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Abstract
Introduction: The assessment of global mental health indicates a rise in mental disorders
especially those related to depression.
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Aim: Considering the high prevalence of depression symptoms and its serious implications, the
aim of current study was to investigate the mediating role of self-efficacy in the relationship
between self-criticism and depression.
Method: The research design was descriptive-correlational. Statitical population was dormitory
male students at the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, in Tehran, in the
academic year of 2018-2019. A total of 270 students were selected via convenience sampling.
Data was collected using General Self-efficacy Scale, Self- Criticising Scale, and Beck
Depression Inventory-II. Hierarchical regression was used to analyze data via SPSS-21.
Results: Results showed that the relationship between self-criticism and depression (r=0.70,
p<0.01) was significantly positive. On the other hand, self-efficacy and depression related to one
another negatively (r=-0.47, p<0.01), as so did self-criticism and self-efficacy (r=-0.59, p<0.01).
Results from hierarchical regression suggested self-efficacy not midiate the relationship between
self-criticism and depression (P=0.096) although 49.6% of the depression variance was
accounted by the two variables.
Conclusion: Overall, given the direct effect of self-criticism on depression, it is reasonable to
expect that diminished self-criticism reduces depression among university students.
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نقش واسطهای خودبسندگی در رابطه بین خود انتقادگری با نشانگان افسردگی دانشجویان
سلمان زارعی ،1علی جوان اسمعیلی

2
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 .2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران  ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1111/11/14 :

تاریخ پذیرش مقاله1044/41/11 :

چكیده
مقدمه :ا رزیابی وضعیت سالمت روانی در سراسر جهان به افزایش اختاللهای جدی روانشناختی بخصوص نشانگان افسردگی اشاره
دارد.
هدف :با توجه به شیوع باال و اهمیت افسردگی پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای خودبسندگی در رابطه خود انتقادگری

روش :پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری دانشجویان ساکن خوابگاههای پسرانه دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی تهران در سال تحصیلی  1111-19بود که با استفاده از نمونهگیری در دسترس تعداد  214نفر انتخاب شد و مقیاس
خودبسندگی عمومی ،مقیاس خود انتقادگری و سیاهه افسردگی بک را تکمیل نمودند .دادههای گردآوری شده با آزمون رگرسیون
سلسله مراتبی با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21تحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که بین خود انتقادگری با افسردگی ( )r=4/14 ،p<4/41رابطه مثبت معنیدار؛ بین خودبسندگی با نشانگان
افسردگی ( )r=-4/01 ،p<4/41و بین خود انتقادگری با خودبسندگی ( )r=-4/11 ،p<4/41رابطه منفی معنیدار وجود دارد.
همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد با وجود اینکه خود انتقادگری و خودبسندگی با هم در مجموع  01/6درصد از
واریانس افسردگی دانشجویان را تبیین میکنند؛ اما خودبسندگی در رابطه بین خود انتقادگری با افسردگی نقش واسطهای ندارد
(.)p=4/416

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-09-25

با نشانگان افسردگی انجام شد.

نتیجهگیری :در مجموع ،با توجه به اثر مستقیم خود انتقادگری بر افسردگی میتوان انتظار داشت که کاهش خود انتقادگری مسیر
مهمی برای کاهش افسردگی دانشجویان باشد.

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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کلیدواژهها :افسردگی ،خود انتقادگری ،خودبسندگی

 111نقش واسطهای خودبسندگی در رابطه بین خود انتقادگری با نشانگان افسردگی دانشجویان

ارزیابی آمار بهداشت عمومی در سراسر جهان به افزایش

است (مکاینتایر ،اسمیت و ریمس.)2419 ،6

شیوع در حوزه اختالالت جدی روانی به خصوص

براساس مدل آسیبپذیری شخصیتی ،سه ویژگی

افسردگی اشاره دارد و انتظار میرود تا سال 2424

شخصیتی شامل وابستگی ،خود انتقادگری

و

افسردگی به دومین بیماری جدی و شایع دنیا تبدیل شود

خودبسندگی ،فرد را برای ابتال به افسردگی آسیبپذیر

(هلمس .)2419 ،1افسردگی ،جزو طبقه اختالالت خلقی

میکند

آندرزوسفسکی،

است که با کاهش انرژی و عالقه ،احساس گناه ،اشکال

کالوزویسیوت و ساکای .)2421 ،1در میان این متغیرها،

در تمرکز ،بیاشتهائی و افکار مرگ و خودکشی

خود انتقادگری بیش از سایر متغیرها در افزایش افسردگی

مشخص میشود و با تغییر در سطح فعالیت منجر به

نقش دارد (پرتر ،زلکویتز و کول .)2419 ،9خود

اختالل در عملکرد شغلی ،روابط اجتماعی و بین فردی

انتقادگری یک عامل آسیبپذیری شخصیتی است که

میشود (تاک ،برنواسر ،لیچوارک و انگلس .)2411 ،2در

منجر به ایجاد و حفظ مشکالت روانشناختی متعددی

میان اقشار مختلف جامعه ،میزان شیوع افسردگی در بین

ازجمله افسردگی و خودکشی میشود (شاهار ،راجرز،

جمعیت جوان بخصوص دانشجویان بیشتر از سایر گروهها

شالو و جوینر .)2424 ،1افراد با سطوح باالی خود

است (یو ،تیان ،سیو و وو .)2421 ،1پژوهشها در مورد

انتقادگری درگیر بررسی دقیق و ارزیابی خود به شیوهای

شیوع افسردگی در بین دانشجویان نشان میدهد که نرخ

بیرحمانه و خشن میشوند ،استانداردهای باالیی برای

شیوع افسردگی در بین دانشجویان در دامنهای از  14تا 91

خود در نظر میگیرند و ترس شدید از تائید نشدن ،انتقاد

درصد با میانگین شیوع  14درصد است و دانشجویان

و طرد از سوی دیگران دارند (جیمز ،ورپالنکن و ریمز،14

افسرده در امور درسی خود با مشکالت بیشتری در مقایسه

 .)2411پژوهشها نشان دادهاند که شدت هیجانات منفی

با دانشجویان غیر افسرده مواجه هستند (ژنگ ،وانگ،

نسبت به خود و ناتوانی در مقابله مناسب با این هیجانات

ژی ،هو و رینهارت)2411 ،0؛ لذا با توجه به افزایش

به ویژه در افراد با خود انتقادگری باال ،افراد را در معرض

افسردگی و وجود نگرانی فزاینده در خصوص ایجاد

خطر ایجاد و حفظ دورههای افسردگی قرار میدهد (پو،

ناراحتی هیجانی در دانشجویان شناسایی عوامل اثرگذار

هو و ما .)2411 ،11افراد دارای خود انتقادگری باال به دلیل

بر افسردگی دانشجویان اهمیت باالیی دارد .در همین

خود ارزیابی افراطی از عملکردشان و اینکه تمرکز اصلی

راستا ،یکی از مدلهایی که در تبیین اختالل افسردگی

آنها بر جنبههای منفی وقایعی است که برایشان اتفاق

مدنظر پژوهشگران قرارگرفته و مبنای نظری پژوهش

میافتد احتمال ابتال به افسردگی باالیی دارند؛ این افراد به

(کوترا،

دوسدلووا،

- Blatt’s Persoanlity Vulnerability Model
- McIntyre, Smith, & Rimes
7
- Kotera, Dosedlova, Andrzejewski, Kaluzeviciute, & Sakai,
8
- Porter, Zelkowitz, & Cole
9
- Shahar, Rogers, Shalev, & Joiner
10
- James, Verplanken, & Rimes
11
- Pu, Hou, & Ma
5
6

1

- Helms
- Tak, Brunwasser, Lichtwarck-Aschoff, & Engels
3
- Yu, Tian, Cui, & Wu
4
- Zeng, Wang, Xie, Hu, & Reinhardt
2
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علت ترس باال از عدم پذیرش و ترس از مورد انتقاد قرار
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مقدمه

حاضر است ،مدل آسیبپذیری شخصیتی بالت)1119( 1

سلمان زارعی و همکاران

116

افراد با خود انتقادگری پایین تجربه میکنند (ژانگ،

ببرکست.)2411 ،6

واتسون ،پوالرد و پیتمن.)2411 ،1

افسردگی در دوران دانشجویی میتواند بر آینده شغلی

ویژگی شخصیتی دیگر در مدل آسیبپذیری شخصیتی

تأثیر منفی بگذارد و با موفقیتهای دانشگاهی کمتر ،عدم

بالت ( ،)1119خودبسندگی است .نظریه خودبسندگی

ثبات در ارتباطات ،افکار و اعمال خودکشی و عملکرد

چهارچوبی مفید در تبیین افسردگی ایجاد نموده است

کاری ضعیفتر در ارتباط باشد .همچنین ،همانطور که

(گوآ ،جیانگ ،سی ،هوانگ و وانگ .)2411 ،2افراد با

در ابتدای مقدمه ذکر شد دوره تحصیلی دانشگاهی به

خودبسندگی ضعیف بر کاستیها و ناتوانیهای خود

واسطه حضور عوامل متعدد ،دورهای فشارزا است که

متمرکز شده و به دلیل احساس بیکفایتی خود ،از

میتواند موجب اعتیاد ،اعتمادبهنفس پائین و افت

شرکت در فعالیتهای بالقوه پاداشدهنده اجتناب می-

تحصیلی شود و به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینههای

ورزند که این اجتناب میتواند مقدار زیادی از بازخوردها

هنگفتی را به جامعه تحمیل نماید؛ لذا برنامهریزیهای

و تقویتکنندههای مثبتی را که فرد میتواند از محیط

اجتماعی برای آنان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا

دریافت نماید ،حذف کند (میالنوویچ ،آیوکاروا و

به وجود آمدن هرگونه اختالل در زندگی آنها ،مانع

یوسواتونسکی .)2419 ،1در افراد افسرده ،فقدان تقویت-

رشد و بالندگی و عدم شکوفایی استعداد این گروه می-

کنندههای مثبت محیطی میتواند این باور غلط را ابقاء

گردد .از این رو ،پژوهش حاضر در نظر دارد از دو جنبه

نماید که او برای موفقیت در موقعیتهای مختلف توانمند

خود انتقادگری و خودبسندگی به افسردگی دانشجویان

نیست (مککوسکر ،المبرت و کول .)2416 ،0افراد با

بپردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا

خودبسندگی ضعیف به جای برخورد با موانع از آنها

خودبسندگی در رابطه خود انتقادگری با افسردگی نقش

اجتناب میکنند و به صورت غیر واقع بینانهای معیارهای

واسطهای دارد؟

باالیی برای خود بر میگزینند و سعی دارند انتظارات
در نتیجه با شکستهای پیاپی مواجه شده که این

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه

شکستها به احساس بیارزشی و افسردگی منجر می-

آماری پژوهش دانشجویان پسر دانشگاه علوم بهزیستی و

شوند (چانگ ،یوان و چن .)2419 ،1در کنار موارد مطرح

توانبخشی تهران بود که در نیمسال اول سال تحصیلی

شده پژوهش نیز نشان میدهند که خودبسندگی با

 1111مشغول به تحصیل بودند و در خوابگاههای زیر نظر

نشانگان آسیبشناسی ازجمله افسردگی در بین

دانشگاه سکونت داشتند .جهت تعیین حجم نمونه براساس
دیدگاه کالین ( )2411که عنوان میکند در تحلیل مسیر

1

- Zhang, Watson, Pollard, & Pittman
- Gouw, Jiang, Seah, Hong, & Wang
3
- Milanovic, Ayukawa, & Usyatynsky
4
- McCusker, Lambert, & Cole
5
- Chang, Yuan, & Chen

حداقل حجم نمونه قابل قبول  244نفر است ،در پژوهش

2
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- Grotan, Sund, & Bjerkeset

6
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فوقالعادهای را علیرغم تواناییهای خود برآورده نمایند؛

روش
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گرفتن از سوی دیگران افسردگی بیشتری را نسبت به

دانشجویان رابطه معکوس دارد (گروتان ،سوند و

 111نقش واسطهای خودبسندگی در رابطه بین خود انتقادگری با نشانگان افسردگی دانشجویان

 144نفر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و

دهنده خودبسندگی قوی در فرد است .روایی و پایایی

براساس مالکهای ورود به پژوهش انتخاب شدند .روش

مقیاس خودبسندگی عمومی در نمونههای مختلف مورد

انتخاب به این صورت بود که با مراجعه به اتاقهای

تائید قرار گرفته است در همین راستا مطالعه ریچی،

دانشجویان و ذکر یک توضیح مقدماتی در خصوص

سرونه و شارپ )2421( 1پایایی مقیاس با استفاده از روش

پژوهش و در صورت تمایل پرسشنامهها در اختیار

بازآزمایی را برابر گزارش کرده است .در پژوهش

دانشجویان قرار میگرفت .مالکهای ورود به پژوهش

باپیری ،کالنتری ،نشاط دوست و عریضی ( )1111روایی

شامل :رضایت برای شرکت در پژوهش ،سکونت در

مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول

خوابگاه بود و تنها مالک خروج از پژوهش داشتن سابقه

مطلوب گزارش شده است و پایایی مقیاس از طریق

مشکل روانشناختی خاص (بنا بر خود گزارشی

ضریب آلفای کرونباخ برابر با  4/91محاسبه شده است.

دانشجویان) بود .الزم به ذکر است که پس از گردآوری

در پژوهش حاضر ،پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب

دادهها تعداد  214پرسشنامه با استفاده آمار توصیفی

آلفای کرونباخ برابر با  4/911به دست آمد.

(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب

مقیاس خود انتقادگری ( :)SCSاین مقیاس توسط

همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی) تحلیل شد.

گیلبرت ،همپل ،مایلز و آیرونز 1در سال  2440تهیه شده

به منظور تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار SPSS

است و دارای  22ماده است که تمایل فرد به داشتن

نسخه  21استفاده شد .همچنین مالحظات اخالقی اعم از

انتظارت و توقعات بسیار باال از خود را اندازهگیری می-

مطلع بودن شرکتکنندگان از روند پژوهش ،رضایت

کند .پاسخ به هر سؤال این مقیاس در یک طیف 1

آگاهانه ،مختار بودن شرکتکنندگان برای خروج از

درجهای لیکرتی از کامالً مخالفم ( )4تا کامالً موافقم ()0

پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات شرکتکنندگان در

تنظیم شده و حداکثر و حداقل نمره آن به ترتیب از صفر

پژوهش رعایت شده است.

تا  99در نوسان است .همسانی درونی نمره کلی مقیاس با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش کاستیلهو،

ابزار
مقیاس خودبسندگی عمومی :)GSES( 1این آزمون
توسط شوارتزر و جروسالم 2در سال  1111ساخته شده و
شامل ده سؤال است که خودبسندگی را براساس گرایش
هرگویه در طیف لیکرت چهار درجهای از «کامالً

در ایران سعادتی ،مذبوحی و مرزی ( )1111ضمن تأیید
روایی مقیاس در بین نمونهای از معلمان پایایی مقیاس را با
استفاده از روشهای ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی
به ترتیب برابر با  4/61و  4/91گزارش کردند .در

مخالفم» با نمره  1تا «کامالً موافقم» با نمره  0نشان می-
3

- Ritchie, Cervone, & Sharpe
- Self Criticism Scale
5
- Gilbert, Clarke, Hempel, Miles, & Irons
6
- Castilho, Pinto-Gouveia, & Duarte
4

- General Self-Efficacy Scale
- Schwarzer & Jerusalem

1
2
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آزمودنی میسنجد .آزمودنیها ،میزان توافقشان را با

پینتو-گوویا و دوارت 4/96 )2411( 6گزارش شده است.
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حاضر با نگاه به دیدگاه مذکور و با بیش برآورد تعداد

دهند .دامنه نمرات بین  14تا  04است که نمره باال نشان -

سلمان زارعی و همکاران

119

پژوهش حاضر ،پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب

کاکاوند .)1111 ،در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفای

آلفای کرونباخ برابر با  4/961به دست آمد.

کرونباخ 4/12 ،به دست آمده است.

سیاهه افسردگی بک ،ویرایش دوم ( :)BDI-IIاین سیاهه
موک و ارباق معرفی شد و در سال  1111تجدید نظر شد.

یافتههای جمعیت شناختی نشان داد که  214نفر مورد

این آزمون از  21گویه جهت بررسی نشانگان مختلف

مطالعه 121 ،نفر ( 01درصد) کارشناسی 126 ،نفر (06/1

افسردگی تشکیل شده است و پاسخگویی به گویهها

درصد) کارشناسی ارشد و  11نفر ( 6/1درصد) دانشجوی

براساس مقیاس لیکرت  0درجهای از صفر تا  1انجام می-

دکتری بودند 201 .نفر ( 12/2درصد) مجرد و  21نفر

شود .دامنه نمره کل بین صفرتا  61است .نمره  4-1نشانه

( 1/9درصد) متأهل بودند .میانگین و انحراف معیار سن

فقدان افسردگی 14-19 ،افسردگی خفیف11-29 ،

دانشجویان به ترتیب برابر  ±0/21 ،21/99بود .همچنین،

افسردگی متوسط و  14-61نشانه افسردگی شدید است.

بیشتر افراد نمونه ( 60/1درصد) در گروه سنی  24تا 21

الهای ،واسکوز ،الستگارتن ،لوین و هال ( )2419پایایی

سال قرار داشتهاند و گروههای سنی  26تا  14سال ،کمتر

این ابزار را با استفاده از روش دو نیمه سازی برابر با 4/11

از  24سال و باالی  14سال به ترتیب با  1/9 ،21و 1/1

گزارش کردهاند .در ایران ،فتی ،بیرشک ،عاطف و

درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .در ادامه یافتههای

دابسون ( ،)2441در یک فرا تحلیل برای تعیین همسانی

توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد ،وضعیت

درونی سیاهه ،دامنهی این ضریب را بین  4/11تا  4/12و

نرمال بودن توزیع نمرات آزمودنیها در متغیرهای

همبستگی بین دو فرم بازنگری شده و اصلی را برابر با

پژوهش و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در

 4/91گزارش کرده است (نقل از زارع ،تقیلو و

جدول  1آورده شده است.

جدول  1شاخصهای توصیفی متغیر خود انتقادگری در بین دانشجویان
متغیرها

میانگین

کجی

انحراف

ضرایب همبستگی پیرسون

کشیدگی

استاندارد

1

 .1خود انتقادگری

11/12

11/10

- 4/119

- 4/411

 .2خودبسندگی

29/14

1/61

- 4/120

4/211

- 4/11

 .3افسردگی

11/11

1/61

4/144

4/111

4/14



2

3

1







1

- 4/01
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نخستین بار در سال  1161توسط بک ،وارد ،مندلسون،

یافتهها

1

p<4/441

استاندارد نمرات پاسخگویان در این خود انتقادگری به

کشیدگی در دامنه ( 1و  )-1قرار دارد که نشانگر نرمال

ترتیب برابر با  11/12و  ،11/10در خودبسندگی به ترتیب

بودن توزیع دادهها است .جدول  2به نتایج آزمون

برابر با  29/14و  1/61و در افسردگی به ترتیب برابر با

همبستگی پیرسون متغیرها میپردازد ،نتایج نشان میدهد

 11/11و  1/61است .همچنین نتایج جدول  1نشان می-

که بین خودبسندگی و افسردگی (-4/01 ،P4/441
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نتایج جدول  1نشان میدهد که میانگین و انحراف

دهد که کجی توزیع نمرهها در دامنه ( 2و  )2-و

 111نقش واسطهای خودبسندگی در رابطه بین خود انتقادگری با نشانگان افسردگی دانشجویان

=)r؛ بین خودبسندگی و خود انتقادگری (،P4/441

وجود داد .نتایج رگرسیون رابطه بین متغیر پیشبین (خود

 )r= -4/11رابطه منفی معنادار و بین خود انتقادگری و

انتقادگری) با متغیر میانجی (خودبسندگی) به عنوان یکی

افسردگی ()r= 4/14 ،P4/441؛ رابطه مثبت معناداری

از شروط بررسی مدل واسطهای در جدول  2مطرح است.

جدول  2نتایج رگرسیون رابطه بین خود انتقادگری و خودبسندگی
متغیر

خود انتقادگری

ضرایب غیراستاندارد
SEB
4/421

B
- 4/292

ضرایب مدل رگرسیون

ضرایب
استاندارد شده
β
- 4/116

T
- 12/166

2

R
4/116

F
109/41

R
4/111

نتایج جدول  2نشان میدهد که خود انتقادگری بر

 F= 109/41معنادار است؛ لذا این شرط تأمین میشود.

خودبسندگی اثر منفی معنادار دارد (-12/16 ،ß= -4/11

نتایج رگرسیون رابطه بین متغیر میانجی (خودبسندگی) با

= tو  )P>4/41و قادر به پیشبینی  11/1درصد از

متغیر مالک (افسردگی) به عنوان یکی از شروط بررسی

واریانس خودبسندگی است و مدل رگرسیون با میزان

مدل واسطهای در جدول  1مطرح است.

ضرایب مدل رگرسیون

متغیر

ضرایب

ضرایب

خودبسندگی

غیراستاندارد
SEB
B
4/412
- 4/911

استانداردشده
β
- 4/011

T
- 9/911

2

R
4/011

F
11/120

R
4/229

نتایج جدول  1نشان میدهد که خودبسندگی بر افسردگی

آزمون نقش واسطهای متغیر خودبسندگی در رابطه بین

اثر منفی معنادار دارد ( t= -9/91 ،ß= -4/01و )P>4/41

خود انتقادگری با افسردگی از رگرسیون سلسله مراتبی

و قادر به پیشبینی  22/9درصد از واریانس افسردگی

همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول  0آورده شده

است و مدل رگرسیون با میزان  F= 11/120معنادار

است.

است؛ لذا این شرط تأمین میشود .در ادامه به منظور
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جدول  3نتایج رگرسیون رابطه بین خودبسندگی و افسردگی

جدول نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نقش واسطهای خودبسندگی در رابطه بین خود انتقادگری با افسردگی
غیراستاندارد
SEB
B

ضرایب
استانداردشده
β

T

2

R

R

F

گام 1
خود انتقادگری

4/169

4/411

4/141

16/194

4/14

4/012

گام 2

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 111- 120 ،1044 ،2

261/111

] [ DOI: 10.32598/shenakht.8.2.113

متغیر

ضرایب

ضرایب مدل رگرسیون

سلمان زارعی و همکاران
خود انتقادگری

4/120

4/400

4/601

12/412

خودبسندگی

- 4/110

4/412

- 4/41

- 1/611

4/141

4/016

124

111/111

میدهد که در مرحله اول خود انتقادگری وارد معادله

ویژگی شخصیتی نه تنها باعث به وجود آمدن افسردگی

رگرسیون شده است و  01/2درصد از واریانس افسردگی

میشود بلکه به واسطه عالئم افسردگی تحت تأثیر قرار

را پیشبینی کرده است و در گام دوم با اضافه شدن

میگیرد (پرتر و همکاران .)2419 ،به طور خاص افراد

خودبسندگی تنها  4/0درصد به میزان واریانس افزوده

خود منتقد یک بافت اجتماعی زیان آوری برای خود

میشود و این دو متغیر با هم  01/6درصد از واریانس

میسازند که باعث تشدید و گسترش ناراحتیهای

افسردگی را پیشبینی میکنند .در خصوص بررسی نقش

عاطفیشان میشود .این افراد نیاز بیش از حدی به تائید و

واسطهای خودبسندگی تغییرات ضرایب استاندارد

حفظ موقعیت و ارزش خود در نظر دیگران دارند؛

رگرسیون نشان میدهد که با ورود خودبسندگی ،مقدار

بنابراین زمانی که نیازهای این افراد برای دستیابی به

ضریب رگرسیونی استاندارد خود انتقادگری بر افسردگی

موفقیت با تهدید و شکست روبرو میشود به واسطه

در گام دوم  ß= 4/601نسبت به اول  ß= -/141کاهش

احساس گناه ،شکست و حقارت ،مستعد افسردگی می-

پیدا کرده که همچنان معنادار است؛ اما با توجه به اینکه

شوند (پو و همکاران .)2411 ،همچنین ،این افراد

ضریب رگرسیون استاندارد خودبسندگی بر افسردگی

استانداردهای غیر واقع بینانهای تنظیم میکنند و یک

( ß= -4/41و  )p=4/416معنادار نیست ،میتوان بیان

موضع خود تنبیهی خشن را اتخاذ میکنند ،زمانی که این

کرد که خودبسندگی در رابطه بین خود انتقادگری و

استانداردها عملی و قابل دستیابی نباشد این افراد دچار

افسردگی نقش واسطهای ندارد؛ به عبارتی خود

افسردگی میشوند (ژانگ و همکاران.)2411 ،

انتقادگری تنها به صورت مستقیم (عدم واسطهگری

در بخش دیگر پژوهش ،نتایج نشان داد که بین

خودبسندگی) بر افسردگی اثر دارد.

خودبسندگی با افسردگی رابطه منفی معناداری وجود
دارد و قادر به پیشبینی افسردگی دانشجویان است .این

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای

( )2411همخوان است .در تبیین این فرضیه میتوان

خودبسندگی در رابطه خود انتقادگری با افسردگی

گفت ،طبق مدل عاملیتی بندورا در خصوص افسردگی،

دانشجویان انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که خود

یکی از مسیرهای مهم افسردگی عدم اثرمندی در تحقق

انتقادگری با افسردگی رابطه مثبت معناداری دارد و قادر

آرزوها و عدم باور فرد به خودبسندگی در رسیدن به

به پیشبینی افسردگی است .این نتیجه با یافته کوترا و

معیارهایی که برای فرد ارزشمند است .هنگامیکه

همکاران ( )2421همسو است .در تبیین این نتایج میتوان

معیارهای شخصی در ارتباط با شایستگی و لیاقت بسیار

بیان کرد که خود انتقادگری یکی از ویژگیهای

باالتر از اثرمندی فرد در رسیدن به آنها باشد ،حس عدم
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بحث

نتیجه با یافته چانگ و همکاران ( )2419و گوا و همکاران
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نتایج رگرسیون سلسله مراتبی همزمان در جدول  0نشان

شخصیتی آسیبپذیری در برابر افسردگی است .این

 121نقش واسطهای خودبسندگی در رابطه بین خود انتقادگری با نشانگان افسردگی دانشجویان

همکاران .)2419 ،در کنار موارد مطرح شده ،گروتان و

و خودبسندگی میتواند متغیر دیگر را تحت تأثیر قرار

همکاران ( )2411در نتیجه مطالعات خود در خصوص

دهد؛ به عبارتی اگر فردی دارای خود انتقادگری باال

نقش خودبسندگی بر افسردگی بیان میکنند که افراد

باشد باعث کاهش خودبسندگی در آن فرد میشود و

دارای باورهای خودبسندگی ضعیف ،به جای برخورد با

بالعکس .همچنین قابل ذکر است که طبق دیدگاه مک-

موانع از آنها اجتناب میکنند و به صورت غیر واقع

اینتایر و همکاران ( )2419افراد خود انتقادگر با تمرکز بر

بینانهای معیارهای باالیی برای خود برمیگزینند و سعی

مقایسه نامناسب خود با دیگرانی که برتر به نظر میرسند

دارند انتظارات فوقالعادهای را علیرغم تواناییهای خود

با نارضایتی از مواجهه و ارزیابی شدن توسط دیگران

برآورده نمایند ،در نتیجه با شکستهای پیاپی مواجه شده

روبرو میشوند که این عامل خودبسندگی فرد در

که این شکستها به احساس بیارزشی و افسردگی منجر

موقعیتهای مختلف را کاهش میدهد.

میشوند.

درنهایت نتایج پژوهش نشان داد که خودبسندگی در

در بخش دیگر پژوهش ،نتایج نشان داد که بین خود

ارتباط بین خود انتقادگری و افسردگی دانشجویان به

انتقادگری با خودبسندگی دانشجویان رابطه منفی

عنوان متغیر واسطهای عمل نمیکند؛ به عبارتی دیگر

معناداری وجود دارد .با مرور پژوهشهای داخلی و

خودبسندگی نقش واسطهای ندارد و ارتباط بین دو متغیر

خارجی در خصوص رابطه دو متغیر خود انتقادگری و

را تغییر نمیدهد که این یافته در تضاد با مدل

خودبسندگی پژوهشی جهت بررسی همسویی و عدم

آسیبپذیری شخصیتی بالت ( )1119است؛ اما با توجه

همسویی با نتایج مطالعه حاضر یافت نشد و در پژوهش-

به اینکه در پژوهش حاضر خود انتقادگری و

های بررسی شده بیشتر نقش این دو متغیر به طور همزمان

خودبسندگی بیش از  01درصد تغییرات افسردگی را

بر روی سایر متغیرها سنجیده شده است؛ به طوری که در

تبیین میکنند میتوان نتیجه گرفت وجود مشکالت کمتر

بیشتر مطالعات ،خود انتقادگری و خودبسندگی را در

در افسردگی با خودبسندگی بهتر و خود انتقادگری کمتر

جایگاه متغیر مستقل قرار داده و نقش آن را بر روی

همبستگی دارد .در تبیین عدم واسطهگری خودبسندگی

متغیرهای وابسته مثل اضطراب ،افسردگی ،پیشرفت

در مطالعه حاضر میتوان به مطالعه جیمز و همکاران

تحصیلی و غیره بررسی کردهاند .در مدل آسیبپذیری

( )2411استناد کرد که عنوان میکنند در میان متغیرها

شخصیتی بالت ( )1119سه ویژگی شخصیتی شامل

شخصیتی ارائه شده در مدل آسیبپذیری شخصیتی بالت

وابستگی ،خود انتقادگری و خودبسندگی ،فرد را برای

(شامل :وابستگی ،خود انتقادگری و خودبسندگی) ،خود

ابتال به افسردگی آسیبپذیر میکند؛ لذا براساس این

انتقادگری بیش از سایر متغیرها ،نقش پیشبینی کنندگی

مدل میتوانیم در تبیین رابطه بین خود انتقادگری و

در خصوص شدت افسردگی دارد؛ لذا ،با توجه به قدرت

خودبسندگی ،به ویژگیهای افراد خود انتقادگر و

باالی خود انتقادگری افراد دارای خود انتقادگری باال به
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اثرمندی برای تحقق معیارهای ارزشمند باعث خود

خودبسنده استناد کنیم؛ با توجه به مدل شخصیتی بالت
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دلیل خود ارزیابی افراطی از عملکردشان و اینکه تمرکز

را با محدودیت روبرو کند .این پژوهش قلمرو مکانی

اصلی آنها بر جنبههای منفی وقایعی است که برایشان

دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم بهزیستی و

اتفاق میافتد و همچنین ،مطابق دیدگاه شاهار و همکاران

توانبخشی تهران انجام شده است که تعمیم نتایج بهکل

( )2424به علت ترس باال از عدم پذیرش و ترس از مورد

دانشجویان و دانشجویان دختر باید با احتیاط صورت

انتقاد قرار گرفتن از سوی دیگران ،ممکن است باور به

گیرد .همچنین ،این پژوهش یک طرح مقطعی بود؛ لذا

خودبسندگی در برخورد با موقعیتها نداشته باشند و به

پیشنهاد میشود که با استفاده از پژوهشها طولی و

احتمال بیشتری نسبت به افراد با خود انتقادگری پایین

همچنین رویکردهای کیفی در زمینهی این متغیرها بررسی

افسردگی را تجربه کنند .در تصدیق این مورد ،براساس

انجام شود که به درک کاملتر این متغیرها بیفزاید.

چرخه شکست ناشی از خود انتقادگری ،خود انتقادگری
نشخوارهای ذهنی با مورد حمله قرار دادن خود در چرخه

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته

احساس بد داشتن -به بن بست رسیدن -کمکاری گرفتار

روانشناسی بالینی با کد مصوب  10124141162441در

شود و نتواند باورهای خودبسندگی مربوط به توانایی

شورای پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

انجام کارها و مقابله با هیجانات را به منصه ظهور برساند

دانشگاه آزد اسالمی واحد تهران جنوب است.

در نتیجه فرد خود انتقادگر عمالً باعث به وجود آمدن

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از مسئولین

مشکالت عدیدهای از جمله افسردگی برای خود میشود

محترم امور خوابگاههای دانشگاه علوم بهزیستی و

که خودبسندگی فرد در برابر خود انتقادگری باالیی او

توانبخشی تهران و تمام دانشجویان گرانقدر ساکن در

توانایی مقابله با آنها را ندارد (کاستیلهو و همکاران،

خوابگاه که در اجرای پژوهش صمیمانه همکاری کردند

.)2411

کمال تشکر و قدردانی را ابراز نمایند .همچنین تمامی
معیارهای رعایت اخالق در پژوهش که در مطالعه حاضر
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