آزادمنشانه، مستبدانه و مقتدرانه نتایج آزمون بوت استتپ نشان داد که اثت غیتمستقیم شیوه

، اثت غیت مستقیم -2225/0و  2044/0، 0722/0بت وسواب از طتیق کمالگتایی منفی به  ت یب بتابت  

و  0788/0مستبدانه بت وسواب از طتیق کمالگتایی مثب  به  ت یب بتابت  های والدگتی آزادمنشانه و شیوه

 به دس  آمد که از لحاظ آماری م نادار بودند.  -2482/0
 

 گیریبحث و نتیجه

 ییگتاکمال یگتیانجیادراک شده با وسواب  با م یوالدگت یهاوهیش نیرابطه ب نییحاضت با هدف    پژوهش

ز اهای والدگتی آزادمنشانه و مستبدانه با وسواب شیوهنتایج نشان داد که بین  انجام شد. انیدر دانشجو

(، قوطاسلو 2476(، عادلی )2479) یهاشمهای پژوهش طتیق کمالگتایی رابطه م ناداری وجود دارد.

های ( به رابطه بین وسواب و شیوه8022) اکا( و 8025(، اونسور )8082) ی و همکارانتالک- وت(، 2476)

 هایین یافته همسو با  ئوریوالدگتی را گزارش کتدند که همسو با نتایج پژوهش حاضت بود. همچنین ا

ی گتایی منفو کمال شیوه فتزندپتوری با رال وسواب الشناسی روانی بختوص اخترشدی اس  که آسیب

از  جتبه دوباره آنها،  جتبه افکار مزاحم، اهمی  آنها، نگتانی (. 8004، همکاران ولین و )دانند می مت بط آنان

ها و مت اقب آن یکستی  فسیتهایی از این های فکتی منجت به  وصیفوسواب عمل و -درآمیختگی فکت

 فسیتهای انجام گتفته باعث  تب  گتایی منفی نقش دارد.گیتی کمالکه در روند شکل شودها می وصیف

شود و سازی یا اجتناب رفتاری میخنثی یی چونو آشفتگی شده و این  تب و آشفتگی سبب بتوز پیامدها

های فتزندپتوری والدین در بتوز افکار وسواسی به عنوان ، شیوهشوندها میاین پیامدها باعث  قوی  وسواب

نشان ( 8020و همکاران )  یمپانو، کوئق، مهافی در پژوهشی که  وسطاند. شناسی م تفی شدهعوامل سبب

بینی کننده راهبتدهای  نظیم هیجانی انطباقی و کننده خودمختاری پیشمای دادند شیوه فتزندپتوری ح

درحالیکه سطح باالیی  شود.گتایی مثب  میگیتی کمالو موجب شکل الگوهای صمیمی  در فتزندان اس 

 کننده اس ، سطح باالیی از گتمی والدین نشان و مطالبه مستبدانهدهنده فتزندپتوری  گتی نشاناز کنتتل

بیان   وانهای فتضیه حاضت می. در  بیین یافتهمحور، پذیتنده و پاسخگو اس  -دهنده فتزندپتوری کودک

ها ها، خواستهو مثب  نسب  به  کانه تندهیپذ ،یهی نبتیغ وهیکنند به شمی یوالدین آزادمنش س کتد که، 

واده را خان نیکنند و قوانمشورت میها یتیگمیبا کودکان در  تم نیو اعمال فتزندانشان رفتار کنند. والد

 یو رفتارها یهای خانگ یمسئول یتااز فتزندان ب نییپا اریبس ی قاضا نیوالد نیدهند. امی حیآنان  وض یبتا

 واند نقش میانجی در روند وسواب فتزندان داشته گتایی مثب  نمی، و بت همین اساب کمالمنظم دارند

شود موضوع و  فکت درباره آن شناخته می ای شهیاند کیعنوان اشتغال دائمی به وسواب بهباشد. از آنجایی که 

در صور ی که وسواب  .تدیگیمحور مشخص شکل م کیاز افکار آگاهانه اس  که حول  یگتوه ق یو در حق

دپتوری نهایی با شیوه فتز واند بدلیل رشد یافتن در خانوادهگتایی مثب  مدیتی  نشود، می وسط کمال

 (. 2476آزادمنشانه، افزایش یابد )قوطاسلو، 

فتزندان  پذیتیوالدین با سبک فتزندپتوری آزادمنشانه و رابطه آن با مسولی  وان بیان کتد که، همچنین می

ان  فاو ی خود را نشگیتی و بیهای موجود در این سبک به صورت سهل انگاری کنارهگیتد شیوهنتیجه می

لدین م موال خود را درگیت مشکال  فتزندان نمی کنند و بت رفتار آنان کنتتل ندارند و فتزندان دهد این وامی
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های ختوم  آمیز دارند و به دلیل غتور درونی رشد یافته در ق و رفتارالاخ ها نیز افتادی پتخاشگتی بدآن

 ، این افتاد مست د عالئمیتندآنها همیشه پای رفتار خود می ایستند و مسولی  از حتف  ا عمل خود را می پذ

شوند، غیتارادی  کتار می مت بط به وسواب شایان ذکت اس  که این افکار(؛ 2479وسواب هستند )هاشمی، 

گتایی منفی در . که در صورت وجود عالئم کمالسازندشوند و  وجه و اهداف را منحتف میوارد آگاهی می

کامل و  ی الش بتاگتایی منفی این افتاد، عالئم وسواب در آنان افزایش خواهد یاف  چتا که در کمال

در این افتاد بیشتت اس  که این خود منجت به افزایش  نقص بودن و   یین م یارهای بسیار عالی و افتاطییب

 ههای فتزندان را به شیوف الی کنند س ی میوالدین مقتدر(. درواقع 2476دلی، شود )عاافکار وسواسی می

شان یرفتارها کنند، دالیلاین والدین گف  و گوی شفاهی را  شویق می. هدای  کنند محورهمنطقی و مباحث

 نند.کن میاعتتاض خود را بیا ،گذارند و وقتی فتزندشان از پیتوی کتدن امتناع کندرا با کودک در میان می

ن این والدی سازند.را خیلی محدود نمی آنانولی کنند می این والدین کنتتل جذب بت رفتار فتزندان اعمال

ه های خاص را نیز بکنند، اما عالئق شختی فتزندان و راهاکید میبت دیدگاه خود به عنوان یک بزرگسال  

د گیتند که  وق ات هدفمند رفتار کننآنان یاد میگیتند، بنابتاین فتزندان در نظت میشناسند و میرسمی  

شود. بینانه از خود داشته باشد که همین امت منجت به پایین بودن عالئم وسواب در این افتاد میو  وق ات واقع

که به سبب شیوه فتزندپتوری اقتدارگتا در فتد نقادانه گیتی افکار و شکل خودمختاری فتزندان ،طور کلی

ا وجود کنند که بمی بیشتت بت اهداف همدالنه  متکزگتایی مثب  شده و فتد   موجب کمالشکل گتفته اس

 (.8025عالئم وسواب در این افتاد در   ارض اس  )اونسور، 

ستند، ه مقتدرانه کافتادی که دارای والدین با سب  وان بیان کتد که،های فتضیه حاضت میدر  بیین یافته

 وانند در مورد احساسات و مسائل خود با والدین یوالدین خود دارند و بهتت مو گتمتتی با  طه عاطفیراب

ار این افتاد کم خواهد نمود. در جو رفتارهای بهن ی، اجتماعفید عاطشبه ر ال  و گو کنند. این امت احتمافگ

میزان به طور کل از طتفی وند. شینم بچون وسوا یو بیماری روان یه دچار رفتارهای غیتاجتماعجنتی

دین که رسد والیبه نظت مگتایی منفی و مثب  در فتزندان اس . مالکننده ک یوالدین پیش بین یپاسخده

در صورت  کنند دارای فتزندان هستند کهیو  تبی  فتزندانشان م ف پاسخدهی  بیشتتی را صتقو

اضی بدلیل ماهی  نار گتایی منفیشوند ولی کمالمیمتمایل  یهای روانکمتت به آسیب گتایی مثب کمال

(. 2479هایی روانی چون وسواب را افزایش دهد )هاشمی،  وانند عالئمی آسیببودن همیشگی از خود، می

اده فتای کنتتل استای بشیوهکند که والدین مستبد از  هدید فتزندان به عنوان یتح مطم( 2798)بامتیند 

سبب  یی فتزندپتوری ختمانه و اجباری به طور کلهاشیوهدریافتند که ( 2770ی )اند و  تفکنند. گلیم

ود. این نتایج نشان شیسازی در افتاد مت رفتاری بتونالاد مشکجکاهش سازگاری و به طور خاص موجب ای

فتزندپتوری مستبد از اجبار و  نبیه و ستزنش در نهای  موجب  کاده والدین دارای سبفدهد که استیم

بودن والدین و فتزندان خواهد گتدید. به همین دلیل  یقطآنها و غیتمن ایند در فتزندانشاحساسات ناخو

 . یابدیبه افکار وسواب در آنها افزایش م الاحتمال ابت

( نشان داد 2476میتصادقی، سهتابی، اسکندری، بتج لی و فتخی )همسو با پژوهش حاضت، نتایج پژوهش 

های نخستین زندگی کودک دهنده در سالپاسدمادر در ایجاد یک ار باط گتم، حساب و عدم  وانایی 

( 2497) غمبی. اما نتایج پژوهش کندمشکالت رفتاری پایداری از جمله وسواب را در کودک ایجاد می

 ،مقتندرانههای فتزند پتوری بین ابتال به اختالل وسواب و شیوهناهمسو با پژوهش حاضت، نشان داد که 
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سبک  یدارا نیوالد. از آنجایی که، ری ار باط م ناداری وجود ندارداز نظت آما مستبدانهو منشانه آزاد

 یهااستادارد یست کیشان را مطابق با های فتزندانکنند، رفتارها و نگتشمی یمستبدانه س  یفتزندپتور

اند، شکل دهند و شده میقدرت واال  نظ کی لهیو به وس یاعتقاد ز؛یانگ یکه م مو ال مطلق، دارا یرفتار

اقدام  و یهیمساعدت  نب ل ،یفض کیو آن را  هنددبه اطاع  ارزش می نیوالد نیکنند. ا یابیل و ارزکنتت

ه درس  پنداشت دیکه با عقا ییدانند؛ اراده و رأ( فتزندان میییخودرأ یاز اراده شخت یتیدر جلوگ یدی أک

گتایی خود را نیز در سبک والدین دارای سبک مستبدانه، کمال. تدیگدر   ارض قتار می نیشده والد

 ههایی را کآرمانو آرزوها  و یی باالیی دارندگتاکمال خود والدینگذارند، این فتزندپتوریشان به نمایش می

دی به صورت انتقاآنان را بتای فتزندان خود به کار ببتند و را رفتارهای به آنان بتسند، خودشان نتوانسته 

 نقش و( 2476متادی )شود. گیتی عالئم وسواب در فتزندان می. که همین امت منجت به شکلارزیابی کنند

ه عملی را در رابط -ختوص اختالل وسواب فکتیهای روانی به اثیتمحیط خانواده در ایجاد و  شدید اختالل

های که بت پیامد مستبدالدین و عملی مورد  ایید قتار داده اس . -های اختالل وسواب فکتیبا کاهش نشانه

کنند، باعث ایجاد گذارند و خود مشکالت آنها را حل میخاصی  اکید دارند و فتزندان را  ح  فشار می

 با شیوه والدگتی مستبدانه نیوالد(. در نهای  8025، اونسور؛ 8022، اکاشوند )انگیزه بیتونی و بدرفتاری می

 یگهای خان یباشد و مسئول همحدود داشت یخودش، خودمختار گاهیمطابق با جا دیاعتقاد دارند که فتزند با

نوان به ع یبه حفظ نظم و ساختار سنت نیوالد نیآماده شود. ا ندهیکار در آ یکنند  ا بتارا به او واگذار می

ه را که آنچ دیکنند و اعتقاد دارند که فتزندان باینم قیرا  شو یشفاه یارزش  وجه دارند. گف  و گو  ینها

 نیدمستبدانه به عنوان وال یسبک فتزندپتور یدارا نی. والدتندیبپذ ودنبه عل  درس  ب ندیگومی نیوالد

ان اغلب آن. دارند یادیز یلیو قواعد  حم تندیسخ  گ اریبس نیوالد نیشوند؛ چتا که اشناخته می تیگسخ 

شان فتزندان یرهادهند که چتا رفتاکنند و به ندرت شتح میکسب اطاع  فتزندان از قدرت استفاده می یبتا

گتایی منفی در این فتزندان شکل گیتد و همین امت ، همین دالیل کافی اس   ا کمالکندآنان را آشفته می

گیتی در شتایط کتونا نمونههای پژوهش شود. از جمله محدودی زمینه رشد عالئم وسواب در فتزندان می

 کننده در نشانگان وسواب اس . انجام شد که خود از عوامل  قوی 

 

 موازین اخالقي

در این مطال ه م یارهای اخالقی حاوی اخذ رضای  آگاهانه،  ضمین حتیم ختوصی و رازداری از همه 

ها ضمن  أکید بت پاسخگویی به  مامی کنندگان رعای  شد. همچنین، هنگام  کمیل پتسشنامهشتک 

 کنندگان در مورد ختوج از پژوهش در هت زمان و ارائه اطالعات فتدی مختار بودند. سؤاالت، شتک 

 

       سپاسگزاری

ن مطال ه که در انجام ای دانشجویانیو  دانشگاه آزاد واحد  نکابنبدین وسیله نویسندگان از  مامی مسئولین 

 نمایند.دیت و  شکت میهمکاری داشتند،  ق

 

 تضاد منافع

 این پژوهش بتای نویسندگان هیچگونه  ضاد مناف ی نداشته اس .
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 منابع
(. 2479.، و دانش، عتم . )ینورعل ،یشهتام.، فتخ ،ی.، محمدخانالیسه ،ینجف آباد یاحمد.، طالب ،یبتج ل

 و درهم یخودکارآمد گتیانجیوسواب: نقش م یهاادراک شده و نشانه یفتزندپتور یهارابطه سبک نیی ب

 .69-96(: 29)24 ،ینیبال یشناسو رفتار در روان شهیفکت. اند یختگیآم

آموزان سطح متوسطه شهت در دانش یجبت -یاختالل وسواس یتشناسیگهمه ی(. بترس2497. )نیحس غم،یب

 یکارشد، دانشگاه علوم پزش یکارشناس اننامهی. پایو نگتش مذهب یفتزندپتور یوههایکاشان و ار باط آن با ش

 .تانیا

 یاجبار - یاختالل وسواس ی(. فتاوان2426افخم. ) ،یمیکاوه.، ابتاه ،ی.، علوتفتهادیم ،ی.، قل ه بندمیمت پاکتوان،

مجله  .DSM-IV (SCID) بت یمبتن افتهیساختار ینیبتاساب متاحبه بال یبستت کیزوفتنیاسک مارانیدر ب

 .22-82(: 2)7گتگان،  یعلوم پزشک

(. اعتباریابی مقیاب 2422بهنام.، حسین چاری، مس ود.، حقیق ، شهتبانو.، و رزمی، محمدرضا. ) جمشیدی،

 .45-24(: 2)4 ،یجدید کمال گتایی. مجله علوم رفتار

 شیدر پ یفتزند پتور یهاوهینقش ش(. 2472. )یزاده، مجتبانامق، بهمن.، و غالم یلی.، اسماعنبیز ،یخانجان

نوجوانان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  یو عمل یفکت یوسواس میو عال یافکار اضطتاب ینیب

 22-47( :2) 80یزد،  یصدوق دیشه

و  ینیوالد وندیپ ،یدلبستگ یها(. نقش سبک2470) امکیس ،یمس ود و سامان ،یاهلل.، محمد دفتحیس ان،یزاهد

 .94-65(: 4)4 ،ینیبال یشناسمجله روان ،یجنس ادیخودپنداره در اعت

(. پیش بینی اعتیاد به بازی آنالین با  وجه به  حتیف 2472پیام، آرش.، و میتزایی دوستان، زینب. ) زندی

شناختی، سبک فتزندپتوری و ویژگی شختیتی خودشیفته در دانش آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی 

 .98-24(: 2)85بالینی ایتان )اندیشه و رفتار(، 

 ،یرضاع نی(.  تجمه فتزازدهمی تاس یکاپالن و سادوک )و یپزشک(. خالصه روان8025و سادوک ) سادوک

 .(،  هتان: ارجمند. چاپ دهم2477)

 میعال یدر نوجوانان دارا یفتزند پتور یهاباسبک یعمل_ ی(. رابطه نشانگان وسواب فکت2476نوروز. ) ،یعادل

  .واحد شاهتود یدانشگاه آزاد اسالم ،یارشد روانشناس ی. کارشناسیافستدگ

 نیوالد یفتزندپتور یهاوهیش نی(. رابطه ب2478. )یقوام، صغت یمی.، اسدزاده، ححسن.، و ابتاهسایپت ان،یفتنود

 ک فتزند و چند فتزند. علوم  یهاآن در دانش آموزان خانواده سهیو مقا یمیو خود  نظ ییبا کمال گتا

  .280-77(: 26)5 ،یرفتار

 یبا وسواب مذهب یفتزندپتور یهامادران و سبک یوسواس یباورها نیب ی(. رابطه 2476مهسا. ) قوطاسلو،

 .زیدانشگاه  بت ،ینیبال یارشد روانشناس ی. کارشناسیذهن یآلودگ یگتیانجینوجوانان؛ با م

عملی.  -نشانگان اختالل وسواب فکتی(. اثتبخشی خانواده درمانی ساختاری بت کاهش 2476. )دیام ،یمتاد

 .29-86(: 24)22اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی )اندیشه و رفتار(، 

 سهی(. مقا2476. )ینورعل ،یاحمد.، و فتخ ،ی.، بتج لنیحس ،یفتامتز.، اسکندر ،یسودابه.، سهتاب ،یتصادقیم

 و مادران کودکان ییمادران کودکان با اختالل اضطتاب جدا یروابط موضوع  یفیو ک یفتزند پتور یهاسبک

 .802-828(: 87)2 ،ییافتاد استثنا ی. روانشناسیعاد
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 در ینشانگان وسواب اجبار میبا عال یمذهب یهاو نگتش یفتزندپتور ی(. ار باط الگوها2479بهنام. ) ،یهاشم

 .لیواحد اردب یدانشگاه آزاد اسالم ،یارشد روانشناس یآموزان. کارشناسدانش
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 کمالگرایيپرسشنامه 

کامال  عبارت ردیف

 موافق

کامال  مخالف موافق

 مخالف

 2 4 8 2 بتای اینکه راضی باشم کارهایم باید عالی باشد. 2

 2 4 8 2 نسب  به نظتات دیگتان بیش از اندازه  حساسم . 8
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کارهای دیگتان در حد استاندارد های من نیس   م موال به آنها  اطالع می وقتی  4

 دهم.

2 8 4 2 

 2 4 8 2 قبل از  تمیم گیتی درباره  اختیارهای خود  به دق  فکت می کنم. 2

 2 4 8 2 اگت اشتباهی مت کب  شوم، ممکن اس  متدم نسب  به من نظت خوبی نداشته باشند. 5

 2 4 8 2 والدینم بتای بهتتین بودن  ح  فشار بوده ام.همیشه ازطتف  6

 2 4 8 2 اگت کاری را کمتت ازحد کمال انجام دهم، زمان بتایم به دشواری سپتی می شود. 9

 2 4 8 2 همیشه انتژی خود را بتای به دس  آوردن یک نتیجه بی عیب به کار می بتم. 2

 2 4 8 2 اغلب احساب عدم کفاین می کنم.کارهایم را با کارهای دیگتان مقایسه ، و  7

 2 4 8 2 وقتی دیگتان استانداردهای من را  رعای  نکنند آشفته می شوم. 20

 2 4 8 2 فکت میکنم چیزها باید ستجای خود باشند. 22

 2 4 8 2 بیشتت  تمیمات خود را بتنامه ریزی می کنم . 28

 2 4 8 2 از شکس  خوردن خیلی شتمنده می شوم. 24

 2 4 8 2 والینم متا با استانداردهای باال نگه داشته اند . 22

 2 4 8 2 بتای کارهایی که انجام داده ام یا نیاز دارم انجام دهم، بیش از اندازه نگتانم.  25

 2 4 8 2  حمل کارهای نیمه  مام بتایم بسیار دشوار اس  . 26

 2 4 8 2 درباره واکنش دیگتان به کارهای خود حساب هستم. 29

 2 4 8 2 در مورد بهانه های دیگتان به خاطت کارهای ض یف آنها ، کمتت صبور هستم. 22

 2 4 8 2 خود را  به عنوان یک  شخص منظم م تفی می کنم. 27

 2 4 8 2 بسیاری از  تمیما م ب د از  فکت درباره آنها ا خاذ می شود. 80

 2 4 8 2 دهم.درباره اشتباه به شدت واکنش نشان می  82

 2 4 8 2 راضی کتدن والدینم  کار بسیار دشواری اس . 88

 2 4 8 2 اگت اشتباهی انجام دهم  همه ی روزم ختاب اس . 84

 2 4 8 2 در هت  کلیفی که انجام می دهم باید بهتتین باشم. 82

 2 4 8 2 همواره نگتان آن هستم که متدم رفتار متا  ایید می کنند  یا نه. 85

 2 4 8 2 اغلب اوقات از دیگتان انتقاد می کنم. 86

 2 4 8 2 دوس  دارم همیشه  سازمان یافته و منضبط باشم.  89

 2 4 8 2 قبل از اینکه بدانم چه می خواهم م موال نیاز به  فکت دارم. 82

اگت کسی به اشتباه من پی ببتد احساب می  کنم به گونه ای احتتام او را  از دس   87

 ام. داده

2 8 4 2 

 2 4 8 2 والدینم بتای پیشتف  من دارای  وق ات زیادی هستند. 40

 2 4 8 2 اگت کار بدی انجام دهم یا چیز بدی بگویم ، بقیه ی  روز را به ان فکت می کنم. 42

 2 4 8 2 خود را به شدت به سوی استانداردهای باال  می کشانم. 48

 2 4 8 2  تسم اشتباه کنم.به ندرت چیزی می گویم چون می  44

 2 4 8 2 بارها  وسط کارهای  ض یف و نامت ب دیگتان خشمگین شده ام.  42

 2 4 8 2 خانه ام را اغلب  میز می کنم. 45

 2 4 8 2 بتا  فکت درباره ی  یک  بتنامه قبل از انجام کاری به زمان نیاز دارم. 46

درمورد هت کاری که انجام می دهم از من اگت کاری را ختاب کنم ممکن اس  متدم  49

 سوال کنند.

2 8 4 2 

 2 4 8 2 وقتی بزرگ شدم ، بتای انجام درس  کارها فشار زیادی احساب می کتدم. 42
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 2 4 8 2 وقتی مت کب خطایی شوم عموما نمی  وانم  فکت درباره  آن را متوقف کنم. 47

 2 4 8 2 باید هت کاری را به صورت عالی انجام دهم. 20

 2 4 8 2 از هت چه متدم درباره من فکت می کنند آگاهم. 22

 2 4 8 2 درباره اشتباهات بی دق  دیگتان  حمل کمی دارم.  28

از اینکه ب د از کار با چیزها  بالفاصله آن را در جای خود قتار دهم، اطمینان حاصل  24

 می کنم.

2 8 4 2 

 2 4 8 2 عمیقا فکت کنم. مایل دارم قبل از  تمیم گیتی،  22

 2 4 8 2 بتای من اشتباه مساوی شکس  اس . 25

 2 4 8 2 والدینم بتای موفق شدن من ، فشار زیادی به من  حمیل می کنند. 26

 2 4 8 2 درباهت بتخی از کارهایی که انجام داده ام اغلب وسواب دارم. 29

 2 4 8 2 اشتباهی داشته باشند.اغلب نگتان هستم متدم از گفته های من بتداش   22

 2 4 8 2 از اشتباهات دیگتن اغلب ناامید می شوم. 27

 2 4 8 2 گنجه خانه ام  میز و مت ب اس . 50

 2 4 8 2 به ندرت  تمیمات لحظه ای می گیتم. 52

 2 4 8 2 اشتباه نشانه ی حماق  اس . 58

 2 4 8 2 همیشه احساب کتده ام والدینم می خواهند عالی باشم. 54

 2 4 8 2 ب د از  شتوع  یک بتنامه ، همواره درباره چگونگی انجام آن فکت  می کنم. 52

 2 4 8 2 محل کار من عموما  سازمان یافته اس . 55

 2 4 8 2 اگت یک اشتباه جدی مت کب شوم ، احساب حقارت می کنم. 56

 2 4 8 2 والدینم همیشه از من انتظار بهتتین بودن را دارند. 59

 2 4 8 2 مدت ها نگتان عقیده ی دیگتان نسب  به خودم هستم. 52

*** 

 فکری وسواس سیاهه

 نادرس  درس   عبارت شماره

 0 2 به خاطت آلودگی احتمالی آنها، از به کار بتدن  لفن های همگانی خودداری می ورزم. 2

 0 2 خالصی بیابمغالبا گتفتار فکتهای زشتی هستم و نمی  وانم از دس  آنها  8

 0 2 بیش از اکثتی  متدم، به صداق  و درستی اهمی  می دهم. 4

 0 2 غالبا  اخیت دارم، چون به نظت می رسد نمی  وانم کارهایم را به موقع  مام کنم. 2

 0 2 اگت با جانوری  ماب پیدا کنم از فکت آلودگی خیلی ناراح  می شوم. 5

 0 2 اجاق گاز ،شیت آب یا قفل در را چند بار وارسی کنم.غالبا مجبورم چیزهایی چون  6

 0 2 من وجدان خیلی سخ  گیتی دارم. 9

متوجه شده ام که  قتیبا هت روز، به خاطت افکتا ناخشایندی که ناخواسته به ذهنم وارد  2

 می شوند، دچار ناراحتی می شوم.

2 0 

 0 2 ناارح  نمی شوم.اگت بت حسب  تادف به کسی  نه بزنم، بیش از حد  7

م موال درباره انجام  دادن کارهای ساده و روزمته، شدیدا به شک و  تدید دچار می  20

 شوم.

2 0 

 0 2 در طول دوره کودکی ، هیچ یک از والدینم در مورد من زیاد سخ  گیتی نمی کتد. 22

 0 2 م موال به خاطت  کتار بیش از حد، کارهایم به  اخیت می افتند. 28

 0 2 من بیش از حد م مول از صابون استفاده نمی کنم. 24



  408 |                                                                                 2شماره      | 2دوره     |0011   تابستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 0 2 بتخی از اعداد، بیش از حد بدشانسی می آورند. 22

 0 2 قبل از پس  کتدن نامه ها ، زیاد آنها را وارسی نمی کنم. 25

 0 2 صبح ها وق  زیادی را صتف لباب پوشیدن نمی کنم. 26

 0 2 نمی دهم.به  میزی و نظاف  بیش از حد اهمی   29

 0 2 یکی از مشکالت عمده من این اس  که بیش از حد به جزئیات اهمی  می دهم. 22

 0 2 از  وال  های عمومی  میز، بدون  تدید   شویش استفاده می کنم. 27

 0 2 مشکل عمده من، وارسی کتدن مکتر یک شی )یا اشیاء (اس  . 80

 0 2 بیش از حدم مول ، از باب   ماب با میکتوب و بیمار شدن نگتان و ناراح  نیستم.  82

 0 2 هت چیزی را فقط یک بار وراسی می کنم. 88

 0 2 در موقع انجام کارهای روزمته ، از روش یا نظم بسیار دقیقی پیتوی نمی کنم. 84

 0 2 ب د از دس  زدن به پول،احساب نمی کنم دس  هایم کثیف شده اند.  82

 0 2 م موال به هنگام انجام یک کار م مولی، اعداد را نمی شمارم. 85

 0 2 صبح ها بتای شس  و شوی دس  و صورت ، وق  زیادی صتف می کنم. 86

 0 2 استفاده نمی کنم.من زیاد ت از حد م مول ، از مواد ضد عفونی و میکتوب کش  89

 0 2 هت روز مقدار زیادی از وق  خود را صتف وارسی کارهاو اشیا می کنم. 82

 0 2  ا کتدن یا آویختن لباب های من به هنگام شب ، وق  زیادی نمیگیتد.  87

غالبا حتی اگت کاری را خیلی خوب و به دق  انجام دهم ، احساب می کنم که آن را  40

 خیلی خوب انجام نداده ام. 

2 0 

*** 

 های والدگری ادراک شدهشیوهپرسشنامه 

کامال  عیارت ردیف

 مخالفم

 قتیبا  مخالفم

 مخالفم

کامال  موافقم

 موافقم

می  که را آنچه هت  ا دهند اجازه خود های بچه به باید والدین 2

 .دهند انجام خواهند

2 8 4 2 5 

 کنند پیتوی گویند می والدینشان که آنچه از فقط باید ها بچه 8

 .کتد را  نبیه آنها باید صورت این غیت در و

2 8 4 2 5 

 دارد دنبال به را دردست این شود  وجه ها بچه مشکالت به اگت 4

 خواهند والدین از انتظارات بیشتتی و شده پترو ت آنها که

 .داش 

2 8 4 2 5 

 را آن دالیل باید بگیتند ها بچه بتای  تمیمی والدین هتگاه 2

 .آنها بگویند به

2 8 4 2 5 

 اعتتاض خانواده در شده ایجاد محدودی  به نسب  ها بچه اگت 5

 .کنند قانع را آنها صحب  کتدن با باید والدین کتدند،

2 8 4 2 5 

 چون کنند دخال  ها بچه به متبوط کارهای در نباید والدین 6

 .کنند می را پیدا خودشان راه ذا ی طور به ها بچه

2 8 4 2 5 

 آینده در کنند رفتار خود والدین میل مطابق کامال ها بچه اگت 9

 .شد خواهند موفقی افتاد

2 8 4 2 5 

 دهند، انجام دارند انتظار آنها از والدین که را کاری باید ها بچه 2

 را آن بتوانند باید بود قابل اجتا غیت والدین انتظارات اگت اما

 .کنند مطتح خود والدین با آزادانه

2 8 4 2 5 
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 بچه دهند، انجام را کاری  ا خواهند می ها بچه از والدین وقتی 7

 .دهند را انجام آن چتا و چون بدون باید ها

2 8 4 2 5 

 را آنها باید بلکه کنند محدود منزل در را ها بچه نباید والدین 20

 .کنند دستکاری را اطتاف خود لوازم  مام  ا بگذارند آزاد

2 8 4 2 5 

 به باید والدین کتدند رفتار والدین میل بتخالف ها بچه هتگاه 22

 .کنند راهنمایی را آنها  نبیه جای

2 8 4 2 5 

 خانواده رئیس که بفهمانند ها بچه به باید زود خیلی والدین 28

 .اس  کسی چه

2 8 4 2 5 

 آنچه فقط خانواده به متبوط های گیتی  تمیم در باید والدین 24

 .انجام دهند اس ، ها بچه خواس  که را

2 8 4 2 5 

 بیشتت نکنند، محدود را ها بچه های خواسته و رفتار والدین اگت 22

 .شوند می حل مشکالت

2 8 4 2 5 

 های بتنامه و مسائل مورد در گیتی  تمیم هنگام باید والدین 25

 نظتخواهی نیز آنها از و دخال  دهند را ها بچه نظت خانواده

 .کنند

2 8 4 2 5 

 به کنند می مخالف  آنها نظت با که هایی بچه با باید والدین 26

 .نمایند بتخورد شدت

2 8 4 2 5 

  تمیم خودشان کارها در  ا دهند اجازه ها بچه به باید والدین 29

 .باشند گیتنده

2 8 4 2 5 

 آنها به  وهین والدین حضور در ها بچه کتدن بازی و شوخی 22

 .اس 

2 8 4 2 5 

 به باید والدین کار این بتای دارند نیاز  فتیح و بازی به ها بچه 27

 .شوند خارج منزل از دلشان خواس  وق  هت دهند اجازه آنها

2 8 4 2 5 

 به باید والدین کار این بتای دارند نیاز  فتیح و بازی به ها بچه 80

 .شوند خارج منزل از دلشان خواس  وق  هت دهند اجازه آنها

2 8 4 2 5 

 را آنها نباید هیچگاه شوند می اشتباهی مت کب ها بچه وقتی 82

 .کتد ستزنش

2 8 4 2 5 

 چنین در گتفتند ها بچه میل بتخالف  تمیمی والدین اگت 88

 کتده اشتباه اگت و حتی کنند گفتگو ها بچه با باید مواردی

 .بپذیتند را آن بودند

2 8 4 2 5 

 که این نه کنند، سازش ها بچه با باید والدین اوقات گاهی 84

 .کنند سازش آنها ها با بچه که باشند داشته انتظار همیشه

2 8 4 2 5 

 5 2 4 8 2 .کنند  جتبه خودشان ها بچه  ا داد اجازه باید 82

 که شوند  تبی  طوری باید و هستند بد ذا اً ها بچه از ب ضی 85

 .بتتسند خود والدین از

2 8 4 2 5 

 خود والدین های گیتی سخ  از شوند بزرگ وقتی ها بچه 86

 .کتد خواهند سپاسگذاری

2 8 4 2 5 

 انجام کارخطایی) شوند دردستی و مشکل دچار ها بچه وقتی 89

 بتای مشکل آن کتدن با مطتح که بدانند باید (دهند می

 .شوند نمی  نبیه خود والدین

2 8 4 2 5 
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 محیط  ا گذاش  آزاد را ها بچه باید ها مهمانی و مجالس در 82

 ارضاء آنها کنجکاوی حس کنند  ا کاری دس  را خود اطتاف

 .شود

2 8 4 2 5 

 کارهای درباره که این مگت بود نخواهند کوشا و جدی ها بچه 87

 .کنیم گیتی سخ  آنها

2 8 4 2 5 

 بهتت آنها نظت اوقات گاهی اما دارند کمی  جتبه ها بچه چه اگت 40

 .اس  والدین نظت از

2 8 4 2 5 
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Explanation of the Relationship between Perceived 

Parenting Styles and Obsessive-Compulsive Disorder: The 

Mediating Role of Perfectionism 
 

Leila. Jamei 12 & Mohammadreza. Zarbakhsh* 22 

 

Abstract 
Aim: The present study aimed to determine the relationship between perceived 

parenting styles and obsessive-compulsive disorder with the mediating role of 

perfectionism. Methods: Using a descriptive-correlational study among male and 

female students of Islamic Azad University of Tonekabon, 258 students were selected 

by the convenience method and responded to Baumrind's Parenting style Inventory 

(1972), the Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory (MOCI) (1977), and Hill 

perfectionism Inventory (2004). The collected data were analyzed by structural 

equation modeling using SPSS26 and AMOS24. Results: The results indicated that 

the structural model of perceived parenting styles had a fit with obsessive-compulsive 

disorders with the mediation of perfectionism in students (P=0.01). Furthermore, 

positive and negative perfectionism also mediated in the relationship between 

democratic parenting styles; the negative perfectionism mediated in the relationship 

between authoritarian parenting and obsessive-compulsive disorder; the positive 

perfectionism mediated in the relationship between authoritarian parenting styles; and 

finally, negative perfectionism mediated in the relationship between authoritative 

parenting styles (P=0.01). Conclusion: Given the research findings, parenting styles 

were involved in the creation of perfectionism personality patterns in a way that 

consequences and patterns derived from them also affected obsessive-compulsive 

disorder. 
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