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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعيين نقش مستقيم مؤلفههای کمالگرایی با افسردگی و همچنين نقش غيرمستقيم
این مؤلفهها با ميانجیگری خود انتقادی با افسردگی بود .به این منظور تعداد  833نفر از دانشجویان دانشگاه
بوعلی سينا همدان به روش نمونهگيری تصادفی طبقهای انتخاب و به ابزارهای تحقيق شامل مقياس
کمالگرایی ،مقياس خود انتقادی و پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند .برای تحليل دادهها از همبستگی
پيرسون و تحليل مسير استفاده شد .نتایج ضریب همبستگی پيرسون نشان داد که بين مؤلفههای کمالگرایی
با خود انتقادی و افسردگی رابطه معنیداری وجود دارد .عالوه بر آن رابطه خود انتقادی با افسردگی نيز
معنیدار بود .نتایج تحليل مسير نيز نشان داد که ضرایب بتای مربوط به مسير کمالگرایی دیگر مدار به
افسردگی و مسير کمالگرایی جامعه مدار به خود انتقادی معنیدار نيست؛ اما ضرایب سایر مسيرها معنیدار
بود .شاخصهای برازش مدل نيز حاکی از برازش خوب مدل با دادهها بود .درمجموع نتایج نشان داد که 29
درصد از واریانس متغير افسردگی توسط مؤلفههای کمالگرایی و خود انتقادی و  00درصد از واریانس متغير
خود انتقادی توسط مؤلفههای کمالگرایی خودمدار و دیگر مدار تبيين شد .درمجموع با توجه به اطالعا
حاصله نتيجه گرفته میشود که از طریق اصالح خود انتقادی و مؤلفههای کمالگرایی به ميزان زیادی میتوان
افسردگی آزمودنیهای را کنترل کرد.

واژگان کلیدی :افسردگی ،کمالگرایی ،خود انتقادی ،دانشجویان.
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مقدمه
ارزیابی آمار بهداشت عمومی در سراسر جهان به افزایش مشکال
حوزه اختالال

بهداشت عمومی در

جدی روانی ،بهخصوص افسردگی 1اشاره دارد (لوپز ،مترز ،اززاتی،

جمسون و مورای )8332 ،8و انتظار میرود تا سال  8383افسردگی به دومين بيماری جدی
و شایع دنيا تبدیل شود (لوپز و همکاران .)8332 ،پژوهشگران بر نياز به شناسایی تفاو های
فردی در ميان افراد افسرده بهمنظور درک بهتر اینکه آیا همه افراد افسرده به جنبههای
مختلف درمانی پاسخگو هستند یا خير تأکيد کردهاند (باتلر8313 ،0؛ بلت ،زاروف ،لنس،
هاولی ،آیروبک8313 ،4؛ زاروف ،مانگراین و سانتور .)8334 ،2در دهه گذشته پژوهشها
نشان داده است که کمالگرایی 2یک عامل شناختی مهم در شخصيت انسان محسوب
میشود که با نشانههای افسردگی ارتباط باالیی دارد (بروین و فيتکوزنز1997 ،7؛ دانکلی،
سانيزلو ،گيرلو و مک گالشن8332 ،2؛ انز و کوکس.)8332 ،9
کمالگرایی عقيده و باوری است که با مجموعهای از معيارهای بسيار باال برای عملکرد
و گرایش به قانون همهیاهيچ مشخص میشود .هویت و فلت )8338( 13کمالگرایی را تالش
برای بینقص بودن تعریف کردهاند .هاماچک )1972( 11کمالگرایی را به دو بعد بهنجار و
نابهنجار تقسيم میکند ،بر اساس این تقسيمبندی ،کمالگرای بهنجار از تالش و رقابت برای
برتری و کمال لذ

میبرد و درعينحال محدودیتهای شخصی را به رسميت میشناسد؛

اما کمالگرای نوروتيک به دليل انتظارا غيرواقعبينانه هرگز از عملکرد خود راضی نخواهد
شد .کمالگرایی نابهنجار نگرانی درباره بروز اشتباه و ترس از قضاو های دیگران درباره
1. depression
2. Lopez, Mathers, Ezzati, Jameson & Murray
3. Beutler
4. Blatt, Zuroff, Lance, Hawley & Auerback
5. Zuroff, Mongrain, & Santor
6. perfectionism
7. Brewin & Fifth-Cozens
8. Dunkley, Sanislow, Grilo & McGlashan
9. Enns & Cox
10. Hewitt, Flett
11. Hamachek
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خود است .فراست ،مارتين ،الهار

3

و روزن -بليت )1993( 1برای کمالگرایان نابهنجار

این ویژگیها را ذکر کردهاند :ترس از اشتباه ،معيارهای باال ،انتظارا

باال از دیگران و

تردید درباره عملکرد ،ترجيح به نظم و سازماندهی و ترس از شکست .پژوهشگران
کمالگرایی را با طيف گستردهای از آسيبهای روانی همراه دانستهاند (براورز و ویگيوم،8
1990؛ هویت و فلت .)a1991 ،هویت و فلت ( )b1991کمالگرایی را دارای سه بعد ذکر
کردهاند :کمالگرایی خویشتن مدار 0کمالگرایی دیگر مدار 4و کمالگرایی جامعه مدار

2

کمالگرایی خویشتن مدار ،خود هدایتکننده است و شامل وضع استانداردهای باال و
غيرواقعبينانه برای خود ،تالش برای رسيدن به این استانداردها و تمرکز بر نقصها و
شکستها در عملکرد ،همراه با خود نظار گریهای دقيق است (هاماچک1972 ،؛ هویت
و فلت .)b1991 ،اگرچه هویت و فلت ( )1991 bنشان دادهاند که کمالگرایی خودمحور
با انتقاد از خود و سرزنش خود در ارتباط است ،پژوهشها نشان داده است کمالگرایی
خودمدار لزوم بيماریزا و نابهنجار نيست و بهطور ثابت با افسردگی در ارتباط نيست (دانکلی
و بالنکستين .)8333 ،2تری -شر  ،گلين ،اسليد و دیوی )1992( 7نشان دادهاند که اگر
کمالگرای ان خویشتن مدار توانایی رسيدن به استانداردهای خود را داشته باشند احتمال
افسرده شدنشان بسيار کم میشود ،این شکل از کمالگرایی ،نزدیکترین بعد به سازهای
است که غالبا بهعنوان کمالگرایی شناختهشده است (بشار  .)1020 ،کمالگرایان دیگر
مدار ،استانداردهای سطح باالیی را برای دیگران تعيين میکنند ،رفتار مردم را سختگيرانه
مورد قضاو قرار میدهند و دارای انتظارا افراطی و ارزشيابی انتقادی از دیگران هستند.
تصور میشود کمالگرایی دیگر مدار با افسردگی همبستگی ندارد چون بهجای تمرکز بر
شکست شخصی بر کوتاهیهای دیگران تمرکز دارد (هویت و فلت.)1990 ،b1991 ،
1. Frost, Marten, Lahart & Rosenblate
2. Brouwers & Wiggum
3. self-oriented perfectionism
4. other-oriented perfectionism
5. socially prescribed perfectionism
6. Blankstein
7. Terry-Short, Glynn Owens, Slade & Dewey
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کمالگرایان جامعهگرا بر این باورند که دیگران انتظارا

و استانداردهای باال و گاه

غيرواقعی از آنها دارند (هویت و فلت )b1991 ،و آنها باید بهمنظور دستيابی به پذیرش و
تایيد دیگران این استانداردها را تأمين نمایند (بلت و همکاران .)8313 ،پژوهشها نشان داده
است که کمالگرایی جامعهگرا با افسردگی و خود انتقادی 1هم در نمونههای غير نوروتيک
و هم در نمونههای نوروتيک همبسته است (دانکلی و بالنکستين8333 ،؛ هویت و فلت،
1990 ، b1991؛ ویا و گيلبر .)1992 ،8
نه ارتباط بين کمالگرایی و افسردگی انجامشده است .هویت
پژوهشهای متعددی درزمي ٔ
و فلت ( )a1991نشان دادند که هم کمالگرایی خودمدار و هم کمالگرایی دیگر مدار هر
دو نمرا

افسردگی آزمودنیها را پيشبينی میکنند .در بخشی از یک پژوهش ،انس و

کاکس ( )1999در نمونهای بالينی از بيماران با اختالل افسردگی اساسی به بررسی روابط بين
ابعاد کمالگرایی مقياس هویت و فلت و عالئم افسردگی پرسشنامه افسردگی بک پرداختند
و نشان دادند که هر سه بعد صفت کمالگرایی خودمدار ،دیگر مدار و جامعه مدار با
افسردگی ارتباط دارند و بعد جامعه مدار با افسردگی ارتباط بسيار قویتری را نشان داد .در
ایران نيز بشار

( )1020در پژوهشی به مقایسه ابعاد کمالگرایی در بيماران افسرده و

مضطرب و گروه سالم پرداخت .نتایج نشان داد که بيماران افسرده ،سطوح باالتری از
کمالگرایی خودمدار را در مقایسه با دو گروه دیگر داشتند ،درحالیکه بيماران اضطرابی،
سطوح باالتری از کمالگرایی جامعه مدار را در مقایسه با دو گروه دیگر داشتند .عالوه بر
آن نتایج نشان داد که افسردگی به ترتيب با سطوح باالی کمالگرایی خودمدار و
کمالگرایی جامعه مدار و اضطراب تنها با سطوح باالی کمالگرایی جامعه مدار ارتباط
معناداری نشان دادند.
یکی دیگر از ویژگی شخصيتی که با ناسازگاریهای متعددی در ارتباط است ،خود
انتقادی هست .مدل نظری و تجربی پيشنهادشده توسط زوراف ،سناتور و مانگراین)8332( 0
1. self criticism
2. Wyatt & Gilbert
3. Santor & Mongrain
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ادعا میکند که ویژگیهای انگيزشی ،شناختی و بين فردی خود انتقادی بهصور

پویا با

عوامل محيطی تعامل دارد و باعث افزایش و حفظ آسيبها و ناراحتیهای روانی میشود.
بال

و زاروف معتقدند ( )1998افراد خودانتقاد افرادی هستند که بر دستيابی به اهداف و

درگير شدن سختگيرانه بر قضاو از خود بسيار تأکيد دارند و در لذ بردن از دستيابی
به اهداف خود ناتواناند .افراد خود انتقاد دارای مشخصههای احساس بیارزشی ،احساس
گناه و شکست شناساییشدهاند .خود انتقادی بهعنوان یک عامل منحصربهفرد پيشبينی
افسردگی (دانکلی و بالنکستين و فلت )1997 ،و احساسا

منفی (زاروف ،موسکوویتز و

کوته )1999 ،1شناختهشده است.
خود انتقادی بهطور مثبت با عامل روان رنجوری بين پنج عامل شخصيتی رابطه دارد
(کارال ،8کوکس و انز8330 ،؛ دانکلی و همکاران .)1997 ،با توجه به نظر تامپسون 0و زوراف
( )8334دو نوع ناکارآمد خودارزیابی منفی وجود دارد :انتقاد از خود مقایسهای 4و انتقاد از
خود درونی .2انتقاد از خود مقایسهای بهعنوان یک دیدگاه منفی نسبت به خود در مقابل
دیگران تعریف میشود .در این سطح تمرکز بر روی مقایسه نامطلوب خود با دیگران است
که بهصور

برتر دیدن دیگران صور

میگيرد و فرد دیدی خصمانه یا انتقادی نسبت به

دیگران نشان میدهد .درنتيجه این ارزیابیها فرد دچار ناراحتی و نارضایتی در برخورد با
دیگران میشود .سطح دیگر خود انتقادی ،مربوط میشود بهنقد منفی از خود در مقایسه با
استانداردهای شخصی و خصوصی .بر اساس پژوهشهای تامپسون و زوراف ()8334
استانداردهای داخلی این افراد همواره استانداردهای سطح باالیی را شامل میشوند و همواره
نگاهی به گذشته دارند .درنتيجه دستيابی به استانداردهای شخصی ،مشکلی بزرگ برای آنها
محسوب میشود  .تمرکز خود انتقادی درونی بر مقایسه خود با دیگران نيست ،بلکه بر
کمبودهای فرد از منظر خود شخص تمرکز میکند .گيلبر  ،کالرک ،همپل ،مایلز و

´1. Moskowitz & Coˆ te
2. Clara
3. Thompson
)4. Comparative Self-Criticism (CSC
)5. Internalized Self-Criticism (ISC
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آیرونز )8334( 1نشان دادهاند که خود انتقادی مقایسهای باعث ایجاد نااميدی ،احساس
حقار

و بیکفایتی میشود و خود انتقادی درونی باعث ایجاد انزجار و نفر

میشود .هر دو شکل خود انتقادی بهصور

از خود

مثبت باهم همبسته هستند .تعدادی زیادی از

پژوهشگران استدالل کردهاند که اهميت خود انتقادی تنها به دليل ایجاد استرس و افسردگی
نيست بلکه نقش مهمی در ساخت و ایجاد یک محيط پرتنش ایجاد میکند (بالنکستاین و
دانکلی8338 ،؛ هویت و فلت8338 ،؛ زوراف و همکاران .)8334 ،افراد دارای خود انتقادی
باال به دليل خودارزیابی افراطی از عملکردشان و اینکه تمرکز اصلی آنها بر جنبههای منفی
وقایعی است که برایشان اتفاق میافتد احتمال ابتال به افسردگی باالیی دارند (هویت و فلت،
 )1990این افراد به علت ترس باال از عدم پذیرش و ترس از موردانتقاد قرار گرفتن از سوی
دیگران افسردگی بيشتری را نسبت به افراد با خود انتقادی پایين تجربه میکنند (دانکلی،
سانيسلو و همکاران .)8332 ،با توجه به ویژگیهای افراد دارای خودانتقادی باال ،پژوهشها
نشان داده است خود انتقادی پيشبين قدرتمندی برای استرس روزانه ،تعامال

اجتماعی

منفی ،مقابله اجتنابی و افسردگی و عالئم افسردگی هست (دانکلی و همکاران8332 ،؛
زاروف و همکاران .)8334 ،پژوهش گيلبر و همکاران ( )8332نشان میدهد مؤلفه خود
انتقادی با کمالگرایی خویشتن مدار و کمالگرایی دیگر مدار نيز رابطه دارد ،این رابطه
دیدگاه هویت و فلت ( )b1991را کمالگرایی خویشتن مدار را با خود سرزنش گری و
خود انتقادی مرتبط میدانند مایيد مینماید .همچنين استدالل شده است که افراد با
کمالگرایی زیاد به دليل داشتن استانداردهای سطح باال بسيار بيشتر خود انتقادی دارند و این
ویژگی آسيبپذیری آنها را در برابر شکست همچنين واکنش منفی شناختی در برابر
شکست را افزایش میدهد (آنشل و منصوری8332 ،8؛ بسر ،0فلت و هيو  .)8334 ،با توجه
به مطالب ذکرشده و خالء پژوهشی موجود ،سؤال اصلی پژوهش این است که نقش مستقيم
مؤلفههای کمالگرایی با افسردگی و همچنين نقش غيرمستقيم این مؤلفهها با ميانجیگری
خود انتقادی با افسردگی چگونه است؟
1. Gilbert, Clarke, Hempel, Miles & Irons
2. Anshel & Mansouri
3. Besser
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روش پژوهش
روش مورداستفاده در این پژوهش ،توصيفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش
کليه دانشجویان شاغل به تحصيل دانشگاه بوعلی سينا همدان در سال  1098بودند .حجم
نمونه موردپژوهش  833دانشجو ( 133دانشجوی دختر و  133دانشجوی پسر) بود که با روش
نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بدین شکل که ابتدا  4دانشکده از مجموع
دانشکدههای دانشگاه بوعلی سينا همدان ،بهصور تصادفی ساده انتخاب شد و سپس از هر
دانشکده  2تعداد کالس و از هر کالس  13تعداد دانشجو ( 2پسر و  2دختر) به روش تصادفی
ساده برگزیده شدند.
ابزار اندازهگيری که در این پژوهش بهکاربرده شده است به این شرح است
مقیاس کمالگرایی (ام پی اس :)1برای اندازهگيری کمالگرایی از مقياس
چندبعدی کمالگرایی ،ام پی اس (فلت و هویت )1991 ،استفاده شد .ام پی اس از سه
خرده مقياس  12گویه ای تشکيلشده است که کمالگرایی خودمدار ،کمالگرایی دیگر
مدار و کمالگرایی جامعه مدار را اندازه میگيرد .آزمودنیها ميزان موافقت خود را بر
روی یک مقياس ليکر

 2درجهای نشان میدهند و نمرههای باالتر نشان دهند

کمالگرایی بيشتر است .تحقيقا

زیادی از چندعاملی بودن روایی و پایایی مقياس ام پی

اس در جمعيتهای بالينی ،دانش آموزان و دانشجویان و عموم مردم حمایت میکنند
(هویت و فلت .)1991 ،دامنة ضرایب آلفا برای این مقياس بين  3/74تا  3/29گزارششده
است و خرده مقياسها با سازههایی همبستگی داشتهاند که ازلحاظ نظری مشابه بودهاند و
تحت تأثير سوگيریهای پاسخ قرار نگرفتهاند .هر سه خرده مقياس از همسانی درونی خوبی
برخوردارند .ضریب آلفای کرانباخ برای کمالگرایی خودمدار ،کمالگرایی دیگر مدار و
کمالگرایی جامعه مدار به ترتيب  3/28 ،3/22و  3/27گزارششده است (هویت و فلت،
.)b1991

)1. Multidimensional Perfectionism Scale (MPS
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مقیاس خود انتقادی :1در این پژوهش برای اندازهگيری خود انتقادی از مقياس 88
مادهای خود انتقادی /حمله به خود /قو

قلب (گيلبر  ،همپل ،مایلز و آیرونز)8334 ،

استفاده شد .پاسخ به هر سؤال این مقياس در یک طيف  2رتبهای از نوع ليکرتی از کامالً
مخالفم ( )3تا کامالً موافقم ( )4تنظيمشده و حداکثر و حداقل نمره آن به ترتيب از صفر تا
 22در نوسان است .گيلبر و همکاران ( )8334ضریب پایایی آلفای کرونباخ این مقياس را
 3/93گزارش کردهاند.
پرسشنامه افسردگی بک :2این پرسشنامه رایجترین ابزار استفادهشده برای
اندازهگيری شد

افسردگی است (قاسمزاده و همکاران  )8332دومين ویرایش پرسشنامه

افسردگی بک ( )BDI-IIکه در پژوهش حاضر مورداستفاده قرارگرفته است ،در سال
 1992توسط بک ،استير و براون 0منتشر شد .این آزمون از  81ماده مرتبط با نشانههای مختلف
افسردگی (شناختی ،عاطفی ،بدنی و نباتی) تشکيلشده است .قاسمزاده و همکاران ()8332
در اعتباریابی فرم فارسی این پرسشنامه در یک نمونه  182نفری از دانشجویان ،همسانی
درونی باالیی ،آلفای کرونباخ  3/27و پایایی باز آزمایی را  3/74گزارش کردند .همچنين
ضریب همبستگی بين این پرسشنامه با فرم فارسی پرسشنامه افکار خودآیند (هولون و کندال،4
 )1923برای سنجش اعتبار همزمان این آزمون  3/77گزارش شد .این یافتهها پایایی و اعتبار
همزمان فرم فارسی  BDI-IIرا بهعنوان ابزار سنجش نشانههای افسردگی در نمونههای غير
بالينی موردحمایت قرار میدهند (قاسمزاده و همکاران.)8332 ،

)1. Self Criticism Scale (SCS
2. Beck
3. Steer & Brown
4. Hollon & Kendall
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یافتهها پژوهش
در جدول  1یافتههای توصيفی شامل ميانگين ،واریانس و همبستگی بين متغيرهای
موردپژوهش ارائهشده است.
جدول  .1آمارههای توصيفی متغيرهای پيشبين و مالك ()n=322
متغيرها

 .1افسردگی
 .8خود انتقادی
 .0کمالگرایی خودمدار
 .4کمالگرایی دیگر مدار
 .2کمالگرایی جامعه مدار
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**p<1/11

همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،همبستگی بين همه متغيرهای موردپژوهش در
سطح  p≤0/01معنیدار است .در گام بعد برای آزمون مدل طراحیشده از تحليل مسير
استفاده شد .پيش از استفاده از تحليل مسير در ابتدا وجود دادههای پر با استفاده از نمودار
باکس پال 1موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد  8داده پر وجود دارد که از مجموعه
دادهها حذف شدند .در گام بعد بهمنظور بررسی خطی بودن رابطه متغيرها از نمودار
اسکتر8استفاده شد .نتایج نشان داد که رابطه بين متغيرهای مورد بررسی خطی است .عالوه بر
آن نمودار پراکنش توزیع تراکمی مقادیر مشاهدهشده و مورد انتظار یک شيب  42درجه را
نشان داد و همه نقاط روی خط قرار گرفتند که حاکی از نرمال بودن توزیع باقيماندهها بود.
همچنين نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف نيز نشان داد که توزیع دادهها نرمال است
1. boxplot
2. scatter plot

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی شماره نوزدهم ،سال پنجم ،تابستان 49

01

( .)p>0/05مفروضه یکسانی واریانسها از طریق نمودار کردن باقيماندههای پاکشده
در مقابل مقادیر پيشبينیشده استاندارد 8بررسی شد .نقاط بهصور

1

تصادفی پراکندهشده

بودند که حاکی از یکسانی واریانسها بود .بهمنظور بررسی استقالل خطاها از آماره دوربين
واتسون استفاده شد .نتایج نشان داد مفروضه استقالل برقرار است (مقادیر حاصله بين 1/27
تا  8به دست آمد) .مفروضه هم خطی چندگانه 0از طریق آماره تلرانس و همچنين تورم
واریانس ( )VIFبررسی شد .نتایج نشان داد کمينه تلرانس برابر با  3/23و بيشينه مقدار تورم
واریانس برابر  8است که نشان میدهد هم خطی چندگانه بين متغيرهای مستقل وجود ندارد.
با توجه به برقرار بودن مفروضهها از تحليل رگرسيون استفاده شد .نتایج در ادامه ارائهشده
است.

شكل  .1مدل اوليه تحقيق و ضرایب مسير مربوطه

در مدل مذکور ضرایب استاندارد هرکدام از مسيرهای ترسيمشده ارائهشده است .بنا به
پيشنهاد تامپسون (ميرز ،گامست و گارینو )8332 ،زیر مجموعهای از شاخصهای برازش
کلی شامل خی دو ،شاخص برازش نرم شده ( ،)NFIشاخص برازش مقایسهای ( )CFIو
ریشه دوم ميانگين مجذورا

خطای تقریب ( )RMSEAمهمترین شاخصهای برازش
1. studentized
2. standard predicted value
3. multiCollinearity
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میباشند .لذا برای پژوهش حاضر شاخصهای ذکرشده محاسبه شد .نتایج آزمون خی دو
نشان داد که مقدار این آماره برابر با  82/2است که با درجا

آزادی  ،1مقدار سطح معنی

داری آن  3/3332به دست آمد که بيانگر برازش ضعيف مدل با دادهها هست .مقدار شاخص
برازش نرم شده ( )NFIو شاخص برازش مقایسه ای ( )CFIمی تواند بين صفر و  1باشد.
مقادیر  3/92و باالتر ،قابل قبول فرض می شوند .مقادیر  NFIو  CFIدر تحقيق حاضر به
ترتيب برابر با  3/424و  3/422است .بر اساس مالک  3/92و باالتر ،این مقادیر نيز حاکی از
برازش ضعيف مدل با دادهها می باشد.
ریشه دوم ميانگين مجذورا

خطای تقریب ( )RMSEAمتوسط باقيمانده های بين

همبستگی/کوواریانس مشاهده شده نمونه و مدل مورد انتظار برآورد شده از جامعه را نشان
می دهد .لوهلين ( )8-4مقادیر کمتر از  3/32را نشان دهنده برازش خوب 3/32 ،تا  3/13را
بيانگر برازش متوسط و باالتر از  3/13را نشان دهنده برازش ضعيف می داند .مقدار
 RMSEAبرای پژوهش حاضر  3/82به دست آمد که بيانگر برازش ضعيف مدل با دادهها
هست .عالوه بر آن نتایج معنیداری ضرایب مسير نشان داد که سطح معنیداری مربوط به
رابطه کمالگرایی دیگر مدار به افسردگی و مسير کمالگرایی جامعه مدار به خود انتقادی
معنیدار نيست .لذا با حذف مسيرهای ذکر شده ،مدل اصالح شده ترسيم و به شرح زیر مورد
آزمون قرار گرفت.

شكل  .3مدل اصالح شده تحقيق و ضرایب مسير مربوطه
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در مدل مذکور ضرایب استاندارد هر کدام از مسيرهای ترسيم شده ارائه شده است .نتایج
آزمون خی دو نشان داد که مقدار این آماره برابر با  0/38است که با درجا

آزادی ،8

مقدار سطح معنی داری آن  3/88به دست آمد که بيانگر برازش مناسب مدل با دادهها هست.
مقادیر  NFIو  CFIدر تحقيق حاضر به ترتيب برابر با  3/994و  3/992به دست آمد .با
توجه به اینکه مقادیر باالتر از  3/92برای شاخصهای ذکر شده مناسب است؛ لذا مقادیر به
دست آمده مدل را تائيد می کنند.
ریشه دوم ميانگين مجذورا خطای تقریب ( )RMSEAبرای مدل اصالح شده 3/321
به دست آمد که بيانگر برازش خوب مدل با دادهها هست .عالوه بر آن نتایج معنیداری
ضرایب مسير نشان داد که همه ضرایب معنیدار می باشند .بزرگترین ضریب مسير مربوط به
رابطه کمالگرایی خودمدار با خود انتقادی ( )β=3/42و کوچکترین ضریب مسير مربوط به
رابطه کمالگرایی دیگر مدار با خود انتقادی ( )β=3/12می باشد .همچنين نتایج نمودار
مذکور نشان می دهد که  29درصد از واریانس متغير افسردگی توسط متغيرهای موجود در
مدل تبيين میشود .عالوه بر آن  00درصد از واریانس متغير خود انتقادی توسط متغير
مؤلفههای کمالگرایی خودمدار و دیگر مدار تبيين میشود .درمجموع با توجه به اطالعا
حاصله نتيجه گرفته میشود که مدل اصالح شده از برازش خوبی با دادهها برخوردار می
باشد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج ضریب همبستگی پيرسون نشان داد که بين مؤلفههای کمالگرایی با خود انتقادی و
افسردگی رابطه معنیداری وجود دارد پژوهشهای متعدد دیگری نيز نشان دادهاند که
کمالگرایی با افسردگی و خود انتقادی هم در نمونههای غير نوروتيک و هم در نمونههای
نوروتيک همبسته است (دانکلی و بالنکستين8333 ،؛ هویت و فلت1990 ، b1991 ،؛ ویا
و گيلبر  .)1992 ،عالوه بر آن رابطه خود انتقادی با افسردگی نيز معنیدار بود که در
پژوهشهای دانکلی و بالنکستين و فلت ( ،)1997زاروف ،موسکوویتز و کوته (،)1999
کارال ،کوکس و انز ( )8330و هویت و فلت ( )1990نيز مایيد شده است .افراد دارای خود
انتقادی باال به دليل خودارزیابی افراطی از عملکرد شان و اینکه تمرکز اصلی آنها بر
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جنبههای منفی وقایعی است که برایشان اتفاق می افتد احتمال ابتال به افسردگی باالیی دارند،
این افراد به علت ترس باال از عدم پذیرش و ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن از سوی دیگران
افسردگی بيشتری را نسبت به افراد با خود انتقادی پایين تجربه میکنند (دانکلی ،سانيسلو و
همکاران .)8332 ،نتایج تحليل مسير نيز نشان داد که ضرایب بتای مربوط به مسير کمالگرایی
دیگر مدار به افسردگی و مسير کمالگرایی جامعه مدار به خود انتقادی معنیدار نيست.
همانطور که قبال ذکر شد ،کمالگرایان دیگر مدار ،استانداردهای سطح باالیی را برای
دیگران تعيين میکنند ،رفتار مردم را سختگيرانه مورد قضاو
انتظارا

قرار میدهند و دارای

افراطی و ارزشيابی انتقادی از دیگران هستند .دليل اینکه ضرایب بتای مربوط به

مسير کمالگرایی دیگر مدار با افسردگی معنیدار نشده است این است که کمالگرایان
دیگر مدار بهجای تمرکز بر شکست شخصی بر کوتاهیهای دیگران تمرکز دارند و علت
شکست خود را عامل بيرونی قلمداد میکنند که کمک بزرگی در جهت حفظ روحيه و
دوری از افسردگی محسوب میشود ،این نتيجه هم سو با یافته های هویت و فلت (b1991؛
 )1990و دانکلی و بالنکستين و فلت ( )1997می باشد .کمالگرایان جامعهگرا بر این باورند
که دیگران انتظارا و استانداردهای باال و گاه غيرواقعی از آنها دارند و آنها باید بهمنظور
دستيابی به پذیرش و مایيد دیگران این استانداردها را تامين نمایند معنیدار نشدن ضریب بتا
کمالگرایی جامعه مدار با خود انتقادی را میتوان این گونه تبيين کرد که کمالگرایان
جامعه مدار با تمرکز بر انتظارا

و استانداردهای دیگران بهنقد منفی از خود در مقایسه با

استانداردهای شخصی و خصوصی نمی پردازند درنتيجه خود انتقادی درونی کمتری دارند،
تمرکز خود انتقادی درونی بر مقایسه خود با دیگران یا استانداردهای دیگران نيست ،بلکه بر
کمبودهای فرد از منظر خود شخص تمرکز میکند که این یافته با پژوهش استبر و همکاران
( )8332همخوانی دارد اما این نتيجه با پژوهشهای دانکلی و بالنکستين ()8333؛ هویت و
فلت (b1991؛ )1990؛ ویا و گيلبر ( )1992ناهمخوان است .شاخصهای برازش مدل
نيز حاکی از برازش خوب مدل با دادهها بود.
درمجموع نتایج نشان داد که  29درصد از واریانس متغير افسردگی توسط مؤلفههای
کمالگرایی و خود انتقادی تبيين میشود  ،همانطور که پيش تر نيز توضيح داده شده بود
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افراد با کمالگرایی و خود انتقادی باال درصد باالتری از ابتال به افسردگی را نشان میدهند،
افراد با خود انتقادی باال بر دستيابی به اهداف و درگير شدن سختگيرانه بر قضاو از خود
تأکيد دارند و در لذ بردن از دستيابی به اهداف خود ناتوانند و دارای مشخصه های احساس
بی ارزشی ،احساس گناه و شکست شناسایی شده اند و این ویژگیها بهعنوان عوامل
پيشبينی افسردگی و احساسا

منفی شناختهشده اند (دانکلی و بالنکستين و فلت1997 ،؛

زاروف ،موسکوویتز و کوته .)1999 ،کمال گرایان نابهنجار نيز دارای ویژگیهایی از قبيل
ترس از اشتباه ،معيارهای باال ،انتظارا

باال از دیگران و تردید درباره عملکرد ،ترجيح

بنظم و سازماندهی و ترس از شکست شناسایی شده اند و پژوهشگران این ویژگیهای
کمالگرایی را نيز با طيف گستردهای از آسيبهای روانی از جمله افسردگی همراه دانستهاند
(براورز و ویگيوم1990،؛ هویت و فلت .)a1991 ،نتایج این پژوهش نشان داد  00درصد از
واریانس متغير خود انتقادی توسط مؤلفههای کمالگرایی خودمدار و دیگر مدار تبيين می
شود .کمالگرایی خودمدار ،خود هدایتکننده است و شامل وضع استانداردهای باال و
غيرواقعبينانه برای خود ،تالش برای رسيدن به این استانداردها و تمرکز بر نقصها و
شکستها در عملکرد ،همراه با خود نظار گریهای دقيق است (هاماچک1972 ،؛ هویت
و فلت .)b1991 ،هویت و فلت ( )1991 bنشان دادهاند که کمالگرایی خودمدار با انتقاد از
خود و سرزنش خود در ارتباط است .کمالگرایان دیگر مدار ،استانداردهای سطح باالیی را
برای دیگران تعيين میکنند (هویت و فلت .)1990 ،b1991 ،کمالگرایان خودمحور و دیگر
مدار به دليل داشتن انتظارا سطح باال از خود یا اجتماع دچار نارضایتی از نرسيدن به سطح
استانداردهای مورد نظر می شوند ،درنتيجه به سرزنش خود و خود انتقادی از عملکرد
شخصی یا عملکردی که دیگران نسبت به آنها اعمال میکنند می پردازند در پژوهشهای
آنشل و منصوری ( )8332و بسر ،فلت و هيو

( )8334نيز این رابطه مایيد شده است.

درمجموع با توجه به اطالعا حاصله نتيجه گرفته میشود که از طریق اصالح خود انتقادی
و مؤلفههای کمالگرایی بهخصوص مؤلفه های کمالگرایی خودمدار و کمالگرایی دیگر
مدار به ميزان زیادی میتوان افسردگی آزمودنیها را کنترل نمود.
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