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Abstract

جمیل منصوری
چکیده

The current study aims to predict the mindfulness levels
based on three dimensions of perfectionism including این پژوهش با هدف پیشبینی سطوح بهشیاری براساس سه بعد
self-oriented, other-oriented, and community-oriented.  روش. دیگرمحور و جامعهمحور انجام شده است،کمالگرایی خودمحور
According to the aim of the study, descripted-correlation
همبستگی- توصیفی،گردآوری اطالعات براساس نوع هدف پژوهش
method was chosen. The Statistical population is
comprised of all students of university of Tehran (in the  جامعۀ آماری تحقیق را تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در.است
academic year 2016–2017), and by using non-  تشکیل دادهاند که به1396-1397 دانشگاه تهران در سال تحصیلی
randomized available method, 265 students (230 males
230  دختر و35(  نفر265 ،روش نمونهگیری در دسترس غیرتصادفی
and 35 females) were selected. The Data collection tools
include Tehran Multidimensional Perfectionism Scale  ابزار سنجش شامل.پسر) از آنها بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند
(TMPS) and Mindful Attention and Awareness Scale ) و مقیاس بهشیاریTMPS( مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران
(MAAS), whose questionnaires were filled out by the
sample population. Pearson correlation coefficient and  از ضریب.) است که افراد نمونه آن را تکمیل کردندMAAS(
linear regression analysis were used to analyze the data.  برایSPSS همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی در نرمافزار
The findings showed a significant negative correlation  یافتهها نشان داد کمالگرایی با بهشیاری رابطۀ.تحلیل دادهها استفاده شد
between perfectionism and mindfulness. Linear
regression model indicated that the triple dimensions of  یافتهها نشان میدهد ابعاد، در مدل رگرسیون خطی.منفی معنادار دارد
perfectionism could predict 18% of mindfulness changes  درصد از تغییرات بهشیاری را بهصورت18 سهگانۀ کمالگرایی میتوانند
significantly (P<0.05). Based on the findings of the
 همچنین براساس یافتهها میتوان.)P>0/05( معنادار پیشبینی کنند
present study, it can be concluded that the triple
فرد
نتیجه گرفت که ابعاد سهگانۀ کمالگرایی میتوانند بر میزان موفقیت
dimensions of perfectionism can affect the success of a
person in mindful being. Adhering to standards and  پایبندی به استانداردها و نگرانی دربارۀ.در زندگی بهشیارانه تأثیر بگذارند
worrying about the expectations and negative reactions
of others in the perfectionist will make them not be انتظارات و واکنشهای منفی دیگران در افراد کمالگرا اجازه نمیدهد به
.اندازۀ کافی در اینجا و اکنون حضور داشته باشند
present enough here and now.
Keywords: Mindfulness, Self-Oriented Perfectionism,  کمالگرایی، کمالگرایی خودمحور، بهشیاری:واژههای کلیدی
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مقدمه
کمالگرایی 1به گرایش برای تعیین معیارهای عالی ،تالش برای بینقصبودن و تجربۀ ناخرسندی هنگامیکه
فرد احساس ناکاملبودن میکند ،اشاره دارد (بشارت و عطاری2017 ،؛ استوبر و اتو .)2006 ،هویت و فلت
( )1991کمالگرایی را شامل سه بعد خودمحور ،2دیگرمحور 3و جامعهمحور 4میدانند .کمالگرایی خودمحور،
گرایش فرد به تعیین و جستوجوی معیارهای عالی عملکرد برای خودش است .کمالگرایی دیگرمحور اشاره
به انتظار فرد از دیگران دارد تا در عملکردشان کامل باشند .در نوع سوم کمالگرایی ،فرد باور دارد که دیگران
از او انتظار کاملبودن دارند (بشارت.)2011 ،
کمالگرایی میتواند سازشیافته 5یا سازشنایافته 6باشد .مقایسۀ اندازههای گوناگون ابعاد کمالگرایی
بهوسیلۀ تحلیلعاملی توسط استوبر و اتو ( )2006دو عامل را بهعنوان زیربنای کمالگرایی معرفی کرده است:
تالشهای کمالگرایانه 7و نگرانیهای کمالگرایانه .8تالشهای کمالگرایانه ،کمالطلبی خود به شکل پیوسته
و سفتوسخت 9است .نگرانیهای کمالگرایانه نیز بهمعنای تردید وسواسی ،نگرانیهای افراطی درمورد انتظارات
دیگران و واکنشهای منفی شدید به شکستهای ادراکشده توسط فرد است .در این تحلیل ،کمالگرایی
خودمحور معادل تالشهای کمالگرایانه و کمالگرایی جامعهمحور معادل نگرانیهای کمالگرایانه است.
نگرانیهای کمالگرایانه بهطور ثابت با پیامدها ،فرایندها و مشخصات منفی از جمله نوروزگرایی ،10مقابلۀ
ناسازگارانه و عاطفۀ منفی همراه است .درواقع نگرانیهای کمالگرایانه بخش سازشنایافتۀ کمالگرایی را شامل
میشود .در مقابل ،تالشهای کمالگرایانه با فرایندها و پیامدهای مثبت از جمله وظیفهشناسی ،11مقابلۀ
سازگارانه و عاطفۀ مثبت همراه است و بخش سازشیافتۀ کمالگرایی را تشکیل میدهد (استوبر ،هسکیو و
اسکات .)2015 ،شواهد بیانگر آن است که کمالگرایی مثبت با بهزیستی روانشناختی 12رابطۀ مثبت و با
درماندگی روانشناختی 13رابطۀ منفی دارد (گرانمایهپور و بشارت.)2010 ،
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
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بازبینیهای جامع نقش تأثیرگذار ابعاد کمالگرایی در طیفی از مشکالت روانشناختی را نشان دادهاند .این
مشکالت عبارتاند از :اختالالت خلقی و اضطرابی( 1لوین و میالیاوسکاوا2018 ،؛ ساه ،جنیلکا و رایس2017 ،؛
دی بارتلو و وارنر2012 ،؛ فلت ،پانیکو و هویت2011 ،؛ بشارت و حسینی ،)1391 ،اختالل در سالمت جسمی2
(حسینینژاد ،بشارت ،حدادی و عبدالمنافی ،)2011 ،افسردگی 3و وسواس فکری-عملی( 4بشارت ،طاهری و
لواسانی ،)1395 ،مشکالت خواب( 5باس ،سوآرز ،مارکوس ،ماییا ،پریرا و همکاران2013 ،؛ برند و همکاران،
 ،)2015اختالالت خوردن( 6پیکسوتو-پالسیدو ،سوارس ،پریرا و ماکسودو2015 ،؛ کوویک ،بید -بردبنر،
نومارک -استاینر )2013 ،و لکنت زبان( 7براکلهورست ،دریک و کورلی .)2015 ،همچنین کمالگرایی
جامعهمحور در رابطۀ میان بازداری رفتاری و تفکر درمورد خودکشی ،نقش واسطهای دارد (راسموسون ،الیوت و
اوکانر.)2012 ،
مطالعات دیگری نشان دادهاند یکی از متغیرهای مرتبط با کمالگرایی ،بهشیاری است (آرگوس و تامپسون،
 .)2008بهشیاری 8حالتی از توجه و آگاهی از آن چیزی است که در همان لحظه بهوقوع میپیوندد ،یعنی آگاهی
روشن شخص به آنچه در درون و در تعامل با محیط بیرون در لحظات متوالی ادراک رخ میدهد .بهشیاری را
حفظ هشیاری شخص به واقعیت کنونی نیز تعریف کردهاند (براون ،رایان و کرسول .)2007 ،به باور کابتزین
( )2000بهشیاری توجهکردن به هدف در لحظۀ حال و توجه باز و بدون قضاوت به لحظهلحظۀ زندگی است.
اسکات و مالوف ( )2018برای بهشیاری تعریفی شامل دو مؤلفه ارائه کردهاند -1 :خودنظمدهی توجه ،چنانکه
فرد بر تجربۀ زمان حال تمرکز یابد و  -2جهتگیری فرد نسبت به تجربۀ زمان حال که شامل کنجکاوی،
گشودگی و پذیرش است .ویژگی مشترک تمامی این تعاریف« ،آگاهی و توجه به تجربۀ زمان حال» بهعنوان
هستۀ بهشیاری است (پرینسپل و کلی.)2017 ،
بهشیاری هم بهعنوان یک ویژگی و ظرفیت ذاتی و هم بهعنوان مهارتی که میتواند فراگرفته شود و آن را
تمرین کرد ،تعریف شده است .هردوی این مفاهیم با کاهش تنش در جمعیتهای بالینی و غیربالینی رابطه دارند
(ایوانز ،فرانرو ،کار و هاگلین2011 ،؛ ویلسون و اکانر .)2017 ،سانگ و لیندکوئیست ( )2015بهشیاری را سازهای
چندوجهی میدانند که شامل پنج مهارت است -1 :مشاهدۀ محرکهای درونی و بیرونی مانند احساسات،
شناخت و عواطف -2 ،توصیف و برچسبزنی به این محرکها از طریق کلمات -3 ،عمل آگاهانه در مقابل
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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عمل خودکار از طریق توجه متمرکز بر هر جایی -4 ،قضاوتنکردن تجارب درونی مانند افکار و احساسات ،و
 -5نداشتن واکنش به تجارب درونی ،بهطوریکه افکار فقط بیایند و بروند.
براساس مطالعات انجامگرفته ،مداخالت مبتنی بر آموزش بهشیاری در درمان اختالالت رفتاری و هیجانی
مثل اختالل اضطراب فراگیر و اختالل وحشتزدگی (کابتزین و همکاران ،)1992 ،بازگشت مجدد دورههای
افسردگی (لوماس ،ایوتزان و فو )2015 ،مؤثر بودهاند .تاپر ( )2018رابطهای مستقیم میان بهشیاری و ضعف در
راهکارهای نظمبخشی هیجانها در جمعیت بالینی را گزارش کرد .برنز ،لی و براون ( )2011نشان دادند مراقبۀ
بهشیارانه در کاهش عالئم استرس ،اضطراب ،افسردگی و کمالگرایی دانشجویان دانشگاه مؤثر است .بهشیاری
با افزایش میزان شفقت به خود ،1بهبودی و کیفیت زندگی و کاهش عالئم تنیدگی ،اضطراب ،احساس مالل،2
جسمانیسازی ،3خصومت و رفتار اجتنابی 4مرتبط است (شاپیرو ،آستین ،بیشاپ و کوردوا .)2005 ،افراد بهشیارتر
در پاسخدهی فوری به یک تهدید اجتماعی القاشده ،استرس ادراکشدۀ کمتر و نیز استفادۀ کمتر از راهکارهای
مقابلهای اجتنابی را گزارش کردهاند (هانلی.)2016 ،
پژوهشهایی نیز به رابطۀ بهشیاری و کمالگرایی توجه کردهاند و آن را در معرض آزمایش و تجربه قرار
دادهاند .آرگوس و تامپسون ( )2008با بررسی رابطۀ میان توانایی حل مسئلۀ اجتماعی ادراکشده و کمالگرایی
و بهشیاری در افراد افسرده ،به این نتیجه رسیدند که آگاهی بهشیارانه بهعنوان یک نقش واسطهای ،ارتباطی
منفی بین توانایی حل مسئلۀ اجتماعی ادراکشده ،کمالگرایی ،بهشیاری و شدت عالئم افسردگی و همچنین
بهعنوان نقش واسطهای ،ارتباطی مثبت بین کمالگرایی سازشنایافته و شدت افسردگی نشان میدهد .در
پژوهش برنز ،لی و براون ( )2011نیز مشخص شد مراقبۀ متعالی )TM( 5بهعنوان یکی از روشهای دیگر
بهشیاری سبب کاهش استرس ،اضطراب ،افسردگی و افکار کمالگرایانه در دانشجویان دانشگاه میشود .شورت
و مازمانیان ( )2013در مطالعهای مشاهده کردند که بهشیاری ذاتی احتماالً تنش و کمالگرایی جامعهمحور را
با حذف افکار تکراری و نشخوار فکری به هم مرتبط میکند.
در بسیاری موارد مشاهده شده است که افراد کمالگرا در حین انجام تمرینات بهشیاری ،بهصورتی
وسواسگونه به انجام تمرینات و فنون میپردازند .در چنین مواردی ،بهنظر میرسد کمالگرایی بهخودیخود
مانعی بر سر راه موفقیت تمرینات بهشیاری است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر از این منظر اهمیت دارد که میتواند
چنین فرضیهای را بسنجد .برایناساس ،مسئلۀ اصلی پژوهش این است که آیا کمالگرایی را میتوان یک
پیشبین برای بهشیاری بهشمار آورد .در همین راستا ،فرضیۀ اصلی پژوهش آن است که کمالگرایی منفی در
ابعاد سهگانۀ خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور ،دارای نقش پیشبینیکنندگی در سطوح بهشیاری است.
1. self compassion
2. disphoria
3. somatization
4. avoidant behaviors
5. transcendent meditation
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فرضیههای فرعی بیان میکنند که سطوح باالی انواع کمالگراییهای خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور با
سطوح پایینتر مقیاس بهشیاری همبستگی دارد .همچنین سطوح پایین این سه نوع از کمالگرایی با سطوح
باالی بهشیاری در نمونۀ پژوهش دارای همبستگی است.

روششناسی
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی سطوح بهشیاری براساس ابعاد کمالگرایی خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور
انجام گرفته است .روش پژوهش براساس هدف آن توصیفی-همبستگی است .بهمنظور اندازهگیری حجم نمونه،
از فرمول کوکران استفاده شد که در رابطۀ ( )1آمده است:
()1
با قراردادن مقادیر پیشفرض در این فرمول ( )z=1/96 ،d=0/06 ،p=q=0/5و با توجه به اینکه جامعۀ
آماری شامل حدود  2500نفر است ،جمعیت نمونه  242نفر بهدست آمد .از شرکتکنندگان خواسته شد بهصورت
داوطلبانه و در دسترس ،مقیاس چندبعدی کمالگرایی تهران (( )TMPSبشارت )1386 ،و پرسشنامۀ بهشیاری
(( )MAASبراون و رایان )2003 ،را تکمیل کنند .بااینحال بهمنظور پیشگیری از حذف پرسشنامههای
مخدوش ،جمعآوری دادهها تا  277نفر ( 38زن و  239مرد) ادامه یافت .درنهایت با حذف  12پرسشنامۀ مخدوش،
 265نفر ( 35زن و  230مرد) که بهصورت داوطلبانه در بهار  1396در این پژوهش شرکت کرده بودند ،باقی
ماندند .میانگین سنی شرکتکنندگان  24/1سال با دامنۀ  18تا  35سال و انحراف استاندارد  2/75بود .ابزارهای
مورد استفاده در این پژوهش عبارتاند از مقیاس بهشیاری و مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران که سه
زیرمقیاس کمالگرایی خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور را میسنجند.

ابزارهای تحقیق
مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران( )TMPS( 1بشارت :)1386 ،مقیاس کمالگرایی چندبعدی
تهران یک آزمون  30سؤالی است و براساس مقیاسهای قبلی (فروست ،مارتن ،الهارت و روزنبالت)1990 ،
توسط بشارت ( )1386به فارسی ساخته شده است .این مقیاس ،سه بعد کمالگرایی خودمحور ،کمالگرایی
دیگرمحور و کمالگرایی جامعهمحور را در اندازههای پنجدرجهای لیکرت از نمرۀ  1تا  5میسنجد .حداقل و
حداکثر نمرۀ آزمودنی در زیرمقیاسهای سهگانۀ آزمون بهترتیب  10و  50است .ضرایب آلفای کرونباخ
زیرمقیاسهای کمالگرایی خودمحور ،کمالگرایی دیگرمحور و کمالگرایی جامعهمحور در نمونهای متشکل از
پانصد دانشجوی دانشگاه تهران ،بهترتیب  0/91 ،0/90و  0/81محاسبه شد که نشانۀ همسانی درونی خوب این
)1. Tehran Multidimensional Perfectionism Scale (TMPS
)2. Inventory of Interpersonal Problems (IIP-127
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مقیاس است .ضرایب همبستگی بین نمرههای  78نفر از آزمودنیها در دو نوبت با فاصلۀ دو تا چهار هفته برای
سنجش پایایی بازآزمایی محاسبه شد .این ضرایب برای کمالگرایی خودمحور ،کمالگرایی دیگرمحور و
کمالگرایی جامعهمحور بهترتیب  r= 0/79 ،r= 0/85و  r= 0/84در سطح  P< 0/001معنادار بودند که نشانۀ
پایایی بازآزمایی رضایتبخش مقیاس است .روایی همزمان مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران از طریق اجرای
همزمان مقیاس مشکالت بینفردی( )IIP-127( 2هرویتز ،روزنبرگ ،بئر ،اورنو و ویالسنور ،)1988 ،مقیاس
سالمت روانی( )MHI-28( 1ویت و ویر )1983 ،و زیرمقیاسهای نوروزگرایی و برونگرایی مقیاس پنجعاملی
شخصیت نئو( )NEOPI-R( 2کاستا و مککرا )1992 ،درمورد آزمودنیها محاسبه شد .نتایج ضرایب همبستگی
پیرسون نشان داد نمرۀ آزمودنیها در زیرمقیاس کمالگرایی خودمحور با مشکالت بینفردی ( ،)0/44بهزیستی
روانشناختی ( ،)-0/62درماندگی روانشناختی ( )0/59و نوروزگرایی ( )0/74در سطح  P< 0/001همبستگی
معنادار دارد .نتایج همچنین نشان داد نمرۀ آزمودنیها در زیرمقیاس کمالگرایی دیگرمحور با مشکالت بین
فردی ( ،)0/19بهزیستی روانشناختی ( ،)-0/35درماندگی روانشناختی ( ،)0/26نوروزگرایی ( )0/25و
برونگرایی ( )-0/22همبستگی معنادار دارد .همچنین نمرۀ آزمودنیها در زیرمقیاس کمالگرایی جامعهمحور با
بهزیستی روانشناختی ( ،)-0/29نوروزگرایی ( )0/27و برونگرایی ( )-0/44در سطح  P< 0/001دارای
همبستگی معنادار است .این نتایج روایی ،همزمان مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران را تأیید میکند (بشارت،
.)1386
مقیاس بهشیاری( )MAAS( 3براون و رایان :)2003 ،این مقیاس را براون و رایان ( )2003ارائه
کردند که برای سنجش بهشیاری 15 ،گویه را بهصورت طیف لیکرت پنجدرجهای ( =1تقریباً هرگز تا  =5تقریب ًا
همیشه) در اختیار شرکتکنندگان قرار میدهد .آلفای کرونباخ این مقیاس با اجرا روی  7نمونه بین  0/82تا 0/87
گزارش شده است .روایی آن نیز با توجه به همبستگی زیاد با دیگر سازههای سالمت روان ( )P>0/001در حد
باالیی گزارش شده است .پایایی این مقیاس در نمونههای جامعۀ ایرانی  0/78است (قاسمیپور و قربانی.)1389 ،
مقدار آلفای کرونباخ این مقیاس در این پژوهش نیز  0/81بهدست آمده است.
برای انجامدادن پژوهش ،در مرحلۀ اول ابزارهای تحقیق در دو گروه و طبق دو آرایش متفاوت پرسشنامهها
در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت .روش نمونهگیری بهصورت در دسترس و از میان جمعیت آماری شامل
دانشجویان دانشگاه تهران (سال تحصیلی  265 ،)1396-1397نفر ( 35دختر و  230پسر) انتخاب شدند که
مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران ( )TMPSو مقیاس بهشیاری ( )MAASرا پر کردند .سپس دادههای
گردآوریشده وارد نرمافزار  SPSSشدند .بهمنظور بررسی نقش پیشبینیکنندگی ابعاد سهگانۀ کمالگرایی در
ارتباط با سطوح بهشیاری ،ابتدا از ضریب همبستگی پیرسون برای نشاندادن وجود یا نبود ارتباط بین دو متغیر
مستقل و مالک استفاده شد .پس از محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون و با هدف تعیین میزان پیشبینیکنندگی
)1. Mental Health Inventory (MHI-28
)2. NEO Pesonality Inventory (NEOPI
)3. Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS
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ابعاد کمالگرایی در ارتباط با بهشیاری ،از آزمون تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد .درنهایت نتایج آزمونهای
آماری استخراج و در بخش یافتهها گزارش شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی سطوح بهشیاری براساس ابعاد کمالگرایی خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور
انجام گرفت .جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان رشتههای تحصیلی دانشگاه تهران در سال تحصیلی
 1397-1396و روش نمونهگیری بهصورت در دسترس است .تعداد  268نفر دانشجو شامل  231مرد (86/2
درصد) با میانگین سنی  24/20و انحراف استاندارد  ،3/27و  37زن ( 13/14درصد) با میانگین سنی  23/90و
انحراف استاندارد  3/19در پژوهش شرکت کردند.

ب) توصیف شاخصها
جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را برحسب جنس ،میانگین و انحراف استاندارد کل در
نمونۀ مورد بررسی نشان میدهد.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
دختر

متغیر

کل

پسر

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

کمالگرایی خودمحور

30/66

5/42

31/05

5/68

کمالگرایی دیگرمحور

29/97

6/30

31/50

6/93

کمالگرایی جامعهمحور

26/20

7/21

26/38

6/02

26/40

بهشیاری

60/86

9/84

58/55

10/47

58/77

انحراف
استاندارد

انحراف
استاندارد

میانگین
31/02

5/64

31/32

6/86
6/21
10/46

بیشترین نمره در سبک دلبستگی مربوط به سبک دلبستگی ایمن است .از نظر تفاوتهای جنسیتی نیز زنان در
بهشیاری ( )60/86نمرۀ بیشتری را کسب کردهاند ،اما در هر سه زیرمقیاس کمالگرایی ،نمرات مردان (،31/05
 )26/38 ،31/50بیشتر از زنان ( )26/20 ،29/97 ،30/66است.
جدول  -2میانگین ،انحراف استاندارد متغیرها و ضریب همبستگی بین بهشیاری و ابعاد کمالگرایی
میانگین

انحراف استاندارد

1

1

بهشیاری

58/83

10/43

-

2

کمالگرایی خودمحور

31/05

5/63

**-0/32

-

3

کمالگرایی دیگرمحور

31/36

5/85

**-0/36

**0/59

-

4

کمالگرایی جامعهمحور

26/40

6/22

**-0/32

**0/33

**0/39

0/01 * P<0/05

<** P

2

3

4

-
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براساس جدول  2بین ابعاد سهگانۀ کمالگرایی و بهشیاری رابطهای معکوس برقرار است .به عبارت دیگر،
با افزایش نمرۀ بهشیاری فرد ،کمالگرایی خودمحور ( ،)P>0/05 ،r=-0/32کمالگرایی دیگرمحور (،r=-0/36
 )P>0/05و کمالگرایی جامعهمحور ( )P>0/05 ،r=-0/32کاهش مییابد.
قبل از انجام تحلیل رگرسیون ،ابتدا پیشفرض بهنجاربودن متغیر مالک در تحلیل رگرسیون نمرۀ کل بهشیاری
از روی ابعاد کمالگرایی بهوسیلۀ نمودار هیستوگرام باقیماندههای استانداردشده بررسی شد و با منحنی نرمال
مطابقت داده شد .نمودار هیستوگرام نشان داد باقیماندههای استانداردشدۀ رگرسیون نمرات بهشیاری ،از توزیع
نرمال تبعیت میکند .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،متغیرهای ابعاد کمالگرایی با بهشیاری رابطۀ
معناداری ندارند و بهمنظور برازش بهتر مدل رگرسیون ،آن متغیرها در بلوک پیشبین وارد نشدند .نتایج آزمون
دوربین-واتسن )DW( 1نشان داد مفروضۀ مستقلبودن خطاها برای اجرای تحلیل رگرسیون بهشیاری از روی
ابعاد کمالگرایی ( )DW=1/93برقرار است که در دامنۀ قابلقبول  1/50تا  2/50قرار دارد (کواکس و استید،
 .)2009برای بررسی همخطی چندگانه بین متغیرهای پیشبین ،از عامل تورم واریانس )VIF( 2و تحمل 3استفاده
شد و نتایج نشان داد مفروضۀ عدم همخطی بین متغیرها برقرار است .به بیان دیگر VIF ،کمتر از  10و تحمل
باالتر از  0/20قابلقبول است (هایر ،بلک ،بابین و اندرسون.)2010 ،

ج) آزمون فرضیهها
درنتیجه میتوان از تحلیل رگرسیون برای تعیین نقش پیشبینیکنندگی ابعاد سهگانۀ کمالگرایی برای بهشیاری
استفاده کرد .در این مدل رگرسیونی ،ابعاد سهگانه (کمالگرایی خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور) بهعنوان
متغیرهای پیشبین و بهشیاری بهعنوان متغیر مالک وارد تحلیل شدند .اجرای این آزمون بیانگر آن است که
ابعاد سهگانۀ کمالگرایی میتوانند  18درصد از تغییرات بهشیاری را بهصورت معناداری ،بهلحاظ آماری ،پیشبینی
کنند ( .)P>0/01 ،R2 =0/18همچنین ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیونی و نیز مقدار ثابت خط
رگرسیونی در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  -3ضرایب رگرسیونی و مقدار ثابت مرتبط با خط رگرسیونی
متغیر مستقل

B

SE

Beta

t

P

مقدار ثابت
کمالگرایی خودمحور

85/24

3/64

-

23/39

0/00

-0/26

0/13

-0/14

-2/05

0/04

کمالگرایی دیگرمحور
کمالگرایی جامعهمحور

-0/31
-0/32

0/11
0/10

-0/20
-0/19

-2/86
-3/10

0/00
0/00

متغیرهای پیشبین :ابعاد سهگانه کمالگرایی؛ متغیر مالک :بهشیاری
یافتههای جدول  3نشان میدهد وجود هر سه بعد کمالگرایی یعنی کمالگرایی خودمحور (،B=-0/26
)1. Durbin-Watson test (DW
)2. variance inflation factor (VIF
3. tolarance
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 ،)P>0/05کمالگرایی دیگرمحور ( ،)P>0/01 ،B=-0/31و کمالگرایی جامعهمحور (،)P>0/01 ،B=-0/32
بهلحاظ آماری معنادار است و بدینترتیب معادلۀ خط رگرسیونی با استفاده از ضرایب استاندارد بهصورت زیر
بهدست خواهد آمد:
(کمالگرایی جامعهمحور)( -0/19کمالگرایی دیگرمحور)( -0/20کمالگرایی خودمحور) = -0/14بهشیاری

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان میدهد کمالگرایی ،چه بهعنوان یک خصیصۀ شخصیتی درنظر گرفته شود و چه
آن را بهعنوان حالتی از هشیاری درنظر آوریم ،میتواند بهصورت منفی میزان بهشیاری را پیشبینی کند .این
یافتهها همراستا با یافتههای آرگوس و تامپسون ( ،)2008شورت و مازمانیان ( )2013و نیز اعظم و همکاران
( )2015است .این مطالعات نیز رابطۀ معکوس کمالگرایی و بهشیاری را نشان دادهاند.
در پژوهشهایی که برمبنای ابعاد سهگانۀ کمالگرایی ،یعنی خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور به انجام
رسیده ،رابطۀ متغیرها با این سه بعد همیشه یکسان نبوده است؛ برای مثال ،درحالیکه نشانههای جسمی و سالمت
جسمی ادراکشده با کمالگرایی خودمحور رابطهای نسبتاً قوی داشتهاند ،بین آنها و کمالگرایی جامعهمحور
رابطهای ضعیف مشاهده شده و با کمالگرایی دیگرمحور اصالً رابطۀ معناداری نداشتهاند (بشارت .)1389 ،اما
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،بین همۀ ابعاد کمالگرایی و بهشیاری رابطهای معنادار با شدتی تقریباً برابر
برقرار است .این بدان معناست که تعیین استانداردهای باال چه مربوط به خود فرد باشد ،چه از دیگران آن را انتظار
داشته باشیم و چه آن را به جامعه منتسب کنیم ،در تعارض با زندگی بهشیارانه است .افراد با کمالگرایی خودمحور
تالش میکنند تا در هر لحظه از موقعیتی که در آن قرار دارند ،در پی برآوردهکردن معیارهای سفتوسخت بر
اعمال خود ،اجتناب از احساسهای اضطرابی و نوروزگرایانه و افکار و نگرانیهای شناختی ناشی از آنها در رابطه
با خود هستند .درواقع برای افراد با سبک کمالگرایی خودمحور ،لحظۀ حال بهمعنای لحظاتی است که آنها
توانستهاند معیارهای کمالگرایانه را برآورده کنند و دیگر لحظات ،زمانهایی است که آنها در پی رفع موانع برای
برآوردهکردن این معیارها بودهاند .درمورد افراد با ابعاد دیگرمحور نیز به همین صورت است .آنها خود معیارهایی
را وضع میکنند و انتظار دارند تا دیگران رعایت کنند .به همین دلیل ،برآوردهنشدن معیارهای آنها توسط دیگران
به معنای در لحظه زندگینکردن است .برای آنها زندگی همواره نقض قوانین توسط دیگران است و هیجانها و
افکار منفی در پی آن میآید .در کمالگرایی جامعهمحور نیز به همین ترتیب است .درواقع افراد با هر کدام از این
سطوح ،از کمالگرایی با داشتن افکار و معیارهای تالشگرانه و هیجانهای منفی ناشی از آنها ،سطوحی از
هشیاری اشغالشده با این هیجانها و نگرانیها را دارند که فضای روانشناختی را برای درک و توجه به لحظۀ
حال باقی نمیگذارد .از سوی دیگر ،معیارها و ارزشهای سختگیرانۀ فرامن 1این افراد ،توجه و مشاهدۀ بدون
قضاوت آنها را محدود میکند و با بهشیاری اندک همراه است (اشبی و گنیلکا2017 ،؛ شورت و مازمانیان.)2013 ،
1. superego
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در تعریف بهشیاری ،مؤلفههای متعددی وجود دارند :توجه ،لحظۀ حال ،پذیرش و توسل به احساسات و
نگرشهای جاری زندگی (غریبی .)1394 ،مجموعۀ این مؤلفهها اجازه میدهد فرد بهشیار تجربهای فرارونده و
پویا از زندگی داشته باشد .به عبارت دیگر ،فرد در چنین تجربهای ضمن اینکه به اثر محرکهای بیرونی بر
ذهن و بدنش توجه دارد ،تالشی برای حذف آن تجربه یا پایبندی به آن به خرج نمیدهد .این در حالی است
که ویژگی مشترک همۀ ابعاد کمالگرایی ،نگهداشتن و پایبندی به استانداردهایی است که گویی هویت فرد با
آنها تعریف شده است .افراد کمالگرا ارزش شخصی خود را معادل تحقق معیارهای آرمانی و غیرواقعبینانه قرار
میدهند .نگرانی از اشتباهات بهعنوان مؤلفۀ اصلی کمالگرایی نیز با فراهمساختن زمینه و آمادگی درونی ،به
تداوم این نگرانی کمک میکند .این برداشت نادرست از ارزش شخصی ،همواره فرد کمالگرا را در معرض خطر
و تهدید تحققنیافتن معیارهای آرمانگرایانه قرار میدهد .نگرانی از اشتباهات بهعنوان مؤلفۀ اصلی کمالگرایی
نیز با فراهمساختن زمینه و آمادگی درونی ،به تداوم این نگرانی کمک میکند (بشارت ،میرجلیلی و بهرامی
احسان .)1394 ،افراد با کمالگرایی ناسازگارانه ،با توجه به اینکه دارای افکار تکراری و وسواسگونه و دچار
نشخوار فکری هستند ،ظرفیت هشیاریشان به این مشکالت تخصیص مییابد .به همین دلیل ،سطح
روانشناختی هشیارانهای برای توجه و درنظرداشتن محرکهای برون/درونروانی در اختیار ندارند .آنها با توجه
به نگرانیها و وسواسهای کمالگرایانهای که دارند ،بیشتر بهسمت تالشهای کمالگرایانه و برآوردهکردن
معیارهای سختگیرانه تمایل نشان میدهند تا بتوانند از هیجانهای منفی ناشی از برآوردهنشدن این معیارها
اجتناب کنند .درنتیجه انرژی روانشناختی آنان در جهت اجتناب از عالئم منفی مانند اضطراب ،افسردگی،
وسواس ،نشخوار فکری و دوری از نگرانیهای ذهنی ناشی از معیارهای کمالگرایانه صرف میشود تا
بهشیاربودن و درلحظهبودن .این هیجانهای منفی هشیاری را پر میکند و فضایی روانشناختی برای لحظه
های حال ،هیجانها و عقاید بهجا نمیگذارد (اسمیت و همکاران2016 ،؛ اشبی و گنیلکا2017 ،؛ استوبر و اتو،
.)2006
از طرف دیگر ،افراد کمالگرا دارای سازوکارهای خودنظمبخشی 1ضعیفی هستند (اوستافین ،رابینسون و
مایر2015 ،؛ ژئون .)2019 ،افکار و نگرانیهای کمالگرایانه با توجه به سطح هیجانهای منفی که برای فرد به
همراه دارد و معیارهای سختی که بر ارزشها و رفتارهای او اعمال میکند ،توانایی خودنظمبخشی و مدیریت
ذهنی و رفتاری را کاهش میدهد و همین مسئله سبب میشود فرد کمالگرا نتواند بر سازوکارهای درون/برون
روانی کنترل و نظمبخشی داشته باشد (سیرویس .)2016 ،به همین دلیل ،ناتوانی در مدیریت هیجانی و شناختی
در فرد ،بر تواناییهای مدیریتی و ایجاد تعادل بین دنیای درون و برونروانی تأثیر میگذارد و آن را با ضعف
مواجه میکند .درنتیجه افراد کمالگرا در توانایی و دقت و توجه به محیط و درون خود ناتوان هستند و نمیتوانند
توجه خود را به چیزی غیر از مالکهای کمالگرایانه معطوف کنند (سیرویس2016 ،؛ ژئون.)2019 ،
خودنظمبخشی هیجانی 2یا تنظیم هیجانی ،از دیگر متغیرهایی است که میتواند در رابطۀ میان ابعاد کمال
1. self-regulation
2. emotion regulation
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گرایی ناسازگارانه و بهشیاری نقش تبیینکننده داشته باشد .تنظیم هیجان بهمعنای توانایی بروز هیجانهای
مختلف در تناسب با شرایط بیرونی و موقعیتی است (کانینگهام ،گریفیث ،بیلی و مورای .)2018 ،مطالعات نشان
دادهاند افراد با سطوح باالی کمالگرایی ناسازگارانه دارای توانایی و سطوح پایینتری از تنظیم هیجانی هستند.
این بدانمعنا است که افراد کمالگرا بهدلیل پیروی از افکار کمالگرایانه و تالش در جهت برآوردهکردن آنها،
بهجای اینکه به شرایط محیطی و پردازش واقعی شناختی و هیجانی محیط بپردازند ،با هیجانهای ثابت و
ناسازگارانه به همۀ موقعیتهای روانشناختی پاسخ میدهند .به همین دلیل نیز در شرایط مختلف که نیازمند
انعطافپذیری هیجانی و بروز هیجانهای متناسب با محیط است ،با هیجانهای منفی کمالگرایانه مانند
اضطراب (لوین و میالیاوسکاوا )2018 ،و سطوحی از نوروز (استوبر ،هسکیو و اسکات )2015 ،به محیط پاسخ
میدهند .این درواقع به یکی از تعاریف بهشیاری یعنی توانایی و ظرفیت خودنظمبخشی نزدیک است و یافته
های پژوهش حاضر را تبیین میکند (کانینگهام ،گریفیث ،بیلی و مورای2018 ،؛ کاسترو ،سوارز ،پریرا و ماسیدو،
2017؛ ماسیدو و همکاران.)2017 ،
درنتیجۀ تبیینهای ذکرشده ،معیارهای سختگیرانۀ کمالگرایانه ،نگرانیهای کمالگرایانه ،نشخوار فکری،
خودنظمبخشی و تنظیم هیجان ضعیف در افراد کمالگرا موجب کاهش سطح بهشیاری در آنها و
پیشبینیکنندگی منفی کمالگرایی در رابطه با بهشیاری میشود.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است .جامعۀ آماری پژوهش و نوع پژوهش (همبستگی)
محدودیتهایی در زمینۀ تعمیم یافتهها ،تفسیر و علتشناسی متغیرهای مورد بررسی دارد که الزم است درنظر
گرفته شود .نمونۀ مورد بررسی در این پژوهش بهصورت داوطلبانۀ در دسترس انتخاب شد و به همین سبب ،در
تعمیم یافتهها به سایر جمعیتها باید احتیاط شود .پیشنهاد میشود برای دستیابی به نتایج بهتر ،از روشهای
تجربی بهره گرفته شود .همچنین پیشنهاد میشود برای مطالعۀ رابطۀ کمالگرایی و ابعاد آن با سطوح بهشیاری،
متغیرهای روانشناختی دیگری در پژوهشهای توصیفی و تجربی و در جوامع و نمونههای دیگر غیردانشجو
بررسی شود.
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