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 چکيده
 یتشخص اختالالت به مبتالیان بین در گرایی کمال ابعاد هدف پژوهش حاضر، مقایسه

 اختالالت به مبتالیان نفری 53 گروه دوبه همین منظور  .جبری بود-وسواسی و مرزی

 روانشناسی مشاوره مراکز به کننده مراجعه افراد از جبری-وسواسی و مرزی شخصیت

 .شدند انتخاب دسترس در گیری نمونه روش به 6531 سال دوم ماه شش در تهران شهر
جبری در هر سه بعد کمال -بین دو گروه مبتال به اختالالت شخصیت مرزی و وسواسی

پژوهش، کمال گرایی خویشتن  این نتایج اساس گرایی تفاوت معناداری وجود دارد. بر

 اجتماعی مبتالیان روابط میان فردی محدود و جدایی مدار و جامعه مدار نقش مهمی در

 به اردیگرمد گرایی کمال در حالی که جبری ایفا می کند،-وسواسی صیتشخ اختالل به

ی منجر م مرزی شخصیت اختالل به مبتالیان ثبات در بی فردی معیوب و میان روابط

 .گردد

 .جبری-وسواسی مرزی، شخصیت، اختالل گرایی، کمال ابعاد : يديکل واژگان
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 1 کناري احسانی آزاده ، 1 شريف سادات افسانه،  1 جهانی قاضی جباري حامد

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شخصیت، روانشناسی گروه ارشد، کارشناس 6
 

 نام نویسنده مسئول:

 جهانی قاضی جباري حامد

 يمرز شخصيت اختالالتدر  گرايی کمال ابعادبررسی 

 جبري-وسواسی و
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 مقدمه
مورد  ییکند. در گذشته سازه کمال گرا یم فایافراد ا یافتگیدر سازش  یاست که نقش مهم ییکمال گرا ،یتیشخص یاز سازه ها یکی

قرار گرفته است که  یاریمورد توجه پژوهشگران بس زین ریاخ یو در دهه ها [6]بوده  6و مازلو ،آدلر د،یهمچون فرو یپردازان بزرگ هیتوجه نظر

داند و آن را به عنوان  یم یتک بعد یرا سازه ا ییکمال گرا[ 2] 2از آن ارائه داده اند. برنز یمتفاوت یها فیخود تعر دگاهید خورهرکدام به فرا

 یکردیگرفتن رو شیا در پب[ 5] 5کند. هاماچاک یم فیتحقق آن ها تعر یو تالش برا یافتنیکامل و دست ن یارهایفرد به وضع مع داریپا لیتما

 دنیسر یهستند که برا یبهنجار افراد انیکند که کمال گرا یم فیشکل تعر نیا به« بهنجار و نابهنجار»را در دو بعد  ییگرا المتفاوت، کم

نابهنجار هرگز از  انیکه کمال گرا یدر حال ند؛ینما یم لیکنند و در صورت لزوم، اهداف خود را تعد یخود سرسختانه تالش م یبه اهداف عال

 یعدو دو ب یکنند. در دو دهه پایانی قرن بیستم کمال گرایی از حالت تک بعد ینم تیبه اهدافشان احساس رضا یابیدستعملکرد خود در 

 شتنیخو یی، کمال گرا[4] 4و فلت تیهو یسه بعد یبند میو به عنوان سازه ای چند بعدی در نظر گرفته شد. طبق تقس دیبودن خارج گرد

 قیدق یها یخود و تمرکز بر نقص ها و شکست ها در عملکرد همراه با خود نظارت گر یبرا نانهیب رواقعیغ یارهایبه وضع مع لیمدار، با تما

جامعه  ییاست، و کمال گرا گرانیاز د یانتقاد یابیو ارزش یبه داشتن انتظارات افراط لیتما انگریمدار ب گرید ییشود. کمال گرا یمشخص م

 شود. یاطالق م دییافراد مهم به منظور کسب تا یشده از سو زیساختن انتظارات تجو رآوردهو ب ارهایمع تیمدار به احساس ضرورت رعا

کالت و مش یرفتار ،یتیشخص یها یژگیسازه را با و نیا یهمبستگ ،ییابعاد سه گانه کمال گرا یبررس نهیدر زم یپژوهش یها افتهی

الت خوردن اختال ،یخودکنترل ،یینوروزگرا ،یبه افسردگ شیاضطراب، گرا ،یمدار با نگران شتنیخو ییکرده اند. کمال گرا دییتا یروان شناخت

دارد  یهمبستگ یشیو نما فته،یخودش تیشخص یها یژگیو ،ییسلطه جو ،ییمدار با اقتدارگرا گرید یی. کمال گرا[61-3] در ارتباط است

 د،یزوئیاسک تیشخص یها یژگیو ،یافسردگ ن،ییپا عدم اعتماد، عزت نفس ،ییکاهش کارا ،ینیجامعه مدار با بدب یی. کمال گرا[66،4]

 .[4،،،62]مرتبط است  یو اجتناب یپیزوتایاسک

 یها نهیماز ز یعیهستند که در گستره وس شتنیو خو طیارتباط و تفکر درباره مح یاز ادراک، برقرار یداریپا یالگوها یتیصفات شخص

و ناسازگارند، و موجب اختالل قابل مالحظه در کارکرد و  ریانعطاف ناپذ تیکه صفات شخص یشوند. تنها هنگام یظاهر م یو شخص یاجتماع

که  است یبادوام یو رفتار یتجارب درون ذهن یالگو ت،یدهند. اختالل شخص یم لیرا تشک تیشخص یاختالل ها وند،ش یم یذهن یشانیپر

ند و ک ینم رییشود، در طول زمان تغ یشروع م یجوان لیاوا ای یانعطاف دارد، از نوجوان رقابلیغ ینفوذ ست،یمنطبق ن یفرهنگ یارهایبر مع

دو جنبه از آن  ت،یاختالالت شخص یپژوهش با توجه به گستردگ نی. در ا[65]شود  یم شیرکردهافرد و مختل شدن کا یموجب ناخشنود

شده است. اختالل شخصیت مرزى با الگوى شدید روابط بین فردى ناپایدار، خلق  یبررس یجبر-یو وسواس یمرز تیاختالالت شخص یعنی

 کیاختالل، امروزه  نینامتجانس بودن نشانه های ا رغمی. عل[64]شود  ىنوسان دار، احساس مزمن پوچى و ترس از تنهایى و طرد شناخته م

مرزی  تیل است. پژوهشگران متعددی معتقدند که اختالل شخصاختال نیا یمشخصه اصل یجانیه یوجود دارد که بدکارکرد یاجماع نظر کل

اختالل  نی. از آنجا که ا[61-63]شود  یو خلق مشخص م اه جانیه میدرک و تنظ ییهای معنادار در توانا ییاست که به واسطه نارسا یاختالل

ردی ف نیهای متعدد، از جمله روابط ب نهیاختالل در زم نیرو افراد مبتال به ا نیمرتبط است از ا یجانیه یو پاسخ ده میدر تنظ ییبا نارسا

شود که طرف مقابل به صورت  یم یفراخوان یزمان بافراد مستعد ابتال به خشم و خصومتند. خشم اغل نی. ا[21،63]دارند  یمشکالت فراوان

تار رف ای یکیزیف یه منجر به پرخاشگرخشم و خصومت گا نیرها کننده برداشت شود. ا ای ،یکننده، فاقد احساس دلسوز غیتوجه، در یب

 .[65]گردد  یم زیخشونت آم

از  متیبه ق یفرد انیو م یو کنترل روان ،ییکمال گرا ب،یبه نظم و ترت یدلمشغول ،یجبر-یوسواس تیاختالل شخص یاصل یژگیو

بر  ادیتوجه ز قیکنند تا احساس کنترل را از طر یم یاختالل سع نیاست. افراد مبتال به ا ییو کارآ یگشودگ ،یریدست دادن انعطاف پذ

را  یکنند و بارها اشتباهات احتمال یم اتیبه جزئ ییروش ها و برنامه ها حفظ کنند. آن ها توجه فوق العاده ا تاده،پا اف شیپ اتیمقررات، جزئ

 یم افراد نیدر ا یو ناراحت یبر خود در مورد عملکرد، منجر به کژکار یعال یارهایو مع ییکمال گرا لیتحم نیچن جهیکنند. در نت یم یوارس

 ین کار خاصانجام داد یراه برا نیبهتر ایدارد  تیالو یفیکه چه تکل رندیبگ میتصم مشکل بتوانند یاست به قدر مکننمونه آن ها م یشود. برا

د دارد وجو ییباال یهمبستگ ینیاختالالت بال ریبا سا جبری-یاسوسو تیاختالل شخص نی. ب[65]را شروع نکنند  یهرگز کار دیکه شا ستیچ

اشاره  [24] یجانی، اختالل در عملکرد ه[25] ی، افکار خودکش[22]، اختالالت خوردن [26] یفسردگتوان به اضطراب و ا یکه از آن جمله م

  نمود.

                                                           
& Maslow ,Freud, Adler 1 

Burns 2 

Hamachek 3 
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ه وجود آن ها ب کانیو نزد ،یجبر-یو وسواس یمرز تیبه اختالالت شخص انیمبتال یکه در زندگ یو مشکالت وعیش یباال زانیبا وجود م

ناخت ش ازمندیاست که درمان موثر، ن تیحائز اهم زینکته ن نیشده است. ا یکم یاختالالت توجه تجرب نیا یبه درمان و علت شناس د،یآ یم

 انیبتالم شتریبر آن است تا با شناخت هر چه ب یاست. در پژوهش حاضر سع یو در کل، ابعاد مختلف اختالل مورد بررس عالئمها،  یژگیو قیدق

ر در مؤث یدرمان ها جادیساز ا نهیاختالالت در افراد مستعد، زم نیاز بروز ا یریشگیعالوه بر پ ،یجبر-یو وسواس یمرز تیبه اختالالت شخص

ه اختالالت ب انیمبتال نیمدار و جامعه مدار( در ب گریمدار، د شتنی)خو ییابعاد کمال گرا سهیهدف پژوهش حاضر مقا نیابرا. بنمیباش نهیزم نیا

 باشد. یم یجبر-یو وسواس یمرز تیشخص
 

 پژوهش روش
شامل افراد مراجعه کننده به مراکز  یجامعه آمار بود. یا سهیمقا-یو از نوع عل یفیتوص یطرح پژوهش حاضر، در زمره پژوهش ها

 یمرز تیبه اختالالت شخص انیاز مبتال ینفر 53آن ها دو گروه  انیبود که از م 6531سال  دومشهر تهران در شش ماه  یمشاوره روانشناس

 تیمبتال به اختالالت شخص وهدو گر یورود به پژوهش برا یاصل طیدر دسترس انتخاب شدند. شرا یریبه روش نمونه گ یجبر-یو وسواس

تنها یک نمره برافراشته باالتر )با  5 لونیپرسشنامه م ،بالینی روانشناس کمک به تشخیصی بالینی مصاحبه اساس بر یجبر-یو وسواس یمرز

 یشامل ابتال زیخروج از پژوهش ن یمتوسطه به باال بود. مالک ها التیو داشتن تحص ،(مربوطه های مقیاس از یک هر در 14 از خط برش

  بود. ییدارو یو وابستگ یذهن یعقب ماندگ ،یاختالالت روان ریسا ایو  یتیاختالالت شخص ،یشیهمزمان به اختالالت روان پر
 

 پژوهش يابزارها

 III)-(MCMI 3 1لونيم یتيپرسشنامه شخص

سنجد و  یرا م ینینشانگان بال 61و  تیشخص ینیبال یالگو 64است که  یخودسنج اسیمق کی لون،یم یچند محور ینیآزمون بال

از  یکیشد و  نیتدو ،،63بار در سال  نیاول یبرا لونیپرسشنامه م ی. نسخه اصلردیگ یسال به باال مورد استفاده قرار م 61بزرگساالن  یبرا

 اسیمق یبرا %12، از دامنه 5 لونیپرسشنامه م یابیها در مطالعه هنجار اسیمق ییایاست. پا ینیها در حرفه بال مهپرسشنا نیپر کاربردتر

 اسیمق یی، روا[23] یفیدر مطالعه شر ها گزارش شده است. اسیتمام مق یبرا %31و با متوسط  یشبه جسم اسیمق یبرا %31تا  ییبدنما

 یها اسیتمام مق یصیتشخ ییعامل به دست آمده است. روا یها صهیو با محاسبه خص یصیتشخ ییروا قیاز طر 5 لونیپرسشنامه م یها

( یشینما تی)اختالل شخص 31/1ها از دامنه  اسیمثبت مق ینیب شی، توان پنمونهرده شده است. به عنوان ب برآوخو اریبس 5 لونیپرسشنامه م

 است. ری)اختالل اضطراب( متغ 33/1گرا( تا  یمنف تی)اختالل شخص 35/1ها از  اسیمق یمنف ینیب شی( و توان پیانی)اختالل هذ 15/1تا 
 

 (MPS) 2يیکمال گرا يچند بعد اسيمق
 51آزمون  کی اسیمق نیو فلت ساخته شده است. ا تیتوسط هو 6336است که در سال  یپرسشنامه ا ییکمال گرا یچندبعد اسیمق

آزمون، مشخصه  اسیرمقیاز سه ز کیماده هر  61سنجد.  یو جامعه مدار را م گرمداریمدار، د شتنیخو ییاست و سه بعد کمال گرا یسئوال

 یابیکنند. در اعتبار یم یریاندازه گ 31تا  61، از نمره «کامال موافقم تا کامال مخالفم»از  یدرجه ا 3 کرتیل اسیرا در مق ییکمال گرا یها

 ییکمال گرا اسیرمقیز یکرونباخ برا یانجام شد، آلفا [21]که توسط بشارت  یینمونه دانشجو کیدر مورد  اسیمق نیا یرانیفرم ا یمقدمات

باشد.  یم اسیمق یباال یدرون یبود که نشانه همسان 14/1جامعه مدار  ییکمال گرا یو برا ،13/1 گرمدارید یی، کمال گرا32/1مدار  شتنیخو

 گرمدارید ییکمال گرا ی، برا11/1مدار  شتنیخو ییکمال گرا یهفته برا 4ها در دو نوبت با فاصله  یآزمودن ینمره ها نیب یهمبستگ بیضرا

 است. اسیمق یرانیفرم ا یباال ییبازآزما ییایبود که نشان از پا 11/1جامعه مدار  ییکمال گرا یو برا 15/1
 

 هاافتهي

آورده شده است. در جدول  التیتاهل و تحص تیوضع ت،یها مربوط به جنس یآزمودن یشناخت تیجمع یها یژگی، و6در جدول شماره 

 آورده شده است. یمورد بررس یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگی، م2شماره 
 پژوهش يها یآزمودن یشناخت تيجمع يها یژگي. و1جدول 

 جبری-اختالل شخصیت وسواسی اختالل شخصیت مرزی متغیرها

 جنسیت
 26 3 مرد

 64 21 زن

                                                           
Millon Clinical Multiaxial Inventory 5 

Multidimensional Perfectionism Scale 6 
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 وضعیت تاهل
 61 26 مجرد

 63 64 متاهل

 تحصیالت

 61 61 لیسانس

 ،6 64 فوق لیسانس

 5 دکتری

 
1 

 یمورد بررس يرهايو انحراف استاندارد متغ نيانگي. م2جدول 

 جبری-اختالل شخصیت وسواسی اختالل شخصیت مرزی گروه

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر

 535/4 13/55 515/3 11/21 کمال گرایی خویشتن مدار

 2،6/3 ،21/2 414/4 56/56 کمال گرایی دیگر مدار

 313/4 14/51 11/4، 23/،3 مدار کمال گرایی جامعه

 معناداري مانوا ي. نتايج آمار3جدول 

 مجذور ایتا سطح معنی داری درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F ارزش نام آزمون 

 مدل

 1/،31 111/1 11 5 141/6133 1/،31 اثر پیالیی

 1/،31 111/1 11 5 141/6133 165/1 المبدا ویلکز

 1/،31 111/1 11 5 141/6133 3،/451 اثر هتلینگ

 1/،31 111/1 11 5 141/6133 3،/451 بزرگترین ریشه خطا

 گروه

 124/1 111/1 11 5 3،1/51 124/1 اثر پیالیی

 124/1 111/1 11 5 3،1/51 5،1/1 المبداویلکز

 124/1 111/1 11 5 3،1/51 112/6 اثر هتلینگ

 124/1 111/1 11 5 3،1/51 112/6 بزرگترین ریشه خطا

 

شمارد.  یرا مجاز م یریچند متغ انسیوار لیاستفاده از تحل تیهمه آزمون ها، قابل یدهند که سطوح معنادار ینشان م 5جدول  جینتا

F(3,66) ) یجبر-یو وسواس یمرز تیدو گروه مبتال به اختالل شخص نیوابسته، ب یرهایاز متغ یکیدهند که حداقل در  ینشان م جینتا نیا

= 1659.646, P< .0005, Wilk’s Lambda = .013, Partial n2 = .987وجود دارد. ی( تفاوت معنادار 

 یمورد بررس يرهاينمرات متغ نيانگيم سهيمقا يه برامتغير. نتايج آزمون تحليل واريانس چند4جدول 

 مجذور ایتا معناداری SS df MS F متغیر وابسته منابع

 گروه

 252/1 111/1 21/،34 415/،13 6 415/،13 کمال گرایی خویشتن مدار

 611/1 111/1 51/65، 223/231 6 223/231 کمال گرایی دیگر مدار

 1/،36 111/1 2،/115 61،2/،13 6 61،2/،13 کمال گرایی جامعه مدار

 خطا

 - - - 353/25 11 111/6111 کمال گرایی خویشتن مدار

 - - - 24/،43 11 111/6115 کمال گرایی دیگر مدار

 - - - 3،1/23 11 364/6،11 کمال گرایی جامعه مدار

 

 ییدر بعد کمال گرا یجبر-یو وسواس یمرز تیبه اختالالت شخص انیدو گروه مبتال نیشود که ب ی، مشاهده م4جدول  جیبر اساس نتا

P< .0005,  (1,68)F ,13.730 =مدار ) گرید یی(، بعد کمال گراP< .0005, Partial n2 = .232 (1,68)F ,20.547 =مدار ) شتنیخو

Partial n2 = .168ییگرا ال(، و بعد کم ( 72.063 =جامعه مدار, P< .0005, Partial n2 = .517 (1,68)Fتفاوت معنادار )وجود  ی

 دارد.
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  بحث و نتيجه گيري

 یمرز تیبه اختالالت شخص انیمبتال نیمدار و جامعه مدار( در ب گریمدار، د شتنی)خو ییابعاد کمال گرا سهیهدف پژوهش حاضر، مقا

 یجبر-یو وسواس یمرز تیبه اختالالت شخص انیمبتال ییابعاد کمال گرا نیاز آن بود که ب یپژوهش حاک یها افتهیبود.  یجبر-یو وسواس

مال و در ابعاد ک شتر،ینمره ب گرمدارید ییمال گرادر بعد ک یمرز تیبه اختالل شخص انیصورت که مبتال نیوجود دارد. بد یتفاوت معنادار

 یراستا در جینتا نیکسب کردند. ا یجبر-یوسواس تیبه اختالل شخص انینسبت به مبتال یمدار و جامعه مدار نمره کمتر شتنیخو ییگرا

انتقاد از  گران،یچون سرزنش د یمنف یها یژگیمدار با و گرید یی. کمال گرا[23-،2، 66،3،4] ردقرار دا نیشیپ یپژوهش ها یها افتهی

ارند د  گرانید ییو سلطه جو ییبه اقتدارگرا یشتریب لینه تنها تما گرمدارید انی. کمال گرا[51-2]باشد  یمرتبط م ییو احساس تنها گرانید

 ایمدار قو گرید انیدهند. کمال گرا یاز خود نشان م زیبودن را ن یو رقابت یصبر یاز جمله ب A پیت یرفتار یها یژگی، بلکه و[23،66،4]

. [56]شود  یمشاهده م ییبعد از کمال گرا نیدر ا یاز اندازه ا شیو خصومت ب یباشند، و پرخاشگر یم گرانیمربوط به د یرفتارها ریدرگ

 ای یکیزیف ینمونه خشم، خصومت، پرخاشگر یاست، برا یموارد مشابه یرادا یمرز تیاختالل شخص یبرا DSM-5 یصیتشخ یمالک ها

مدار  گرید ییکمال گرا نیب یتوان همبستگ یاساس م نی. بر ا[65]مالک ها است  نیاز جمله ا ییو تنها یو احساس پوچ ز،یرفتار خشونت آم

، اضطراب [61] یمدار با نگران شتنیخو ییکمال گرا ییسو زنمود. ا نییساز و کار تب نیهم قیرا از طر یمرز تیاختالل شخص یها یژگیو و

، اضطراب و [،] نییکم و عزت نفس پا یادارک خودکنترل ،یجامعه مدار با افسردگ یی؛ و کمال گرا[1] یبه افسردگ شی، گرا[3] ییو نوروزگرا

 تیافراد مبتال به اختالل شخص یها یژگیافته ها با وی نیدارد که ا یرابطه معنادار [62] ییاراکو کاهش  ینیبدب ،ی؛ خستگ[61]عدم اعتماد 

غال و کسب کمال اشت اتیبا اصول و مقررات، نظم، نظافت، جزئ یجبر-یوسواس تیدارد. افراد مبتال به اختالل شخص یهماهنگ یجبر-یوسواس

که آن  یاختالل در مقابل افراد نیمبتال به ا رادباالست. اف اریکنند بس یم نییعملکرد خود تع یافراد برا نیکه ا ییدارند و استانداردها یذهن

 .[65]رسانند  یآن ها را با قدرت به انجام م یشوند و خواست ها یم میدانند تسل یتر از خود م یرا قو ها

 یفرد نیروابط ب بیدر تخر ینقش مهم ییکرد که ابعاد کمال گرا یریگ جهینت نیتوان چن یپژوهش، م نیا یها افتهیبر اساس 

رد شده در مو لیبر خود تحم نانهیب رواقعیغ یعال یارهایمع نییکند. تع یم فایا یجبر-یو وسواس یمرز تیبه اختالالت شخص انیمبتال

و برآورده ساختن انتظارات  ارهایمع تیمدار(؛ و احساس ضرورت رعا شتنیخو ییآن )کمال گرا یها امدیپنسبت به  یتوجه یعملکرد، و ب

 یجبر-یوسواس تیبه اختالل شخص انیجامعه مدار( در مبتال ییاز جانب آن ها )کمال گرا دییافراد مهم به منظور کسب تا یشده از سو زیتجو

 اتیخصوص گر،ید یگردد. در سو یآن ها م یاجتماع ییجدا جهیو در نت ،یفرد نیب یها ارتمختل و محدود شدن مه نهیمنجر به عملکرد به

از  یادانتق یابیو ارزش یبه داشتن انتظارات افراط لیو تما ؛یرهاشدگو  ییاحساس تنها لیبه دل یاز جمله خشم، خصومت و پرخاشگر یمنف

 شود. یم یثبات آن ها منته یو ب وبیمع یفرد انیبه روابط م یت مرزیبه اختالل شخص انی( در مبتالگرمدارید یی)کمال گرا گرانید

 دست تری کامل نتایج به توان می بعدی مطالعات در ها محدودیت این رفع با که باشد می نیز هایی محدودیت دارای حاضر پژوهش

 تاس ممکن که بود، تاهل وضعیت و تحصیالت میزان سن، جنسیت، متغیرهای نقش به توجه عدم پژوهش، این های محدودیت جمله از. یافت

 بر شابهم های پژوهش نیز و بیشتر، نمونه حجم روی بر تر گسترده های پژوهش شود می پیشنهاد. بگذارد سوء تأثیر نتایج بر ها تفاوت این

 .پذیرد انجام شخصیت اختالالت سایر روی

 

 يسپاسگزار
مطالعه بوده و  نیا یاصل هیکه سرما ینمودند، و افراد یاریپژوهش  نیکه ما را در انجام ا یاز تمام مسئوالن مراکز مشاوره روانشناس

انجام  یشخص نهینداشته و با هز یسازمان یمال تیحما چگونهیپژوهش ه نیگردد. ا یو تشکر م ریزحمت شرکت در آن را متحمل شده اند تقد

 است. دهیگرد
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