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تاریخ پذیرش7931/1/7 :

خالصه
مقدمه :بهوشیاری از مؤلفههای مهم سالمت روانشناختی است .با این حال نقش ناگویی خلقی و کمالگرایی مثبت-منفی در
آن مشخص نیست .بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ناگویی خلقی و ابعاد کمالگرایی در بهوشیاری دانشجویان
مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی  69-69انجام شد.
مواد و روشها :در یک تحقیق توصیفی-همبستگی ،تعداد  590نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به صورت در دسترس و
داوطلبانه انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه پنجوجهی ذهن آگاهی ،مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی و مقیاس
ناگویی خلقی جمعآوری شدند .اطالعات به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی
تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد از بین مؤلفههای ناگویی خلقی ،مؤلفه دشواری در تشخیص احساسات ( β=-0/42و  )p=0/046قادر
به پیشبینی بهوشیاری زمینهای است .همچنین ،ابعاد مثبت ( β=0/42و  )p=0/000و منفی ( β=-0/46و  )p=0/000کمال-
گرایی قادر به پیشبینی واریانس بهوشیاری زمینهای در دانشجویان است.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج به دست آمده ،میتوان گفت که ناگویی خلقی (دشواری در تشخیص احساسات) و ابعاد مثبت و
منفی کمالگرایی میتوانند تعیینگرهای بهوشیاری زمینهای دانشجویان باشد.
واژههای کلیدی :بهوشیاری ،کمالگرایی ،ناگویی خلقی

 -7استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ، psy.heshmati@gmail.com :تلفن93738219187 :
 -2دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده روان شناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -9کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -دکتری روان شناسی ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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بهزیستی روانشناختی و هیجانی میگذارد و عامتل خطرستاز

مقدمه

در ابتال افراد به پریشتانی هیجتانی ،مشتکالت روانشتناختی و

در سالهای اخیر مطالعات حوزه بهوشیاری توجه فزایندهای

عدم سالمت ذهنی است [.]6

را به خود اختصاص داده استت .بهوشتیاری بته عنتوان آگتاهی
پذیرا و عاری از قضاوت از آنچته اکنتون در حتال وقتوت استت

از طرفی ،یافتههای پهوهشی بیانگر رابطه بین بهوشتیاری و

تعریف شده است [ .]5بهوشیاری به ما یاری میدهتد تتا درک

تنظیم هیجانی است که افراد مبتتال بته نتاگویی خلقتی در آن

کنیم که هیجانهای منفی ممکن استت ر دهنتد .امتا آنهتا

نقص نشان میدهند [ .]50شواهد بیانگر همبستگی مثبت بین

جزء ثابت و دائمی شخصیت نیستتند .همچنتین بته فترد ایتن

تنظتتیم هیجتتانی ستتازگار و بهوشتتیاری استتت .بهوشتتیاری بتتا

امکان را میدهد تا به جای اینکه به رویدادها به طور غیرارادی

گشودگی و آگاهی از هیجانات ،بدون فکر کتردن بته آنهتا یتا

و بیتأمل پاسخ دهد ،پاسخی با تفکر و تأمل داشته باشتد [.]4

اجتناب از این تجربیات ،مرتبط است .در پهوهشی گزارر شتد

بهوشیاری یک عامل زیربنایی مهتم بترای رستیدن بته رهتایی

که بین دشواری در تنظیم هیجتان بتا بهوشتیاری همبستتگی

است زیرا روشی متؤثر و قتوی بترای ختامور کتردن و توقتف

وجود دارد [ .]50اما هیچ تحقیقتی مستتقیماً بته رابطته بتین

فشارهای دنیا یا فشارهای ذهنی خود فرد میباشتد .عتالوه بتر

ناگویی خلقتی و بهوشتیاری اشتاره نکترده استت .افترادی کته

این ،افزایش بهوشتیاری بتا افتزایش بهزیستتی روانشتناختی،

بهوشیاری پایینتتری دارنتد بته احتمتال زیتادی دشتواری در

توافق ،گشودگی ،وجدانمندی و کاهش نشانههتای درد همتراه

تنظیم هیجانات دارنتد [ .]9 ،9در تحقیقتات نشتان داده شتده

است .در حقیقت ،افراد بهوشیار در شناخت و متدیریت و حتل

است که توانایی تنظیم هیجانی با بهوشیاری همبستگی مثبت

مشکالت روزمره تواناتر هستند [ .]3 ،2از طرفتی ،افترادی کته

دارد [.]55

بهوشیاری پایینتری دارند به احتمال زیتاد دشتواریهتایی در

در پهوهش  Weinsteinو همکاران گزارر شتد کته افتراد

تنظیم هیجان نیز دارند [ .]9 ،9نتتایج پتهوهش ارزیتابی ملتی

ذهن آگاه از سالمت ذهنی و هیجتانی بیشتتری برخوردارنتد و

سالمت دانشجویان حاکی از آن است که استرس ،بیماریهتای

بهوشیاری بر روی خلق ،استرس و دیگر مؤلفتههتای ستالمت

جسمانی خفیف (مثل سترماخوردگی و آنفلتوآنزا) و اختتالتت

روانی و هیجانی مؤثر است و در برخورد با عوامل استرسزا بته

خواب سه عامل مهمی هستند که با عملکرد تحصتیلی منفتی،

فرد کمک میکند [.]54
یکتتی دیگتتر از بنیتتادیتتترین ستتازههتتا در روانشناستتی،

اضطراب و بهوشیاری پایین در دانشجویان مرتبط است [.]2
یکی از مفاهیم مرتبط با بهوشیاری ،ناگویی خلقی است[.]8

کمالگرایی میباشد .کمالگرایی عبارت است از گرایش فرد به

ناگویی خلقی در توصیف افرادی به کار متیرود کته بته دلیتل

داشتن مجموعتهای از معیارهتای بتاتی افراطتی و تمرکتز بتر

محدودیت در ظرفیت عاطفی ،توانایی تشخیص ،توصتیف و بته

شکستها و نقصها در عملکرد [ .]54ولی کمتالگرایتی لزومتاً

کالم درآوردن هیجتانهتا را ندارنتد و بتا سته ویهگتی توانتایی

به عنوان یک فاکتور منفی شناخته نشده است .بلکه به عنوان

کتتاهشیافتتته در شناستتایی احساستتات ( Difficulty in

فاکتوری که میتوان عملکرد مثبت و مفید نیتز داشتته باشتد،

 ،)identifying feelingتوصتیف احساستات (Difficulty in

مطرح است .در کمالگرایی بهنجار ،اشخاص از کارهای ستخت

 )Describing feelingو تمایتتل بتته تمرکتتز بتتر رویتتدادهای

و طاقتفرسا لذت میبرند و زمانی کته احستاس متیکننتد در

بیرونی ( )Externality oriented thinkingنسبت به تجارب

انجام کارها آزادند ،میکوشند تا به بهترین صورت عمل کننتد.

درونی مشخص میشتود .ایتن ویهگتی در انتوات بیمتاران و بتا

موفقیت در انجام کارها گونهای احساس خشنودی و رضایت به

گستره وسیعی از آسیبشناسی روانپزشکی بالینی و حتتی در

همراه میآورد [.]53

جامعه غیر بالینی نیز مشاهده میشتود [ .]6افتراد بتا نتاگویی

کمالگرایی نابهنجتار زمتانی ر متیدهتد کته افتراد بترای

خلقی سطوح کمتری از همدلی را نشان میدهنتد و تحقیقتات

معیارهای بسیار افراطی و غیر واقعگرایانته تتالر متیکننتد و

اخیر نشان میدهند که نتاگویی خلقتی اثترات منفتی بتر روی

عملکردشان را بسیار مورد نقادی و ارزیابی قرار متیدهنتد .بتر
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اساس تحقیقات صورت گرفته ،بهوشیاری ،نتاراحتیهتایی کته

آن و نحوه تکمیل پرسشنامه را به طور کامل توضیح داد .عالوه

مربوط به به کمالگرایی جامعهمدار است را بته وستیله تغییتر

بر محرمانه ماندن نتایج اطالعات و عدم استفاده از نام افتراد در

غیرمستقیم نشخوار فکری کاهش میدهد [ ،]53عالوه بر این،

انتشار نتایج تحقیق ،بر این نکته نیز تأکید شد کته شترکت در

یافتهها نشان میدهنتد کته بتین فعالیتت آگاهانته و عتاری از

فرایند تحقیق کامالً داوطلبانه است و هر زمان که مایل بودنتد

قضاوت از لحظه کنونی با کمالگرایی نابهنجار و نشخوار فکری

میتواننتد از تحقیتق ختارو شتوند .پهوهشتگر جهتت اجترای

و نگرانی رابطه منفتی وجتود دارد [ .]52در مطالعتهای نشتان

پرسشنامهها در کالسهای دانشگاه به مدت  4ماه حضور پیتدا

داده شتتده کتته متتداخالت مبتنتتی بتتر بهوشتتیاری در درمتتان

کتترد و بتته ستتؤاتت دانشتتجویان در متتورد برختتی آیتتتمهتتای

کمالگرایی که همراه با ناراحتی باشد مؤثر است [.]59

پرسشنامه پاسخ داد .معیارهای ورود به پهوهش عبتارت بودنتد

در تحقیقی نشان داده شد که کمالگرایی زمینهای به طتور

از :تحصیل در مقطع کارشناسی ،رضتایت شترکت در مطالعته،

معنیداری قادر به پیشبینی اهمالکاری تحصیلی و رضایت از

عدم ابتال به بیمتاری روانپزشتکی و عتدم ستوءمصترف متواد.

زندگی در دانشجویان دانشگاه است [ .]52پهوهش دیگری نیتز

معیارهای ختروو نیتز عبتارت بودنتد از :درمتان دارویتی ،روان

نشان داد که بین ابعاد کمالگرایی و آسیبپذیری بته استترس

درمانی و مشکالت حاد جسمانی .پرسشنامههای ذهتنآگتاهی،

در دانشجویان رابطه مثبت معنیدار وجود دارد [.]58

کمالگرایی و ناگویی خلقتی جهتت جمتعآوری دادههتا متورد
استفاده قرار گرفتند که در زیر توضیح آنها ارائه شده است.

با وجود اینکه پهوهشهای گستردهای در زمینه بهوشتیاری
و مداخالت مرتبط با آن انجام شده است امتا مطالعتات بستیار

 )5پرسشتتنامه پتتنجوجهتتی ذهتتنآگتتاهی (Five fact

کمی در زمینه بهوشتیاری زمینتهای در نمونته غیتر بیمتار بته

) mindfulness questionnaireیک مقیاس خودسنجی 36

خصتتوص دانشتتجویان و ارتبتتاط آن بتتا مؤلفتتههتتای دیگتتر

آیتمی است که توسط  Baerو همکتاران ستاخته شتده استت

روان شناختی انجام شتده استت .بتا توجته بته استترس بتاتی

[ .]56زیرمقیاسهتای ایتن پرسشتنامه شتامل عمتل تتومم بتا

دانشجویان به دلیل تحصیل و پایین بودن بهوشیاری ،ضترورت

هشیاری ،مشاهدهگری ،توصیفگری ،قضاوت نکتردن و فقتدان

انجام چنین پهوهشهایی به منظتور برنامتهریتزیهتایی بترای

واکنشگری است .عامتل مشتاهده در برگیرنتده محترک هتای

دانشجویان جهت بات بردن بهوشیاری و انطبتا آن بتا زنتدگی

بیرونی و درونی مانند توصیف نامگذاری تجربههای بیرونتی بتا

روزمره ،احساس میشود .بنابراین ،هدف پهوهش حاضر بررسی

کلمات است .عمل تومم با هشیاری ،عمل کردن با حضور کامل

رابطه بین ابعاد مثبت و منفی کمالگرایی و نتاگویی خلقتی بتا

ذهن در هر لحظه ،و در تضاد با عمتل مکتانیکی استت کته در

بهوشیاری زمینهای در دانشجویان است.

هنگام وقوت ذهن فرد در جای دیگری است .غیر قضاوتی بودن
به تجربه درونی ،حالت غیرقضاوتی داشتن نستبت بته افکتار و

مواد و روشها

احساسات است و غیر واکنشی بودن به تجربته درونتی ،اجتازه

رور پهوهش حاضر توصیفی از نوت  -همبستگی میباشتد.

آمد و رفت به افکار و احساسات درونی است بتیآنکته فترد در

جامعه آماری این پتهوهش عبتارت بتود از تمتامی دانشتجویان

آنها گیر کند.

دختر و پسر مقطتع کارشناستی دانشتگاه تبریتز کته در ستال

نمرهگذاری بر اساس طیف لیکرت از کتامالً مختالفم ( )0تتا

تحصیلی  69-69در رشتههای علوم انسانی ،فنی و علتوم پایته

کامالً موافقم ( )9و دامنه نمرات  36-569است .نمره کلی بتات

مشغول به تحصیل بودنتد ( .)N=55859تعتداد  590نفتر بتر

در هر زیرمقیاس نشانگر بهوشیاری زمینهای بیشتر است .نتایج

اساس جدول نمونهگیری مورگان برای محاسبه حجم نمونه به

تحلیل روانسنجی نشان داد پرسشنامه همسانی درونی بتاتیی

شیوه نمونهگیتری در دستترس و داوطلبانته بته عنتوان نمونته

دارد ( ،)0/23ضریب آلفتا در گستترهای بتین ( 0/29در عامتل

پهوهشی انتخاب شتدند .در ابتتدا پهوهشتگر مطتابق بتا بیانیته

غیر واکنشی بودن) تا ( 0/65در عامل توصتیف ) قترار داشتت

هلسینکی ،ضمن معرفی خود به دانشجویان ،پهوهش و اهتداف

[ .]56در مطالعهای که برای اعتباریابی و پایایی این پرسشنامه
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در ایران انجام گرفت ،ضرایب همبستگی آزمون -بازآزمون این

خوب مقیاس است [ .]49آلفای کرونبا این مقیاس در نمونته

پرسشنامه در نمونه بین ( 0/29مربوط به عامتل غیتر قضتاوتی

ایرانتتی بتترای دشتتواری در شناستتایی احساستتات  ،0/22بتترای

بودن) و ( 0/80عامل مشاهده) تعیین گردید .همچنین ضرایب

دشواری در توصیف احساسات 0/95 ،و برای تفکر متمرکتز بته

آلفا در حد قابل قبولی (بین  =0/99مربتوط بته عامتل غیتر

بیرون  0/90بته دستت آمتده استت [ .]49در مطالعته داخلتی

واکنشی بودن و  =0/83مربوط به عامل توصتیف) بته دستت

پایایی آزمون با استفاده از رور آلفای کرونبا برای نمره کتل

آمد [.]40

برابتتر بتتا  0/22و بتترای زیرمقیتتاسهتتای دشتتواری در توصتتیف

 )4مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی یک آزمون  20سؤالی

احساسات  ،0/20دشواری در شناسایی احساسات  0/92و تفکر

است که  40ماده کمالگرایی مثبتت و 40متاده کمتالگرایتی

معطوف به بیرون  0/94به دست آمد [ .]42اعتبار کل مقیتاس

منفی را میسنجد .پرسشها در مقیتاس  9درجتهای لیکترت،

در نمونه ایرانی با استفاده از رور دو نیمه کتردن و بازآزمتایی

کمالگرایی آزمودنیها را از نمره یک تا نمره پنج در دو زمینته

 0/22و  0/24و روایی این مقیتاس  0/89گتزارر شتده استت

مثبت و منفی میسنجند [ .]45حداقل نمره آزمودنیها در هر

[ .]49دادهها با استفاده از رور همبستگی پیرستون و تحلیتل

یک از مقیاسهای آزمون  40و حداکثر آن  500بتود .در فترم

رگرسیون چندگانه با استتفاده از نترم افتزار  SPSSنستخه 44

فارسی این پرسشنامه آلفای کرونبتا پرستشهتای هریتک از

تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری  0/09در نظتر گرفتته

مقیاس ها در یک نمونه  454نفری از دانشتجویان ،بته ترتیتب

شد .جهتت استتفاده از رگرستیون چندگانته ،از مفروضتههتای

 0/60و  0/82بتترای کتتل آزمتتودنیهتتا  0/65و  0/88بتترای

نرمال بتودن ،خطتی بتودن ،هتمخطتی و یکستانی پراکنتدگی

دانشجویان دختر و  0/86و  0/89برای دانشجویان پسر بود که

استفاده گردید .مقادیر توترنس و وی آ اف حاکی از آن بود که

نشانه همسانی درونتی بتاتی مقیتاس متیباشتد [ .]44اعتبتار

مفروضه همخطی رعایت شده است زیرا ارزر تتوترنس تمتام

مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی از طریتق محاستبه ضترایب

متغیرها بیشتر از  0/5و ارزر وی آی اف کمتتر از  50بتود .از

همبستگی زیر مقیاسهتای ایتن آزمتون بتا زیتر مقیتاسهتای

آزمون دوربین -واتسون برای بررسی استقالل خطاها استتفاده

پرسشتتنامه ستتالمت عمتتومی گلتتدبر و مقیتتاس عتتزتنفتتس

شد که نتیجه آن نشان از مستقل بودن خطاهتا داشتت .بترای

کوپراسمیت و با رور تحلیل مؤلفه اصلی آزمون بررستی شتد

نرمال بودن توزیع متغیر مالک از آزمون کالموگروف اسمیرنف

ضرایب و نتایج به دست آمده ،اعتبار مقیاس کمالگرایی مثبت

استفاده شد که به میزان معنیداری بیشتر از  0/09بته دستت

و منفی را تأیید میکنند [.]44

آمد که نشان از نرمال بودن متغیر بهوشیاری است .همچنتین،
برای بررسی دادههای دورافتاده از آزمون ماهاتنوبیس استتفاده

 )3مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (Toronto Alexitihymia

شد.

) Scaleکه توسط بگبی ،پارکر و تیلور ساخته شده است []43
یتتک آزمتتون  40ستتؤالی استتت و  3زیرمقیتتاس دشتتواری در
شناسایی احساسات ( 2ماده) ،دشواری در توصتیف احساستات

یافتهها

( 9متتاده) و تفکتتر متمرکتتز بتته طتتور بیرونتتی ( 8متتاده) را در

نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار ستنی دانشتجویان

مقیاس 9درجهای لیکرت از نمره ( 5کامالً مخالف) تتا نمتره 9

شرکتکننتده در تحقیتق  ،40/49 ± 5/22بته تعتداد  22نفتر

(کامالً موافق) میستنجد [ .]42در ایتن مقیتاس ،نمتره بتاتتر

دختتتر ( )%26/3و  29نفتتر ( )%90/2پستتر بودنتتد 520.نفتتر

نشاندهنده شتدت نتاگویی خلقتی استت .در نستخه فارستی،

( )%63/3از دانشجویان مجرد و  50نفر ( )%9/2متأهتل بودنتد.

ضرایب آلفای کرونبا برای نارستایی خلقتی کتل  0/89و سته

 56نفر ( )%54/2وضتعیت اقتصتادی پتایین 543 ،نفتر ()%84

زیرمقیتتاس دشتتواری در شناستتایی احساستتات ،دشتتواری در

وضعیت اقتصادی متوسط و  2نفتر ( )%2/2وضتعیت اقتصتادی

توصیف احساسات و تفکر متمرکز به طتور بیرونتی بته ترتیتب

باتیی داشتند و یک نفر به گزینه وضعیت اجتماعی –اقتصادی

 0/24،0/29 ،0/84محاسبه شده کته نشتانه همستانی درونتی

در پرسشنامه جمعیت شناختی پاستخی نتداده بتود 535.نفتر

سالمت جامعه
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( )%82/3شاغل و  58نفر ( )%54بیکتار بودنتد و یتک نفتر بته

متغیرهای پهوهش به تفکیک زیر مؤلفههتا در جتدول  5ارائته

گزینه وضعیت اشتغال در پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخی

شده است.

نتتداده بتتود .دادههتتای توص تیفی (میتتانگین و انحتتراف معیتتار)
جدول  -1آمارههای توصیفی ناگویی خلقی ،ابعاد کمالگرایی و بهوشیاری در دانشجویان (تعداد=)151

نمرات

نمرات
2

زیرمؤلفهها

انحراف معیار  ±میانگین

دشواری در توصیف احساسات

79/9 ± 9/81

2

دشواری در تشخیص احساسات

71/18 ± 1/89

1

92

تفکر بیرونی

27/72 ± 1/21

79

11

مشاهده

28/91 ± 1/11

7

11

متغیرها

ناگویی خلقی

حداقل

حداکثر

توصیف

29/7 ± /81

72

3

عمل توأم با هشیاری

22/99 ± 1/21

8

93

غیر قضاوتی بودن به تجربه درون

22/91 ± 2/11

1

98

غیر واکنشی بودن

27/19 ± /22

1

9

بهوشیاری

کمالگرایی

کمالگرایی مثبت

17/89 ± 77/ 7

2

3

کمالگرایی منفی

12/ 9 ± 77/37

99

791

میتتانگین و انحتتراف معیتتار نتتاگویی خلقتتی در دانشتتجویان

دشتتتواری در توصتتتیف احساستتتات ()r=-0/39، p>0/005

 95/89 ± 54/29و بهوشتتیاری  543/04 ± 53/40متتیباشتتد.

تشخیص در احساسات ( ،)r=-0/24، p>0/005ناگویی خلقتی

میانگین و انحراف معیار کمال گرایتی نیتز 532/42 ± 56/54

( )r=-0/33، p>0/005و بتتا کمتتالگرایتتی منفتتی ( p>0/005

بود.

 )r=-0/33،رابطه منفی معنتیدار وجتود دارد ،همچنتین بتین
بهوشیاری باکمالگرایتی مثبتت (  )r=0/52، p>0/009رابطته

برای بررسی روابط بین مشخصتههتای بهوشتیاری ،نتاگویی

مثبت و معنیدار وجود داشت (جدول .)4

خلقی و کمالگرایی و مؤلفههتای آنهتا از ضتریب همبستتگی
پیرسون استفاده شد .یافتهها نشان داد که بتین بهوشتیاری بتا

جدول  -2ماتریس ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین ناگویی خلقی ،بهوشیاری و ابعاد کمالگرایی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی
65-69
7
دشواری در توصیف

احساسات
تفکر بیرونی

9

1

**

9/17

9/93
**

ناگویی خلقی

9/12

بهوشیاری

-9/91

**

7
9/92-

7

**9/12

9/19

**

-9/ 2

9/92

**

7

**

**

9/91

**

-9/98

مشاهده

9/92

توصیف

**9/92

-9/23

**

**

-9/91

9/79

**

9/23

**

9/99

**

-9/22

9/ 8

غیر واکنشی بودن

-9/91

-9/91

-9/9

-9/98

9/22

کمالگرایی مثبت

9/91

-9/998

9/92

9/99

9/71

تجربه درونی

-9/22

**

-9/99

سالمت جامعه

-9/21

9/9

**-9/99

7

**

غیر قضاوتی بودن به

-9/92

**

7

-9/79

عمل توأم با هشیاری

8

79

7

احساسات
دشواری در تشخیص

2

2

1

3

77

72

9/999
-9/9
-9/22

9/ 8
9/21

**

7

**

-9/2

**

9/23

*

9/29

*

9/73

*

9/71

7
**

9/27

**

9/93

-9/28

**

-9/97

-9/9

19

**

7
**

7

**

9/78

-9/21
-9/21

*
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**

9/23

کمالگرایی منفی

9/29

کمالگرایی

**

رسول حشمتی و همکاران

**

9/92

**

9/23

9/99

**

9/99

*

9/29

- 9/ 1

9/92
9/27

**

**

-9/21

**

-9/22

**

-9/ 3

**

9/2

**

*

-9/78

**

-9/91

**

- 9/ 1

**

9/ 1

**= p<0/001

9/99

**

**

9/97

9/9

**

**

9/87

7
**

9/82

*=p<0/05

جدول  -3ضرایب رگرسیون چندگانه جهت پیشبینی بهوشیاری از طریق ناگویی خلقی ،ابعاد مثبت و منفی کمالگرایی و متغیرهای دموگرافیک در دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 65-69
متغیر

B

ضرایب β

آمارهt

p-Value

R

R2

جنس

-9/99

-9/979

-9/711

9/817

9/21

9/978

وضعیت تأهل

-2/2

-9/79

-7/912

9/717

وضعیت اقتصادی

-9/39

-9/97

-9/ 2

9/112

اشتغال

-2/72

-9/928

-9/113

9/ 91

دشواری در توصیف احساسات

- 9/ 8

-9/7

-7/92

9/78

دشواری در تشخیص احساسات

- 9/ 1

-9/2

-2/29

9/92

تفکر بیرونی

9/91

9/9

9/22

9/28

کمالگرایی مثبت

9/92

9/21

9/28

9/999

کمالگرایی منفی

-9/92

-9/23

-9/21

9/999

برای پیشبینی بهوشیاری از طریتق نتاگویی خلقتی ،ابعتاد

تفکر برونمدار) و بهوشیاری متیتتوان همبستتگی منفتی و

مثبت و منفی کمالگرایتی و متغیرهتای دموگرافیتک از رور

معنیداری را بین دشواری در تشخیص احساسات و توصیف

رگرسیون چندگانه استفاده شد .یافتههای جدول  3نشتان داد

احساسات با بهوشیاری دید .از بین مؤلفههای ناگویی خلقی،

تمامی متغیرهای وارد شده در مدل قادر به پیشبینتی  %35از

مؤلفتته دشتتواری در شناستتایی احساستتات متتیتوانتتد مؤلفتته

واریانس متغیر بهوشتیاری زمینتهای متیباشتند .هتیچکتدام از

بهوشیاری را به طور معنیدار و منفی پیشبینی کند .نتتایج

متغیرهای دموگرافیک قادر به پیشبینی معنتیدار بهوشتیاری

این یافته یا نتایج تحقیقات دیگتر از جملته Falkenstrom

نبودند .از بین سه مؤلفه متغیر ناگویی خلقی ،مؤلفته دشتواری

[ Emanuel ،]4و همکتتتاران [ Goodall ]3و همکتتتاران

در تشخیص احساسات قادر به پیشبینی بهوشیاری متیباشتد

[ Weinstein ،]55و همکاران [ ]54همسو میباشد.

( .)β=0-/42همچنین ،نتایج جدول  3بیانگر این است که ابعاد

افراد بهوشیار دارای توانایی رفتار خودتنظیمتی و حتاتت

مثبتت ( )β=0/42و منفتی ( )β=0-/42کمتالگرایتی قتادر بته

هیجانی مثبتت بتوده و از طریتق آگتاهی آشتکار از افکتار و

پیشبینی بهوشیاری هستند.

احساسات خود ،میتوانند باعث شتادکامی شتوند .همچنتین
بهوشیاری با گشودگی و آگاهی از هیجانتات بتدون قضتاوت
کردن در مورد آن ها همراه است .از طرف دیگر ،افراد مبتتال

بحث
هدف پهوهش حاضر بررسی نقش پیشبین ناگویی خلقی

به ناگویی خلقی در بازشناسانی و توصیف کالمی هیجانتات،

و کمالگرایتی در بهوشتیاری بتود .یافتتههتا نشتان داد کته

احساسات و تمایالت خود دچتار مشتکل هستتند .بنتابراین،

دشواری در تشخیص احساستات رابطته منفتی معنتیدار بتا

همین عامل میتواند تبیین همبستگی منفی بین بهوشیاری

بهوشیاری زمینه ای دارد .عالوه بر ایتن ،از بتین سته مؤلفته

و ناگویی خلقی باشد .عالوه بر این ،از ویهگیهای افراد مبتال

ناگویی خلقی (تشتخیص احساستات ،توصتیف احساستات و

به ناگویی خلقی ،داشتتن تفکتر بیرونتی و عتدم تمتایز بتین

سالمت جامعه
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حاتت هیجانی بدنی است .این فرایندها می تواننتد متانع از

در تبیین این یافتهها میتوان به این نکته اشاره کرد که

پرورر بهوشیاری گردند .بهوشیاری ،مهارتی استت کته بته

از ویهگیهای افراد با کمالگرایی منفی ،متمرکز بودن آنهتا

افراد کمک میکنتد از فراینتدهتای ایجتاد حتاتت هیجتانی

به زمان آینده میباشد که این میتواند باعث نشخوار فکتری

درونی خودآگاه باشند ،به افراد اجازه میدهتد کته در زمتان

و نگرانی شود که از عوامل آن میتوان درگیریهتای ذهنتی

حال ،حوادث را کمتر از آن میتزان کته ناراحتت کننتدهانتد

که در زمان گذشته و آینده دارند را نام بترد .آنهتا از بتودن

دریافت کنند و وقتی نسبت به زمتان حتال آگتاه متیشتوند

در زمان حال که افراد بهشیار از آن برخوردارند ،ناتواننتد .از

دیگر توجه خود را روی گذشتته یتا آینتده بیشتتر معطتوف

دیگر ویهگیهای افراد کمالگرای منفی ،داشتتن معیتار بتات

نمیکنند .بیشتر مشکالت روانی معموتً بتا حتوادثی کته در

برای عملکرد خویش ،خود انتقادگری بات ،احستاس پستتی،

گذشته روی داده یا در آینده اتفتا خواهنتد افتتاد ،مربتوط

گناه و خود ارزشی پایین که به دنبال قضاوتهای منفی کته

است [.]48

در مورد عملکرد خویش دارنتد ،متیباشتد .در مقابتل ،افتراد

افزایش بهوشیاری در کاهش ناگویی خلقتی متؤثر استت

کمالگرای مثبت با بودن و توجته کتردن بته زمتان حتال و

چرا که بهوشیاری نوعی فرایند توجه واقعبینانته و متؤثر بتر

دیدگاه واقعبینانهای که نسبت به محیط و تواناییهای ختود

رویتدادهای هیجتتانی استت کتته ختتود متیتوانتتد در تنظتتیم

دارند ،همچنین متناستب بتا شترایط و امکانتات ،استتراتهی

هیجانات کمککننتده باشتد .در پتهوهش  Guendelmanو

متناسب با شرایط را برای رسیدن به اهداف ختود انتختاب و

همکاران [ ]50مشخص شتد کته بتین دشتواری در تنظتیم

تالر میکنند Baumeister .و  ]33[ Ticeنشتان دادنتد

هیجان با بهوشیاری همبستتگی وجتود دارد .ایتن یافتته در

افرادی که از عزت نفس باتیی برخوردارند برای رستیدن بته

پهوهشهای دیگر نیتز گتزارر شتده استت [ .]50 ،9-9در

موفقیت ،توانایی تغییر و تترک تکنیتک ختود ،متناستب بتا

مطالعه  Goodallو همکاران ذکر شده است که افراد ذهتن

شرایطی کته محتیط تقاضتا متیکنتد را دارنتد کته یکتی از

آگتتاه از ستتالمت هیجتتانی بیشتتتری برخوردارنتتد ،استتترس

مشخصههای بهوشیاری است .افرادی که عزتنفتس پتایین-

کمتری دارند و از راهبردهتای مقابلتهای بته جتای اجتنتابی

تری دارند به وسیله اجتناب از شکست برانگیخته میشوند و

استفاده میکنند [.]55

اغلب این رور را به طور مستمر ادامه میدهند که این هتم

بهوشیاری متیتوانتد بته عنتوان یتک عملکترد تنظیمتی

از مشخصههتای افترادی هستت کته از کمتالگرایتی منفتی

استفاده شود و جهتگیری عاطفی قوی و هیجان مثبت بتات

برخوردارند Williams .و  ]32[ Cropleyنشان داد کمال-

را موجب گردد .بهوشیاری فرایند خود تنظیمی را بات متی-

گرایی منفی همبستتگی بتاتیی بتا اختتالل حتل مست له و

برد کته ایتن افتزایش ،هماننتد ستدی در مقابتل اختتالتت

افسردگی دارد .میتوان به وسیله بهوشتیاری پتایین تبیتین

هیجانی عمل متیکنتد[ .]30-46بهوشتیاری متیتوانتد بته

کتترد کتته بهوشتتیاری پتتایین بتته عنتتوان واستتطهای بتترای

الگوهای رفتاری منجر شود که افکار و هیجانات آشتفتهستاز

کمالگرایی منفی و افسردگی شدید باشتد .عتالوه بتر ایتن،

کمتتتری بتتا ختتود دارنتتد ،همچنتتین متتیتوانتتد بتتا تغییتترات

پهوهشی که به وسیله  Bergomiو همکتاران [ ]39صتورت

ساختاری در بخشهایی از مغز کته بته پتردازر شتناختی،

گرفته نشان میدهد همبستتگی مثبتتی بتین کمتالگرایتی

حسی و هیجانی میپردازند ،رابطه داشته باشد [.]35

مثبت و بهوشیاری بات وجود دارد و همبستتگی منفتی بتین
کمالگرایی منفی و بهوشیاری پایین است.

هدف دیگر تحقیق حاضر بررسی رابطه بین بهوشیاری و
کمالگرایی (مثبت ،منفی) بود .بر اساس دادهها ،کمالگرایی

پهوهش حاضر دارای محدودیتهایی نیز است .از جملته

منفی رابطه منفتی معنتیدار ،و کمتالگرایتی مثبتت رابطته

میتوان به توصیفی بودن آن اشاره کرد کته بررستی روابتط

مثبت معنیدار با بهوشیاری داشته است .نتیجه این یافته بتا

علت و معلولی بین متغیرهای پهوهشی امکانپذیر نمیباشتد

نتایج تحقیقات دیگر همسو میباشد [.]34

و پیشنهاد میگردد مطالعات مداخلهای با به کتارگیری ایتن
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.است

 استتتفاده از پرسشتتنامه نیتتز از دیگتتر.متغیرهتا انجتتام گیتترد
محدودیتهای پهوهش است که پیشنهاد میگتردد در کنتار

سهم نویسندگان

 از مصاحبههای بالینی ساختار یافته نیز بهتره،استفاده از آن

 تحلیل دادهها و نگتارر مقالته و ستعیده، رسول حشمتی

.گرفته شود

جباری و علی شتیخ اتستالمی اجترا و جمتع آوری دادههتا را
 نتایج پهوهش حاضر نشتان داد دشتواری:نتیجهگیری

.برعهده داشته اند

در تشخیص احساسات و ابعاد مثبتت و منفتی کمتالگرایتی

تشکر و قدردانی

میتوانند بهوشیاری را در دانشتجویان بته طتور معنتیداری

نویسندگان بر ختود تزم متیداننتد از تمتامی دانشتجویان

 متیتتوان بتا بته، بتا توجته بته ایتن نتتایج.پیشبینی کنند

مقطع کارشناسی رشتههای مختلف دانشگاه تبریز که در رونتد

کارگیری مداخالت مبتنی بر کاهش ناگویی خلقی و افزایش

 تشتکر و قتدردانی، پهوهشگران را یاری نمودند،اجرای پهوهش

 میتزان بهوشتیاری را در دانشتجویان،بعد مثبت کمالگرایی

.نمایند

.افزایش داد

تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافع توسط نویستندگان گتزارر نشتده
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Introduction: Dispositional mindfulness is an important component of psychological health.
Research shows that factors such as alexithymia and perfectionism affect mindfulness. The present
research was performed with the aim of investigating the role of dispositional mindfulness on
alexithymia and perfectionism among students of Tabriz University in the academic year 20162017.
Materials and Methods: in a descriptive-correlational study, 150 students from the University of
Tabriz selected by using the available sampling method participated in the present research. The
data were gathered using a five-dimension mindfulness questionnaire (FFMQ), a positive and
negative perfectionism scale and a alexithymia scale (TAS-20). The data were analyzed using the
Pearson correlation test and the linear regression analysis in the SPSS software.
Result: The results showed that there is negative relationship between difficulty in identifying
feelings with mindfulness (B=0/24, p=029). Also, negative perfectionism (B=/029) and positive
perfectionism (B=-/027) are able to predict the variance of mindfulness in students.
Conclusion: According to the obtained results, it can be concluded that difficulty in identifying
feeings and perfectionism (Positive and negative) can be determinants of dispositional mindfulness
in college students.
Keywords: Mindfulness, Alexithymia, Perfectionism
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