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Abstract 
The current study aims to predict the mindfulness levels 
based on three dimensions of perfectionism including 

self-oriented, other-oriented, and community-oriented. 

According to the aim of the study, descripted-correlation 
method was chosen. The Statistical population is 

comprised of all students of university of Tehran (in the 

academic year 2016–2017), and by using non-
randomized available method, 265 students (230 males 

and 35 females) were selected. The Data collection tools 

include Tehran Multidimensional Perfectionism Scale 
(TMPS) and Mindful Attention and Awareness Scale 

(MAAS), whose questionnaires were filled out by the 

sample population. Pearson correlation coefficient and 
linear regression analysis were used to analyze the data. 

The findings showed a significant negative correlation 

between perfectionism and mindfulness. Linear 
regression model indicated that the triple dimensions of 

perfectionism could predict 18% of mindfulness changes 

significantly (P<0.05). Based on the findings of the 
present study, it can be concluded that the triple 

dimensions of perfectionism can affect the success of a 

person in mindful being. Adhering to standards and 
worrying about the expectations and negative reactions 

of others in the perfectionist will make them not be 

present enough here and now. 
Keywords: Mindfulness, Self-Oriented Perfectionism, 

Other-Oreinted Perfectionism, Community-Oriented 

Perfectionism. 

 دهیچک
ساس سه بعد برا یاریسطوح بهش ینیبشیپژوهش با هدف پ نیا

محور انجام شده است. روش و جامعه گرمحوریخودمحور، د ییگراکمال
 یهمبستگ-یفیاطالعات براساس نوع هدف پژوهش، توص یگردآور

در  لیمشغول به تحص انیدانشجو یرا تمام قیتحق یآمار ۀاست. جامع
اند که به داده لیتشک 1396-1397 یلیدانشگاه تهران در سال تحص

 230دختر و  35نفر ) 265 ،یرتصادفیدر دسترس غ یریگروش نمونه
انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل  یآمار ۀعنوان نمونها بهپسر( از آن

 یاریبهش اسی( و مقTMPSتهران ) یچندبعد ییگراکمال اسیمق
(MAASاست که افراد نمونه آن را تکم )بیکردند. از ضر لی 

 یبرا SPSSافزار رمدر ن یخط ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ
 ۀرابط یاریبا بهش یینشان داد کمالگرا هاافتهیها استفاده شد. داده لیتحل
ابعاد  دهدینشان م هاافتهی ،یخط ونیمعنادار دارد. در مدل رگرس یمنف
صورت را به یاریبهش راتییدرصد از تغ 18 توانندیم ییگراکمال ۀگانسه

 توانیم هاافتهیبراساس  نیمچن(. هP<05/0کنند ) ینیبشیمعنادار پ
فرد  تیموفق زانیبر م توانندیم ییکمالگرا ۀگانگرفت که ابعاد سه جهینت

 ۀدربار یبه استانداردها و نگران یبندیبگذارند. پا ریتأث ارانهیبهش یدر زندگ
به  دهدیاجازه نم گرامالدر افراد ک گرانید یمنف یهاانتظارات و واکنش

 و اکنون حضور داشته باشند. نجایدر ا یکاف ۀانداز

 ییگراخودمحور، کمال ییگراکمال ،یاریبهش :یدیکل یهاواژه

 محور.جامعه ییگراکمال گرمحور،ید
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتیو علوم ترب یشناسسالمت، دانشکده روان یشناسروان یدکتر یدانشجو*

  رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتیوعلوم ترب ینشکده روانشناسدا ،یاستاد گروه روانشناس :مسئول سندهینو**
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یعموم یارشد روانشناس یکارشناس***

Email: besharat@ut.ac.ir   
Received: 12 Oct 2019 Accepted: 14 Jan 2020  :20/73/98  دریافت: 24/10/98 پذیرش 

 

 

https://dx.doi.org/10.22059/japr.2021.305503.643564
mailto:email:%20Khodayar@ut.ac.ir


 ...براساس یاریسطوح بهش ینیبشیپ                                                                                                      168

 مقدمه

 کهیهنگام یاخرسندن ۀتجرب و بودننقصیب یبرا تالش ،یعال یارهایمع نییتع یبرا شیگرا به 1ییگراکمال
 فلت و تیهو(. 2006 اتو، و استوبر ؛2017 ،یعطار و بشارت) دارد اشاره ،کندیم بودنناکامل احساس فرد

 خودمحور، ییگراکمال. دانندیم 4محورجامعه و 3گرمحورید ،2خودمحور بعد سه شامل را ییگراکمال( 1991)
 اشاره گرمحورید ییگراکمال. است خودش یبرا عملکرد یعال یارهایمع یوجوجست و نییتع به فرد شیگرا
 گرانید که دارد باور فرد ،ییگراکمال سوم نوع در .باشند کامل ردشانعملک در تا دارد گرانید از فرد انتظار به
 (.2011 ،بشارت) دارند بودنکامل انتظار او از

 ییگراکمال ابعاد گوناگون یهااندازه ۀسیمقا. باشد 6افتهیناسازش ای 5افتهیسازش تواندیم ییگراکمال
: است دهکر یمعرف ییگراکمال یربنایز عنوانبه را عامل دو( 2006) اتو و استوبر توسط یعامللیتحل ۀلیوسبه

 وستهیپ شکل به خود یطلبکمال ،انهیگراکمال یهاتالش. 8انهیگراکمال یهاینگران و 7انهیگراکمال یهاتالش
 ظاراتانت مورددر یافراط یهاینگران ،یوسواس دیترد یمعنابه زین انهیگراکمال یهاینگران .است 9وسختسفت و
 ییگراکمال ل،یتحل نیا در. است فرد توسط شدهادراک یهاشکست به دیشد یمنف یهاواکنش و گرانید

. است انهیگراکمال یهاینگران معادل محورجامعه ییگراکمال و انهیگراکمال یهاتالش معادل خودمحور
 ۀمقابل ،10یینوروزگرا جمله از یمنف صاتمشخ و ندهایفرا امدها،یپ با ثابت طوربه انهیگراکمال یهاینگران

 شامل را ییگراکمال ۀافتیناسازش بخش انهیگراکمال یهاینگران درواقع. است همراه یمنف ۀعاطف و ناسازگارانه
 ۀمقابل ،11یشناسهفیوظ جمله از مثبت یامدهایپ و ندهایفرا با انهیگراکمال یهاتالش ،مقابل در. شودیم

 و ویهسک استوبر،) دهدیم لیتشک را ییگراکمال ۀافتیسازش بخش و است همراه مثبت ۀعاطف و سازگارانه
 با و مثبت ۀرابط 12یشناختروان یستیبهز با مثبت ییگراکمال که است آن انگریب شواهد(. 2015 اسکات،
 (.2010 بشارت، و پورهیگرانما) دارد یمنف ۀرابط 13یشناختانرو یدرماندگ

                                                           
1. perfectionism 

2. self-oriented  
3. other-oriented    
4. community-oriented    
5. adaptive  

6. maladaptive  
7. perfectionistic striving 

8. perfectionistic concern 
9. stable and hard 

10. neuroticism  

11. conscientiousness  
12. psychological well-being 

13. psychological distress 



 169                                     ازدهمدو، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیاربردی روانهای کفصلنامه پژوهش

 نیا. اندداده نشان را یشناختروان مشکالت از یفیط در ییگراکمال ابعاد رگذاریتأث نقش جامع یهاینیبازب
 ؛2017 س،یرا و لکایجن ساه، ؛2018 اوسکاوا،یالیم و نیلو) 1یاضطراب و یخلق اختالالت :از اندعبارت مشکالت

 2یجسم سالمت در اختالل ،(1391 ،ینیحس و بشارت ؛2011 ت،یهو و کویپان فلت، ؛2012 وارنر، و بارتلو ید
 و یطاهر بشارت،) 4یعمل-یفکر وسواس و 3یافسردگ ،(2011 ،یعبدالمناف و یحداد بشارت، ،نژادینیحس)

 همکاران، و برند ؛2013 ،همکاران و رایپر ا،ییما مارکوس، وآرز،س باس،) 5خواب مشکالت ،(1395 ،یلواسان
 بردبنر، -دیب ک،یکوو ؛2015 ماکسودو، و رایپر سوارس، دو،یپالس-کسوتویپ) 6خوردن اختالالت ،(2015

 ییگراکمال نیهمچن. (2015 ،یکورل و کیرد ،ستلهورراکب) 7زبان لکنت و( 2013 نر،یاستا -نومارک
و  وتیال راسموسون،) دارد یاواسطه نقش ،یخودکش مورددر تفکر و یرفتار یبازدار انیم ۀرابط در محورجامعه
 (. 2012 اوکانر،

 تامپسون، و آرگوس) است یاریشبه ،ییگراکمال با مرتبط یرهایمتغ از یکی اندداده نشان یگرید مطالعات
 یآگاه یعنی ،ونددیپیم وقوعبه لحظه همان در که است یزیچ آن از یآگاه و توجه از یحالت 8یاریشبه(. 2008
 را یاریشبه .دهدیم رخ ادراک یمتوال لحظات در رونیب طیمح با تعامل در و درون در آنچه به شخص روشن
 نیزکابت باور به (.2007 ،لوکرس و انیرا ،براون) اندکرده فیتعر زین یکنون تیواقع به شخص یاریشه حفظ

 .است یزندگ ۀلحظلحظه به قضاوت بدون و باز توجه و حال ۀلحظ در هدف به کردنتوجه یاریشبه (2000)
 کهچنان توجه، یدهخودنظم -1  :اندکرده ارائه مؤلفه دو شامل یفیتعر یاریشهب یبرا (2018) مالوف و اسکات

 ،یکنجکاو شامل که حال زمان ۀتجرب به نسبت فرد یریگجهت -2 و ابدی تمرکز حال زمان ۀتجرب بر فرد
 عنوانبه «حال زمان ۀربتج به توجه و یآگاه» ،فیتعار نیا یتمام مشترک یژگیو .است رشیپذ و یگشودگ

 (.2017 ،یکل و پلنسیپر) است یاریشبه ۀهست
 را آن و شود فراگرفته تواندیم که یمهارت عنوانبه هم و یذات تیظرف و یژگیو کی عنوانبه هم یاریشبه

 دندار رابطه ینیربالیغ و ینیبال یهاتیجمع در تنش کاهش با میمفاه نیا یهردو .است شده فیتعر کرد، نیتمر
 یاسازه را یاریشبه (2015) ستیندکوئیل و سانگ (.2017 کانر،ا و لسونیو ؛2011 ن،یهاگل و کار فرانرو، وانز،یا)

 احساسات، مانند یرونیب و یدرون یهامحرک ۀمشاهد -1 :است مهارت پنج شامل هک دانندیم یوجهچند
 مقابل در آگاهانه عمل -3 ،کلمات قیطر از هامحرک نیا به یزنبرچسب و فیتوص -2 ،عواطف و شناخت

                                                           
1. mood and anxiety disorders 

2. physical health 

3. depression  

4. obsessive-compulsive disorder 

5. sleep problems 

6. eating disorders 

7. stuttering 

8. mindfulness  
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 و ،احساسات و افکار مانند یدرون تجارب نکردنقضاوت -4 ،ییجا هر بر متمرکز توجه قیطر از خودکار عمل
 .بروند و ندیایب فقط افکار کهیطوربه ،یدرون تجارب به واکنش نداشتن -5

 یجانیه و یرفتار اختالالت درمان در یاریشبه آموزش بر یمبتن مداخالت ،گرفتهانجام مطالعات براساس
 یهادوره مجدد بازگشت ،(1992 ،همکاران و نیزکابت) یزدگوحشت اختالل و ریفراگ اضطراب اختالل مثل

 در ضعف و یاریشبه نایم میمستق یارابطه (2018) تاپر .اندبوده ثرمؤ (2015 فو، و وتزانیا لوماس،) یافسردگ
 ۀمراقب دادند نشان (2011) براون و یل ،برنز .کرد گزارش را ینیبال تیجمع در اهجانیه یبخشنظم یراهکارها

 یاریشبه .است مؤثر دانشگاه انیدانشجو ییگراکمال و یافسردگ اضطراب، استرس، عالئم کاهش در ارانهیشبه
 ،2مالل احساس اضطراب، ،یدگیتن عالئم کاهش و یزندگ تیفیک و یبهبود ،1خود به شفقت زانیم شیافزا با

 ارتریشبه افراد(. 2005 ،کوردوا و شاپیب ن،یآست ،رویشاپ) است مرتبط 4یاجتناب رفتار و خصومت ،3یسازیجسمان
 یراهکارها از کمتر ۀاستفاد زین و کمتر ۀشدادراک استرس القاشده، یاجتماع دیتهد کی به یفور یدهپاسخ در

  .(2016 ،یهانل) اندکرده گزارش را یاجتناب یامقابله
 قرار بهتجر و شیآزما معرض در را آن و اندکرده توجه ییگراکمال و یاریشبه ۀرابط به زین ییهاپژوهش

 ییگراکمالو  شدهادراک یاجتماع ۀمسئل حل ییتوانا انیم ۀرابط یبررس اب (2008) تامپسون و آرگوس .اندداده
 یارتباط ،یاواسطه نقش کی عنوانبه ارانهیشبه یگاهآ که دندیرس جهینت نیا به ،افسرده افراد در یاریشبه و
 نیهمچن و یافسردگ عالئم شدت و یاریشبه ،ییگراکمال ،شدهادراک یاجتماع ۀمسئل حل ییتوانا نیب ینفم

 در .دهدیم نشان یافسردگ شدت و افتهیناسازش ییگراکمال نیب مثبت یارتباط ،یاواسطه نقش عنوانبه
 گرید یهاروش از یکی عنوانبه (TM) 5یمتعال ۀقبمرا شد مشخص زین (2011) براون و یل برنز، پژوهش

 شورت .شودیم دانشگاه انیدانشجو در انهیگراکمال افکار و یافسردگ اضطراب، استرس، کاهش سبب یاریشبه
 را محورجامعه ییگراکمال و تنش احتماالً یذات یاریشبه که کردند مشاهده یامطالعه در (2013) انیمازمان و
 .کندیم مرتبط هم به یفکر نشخوار و یتکرار افکار حذف با

 یصورتبه ،یاریشبه ناتیتمر انجام نیح در گراکمال افراد که است شده مشاهده موارد یاریبس در
 خودیخودبه ییگراکمال رسدیم نظربه ،یموارد نیچن در. پردازندیم فنون و ناتیتمر انجام به گونهوسواس

 تواندیم که دارد تیاهم منظر نیا از حاضر پژوهش ن،یبنابرا ؛است یاریشبه ناتیتمر تیموفق راه سر بر یمانع
 کی توانیم را ییگراکمال ایآ که است نیا پژوهش یاصل ۀمسئل ،اساسنیبرا. بسنجد را یاهیفرض نیچن
 در یمنف ییگراکمال که است آن پژوهش یاصل یۀفرض ،راستا نیهم در .آورد شماربه یاریشبه یبرا نیبشیپ

. است یاریبهش سطوح در یکنندگینیبشیپ نقش یدارا ،محورجامعه و گرمحورید خودمحور، ۀگانسه ابعاد

                                                           
1. self compassion 

2. disphoria 

3. somatization  

4. avoidant behaviors 

5. transcendent meditation 
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 با محورجامعه و گرمحورید خودمحور، یهاییگراکمال انواع یباال سطوح که کنندیم انیب یفرع یهاهیفرض
 سطوح با ییگراکمال از نوع سه نیا نییپا سطوح نیهمچن. دارد یهمبستگ یاریبهش اسیمق ترنییپا سطوح

 .است یهمبستگ یدارا پژوهش ۀنمون در یاریبهش یباال

 

 یشناسروش
 محورجامعه و گرمحورید خودمحور، ییگراکمال ابعاد براساس یاریبهش سطوح ینیبشیپ هدف اب حاضر پژوهش

 ،ونهنم حجم یریگاندازه منظوربه. است یهمبستگ-یفیتوص آن هدف براساس پژوهش روش. است گرفته انجام
 :است آمده( 1) ۀرابط در که شد استفاده کوکران فرمول از

(1 )        

 ۀجامع نکهیا به توجه با و (p=q، 06/0=d، 96/1=z=5/0) فرمول نیا در فرضشیپ ریمقاد دادنقرار با
 صورتبه شد خواسته کنندگانشرکت از. آمد دستبه نفر 242 نمونه تیجمع ،است نفر 2500 حدود شامل یآمار

 یاریشبه ۀپرسشنام و( 1386 بشارت،) (TMPS) تهران ییگراکمال یچندبعد اسیمق ،دسترس در و داوطلبانه
(MAAS )(2003 ان،یرا و براون )یهاپرسشنامه حذف از یریشگیپ منظوربه حالنیباا .کنند لیتکم را 

 مخدوش، ۀپرسشنام 12 حذف با تیدرنها. افتی ادامه( مرد 239 و زن 38) نفر 277 تا هاداده یآورجمع مخدوش،
 یباق بودند، کرده شرکت پژوهش نیا در 1396 بهار در داوطلبانه صورتبه که (مرد 230 و زن 35) نفر 265

 یابزارها .بود 75/2 ارداستاند انحراف و سال 35 تا 18 ۀدامن با سال 1/24 کنندگانشرکت یسن نیانگیم .ماندند
 سه که تهران یچندبعد ییگراکمال اسیمق و یاریشبه اسیمق از اندعبارت پژوهش نیا در استفاده مورد

 .دنسنجیم را محورجامعه و گرمحورید خودمحور، ییگراکمال اسیمقریز

 قیتحق یابزارها
 یچندبعد ییگراکمال اسیمق (:1386 بشارت،) (TMPS) 1تهران یچندبعد ییگراکمال اسیمق

 (1990 روزنبالت، و الهارت مارتن، ،فروست) یقبل یهااسیمق براساس و است یسؤال 30 آزمون کی تهران
 ییگراکمال ،خودمحور ییگراکمال بعد سه اس،یمق نیا .است شده ساخته یفارس به (1386) بشارت توسط

 و حداقل .سنجدیم 5 تا 1 ۀنمر از رتکیل یادرجهپنج یهااندازه در را محورجامعه ییگراکمال و محورگرید
 کرونباخ یآلفا بیضرا .است 50 و 10 بیترتبه آزمون ۀگانسه یهااسیرمقیز در یآزمودن ۀنمر حداکثر

 از متشکل یانمونه در محورجامعه ییگراکمال و گرمحورید ییگراکمال ،خودمحور ییگراکمال یهااسیمقریز
 نیا خوب یدرون یهمسان ۀنشان که شد محاسبه 81/0 و 91/0 ،90/0 بیترتبه تهران، دانشگاه یدانشجو پانصد

                                                           
1. Tehran Multidimensional Perfectionism Scale (TMPS) 

2. Inventory of Interpersonal Problems (IIP-127) 
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 یبرا هفته چهار تا دو ۀفاصل با نوبت دو در هایآزمودن از نفر 78 یهانمره نیب یهمبستگ بیضرا .است اسیمق
 و محورگرید ییگراکمال ،خودمحور ییگراکمال یبرا بیضرا نیا .شد محاسبه ییبازآزما ییایپا سنجش

 ۀنشان که بودند معنادار >P 001/0 سطح در r= 84/0 و r، 79/0 =r= 85/0 بیترتبه محورجامعه ییگراکمال
 یاجرا قیطر از تهران یچندبعد ییگراکمال اسیمق زمانمه ییروا .است اسیمق بخشتیرضا ییبازآزما ییایپا

 اسیمق ،(1988 السنور،یو و اورنو ،بئر روزنبرگ، ،تزیهرو( )IIP-127) 2یفردنیب مشکالت اسیمق زمانهم
 یعاملپنج اسیمق ییگرابرون و یینوروزگرا یهااسیمقریز و (1983 ر،یو و تیو) (MHI-28) 1یروان سالمت
 یهمبستگ بیضرا جینتا .شد محاسبه هایآزمودن مورددر (1992 ،کرامک و کاستا) (R-NEOPI) 2نئو تیشخص

 یستیهزب ،(44/0) یفردنیب مشکالت با خودمحور ییگراکمال اسیرمقیز در هایآزمودن ۀنمر داد نشان رسونیپ
 یهمبستگ >P 001/0 سطح در (74/0) یینوروزگرا و (59/0) یشناختروان یدرماندگ ،(-62/0) یشناختروان

نیب مشکالت با گرمحورید ییگراکمال اسیرمقیز در هایآزمودن ۀنمر داد نشان نیهمچن جینتا .دارد معنادار
 و (25/0) یینوروزگرا ،(26/0) یشناختروان یدرماندگ ،(-35/0) یشناختروان یستیبهز ،(19/0) یفرد

 با محورجامعه ییگراکمال اسیرمقیز در هایآزمودن ۀنمر نیمعنادار دارد. همچن یهمبستگ (-22/0) ییگرابرون
 یدارا >P 001/0 سطح در (-44/0) ییگرابرون و (27/0) یینوروزگرا ،(-29/0) یشناختروان یستیبهز

 بشارت،) ندکیم دییتأ را تهران یچندبعد ییگراکمال اسیمق زمانهم ،ییروا جینتا نیا .است معنادار یهمبستگ
1386.) 

ارائه  (2003) انیرا و براون را اسیمق نیا :(2003 ان،یرا و براون) (MAAS) 3یاریشبه اسیمق
 باً یتقر =5 تا هرگز باًیتقر= 1) یادرجهپنج کرتیل فیط صورتبه را هیگو 15 ،یاریشبه سنجش یبرا که کردند

 87/0 تا 82/0 نیب نمونه 7 یرو اجرا با اسیمق نیا کرونباخ یآلفا. دهدیم قرار کنندگانشرکت اریاخت در( شهیهم
 حد در( P<001/0) روان سالمت یهاسازه گرید با ادیز یهمبستگ به توجه با زین آن ییروا. است شده گزارش

(. 1389 ،یقربان و پوریقاسم) است 78/0 یرانیا ۀجامع یهانمونه در اسیمق نیا ییایپا. است شده گزارش ییباال
 .است آمده دستبه 81/0 زین پژوهش نیا در اسیمق نیا خکرونبا یآلفا مقدار

 هاپرسشنامه متفاوت شیآرا دو طبق و گروه دو در قیتحق یابزارها اول ۀمرحل در پژوهش، دادنانجام یبرا
 شامل یآمار تیجمع انیم از و دسترس در صورتبه یریگنمونه روش. گرفت قرار کنندگانشرکت اریاخت در

 که شدند انتخاب( پسر 230 و دختر 35) نفر 265 ،(1396-1397 یلیتحص سال) تهران دانشگاه انیدانشجو
 یهاداده سپس .کردند پر را( MAAS) یاریبهش اسیمق و( TMPS) تهران یچندبعد ییگراکمال اسیمق

 در ییگراکمال ۀگانسه ابعاد یکنندگینیبشیپ نقش یبررس منظوربه. شدند SPSS افزارنرم وارد شدهیگردآور
 ریمتغ دو نیب ارتباط نبود ای وجود دادننشان یبرا رسونیپ یهمبستگ بیضر از ابتدا ،یاریبهش سطوح با ارتباط

 یکنندگینیبشیپ زانیم نییتع هدف با و رسونیپ یهمبستگ بیضر ۀمحاسب از پس. شد استفاده مالک و مستقل
                                                           
1. Mental Health Inventory (MHI-28) 

2. NEO Pesonality Inventory (NEOPI) 

3. Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS) 
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 یهاآزمون جینتا تیدرنها .شد استفاده یخط ونیرگرس لیتحل آزمون از ،یاریبهش با ارتباط در ییگراکمال ابعاد
 .شد گزارش هاافتهی بخش در و استخراج یآمار

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص( الف

 محورجامعه و گرمحورید خودمحور، ییگراکمال ابعاد براساس یاریبهش سطوح ینیبشیپ هدف با حاضر پژوهش
 یلیتحص سال در تهران دانشگاه یلیتحص یهارشته انیدانشجو شامل حاضر پژوهش یآمار ۀجامع. گرفت انجام

 2/86) مرد 231 شامل دانشجو نفر 268 تعداد. است دسترس در صورتبه یریگنمونه روش و 1397-1396
 و 90/23 یسن نیانگیم با( درصد 14/13) زن 37 و ،27/3 استاندارد انحراف و 20/24 یسن نیانگیم با( درصد

 . کردند شرکت پژوهش در 19/3 استاندارد انحراف
 هاشاخص فیتوص( ب

 در کل استاندارد انحراف و نیانگیم جنس، برحسب را پژوهش یرهایمتغ ارداستاند انحراف و نیانگیم 1 جدول
 . دهدیم نشان یبررس مورد ۀنمون

 پژوهش یرهایمتغ استاندارد انحراف و نیانگیم -1 جدول

 ریمتغ دختر پسر کل

 انحراف
 استاندارد

 نیانگیم
 انحراف

 استاندارد
 نیانگیم

 انحراف
 استاندارد

  نیانگیم

 خودمحور ییگراکمال 66/30 42/5 05/31 68/5 02/31 64/5

 گرمحورید ییگراکمال 97/29 30/6 50/31 93/6 32/31 86/6

 محورجامعه ییگراکمال 20/26 21/7 38/26 02/6 40/26 21/6

 یاریبهش 86/60 84/9 55/58 47/10 77/58 46/10

 

 در زنان زین یتیجنس یهاتفاوت نظر از. است منیا یدلبستگ سبک به مربوط یدلبستگ سبک در نمره نیشتریب
 ،05/31) مردان نمرات ،ییگراکمال اسیرمقیز سه هر در اما ،اندکرده کسب را یشتریب ۀنمر( 86/60) یاریشبه

 . است( 20/26 ،97/29 ،66/30) زنان از شتریب( 38/26 ،50/31

 
 ییگراکمال ابعاد و یاریشبه نیب یهمبستگ بیضر و رهایمتغ استاندارد انحراف ن،یانگیم -2 جدول

   نیانگیم استاندارد انحراف 1 2 3 4

 1 یاریشبه 83/58 43/10 -   

 2 محورخود ییگراکمال 05/31 63/5 -32/0** -  

 3 محورگرید ییگراکمال 36/31 85/5 -36/0** 59/0** - 

 4 محورجامعه ییگراکمال 40/26 22/6 -32/0** 33/0** 39/0** -

** P<  0/01  * P<0/05 
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 ،گرید عبارت به. است برقرار معکوس یارابطه یاریشبه و ییگرالکما ۀگانسه ابعاد نیب 2 جدول براساس
 ،r=-36/0) گرمحورید ییگراکمال ،(r، 05/0>P=-32/0) خودمحور ییگراکمال فرد، یاریشبه ۀنمر شیافزا با

05/0>P )محورجامعه ییگراکمال و (32/0-=r، 05/0>P  )ابدییم کاهش. 
 یاریبهش لک ۀنمر ونیرگرس لیتحل در مالک ریمتغ بودنبهنجار فرضشیپ ابتدا ون،یرسگر لیتحل انجام از قبل

 نرمال یمنحن با و شد یبررس استانداردشده یهاماندهیباق ستوگرامیه نمودار ۀلیوسبه ییگراکمال ابعاد یرو از
 عیتوز از ،یاریبهش نمرات ونیرسگر ۀاستانداردشد یهاماندهیباق داد نشان ستوگرامیه نمودار. مطابقت داده شد

 ۀرابط یاریبهش با ییگراکمال ابعاد یهاریمتغ ،شودیم مشاهده 2 جدول در که طورهمان. کندیم تیتبع نرمال
 آزمون جینتا. نشدند وارد نیبشیپ بلوک در رهایمتغ آن ،ونیرگرس مدل بهتر برازش منظوربه و ندارند یمعنادار

 یرو از یاریبهش ونیرگرس لیتحل یاجرا یبرا خطاها بودنمستقل ۀمفروض داد نشان( DW) 1واتسن-نیدورب
 د،یاست و کواکس) دارد قرار 50/2 تا 50/1 قبولقابل ۀدامن در که است برقرار (DW=93/1) ییگراکمال ابعاد

 استفاده 3تحمل و( VIF) 2انسیوار تورم عامل از ،نیبشیپ یرهایمتغ نیب چندگانه یخطهم یبررس یبرا(. 2009
 تحمل و 10 از کمتر VIF گر،ید انیب به. است برقرار رهایمتغ نیب یخطهم عدم ۀمفروض داد نشان جینتا و شد

 (.2010 اندرسون، و نیباب بلک، ر،یها) است قبولقابل 20/0 از باالتر
 

 هاهیفرض آزمون( ج
 یاریشبه یبرا ییگراکمال ۀگانسه ابعاد یکنندگینیبشیپ نقش نییتع یبرا ونیرگرس لیتحل از توانیم جهیدرنت

 عنوانبه (محورجامعه و محورگرید ،محورخود ییگراکمال) گانهسه ابعاد ،یونیرگرس مدل نیا در .کرد استفاده
 که است آن انگریب آزمون نیا یاجرا .شدند لیتحل وارد مالک ریمتغ عنوانبه یاریشبه و نیبشیپ یرهایمتغ

 ینیبشیپ ،یآمار لحاظبه ،یمعنادار صورتبه را یاریشبه راتییتغ از درصد 18 انندتویم ییگراکمال ۀگانسه ابعاد
 خط ثابت مقدار زین و یونیرگرس راستانداردیغ و استاندارد بیضرا نیهمچن .(2R، 01/0>P =18/0) کنند
  .است شده داده نشان 3 جدول در یونیرگرس

 یونیرگرس خط با مرتبط بتثا مقدار و یونیرگرس بیضرا -3 جدول
 B SE Beta t P مستقل ریمتغ

 00/0 39/23 - 64/3 24/85 ثابت مقدار
 04/0 -05/2 -14/0 13/0 -26/0 محورخود ییگراکمال
 00/0 -86/2 -20/0 11/0 -31/0 محورگرید ییگراکمال
 00/0 -10/3 -19/0 10/0 -32/0 محورجامعه ییگراکمال

 یاریشبه: مالک ریمتغ ؛ییگراکمال گانهسه ابعاد: نیبشیپ یرهایمتغ
 ،B=-26/0) خودمحور ییگراکمال یعنی ییگراکمال بعد سه هر وجود دهدیم نشان 3 جدول یهاافتهی

                                                           
1. Durbin-Watson test (DW) 

2. variance inflation factor (VIF) 

3. tolarance 



 175                                     ازدهمدو، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیاربردی روانهای کفصلنامه پژوهش

05/0>P)، گرمحورید ییگراکمال (31/0-=B، 01/0>P)، محورجامعه ییگراکمال و (32/0-=B، 01/0>P)، 
 ریز صورتبه استاندارد بیضرا از استفاده با یونیرگرس خط ۀمعادل بیترتنیبد و است معنادار یمارآ لحاظبه
 :آمد خواهد دستبه
 یاریشبه=  -14/0(خودمحور ییگراکمال) -20/0(گرمحورید ییگراکمال) -19/0(محورجامعه ییگراکمال)

 

 یریگجهینت و بحث
 چه و شود گرفته درنظر یتیشخص ۀصیخص کی عنوانبه چه ،ییگراکمال دهدیم نشان پژوهش نیا یهاافتهی

 نیا .کند ینیبشیپ را یاریشبه زانیم یمنف صورتبه تواندیم م،یآور نظردر یاریشه از یحالت عنوانبه را آن
 همکاران و اعظم زین و (2013) انیمازمان و شورت ،(2008) تامپسون و آرگوس یهاافتهی با راستاهم هاافتهی
  .اندداده نشان را یاریشبه و ییگراکمال معکوس ۀرابط زیمطالعات ن نیا .ستا (2015)

 انجام به محورجامعه و گرمحورید خودمحور، یعنی ،ییگراکمال ۀگانسه ابعاد یمبنابر که ییهاپژوهش در
 سالمت و یجسم یهانشانه کهیدرحال مثال، یبرا ؛است نبوده کسانی شهیهم بعد سه نیا با رهایمتغ ۀرابط ده،یرس

 محورجامعه ییگراکمال و هاآن نیب ،اندداشته یقو نسبتاً یارابطه خودمحور ییگراکمال با شدهادراک یجسم
 اما(. 1389 بشارت،) اندنداشته یمعنادار ۀرابط اصالً گرمحورید ییگراکمال با و شده مشاهده فیضع یاابطهر

 برابر باًیتقر یشدت با معنادار یارابطه یاریشبه و ییگراکمال ابعاد ۀهم نیب ،حاضر پژوهش یهاافتهی براساس
 انتظار را آن گرانید زا چه باشد، فرد خود به مربوط چه باال یاستانداردها نییتع که معناست بدان نیا. است برقرار
 خودمحور ییگراکمال با افراد .است ارانهیشبه یزندگ با تعارض در ،میکن منتسب جامعه به را آن چه و میباش داشته
 بر وسختسفت یارهایمع کردنبرآورده یپ در ،دارند ارقر آن در که یتیموقع از لحظه هر در تا کنندیم تالش
 رابطه در هاآن از یناش یشناخت یهاینگران و افکار و انهینوروزگرا و یاضطراب یهااحساس از اجتناب د،خو اعمال

 هاآن که است یلحظات یعنامبه حال ۀلحظ ،خودمحور ییگراکمال سبک با افراد یبرا درواقع .هستند خود با
 یبرا موانع رفع یپ در هاآن که است ییهازمان ،لحظات گرید و کنند برآورده را انهیگراکمال یارهایمع اندتوانسته
 ییارهایمع خود هاآن. است صورت نیهم به زین محورگرید ابعاد با افراد مورددر. اندبوده ارهایمع نیا کردنبرآورده

 گرانید توسط هاآن یارهایمع شدننبرآورده ،لیدل نیهم به. کنند تیرعا گرانید تا دارند انتظار و کنندیم وضع را
 و هاجانیه و است گرانید توسط نیقوان نقض همواره یزندگ هاآن یبرا. است کردننیزندگ لحظه در یمعنا به

 نیا از کدام هر با افراد درواقع. است بیترت نیهم به زین محورجامعه ییگراکمال در. دیآیم آن یپ در یمنف افکار
 از یسطوح ،هاآن از یناش یمنف یاهجانیه و گرانهتالش یارهایمع و افکار داشتن با ییگراکمال از ،سطوح

 ۀلحظ به توجه و درک یبرا را یاختنشروان یفضا که دارند را هاینگران و اهجانیه نیا با شدهاشغال یاریهش
 بدون ۀمشاهد و توجه ،افراد نیا 1فرامن ۀرانیگسخت یهازشار و ارهایمع ،گرید یسو از. گذاردینم یباق حال

 (.2013 ان،یمازمان و شورت ؛2017 لکا،یگن و یشبا) است همراه اندک یاریشبه با و کندیم محدود را هاآن قضاوت

                                                           
1. superego 
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 و احساسات به توسل و رشیپذ حال، ۀلحظ توجه، :دارند وجود یمتعدد یهامؤلفه ،یاریشبه فیتعر در
 و فرارونده یاتجربه اریشبه فرد دهدیم اجازه هامؤلفه نیا ۀمجموع(. 1394 ،یبیغر) یزندگ یجار یهانگرش

 بر یرونیب یهامحرک اثر به نکهیا ضمن یاتجربه نیچن در فرد ،گرید عبارت به. باشد داشته یزندگ از ایپو
 است یحال در نیا. دهدینم خرج به آن به یبندیپا ای تجربه آن حذف یبرا یتالش دارد، توجه بدنش و ذهن

 با فرد تیهو ییگو که است ییاستانداردها به یبندیپا و داشتننگه ،ییگراکمال ابعاد ۀهم مشترک یژگیو که
 قرار نانهیبرواقعیغ و یآرمان یارهایمع تحقق معادل را خود یشخص ارزش گراکمال افراد. است شده فیتعر هاآن
 به ،یدرون یآمادگ و نهیزم ساختنفراهم با زین ییگراکمال یاصل ۀمؤلف عنوانبه هاتاشتبا از ینگران. دهندیم

 خطر معرض در را گراکمال فرد همواره ،یشخص ارزش زا نادرست برداشت نیا. کندیم کمک ینگران نیا تداوم
 ییگراکمال یاصل ۀمؤلف عنوانبه اشتباهات از ینگران. دهدیم قرار انهیگراآرمان یارهایمع افتنینتحقق دیتهد و
 یبهرام و یلیرجلیم بشارت،) کندیم کمک ینگران نیا تداوم به ،یدرون یآمادگ و نهیزم ساختنفراهم با زین

 و دچار گونهوسواس و یتکرار کاراف یدارا نکهیا به توجه با ،ناسازگارانه ییگراکمال با افراد (.1394 ،احسان
 سطح ،لیدل نیهم به. ابدییم صیتخص مشکالت نیا به شانیاریهش تیظرف هستند، یفکر نشخوار

 توجه با هاآن. ندارند اریاخت در یرواندرون/برون یهامحرک داشتننظردر و توجه یراب یاانهاریهش یشناختروان
 کردنبرآورده و انهیگراکمال یهاتالش سمتبه شتریب ،دارند که یاانهیگراکمال یهاوسواس و هاینگران به
 ارهایمع نیا دنشنبرآورده از یناش یمنف یهاجانیه از بتوانند تا دهندینشان م لیتما رانهیگسخت یارهایمع

 ،یافسردگ اضطراب، مانند یمنف ئمعال از اجتناب جهت در آنان یشناختروان یانرژ جهیدرنت. کنند اجتناب
 تا شودیم صرف انهیگراالکم یارهایمع از یناش یذهن یهاینگران از یدور و یفکر نشخوار س،وسوا

لحظه یبرا یشناختروان ییفضا و کندیم پر را یاریهش یمنف یهاجانیه نیا. بودنلحظهدر و بودناریشبه
 اتو، و استوبر ؛2017 لکا،یگن و یشبا ؛2016 همکاران، و تیاسم) دگذارینم جابه دیعقا و اهجانیه حال، یها

2006 .) 
 و نسونیراب ن،یاوستاف) هستند یفیضع 1یبخشنظمخود یسازوکارها یدارا گراکمال افراد گر،ید طرف از

 به فرد یبرا که یمنف یهاجانیه سطح به جهتو با انهیگراکمال یهاینگران و افکار(. 2019 ،ژئون ؛2015 ر،یما
 تیریمد و یبخشنظمخود ییتوانا کند،یم اعمال او یرفتارها و هاارزش بر که یسخت یارهایمع و دارد همراه

برون/وندر یسازوکارها بر نتواند گراکمال فرد شودیم سبب مسئله نیهم و دهدیم کاهش را یرفتار و یذهن
 یشناخت و یجانیه تیریمد در یتواننا ،لیدل نیهم به(. 2016 س،یرویس) باشد داشته یبخشنظم و کنترل یروان
 ضعف بارا  آن و گذاردیم ریتأث یروانبرون و درون یایدن نیب تعادل جادیا و یتیریمد یهاییتوانا بر فرد، در

 توانندینم و هستند نناتوا خود درون و طیمح به توجه و دقت و ییتوانا در گراکمال افراد جهیدرنت .کندیم مواجه
 (.2019 ژئون، ؛2016 س،یرویس) معطوف کنند انهیگراکمال یهامالک از ریغ یزیچ به را خود توجه

کمال ابعاد انیم ۀرابط در تواندیم که است ییرهایمتغ گرید از ،یجانیه میتنظ ای 2یجانیه یبخشنظمخود
                                                           
1. self-regulation 

2. emotion regulation 
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 یاهجانیه بروز ییتوانا یمعنابه جانیه میتنظ. باشد داشته کنندهنییتب نقش یاریشبه و اسازگارانهن ییگرا
 نشان مطالعات(. 2018 ،یمورا و یلیب ث،یفیگر ،نگهامیکان) است یتیموقع و یرونیب طیشرا با تناسب در مختلف

. هستند یجانیه میتنظ از یترنییپا سطوح و ییتوانا یدارا رانهناسازگا ییگراکمال یباال سطوح با افراد اندداده
 ،هاآن کردنبرآورده جهت در تالش و انهیگراکمال افکار از یرویپ لیدلبه گراکمال افراد که است معنانابد نیا

 و ابتث یهاجانیه با بپردازند، طیمح یجانیه و یشناخت یواقع پردازش و یطیمح طیشرا به نکهیا یجابه
 ازمندین که مختلف طیشرا در زین لیدل نیهم به. دهندیم پاسخ یشناختروان یهاتیموقع ۀهم هب ناسازگارانه

 مانند انهیگراکمال یمنف یهاجانیه با است، طیمح با متناسب یاهجانیه بروز و یجانیه یریپذانعطاف
 پاسخ طیبه مح (2015 اسکات، و ویهسک ر،استوب) نوروز از یسطوح و( 2018 اوسکاوا،یالیم و نیلو) اضطراب

افتهی و است کینزد یبخشنظمخود تیظرف و ییتوانا یعنی یاریشبه فیتعار از یکی به درواقع نیا. دهندیم
 دو،یماس و رایپر سوارز، کاسترو، ؛2018 ،یمورا و یلیب ث،یفیگر نگهام،ینکا) کندیم نییتب را حاضر پژوهش یها

 (. 2017 همکاران، و دویماس ؛2017
 ،یفکر نشخوار انه،یگراکمال یهاینگران انه،یگراکمال ۀرانیسختگ یارهایمع ،ذکرشده یهانییتب ۀجیدرنت
 و هاآن در یاریشبه حسط کاهش موجب گرامالک افراد در فیضع جانیه میتنظ و یبخشخودنظم

  . شودیم یاریشبه با رابطه در ییگراکمال یمنف یکنندگینیبشیپ
 (یهمبستگ) پژوهش نوع و پژوهش یآمار ۀجامع .است بوده مواجه زین ییهاتیمحدودپژوهش با  نیا

 نظردر است الزم که دارد یبررس مورد یرهایمتغ یسشناعلت و ریتفس ،هاافتهی میتعم ۀنیزم در ییهاتیمحدود
 در سبب، نیبه هم و شد انتخاب دسترس در ۀداوطلبان ورتصبه پژوهش نیا در یبررس مورد ۀنمون .شود گرفته

 یهاروش از ،بهتر جینتا به یابیدست یبرا دشویم شنهادیپ .شود اطیاحت دیبا هاتیجمع ریسا به هاافتهی میتعم
 ،یاریشبه سطوح با آن ابعاد و ییگرامالک ۀطراب ۀمطالع یبرا شودیم شنهادیپ نیهمچن .شود گرفته بهره یتجرب
 ردانشجویغ گرید یهانمونه و جوامع در و یتجرب و یفیتوص یهاپژوهش در یگرید یشناختروان یرهایمتغ

 . دشو یبررس
 

 منابع
 ،(2و 1)10، یشناختروان یهاهشپژوتهران.  یچندبعد ییگراکمال اسیمق یابی(. ساخت و اعتبار1386م. ع. ) ،بشارت
67-49. 

 .42-62 ،(1)1 .ینیبال یشناسروان مطالعات. یجسم یماریبا سالمت و ب ییگراکمال ۀرابط(. 1389م. ع. ) ،بشارت

-27 (،33)9 .یتحول یشناسروان .ورزشکاران در یرقابت اضطراب و ییگراکمال .(1391. )ا. س ،ینیحس و ،.ع. م ،بشارت
15. 

 خشم نشخوار و خشم من، استحکام ،ییگراکمال ۀسیمقا .(1395. )م ،یلواسان یغالمعل و ،.م ،یطاهر ،.ع. م ،بشارت

-115 ،(26)7. یدرمانروان و مشاوره فرهنگ .یعمل-یفکر وسواس و یاساس یافسردگ اختالل به مبتال مارانیب در
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87. 

 یشناخت میتنظ ییو نارسا یفراشناخت یباورها یاواسطهنقش  .(1394. )ه ،احسان یر. ا.، بهرام ،یلیرجلیم.، ع. م ،بشارت
 بهداشت اصول. ریفراگ اضطراب اختالل به مبتال مارانیدر ب یو نگران یشناخت ییگراکمال نیب ۀرابطدر  جانیه

  .116-124 ،66. یروان

و روان یپزشکروان ۀمجل. یعروق-یقلب مارانیدر ب یادیبن یازهایو ن یاریبهوش(. 1389ن. ) ،ی. ا.، و قربانی ،پوریقاسم
 .154-162 ،(2)16 .رانیا یشناس

 .روان سالمت و یدرون ۀزیانگ نیب ۀرابطدر  یخودشناخت یندهایفرا یاهواسط نقش ۀمطالع .(1394ح. ر. ) ،یبیغر
 .تهران دانشگاه. یتیترب علوم و یسشناروان ۀدانشکد. یعموم یشناسروان ارشد یکارشناس ۀنامانیپا
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