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Abstract
Introduction: perfectionism is a transdiagnostic factor and prevalent phenomenon in many
psychological disorders.
Objective: The aim of this study was to investigate the role of emotion dysregulation,
repetitive negative thoughts, intolerance of uncertainty and experiential avoidance in the
prediction of positive and negative perfectionism.
Method: In this study, 412 B.S students of Tehran university, Allameh Tabatabei and
Kharazmi university participated as the sample. Data were collected by filling 4
questionnaires: The positive and negative perfectionism (PANP), repetitive negative thinking
questionnaire (RNTQ), disorder in emotion regulation scale (DERS), intolerance of
uncertainty scale (IUS) multidimensional experiential avoidance questionnaire (MEAQ).
Data were analyzed by structural equation modeling.
Findings: All study variables except experiential avoidance correlated with positive and
negative perfectionism. The multiple regression analysis indicated that the predictive model
for positive perfectionism respectively consisted of emotional dysregulation, intolerance of
uncertainty and repetitive negative thinking. And for negative perfectionism respectively
consisted of intolerance of uncertainty, repetitive negative thinking and emotional
dysregulation.These variables account for %11/5 of the positive perfectionism variance and
%44/4 of negative perfectionism.
Conclusion: Positive and negative perfectionism are two different structural models, with
cognitive, emotional and behavioral mechanisms.
Keywords: Positive perfectionism, Negative perfectionism, Emotional dysregulation,
Intolerance of uncertainty, Experiential avoidance and Repetitive negative thinking.
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نقش بینظمی هیجانی ،افکار تکرار شونده منفی،
عدم تحمل بالتکلیفی و اجتناب تجربهگرایانه در پیشبینی کمالگرایی مثبت و منفی
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چکیده
مقدمه :کمالگرایی یک عامل فراتشخیصی و پدیدهای رایج در بسیاری از اختالالت روانشناختی است
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیشبین بینظمی هیجانی ،افکار تکرار شونده منفی ،عدم تحمل بالتکلیفی و اجتناب
تجربه گرایانه بر کمالگرایی مثبت و منفی انجام گرفت
روش :در یک طرح پژوهش مقطعی 412 ،دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران ،عالمهطباطبایی و خوارزمی با استفاده از نمونه-
گیری در دسترس در این پژوهش شرکت کردند این دانشجویان مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی ( ،)PANPپرسشنامه افکار
تجربهگرایانه ( )MEAQرا تکمیل کردند تجزیه و تحلیل دادهها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد
یافتهها :تمام متغیرهای پژوهش به غیر از اجتناب تجربه گرایانه به طور معنیداری با کمالگرایی مثبت و منفی ارتباط داشتند
تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد مدل پیشبینی کمالگرایی مثبت به ترتیب شامل بینظمی هیجانی ،عدم تحمل بالتکلیفی و
افکار تکرار شونده منفی است و مدل پیشبینی کمالگرایی منفی به ترتیب شامل عدم تحمل بالتکلیفی ،افکار تکرار شونده منفی
و بینظمی هیجانی است این متغیرها به طور کلی قادر به پیشبینی  11/5درصد از کمالگرایی مثبت 44/4 ،درصد از کمالگرایی
منفی هستند
نتیجهگیری :کمال گرایی مثبت و منفی دو مدل ساختاری متفاوتی هستند که سازوکارهای شناختی ،هیجانی و رفتاری دارند
کلید واژهها :کمالگرایی مثبت ،کمالگرایی منفی ،بینظمی هیجانی ،افکار تکرار شونده منفی ،عدم تحمل بالتکلیفی ،اجتناب
تجربهگرایانه
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تکرار شونده منفی ( ،)RNTQمقیاس مشکل در تنظیم هیجان ( ،)DERSمقیاس عدم تحمل بالتکلیفی ( )IUSو پرسشنامه اجتناب
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نرگس نقوی و همکاران

11

1990؛ هویت 6و فلت1991 ،؛ اسلنی 7و همکاران،

مقدمه
تا این زمان تعریف توافق شده جهانی برای کمال
گرایی وجود ندارد و حتی متخصصان نیز آن را به شیوه

)2001
تری-شورت و همکاران ( )1995براساس تقسیم-
8

های متفاوتی تعریف کردهاند (ایگان 1و همکاران،

بندی بهنجار -نوروتیک کمالگرایی در چارچوب

 )2014دیکشنری آنالین آکسفورد کمالگرایی را

یک مدل نظری ،دو نوع کمالگرایی مثبت و منفی را

اینگونه تعریف میکند" :نپذیرفتن هیچ استاندارد کمتر

متمایز کردند در کمالگرایان سالم یا مثبت به عنوان

از کاملی" (دیکشنری آکسفورد )2013 ،تحقیقات در

افرادی هستند که سطوح باالیی از کوششهای کمال-

مورد کمالگرایی در طول دو دهه گذشته رو به

گرایانه را با سطح کمی از نگرانیهای کمالگرایانه

افزایش بوده است و در این مدت تعداد قابل توجهی

نشان میدهند و در مقابل کمالگرایان ناسالم یا منفی،

پژوهش تجربی و نظری در راستای شناخت ماهیت

افرادی با سطوح باالی کوششهای کمالگرایانه و

کمالگرایی و آسیبهای مرتبط با آن انجام شده است

نگرانیهای سطح باالی کمالگرایانه هستند و افراد غیر

(سیرویز2و همکاران )2016 ،براساس تعریفی که
فراست 3و همکاران ( )1990ارائه کرده اند ،کمال-
گرایی یک مشخصه رفتاری مبتنی بر دستاورد و وضع

کمالگرا دارای سطح کمی از کوششهای کمال-
گرایانه و سطح نامشخصی از نگرانیهای کمالگرایانه
هستند (استوبر 9و همکاران )2006 ،نتایج مضر کمال-

از حد منتقدانه رفتار فرد ،است (فراست و همکاران،

افسردگی) ،اجتماعی (مثال فقدان حمایت اجتماعی)،

 )1990کمالگرایی در سبب شناسی و خط سیر گستره

عالئق محدود (محدود کردن فعالیتهای لذتبخش)،

وسیعی از آسیبشناسی روانی دخیل است (شافران 4و

فیزیکی (مثال تغذیه کم ناشی از رژیم افراطی ،بی-

همکاران2002 ،؛ شافران و منسل )2001 ،و بنا به گفته-

خوابی) ،شناختی (مثال تمرکز ضعیف ،نشخوار ذهنی،

ی ایگان و همکاران ( ،)2012نه تنها همراه با تعداد

افزایش خودسرزنشگری ،عزت نفس پایین) یا رفتاری

زیادی از اختالالت ،سطح باالیی از کمالگرایی نیز

(مثال اهمالکاری ،چک کردن مکرر ،تکرار تکالیف)

وجود دارد ،بلکه کمالگرایی یک عامل خطر و

باشد (شافران و همکاران  )1390 ،ارتباط بین کمال-

استمرار برای طیف وسیعی از مشکالت روانشناختی

گرایی و آسیب شناسی روانی به صورت گسترده تائید

محسوب میشود

شده است (ایگان و همکاران )2014 ،مطالعات نشان

در مفهومسازیهای اولیه کمالگرایی ،دیدگاهی

دادهاند که کمالگرایی نه تنها با اضطراب ،افسردگی،

تک بعدی و آسیب شناسانه به آن وجود داشت با

افکار خودکشی ،و اختالل خوردن همبسته است ،بلکه

مطالعه کمالگرایی استفاده از یک رویکرد چند بعدی

گرایی نه تنها عامل نگهدارنده اختالالت روانشناختی

است (دانکلی 5و همکاران2003،؛ فراست و همکاران،

متعدد است ،بلکه نقش علی نیز در این اختالالت دارد

1- Egan
2- Sirois
3- Frost
4- Shafran
5- Dunkley

6- Hewitt
7- Slaney
8- Terry-Short
9- Stober
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گسترش و تکامل پژوهشها ،اثبات شد که بهترین

پیشبینی کننده آنها نیز هست به عبارت دیگر کمال-
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استاندارهای عملکردی بیش از حد باال و ارزیابی بیش

گرایی بالینی ممکن است هیجانی (مثال اضطراب،

12

نقش بینظمی هیجانی ،افکار تکرار شونده منفی ،عدم تحمل بالتکلیفی و اجتناب تجربهگرایانه در پیشبینی کمالگرایی مثبت و منفی

(ایگان و همکاران )2014 ،همچنین پژوهشها نشان

که در این زمینههای نگهدارنده اختالل خوردن به

دادهاند که کمالگرایی نابهنجار با سطح باالیی از

کمال برسند (ایگان و همکاران )2012 ،

استرس (آشتزیگر10و همکاران ،)2013 ،سطح پایینی از

و بنابراین مهم است که در درمان به طور خاص به

رضایت از زندگی (استوبر و همکاران ،)2009 ،عاطفه

آن بپردازیم (ایگان و همکاران )2014 ،دو تا از

و همکاران )2009 ،و سالمت

اختالالت شبه جسمی که کمالگرایی در آنها بررسی

روانی پایینتر (چانگ ،)2006 ،12همراه است کمال-

شده است ،اختالل بدشکلی بدنی و سندرم خستگی

گرایی در اختالالت خوردن ،اضطراب و اختالالت

مزمن است مشابه با اختالالت خوردن ،افراد با اختالل

مرتبط ،افسردگی و خستگی مزمن در مقایسه با افراد

بدشکلی بدنی و کمالگرایی باال نگرانی شدیدی را در

سالم بیشتر است (ایگان و همکاران )2014 ،کمال-

مورد کامل بودن بدنشان ،نشان میدهند همچنین

گرایی در ایجاد اختالل وسواسی-جبری نقش دارد،

ارتباط بین کمالگرایی و سندرم خستگی مزمن،

زیرا هم بر برداشت فرد از افکار ناخواسته و مزاحم ،که

اینگونه تبیین میشود که افراد کمالگرا عموما ساعات

ممکن است برای هر فردی اتفاق بیفتد ،تاثیر دارد ،و

زیادی را کار میکنند و احساس خستگی و فرسودگی

هم بر چگونگی پاسخهای آنها که به صورت

را به عنوان نتیجه گزارش میکنند (ایگان و همکاران،

وسواسهای عملی یا رفتارهای خنثیساز است (شافران

)2012

مثبت کمتر (فلت

11

اجتماعی میشود و هم آن را تداوم میبخشد اغلب

جهت واضح است که افراد ،زمانی نشانههای افسردگی

این افراد در مورد ادراک دیگران دربارهی آنها ،افکار

را توصیف میکنند که در رسیدن به استانداردهای

کمالگرایانهای دارند و اگر احساس کنند به معیارهای

باالی شخصیشان ،شکست خورده باشند (ایگان و

سطح باالی خود در عملکرد اجتماعی دست نیافتهاند،

همکاران )2012 ،

خودشان را سرزنش میکنند (شافران و همکاران ،
)1390

نقش کمالگرایی در اختالل دوقطبی نیز شناخته
شده است افراد مبتال به اختالل دوقطبی نسبت به گروه

ارتباط بین کمالگرایی و اختالالت خوردن از

کنترل ،نمره باالتری را در زیر مقیاس کمالگرایی در

دیرباز شناخته شده است (به عنوان مثال ،براچ1978 ،13؛

پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد کسب کردند ( جونز

14

اسلید )1978 ،همزمانی کمالگرایی و مشکالت

و همکاران )2005 ،همچنین این نمره ،شروع

خوردن به خصوص در میان زنها بسیار شایع است

اپیزودهای هیپومانیک و مانیک را نیز پیش بینی میکند

(شافران و همکاران  )1390 ،بیماران مبتال به اختالالت

(الوی 15و همکاران)2009 ،

استانداردهای بیش از حد باالیی دارند و تمایل دارند

وسواسی نیز از این جهت واضح است که یکی از
معیارهای تشخیص اختالل شخصیت وسواسی محسوب
میشود (ایگان و همکاران  )2012 ،همپوشی بسیار

10- Achtziger,
11- Flett
12- Chang
13- Bruch
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14- Jones
15- Alloy

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1396.4.4.3.5

خوردن نسبت به خوردن ،شکل ،وزن و کنترل آن

ارتباط بین کمالگرایی و اختالل شخصیت
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و همکاران )1390،کمالگرایی هم باعث اضطراب

ارتباط قوی بین کمالگرایی و افسردگی نیز از این

نرگس نقوی و همکاران
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زیادی میان کمالگرایی و این اختالل شخصیت وجود

مبلی 19و همکاران2005 ،؛ رایس 20و همکاران)2001 ،

دارد (شافران و همکاران )1390 ،

انتظار میرود که کمالگرایی نابهنجار با بینظمی

به عبارت دیگر کمالگرایی یک عامل

هیجانی بیشتر و پریشانی روانشناختی همبسته باشد
21

و

فراتشخیصی است و اگر به درستی با آن برخورد شود،

(دانکلی و همکاران2003 ،2000 ،؛ ویی

پتانسیل کاهش آسیب شناسی روانی اختاللهای محور

همکاران )2006،بینظمی هیجانی و مکانیسمهای

یک را دارد (ایگان و همکاران )2012 ،با توجه به

دفاعی باعث تداوم هیجان منفی در فرد کمالگرا می-

فراتشخیصی بودن کمالگرایی و بر اساس گستردگی

شود و به فرد اجازه عبور از پریشانی ایجاد شده توسط

کمالگرایی ،تاثیرات منفی ایجاد کننده در کیفیت

موقعیت استرسزا را نمیدهد (دانکلی و همکاران،

زندگی و تداوم اختاللهای روانشناختی نیاز به

)2003

مطالعاتی در زمینه آسیبشناسی این سازه فراتشخیصی

عدم تحمل بالتکلیفی ،سازهای فراتشخیصی

است و پژوهش حاضر سعی دارد در راستای تبیین

دیگری است (سامرز 22و همکاران )2016 ،و میتوان

آسیبشناسی کمالگرایی ،به بررسی مؤلفه های پیش

آن را به عنوان سوگیری شناختی بر چگونگی ادراک،

بین کننده شناختی ،رفتاری و هیجانی کمالگرایی

تفسیر و پاسخ فرد به موقعیتهای نامطمئن ،تعریف کرد

بپردازد

که بر روی سطوح شناختی ،هیجانی و رفتاری فرد تاثیر

تاثیر قرار میدهد (جانسون 16و همکاران )2010 ،و به

که فرد ،اشتباه کردن یا شکست خوردن در راه رسیدن

فعالیتهایی گفته میشود که به افراد اجازهی نظارت،

به استانداردهای خاصی را غیر قابل تحمل بداند و

ارزشیابی و تعدیل ماهیت و طول مدت پاسخهای

بنابراین احساس کند که هیچ چیز به خوبی انجام نمی-

هیجانی را میدهد (جانسون و همکاران  )2010 ،به

شود روتر 25و همکاران ( )2013مطرح میکنند که

عبارت دیگر افراد از طریق آن هیجاناتشان را برای

عقاید کمالگرا بوسیله عدم تحمل بالتکلیفی هدایت

پاسخ به توقعات محیطی ،هوشیارانه و ناهوشیارانه

میشوند ،بدین صورت که دلیل خیلی از عقاید کمال-

تعدیل میکنند (آلدوا 17و همکاران  )2010 ،شکست

گرایانه از ناتوانی در تحمل ندانستن نتیجه منتج میشود

در تنظیم هیجان ،بینظمی هیجانی نامیده میشود نتایج

و در واقع افراد برای رسیدن به قطعیت ،برای خود

پژوهشهای متعدد نشان میدهد که کمالگرایی

معیارهای کمالگرایانه قرار میدهند و با پافشاری بر

بهنجار دارای همبستگی مثبت با شاخصهای مرتبط با

نتایج بدون نقص ،نتایج معلوم ایجاد میکنند تا بدین

تنظیم هیجان سالم ،اعم از عزت نفس و دلبستگی ایمن

طریق بالتکلیفی خود را کاهش دهند بدین ترتیب

است ،این بعد از کمالگرایی با تنظیم هیجان بهتر و
سازگاری روانشناختی همبسته است (دانکلی و
همکاران2000،؛ گرزگورک

18

و همکاران2004 ،؛
16- Johnson
17- Aldao
18- Grzegorek
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19- Mobley
20- Rice
21- Wei
22- Summers
23- Dugas
24- Frost
25- Reuther
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است که طیف وسیعی از آسیبشناسی روانی را تحت-

همکاران ( ،)1990کمالگرایی زمانی آسیبزا میشود

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

تنظیم هیجان ،فرآیندی فراتشخیصی و فرانظری

دارد (داگاس )2004 ،23بنابر گفته فراست
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و
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تمایالت کمالگرایانه میتواند راهی برای ایجاد

افکار تکرارشوندهمنفی یک عامل فراتشخیصی در
میان اختالالت هیجانی است (اهرینگ 29و همکاران،

شرایطی معلوم برای آینده باشد
دیگری است (مونستس 26و همکاران )2016 ،و عدم

تجربیات منفی است که سه ویژگی کلیدی دارد :تکرار

تمایل فرد برای تماس با تجربیات درونی خاص و

شونده و تا حدودی مزاحم است و رها شدن از دست

ناخواسته تعریف شده است (هیز 27و همکاران)1999 ،

آن دشوار است (اهرینگ و همکاران )2011 ،تعدادی

و شامل دو بخش مرتبط با هم است که یک بخش آن

از مشکالت هیجانی مختلف ،مرتبط با سطوح باالیی از

همان عدم تمایل فرد به تماس با تجربیات خصوصی

افکار تکرارشونده منفی در شکل نگرانی و نشخوار

بیزار کننده مثل هیجانات ،افکار ،خاطرات و غیره است

فکری هستند (مک اوی 30و همکاران  )2013 ،بررسی

و بخش دوم آن اقداماتی است که فرد برای تغییر

پژوهشهای پیشین نشان میدهد که کمالگرایی با

تجربیات بیزارکننده و یا حوادثی که این تجربیات از

افکار تکرار شونده منفی همبسته است (ماسدو 31و

دل آن بیرون میآید ،انجام میدهد (هیز و همکاران،

همکاران )2014 ،به عبارت دیگر نشخوار فکری و

 )1996براساس نظریه تقویت (سانتراک ،)2003،تصور

نگرانی با کمالگرایی و شکلهای مختلف پریشانی

میشود که کمالگرایی مثبت با تقویت مثبت همبسته

روانشناختی همبسته است (اُکنر 32و همکاران)2007 ،

است در حالی که فرض میشود کمالگرایی منفی با

کمالگراها با نشخوار فکری بر شکستشان در رسیدن به

تقویت منفی مرتبط باشد به عبارت دیگر کمالگرایی

انتظارات ،احساس کنترل میکنند فرد کمالگرا ،به

مثبت شامل شناختها و رفتارهایی میشود که بر

امید اینکه راهحلی ظاهر شود ،افکار و اتفاقات را در

دستیابی به اهداف و نتایج مثبت متمرکز است بنابراین

ذهنش تکرار میکند (بروستین )2013 ،33همچنین

کسب موفقیت ،برانگیزانندهای برای کمالگرایی مثبت

افرادی که نگرانیهای ارزیابانه کمالگرایانه دارند نیز،

است برعکس ،کمالگرایی منفی شامل شناختها و

تمایل دارند به صورت مکرر درباره مشکالت روزمره

رفتارهایی است که بر دستیابی به اهداف ،به منظور

فکر کنند و نگران باشند (وندر کاپ-دیدر

اجتناب از نتایج منفی متمرکز است بنابراین کمال-

همکاران)2016 ،

34

و

میشود افراد با سطح باالی کمالگرایی منفی انتظار

کمالگرایی را بررسی کردهاند (شورت و مزمنین،35

میرود که در جهت اجتناب از شکست و تنبیه کار

 )2013در زمینهی ارتباط کمالگرایی با هر یک از

کنند که به صورت بالقوه ،اجزای ناسازگار کمال-

متغیرهای ذکر شده نیز پژوهشهایی انجام شده است

گرایی را به اجتناب تجربهگرایانه وصل می کند

ولی پژوهشی که به طور دقیق و همزمان نقش پیش-

(سانتانلو 28و همکاران)2007 ،

بینیکنندگی متغیرهای اجتناب تجربه گرایانه ،بی نظمی

26- Monestès
27- Hayes
28- Santanello
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29- Ehring
30- McEvoy
31- Macedo
32- O’Connor
33- Brustein
34- van der Kaap-Deeder
35- Short, & Mazmanian
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گرایی منفی بوسیله عدم تمایل به شکست برانگیخته

تاکنون پژوهشهای اندکی مکانیزمهای زیربنایی
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اجتناب تجربه گرایانه نیز سازهای فراتشخیصی

 )2008و سبکی از فکر کردن درباره مشکالت و

نرگس نقوی و همکاران
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هیجانی ،عدم تحمل بالتکلیفی و افکار تکرارشونده

منفی را میسنجد و پرسشها در اندازههای پنج درجه-

منفی را هم بر کمالگرایی مثبت و هم بر کمالگرایی

ای لیکرت ،کمالگرایی آزمودنیها را از نمره  1تا نمره

منفی بسنجد ،انجام نشده است از آن جایی که کمال-

 5در دو زمینه مثبت و منفی میسنجد حداقل نمره

گرایی به عنوان یک عامل فراتشخیصی در اختالالت

آزمودنی در هر یک از مقیاسهای آزمون  20و

روانی متعدد نقش دارد ،پس به صورت غیر مستقیم در

حداکثر  100خواهد بود در فرم فارسی این پرسشنامه

ایجاد هزینههای اقتصادی ،تحصیلی و اجتماعی موثر

(بشارت ،)2005 ،آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک

است در نتیجه ارائهی مدلی برای پیش بینی عوامل

از زیرمقیاسها در یک نمونه  212نفری از دانشجویان

ایجاد و تقویت کنندهی کمالگرایی میتواند در

به ترتیب  %90و  %87برای کل آزمودنیها؛ %88 %91

بسیاری از زمینهها راهگشا باشد به بیان دیگر با ارائهی

برای دانشجویان دختر و  %89و  %86برای دانشجویان

این مدل میتوانیم در جهت ایجاد پروتکلهای درمانی

پسر بود که نشان دهندهی همسانی درونی باالی مقیاس

فراتشخیصی ،بسترسازی کنیم

است ضرایب همبستگی بین نمرههای  90نفر از

روش

آزمودنیها در دو نوبت با فاصله  4هفته برای کل

لیسانس سه دانشگاه دولتی شهر تهران ،شامل

؛ و برای آزمودنیهای پسر  r=%87محاسبه شد که

خوارزمی ،عالمه طباطبایی و دانشگاه تهران در نیمسال

نشاندهنده پایایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس

دوم تحصیلی  1394-95بود نمونهگیری براساس

است

نمونهگیری در دسترس انجام شد دانشجویان با رضایت

پرسشنامه افکار تکرار شونده منفی)RNTQ(37

در پژوهش شرکت کردند زمان پاسخدهی برای هر

این پرسشنامه در سال  2010توسط مکاوی و

مجموعه پرسشنامه 35 ،دقیقه بود با توجه به حجم

همکاران جهت سنجش افکار تکرارشونده منفی

جامعه ،سطح اطمینان  95درصد و نرخ ریزش 10

طراحی و تدوین شد این مقیاس  31سؤال دارد مک-

و با حذف پرسشنامههای ناقص  412پرسشنامه (133

دست آمده برای این مقیاس  0/72تا  0/93گزارش

پسر و  279دختر) وارد تحلیل نهایی شد با توجه به

کردهاند برای محاسبه اعتبار پیشبین از همبستگی این

آنکه متغیرهای بینظمی هیجانی ،افکار تکرار شونده

ابزار با پرسشنامه افسردگی بک ( )BDIو پرسشنامه

منفی ،عدم تحمل بالتکلیفی ،اجتناب تجربه گرایانه،

اضطراب بک ( )BAIاستفاده شد و به ترتیب ضریب

متغیرهای مالک بودند؛ برای گردآوری دادهها از

همبستگی  0/42و  0/38گزارش شد پایایی نسخه

ابزارهای زیر استفاده شد

فارسی این ابزار نیز توسط خالقی و همکاران ( )2011از

مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی)PANP( 36

طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و 0/89

این مقیاس یک آزمون  40سوالی است که توسط
تری شورت و همکاران ( )1995ساخته شد؛  20ماده

گزارش شد برای محاسبه اعتبار پیشبین از همبستگی
این ابزار با  )0/52( BDIو  )0/53( BAIاستفاده شد

آن کمالگرایی مثبت و  20ماده دیگر کمالگرایی
36- Positive and Negative Perfectionism Scale

37- Repetitive Negative Thought Questionnaire
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درصدی 450 ،پرسشنامه در میان دانشجویان توزیع شد

اوی و همکاران ( ،)2010ضریب آلفای کرونباخ به

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

در این پژوهش ،جامعه آماری ،دانشجویان مقطع

آزمودنیهای  r=%86برای آزمودنیهای دختر r=%84
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مقیاس مشکل در تنظیم هیجانی)DERS( 38

این مقیاس در سال  2004توسط گراتز 39و رومر

نامطمئن و حاکی از بالتکلیفی طراحی شد و دارای 27
40

گویه در یک مقیاس لیکرتی پنج درجه ای است بوهر

جهت سنجش میزان بی نظمی هیجانی و راهبردهای

و داگاس ضریب آلفای کرونباخ  0/94و ضریب روایی

خود نظم بخشی هیجانی طراحی شد و دارای  36گویه

بازآمایی پنج هفته ای را  0/74گزارش کردند در

در یک مقیاس لیکرتی پنج درجهای است تحلیل

پژوهش اکبری و همکاران آلفای کرونباخ  0/88و

عاملی اکتشافی حاکی از ساختار عاملی نظمبخشی

پایایی بازآزمایی سه هفتهای  0/76بود برای محاسبه

هیجانی دارد که توسط این مقیاس ارزیابی میشود

روایی پیش بین از همبستگی این ابزار با پرسشنامه

تحلیل عاملی نشان داد که این شش عامل  %55/68از

نگرانی ایالت پنسیلوانیا )0/78( )PSWQ( 43و

واریانس متغیر مورد نظر را تبیین میکنند این مقیاس از

پرسشنامه اجتناب شناختی )0/71( )CAQ(44استفاده

 6زیرمقیاس تشکیل شده است که عبارتند از 1 :عدم

شده است (اکبری و همکاران)2010،

پذیرش پاسخهای هیجانی (عدم پذیرش) 2 ،مشکل در

تجربه گرایانه چند بعدی)MEAQ( 45

کنترل تکانه (تکانشگر) 4 ،فقدان آگاهی هیجانی

همکاران برای سنجش انواع اجتناب از احساس ها،

(آگاهی) 5 ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم

افکار ،خاطرات و تجربههای خصوصی ناخوشایند

هیجان (راهبردها) و  6فقدان وضوح هیجانی (وضوح)

تدوین شد و دارای  62گویه در یک مقیاس لیکرتی

ضریب آلفای کرونباخ  0/93و ضریب پایایی

پنج درجهای است این پرسشنامه شش خرده مقیاس

بازآزمایی دو هفته ای 0/85 ،گزارش شده است

اجتناب رفتاری ،47بیزاری از پریشانی ،48اهمال

(گراتز و رومر )2004 ،پایایی نسخه فارسی توسط

کاری ،49سرکوبی افکار ،50انکار و درگیری فکر و

عسگری و همکاران ( )1388از طریق همسانی درونی و

رفتار 51دارد گامز و همکاران ضریب آلفای کرونباخ

تنصیف  0/86و  0/80گزارش شد پایایی پرسشنامه

به دست آمده را برای این مقیاس  0/90و ضریب اعتبار

تنظیم هیجانی بین  0/54تا  0/86نوسان دارد عسگری و

بازآزمایی آن را در فاصله  2هفتهای 0/86 ،گزارش

همکاران برای تعیین اعتبار پرسشنامه یاد شده ،نمرهی

کردهاند برای محاسبه روایی محتوایی و پیشبین از

آن را با نمرهی پرسشنامهی هیجان خواهی زاکرمن

همبستگی این ابزار با ویرایش دوم پرسشنامه پذیرش و

همبسته کرده که مشخص شد همبستگی معنیداری بین

عمل )AAQ-II( 52و پرسشنامه اجتناب شناختی

آنها وجود دارد این امر بیانگر برخورداری پرسشنامه

( )CAQاستفاده شد که نتایج پژوهش میزان ضریب

تنظیم هیجانی از اعتبار الزم است (0/26 ،P=0/043

همبستگی  0/84و  0/78گزارش شد (گامز

53

و

این مقیاس در سال  2002توسط بوهر و داگاس

42

برای سنجش میزان تحمل افراد در برابر موقعیت های
38- Difficulties in Emotion Regulation Scale
39- Gratz
40- Roemer
41- Intolerance of Uncertainty Scale

42- Buhr & Dugas
43- Penn-State Worry Questionnaire
44- Cognitive Avoidance Questionnaire
45- Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire
46- Gamez
47- behavioral avoidance
48- distress aversion
49- procrastination
50- suppression thought
51- engaged with thought and behavior
52- Acceptance an d Action Questionnaire II
53- Gámez
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=rو )n=59
مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی)IUS( 41
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درگیر شدن در رفتار هدفمند (اهداف) 3 ،مشکل در

این پرسشنامه در سال  2011توسط گامز 46و

نرگس نقوی و همکاران

همکاران)2011 ،
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در پژوهش اکبری و همکاران

گرایی مثبت و منفی از آزمون تحلیل رگرسیون

( )1393آلفای کرونباخ  0/86و پایایی بازآزمایی (در

چندگانه استفاده شد نمره کل مقیاسِ مشکل در تنظیم

فاصله  4هفته)  0/81را بهدست داد

هیجانی ،پرسشنامه افکار تکرار شونده منفی ،مقیاس

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از بسته آماری

عدم تحمل بالتکلیفی و پرسشنامه اجتناب تجربه

( ،SPSSنسخهی ،22

گرایانه ،به عنوان متغیر پیشبین و نمره پرسشنامه کمال-

شیکاگو (USA، ILو به روش همبستگی پیرسون 55و

گرایی مثبت و منفی به عنوان متغیر مالک وارد مدل

تحلیل رگرسیون چندگانه 56همزمان انجام شد

رگرسیون شدند با توجه به نتایج تحلیل واریانس

برای علوم اجتماعی

54

(،R2=0/115 ،R= -0/339 ،P=0/00 ،F=13/169
یافتهها

 )R2Adj=0/106و شاخصهای آماریِ رگرسیون

بودند و همگی در مقطع تحصیلی کارشناسی مشغول به

نتایج تحلیل واریانس (،P=0/00 ،F=81/324

تحصیل بودند میانگین سنی آزمودنیها  ( 20/14با

 )R2Adj=0/439 ،R2=0/444 ،R=0/666و شاخص-

انحراف معیار  )1/36بود ضریب همبستگی پیرسون

های آماری رگرسیونِ متغیرهای پیشبین بر کمال-

(جدول  )1بین متغیرهای پیشبین و مالک نشان داد بی

گرایی منفی (جدول  ،)3میزان  Fبدست آمده برای

نظمی هیجانی ،افکار تکرار شونده منفی ،عدم تحمل

چهار متغیر مورد بررسی ،معنیدار بود شاخص

بالتکلیفی و اجتناب تجربه گرایانه با کمالگرایی منفی

تحمل 58و عامل تورم واریانس )VIF( 59نشان داد میان

رابطه مثبت داشتند همچنین عدم تحمل بالتکلیفی و

متغیرهای پیشبین هیچ همپوشی و هم خطی معنیداری

گرایی مثبت هستند بینظمی هیجانی دارای رابطه منفی

بودند و نیاز به خروج هیچ از آنها از مدل رگرسیونی

با کمالگرایی مثبت است و بین اجتناب تجربه گرایانه

نبود بر پایه الگوی رگرسیون ،متغیرهای بی نظمی

و کمالگرایی مثبت نیز رابطه معنیداری یافت نشد

هیجانی ،افکار تکرار شونده منفی ،عدم تحمل

باالترین همبستگی مربوط به عدم تحمل بالتکلیفی با

بالتکلیفی و اجتناب تجربهگرایانه توانستند بخشی از

کمالگرایی منفی بود در ماتریس همبستگی متغیرهای

تغییرات مربوط به کمالگرایی مثبت و منفی را تبیین

پیشبین ،هیچ هم خطی ساده و چندگانه (میر 57و

کنند بین متغیرهای بینظمی هیجانی ،افکار تکرار

همکاران( )2005 ،یعنی همبستگی باالتر از  )0/75میان

شونده منفی و عدم تحمل بالتکلیفی با کمالگرایی

متغیرهای پیشبین دیده نشد ،از این رو هیچ یک از

مثبت ( )R=0/339و کمالگرایی منفی ()R=0/666

متغیرها از تحلیل نهایی حذف نشدند

ارتباط معنیدار وجود داشت و اجتناب تجربه گرایانه با

برای تعیین سهم هریک از متغیرهای بی نظمی

هیچ یک از متغیرهای مالک ارتباط معنیدار نداشت

هیجانی ،افکار تکرار شونده منفی ،عدم تحمل

در مجموع  11/5درصد از واریانس کمالگرایی مثبت

بالتکلیفی و اجتناب تجربه گرایانه در پیشبینی کمال-

و  44/4درصد از واریانس کمالگرایی منفی تبیین شد

)54- Statistical Package for the Social Science (SPSS
55- Pierson correlation
56 - multiple regression analysis
57- Meyer

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 9-23 ،1396

58- tolerance index
59- Variance Inflation Factor

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1396.4.4.3.5

افکار تکرار شونده دارای رابطه مثبت ضعیف با کمال-

وجود نداشت و این متغیرها از استقالل باالیی برخوردار

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

از  412شرکت کننده 133 ،نفر مرد و  279نفر زن

متغیرهای پیشبین بر کمالگرایی مثبت (جدول )2و
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همچنین در صورت تعمیم یافتههای بدست آمده از

شونده منفی ،عدم تحمل بالتکلیفی و اجتناب تجربه

آزمودنیهای پژوهش به جامعه اصلی ،متغیرهای پیش-

گرایانه ،در پیشبینی کمالگرایی مثبت ،0/21 ،-0/37

بین توان تبیین  10/6درصد از واریانس کمالگرایی

 0/27و  -0/03بود و همچنین وزن این متغیرها در

مثبت ( )R2Adj=0/106و  43/9درصد از واریانس

پیشبینی کمالگرایی منفی به ترتیب ،0/37 ،0/13

کمالگرایی منفی ( )R2Adj=0/439را دارد وزن این

 0/26و  0/004بود

متغیرها به ترتیب برای بی نظمی هیجانی ،افکار تکرار
جدول  :1میانگین (و انحراف معیار) و ضریب همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالک پژوهش
1

متغیرها
کمالگرایی مثبت ()1

2

4

6

1

کمالگرایی منفی ()2

**

افکار تکرار شونده منفی ()3

**

بینظمی هیجانی ()4

3

5

میانگین(انحراف معیار)
)12/53(77/46

0/37
0/13

*-0/1

عدم تحمل بالتکلیفی ()5

**0/17

اجتناب تجربه گرایانه ()6

0/02

1

)10/59(59/09

**

1

0/56

)25/02(95/81

**0/50

**0/62

1

**0/60

**0/59

**0/55

**

**

**

0/31

0/37

0/32

)21/95(91/27
1
**

0/46

)16/26(78/34
1

)28/79(216/16

<0/01 ; **p< 0/05*p

مدل رگرسیون

B

S.E.

Beta

t

P-value

Tolerance

VIF

عدم تحمل بالتکلیفی

0/21

0/04

0/27

4/26

0/000

0/53

1/87

بینظمی هیجانی

-0/21

0/03

-0/37

-5/93

0/000

0/54

1/82

افکار تکرار شونده منفی

0/11

0/03

0/21

3/40

0/001

0/52

1/89

اجتناب تجربه گرایانه

-0/01

0/02

-0/03

-0/65

0/510

0/76

1/31

جدول  :3شاخصهای آماری رگرسیون متغیرهای پیش بین بر کمالگرایی منفی
مدل رگرسیون

B

S.E.

Beta

t

P-value

Tolerance

VIF

0/11

0/02

0/26

5/10

0/000

0/52

1/89

0/02

0/13

2/70

0/007

0/54

1/82

عدم تحمل بالتکلیفی

0/24

0/03

0/37

40/7

0/000

0/53

1/87

اجتناب تجربه گرایانه

0/002

0/01

0/004

0/10

0/916

0/76

1/31

افکار تکرار شونده منفی
بینظمی هیجانی

0/06

نخستین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان

افکار تکرار شونده منفی با کمالگرایی منفی وجود

بینظمی هیجانی ،عدم تحمل بالتکلیفی ،افکار تکرار

دارد همچنین بین عدم تحمل بالتکلیفی و افکار تکرار

شونده منفی و اجتناب تجربه گرایانه بود تجزیه و

شونده منفی با کمالگرایی مثبت ،رابطه مثبت و معنی-

تحلیل دادههای پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معنی

دار و بین بینظمی هیجانی با کمالگرایی مثبت ،رابطه

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 9-23 ،1396
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بحث و نتیجهگیری

داری میان بینظمی هیجانی ،عدم تحمل بالتکلیفی،
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منفی و معنیدار وجود دارد دومین هدف پژوهش نیز

کنند (آلدیا و همکاران2006 ،؛ هیل 60و همکاران،

تعیین سهم هریک از متغیرها در پیشبینی کمالگرایی

2014؛ راکمینی 61و همکاران ،2014 ،شیرازی)2016 ،

مثبت و منفی بود این متغیرها به طور کلی توانستند

در این پژوهش بین اجتناب تجربهگرایانه و کمال-

 44/4درصد از واریانس کمالگرایی منفی و 11/5

گرایی منفی ارتباط معنیداری یافت نشد در زمینه

درصد از واریانس کمالگرایی مثبت را تبیین کنند

کمالگرایی منفی و اجتناب تجربهگرایانه به بررسی

عدم تحمل بالتکلیفی اولین متغیر از نظر توان پیش-

تاثیر کمالگرایی منفی بر اجتناب تجربهگرایانه

بینیکنندگی کمالگرایی منفی است مطابق با

پرداختهاند و نقش پیشبینیکنندگی کمالگرایی منفی

پژوهشهای پیشین ،عقاید کمالگرایانه بوسیله عدم

را بر اجتناب تجربهگرایانه سنجیدهاند که تاثیر مثبت و

تحمل بالتکلیفی تحریک میشوند و فرد با پافشاری بر

معنیداری نیز داشته است (سانتانلو و همکاران2007 ،؛

عقاید کمالگرایانه با بالتکلیفی خود مقابله میکند
(روتر و همکاران)2013 ،

مورز

62

و همکاران2015 ،؛ وندرکاپ دیدر و

پاداشهای کمالگرایی این است که متمرکز شدن بر

پژوهش ناقض پژوهشهای قبلی نیست و این نتیجه را

یک کار میتواند برای افراد احساس کنترل و پیشبینی

مطرح میکند که اگرچه کمالگرایی منفی نقش پیش-

پذیری ایجاد کند (شافران و همکاران )2010 ،و از این

بینی کننده نسبت به اجتناب تجربهگرایانه دارد ولی این

طریق بالتکلیفی آنها را کاهش دهد

رابطه به صورت معکوس صدق نمیکند به عنوان مثال

پیشبینی کنندگی کمالگرایی منفی است این یافته

در افراد کمالگرا نیز بسیار رایج است ،به این دلیل

توسط پژوهشهای پیشین نیز حمایت میشود (ماسادو

اتفاق میافتد که فرد به قدری دربارهی انجام بی عیب و

و همکاران ،2014 ،اکنر و همکاران )2007 ،به عنوان

نقص کارش مشغله ذهنی دارد که ترجیح میدهد

مثال ریشههای نگرانی در بین کمالگراها چندی از

شروع تکلیف را به تاخیر بیندازد ،تا مبادا در انجام آن

سوابق رشد کمالگرایی را منعکس میکند که توسط

کار حتی با کوچکترین نقصی مواجه شود یکی دیگر

فلت و همکاران در تحلیل آنها از اینکه کمالگرایی

از دالیل اجتناب این است که یک تکلیف به خاطر

چگونه آغاز میشود ،تعیین شده است (سیرویز و

معیارهای سطح باال ،نیاز به کامل بودن و تفکر همه و

همکاران )2016 ،همچنین همانطور که ذکر شد

هیچ ،آنقدر برای فرد بزرگ میشود که انجام آن بسیار

نشخوار فکری با کمالگرایی همبسته است و نقش

ناخوشایند خواهد شد عالوه بر این ،به طور کلی می-

واسطهای را در ارتباط بین کمالگرایی و پریشانی

توان گفت که رفتارهای اجتنابی اغلب از ترس از

هیجانی ایفا میکند (فلت و همکاران)2002،

شکست ناشی میشوند (شافران و همکاران)2010 ،

بینظمی هیجانی سومین متغیر از نظر توان پیشبینی

نتایج پژوهش وندر کاپ-دیدر و همکاران (،)2016

کنندگی کمالگرایی منفی است نتایج این پژوهش با

نیز نشان میدهد که احتمال عدم پذیرش تجارب

پژوهشهای متعددی همراستا است که ارتباط مثبت

شکست برای اشخاصی با سطح باالی نگرانیهای

میان بینظمی هیجانی و کمالگرایی منفی را تائید می-

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 9-23 ،1396

60 Hill
61 Rukmini
62 Moroz
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افکار تکرار شونده منفی دومین متغیر از نظر توان

اهمالکاری که شکلی از اجتناب تجربه گرایانه است و

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

عالوه بر این ،یکی از

همکاران )2016 ،البته نتایج بدست آمده در این
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کمالگرایانه ،بیشتر است موارد ذکر شده حاکی از

عدم تحمل بالتکلیفی دومین متغیر از نظر توان

تاثیر کمالگرایی منفی بر اجتناب تجربه گرایانه است و

پیشبینیکنندگی کمالگرایی مثبت است شاید بتوان

اینطور میتوان استدالل کرد که از لحاظ تجربی

گفت که این پژوهش ،اولین پژوهشی است که به

شواهدی مبنی بر اینکه رابطه معکوسی میان اجتناب

بررسی ارتباط بین کمالگرایی مثبت با عدم تحمل

تجربهگرایانه و کمالگرایی منفی باشد ،وجود ندارد و

بالتکلیفی میپردازد از آنجا که در پیشینهی تحقیق،

به عنوان مثال منطقی به نظر نمیرسد که فرد در نتیجه

پژوهشی مرتبط و حتی مشابه درباره ارتباط بین این دو

اهمالکاری و عقب انداختن کارها و سایر رفتارهای

متغیر یافت نشد ،شاید بتوان ارتباط مثبت و معنیدار

اجتنابی ،برای خود معیارهای عالی در نظر بگیرد و

میان عدم تحمل بالتکلیفی و کمالگرایی مثبت را

اجتناب تجربهگرایانه نقش پیشبینی کنندگی را در این

مرتبط با جامعه آماری و گروه نمونهی پژوهش دانست

رابطه ایفا کند که در این پژوهش نیز از لحاظ آماری

و اینطور استدالل کرد که فرهنگ حاکم بر جامعهی

اثبات شده است

دانشجویی ،عدم تحمل بالتکلیفی و در پی آن ،نگرانی

بینظمی هیجانی اولین متغیر از نظر توان پیشبینی

را الزمهی رسیدن به کمال و موفقیت میدانند

بر آن دارد نتایج پژوهش آلدیا و رایس ( )2006نیز،

پیشبینیکنندگی کمالگرایی مثبت است بررسی

ارتباط معنیداری میان کمالگرایی مثبت با بینظمی

پژوهشهای پیشین نیز رابطه مثبت و معنیدار میان

هیجانی نشان میدهد تنظیم هیجان شامل مولفههایی

افکار تکرار شونده منفی و کمالگرایی مثبت را نشان

است که عبارتند از  :آگاهی و فهم هیجانها ،پذیرش

میدهد به عنوان مثال شورت و مزمنین ( )2013در

هیجانها ،توانایی کنترل رفتارهای تکانشی ،رفتارکردن

پژوهش خود مطرح میکنند که بین کمالگرایی خود

در جهت اهداف مورد عالقه حتی هنگام تجربه هیجان

محور با نگرانی و نشخوار فکری ارتباط مثبت و معنی-

منفی و توانایی استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان

دار وجود دارد همچنین پژوهشهای متعددی نشان

متناسب با موقعیت تا پاسخهای هیجانی را به منظور

میدهند که نشخوار فکری در ارتباط بین کمالگرایی

رسیدن به اهداف و خواستههای شخصی ،تعدیل کند

خود محور و جامعه محور با پریشانی روانشناختی نقش

فقدان هر یک یا همه این تواناییها نشاندهندهی

واسطهای را ایفا میکند (اکنر و همکاران2007 ،؛

مشکل در تنظیم هیجان یا بینظمی هیجانی است (گراتز

شورت و همکاران)2013 ،

ریچاردسون 63و همکاران ( ،)2014درجه باالتری از

کمالگرایی مثبت نیست نتایج پژوهشهای متعددی

کمالگرایی مثبت با درجه باالتری از تنظیم هیجان

نشان میدهد که کمالگرایان مثبت تمایل کمتری به

مرتبط است پس به طور ضمنی میتوان نتیجه گرفت

اهمالکاری (شکلی از اجتناب تجربه گرایانه) دارند،

که درجه باالتری از کمالگرایی مثبت با درجه پایین-

چرا که آنها موفقیتگرا و مطمئن هستند و با پشتکار

تری از بینظمی هیجانی همراه است

به دنبال اهدافی هستند که برای خود تنظیم کردهاند
(سئو )2008 ،64همچنین نتایج پژوهشها نشان میدهند
63- Richardson
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64-Seo
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و رومر )2004 ،به عنوان مثال در پژوهش

اجتناب تجربهگرایانه دارای ارتباط معنیداری با
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که دانشجویانِ منظمی که برای رسیدن به استانداردهای

نتایج پژوهش حاضر گویای این مطلب است که

شخصی باالی خود تالش میکنند (مشخصههای

کمالگرایی مثبت و منفی دو ساختار متفاوت هستند

کمالگرایی مثبت) ،به میزان کمتری اهمالکاری را

ولی میتوان گفت که در پیشبینی کنندههای شناختی

تجربه میکنند (بومام 65و همکاران )2014 ،عالوه بر

و رفتاری و هیجانی اشتراکاتی دارند از جمله

این ،همانطور گه گفته شد ،براساس نظریه تقویت

محدودیتهای این پژوهش این است که جامعه آماری

تصور میشود که کمالگرایی مثبت با تقویت مثبت

محدود به جمعیت غیر بالینی و دانشجویان سه دانشگاه

همبسته است و فرد بر دستیابی به اهداف و نتایج مثبت

دولتی شهر تهران بود نمونه گیری پژوهش در دسترس

متمرکز است بنابراین کسب موفقیت ،برانگیزانندهای

بود و همچنین نقش جنسیت در این پژوهش در نظر

برای کمالگرایی مثبت است و نه اجتناب از تجارب

گرفته نشده است
بنابراین باید در تعمیم نتایج پژوهش به جامعه

منفی

عمومی و بالینی احتیاط کرد پیشنهاد میشود،
درپژوهشهای آتی نمونه مورد نظر از میان جمعیت
بالینی انتخاب شود ،تا بتوان پیشبینیکنندهها را به
صورت دقیقتری تبیین کرد
] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07
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