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 چکيده

پژوهش حاضر به پيش بيني . است کشور هر اساسي مسائل مهمترين از جامعه افراد همه سالمت تأمين

ي تماعاج تيحما يانجيو صداقت با توجه به نقش م ييبر اساس بخشش زناشوگرايي بيمارگون کمال

نان زعه آماری تحقيق شامل جامهمبستگي از نوع نظری است.  -پرداخته است. نوع تحقيق توصيفي

شهر تهران مراجعه کننده به يکي از مراکز درماني بود، از بين جامعه برای طرح های علي و  متاهل

هدفمند داوطلبانه  یرينمونه گنفر به روش  250برابر با تعداد  20به  1مدل سازی با استفاده از فرمول 

 کمالگرايي هيل و همکارانهای شامل پرسشنامه به عنوان آزمودني پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش

(، پرسشنامه محقق ساخت صداقت و مقياس 1998(، بخشش خانواده پوالرد و همکارانش )2004)

باشد. روايي پرسشنامه با استفاده از روش روايي تحليل ( مي1988حمايت اجتماعي ادراک شده زيمت )

آلفای کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. تجزيه و تحليل  محتوا و پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمون

-انجام شده است و از آزمون کولموگروف SmartPLSو  SPSS19داده های با استفاده نرم افزارهای 

مال ک يي بربخشش زناشواستفاده شده است. بررسي نتايج نشان داد که  PLSاسميرنوف و نرم افزار 

نان ز مارگونيب ييکمال گرا بر صداقتتاثير معناداری مي باشد. دارای زنان متاهل  مارگونيب ييگرا

دارای تاثير معناداری مي باشد. حمايت اجتماعي دارای نقش ميانجي گری در رابطه بين بخشش متاهل 

نمي باشد. حمايت اجتماعي دارای نقش ميانجي گری زنان متاهل  مارگونيب ييکمال گرازناشويي و 

نمي باشد. با توجه به يافته های پژوهش زنان متاهل  مارگونيب ييال گراکمو  صداقتدر رابطه بين 

چنين مي توان نتيجه گرفت که در صورت وجود روحيه بخشش در بين زوجين، خصوصا از سوی 

گرايي کمک تواند همسر وی را در مسير کمالهمسر که به نوعي مديريت خانواده را بر عهده دارد، مي

زند و ساير افراد خانواده نيز رفتار بيمارگونه که در نتيجه جو خانواده را به هم ميکرده و از ايجاد نوعي 

 شوند، را کاهش دهد.متاثر از آن مي

 .ياجتماع تيحما ،صداقت يي،بخشش زناشوگرايي بيمارگون، کمال واژگان کليدی:
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 مقدمه
 اجتماعي رواني، جسماني، جنبه سه در امر اين .است کشور هر اساسي مسائل مهمترين از جامعه افراد همه سالمت تأمين

 و رواني مشکالت فراواني نگيرد قرار توجه مورد کافي اندازه به سالمت رواني بعد که صورتي در و گيرد مي قرار مالحظه مورد

، يو انسان يگ، خانواديو اجتماع ین در ابعاد فردآبه  يتوجه ياز ب يعوارض ناش که یتا حدرفت  خواهد فزوني به رو رفتاری

(. منظور از 2011، 1)فرگوسن، کولسن و بارنت اشتدخواهد  يرقابل جبران رادرپياثرات سوء و غ يوفرهنگ ی، اقتصادياسيس

های رواني نيست بلکه توان واکنش در برابر انواع بهداشت روان، سالمت فکر، جسم و روان است. سالمت روان تنها نداشتن بيماری

های کنترل نشده (. تضادها و اختالفات و مخالفت1394دار است)عبدالملکي، گي به طور قابل انعطاف و معنيگوناگون تجربيات زند

-شود، که در نتيجه آن پيوندها گسسته و موجب از هم پاشيدن خانواده ميدر خانواده و روابط زناشويي موجب نارضايتي مي

نوادگي اثر بخشي خود را از دست بدهد و انسجام خانوادگي کاهش شود روابط خا(. اين اختالفات سبب مي1395شود)کريمي، 

ها قرار گيرد و در حالت شديد آن موجب سردی روابط و به عبارتي دلزدگي ها و کشمکشهای خانواده تحت تاثير نزاعيابد و هدف

باشد. گرايي ميراد تاثير بگذارد کمالتواند بر روابط بين فردی اف(. يکي از مواردی که مي1390زوجين از هم شود)سفيری، محرمي، 

تحقق آنها اشاره دارد که با  یو تالش برا يافتنيکامل و دست ن یارهايوضع مع یفرد برا ليمعموال به تما ييگراکمال

شود و با  يبعنوان استرس بر سالمت روان تلق تواندمي يياگرکمال. از عملکرد شخص همراه است یانتقاد یهايابيخودارزش

همراه  يهمچون افکار خودکش يو خوردن و عواقب يو وسواس يو اضطراب يمانند اختالالت افسردگ یاديز یهایکوپاتولوژيسا

ها یژکوپاتولويو سا ياضطراب يو سبک دلبستگ ييگراکمال نينشان داده شد که ب نيهمچن(. 2017و همکاران ، 2مبورگيگردد)ل

ارتباط داشته  تواندهم مي يفعال شيگردد و با اختالل سلوک و بردن مشکالت ميک يارتباط معنادار وجود دارد و باعث درون

ر و د گرانيد یهایدرباره ارتکاب اشتباه و داور يافراط ينابهنجار عبارت است از نگران يياگرکمال(. 2017و همکاران، 3لوريباشد)ت

در  يراطاف ياست و نگران بيسطح باال همراه با نظم و ترت یعملکرد یمعطوف به استانداردها التيبهنجار تما ييگرامقابل کمال

با  ييها و رفتارهامعرف شناخت زيگون نماريب اي يمنف يياگرکمال(. 1388)بشارت، وجود ندارد گرانيد یهایداور شيخصوص پ

چون اعتماد بنفس  یهاگيژياست و با و يمنف یامدهايفرار از پ ايسطح باال جهت اجتناب  یهاشرفتيو پ تيهدف کسب موفق

 يمنف ييگراکمال ريعنوان شد که متغ يطرف از. است نييو عزت نفس پا رموثريای غمقابله یهاو سبک يروان یهابيآس ن،ييپا

واده خان يفروپاش یمهم برا داتياز تهد يکي يزنان شاغل بوده و از انجا که طالق عاطف يطالق عاطف ينيب شيدر پ تياهم یدارا

 فرض(. 1397 ،)احمدلو و همکاران رديبه دقت مد نظر قرار گ ديدارد و با یاديز تيشناخت عوامل موثر بر ان اهم نياست بنابرا

ابعاد  نيرابطه در دختران و پسران متفاوت بود. همچن نيبا انواع بخشش رابطه معنادار دارند و ا ،ييگرااست که ابعاد کمال نيبر ا

کالت و مش ييگراکمال نينشان داد بخشش در رابطه ب جيرابطه داشت و نتا يشخص نيبدر هر دوجنس با مشکالت  ييگراکمال

گران ترين انواع حمايت اجتماعي که توسط پژوهش(. رايج1397و همکاران، ي)کاشانککندفا مييا يانجينقش م ،يشخص نيب

يت اجتماعي عاطفي، ابزاری، و اطالعاتي حما مقولهاند، شامل سه معرفي شده و در تحقيقات متعددی مورد بررسي قرار گرفته

است. حمايت عاطفي به معني در دسترس داشتن فردی برای تکيه کردن و اعتماد داشتن به وی، به هنگام نياز است. حمايت 

ي احساس همدلي، مراقبت و توجه، مراقبت و توجه، و عالقه نسبت به يک شخص است. اين نوع از بردارندهاجتماعي عاطفي در 

تواند شخص را به داشتن احساس راحتي و آسايش، اطمينان، تعلق داشتن، و مورد محبت قرار داشتن به هنگام فشار يت ميحما

های مادی، عيني و واقعي دريافت شده (. حمايت ابزاری به کمک2016و همکاران،  6، يانگ5، براکبيل4و تنش مجهز نمايد )ژانگ

ی خود را تأمين نمايند  روزانهکند تا نيازهای ردد. اين نوع حمايت به افراد کمک ميگتوسط يک فرد از سوی ديگران اطالق مي

های مادی و عيني نظير قرض دادن پول، کمک کردن در نظافت منزل، جابه جايي و حرکت کردن، و شامل عناصری از کمک

های اجتماعي عات ضروری از طريق تعاملحمام رفتن، و رانندگي کردن است. حمايت اجتماعي اطالعاتي نيز به دست آوردن اطال
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هادات، ها، پيشنگيریها، جهتاند. به عبارتي ديگر، حمايت اطالعاتي شامل دادن توصيهبا ديگران را حمايت اطالعاتي تعريف کرده

 8با نقش صداقتدر نهايت نيز در رابطه (. 2015، 7باشد )فيني و کولينزيا بازخوردها به يک فرد راجع به چگونگي عملکردش مي

وزه صداقت مختلف در ح یو پژوهشها فيدر مطالعه تعارگرايي بيمارگون تا کنون تحقيقي صورت نگرفته است. در پيش بيني کمال

عنوان  صداقت به مات،يامالشود: صداقت به عنوان؛ تطبيق گفتار و اعمال، صداقت به عنوان ثبات در نمي انينما یچهار جنبه رفتار

 یهايژگيترين واز مهم يکي(. صداقت 1393و همکاران،  يثان زادهي)عل يبا خود و صداقت به عنوان؛ رفتار اخالقروراست بودن 

 يخصوص يتجارت، زندگ ايباشد  استيدارا باشد حال س ديبا یريپذ تيقدرت و مسئول تيدر موقع یاست که هر فرد يشخص

ي های زندگدر تمام جنبهصداقت  تيرشد، پرورش و تقو یبرا یگذار هيجهان در حال سرما یاز کشورها یاريبس ،ياجتماع ايباشد 

 هستند.  تيدر حال فعال فرد

( پژوهشي تحت عنوان تاثير مداخله مبتني بر بخشش به شيوه گروهي بر صميميت زناشويي 1398پوريحيي و همکاران )

 زمودنيآ صميميت زناشويي نمرات ميانگين بين دادند ننشا ها زنان آسيب ديده از پيمان شکني همسر به انجام رسانده اند. يافته

 باعث بخشش بر مداخله مبتني ديگر عبارت به. دارد وجود معناداری تفاوت پس آزمون مرحله در کنترل و آزمايش گروه های

 بود.  شده کنترل گروه با مقايسه در مداخله تحت های گروه آزمودني زناشويي صميميت بهبود

ش گری بخشهای دلبستگي و رضايت زناشويي با ميانجيی سبکرابطه( پژوهشي تحت عنوان 1397عقدا )اردکاني و فاطمي 

توان گفت بخشش و همدلي از جمله فرآيندهای های پژوهش ميبر اساس يافتهبه انجام رسانده اند.  و همدلي: بررسي يک مدل

بب های دلبستگي ناايمن، ستأثير منفي عواملي مانند سبکمهمي هستند که چه به طور مستقيم و چه غيرمستقيم از راه کاهش 

شوند. در نتيجه، الزم است تا جهت افزايش کيفيت روابط بين همسران، ضمن توجه به نوع سبک افزايش رضايت زناشويي مي

 . ها پرداختها، به تقويت بخشايندگي و همدلي بين آندلبستگي آن

ي تحت عنوان پيش بيني کيفيت روابط زناشويي بر اساس باورهای ارتباطي، ذهن ( پژوهش1396صداقت خواه و بهزادی پور )

 باطي،ارت باورهای بين که دادند نشان پژوهش اين از آمده بدست آگاهي و انعطاف پذيری روان شناختي به انجام رسانده اند. نتايج

ون رگرسي نتايج که ای گونه به. دارد وجود دار معني رابطه زناشويي روابط کيفيت و شناختي پذيری روان انعطاف آگاهي، ذهن

 يفيتک بيني پيش در شناختي پذيری روان انعطاف و آگاهي ذهن ارتباطي، باورهای تاثير که داد نشان زمان هم شيوه به چندگانه

 رينت بيش تا نتري کم شناختي روان پذيری انعطاف و آگاهي ارتباطي، ذهن باورهای ترتيب به و است دار معني زناشويي روابط

 ييگراکمال نيببه پژوهشي تحت عنوان  2017و همکاران در سال 9 مبورگيل .داشتند روابط زناشويي کيفيت بيني پيش در را تاثير

د. يافته مي باش هایکوپاتولوژيسابه انجام رسانده اند. هدف اين پژوهش بررسي تاثيرگذاری کمال گرايي بر  ها یکوپاتولوژيو سا

نشان  2010و همکاران در سال  10لريمکردند.  دايها رابطه معنادار پیکوپاتولوژيو سا ييگراکمال نيبنشان داد که  های پژوهش

 يمدلو ه يهرچند که در مردان بخشودگ کنندياز مردان درک م شتريهمسر را ب يبهنجار، بخشودگ ييگرادادند که در زنان با کمال

 از زنان است. شتريب

بخشش و صداقت در  يو اثربخش ياجتماع یهاتيحما يانجينکات که در مطالعات گذشته ، نقش م نيدرنطرگرفتن ا با

 ييگراهم و کمال یفوق بر رو یهارينشده است، مطالعه حاضر با هدف اثرات متغ يبررس کجايبه صورت  مارگونيب ييگراکمال

از اين رو سوالي اصلي المت روان فرد و رابطه داشته باشد. روابط و س تيفيدر ک ينقش مهم تواندکه مي شودانجام مي مارگونيب

يمار گرايي بي، کمالاجتماع تيحما يانجيو صداقت با توجه به نقش م ييبخشش زناشودر اين پژوهش اين است که به چه ميزان 

 کند.گون در زنان متاهل را پيش بيني مي
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 روش تحقيق
ون گرايي بيمارگه با هدف نظری انجام گرفت. در اين پژوهش متغير کمالهمبستگي است ک-پژوهش حاضر از نوع توصيفي

امعه جبه عنوان متغير مالک و بخشش زناشويي و صداقت و حمايت اجتماعي به عنوان متغيرهای پيش بين در نظر گرفته شدند. 

. حجم نمونه برای طرح های علي و شهر تهران مراجعه کننده به يکي از مراکز درماني مي باشد زنان متاهلآماری تحقيق حاضر 

هدفمند داوطلبانه به عنوان آزمودني  یرينمونه گنفر به روش  250استفاده شد که تعداد  20به  1مدل سازی با استفاده از فرمول 

ماني رشهر تهران مراجعه کننده به يکي از مراکز د متاهلپس از تعيين جامعه آماری پژوهش که کليه زنان پژوهش انتخاب شدند. 

با در نفر از اين زنان با رعايت اصل داوطلبانه بودن وارد پژوهش شدند.  250گيری در دسترس تعداد بر اساس روش نمونهو  بود

ها های آزمودنيها، پاسخها پاسخ دادند. پس از جمع آوری پرسشنامهنظر گرفتن مفاد اخالقي پژوهش زنان متاهل به پرسشنامه

ها به تمام سواالت پاسخ داده باشند و پرسشي را بدون پاسخ باقي نگذاشته باشند، بنابراين و تمام آزمودنيمورد بررسي قرار گرفت 

شد و مورد  SPSSهای خام به منظور تجزيه و تحليل وارد نرم افزار های جمع آوری شده استفاده شد و اين دادهاز تمامي داده

 تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 

 ابزارهای پژوهش 

 گرایی هيلرسشنامه کمالپ

 58استفاده شد. نسخه فارسي سياهه کمالگرايي با  (2004) سياهه کمالگرايي هيل و همکاران سنجش کمالگرايي، از برای

 -تالش برای عالي بودن و غير انطباقي : حساسيت بين فردی  -نظم و سازماندهي  -زير مقياس )انطباقي : هدفمندی  6عبارت و 

ونه ايراني اعتبار نم در( 1389) سال در سمائي و هومن توسط که( والدين سوی از فشار ادراک –اال برای ديگران استانداردهای ب

 در و. است آمده بدست/. 91 تا/. 83 شيراز دريابي، رواسازی و هنجار يابي شد. . آلفای کرونباخ گزارش شده بر روی دانش آموزان 

. اعتبار يابي از مجموعه از روش برآورد ضريب آلفای است آمده بدست/. 929( 1390) پاشا دکترحسن پژوهشگر توسط تهران

/. محاسبه شد. و ضريب اعتبار سياهه کمالگرايي به روش بازآزمايي 926کرونباخ و بازآزمايي استفاده شد. ضريب آلفای کرونباخ 

ددٌا اجرا شد. مقدار ضريب همبستگي پيرسون هفته( مج 4هفته )ميانگين  6-2نفر به فاصله  50بعد از اجرای نهايي به روی 

/. از لحاظ آماری معنادار بود. برای بررسي صوری و 001/. بود. اين مقدار در سطح کمتر از 736محاسبه شده بين دو بار اجرا برابر 

. تاييد شد محتوايي نظر متخصصين در حوزه روانشناسي مورد توجه قرار گرفت و روايي صوری و محتوايي سياهه کمالگرايي

بيشتر  7/0در اين پژوهش به دست آمد و از آنجا که مقدار آن از  9/0گرايي هيل همچنين آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کمال

 است بنابراين پرسشنامه مذکور برای نمونه آماری اين تحقيق روايي بسيار بااليي دارد. 

 مقياس بخشش خانواده

تهيه شده است. هدف سازنده ايجاد مقياس بهتر برای اندازه گيری  1998نش در سال و همکارا 11اين مقياس توسط پوالرد 

ماده اولي آن به روابط  20ماده است که از دو بخش تشکيل شده است.  40سنجش خانواده بوده است. اين مقياس متشکل از 

(در تحقيقي 1998پوالرد و همکارن )مربوط است. ماده ديگر به روابط زناشوئي فعلي خانوادگي  20خانواده اصلي)ارتباطات اوليه( و 

 92/0و برای بخشش ارتباطات اوليه  92/0مرد،ضريب آلفای کرونباخ را برای مقياس بخشش خانوادگي  130زن و  229بر روی 

همان سال داد. همچنين پوالرد و همکارن در گزارش کردند که اين مقدار، مقياس را در محدوده بااليي از ثبات دروني نشان مي

نفری، اين مقياس را با مقياس خود مختاری ورتينگتون و  32برای بررسي اعتبار مقياس بخشش خانواده با استفاده از يک نمونه 

های اين مقياس از اعتبار همگرائي مطلوبي برخوردار ای همبسته کردند. نتايج تحليل نشان داد که خرده مقياسمقياس اخالق رابطه

تايج اين پژوهش نشان داد که مقياس بخشش خانواده داری اعتبار سازه قابل قبولي است. سيف و هستند. همچنين ن

نفری از متاهلين شهر تهران، پايائي کل آزمون را به روش آلفای کرونباخ  766ای بر روی يک نمونه ( در مطالعه1380همکاران)

 به دست آوردند.  85/0

 

                                                           
11 - Pollard 
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  پرسشنامه صداقت

سوال بوده و هدف آن بررسي صداقت و راستگويي )جبران کمبودها ، صداقت و راستگويي ، گفتن  16اين پرسشنامه دارای 

 ای است که کارکنانراستگويي نمره و باشد. در اين پژوهش منظور از صداقتمطالب غير واقعي ، ترس واضطراب و جلب توجه( مي

نمره  5تا  1باشد که از ين پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت ميدهند. اراستگويي مي و صداقت ای پرسشنامةگويه 16به سواالت 

ي گيرد يعنگذاری شده است. قابليت اعتماد يا پايايي يک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيری هر آنچه اندازه مي

پرسشنامه تکميل  40پايايي اين ابزار  دهد برایگيری در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مياينکه ابزار اندازه

بدست امد که نشان  82/0شده را وارد نرم افزار اس پي اس اس نموديم و سپس الفای کرونباخ ان را بدست اورده ايم که مقدار آن 

ست. ا باشد. همچنين روايي اين پرسشنامه توسط چند استاد مسلط به اين متغيير تاييد شدهدهنده پايايي اين پرسشنامه مي

 گزارش شده است. 82/0ميزان آلفای کرونباخ مقياس صداقت 

 

 مقياس حمایت اجتماعی ادراک شده: 

ای است که به منظور ارزيابي حمايت ادراک شده از سه ماده 12مقياس حمايت اجتماعي ادراک شده چند بعدی، ابزاری 

ميزان حمايت اجتماعي ادراک  تهيه شده است. اين مقياس،( 1988منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگيست توسط زيمت )

کامالً مخالفم، مخالفم، تقريباً )ای کامالً مخالفم تا کامالً موافق گزينه 7شده فرد را در هر يک از سه حيطهي ياد شده را در طيف 

ی به دست آوردن نمره کل اين مقياس، نمره سنجد. برامي (7، کامالً موافقم 6، موافقم 5و تقريباً موافقم  4، نظری ندارم 3مخالفم 

های مربوط به آن شود. نمره هر زير مقياس نيز حاصل جمع نمرات گويهها با هم جمع شده و بر تعداد آنها تقسيم ميهمه گويه

ز آلفای فاده اآيد. روايي و پايايي اين مقياس توسط زيمت و همکاران با استهای آن زير مقياس به دست ميتقسيم بر تعداد گويه

، 2008برای کل ابزار گزارش شده است و همکارانشان در سال  86/0های اين ابزار و برای خرده مقياس9/0تا  86/0کرونباخ، 

درصد برای خرده  80و  90برواور استفاده از آلفای کرونباخ،  نفری از جوانان دبيرستان 788پايايي دروني اين ابزار را در يک نمونه 

اند. خدابخشي و همکارانش، ضريب آلفای کرونباخ سه بعد حمايت درصد برای کل ابزار گزارش نموده 86اين ابزار و  هایمقياس

اند. درصد ذکر نموده 82درصد،  89در صد،  89اجتماعي دريافت شده از سوی خانواده، دوستان و افراد مهم زندگي را به ترتيب 

از  (پسر 211دختر و  225دانشجو ) 436گلستاني، بر روی نمونه ايراني، مشمل بر در ايران اعتبار وروايي اين مقياس توسط 

مهندسي دانشگاه شيراز بررسي شد که حکايت از اعتبار و روايي مناسب شايان توجه  -دانشگاه علوم انساني، علوم پزشکي و فني 

ای کرونباخ در مطالعه عبادی و همکارانش برای پرسشنامه داشت. نتايج مويد وجود سه عامل، هر يک شامل چهار گويه بود. آلف

(. ضريب آلفای به دست آمده برای مقياس حمايت اجتماعي ادارک شده 1391درصد گزارش شده است )لوتانز، 87پايايي اين ابزار 

 باشد. ها ميبه دست آمد که نشان دهنده پايايي مناسب مقياس 810/0

 طول ،اهداف مورد در الزم اطالعات پژوهش، در زنان دادن شرکت از بلق -پژوهش بدين شرح است؛  مالحظات اخالقي

تکميل کننده  عنوان به آنان، از آگاهانه– تيرضا کسب از پس و شد دادهبه آنها  مطالعه طول در یهمکار نحوه و پژوهش مدت

 جيانت و شده يتلق محرمانه شده، یورگردآ اطالعات که شد داده نانياطم نيااين افراد  به. شدند انتخاب پژوهش مورد پرسشنامه

 ليتما عدم صورت در تکميل پرسشنامه از یامرحله هر در کهرا کسب کردند  نانياطم نيا افراد. ماند خواهد محفوظ کس هر یبرا

 تاالؤس نندبتوا ازين درصورت تا شد داده قرار افراد همه ارياخت در تماس جهت يتلفن شماره. شوند خارج مطالعه دور از تواننديم

در اين پژوهش، با توجه به نرمال نبودن متغيرهای تحقيق از نرم افزار معادالت . بگذارند انيم در پژوهشگر با را خود مشکالت و

  استفاده شد. SmartPLSساختاری 
 

 هایافته

 رهای تحقيقيمتغ بودن نرمالی برا اسميرنوف-کولموگروف آزمون

ی راب شرط نيا ابتدا در نيشود. بنابراتدا به بررسي نرمال بودن متغيرها پرداخته ميهای پژوهش در اببرای آزمون فرضيه

 . رديگيم قراري بررس مورد ی تحقيقهاريمتغ

http://www.psyj.ir/


 146 -159، ص  1399 ، پاییز23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 متغيرهای تحقيق بودن نرمالی برا اسميرنوف-کولموگروف آزمون -1جدول

 P-value اسميرنوف-کولموگروف Z انحراف معيار ميانگين تعداد هاشاخص
 0/  001 2/  006 15/  78 101/  74 250 اييگرکمال

 0/  001 2/  09 15/  35 122/  99 250 بخشش خانواده

 0/  001 2/  412 5/  3 52/  01 250 صداقت

 0/  001 2/  069 4/  11 39/  89 250 حمايت اجتماعي ادراک شده

 

 زا شتريب های پژوهش،فوق که برای متغير دولج در اسميرنوف -کولموگروف آزمونی داريمعن سطح که نيا به توجه با

 عيتوز که ميريگيم جهينت نيبنابرا. ندارد نرمال عيتوز بای معنادار های فوق ذکر تفاوتمتغير عيتوز که شوديم جهينت است، 05/0

استفاده  SmartPLSی های پژوهش از نرم افزار معادالت ساختاردر ادامه، برای بررسي فرضيه. باشدمي نرمال متغيرهای تحقيق

 شده است. 

 

  PLSتجزیه و تحليل مدل تحليل با استفاده از نرم افزار 

 مدل پژوهش برای بررسي روابط بين متغيرها بدين صورت بدست آمده است:
 

 

 مقادیر شدت تاثير روابط بين متغيرهای پژوهش در مدل نهایی

 :که سطح معناداری روابط فوق، در شکل زير ارائه شده است

http://www.psyj.ir/


 146 -159، ص  1399 ، پاییز23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 

 روابط بين متغيرهای پژوهش در مدل نهایی Tمقادیر 

 شود:ساير مقادير مدل پژوهش در جدول زير، مشاهده مي

 های پژوهشبررسی سوال  - 2جدول 

 نتيجه سطح معني دار Tمقدار شدت تاثير ها در مدلروابط مفاهيم با شاخص

چه ميزان بخشش زناشويي بر کمال گرايي بيمارگون زنان متاهل 

 دارای تاثير معناداری مي باشد؟
089   /0- 348  /4 P<0. 01 

 تاييد

 فرضيه

چه ميزان صداقت بر کمال گرايي بيمارگون زنان متاهل دارای 

 تاثير معناداری مي باشد؟
87  /0- 26  /19 P<0. 01 

 تاييد

 فرضيه

 

باشد. هر چه اين ميزان به مي 1تا  0بين دهد و طيف اين ضريب شدت تاثير، ميزان شدت ارتباط بين متغيرها را نشان مي

بر خطای  شدت تاثيرکه حاصل تقسيم  Tمقادير باشد. تر بودن روابط بين متغيرها مينزديک تر باشد، نشان دهنده قوی 1

 اثری عدم وجود  نشان دهنده 1/  96و  -1/  96بين  Tاست. مقادير  رابطه متغيرهای معني داری دهندهاستاندارد است نشان

 %95با بيش از  یدارامعن اثرنشان دهنده ی  2/  576و  1/  96بين  Tمکنون مربوط است. مقادير ی هاميان متغير یدارامعن

 %99با بيش از  یدارامعن اثرنشان دهنده ی  2/  576مساوی و بزرگتر از  Tمکنون مربوط است. مقادير  هایاطمينان ميان متغير

 مربوطه است.  مکنون هایاطمينان ميان متغير

چه ميزان بخشش زناشویی بر کمال گرایی بيمارگون زنان متاهل دارای تاثير معناداری می بررسی سوال اول: 

 باشد؟

يي بخشش زناشودرصد اطمينان  95دهد که با بيش از نشان مي PLSهای (، نتايج تجزيه و تحليل5-4با توجه به جدول )

  (P<0. 01 ,T=4. 348 ،089  /0=12PCه صورت مستقيم تاثير منفي وجود دارد)ب زنان متاهل مارگونيب ييگراکمال بر
 

 چه ميزان صداقت بر کمال گرایی بيمارگون زنان متاهل دارای تاثير معناداری می باشد؟بررسی سوال دوم: 

 برصداقت درصد اطمينان  95دهد که با بيش از نشان مي PLSهای (، نتايج تجزيه و تحليل5-4با توجه به جدول )

 (.=P<0. 01 ,T=19. 26 ،87  /0PCبه صورت مستقيم تاثير منفي وجود دارد) زنان متاهل مارگونيب ييگراکمال

                                                           
12 Path Coefficient  
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 حمایت اجتماعی( ريمتغ یگر یانجينقش م یبررسبررسی سوال های سوم و چهارم )

مورد بررسي  دامه، اين فرضيهشود که در امربوط مي سوال های سوم و چهارم اين تحقيق به نقش ميانجي حمايت اجتماعي

 (: 1392های آماری متغيرهای ميانجي بايد به دو سؤال پاسخ داده شود )عزيزی، قرار گرفته است. در آزمون

 ییکمال گراچه ميزان حمایت اجتماعی دارای نقش ميانجی گری در رابطه بين بخشش زناشویی و سوال سوم: 

  می باشد؟زنان متاهل  مارگونيب

چه ميزان حمایت اجتماعی دارای نقش ميانجی گری در رابطه بين صداقت و کمال گرایی بيمارگون رم: سوال چها

 زنان متاهل می باشد؟

با ميانجي گری حمايت اجتماعي،  زنان متاهل مارگونيب ييکمال گرامستقيم صداقت بر جهت محاسبه ميزان اثر غير

 0/  924ب مسير برای رابطه بين دو متغير صداقت و حمايت اجتماعي برابر گردد مقدار ضريهمانگونه که در نمودار مالحظه مي

( و برای رابطه بين دو متغير حمايت اجتماعي بر کمال گرايي 0105/0های نرم افزار= )ميزان خطای استاندارد بر اساس خروجي

( محاسبه گرديد. بنابراين، آن گونه 0543/0= های نرم افزار )ميزان خطای استاندارد بر اساس خروجي 007/0در زنان متاهل برابر 

ر از طريق حمايت اجتماعي براب زنان متاهل مارگونيب ييکمال گراکه در زير محاسبه شده است، ميزان اثر غيرمستقيم صداقت بر 

 باشد.مي 0647/0است با 

 

 گيریبحث و نتيجه
 اطالعات و ویژگيهای فردی پاسخ دهندگان

/  8سال سن دارند.  40درصد بيش از  26/  8سال و  40تا  30درصد بين  56سال،  30يان زير درصد از پاسخ گو 17/  2

درصد فوق  21/  2درصد ليسانس و  55/  2درصد فوق ديپلم،  10/  8درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصيالت ديپلم،  12

 باشند. ليسانس مي

 های تحقيق نتيجه گيری از یافته

  بخشش زناشویی بر کمال گرایی بيمارگون زنان متاهل دارای تاثير معناداری می باشد؟سوال اول: چه ميزان 

: سوال اول تحقيق بررسي تاثيرگذاری بخشش 13بررسي نتايج به دست آمده از نرم افزار معادالت ساختاری اسمارت پي.ال.اس

ها نمايانگر وجود ي بيمارگون زنان متاهل پرداخته است. نتيجه به دست آمده از تجزيه و تحليل دادهگرايزناشويي بر کمال

باشد. در صورت وجود روحيه بخشش در بين زوجين، گرايي بيمارگون زنان متاهل ميتاثيرگذاری منفي بخشش زناشويي بر کمال

گرايي کمک کرده و از تواند همسر وی را در مسير کمالدارد، مي خصوصا از سوی همسر که به نوعي مديريت خانواده را بر عهده

 شوند، را کاهش دهد.زند و ساير افراد خانواده نيز متاثر از آن ميايجاد نوعي رفتار بيمارگونه که در نتيجه جو خانواده را به هم مي

 کنندياز مردان درک م شتريهمسر را ب يبخشودگبهنجار،  ييگرانشان دادند که در زنان با کمال 2010و همکاران در سال  لريم

در پژوهش خود نشان دادند که  1397و همکاران در سال  يکاشانک. از زنان است شتريب يو همدل يهرچند که در مردان بخشودگ

را  يانجينقش م يشخص نيو مشکالت ب ييگراکمال نيمعنادار دارد و بخشش در رابطه ب يبا انواع بخشش رابطه منف ييگراکمال

 ديدوگانه در ثبات خانواده دارد و با یکارکرد يخود را منتشر کرد که بخشودگ قيتحق جينتا 2009در سال  باکوس. کننديم فايا

ا های ذکر شده همراستهای اين فرض پژوهشيافتهتوجه کرد.  ييگراو کمال يان وابسته به بخشودگ يمثبت و منف یهابه جنبه

 باشد. مي
 

 ه ميزان صداقت بر کمال گرایی بيمارگون زنان متاهل دارای تاثير معناداری می باشد؟سوال دوم: چ

بررسي نتايج به دست آمده از نرم افزار معادالت ساختاری اسمارت پي.ال.اس: سوال دوم تحقيق بررسي ميز تاثيرگذاری 

رگذاری ها نمايانگر وجود تاثيز تجزيه و تحليل دادهگرايي بيمارگون زنان متاهل پرداخته است. نتيجه به دست آمده اصداقت بر کمال

                                                           
13 . SmartPLS 
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باشد. با ايجاد صداقت در بين زوجين و همچنين افزايش اين صداقت در گرايي بيمارگون زنان متاهل ميمنفي صداقت بر کمال

ر نتيجه زن در خانواده توان ميزان صميميت و دوست داشتن را در بين اعضای خانواده افزايش داد و دبين همگي افراد خانواده، مي

شود که در مسير صحيح در جهت تعامل با ساير اعضای گرايي به هر قيمتي نرفته و با مديريت درست آن، باعث ميبه سوی کمال

و  يمنف ييگراکمال نيب ينشان دادند که وجود همبستگ 2009در سال  يو همکاران در پژوهش جانسونخانواده داشته باشد. . 

را به  انشيهاتيمسوول خواهنديم يمنف مارگونيب یگراای است که افراد با کمالبگونه يانيم انهيقشر اه يپشتساختار قسمت 

در پژوهش  1387و همکاران در سال  یديجمش نگران هستند شانيتهاياوقات نسبت به مسوول شتريشکل انجام دهند و ب نيبهتر

 یدهااميکردند و انسجام خانواده را با پ يرا بررس ييگراانواده با ابعاد کمالخ یريرابطه انسجام و انعطاف پذخود نشان دادند که 

 2008همکاران در سال  و استوبر. ای نشان داده شدکارکرد دوگانه یريدر خصوص انعطاف پذ يکردند ول يتلق ييگرامثبت کمال

حقق ت یو تالش برا يافتنيکامل و دست ن یارهايوضع مع یفرد برا ليمعموال به تما ييگراکمالدر پژوهش خود نشان دادند که 

در پژوهش خود  2008و همکاران در سال  یابشا. از عملکرد شخص همراه است یانتقاد یهايابيآنها اشاره دارد که با خودارزش

 گريد یو حالتها ندريکارا قرار بگ یهادارد که در دسته زوج یشتريگرا بهنجار باشند احتمال باگر هر دو زوج کمالنشان دادند که 

های های اين فرض پژوهش. يافتهدارند مارگونيگرا بهر دو زوج کمال اي يکيکه  يرابطه خواهد شد مثال وقت تيفيباعث افت ک

 باشد. ذکر شده همراستا مي
 

 ییکمال گراسوال سوم: چه ميزان حمایت اجتماعی دارای نقش ميانجی گری در رابطه بين بخشش زناشویی و 

   می باشد؟زنان متاهل  گونماريب

بررسي نتايج به دست آمده از نرم افزار معادالت ساختاری اسمارت پي.ال.اس: سوال سوم تحقيق بررسي نقش ميانجي گری 

پرداخته است. نتيجه به دست آمده از تجزيه  زنان متاهل مارگونيب ييکمال گراحمايت اجتماعي در رابطه بين بخشش زناشويي و 

 ارگونميب ييکمال گراها نمايانگر عدم وجود نقش ميانجي گری حمايت اجتماعي در رابطه بين بخشش زناشويي و هو تحليل داد

باشد. با ايجاد حمايت از زن در خانواده از سوی تمامي اعضای خانواده از يک سو و از سوی ديگر از طرف ساير مي زنان متاهل

اد، گرايي قرار دا در فرد کاهش داد و وی را در مسير صحيح برای پيشرفت و کمالتوان اين خود کمتر بيني رهای دوستي ميگروه

 1390در سال  يو همکاران در پژوهش شيبخشاگرايي بيمارگونه را در فرد نتيجه دهد. که در نتيجه کاهش در تمايل زن در کمال

 تيماو ح ديير وجود دارد و در افراد دنبال کننده تارابطه معنادا مارگونيب ييگراو کمال يرمنطقيغ یباورها نينشان دادند که ب

در  1387زاده و همکاران در سال  يمهراب. کرد ينيب شيرا پ مارگونيب ييگراکمال توانياز مهارت حل مساله ، م یو دور گرانيد

 یرابطه معنادار يو اضطراب اجتماع ييگرادر خصوص کمال ياجتماع تيکننده حما لينقش تعد نيبپژوهش خود نشان دادند که 

خانواده است و با  ياز عوامل فروپاش يطالق عاطفدر پژوهش خود نشان دادند که  1397احمدلو و همکاران در سال . وجود ندارد

 یدارا ييگراکمالدر پژوهش خود نشان دادند که  1392زاده و همکاران در سال  يميکر. رابطه معنادار دارد مارگونيب ييگراکمال

قشر  يمغز انها در ساختار تاالموس و قسمت پشت یماده خاکستر يافراد با چگال يمنف ييگراکمال نيهست و ب کيولوژيزيابعاد ف

 یامثبت با ساختاره ييگراکمال يهمبستگ افتني یاسمت چپ رابطه مثبت معنار دار وجود دارد اما حجم نمونه بر يای عقبانهياه

 باشد. های ذکر شده همراستا ميوهشهای اين فرض پژ. يافتهستين يکاف یمغز
 

 نمارگويب ییکمال گراو  صداقتسوال چهارم: چه ميزان حمایت اجتماعی دارای نقش ميانجی گری در رابطه بين 

  می باشد؟زنان متاهل 

بررسي نتايج به دست آمده از آزمون تحليل مسير: سوال چهارم تحقيق بررسي نقش ميانجي گری حمايت اجتماعي بين 

قش ها نمايانگر عدم تاييد نپرداخته است. نتيجه به دست آمده از تجزيه و تحليل داده زنان متاهل مارگونيب ييکمال گراو  اقتصد

در پژوهش خود  1388در سال  بشارتباشد. مي زنان متاهل مارگونيب ييکمال گراو  صداقتميانجي گری حمايت اجتماعي بين 

 ييگراو در مقابل کمال گرانيد یهایدرباره ارتکاب اشتباه و داور يافراط يعبارت است از نگراننابهنجار  ييگراکمالنشان داد که 

در  1393پور وهمکاران در سال  گل. است بيسطح باال همراه با نظم و ترت یعملکرد یمعطوف به استانداردها التيبهنجار تما
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نسبت به اعمال، انتظارات  ديترد ،يشخص یشامل استانداردها مولفه ،پنجييگرااز شش مولفه کمالپژوهش خود نشان دادند که 

 ،يتيشخص ليااز مس تيرضا ،ييزناشو تيرضا ينيب شيمختلف قادر به پ یهابيبا ترک نيوالد ييو انتقاد گرا بيو ترت ن،نظميوالد

طه از راب تياوقات فراغت، رضا یهاتياز فعال تيرضا ،يمال تيرياز مد تياز حل تعارض، رضا تيرضا ،ييزناشو باطدر ارت تيرضا

در پژوهش  2007و همکاران در سال  بشارتمساوات طلبانه هستند.  یهااز نقش تياز خانواده و دوستان و رضا تي،رضايجنس

 رموثريای غمقابله یهاو سبک يروان یهابياس ن،ييچون اعتماد به نفس پا ييهايژگيبا و يمنف ييگراکمالخود نشان دادند که 

 باشد.های ذکر شده همراستا ميهای اين فرض پژوهش. يافتهاست نييت نفس پاو عز
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 و مراجع منابع

مهارتهای حل مسئله   و(. بررسي مقايسه ای باورهای فراشناختي، ابعاد کمال گرايي 1385ابراهيم زاده، صديقه ) [1]

استرس پس از سانحه. پايان نامه  و، پانيک وسواساجتماعي با توجه به سطوح بالتکليفي در بيماران مبتال به 

 کارشناسي ارشد منتشر نشده. دانشگاه محقق اردبيلي.

( . بررسي رابطه ی ساده و چندگانه بخشودگي و راهبردهای 1387احتشام زاده ، پروين ، احدی ، حيدری ، عليرضا . ) [2]

دانشگاه آزاد  8وم، شماره مقابله اسالمي با سالمت عمومي در دانشجويان . فصل نامه ی علمي پژوهشي، سال د

 اسالمي واحد اهواز.

(. رابطه ميان بخشودگي و کمال گرايي با رضايت زناشويي 1389احتشام زاده، پروين؛ مکوندی، بهنام؛ باقری، اشرف. ) [3]

 ، دانشگاه آزاداسالمي واحد اهواز.7در همسران جانبازان شهر اهواز. فصلنامه علمي پژوهشي. سال اول، شماره 

در  منيناا يو دلبستگ يمنف ييکمال گرا يبر اساس تنوع طلب يطالق عاطف ينيب شي. پي،علينالي. زميمر احمدلو، [4]

 . 64-72(:2)1397.15 راني.سالمت کار اهيزنان شاغل در شهر اروم

 گریهای دلبستگي و رضايت زناشويي با ميانجيی سبکرابطه( 1398احمدی اردکاني، زهرا و فاطمي عقدا، نسرين ) [5]

 .25 -15، صص 41، شماره 62. مجله دانشکده پزشکي، دوره ش و همدلي: بررسي يک مدلبخش

(. تاثير زوج درماني 1396ارسالن ده، فرشته؛ حبيبي، معصومه؛ سليمي، آرمان؛ شاکرمي، محمد و داورنيا، رضا. ) [6]

ه پزشکي زانکو، دانشگاگروهي هيجان مدار بر بهبود کيفيت روابط زناشويي و افزايش صميميت زوج ها. مجله علوم 

 . 79 -68علوم پزشکي کردستان، صص 

 کيفيت های بر ديدگاه (.مروری1390. ) فهيمه غالمعليان، احمد؛ سيد آبادی، علون احمدی ايران؛ سيچاني، باغباني [7]

 .پژوهش ی هفته مقاالت مجموعه .آن بر مؤثر عوامل و زناشويي

.مجله دزيدر زنان شاغل و خانه دار شهرستان  يرمنطقيغ یو باورها يي. رابطه کمال گرا،الهامی.انتظاررضايش،عليبخشا [8]

 .يپژوهش يعلم 25.شماره 1390بهار. يتيترب نينو یها شهياند

مضطرب، مجله علوم روانشناختي، دوره اول  و(، ابعاد کمال گرايي در بيماران افسرده 1381بشارت، محمد علي ) [9]

 .249 و 262، صفحه 3شماره 

 1، شماره 8مکانيسم های دفاعي. مجله پژوهشهای روانشناختي، دوره  و(. کمال گرايي 1383) بشارت، محمد علي [10]

 2 و

 گزارش پژوهشي، .منفي و مثبت کمالگرايي مقياس فرم کوتاه روانسنجي ويژگيهای بررسي (.1389محمد. ) بشارت، [11]

 .تهران دانشگاه

علوم  منفي. مجله و مثبت گرايي کمال مقياس راعتبا درستي و ،پايايي اعتماد (. قابليت1392بشارت، محمد. ) [12]

 .270-350، 8روانشناختي،

با  سختکوشي و کمالگرايي رابطه (.1388حاتمي، جواد. ) و تهراني، سارا پورنقاش کريم، محمدی، بشارت، محمد، [13]

 معاصر. روانشناسي ، 53-41.دوفصلنامه .استرس از ناشي فيزيولوژيک پاسخهای

 3. شماره 1388.يافسرده و مضطرب. علوم روان شناخت مارانيدر ب ييال گرا.ابعاد کميعل بشارت،محمد [14]

 متأهل زنان رضايت زناشويي و رواني سالمت ارتباط بررسي (.1393افسانه. ) کاظميان، ندا؛ پروين، شايسته؛ بنائيان، [15]

 2 ی شماره ی چهاردهم، دوره ، همدان مامايي و پرستاری ی دانشکده علمي ی مجله .بروجني

(. بررسي رابطه بين بخشودگي و سالمت عمومي دانشجويان. فصلنامه علمي 1385اری، فرشاد و سيف، سوسن. )به [16]

 يک. ،پژوهشي مطالعات روان شناختي. سال اول، شماره

(. تاثير مداخله 1398پوريحيي، سيد مصطفي؛ شيرکوند، فريده؛ سليمي، آرمان؛ داورنيا، رضا و شاکرمي، محمد ) [17]

ي . فصلنامه علمپيمان شکني همسر به شيوه گروهي بر صميميت زناشويي زنان آُيب ديده ازمبتني بر بخشش 

 . 8 -1، صص 2، شماره 25پژوهشي افق دانش، دوره 

و  ييگرا ،کماليدلبستگ یبر اساس سبک ها ييزناشو یتعارض ها ينيب شي.خباز،سرور.پي،علیشهر یر یپوالر [18]

 2.سال دوم.شماره 1395. تابستان ينيبال يروانشناس یتاوردها. مجله دسنيناسازگار در زوج یطرحواره ها

 یري: رابطه انسجام و انعطاف پذلي. مقاله پژوهش اصامکي،سي.سامانقت،شهربانوي.حق،محمدرضاي.رزم،بهنامیديجمش [19]

 يپژوهش يعلم 53.شماره 1387. تابستان رانيا ينيبال يروانشناس ي. مجله روانپزشکييخانواده با ابعاد کمال گرا
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 (. حمايت1393محمدرضا. ) نژاد تقي و فلسفي الدن؛ پورابراهيم، فاطمه؛ منصور، آناهيتا؛ عليزاده، کواليي، خدابخشي [20]

غيربزهکار.  و بزهکار دختر و پسر در نوجوانان اوليه های ناسازگار طرحواره و دوستان و خانواده شده ادراک اجتماعي

 .129-120(: 2)1اجتماعي،  مجله سالمت

 1390حسين ، امين پور ، حسن ، آزمون های روانشناختي ، انتشارات آييژ ،  زارع ، [21]

(. بررسي پيوند ناهمسان همسری فرهنگي بر ميزان اختالفات زناشويي. 1388سفيری، خديجه؛ محرمي، معصومه. ) [22]

 .31-51(، 3)7مطالعات اجتماعي و روانشناختي زنان، 

 .9-17، ص1روان همسران. مطالعات روانشناختي.  شماره (. رابطه بخشودگي و سالمت1380سيف و بهاری. ) [23]

(. هنجاريابي مقياس بخشودگي خانوادگي برای خانواده های ايراني. پژوهشکده 1380سيف، سوسن؛ بهاری، فرشاد. ) [24]

 زنان. دانشگاه الزهرا.

يراني. پژوهشکده (. هنجاريابي مقياس بخشودگي خانوادگي برای خانواده های ا1380سيف، سوسن؛ بهاری، فرشاد. ) [25]

 زنان. دانشگاه الزهرا.

پيشبيني کيفيت روابط زناشويي بر اساس باورهای ارتباطي، ذهن (. 1396صداقت خواه، عاطفه و بهزادی پور، ساره. ) [26]

 -57پژوهشي زن و جامعه، سال هشتم، شماره دوم، صص -آگاهي و انعطاف پذيری روان شناختي. فصلنامه علمي

76. 

تاثير اعتياد به کار و (. 1396هي، شهريار، رحمتي، محمدرضا؛ محمدی، مريم و پيراني، ذبيح )عباسي، مسلم؛ درگا [27]

. مجله سالمت و مراقبت، دانشکده پرستاری و کمال گرايي بر استرس زناشويي و مهارت های اجتماعي پرستاران

 . 61 -50، صص 1، شماره 19مامايي اردبيل، دوره 

ت و هنجاريابي آزمون حساسيت زيبايي شناسي و رابطه آن با سالمت روان در (. ساخ1394عبدالملکي، توران. ) [28]

 دانش آموزان دبيرستاني. پايان نامه ی کارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي. همدان: دانشگاه بوعلي سينا.

 سنجش ایبر ياسي مق و اعتباريابي ساخت (.1390مهناز. ) هنرمند، زاده مهرابي بهمن؛ نجاريان، آذر؛ کيامرثي، [29]

 .2شماره دوم، سال اهواز، چمران شهيد روانشناسي تربيتي علوم مجله . روانشناختي سرسختي

و  ييابعاد کمال گرا نيبخشش در رابطه ب یتابش،فرشته. نقش واسطه ا اني.رجبي.بشارت،محمد عل،حامديکاشانک [30]

 32تا  17. صفحه 57ره .شما1397 زييتحول.پا يبر حسب جنس.مجله روانشناس سهي: مقايشخص نيمشکالت ب

-3معاصر  يو ساختار مغز. مجله روانشناس يي.مقاله رابطه کمال گراي.بشارت،محمدعلنيزاده،ارزو.مهنام.ام يميکر [31]

10 .1392 

(. نقش ارضای نيازهای بنيادی روانشناختي، الگوهای ارتباطي و باورهای ناکارآمد جنسي در 1395کريمي، سارا. ) [32]

ی کارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه آزاد در زنان متاهل اروميه. پايان نامهپيش بيني دلزدگي زناشويي 

 اسالمي، واحد علوم و تحقيقات اروميه. 

زنان  ييکمال گرا یبر اساس مولفه ها ييزناشو تيرضا یمولفه ها ينيب شيمنش،ساناز. پ شيپور،محسن.ستا گل [33]

 65.سال هفدهم شماره 1393 زييزنان و خانواده.پا ياجتماع يفرهنگ یمتاهل دانشجو.فصلنامه شورا

در زنان  يخواه جانيادراک شده و ه ياجتماع تيحما ،ياجتماع یخوداظهار ی سهي(. مقا1395. )اعظم، گلستاني [34]

 .شهرقدسبارور و نابارور شهر تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

ه عبدالرسول مايه روانشناختي سازمان: تحولي در مزيت رقابتي سرمايه انساني. ترج(. سرم1392لوتانز و همکاران ) [35]

 ن.جمشيديان و محمد فروهر. انتشارات آييژ تهرا

.مجله انيدر دانشجو يو اضطراب اجتماع يي. رابطه کمال گرااي.بهارلو،روان،بهمنيزاده هنرمند،مهناز.نجار يمهراب [36]

 3ماره .سال سوم. ش1387 زيي.پا11 يروانشناس

( نقش مولفه ها فضيلت زناشويي در پيش بيني شادکامي و رضايت زناشويي مردان و 1397موسوی، سيده فاطمه. ) [37]

 . 159 -179، صص 3، شماره 16زنان متاهل شهر تهران. مطالعات اجتماعي و روانشناختي زنان، سال 

(. بخشايش و رضايت زناشويي در مردان 1385ناطقيان، سمانه؛ مالزاده، جواد؛ گودرزی، محمدعلي؛ رحيمي، چنگيز. ) [38]

مبتال به اختالل استرس پس از ضربه ناشي از جنگ و همسران آنان. فصلنامه اصول بهداشت رواني،سال دهم. 

 .33-36، صص37شمارة
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پژوهشي علوم انساني.  و(. روان شناسي کمال گرايي. مجله علمي 1389نجاريان، بهمن خدا رحيمي، سيامک .) [39]

 .20زهراء )س( سال ششم، شماره دانشگاه ال

 (. روانشناسي مرضي )تاليف ساراسون(، جلد دوم، تهران، رشد.1393اصغری مقدم، محمد علي. ) ونجاريان، بهمن  [40]

اعتبار يابي مقياس کمال گرايي. مجله علوم تربيتي  و(. ساخت 1388نجاريان، بهمن؛ عطاری، يوسفعلي؛ زرگر، يداله. ) [41]

 .4 و 3، شماره 5، سال 3يد چمران اهواز، دوره روانشناسي دانشگاه شه و

 قاتيزنان متاهل.مرکز تحق يجنس تيو عزت نفس با رضا ييارتباط کمال گرا ي. بررسجهي،خدي.ابوالمعال،سوسنینظر [42]

 21-11.  95.شماره 28.دوره 1394 وري.شهررانيا یپرستار هي.نشررانيا يدانشگاه علوم پزشک یپرستار یمراقبت ها

(. مطالعه ی جامعه شناختي رعايت هنجار اخالقي صداقت در جوانان با تأکيد بر 1392تواليي، نوين. ) نقدی، وحيد. [43]

 .179-155، صص 1392، زمستان 2روش های تربيتي خانواده و مدرسه. مسائل اجتماعي ايران، سال چهارم، شماره 

کمال گرايي با  وس، اضطراب اجتماعي چند گانه متغير های عزت نف و(. رابطه ساده 1380هرمزی نژاد، معصومه. ) [44]

ابراز وجود در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز. پايان نامه کارشناسي ارشد منتشر نشده، دانشگاه شهيد چمران 
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