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The aim of this study was to construct a structural model of 

self-critical perfectionism and the symptoms of depression, 

anxiety and stress as mediators of experiential avoidance and 

rumination. The statistical population of this study was all 

high school students in Nurabad (Delfan). 380 high school 

students in Noorabad (Delfan) city on the scale of 

multidimensional perfectionism (MPS), multidimensional 

experimental avoidance questionnaire (MEAQ), rumination-

reflection questionnaire (RRS) and depression, anxiety and 

stress questionnaire (DASS-21) They answered. The results 

of Pearson correlation coefficient showed that there is a 

positive and significant relationship between perfectionism 

and its components with rumination, experiential avoidance, 

depression, anxiety and stress (P≥0.001). In the model of 

structural equations, the relatio nships between the 

mentioned variables had an acceptable fit and the results 

showed that 26% of the variance of rumination is explained 

by perfectionism and 30% of the variance of experiential 

avoidance is explained by perfectionism. Also, 47% of the 

variance of depression, anxiety and stress is explained by 

perfectionism, experiential avoidance and rumination. 

Perfectionism is both directly and indirectly correlated with 

depression, anxiety, and stress through rumination and 

experiential avoidance. Therefore, it is recommended to hold 

workshops on perfecting perfectionism and managing 

rumination and avoiding emotional experiences in students. 
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 مقاله اطالعات  چکیده

 ،یافسردگ نشانگان و خودانتقادانه ییگراکمال یساختار یالگو هدف با پژوهش نیا

 یجامعهانجام شد.  یو نشخوار فکر یااجتناب تجربه یاواسطه نقش استرس و اضطراب

شهرستان نورآباد )دلفان(  یدوم متوسطه یدوره آموزاندانش تمام پژوهش نیا یآمار

 سایمق بهدوم شهرستان نورآباد )دلفان(  یمقطع متوسطه آموزاندانش از نفر 380بودند. 

، (MEAQ) یاجتناب تجرب یچندبعد ینامهپرسش ،(MPS) یچندبعد ییگراکمال

و  اضطراب ،یافسردگ ینامهپرسش و (RRS) تأمل -یفکر نشخوار ینامهپرسش

 داد اننش رسونیپ یهمبستگ بیضر از حاصل جینتادادند.  پاسخ (DASS-21)استرس 

 ،یافسردگ ،یاتجربه اجتناب ،یفکر نشخوار با آن یهامؤلفه و ییگراکمال نیب که

 یالگودر  (.P≤001/0) دارد وجود یداریمعن و مثبتی رابطه استرس و اضطراب

 جینتا برخوردار بود و یمذکور، از برازش قابل قبول یرهایمتغ نیروابط ب ،یساختار معادالت

 از درصد 30 و ییگراتوسط کمال ینشخوار فکر انسیدرصد از وار 26نشان داد که 

 از درصد 47 نیهمچن. شودیم نییتب ییگراکمال توسط یاتجربه اجتناب انسیوار

 نشخوار و یاتجربه اجتناب ،ییگراکمال توسط استرس و اضطراب ،یافسردگ انسیوار

 قیطر از میمستق ریطور غبه هم و میطور مستقههم ب ییگرا. کمالشودیم نییتب یفکر

دارد.  یهمبستگ استرس و اضطراب ،یبا افسردگ یاو اجتناب تجربه یفکر نشخوار

نشخوار  تیریو مد ییگراکمال اصالح ینهیدر زم یآموزش یهاکارگاه یبرگزار ن،یبنابرا

 .شودیم هیتوص آموزاندانشدر  یجانیو اجتناب از تجارب ه یفکر

 09/05/1400  دریافت: 

 25/03/1401 اصالح نهایی:

 25/03/1401 پذیرش:

 25/03/1401 انتشار آنالین:
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 مقدمه

ا که بپذیری مکرر است ای با بازگشتافسردگی، اختالل دوره

های ناراحتی یا غمگینی فراگیر و پایدار، نداشتن حس لذت از فعالیت

های مرتبط با برخی افکار منفی، کمبود انرژی، نشانهقراری، و روزمره، بی

)انجمن  شوددشواری در تمرکز و آشفتگی خواب و اشتها مشخص می

روز افسردگی با توجه به سن، جنس، (. ب2013، 1پزشکی آمریکاروان

فرهنگی متفاوت است و انواع افسردگی بر اساس  یهتحصیالت و پیشین

های شیدایی یا حالتشدت، فراگیری، اختالل عملکرد، وجود یا نبود دوره

 (.2015 ،2 نگیاووسا، ج -بال)ری،  شودهای پسیکوزی متمایز می

 تز،یاست )مور یپزشکروان میوخ ای یجد اختالل کی یافسردگ اختالل

نشانه از یابه مجموعه ی(. افسردگ2019 ،3گلیو م لدیهاوش ر،ینیب د،یرشایا

. ودشیم فرد تیفعال و تفکر خلق، در رییتغ موجب که شودیم اطالق ها

 و یو از دست دادن عالقه که باعث کاهش عملکرد فرد ینیاحساس غمگ

 زین زشیانگ و یانرژ سطوح ه،یخواب، تغذ یدر الگو رییتوأم با تغ یاجتماع

در حال  ی(. افسردگ2020 ،4کورچاک و گالیماد ،)گوالسانت دهدی م یرو

 ات هاروارد دانشگاه گزارش به و شده یتلق قرن یماریب نیتریحاضر جد

 ،)هتچ رفتگیم قرار عیشا یهایماریب دوم ای اول یرتبه در 2020 سال

 (. 201 ،5دیفرو و راس مارتوس، پوتر،

چهارم فهرست  فیرا در رد یافسردگ بهداشت، یجهانسازمان 

در سراسر جهان قرار داده است  یمشکالت بهداشت عموم نیحادتر

 یرو شده انجام پژوهش 28 لیفراتحل جینتا(. 2018 ،6همکارانو  یران)

 یافسردگ شروع نیانگیم که داد نشان یعموم تیجمع از نفر 10617

 الگوت،یو) است( درصد 6/12 تا درصد 8/3 یهدامن)در  درصد 8/8 مهاد

 ت،یهو ،یشر ،یشر یمطالعه جی(. نتا2016 ،7آلونسو و یباباگل رو،یفرر

گرایی و نشانه( بر اساس مدل وجودی کمال2015) 8فلت و موشگاش

نشان دادند که دشواری در پذیرش گذشته )نگریستن  ،های افسردگی

ای منسجم، پذیرفتنی، ارضاکننده و معنادار( تجارب زندگی به گونه به

های افسردگی محور با نشانهجامعه گرایی راکمال یهرابط یهنحو

گرایی جامعهکند: افرادی که در مقیاس کمالتاحدودی مشخص می

کنند، به دلیل کشمکش با تحکیم تجارب یمباالیی کسب  یهمحور نمر

                                                                                                                                                                                                
1 . American Psychiatric Association 
2 . Rey, Bella-Awusah, Jing  
3 . Moritz, Irshaid, Beiner, Hauschildt, & Miegel 
4.  Colasanto, Madigan, & Korczak 
5.  Hatch, Potter, Martus, Rose, & Freude 
6 . Ranney, Pittman, Dunsiger, Guthrie, Spirito, Boyer, & 

Cunningham 
7 . Vilagut, Forero, Barbaglia, & Alonso 
8 . Sherry, Sherry, Hewitt, Mushquash, & Flett  
9 . Besser 
10 . rejection sensitivity 

های افسردگی عنوان داستان معنادار شخصی، دچار نشانهبه آنان زندگی

گرایی جامعه( نشان دادند که کمال2015) تیو هو 9سریب فلت،شوند. می

های افسردگی را سطوح نشانه ،10در تعامل با حساسیت به طرد رمحو

گرایان افرادی نشان داد که کمال هاآنکند. نتایج پژوهش بینی میپیش

خود درگیر هستند، برای اثبات خودشان از نظر کامل بودن تالش می

 یهدهندنشان یشخصنیببه روابط  هاآن 11کنند و حساسیت زیاد

 سکات،ا اپ،ی ،ییفرارشکست و پذیرفته نشدن آنان نزد دیگران است. 

 خود به شفقت هدف با یپژوهش در (2018) 12یاروچیس و نینستیا

 نیا هب بزرگساالن و نوجوانان نیب در یافسردگ و ییگراکمال یاواسطه

کمال با رابطه در یاکنندهلیتعد نقش خود به شفقت که دیرس جهینت

 یهرا در دو گروه نوجوانان و بزرگساالن داشت. رابط یو افسردگ ییگرا

های های افسردگی و اضطراب در پژوهشگرایی با نشانهابعاد کمال

 و یکاسل چ،یگواینیمکنز ،مختلف متعدد مشخص شده است )فرنی

ه ک (. اضطراب تشویشی فراگیر، ناخوشایند و مبهم است2016، 13اسپادا

اغلب عالئم دستگاه خودکار نظیر سردرد، تعریق، تپش قلب، احساس 

سینه و ناراحتی مختصر معده نیز با آن همراه است.  یهتنگی در قفس

کند؛ یعنی فرد را اضطراب هشداری است که فرد را گوش به زنگ می

شود فرد بتواند برای کند که خطری در راه است و باعث میمتوجه می

(. براساس 2015 ،14زیروئ و سادوک سادوک،خطر اقدام کند )مقابله با 

 ا،یند در نفر پنج تا چهار هر از باًیتقر که رسدیمطالعات مختلف، به نظر م

 شودیم مبتال یروان اختالالت انواع به اضطراب اثر در نفر کیساالنه 

یم لیتشک مردان را درصد 41 و اندرصد را زن 61 تعداد، نیا از که

 تا 16 نیسن نیب اضطراب وعیش معمول طوربه است ذکر انیشا. دهند

( نشان 2011و همکاران ) 16(. ییند2010 ،15لبرگری)اسپ است سال 65

گرایانه در تأیید مفاهیم کمال یداریطور معنبه گراکمال افراد دهندیم

با سوء  ییباالبسیار  یهمبودهستند. این سوء تعبیرها  یدچار سوگیر

افتد دارند یو اضطراب اتفاق م یچه در افسردگنظیر آن یمنف یتعبیرها

 (. 2017 ،17پاردو و نیلس)

 ییگراکمالبا هدف  ی( در پژوهش2015) 18موروز و یدانکل مندل،

: سال 4 یریگیپ کی در اضطراب و یافسردگ عالئم و خودانتقادانه

11 . hypersensitive 
12 . Ferrari, Yap, Scott, Einstein, & Ciarrochi  
13 . Fernie, McKenzie, Nikcˇevic´, Caselli, & Spada 
14 . Sadock, Sadock, & Ruiz  
15 . Spielberger 
16 . Yiend 
17 . Lessin & Pardo 
18 . Mandel, Dunkley, & Moroz 
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 یگریانجیمخودانتقادانه  ییگراکمال یساختار یالگو           یحسن جوز و رمضانپور

 شهر بوشهر ییبایز یجراح یزنان متقاض نیدر ب جانیه یشناخت میتنظ

 دندیرس جهینت نیا به روزانه یهااسترس به واکنش یاواسطه نقش

 راث اضطراب و یافسردگ عالئم بر انتقادانهخود ییگراکمال نیب که

 سه مدت به دیشد روزانه یهااسترس واکنش و دارد میمستق و مثبت

 و یافسردگ و خودانتقادانه ییگراکمال نیب ارتباط در ماه شش تا

 . دارد یاواسطه نقش اضطراب

یم که هاستانسان روزانه یزندگ ریامروزه استرس، بخش انکارناپذ

 مطالعات. باشد داشته ریثأتها آن یو جسم یروان سالمتتواند بر روش 

افراد  یو جسم یروان یهایماریب از یاریاند که استرس با بسداده نشان

تواند یبا آن مقابله نشود م یدیدر ارتباط است و اگر به صورت کارآمد و مف

 و یرینتای نال،یا ،)بوزکارت کند جادیا افراد یبرا را یندیناخوشا یامدهایپ

 نیب تناسب عدم از است عبارت استرس ،ی(. از نظر علم2019، 1آلپارسالن

 قت،یحق در. میدار هاآن برآوردن یبرا که یمنابع و یزندگ در تقاضاها

 تاس واقعه به نسبت فرد واکنش بلکه ست،ین واقعه کی استرس

 یماریخود عامل بیخود ها به(. استرس2015 ،2سیر و چاردسونی)ر

یم یماریب موجب که هاستآن به افراد واکنش یچگونگ بلکه ستند،ین

( در 2015) سیو ر چاردسونیر .(2017، 3زاهو و وانگ ،یل ،یل ،)ژو دشو

 یافشاساز و روزانه یهااسترس خودانتقادانه، ییگرابا هدف کمال یپژوهش

 خودانتقادانه ییگراکمال که افتندی دست جهینت نیا به روزانه یهاجانیه

و  براند. است مرتبط روزانه یهاجانیه یافشاساز و روزانه یهااسترس با

یب شدت به مربوط ییگرابا هدف کمال ی( در پژوهش2015) 4همکاران

یمن کنترل یجانیه میتنظ و استرس که یموارد در شده، گزارش یخواب

 عملکرد و یخوابکم با میمستق طوربه ییگراکمالنشان داد که  جینتا شود

قابلهم یراهبردها استرس، که یهنگام. بود مرتبط فیضع یشناختروان

 به ییگراکمال صفات شدند، اضافه معادله به یجانیه میتنظ و فیضع یا

 .نبود یخواب کم یکنندهینیبشیپ عمده طور

 در شتریب ،یزشیانگ و یتیشخص یژگیو کیعنوان به ،ییگراکمال

 و خود یهدربار یادیز یرود که نگرانیم کاربه یافراد فیتوص

 یسختهستند، به گرانیاز د دییمجذوب کسب تأ دارند، شانیکارها

 رشیپذ در یناتوان به امر نیا گاه و رندیپذیم شرط و دیقیخود را ب

 و یشر؛ 2003 ت،یو هو 5یداو ،)فلت ابدییم یتسر زین گرانید

                                                                                                                                                                                                
1 . Bozkurt, İnal, Yantiri, & Alparslan 
2 . Richardson, & Rice 
3 . Zhou, Li, Li, Wang, & Zhao 
4 . Brand, Kirov, Kalak, Gerber, Pühse, Lemola, Correll, Cortese, 

Meyer, & Holsboer-Trachsler 
5 . Davis 
6 . Macedo, Marques, & Pereira 
7 . Kempke, Luyten, Mayes, Van Houdenhove & Claes 
8 . Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate 

یم اطالق تیدر شخص یبه استعداد ییگرا(. کمال2015 همکاران،

 لیماو با ت شودیعمل مشخص م یبرا باال اریبس یارهایشود که با مع

 ،)ماسدو شودیرفتار مشخص م یخودانتقاد یهایابیخودارز به

 یهعالق و توجه ر،یاخی هدهسه  ی(. ط2014 ،6رایپر و مارگوس

 کیعنوان به ییگراسمت کمال به ت،یشخص یهحوز یهاپژوهش

 ینیبال ریو غ ینیبال یدر بافتارها داریمهم و نسبتاً پا یتیشخص یهساز

 ،7گالس و هوندنهو وان س،یما تن،یال پک، میگ) معطوف شده است

 یاستعداد تک بعد کیعنوان در اصل، به ییگرا(. هرچند کمال2016

 همکاران، و)ماسدو  است شده مطرح یشخصنیب یهابا تمرکز بر جنبه

را به عنوان سازه یشناختروان یزهسا نیا ر،یاخ یهایبررس(، 2014

یم بر در را یشخصنیب و یشخص یهبکه هر دو جن یچندبعد یا

 ییگراکمال از که یابعاد به بنا پژوهشگران، از یبرخ و فیتوص رد،یگ

 یمعرف و نیسنجش آن تدو یرا برا ییابزارها ،اندداشته فیتوص

 تیهو؛ 1990-1369 ،8روزنبالت و الهارت مارتن، ،)فراست ندانموده

در (. 1995 ،10یدو و سالدهاونز،  شورت، یتر؛ 1991 ،9فلت و

 (،DSM-5) یروان اختالالت یآمار و یصیتشخ یراهنما یکتابچه

 تیشخص یژگیو کی و سخت و سفت یژگیو کی ییگراکمال

 تیشخص اختالل یبرا یاصل یصیتشخ یارهایمع در کیپاتولوژ

 کا،یآمر یپزشکروان)انجمن  است شده فیتعر یاجبار -یوسواس

 انجام (2016) 11بارتولوید و بورگسکه توسط  یامطالعه جینتا (.2013

 از یمختلف انواعی هکنند ینیبشیپ ییگراکمال که دهدیم نشان شد

 و یاجتماع اضطراب صفت، اضطراب جمله از یاضطراب اختالالت

 .است یعمل وسواس اًخصوص وسواس یهانشانه

 یه( از رابط2016)12ونگن و رولفس وا،یآل یهابه طور کلی یافته

و افکار خودکار با  14یآگاهذهن ،13عوامل شناختی از قبیل نشخوارگری

 کیبه  یعنوان اشتغال دائمبه یکردند. نشخوار فکر تیافسردگی حما

 ،یوبومرسکیشود )لیم شناخته آن یدرباره تفکر و موضوع ای شهیاند

از افکار  یاطبقه ی(. نشخوار فکر2015، 15نلسون و چانسرلو وس،یال

به  ید و بدون وابستگشویم مشخص محور کی حول که است ارانهیشوه

 16سکویو ،هوکسما -شوند )نولنیم تکرار افکار نیا ،یطیمح یتقاضاها

9 Hewitt & Flett 
10 . Tery-Short, Owens, Salde, & Dewey 
11 . Burgess & DiBartolo 
12 . Alleva, Roelofs, & Voncken 
13 . rumination 
14 . mindfulness 
15 . Lyubomirsky, Layous, Chancellor, & Nelson 
16 . Nolen-Hoeksema 
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 منفعالنهاز افکار  یامجموعه ی(. در واقع نشخوار فکر2008 ،یوبومرسکیل

انع متمرکزند و م عالئم جیدارد که بر علل و نتا یتکرار یاست که جنبه

(. 2014 ،1دهند )جورجیم شیرا افزا یشده و افکار منف یافتگیحل سازش

 نیی( با هدف تع2017) 2یاو مک و وتیال نتون،یو خان، گن،یا یدر پژوهش

 جهیتن نیبه ا یبا افسردگ یمنف یشوندهو افکار تکرار ییگراکمال یرابطه

 و شروع در دو هر یمنف یشوندهتکرار افکار و ییگراکمال که دندیرس

 یگرید یمطالعه در. دارند یمهم نقش ناتال یپر یافسردگ تداوم

ینیب شیپ یمنف یشوندهتکرار افکار و ییگراکمال ابعاد که شد مشخص

 نقش یمنف یشوندهتکرار افکار و یشناختروان یشانیپر یبرا یقو یها

 ادوکند )مک یم فایا را یشناختروان یشانیپر و ییگراکمال نیب یاواسطه

 S.c) انیمهدو و یعبد حسن ،یعقوبی دفر،ؤیم(. 2015 ،3و همکاران

 یو افسردگ ییگراکمال یبا عنوان همبستگ ی( در پژوهش1397/2019

 ،یساختار معادالت یدر الگو ینشخوار فکر یاواسطه با انیدانشجو

 یتگبرخوردار بود. همبس یمذکور، از برازش قابل قبول یرهایمتغ نیروابط ب

با  ییگراو کمال یبا افسردگ ینشخوار فکر ،یبا افسردگ ییگراکمال

 یچندبعد یاسازه یتجرب اجتناب. آمد دستهب معنادار و مثبت فکر نشخوار

 سازه نیا. شودیم برده کار به دردناک تجارب از اجتناب منظور به که است

 تجارب با تماس یبرقرار به نسبت یلیمیب اول، است جزء دو شامل

 یهانهیزم و هاخاطره افکار، ها،جانیه ،یبدن یها تی)حساس یشخص

 که یعیوقا ای و دردناک تجارب از اجتناب یبرا تالش دوم، و( یرفتار

ولهک انیبگ ،یرانیا یبرق ،ی)مرادشوند یم تجارب نیا فراخواندن باعث

در  (2015، 4مورزو و دانکلی (.1396/2018 ،ضابط و نژادیمیکر مرز،

 نقش: یافسردگ یهانشانه و انهیگراکمال یخودانتقاد هدف با یامطالعه

 ینامهپرسش از آن در که یتجرب اجتناب و خودکم حرمت یاواسطه

 یودانتقادخ نیب که افتندیدر ،بود شده استفاده یتجرب اجتناب یچندبعد

 یرابطه یافسردگ و یتجرب اجتناب و یتجرب اجتناب و انهیگراکمال

 خود حرمت و انهیگراکمال یخودانتقاد نیب نیهمچن. دارد وجود میمستق

 معادالت یسازمدل جینتا. دارد وجود معکوس یرابطه یتجرب اجتناب و

مؤلفه نیتریقو یآشفتگ انزجار و یرفتار اجتناب که داد نشان یساختار

 . هستند یافسردگ یکنندهینبیشیپ یها

 یو افسردگ ییگراکمال یبا همبستگ در رابطه ییهااگرچه پژوهش

و  یاتجربه اجتناب یاواسطهدر خصوص نقش  یانجام گرفته است ول

 استرس و اضطراب ،یو افسردگ ییگرادر ارتباط کمال ینشخوار فکر

                                                                                                                                                                                                
1 . Jorj 
2 . Egan, Kane, Winton, Eliot, & McEvoy 
3 . Macedo, Soares, Amaral, Nogueira, Madeira, Roque, Marques, 

Maia, Bos, Valente, & Pereira.  
 

 نیدر ا یپژوهش یهاخالءوجود دارد. با توجه به  یاندک یهاپژوهش

 نشانگان و خودانتقادانه ییگراکمال نییحاضر با هدف تع یرابطه، مطالعه

 و یاتجربه اجتناب یاواسطه نقش استرس و اضطراب ،یافسردگ

 .شد انجام یفکر نشخوار

 

 روش

 پژوهشی طرح

معادالت  یابیمدل روش و یهمبستگ نوع از حاضر پژوهش طرح

( معتقدند 2006 ،5نورا، استیگ، بارلو و کینگشرایبر، )است.  یساختار

 یخطا کنترل و صیتشخ باال، یریپذروش مذکور به علت انعطاف

 کاربرد مالک، و نیبشیپ ریمتغ نیچند روابط یبررس و یریگاندازه

 دارد.  هاپژوهش در یادیز

 

 کنندگانشرکت

 دوم یدوره آموزاندانش را تمام پژوهش نیا یآمار یجامعه

 1399-1400 یلیتحص سال در که)دلفان(  نورآباد شهرستان یمتوسطه

 روش از پژوهش نیا در. دهندیم لیتشک بودند لیتحص به مشغول

 هب نورآباد شهرستان ابتدا. شد استفاده یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه

 و شودیم میتقس( غرب و شرق جنوب،)شمال،  ییایجغراف جهت جهار

 دوم یمتوسطه مقطع یمدرسه کی ییایجغراف جهت هر از ادامه در

 دوم یدوره آموزاندانش ستیل اساس بر تینها در. شودیم انتخاب

 طیشرا که مدرسه نیا آموزاندانش انیم از آموزدانش 400 ،متوسطه

 سن ی دامنه)شامل  ورود یهامالک و داشتند را پژوهش در شرکت

 به داشتند را مطالعه به( آگاهانه ینامهتیرضا امضاء سال، 18 تا 16

 مدارس ییشناسا از پس که صورت نیبد. شدند انتخاب یتصادف صورت

 دموجو مدارس نیب از)دلفان(  نورآباد شهرستان دوم یمتوسطه مقطع

 به نفر 100 زین مدرسه هر از و مدرسه کی ییایجغراف جهت هر در

 یریگهمه به توجه با. شدند انتخاب نمونه عنوانبه یتصادف صورت

 یهاداده یآورجمع ،مدارس یتمام یلیتعط و 19 -دیکوو روسیو

 انیبعد از ب که صورت نیا به. گرفت صورت نیپژوهش به صورت آنال

درخواست شد  هااز آن رانیدبمدارس و  رانیمد یاهداف پژوهش برا

شرکت  یبرا آموزاندانش انتخاب یآزاد پژوهش، اهداف حیتوض ضمن

 در را نیآنال ینامهپرسش نکیلدر پژوهش، محرمانه ماندن اطالعات 

4 Moroz & Dunkley 
5 Schreiber, Nora, Stage, Barlow, & King 
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 یگریانجیمخودانتقادانه  ییگراکمال یساختار یالگو           یحسن جوز و رمضانپور

 شهر بوشهر ییبایز یجراح یزنان متقاض نیدر ب جانیه یشناخت میتنظ

 لیتحل جا که درآن ازبه اشتراک بگذارند.  آموزاندانش یبرا خود کالس

 یهاریحداقل حجم نمونه براساس متغ ،یمدل ساختار و یدأییت یعامل

 رییمتغ 4 به توجه با ،ریپذمشاهده یرهاینه متغ شودیم نییپنهان تع

(. 2016، 1بایرن) شد گرفته نظر در نفر 80 نمونه حجم حداقل پنهان

، 91/0 3اثر مورد نظر یاندازه (2020) 2سوپر فرمول به توجه با نیهمچن

در  5مکنون یرهای، تعداد متغ90/0پژوهش  نیر اد 4آزمون یتوان آمار

 یهامقیاس) خرده 6آشکار یرهایاست و تعداد متغ ریمتغ 4پژوهش  نیا

 یابینوع اول را جهت دست یخطا زانیم تیو در نها 16نامه( پرسش

حجم نمونه  حداقل 05/0 ریمقاد بادرصد  99 ای 95 7نانیاطم سطوحبه 

 در نظر گرفته شد.  1000نفر و حداکثر  100

 

 سنجش ابزارهای

 ییگراکمال اسیمق :(MPS) 8یچندبعد ییگراکمال اسیمق

کمال یچندبعد مفهوم اساس بر که( 1990-1369) فراست یچندبعد

یم بر در را اسیمق ریز ای بعد 6 و هیگو 35 است، شده یطراح ییگرا

سؤاالت  9اشتباهات یهدربار ینگران شامل ها،اسیمق ریز نیا. ردیگ

 10کارهای هدربار دیترد ،(34و  25، 23، 21، 18، 14، 13، 10، 9)

، 15، 11، 1سؤاالت ) 11ینیوالد انتظارات ،(33و  32، 28، 17سؤاالت )

 یارهایمع ،(35و  22، 5، 3سؤاالت ) 12ینیوالد یانتقادگر ،(26و  20

سازمان و نظم و( 30و  24، 19، 16، 12، 6، 4) سؤاالت 13یشخص

(. 1998)استوبر،  شوندیم( 31و  29، 27، 8، 7، 2) سؤاالت 14یده

 1ی هنمر از کرتیل یادرجه 5 اسیمق کی در نامه،پرسش یهاماده

نمره و یدهپاسخ «موافقم کامالً» یبرا 5 تا «مخالفم کامالً» یبرا

رسشپ با یهمبستگ طبق نامهپرسش یهمگرا ییروا. شوندیم یگذار

 تاس شده گزارش یمناسب ییروا ی،منف و مثبت ییگراکمال یهنام

 یبررس یبرا یداخل یها(. در پژوهش1995شورت و همکاران،  ی)تر

 یهمگرا ییروا، 81/0 را نامهپرسش نیا ی،سنجروان یهایژگیو

 امتحان اضطراب یهنامپرسش با آن یهمبستگ در را نامهپرسش

 ییایپا نیهمچن معنادار گزارش کردند. P≤001/0 سطح در و 287/0

 یدرون یهمسانو دغدغه در مورد اشتباهات با  یآزمون در مورد نگران

، 0619/0 ینی، انتظارات والد0612/0 یشخص یارهای، مع0589/0

                                                                                                                                                                                                
1 . Byrne 
2 . Soper 
3 . Anticipated effect size 
4 . Desired statistical power level 
5 . Number of latent variables 
6 . Number of observed variables 
7 . probability level 
8 . multidimensional perfectionism scale (MPS) 
9 . concern over mistakes (CM) 

، 0374/0اعمال  یدرباره دی، شک و ترد0484/0 ینیوالد ییانتقادگرا

 0797/0 یدرون یهمسانبا  یکل یو نمره 0832/0 یدهنظم و سازمان

 یاارهیمع نمیوالد» از عبارتند نامهپرسش سؤاالت از نمونه دو. است

 اریمن بس یبرا بینظم و ترت» و «رندیگیدر نظر م میبرا ییباال اریبس

 .«مهم است

 نامهپرسش نیا :(MEAQ) 15یاجتناب تجرب یچندبعد ینامهپرسش

( به 2011و همکاران ) 16گامز توسط که است یدهگزارش خود ابزار کی

مؤلفه که  6سؤال و  62 یشد. دارا یطراح یمنظور سنجش اجتناب تجرب

، 45، 39، 32، 26، 20، 14، 8، 1)شامل سؤاالت  یشامل اجتناب رفتار

، 44، 38، 34، 31، 25، 19، 13، 7، 2) ی(، انزجار از آشفتگ59و  55، 51

(، 47و  42، 36)معکوس(،  30، 17، 11، 5) (، تعلل61و  58، 54، 50

 انکار/ یسرکوب(، 40 و 33، 27، 22، 15، 9، 3) سؤاالت توقف/ یپرتحواس

 و 56، 52، 49، 46، 41، 35، 28)معکوس(،  23، 21، 16، 10، 4) سؤاالت

، 53، 48، 43، 37، 29، 24، 18، 12، 6) سؤاالت یآشفتگ تحمل و( 60

 تا 1= مخالف کامالً از کرتیل فیط ی. سؤاالت بر روشودیم( 62 و 57

 اسیشود. حداقل و حداکثر نمره در مقیم یگذارنمره 6= موافق کامالً

 یدهندهاست. نمرات باالتر نشان 317تا  62از  یادامنه در یبتجر اجتناب

 ناباجت نمرات جمع از یآزمودن کل ینمره. است شتریب یاجتناب تجرب

 و یسرکوب/ انکار توقف،/ یپرتحواس تعلل، ،یآشفتگ از انزجار ،یرفتار

گامز، چمیلوسکی، کوتوف، روگرو . دیآیم دست به( یآشفتگ تحمل -77)

مقیاس اجتناب خرده یرا برا یدرون یهمسان بیضر( 2011) و واتسون

/ توقف یپرت، حواس89/0، تعلل 84/0 ی، انزجار از آشفتگ85/0 یرفتار

تا  80 یدر دامنه 87/0 یو تحمل آشفتگ 86/0و انکار  ی، سرکوب89/0

 گزارش کردند.  92/0کل آزمون  یو برا 85/0

مرادی،  توسط رانیا در نامهپرسش نیا یسنجروان یهایژگیو

( S.C) 1396/2018 و ضابط برقی ایرانی، باگیان کولمرز، کریمی نژاد

 عواطف با یتجرب اجتناب نیب که داد نشان جیمحاسبه شده است نتا

 ییگرانوروز و یمنف جانیه میتنظ یراهبردها عمل و رشیپذ ،یمنف

 نیب نیهمچن (.P≤001/0) وجود دارد یداریمعن و میمستق یرابطه

 یرابطه یجانیه یشناخت میتنظ مثبت یراهبردها و مثبت عواطف

 یافتراق ییروا جی. نتا(P≤001/0)دست آمد به یداریمعن و معکوس

10 . doubt about actions (D) 
11 . parental expectations (PE) 
12 . parental criticism (PC) 
13 . personal standards (PS) 
14 . organization (O) 
15 . multidimensional Experiential Emotional Avoidance 

Questionnaire (MEEAQ) 
16 Gámez, Chmielewski, Kotov, Ruggero & Watson 
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/ یپرتحواس تعلل، ،یآشفتگ از انزجار ،یرفتار اجتناب که داد نشان

 ریغ و ینیبال گروه دو نیب یآشفتگ تحمل و یسرکوب/ انکار توقف،

. نتایج حاصل از (P≤001/0)وجود دارد  یداریمعن تفاوت ینیبال

 مقادیر. کرد دییتأ عامل شش در را هیگو 44تحلیل عامل تأییدی 

 شدهاصالح برازش ییکوی، شاخص ن(GFI) برازش ییکوین شاخص

(AGFI)یقی، شاخص برازش تطب (CFI)نیانگیم دوم یشهی، ر 

در حد قابل قبولی قرار داشتند.  (RMSEA) بیتقر یخطا مجذورات

 یرفتار اجتناب، 842/0 اسیمق کل یبرا یدرون یهمسان بیضر

 توقف/ یپرتحواس، 794/0 تعلل، 828/0 یآشفتگ از انزجار، 891/0

 .آمد دستهب 818/0 یآشفتگ تحمل و 822/0 یسرکوب/ انکار، 681/0

 یهارا در نمونه یدرون یهمسان بی( ضرا2011گامز و همکاران )

هد تع ینامهابزار را با پرسش نیا یو همبستگ 95/0تا  91/0مختلف 

 مناسب گزارش کردند.  ییاز روا یعنوان شاخصبه (r=74/0)و عمل 

 یهامقیاسخرده یبرا یدرون یهمسان بیدر پژوهش حاضر ضر

 ،ی/ فرونشانیپرتحواس ق،یتعو گار،ناساز یشانیپر ،یاجتناب رفتار

، 80/0، 55/0، 70/0، 77/0 بیترتبه یشانیو تحمل پر یانکار/ سرکوب

 شامل که نامهپرسش سؤاالت از نمونه دو. آمد دستبه 79/0و  78/0

 از شدن رها شامل یشاد»و  «شوند رو روبه شانترس با دیبا افراد»

 .«است یمنف افکار

 نیا: (DASS-21) 1استرسو  یاضطراب، افسردگ ینامهپرسش

 .است هشد هیته 1995 سال در 2بوندیالو و بوندیالوتوسط 

 و یافسردگ اضطراب، یلفهؤم 3و  هیگو 21شامل  نامهپرسش نیا

 سؤال 7 که است( 3) ادیز تا( 0) اصالً از کرتیل فیط قالب در استرس

 به مربوط سؤال 7 ،(21-17-16-13-10-5-1) استرس به مربوط آن

-3) یافسردگ به مربوط سؤال 7 و( 20-19-15-9-7-4-2) اضطراب

 3نسنیسو و نزیا کوکس، نگ،یلیب ،ی. آنتوناست( 6-8-11-12-14-18

ژوهش پ جیقرار دادند که نتا یعامل لیمذکور را مورد تحل اسی( مق1998)

بود.  استرساضطراب و  ،یاز وجود سه عامل افسردگ یحاک ها مجدداً آن

توسط  اسیکل مق انسیدرصد از وار 68پژوهش نشان داد که  نیا جینتا

 استرس،عوامل  یژهی. ارزش وردیگیسه عامل مورد سنجش قرار م نیا

، و 89/2، 07/9برابر  بیو اضطراب در پژوهش مذکور به ترت یافسردگ

و  92/0، 97/0 بیسه عامل به ترت نیا یبرا یهمسان بیو ضر 23/1

 S.Cجوکار )و  یسامان ن،ی(. همچن1998 همکاران، و یآنتونبود ) 95/0

 جینتا که دادند قرار یعامل لیتحل مورد را مذکور اسیمق( 1386/2007

                                                                                                                                                                                                
1.  depression, anxiety and stress scale (DASS) 
2 . Lovibond & Lovibond 
3 . Antony 

 و اضطراب ،یافسردگ عامل سه وجود از یحاک مجدداً هاآن پژوهش

 ،یفسردگا اسیمق یرا برا ییبازآزما ییایپاپژوهشگران  نی. ابود استرس

 با آن ییایپا و 77/0 و 76/0، 80/0 برابر بیترت به استرساضطراب و 

 ترساس و اضطراب ،یافسردگ اسیمق یبرا را یدرون یهمسان از استفاده

 نیا ییروا .نمودند گزارش 78/0 و 74/0، 81/0 با برابر بیترت به

( مورد S.C 1386/2007جوکار )و  یتوسط سامان رانینامه در اپرسش

، یسردگاف اسیمق یرا برا ییآزما باز ییایپاقرار گرفته است که  یبرس

 یهمسانو  77/0و  76/0، 80/0برابر  بیبه ترت استرساضطراب و 

رابر ب بیبه ترت استرس، اضطراب و یافسردگ اسیمق یرا برا یدرون

 نامهپرسش سؤاالت از نمونه دواند. گزارش نموده 78/0و  74/0،  81/0

 یکنم انرژیاحساس م» و «کنمیدر بدنم احساس لرزش م» از عبارتند

 .«کنمیمصرف م یادیز یروان

 تراپنل توسط اسیمق نیا (:RRS) 4تأمل -یفکر نشخوار اسیمق

عبارت است  24 یدارا اسیمق نی( ساخته شده است. ا1999) 5کمپبل و

 یعبارت آن تفکر تأمل 12و  یعبارت آن تمرکز بر نشخوار فکر 12که 

 عبارت هر به پاسخ(. 1999 کمپبل، و تراپنل) کندیم یابیرا ارز یانطباق

 1 تا( موافقم اری)بس 5 یدامنه با یانهیگز 5 کرتیل اسیمق یرو بر

 نشخوار اسیمق در 10 و 9، 6 سؤاالت. ردیگیم قرار( مخالفم اری)بس

 12پژوهش از  نی. در اشوندیم یگذارنمره معکوس صورت به یفکر

اقل از حد راتییتغ یاستفاده شد. دامنه ینشخوار فکر اسیعبارت مق

د باش باالتر اسیمق نیاست که هر چه نمرات فرد در ا 60صفر تا حداکثر 

 است.  شتریفرد ب ینشخوار فکر زانیم

 و پرداختند اسیمق نیا یسازه ییروابه ( 1999) کمپبل و تراپنل

شانهن با مثبت یرابطه یفکر نشخوار مقیاس خرده که کردند گزارش

 یعامل پنج ینامهپرسش یینوروزگرادر بعد  یینوروزگرا یها

 نفر 187 یرو بر که یپژوهش یط نیهمچن. دهدیم نشان تیشخص

 و شد انجام کایآمر در( زن 103 و مرد 84) گانیاه اردانشگ یدانشجو

 و تأمل رد در را یخوب یدرون یهمسان کرونباخ یآلفا از استفاده با

 عالوه به. کردند گزارش 90 و 91/0 با برابر بیترت به یفکر نشخوار

دادند.  نشان (r=22/0) گریکدی با را یهمبستگ حداقل عامل دو نیا

 یفکر نشخوار اسیمق یبرا یدرون یهمسان بیضر پژوهش نیا در

شاه حسینی پور و  یدر پژوهش معنو نیهمچن.آمد دست به 86/0

(S.C 2015-1394روا )با استفاده  اسیمق نیا یو محتوا یصور یی

ورد م یعامل لیسازه با استفاده از آزمون تحل ییو روا دیاز نظر اسات

4 . rumination-reflection scale 
5 . Trapnell & Campbell 
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 یگریانجیمخودانتقادانه  ییگراکمال یساختار یالگو           یحسن جوز و رمضانپور

 شهر بوشهر ییبایز یجراح یزنان متقاض نیدر ب جانیه یشناخت میتنظ

تفاده از نامه با اسپرسش نیا ییایپا نیقرار گرفته است. همچن دأییت

 سؤاالت از نمونه دوشد.  دأییدست آمده و تهب 73/0 یدرون یهمسان

مل أت» و «ستمین یمل و تفکرأآدم اهل ت و اقعاًا» از عبارتد نامهپرسش

 .«ستیجالب ن میخود برا یکردن درباره

 

 پژوهش یاجرا روند

 از الزم یمجوزها کسب از پس که بود صورت نیا به اجرا روش

 ،پژوهشگر ابتدا در دلفان، شهرستان پرورش و آموزش کل یاداره

 و شرق جنوب،)شمال،  ییایجغراف جهت چهار به را دلفان شهرستان

 یتصادف صورت به ییایجغراف جهت هر از ادامه در. کرد میتقس( غرب

 مجموع در. کرد انتخاب را کالس چهار زین مدرسه هر از و مدرسه کی

نیا به توجه با. بود کالس 16 و مدرسه 4 شده انتخاب مدارس کل

انجام شد  19 -دیکوو یماریب یریگهمه زمان در پژوهش یاجرا که

مالحظات  تیاز مدارس و با رعا کیپژوهشگر ضمن حضور در هر 

مدارس خواسته شد تا  رانیاهداف پژوهش از مد انیضمن ب یاخالق

 تیدهند. در نهاقرار  رانیدب ارینامه را در اختمربوط به پرسش نکیل

 1، آموسSPSS-26شده به کمک نرم افزار  یآورجمع یهاداده

(AMOS) و چندگانه ونیرگرس لیتحل یهاو با استفاده از روش 

 قرار گرفتند.  لیو تحل هیمورد تجز یمعادالت ساختار یابیمدل

 بر خودانتقادانه ییگراکمال ریتأث یزمون مدل ساختارآ یبرا

 اجتناب یاواسطه نقش با استرس و اضطراب ،یافسردگ نشانگان

 توسط شده شنهادیپ یااز روش دو مرحله یو نشخوار فکر یاتجربه

و  ییروامدل ابتدا  نی( استفاده شد. در ا1988) 2نگیو کرب اندرسون

 استرس، و اضطراب ،یافسردگ ،ییگراکمال ینامهپرسش ییایپا

 یعامل لیبا استفاده از روش تحل یفکر نشخوار و یاتجربه اجتناب

 یشنهادیپ یقرار گرفت. سپس مدل ساختار یمورد بررس یدییتأ

د. ش یبررس یمعادالت ساختار یابیمدلپژوهش با استفاده از روش 

 یمعادالت ساختار یابیمدلشناخته شده در  ندیفرآ کیروش  نیا

ز پژوهشگر ا دیهر مدل، ابتدا با لیکند قبل از تحلیاست که عنوان م

 ریمشاهده شده با متغ یرهایمتغ نیابزارها و روابط ب ییایو پا ییروا

ه و حاصل کرد نانیاطم یدییتأ یعامل لیمکنون با استفاده از تحل

 دل،م نیا لیتحل ی. براکرد یدر مدل بررسرا  یسپس روابط ساختار

 جودمو یپژوهش اتیادب اساس بر که پژوهش یمفهوم مدل به توجه با

عنوان به ییگراشده است، ابتدا کمال یطراح ییگراکمال یهطیدر ح

عنوان به استرس و اضطراب ،یافسردگزاد و مکنون برون یرهایمتغ

عنوان به یفکر نشخوار و یاتجربه اجتنابزاد و مکنون درون ریمتغ

 نیدر نظر گرفته شدند و مدل با استفاده از روش تخم یاواسطه ریمتغ

 شدند.  لیتحل 22افزار آموس در نرم یینماحداکثر درست

 

 جینتا

کننده در )و انحراف استاندارد( سن نوجوانان شرکت نیانگیم

معدل نوجوانان  نیانگیم نی( بود. همچن74/2)و  45/16پژوهش 

بود.  37/2و انحراف استاندارد آن  45/16کننده در پژوهش شرکت

)و انحراف  نیانگیم شودیم مشاهده 1 جدول در کهطور همان

 36/27 ی(، نشخوار فکر12/9)و  61/85 ییگرااستاندارد( کمال

 ،یکل افسردگ ی( و نمره15/12)و  86/187 یا(، اجتناب تجربه14/5)

فرض  1( است. با توجه به جدول 45/7)و  65/51ترس اضطراب و اس

 یبرا یدگیو گش یکج آزمون از استفاده باها نرمال بودن داده

ودار حاصل از نم جیشده است. نتا تیرعا یپژوهش به درست یرهایمتغ

داده  10پرت نشان داد که  یهاداده یمفروضه یبررس یبرا یاجعبه

 تیقرار داشتند که در نها نییپا یداده در کرانه 10باال و  یدر کرانه

 یینها لیها تحلهداد نیبا حذف ا تیداده حذف شدند. در نها 20 نیا

 رهایمتغ نیب یروابط خط یبررس ینمونه انجام شد. برا 380 یبر رو

مودار حاصل از ن جیاستفاده شود. نتا ینمودار پراکندگ میاز روش ترس

 است؛ به عبارت یخط رهایمتغ نینشان داد که، رابطه ب یپراکندگ

 یبرااند. به صورت خوشه در آمده یمینقاط در اطراف خط مستق گر،ید

 شیتحمل و عامل افزا یچندگانه از آماره یخطعدم وجود هم یبررس

تحمل و  یهااستفاده شد. در پژوهش حاضر آماره (VIF) انسیوار

 1/0از  بیبه ترت رهایکدام از متغ چیه یبرا انسیوار شیعامل افزا

 نیچندگانه در ب یخطهم ن،یتر نبود. بنابرابزرگ 10تر و از کوچک

 نیحاصل از آزمون دورب جیمشاهده نشد. نتا نیبشیپ یرهایمتغ

 یهاماندهیدر باق یهمبستگ صیتشخ یبرا یروش( DW)واتسون 

 نیآزمون ب نینمرات ا ینشان داد که دامنه یونیمدل رگرس لیتحل

 یدرست بهها استقالل داده یمفروضه نیبود بنابرا 03/2تا  87/1

 شده است. تیرعا

 

 

                                                                                                                                                                                                
1 . analysis of Moment Structures 2 . Anderson & Gerbing 
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 33-48 صفحات ،2، شماره 15دوره                1399 پاییز و زمستان            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 یدگیکش و یچولگ آمار از استفاده با بودن نرمال فرض و اریمع انحراف ن،یانگیم -1 جدول
 انسیوار تورم تحمل بیضر یدگیکش یچولگ استاندارد انحراف نیانگیم ریمتغ

 506/2 399/0 290/0 -596/0 16/4 32/20 اشتباهات یهدربار ینگران
 921/2 342/0 293/0 -499/0 32/1 36/10 کارها یهد درباریترد

 503/2 400/0 867/0 -786/0 14/2 17/12 ینیوالد انتظارات
 123/2 471/0 492/0 -527/0 12/1 45/9 ینیوالد یانتقادگر

 222/1 818/0 082/1 -769/0 44/3 16/19 یشخص یاهاریمع
 786/1 560/0 167/0 -231/0 17/3 15/14 یدهسازمان و نظم

 896/1 528/0 539/0 -246/0 12/9 61/85 ییگراکمال
 868/1 535/0 -207/0 135/0 14/5 36/27 یفکر نشخوار
 548/1 646/0 -232/0 003/0 55/5 36/34 یرفتار اجتناب

 123/1 890/0 668/1 -418/0 97/5 45/37 یآشفتگ از انزجار
 390/1 719/0 844/1 -472/0 15/3 26/20 تعلل

 384/1 722/0 88/2 100/3 74/3 66/21 /توقف یپرتحواس
 495/1 669/0 540/2 -931/0 69/4 72/36 انکار/ یسرکوب
 107/1 903/0 109/4 -357/0 15/4 41/37 یآشفتگ تحمل
 569/3 280/0 041/8 154/1 15/12 86/187 یاتجربه اجتناب

 336/4 231/0 079/0 -296/0 45/3 15/16 یافسردگ
 336/4 231/0 -199/0 076/0 66/3 14/17 اضطراب
 135/1 881/0 065/0 -042/0 75/3 36/18 استرس

 497/1 670/0 070/1 -834/0 45/7 65/51 کل

 

 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ بیضر -2 جدول
 کل استرس اضطراب یافسردگ ریمتغ

 450/0** 512/0** 355/0** 412/0** اشتباهات یهدربار ینگران
 369/0** 425/0** 369/0** 355/0** کارها یهد درباریترد

 374/0** 389/0** 401/0** 474/0** ینیوالد انتظارات
 306/0** 475/0** 299/0** 389/0** ینیوالد یانتقادگر

 418/0** 421/0** 306/0** 369/0** یشخص یاهاریمع
 396/0** 369/0** 289/0** 376/0** یدهسازمان و نظم

 456/0** 388/0** 401/0** 401/0** ییگراکمال
 487/0** 412/0** 324/0** 385/0** یفکر نشخوار
 289/0** 401/0** 384/0** 355/0** یرفتار اجتناب

 398/0** 203/0** 321/0** 309/0** یآشفتگ از انزجار
 369/0** 379/0** 476/0** 439/0** تعلل

 398/0** 436/0** 309/0** 312/0** /توقف یپرتحواس
 254/0** 320/0** 371/0** 361/0** انکار/ یسرکوب
 -340/0** -355/0** -369/0** -374/0** یآشفتگ تحمل
 397/0** 387/0** 421/0** 314/0** یاتجربه اجتناب

 374/0** 341/0** 360/0** 345/0** یافسردگ
 370/0** 369/0** 458/0** 364/0** اضطراب
 367/0** 299/0** 401/0** 335/0** استرس

 360/0** 274/0** 452/0** 342/0** کل
 

 

 

 

 

 یهمبستگ بیضر زانیم شودیمشاهده م 2که در جدول  طورهمان
 و تمثباضطراب و استرس  ،یافسردگ باآن  یهامؤلفه و ییگراکمال نیب

 و اضطراب ،یافسردگ با یفکر نشخوار نیب (.P≤001/0) است داریمعن
 نیب نیهمچن(. P≤001/0) دارد وجود داریمعن و مثبت یرابطه استرس

 ،یافسردگ با یآشفتگ تحمل مقیاسخرده یاستثنا به یاتجربه اجتناب
. به (P≤001/0) دارد وجود داریمثبت و معن یرابطه استرس و اضطراب
 در یا تجربه اجتناب و یفکر نشخوار ،ییگراهرچه کمال گریعبارت د

.تاس شتریب زین استرس و اضطراب ،یافسردگ باشد شتریب افراد
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 یگریانجیمخودانتقادانه  ییگراکمال یساختار یالگو           یحسن جوز و رمضانپور

 شهر بوشهر ییبایز یجراح یزنان متقاض نیدر ب جانیه یشناخت میتنظ

 یریگ اندازه مدل برازش یها شاخص -3 جدول

  برش یهنقط مقدار یبرازندگ یها شاخص

  - 185/354 (2χ) یکا مجذور آزمون

   P≤001/0 یداریمعن سطح

  5 تا 487/2 1 (df/2χ) یآزاد یدرجه به یکا مجذور نسبت

  90/0 <90/0 (GFI) 1برازش یکوین شاخص

  89/0 <85/0 (AGFI) 2افتهیلیتعد برازش یکوین شاخص

  91/0 <90/0 (NFI) 3شدههنجار یبرازندگ شاخص

  90/0 <90/0 (CFI) 4یقیتطب یبرازندگ شاخص

  90/0 <90/0 (IFI) 5یشیافزا یبرازندگ شاخص

  88/0 <90/0 (TLI) 6سیلو -توکر شاخص

  03/0≥P >08/0 (RAMSE) 7بیتقر یخطا مجذورات نیانگیم شهیر

 

 زادبرون ریمتغ کی (P ،487/2 =df/2χ≤001/0) یینها مدل در

 کی و( یاو اجتناب تجربه ی)نشخوار فکر یاواسطه(، دو ییگرا)کمال

شاخص از کی هر. دارد وجود( استرس و اضطراب ،ی)افسردگ زاددرون

 یآمار نظر از مدل در ینسب برازش و مقتصد برازش مطلق، برازش یها

 مدل برازش ریکه مقاد یهنگام 3ل جدو جینتا به توجه با. است داریمعن

 یهاشاخص که شد مشخص شد یبررس

(185/354=2χ  ،487/2 =/df2χ ،90/0=GFI، 89/0=AGFI، 91/0=NFI، 90/0=CFI، 90/0 =IFI، 88/0 =TLI  03/0و=RMSEA) 

ر دبرخوردار است.  یاست که مدل از برازش قابل قبول نیا یدهندهنشان

شده در  نشان داد که، مدل استفاده یبرازندگ یهاشاخص ریمجموع مقاد

برخوردار است و  یخوب نسبتاً، از برازش است روا یمدل پژوهش، نیا

اضطراب و استرس  ،یو افسردگ ییگراکمالرا جهت  یچهارچوب مناسب

در  .دهدیارائه م یاو اجتناب تجربه ینشخوار فکر یاواسطهرا با نقش 

استاندارد و نسبت  انحرافشده، استاندارد یعامل یبارها 4ادامه، جدول 

.دهدیمکنون نشان م یرهایمتغ یگرهااز نشان کیهر  یرا برا یبحران

 

 یدییتأ یعامل لیتحل در پژوهش یریگ اندازه مدل یپارامترها -4 جدول
 (C.R) یبحران تینس b β SE گرنشان -مکنون ریمتغ

 - - 754/0 1 اشتباهات یهدربار ینگران –ییگراکمال
 610/9** 254/0 715/0 441/2 کارها یهدربار دیترد –ییگراکمال

 662/10** 222/0 744/0 367/2 ینیوالد انتظارات –ییگراکمال
 865/7** 312/0 698/0 454/2 ینیوالد ییانتقادگرا -ییگراکمال
 668/12** 187/0 897/0 369/2 یشخص یارهایمع -ییگراکمال
 883/11** 231/0 745/0 745/2 یدهسازمان نظم -ییگراکمال
 - - 703/0 1 یرفتار اجتناب -یاتجربه اجتناب
 266/7** 315/0 698/0 289/2 یاشفتگ از انزجار -یاتجربه اجتناب

 430/8** 274/0 744/0 310/2 تعلل -یاتجربه اجتناب
 174/9** 304/0 812/0 789/2 توقف/ یپرت حواس -یاتجربه اجتناب

 317/8** 255/0 750/0 121/2 انکار/ یسرکوب -یاتجربه اجتناب
 812/6** 298/0 699/0 03/2 یآشفتگ تحمل– یا تجربه اجتناب

DASS- 812/0 1 یافسردگ - - 
DASS- 214/9** 266/0 703/0 451/2 اضطراب 
DASS- 315/9** 295/0 744/0 748/2 استرس 

 

                                                                                                                                                                                                
1 goodness of fit index 
2 adjusted goodness of fit index 
3 normal of fit index 

4 comparative of fit index 
5 incremental of fit index 
6 tucker - lewis index 
7 root mean square error of approximation 
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/0>*P یهاستاندارد نشد یعامل یبارها کهنینکته: با توجه به ا 

و  یرفتار اجتناب اشتباهات، یهدربار ینگران یگرهامربوط به نشان

آن یبرا tاستاندارد و نمرات  انحرافشده،  تیتثب 1با عدد  یافسردگ

  .است نشده محاسبه ها

 یخصش یارهایمعبه نشانگر  یبار عامل نیشتری، ب4جدول  مطابق

(897/0=β) یتگآشف از انزجارمتعلق به نشانگر  یبارعامل نیترو کم 

 یعامل یبارها بیترت نیبد. است (β=743/0) ینیوالد ییانتقادگرا و

 توان از هاآن یههم گفت توانیم و 32/0 از باالتر گرهانشان یههم

مکنون پژوهش حاضر برخوردارند. یرهایمتغ یریگاندازه یبراملزم 
 

 یشنهادیپپژوهش در مدل  یرهایمتغ نیب میرمستقیغ م،یکل، مستق ریمس بیضرا -5 جدول
 (C.R) یبحران نسبت b β SE گرنشان -مکنون ریمتغ

 479/6 121/0 345/0 784/0 یفکرنشخوار  -ییگراکمال میمستق ریمس بیضر

 060/7 115/0 382/0 812/0 یاتجربهاجتناب  -ییگراکمال میمستق ریمس بیضر

 709/5 131/0 334/0 748/0 استرس و اضطراب ،یافسردگ -ییگراکمال میمستق ریمس بیضر

 922/5 155/0 415/0 918/0 استرس و اضطراب ،یافسردگ -یفکر نشخوار میمستق ریمس بیضر

 886/6 123/0 403/0 847/0 استرس و اضطراب ،یافسردگ -یاتجربه اجتناب میمستق ریمس بیضر

 15/4 121/0 139/0 503/0 ینشخوار فکر قیاز طر  DASS-ییگراکمال میمستق میرمستقیغ ریمس بیضر

 95/4 132/0 152/0 654/0 یااجتناب تجربه قیاز طر  DASS-ییگراکمال میمستق میرمستقیغ ریمس بیضر

 74/3 187/0 484/0 701/0 ینشخوار فکر قیاز طر  DASS-ییگراکمال رکلیمس بیضر

 17/4 190/0 534/0 794/0 یااجتناب تجربه قیاز طر DASS -ییگراکمال رکلیمس بیضر

را به سمت  میرمستقیو غ میکل، مستق بیضرا ریمقاد 5ل جدو

به نشخوار  ییگراکمال میمستق اثر. دهدیمالک نشان م یرهایمتغ

 ینشخوار فکر ،(β=38/0) یاو به اجتناب تجربه( β=34/0) یفکر

به  یاتجربه اجتناب ،(β=41/0)اضطراب و استرس  ،یبه افسردگ

 ،یبه افسردگ ییگراو کمال (β=40/0)اضطراب و استرس  ،یافسردگ

 نی. همچناستر امعناد 01/0در سطح  (β=33/0)اضطراب و استرس 

 قیاضطراب و استرس از طر ،یبه افسردگ ییگراکمال میرمستقیاثر غ

 و اضطراب ،یافسردگ به ییگرا( و کمالβ=13/0) ینشخوار فکر

 01/0 سطح در و مثبت (β=15/0) یاتجربه اجتناب قیطر از استرس

به  ییگراکمال ریمس کل دراستاندا بیضر تینها در. است داریمعن

و  (β=48/0) ینشخوار فکر قیاضطراب و استرس از طر ،یافسردگ

جربهت اجتناب قیطر از استرس و اضطراب ،یافسردگ به ییگراکمال

حاصل از  جی. نتااست داریمعن P≤001/0 سطح)در  (β=53/0) یا

 انسیوار از درصد 26 که داد نشان یساختار معادالت یابیمدل

 اجتناب انسیوار از درصد 30 و ییگراکمال توسط یفکر نشخوار

 از درصد 47 نیهمچن. شودیم نییتب ییگراکمال توسط یاتجربه

 اجتناب ،ییگراکمال توسط استرس و اضطراب ،یافسردگ انسیوار

(.1)شکل  شودیم نییتب یفکر نشخوار و یاتجربه
 

 

 (یینمااکثر درست)روش حد یاو اجتناب تجربه ینشخوار فکر یاضطراب و استرس با واسطه ،یافسردگ ینیبشیدر پ ییگرانقش کمال یمدل ساختار یشدهبرآورد یپارامترها -1شکل 
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 یگریانجیمخودانتقادانه  ییگراکمال یساختار یالگو           یحسن جوز و رمضانپور

 شهر بوشهر ییبایز یجراح یزنان متقاض نیدر ب جانیه یشناخت میتنظ

 گیریبحث و نتیجه

خودانتقادانه و  ییگراکمال یابیاز انجام پژوهش حاضر مدل هدف

اجتناب تجربه یاواسطهاضطراب و استرس نقش  ،ینشانگان افسردگ

 یابیمدل و یهمبستگ بیضر از حاصل جینتا. بود یفکر نشخوار و یا

 بر داریمعن و مثبت اثر ییگراکمال که داد نشان یساختار معادالت

 یراب گریبا مطالعات د جینتا نی. ادارد استرس و اضطراب ،یافسردگ

؛ مندل و 2015و همکاران،  ی؛ شر2011و همکاران،  ندییمثال )

 نیا نییتب دردارد.  یخوان( هم2018 همکاران، و یفرا؛ 2015همکاران، 

 امری بودن مشخص و کامل کهاین به مربوط باور گفت، توانیم جینتا

 کمال عدم با مقابله در ناتوانی درباره باورهایی است؛ محتمل و ضروری

 صورت به خود پیرامون محیط به که این دلیل به گراکمال افراد ابهام و

گرایش گونهاین نتایج و دارند عالقه یا گرایش «هیچ یا همه» قانون

 .است کامل هایشکست یا کامل هایموفقیت ها،

 و افراطی معیارهای از ایمجموعه داشتن دلیل به گراکمال افراد

 جسورانه، غیر رفتارهای خود، عملکردهای و هانقص شکست، بر تمرکز

 و دارند افسردگی و یاضطراب هاینشانه و جسمی هایشکایت

 به زدن برچسب درماندگی، احساس انتقاد، از ترس قبیل از مشکالتی

 رضایت عدم هیچ، یا همه یاندیشه داشتن عملکرد، هر خاطر به خود

 کوچک و ناچیز خود، زندگی منفی های زمینه شمردن بزرگ و زندگی از

 خود حرمت بودن پایین گرنشان تواندمی ،دارند خود که توانایی شمردن

 ،یدیناام از نشان شواهد و مئعال این یهمه نهایت در باشد، هم

 و فلت موالنار،) است افراد گونهاین یافسردگ و استرس اضطراب،

 ها،شکست یافراط میتعم ،یانتخاب توجه نیهمچن(. 2020 ،1تیهو

یژگیو از چ،یه ای همه تفکر به شیگرا و خود از رانهیگسخت یابیارز

 روروبه یسازگار مشکالت با را هاآن که است گراکمال افراد گرید یها

 شکوفایی خود گرا،کمال افراد زندگی در اصلی . در واقع محرککندیم

 به کاری هر در باید هاآن یافتن است، برتری بلکه نیست، استعدادها

 یراض وگرنه دهند انجام را آن نحو نیبهتر به و برسند کمال حد

 گناه احساس و اضطراب دچار را آنان کماالت به دنینرس. شد نخواهند

 با خود اهداف به دنیرس در معمول طوربه افراد نیا .کندیم دیشد

 کاهش خودشان نظر در آنان ارزش جهینت در و شده مواجه شکست

 که کنندیم تصور نیچن و شوندیم کهتری احساس دچار و ابدییم

 رسندی م باور نیا به و دارند را نظر نیهم آنان به نسبت هم گرانید

                                                                                                                                                                                                
1 Molna, Flett, Hewitt 
2 Bußenius, Harendza 
3 Pinto, Dargani, Wheaton, Cervoni, Rees & Egan 

 جهینت در و اندداده دست از زین گرانید نزد را خود اعتبار و حرمت که

 فراهم افسرده و نیغمگ خلق روزانه، یهااسترس یبرا را نهیزم امر نیا

 یهمبستگ بیضر از حاصل جینتا (.2019، 2و هارندزا وسی)بوبن کندیم

 نشخوار قیطر از ییگراکمال که داد نشان یساختار معادالت یابیمدل و

 نیا دارد استرس و اضطراب ،یافسردگ بر داریمعن و مثبت اثر یفکر

و  گنی؛ ا2016و همکاران،  وایآل) مثال یبرا گرید مطالعات با جینتا

 دارد.  یخوان( هم1397/2019 همکاران،و  دفرؤی؛ م2017همکاران، 

 چون باالیی اخالقی استانداردهای گراکمال افراد گرید تبیین در

 در را یحد از بیش یفهیوظ احساس و افراطی یشناسفهیوظ

 بلکه خود در تنها نه کنندیم تجربه جامعه و گرانید خود، خصوص

 هستند هانیبهتر دنبال به جامعه افراد و دوستان اطراف، طیمح در

خودمحورانه، جامعه محورانه و  آلدهیا نیا به توانندینم یوقت یول

جانیه توانندنمی و کنندمی یگرسرزنش خودمحورانه برسند  گرید

 یشناسفهیوظ تواندمی امر این علت که کنند ابراز را خود یها

افسرده یفکر ینشخوارها باشدکه گناه احساس به تمایل و افراطی

  (.2017 ،3همکاران و نتویپ) دهدیم شیافزاها را آن وار

 شودمی تجربه برانگیز تهدید زمانی انهیگراکمال تفکر شروع نیهمچن

 که زمانی .شوند اندازیراه تفکرات معنای یدرباره فراشناختی باورهای که

 خطرناک تفکرات که خوانندمی فرا را ارزیابی این شوند، فعال باورها این

 .شوندمی ناراحتیو  گناه اضطراب، ترس، احساس به منجر بنابراین ،هستند

 خطر بودن واقعی برای بیشتر ینشانه عنوانبه هااحساس این همچنین

 فرایندهای نتیجه، در .است (ی)نشخوار فکر مزاحم افکار با مرتبط

 فعالی شده ادراک تهدید با مقابله برای را خاصی راهبردهای فراشناختی،

 و وارسی سازی،خنثی تفکر، سرکوبی شامل راهبردها این .سازندمی

 گسترش ازطریق یا تفکر تکرار افزایش به که است نشخوارگرانه استدالل

 روانی، هایحالت با اشتغال ازطریق یا تفکر، با مرتبط هاینشانهی دامنه

 اختالالت با یسرکوب و کنترل هایتجربه حقیقت در. دشونمی منجر

  (.2013 ،4چن و چو) دارند رابطه اضطراب و یافسردگ با یهیجان

 یساختار معادالت یابیمدل و یهمبستگ بیضر از حاصل جینتا

 داریمعن و مثبت اثر یاتجربه اجتناب قیطر از ییگراکمال که داد نشان

 یبرا گرید مطالعات با جینتا نیا .دارد استرس و اضطراب ،یافسردگ بر

دارد. در  یخوان( هم2015 ،یدانگل و مورز؛ 2011 ،وتویو پانا کارکال) مثال

عبارت است از  یتوان گفت چون اجتناب تجربیها مافتهی نیا گرید نییتب

 همراه و آزارنده، و دردناک یشخص یدادهایرو یتجربه یبرا لیعدم تما

4 cho and chan 
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را که  ییهانهیزم و دادهایرو نیا یاست که شکل و فراوان ییهاتالش با

کنند )لوپز و  یمهار، سرکوب و بازدار کنند؛یم جادیا هاتیموقع نیا

ز ا یرا شکل یتوان اجتناب تجربی( پس در کوتاه مدت م2010، 1همکاران

که  یدر نظر گرفت و تا زمان گراکمال افرادسازگارانه در  یجانیه میتنظ

 جربهت ریناپذ انعطاف یالگو کیناخواسته، به  یدرون یهااجتناب از تجربه

 گی)اوم ستیساز نوان گفت که مشکلتیم است، نشده لیتبد پاسخ و

 (. 2016 ،2اکسالین و ، پارگامنت، وونگدوورسکی

 ،یرفتار یاجتناب یاز راهبردها کیهر یتجربه احتمال واقع در

 یهایدشوار ،یشانیو تحمل پر ی/ فرونشانیپرتناسازگار، حواس یشانیپر

، یشخصنیب تیشکل که حساس نیخواهد داشت. به ا یرا درپ یشخصنیب

نسبت به طرد را  تیو حساس گرانید یهایابیاضطراب مزمن در مورد ارز

و عدم  یگر، پرخاشیشخصنیب ییخواهد داشت که به دوسوگرا یدر پ

هستند؛ منجر  یاضطراب و افسردگ یاصل یهامشخصه از که یریپذجامعه

 یراهبردها از کیهر کنار در یمنف یابیعنوان مثال ترس از ارزشود. بهیم

و تحمل  ی/ فرونشانیپرتحواس ناسازگار، یشانیپر ،یرفتار یاجتناب

 دییبه تأ ازین ،یشخصنیب تیممکن است منجر به حساس یشانیپر

 مرکز در و شود؛ یریپذدر جامعه یشتریو مشکالت ب شتریب یاجتماع

از  یگرسرزنش گریدفرد و  دیی. عدم تأردیگیم قرار اضطراب و یافسردگ

جانیتواند منجر به هیم زین یاجتناب یدر کنار راهبردها گرانیجانب د

نیب ییطور دوسوگرانیو خصومت و هم یگرمانند پرخاش یپرشدت یها

 ،یاومکرا به دنبال دارد ) یشود؛ که احتماالً اضطراب و افسردگ یشخص

  (.2013، 3 برگس و ناتان

 درصد 47 که داد نشان یساختار معادالت یابیمدل از حاصل جینتا

 اجتناب ،ییگراکمال توسط استرس و اضطراب ،یافسردگ انسیوار از

 یراب گریبا مطالعات د جینتا نی. اشودیم نییتب یفکر نشخوار و یاتجربه

 همکاران، و ندیی؛ 2015 ،یدانگل و مورز؛ 2011 وتوس،یپان و الکارکمثال )

 و یفرا؛ 2015 همکاران، و مندل؛ 2015 همکاران، و یشر؛ 2011

کمال گفت، توانیم جینتا نیا نییتب دردارد.  یخوان( هم2018 همکاران،

 اساحس با را فرد اوقات اغلب که است استرس یمیدا منبع کی ییگرا

 نقص یب به ملزم را خود گراکمال افراد. گذاردیم یباق شکست و یناکام

یم محسوب استرس منبع کی مداوم و ثابت انتظارات نیا. کنندیم بودن

 و باال سطح یاستانداردها یمنف ییگراکمال با افراد گرید یسو از. شود

 فیوظا انجام در یوقت کنند،یم انتخاب اجتماع و خود یبرا نانهیبواقعریغ

 یرفک نشخوار اشتباهات، یدرباره مفرط ینگران خورندیم شکست محوله

                                                                                                                                                                                                
1 Lopez, Ruiz, Feder, Rubio, Aguirre, Rodriguez & Luciano 
2 Oemig Dworsky, Pargament, Wong, & Exline 

حواس ،یسرکوب یبرا را نهیزم صینقا نیا کهدارند  یشناخت صیو نقا

 تا در کوتاه مدت خلق کندیم جادیا هاآن در انزجار از فرار و انکار ،یپرت

 اضطراب، چون یاختالالت برابر در را هاآن امر نیا ومثبت را تجربه کند 

 یمنف ییگراکمال با افراد .کندیم ریپذبیآس یگرپرخاش و یافسردگ

 خانواده طرف از ندهند انجام خوب را محوله فیوظا اگر کنندیم احساس

و  هاییتوانا نیب یوقت و آورند،یم هاآن به یادیز فشار یآموزش یفضا و

که  کنندیم یسازناارزنده احساس نندیبیم یادیز شکافمحوله  فیوظا

)گونگ و  کندیم رتریپذبیآس یجانیه اختالالت برابر در راها امر آن نیا

 (. 2014، 4چن

 یهرا دربار یحاضر، اطالعات ارزشمند یمطالعه جی، نتانیابا وجود 

در  یشناختروان یریپذبیو آس یخودانتقاد ییگراکمال یساختار یالگو

 یهمطالع یهاتیاز محدود یبرخ اما است، کرده فراهم موزانآدانش نیب

 جی: اول نتاکندیمواجه م تیآن را با محدود جینتا یریپذمیحاضر، تعم

استفاده از  لیبه دل گریاز مطالعات د یاریحاضر همچون بس یمطالعه

ممکن است مشارکت یرفتار واقع یمطالعه یبه جا یخودگزارش یابزارها

ناب و اجت یاجتماع دییبر کسب تأ یمبتن یهاوهیش از استفاده به را کنندگان

 یهکند. دوم، در مطالع بیترغ یفرد تیمربوط به عدم کفا یاز بدنام

 یفهومم یچندگانه در الگو یرهایمتغ نیروابط ب لیتحل منظور بهحاضر 

رار و بسط تک ن،یاستفاده شد؛ بنابرا یفیطرح توص کیشده، از  شنهادیپ

با توجه  نیاست. همچن یطول یهاطرح یریکارگمستلزم به هاافتهی نیا

معادالت  یابیاز روش مدل یشنهادیپ یالگو یابیارز یبرا کهنیبه ا

با  دیبا یعلت و معلول یریگجهینت ن،یشده است، بنابرا ستفادها یساختار

که کمال کندیم دیپژوهش حاضر تأک جیانجام شود. در مجموع، نتا اطیاحت

 یتیاز نقش با اهم یاو اجتناب تجربه ینشخوار فکر ،یخودانتقاد ییگرا

به  رو نیا از. است برخوردار آموزاندانش یشناختروان یریپذبیدر آس

 یهاکه از روش شودیم شنهادیپ نهیزم نیا در مندعالقه هشگرانپژو

 از تا شود استفاده هاداده یآورجمع ینامه برااز پرسش ریغ به یگرید

 >?خارج شود.  هاافتهی و هابه داده یاعتباربخش تیمحدود

 یریپذبیآسمؤثر بر  گرید یرهاینقش متغ نده،یآ قاتیدر تحق نیهمچن

 بیترک نیفراهم شود. عالوه بر ا یترجامع نییتا تب شودوارد  یشناختروان

قیدرک عم ی،فیک یهاپژوهش و استفاده از روش یفیو ک یکم یهاروش

 ت،ینها فراهم خواهد کرد. در انهیگراکمال یخودانتقاد ینظر یاز مبان یتر

 یمشاوره یفعال در حوزه نیمتخصص یبرا تواندیمپژوهش حاضر  جینتا

 مدرسه و روان درمانی قابل استفاده باشد. یخانواده، مشاوره

3 McEvoy, Burgess & Nathan 

4 Kung, Chan. 
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