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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to investigate the role of 

perfectionism and personality traits in self-critical prediction 

of students of Islamic Azad University of Tehran. 

Materials and Methods: The method of this research is 

correlation and its statistical population is the students of 

Islamic Azad University of Tehran in 2020. The research 

sample was 350 people who were selected by multi-stage 

cluster sampling. Data collection tools were self-critical 

questionnaires, perfectionism and personality traits. The 

method of data analysis is structural equation modeling. 

Findings: The results showed that personality traits and 

perfectionism significantly predict self-criticism. The results 

also showed that the model has an acceptable fit with the data. 

Perfectionism has a significant direct effect on its critical 

prediction. The indirect effect of perfectionism on self-

criticism is mediated by positive and significant personality 

traits. There is also a significant negative relationship between 

extravagance, agreement, openness and conscientiousness 

with self-criticism and a significant positive relationship 

between neuroticism and self-criticism. 

Conclusion: According to the research findings, the results 

showed that it can be used to reduce self-criticism by reducing 

perfectionism. 
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  و همکاران                 مهر افزون وشیدار  150

 

 1399ویژه نامه زمستان زندگی با محوریت سالمتفصلنامه سبک 

با  ییبراساس کمال گرا یخودانتقاد یمدل عل نیتدو

 انیدر دانشجو یتیشخص یها یژگیو یواسطه گر

 تهران یدانشگاه آزاد اسالم
 ،1مهر افزون وشیدار

 ،منانواحد س ،یگروه روانشناس ،یتیترب یروانشناس یدکتر یدانشجو
 رانیسمنان ، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 ، *2ستوده اصل نعمت

 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،واحد سمنان ،یگروه روانشناس ار،یدانش
  .مسئول( سندهی)نو رانیسمنان، ا

 
 3ینیمکوند حس شاهرخ

 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یگروه روانشناس ار،یدانش
 

 چکیده
 یها یژگیو و یینقش کمال گرا یپژوهش، بررس نی: هدف اهدف
 یمدانشگاه آزاد اسال انیدانشجو یخود انتقاد ینیب شیدر پ یتیشخص

  .تهران بود
آن  یو جامعه آمار یپژوهش همبستگ نیروش ا و روش ها: مواد

داده  لیتشک 1399تهران در سال  یدانشگاه آزاد اسالم انیرا دانشجو
خوشه  یرینفر بودند که به روش نمونه گ 350اند. نمونه پژوهش 

داده ها، پرسشنامه  یانتخاب شدند. ابزار جمع آور یچند مرحله ا یا
بود. روش  یتیشخص یها یژگیو و ییگراکمال  ،یخودانتقاد یها

  .است یمعادالت ساختار یابیدل داده ها، م لیتحل
ه ب ییو کمال گرا یتیشخص یها یژگینشان داد، و جینتا ها: افتهی

 نیهم چن جیکنند. نتا یم ینیب شیرا پ یخودانتقاد یدار یطور معن
 یینشان داد مدل مذکور برازش قابل قبولی با داده ها دارد. کمال گرا

 میمستقریدارد. اثر غ یخود انتقاد ینیب شیدر پ یدار یمعن میاثر مستق
 یتیشخص یها یژگیو یبا واسطه گر یبر خود انتقاد ییکمال گرا

برون  یها اسیخرده مق نیب نیباشد. همچن یدار م یمثبت و معن
 یطه معنراب یبا خود انتقاد یشناس فهیو وظ یتوافق، گشودگ ،ییگرا

دار  یرابطه معن یبا خود انتقاد ییروان رنجورخو نیو ب یدار منف
  ..وجود دارد یمثبت

توان  ینشان داد م جیپژوهش نتا یها افتهیبا توجه به : یریگ جهینت
 .استفاده نمود یکاهش خودانتقاد یبرا ییکاهش کمال گرا قیاز طر

 
 .یتیشخص یها یژگیو ،ییکمال گرا ،یخودانتقاد :یدیکل کلمات

 
 07/10/1399تاریخ دریافت: 
 01/12/1399 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولsotodeh1@yahoo.com 
 

_________________________________ 
1 Self-Criticism 
2 Thompson 
3 zurroff 
4 Gilbert 

 مقدمه
یکی از ویژگی های شخصیتی که با ناسازگاری های بسیاری در 

، به عنوان داشتن 1خود انتقادیارتباط است، خود انتقادی است. 
اعتنایی به توسعه  بی، (1)ش برای موفقیت از خود و تال انتظارات باال
رعایت استانداردها، شکست در (، 2) دار بین فردی روابط معنی

افراد (. 3) شود احساسات پستی و کاهش خود ارزشی تعریف می
ارزشی، پستی، انتقاد و گناه  احساسات بی ،خود انتقادگر، توسط

وند ش شوند. این افراد، درگیر یک خودارزیابی ناگوار می مشخص می
آنها  (. 4)پذیر هستند و نسبت به تجارب شکست و انتقاد، آسیب

اقدامات خود را مساوی با شکست قلمداد کرده، فقط انتظار 
و غیر قابل حصول را دارند و همین امر، به کنار  الاستانداردهای با

افراد خود (. 5مد )انجا های اجتماعی می کشیدن آنها از شبکه
انتقادگر، باورهایی منفی در مورد خود دارند که در مراحل مختلف 

شود. اگر چه  ای پایدار حفظ می ان، به گونهزندگی یا در طول زم
تواند شامل  تواند توسط عموم تجربه شود، اما می خود انتقادی می

      .پیامدهای مختلفی برای هر فرد باشد هایی در شکل، شدت و تفاوت
( دو نوع ناکارآمد خود 6)3و زاروف 2با توجه به نظر تامپسون

مقایسه ای و انتقاد از خود درونی ارزیابی منفی، شامل انتقاد از خود 
وجود دارد. انتقاد از خود مقایسه ای به عنوان یک دیدگاه منفی 
نسبت به خود در مقابل دیگران تعریف می شود. در این سطح، تمرکز 
بر مقایسه ی نامطلوب خود با دیگران است که به صورت برتر دیدن 

 دی نسبت بهدیگران صورت می گیرد و فرد دیدی خصمانه یا انتقا
دیگران نشان می دهد، در نتیجه این ارزیابی ها، فرد دچار ناراحتی 
و نارضایتی در برخورد با دیگران می شود. سطح دیگر خود انتقادی 
به نقد منفی از خود درونی در مقایسه با استاندارهای شخصی و 

و  7، مایلز6، همپل5، کالرک4خصوصی مربوط می شود. گیلبرت
ان داده اند که خودانتقادی باعث ایجاد ناامیدی، ( نش7)8آیرونز

احساس حقارت و بی کفایتی می شود و خودانتقادی درونی باعث 
ایجاد انزجار و نفرت از خود می شود. هر دو شکل خودانتقادی به 
صورت مثبت با هم همبسته هستند. این افراد به علت ترس باال از 

رفتن از سوی دیگران عدم پذیرش و ترس از مورد انتقاد قرار گ
استرس، اضطراب و افسردگی بیشتری را نسبت به دیگران تجربه می 

 مؤلفه می دهد ( نشان9) همکاران و گیلبرت (. پژوهش8کنند)

 مدار دیگر کمال گرایی و مدار خود کمال گرایی با خود انتقادی

 باکمال گرایی افراد که است شده استدالل دارد. همچنین رابطه نیز

 دارند انتقادی خود بیشتر باال سطح استانداردهای داشتن دلیل به باال

 همچنین،  شکست برابر در را آن ها آسیب پذیری این ویژگی و

 ( . 10) می دهد افزایش را برابر شکست در شناختی منفی واکنش

5 Clark 
6 Hempel 
7 Miles 
8 Irons 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 معیارهای از مجموعه ای با که است باوری و عقیده 1کمال گرایی

 مشخص همه یا هیچ قانون به گرایش عملکرد و برای باال بسیار

 بی نقص تالش برای را کمال گرایی( 11فلت) و هویت .می شود

   کرده اند.  تعریف بودن
بر این باورند که کمال گرایی ( 12) 4شریو  3فلت گائلیان ،2هویت  

مدار، کمال گرایی خوددارای سه بعد اصلی زیر است: کمال گرایی 
 است داده نشان پژوهش ها. جامعه مداردیگر مدار و کمال گرایی 

 به طور و نیست نابهنجار و بیماری زا لزوما مدارخودکمال گرایی 

 ،6گلین ،5شرت - تری (.13) نیست ارتباط در افسردگی با ثابت
 خود کمال گرایان اگر که داده اند نشان (14)8 دیوی و 7اسلید

باشند، احتمال  داشته را خود استانداردهای به رسیدن توانایی مدار
 کمال گرایی، از شکل این می شود. کم بسیار شدنشان افسرده

 کمال گرایی به عنوان غالبا که است سازه ای به بعد نزدیکترین

 استانداردهای دیگر مدار، کمال گرایان (.15است ) شناخته شده

سخت  را مردم رفتار می کنند، تعیین دیگران برای را باالیی سطح
 و افراطی انتظارت دارای و می دهند قرار قضات گیرانه مورد

 کمال گرایی می شود تصور .هستند دیگران از انتقادی ارزشیابی

بر  تمرکز به جای چون ندارد، همبستگی افسردگی با مدار دیگر
(. کمال 16دارد ) تمرکز دیگران کوتاهی های بر شخصی شکست
 و راتانتظا دیگران که باورند این جامعه مدار بر گرایان

به  باید (. آنها17 )دارند آنها از گاه غیرواقعی و باال استانداردهای
 تأمین را استانداردها این دیگران و تایید پذیرش به دستیابی منظور

 بیماران که داد نشان ( نتایج15پژوهش بشارت ) (. در18) نمایند

 با مقایسه در را خودمدار ازکمال گرایی باالتری سطوح افسرده،

 باالتری اضطرابی، سطوح بیماران درحالیکه داشتند، دیگر گروه دو

 .داشتند دیگر گروه دو با مقایسه در را مدار جامعه کمال گرایی از
 باالی سطوح با ترتیب به افسردگی که داد نشان نتایج برآن عالوه

 تنها اضطراب و مدار جامعه و کمال گرایی خودمدار کمال گرایی

 نشان ارتباط معنی داری مدار جامعه گراییکمال  باالی سطوح با

 دادند. 
 9شخصیتی ویژگی هایمتغیرکمال گرایی  بی بدیل نقش بر عالوه

 نقش خودانتقادی با مرتبط فرایندهای گیری شکل در چگونگی نیز

کند، که در این پژوهش نقش متغیر واسطه گر را ایفا  ایفا می مهمی
تفاوت  ابعاد صورت به می توان را شخصیتی ویژگی های .می کند

 تعریف رفتار و احساس پایدارِ تفکر، الگوهای قالب در فردی های

 اندازه های روش در و پیشرفت شخصیت های نظریه کرد  تحول

های  نظریه نافذترین از یکی پیدایش به آماری تحلیل های و گیری
 بزرگ عامل الگوی پنج اصطالح با که شد منجر معاصر شخصیتی

،  12گشودگی،  11توافق پذیری ،10گراییبرون شخصیتی

_________________________________ 
1 Perfectionism 
2 Huwit 
3 Gaulian Felt 
4 Sherry 
5 T-shirt 
6 Glenn 
7 Slide 
8 Davy 

 دیدگاه، این طبق. است معروف شده 14نژندیروانو  13شناسیوظیفه

برون  شامل قوی عامل پنج اساس می توان بر را افراد شخصیت
 وظیفه شناسی و روان نژندی توضیح گشودگی، پذیری، توافق گرایی،

 معاشرتی، بودن، حرّاف مانند با ویژگی هایی داد. برون گرایی،

 بودن تعریف تحرک کم منفعل، خجول، مقابل در بودن بشاش

زیبایی  درک مقیاسِ با چهار تجربه به است. گشودگی شده
 می شود. مشخص بودن سنتی غیر و خالقیت کنجکاوی، شناختی،

 دلپذیری و پذیری تحمل شوخ طبعی، ویژگی های توافق پذیری با

 انتقادگری و گری مداخله و پذیری تحریک مقابل تندمزاجی، در

 سازماندهی، مانند وظیفه شناسی، ویژگی هایی .است شده تعریف

 با روان نژندی، .گیرد می در بر را تمامیت و دقت سخت، کار

خاطرجمعی  در مقابل عاطفی واکنش اضطراب، نظیر ویژگی هایی
 اینکه به توجه است. با شده تعریف شجاعت و نفس( به )اعتماد

و بی  مستقیم گاه شناخت، و رفتار بر شخصیتی های ویژگی نقش
 بروز موجب واسطه ای عوامل بر اثرگذاری با گاه و است واسطه

 می شخصیتی ویژگی های شناختی می شود، و رفتاری پیامدهای

در پژوهشی نتایج نشان  .باشد داشته نقش انتقادی بروز خود در تواند
شد خودانتقادی به طور مثبت با عامل روان رنجوری در پنج عامل 

  شخصیتی رابطه دارد.
 مؤلفه های بین که داد نشان ( نتایج19در پژوهش رضایی و جهان)

 وجود معنی داری رابطه افسردگی و انتقادی خود کمال گرایی با

 نیز معنی دار افسردگی با انتقادی خود رابطه آن بر عالوه .دارد

علّی انواع  هرابطدر پژوهش دیگری نتایج نشان داد،  .بود
گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق نقش  لخودمجذوبی و کما

تبیین است و انواع  لدی در دانشجویان قابقاگری خودانت میانجی
گار و خودانتقادی را می توان به ازناس یگرایال خودمجذوبی، کم

 و 15پژوهش تان در .ای افسردگی در نظر گرفتعنوان پیش ه
 کنندة پیش بینی باال که استانداردهای داد نشان نتایج (20) 16چان

 هیجانات پیش بینی کننده مقابل در و مثبت پیشرفت هیجانات

 کمال گرایان که داد نشان نتایج مچنین،. ه.بود منفی پیشرفت

 در .کردند تجربهرا  شرم هیجان از باالتری غیرانطباقی سطوح

 مواد و شخصیتی های ویژگی بین دیگری  نتایج نشان دادپژوهش 

 وجود دارد. داریی معن رابطه مصرفی
در این پژوهش به بررسی مدل علی خودانتقادی مبتنی بر کمال گرایی 
با واسطه گری ویژگی های شخصیتی پرداخته شده است تا مشخص 

یژگی های شخصیتی گردد آیا خودانتقادی براساس کمال گرایی و و
قابل پیش بینی است؟ و میزان اثرات غیر مستقیم و کل کمال گرایی 

 به واسطه ویژگی های شخصیتی بر خودانتقادی چه میزانی است؟
 

9 NEO 
10 Extraversion 
11 Agreeableness 
12 Openness 
13 Conscientiousness 
14 Neuroticism 
15 Tann 
16 chann 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 مواد و روش ها
همبستگی بر پایه مدل یابی  پژوهش حاضر در حوزه علوم انسانی و

می باشد. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی تهران 
نفر از دانشجویان به عنوان گروه نمونه در پژوهش  350بود. تعداد 

شرکت کردند. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای می 
 باشد. روش تحلیل داده ها، تحلیل مسیر بود.

 
 شایزار های پژوه

ماده ای خود انتقادی، حمله به  22مقیاس خودانتقادی:از مقیاس 
 نمره حداقل و حداکثر مقیاس این( استفاده شد. 7خود، قوت قلب)

 و گیلبرت .است نوسان در 88تا  صفر از ترتیب به آن
 90/0مقیاس را این کرونباخ آلفای پایایی ضریب (7همکاران)

 .کرده اند گزارش
 کمال گرایی، مقیاس چندبعدی از (: MPS) گرایی کمال مقیاس

 ای گویه 12 مقیاس سه خرده از اس پی ام .شد استفاده  اس پی ام

دیگر  کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی که است تشکیل شده
می گیرد. دامنه ضرایب  اندازه را مدار جامعه کمال گرایی و مدار

گزارش شده است. هر سه 89/0و  74/0آلفا برای این مقیاس بین 
خرده مقیاس از همسانی درونی خوبی برخوردارند. ضریب آلفای 
کرونباخ برای کمال گرایی خودمدار، دیگر مدار و جامعه مدار به 

 گزارش شده است.  87/0و  82/0، 86/0ترتیب 
آیتم است که ابعاد  60(: دارای NEO-FFIمقیاس پنج عاملی نئو)

های این  آلفای کرونباخ مقیاسگانه شخصیت را می سنجد.  5
رنجورخـویی  پرسشنامه را به این ترتیب گـزارش دادنـد: روان

پـذیری  ،تجربـه 90/0گرایـی برابـر بـا  ، برون93/0برابـر بـا 
شناسـی برابـر  و وظیفه 95/0ذیری برابر با پ ، توافق89/0برابـر بـا 

سخ متعددی از این پرسشـنامه در ایران ترجمه و آمـادة . ن 92/0بـا 
 (. 21اجـرا شـده اسـت )

 

 یافته ها

 انتقادی خودشاخص های توصیفی متغیرهای  1-1براساس جدول 
 شخصیتی و خرده مقیاس های آن در های و ویژگی گرایی ،کمال

  مشاهده می شود.  دانشگاه دانشجویان
 

 . شاخص های توصیفی1جدول 

خرده مقیاس  متغیر
 ها

انحراف  میانگین تعداد
 معیار

 
 خود

 انتقادی

خود 
 اعتمادی

350 12/20 16/4 

 33/6 01/26 350 خودانتقادی

ویژگی 
 های

 شخصیتی

 77/5 82/30 350 گراییبرون
 90/4 64/36 350 توافق

 41/6 01/34 350 گشودگی
 05/7 25/46 350 شناسیوظیفه
 روان

 رنجورخویی
350 50/33 23/8 

 
کمال 
 گرایی

 

 کمال گرایی

  خودمدار
350 18/32 56/5 

 کمال گرایی

 56/5 18/32 350  دیگر مدار

 کمال گرایی

 25/8 62/33 350 مدار جامعه

 
 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 کمال گرایی نژندیروان شناسیوظیفه گشودگی توافق گراییبرون انتقادی خود متغیرها
       1 انتقادی خود

      1 *-369/0 گراییبرون
     1 **327/0 **-260/0 توافق

    1 **202/0 **505/0 **-192/0 گشودگی
   1 **280/0 **153/0 **565/0 *-171/0 شناسیوظیفه

  1 **-476/0 **-392/0 **-405/0 **-628/0 **537/0 رنجورخویی روان
 1 **-566/0 **-404/0 **-311/0 **-407/0 **-580/0 **534/0 کمال گرایی

نشان می دهد بین خرده مقیاس های  2-2یافته ها براساس جدول 
برون گرایی، توافق، گشودگی، وظیفه شناسی   با خود انتقادی رابطه 

رنجورخویی، با خود انتقادی در سطح  روانمعنی دار منفی و بین 
ارد. همچنین بین رابطه معنی دار مثبتی وجود د 01/0معنی داری

خرده مقیاس های برون گرایی، توافق، گشودگی، وظیفه شناسی و 
رنجورخویی با متغیر کمال گرایی نیز رابطه معنی دار منفی  روان

 وجود دارد.

. نتایج  ضریب رگرسیونی و معنی داری اثر کمال گرایی بر 3جدول 
 خودانتقادی

 مسیر مستقیم فرضیه
مقدار 

 تی
ضریب 

 مسیر
 نتیجه

فرعی 
 اول

 کمال گرایی 
 خودانتقادی

 تایید 29/0 58/11
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 153   ...با ییبراساس کمال گرا یخودانتقاد یمدل عل نیتدو  

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

دهد که این ضریب نشان می 3-3بررسی ضریب اثر در جدول     
برآورد شده است. با توجه به این که مقدار  29/0مسیر به میزان 

 96/1و بیشتر از  58/11( برابر باt-valueعدد معنی داری )
کمال گرایی اثر مستقیم معنی داری در پیش بینی  بنابراین باشند.می

 (.>01/0Pخود انتقادی دارد)
 

 به کل و مستقیم غیر مستقیم، شده استاندارد ضرایب. 4جدول 

 متغیر کمال گرایی به مربوط تبیین ضریب همراه

 مسیرها
اثرات 
 مستقیم

اثرات 
غیر 

 مستقیم

 R2 کل

کمال گرایی بر 
 26/0    ازطریق خودانتقادی

  **41/0  **41/0 روان رنجورخویی

-13/0 گراییبرون
* 

 13/0-
* 

 

-35/0 توافق
** 

 35/0-
** 

 

 گشودگی
32/0-
**  

32/0-
**  

 شناسیوظیفه
14/0-

*  
14/0-

*  

  **66/0 **41/0 **25/0 کمال گرایی

روان اثرات مستقیم  مشاهده می شود 5-5همانطور که در جدول  
معنی  01/0، توافق و گشودگی بر خودانتقادی در سطح رنجورخویی

طح در س وظیفه شناسیو  برون گراییدار می باشد و اثرات مستقیم 

 بر خود کمال گراییمعنی دار است. همچنین اثر غیرمستقیم  05/0
مثبت و  01/0انتقادی با واسطه گری ویژگی های شخصیتی در سطح 

ز واریانس خودانتقادی را درصد ا 26معنی دار می باشد. همچنین 
 کمال گرایی و ویژگی های شخصیتی تبیین کرد.

 
 مدل برازش آماری های شاخص. 5جدول

2χ/df NFI CFI GFI AGFI RMSEA 
15/1 91/0 94/0 92/0 90/0 70/0 

، مدل پیش بینی 3-3در تحلیل مسیر براساس جدول          
خودانتقادی بر اساس کمال گرایی با واسطه گری ویژگی های 

نشان داد  x 2. نتایج آماره شخصیتی از برازش کافی برخوردار است
، مقدار 10است با درجات آزادی  69/15مقدار این آماره برابر با 

که بیانگر برازش مدل با داده  بدست آمد 11/0سطح معنی داری آن 
ها می باشد. شاخص ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب، 
متوسط باقیمانده های بین همبستگی کواریانس مشاهده شده نمونه 
و مدل مورد انتظار برآورد شده از جامعه را نشان می دهد. مقدار 

بدست آمد  09/0( برای پژوهش حاضر RMSEAخطای تقریب)
گر برازش متوسط مدل با داده ها می باشد. همچنین شاخص که بیان

،  94/0( CFI، برازش مقایسه ای)91/0(NFIبرازش نرم شده)
 تعدیل برازش و همچنین 46/0 (PNFI)ایجازی شده هنجار برازش
 های شاخص به توجه با کلی، طور به می باشد. 92/0 (GFIیافته )

 قابل برازش ها داده با مذکور مدل که گفت توان می آمده دست به
الگوی پیشنهادی  2-2 شکل .گیرد می قرار تأیید مورد و دارد قبولی

 .دهد پژوهش حاضر همراه با ضرایب استاندارد مسیرها را نشان می
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  و همکاران                 مهر افزون وشیدار  154

 

 1399ویژه نامه زمستان زندگی با محوریت سالمتفصلنامه سبک 

 
 پژوهش به همراه ضرایب استاندارد. مدل 1شکل 

 

شود، وجود رابطه، حاکی از  مشاهده می 1 مانطور که در شکله
 .است خوانتادیبر  کمال گراییاثر مستقیم و غیرمستقیم 

  
 نتیجه گیری

 هداد با قبولی قابل برازش مذکور مدلیافته های پژوهش نشان داد 
بنابراین خودانتقادی بعنوان یکی گیرد،  می قرار تأیید مورد و دارد ها

از متغیرهای نامطلوب می تواند متاثر از دو متغیر کمال گرایی و 
همچنین ویژگی های شخصیتی باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین 
متغیر کمال گرایی با خودانتقادی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. 

ابد دی نیز افزایش می یبدان معنا که با افزایش کمال گرایی، خودانتقا
ه نشان داد کو برعکس. این یافته با یافته های پژوهش های مشابهی 

کمال گرایی به صورت معنی دار قادر به پیش بینی خودانتقادی است، 
 ( در پژوهشی نشان13بالنکستین) و همسو بود، همچنین دانکلی

 هم انتقادی خود و افسردگی با جامعه گرا کمال گرایی دادند که

 نوروتیک نمونه های در هم نوروتیک و غیر نمونه های در

 دادند است، همسو بود. همچنین با پژوهش دیگری که نشان همبسته

 هر دو مدار دیگر کمال گرایی هم و خودمدار کمال گرایی هم

، همسو بود. می کنند پیش بینی را آزمودنی ها افسردگی نمرات
کمال  صفت بعد سه هر دادند نشان دیگری کههمچنین با پژوهش 

 ارتباط با افسردگی مدار جامعه و مدار دیگر خودمدار، گرایی

 را قوی تری بسیار ارتباط افسردگی با مدار جامعه بعد و دارند

نیز همسو بود. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که متغیر  داد، نشان
کمال گرایی اثر مستقیم معنی داری در پیش بینی خود انتقادی دارد، 

خود  مؤلفه می دهد ( که نشان9) همکاران و یافته گیلبرت با

 مدار دیگر کمال گرایی و مدار خویشتن کمال گرایی با انتقادی

(که 19با یافته رضایی و جهان) دارد، همسو بود و همچنین رابطه
 افسردگی و انتقادی خود کمال گرایی با مؤلفه های بین نشان داد

 با انتقادی خود رابطه آن بر عالوه دارد. وجود معنی داری رابطه

در تبیین یافته به دست آمده بود، همسو بود.  نیز معنی دار افسردگی
مبنی بر اثر مثبت و معنی دار کمال گرایی بر خودانتقادی می توان 

 از مجموعه ای با که است باوری و کمال گرایی عقیدهتبیین کرد 

 همه یا هیچ قانون به گرایش عملکرد و برای باال بسیار معیارهای

 تعریف بودن بی نقص تالش برای را می شود. کمال گرایی مشخص

 باال، خودانتقادی دارای افراد ویژگی های به توجه کرده اند. با

 برای قدرتمندی پیش بین انتقادی خود است داده پژوهش ها نشان

 افسردگی و اجتنابی مقابله منفی، اجتماعی تعامالت روزانه، استرس

( 9) همکاران و گیلبرت (. پژوهش8) هست افسردگی عالئم و
کمال  و مدار خود کمال گرایی با خود انتقادی مؤلفه می دهد نشان

که کمال  را رابطه، دیدگاه این دارد، رابطه نیز مدار دیگر گرایی
 مرتبط انتقادی و خود گری سرزنش خود با را مدار خود گرایی

 افراد که است شده استدالل همچنینتائید می نماید.  می دانند،

 خود باال سطح استانداردهای داشتن دلیل به زیاد باکمال گرایی

 برابر در را آن ها آسیب پذیری این ویژگی و دارند بیشتر  انتقادی

 افزایش را برابر شکست در شناختی منفی واکنش همچنین شکست

اری غیر (. نتیجه دیگر پژوهش نشان می دهد اثر ساخت10) می دهد
مستقیم کمال گرایی  با واسطه گری ویژگی های شخصیتی بر 
خودانتقادی مثبت و معنی دار است. از آنجا که دو متغیر منجر به 
اثرات غیر مستقیم و اثرات کل معنی داری بر خودانتقادی شده است، 
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 155   ...با ییبراساس کمال گرا یخودانتقاد یمدل عل نیتدو  

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

باید عنوان کرد که این اثرات با پژوهش های مشابه ای نشان داد 
ی داری بین افسردگی و خودانتقادی و حرمت رابطه مثبت و معن

خود و خودانتقادی وجود دارد، همسو بود. همچنین با یافته پژوهش 
نشان داد بین ابعاد پشیمانی، خودتردیدی ( که 22عبدی و همکاران )

ار د خود انتقادی رابطه مثبت و معنی و افسردگی سرشت عاطفی با
بین  دیگر پژوهش نشان دادهمچنین نتیجه ، همسود بود. وجود دارد

خرده مقیاس های ویژگی های شخصیتی : برون گرایی، توافق پذیری، 
گشودگی و وظیفه شناسی با خود انتقادی رابطه معنی دار منفی و بین 

رنجورخویی با خود انتقادی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد.  روان
 ومواد یشخصیت های ویژگی بینکه نشان داده اند این یافته ها 

، همسو و هماهنگ است داده نشان را داریی معن رابطه مصرفی
تاب  و روان رنجوری نشان داد بینکه  یبود. همچنین با پژوهش

 وجدان گرایی و بین برون گرایی قوی وهمچنین منفی رابطه آوری

همسو بود. در تبیین نتیجه به  مثبت وجود دارد، تاب آوری رابطه با
دست آمده مبنی بر رابطه معنی دار ویژگی های شخصیتی بر 

 صورت به را شخصیتی  ویژگی هایخودانتقادی می توان عنوان کرد 

 و احساس پایدارِ تفکر، الگوهای قالب در فردی تفاوت های ابعاد
روش  در و پیشرفت شخصیت های نظریه تحول. کرد  تعریف رفتار
 نافذترین از یکی پیدایش به آماری تحلیل های و گیری اندازه های

 الگوی پنج اصطالح با که شد منجر معاصر های شخصیتی نظریه

توافق  ، 1گراییبرونشخصیتی  بزرگ عامل
 معروف شده 5نژندیروان 4شناسیوظیفه ، 3گشودگی ، 2پذیری

 پنج اساس می توان  بر را افراد شخصیت دیدگاه، این طبق. است

 پذیری توافق گشودگی، برون گرایی، روان نژندی، شامل قوی عامل

 نظیر ویژگی هایی با ، نژندیروانداد.  شناسی توضیح وظیفه و

 و نفس( به خاطرجمعی )اعتماد در مقابل عاطفی واکنش اضطراب،
 با ویژگی هایی عامل این است. برون گرایی، شده تعریف شجاعت

 منفعل، خجول، مقابل در بودن بشاش معاشرتی، بودن، حرّاف مانند

 با چهار تجربه به است. گشودگی شده بودن تعریف تحرک کم

 سنتی غیر و خالقیت کنجکاوی، زیبایی شناختی، درک مقیاسِ

 شوخ طبعی، ویژگی های با پذیری می شود. توافق مشخص بودن

 و پذیری تحریک مقابل تندمزاجی، در دلپذیری و پذیری تحمل
وظیفه شناسی، ویژگی  .است شده تعریف انتقادگری و گری مداخله

 می در بر را تمامیت و دقت سخت، کار سازماندهی، مانند هایی

 ویژگی هایکمال گرایی و  نقش اینکه به توجه گیرد. در مجموع با

 گاه و است و بی واسطه مستقیم گاه شناخت، و رفتار بر شخصیتی

 رفتاری پیامدهای بروز موجب ایواسطه  عوامل بر اثرگذاری با

  دارد. نقش انتقادی بروز خود در این دو متغیر شناختی می شود، و
با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان از طریق  

آموزش های فردی، گروهی، کارگاهی و غیره و نیز با کاستن از 
 تأثیراتآموزش به اقشار مختلف در زمینه کمال گرایی و همچنین 

ل شناخت عوامو  زندگی مختلفبر ابعاد و کمال گرایی  خودانتقادی
   برای کاهش خودانتقادی بهره برد.  ،مؤثر

_________________________________ 
1 Extraversion 
2 Agreeableness 
3 Openness 
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