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الگوی پیش بینی روابط رمانتیک بر اساس 

مولفه های کمال گرایی  در زنان متاهل دانشجو 
دکتر محسن گل پرور*
ساناز ستایش منش **
  محمدرضا مصاحبی***

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین رابطه مولفه های کمال گرایی با تمایل به روابط رمانتیک 
در زنان دانشجوی متاهل اجرا شد. جامعه آماري پژوهش زنان دانشجوی متاهل 
در دانشگاه آزاد اسامی خوراسگان )اصفهان( بودند که از بین آن ها 351  نفر به 
شیوه ي تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه کمال گرایی 
)فراست و همکاران، 1990( و پرسشنامه روابط رمانتیک )آتریج و همکاران، 
1998( بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون 
انتقاد گرایی والدین  انتظارات والدین و  داد ،  نشان  نتایج  چندگانه تحلیل شدند. 
با وابستگی رمانتیک و استاندارد های شخصی، نظم و ترتیب، نگرانی در مورد 
اشتباهات و تردید نسبت به اعمال با روابط رمانتیک دارای همبستگی معنادار 
)p>0/01( هستند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که 
به ترتیب نظم و ترتیب و انتقاد گرایی والدین پیش بینی کننده وابستگی رمانتیک 
و استانداردهای شخصی ، نگرانی در باره اشتباهات ، تردید نسبت به اعمال  و 

انتظارات والدین  پیش بینی کننده  ناامنی رمانتیک هستند.

کلید واژگان: کمال گرایی، روابط رمانتیک، زنان متاهل، دانشجو. 
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** کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(، ایران.
*** عضو هیت علمی گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(، ایران.

◊ فصلنامه علمی  پژوهشی زن و فرهنگ
سال پنجم. شماره هجدهم . زمستان1392
صفحات: 23- 9
تاریخ وصول:1392/2/27ـ تاریخ پذیرش:1392/7/16

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

الگوی پیش بینی روابط رمانتیک بر اساس مولفه های کمال گرایی  در زنان ...10

مقدمه
انسان در طول تاریخ حیات خود موجودی کمال گرا بوده و همواره بهترین و کامل ترین ها 
را بری خود خواسته است. این مشخصه های کمال گرایانه از لحاظ روان شناختی کمال گرایی1 
نامیده می شود. کمال گرایی اعتقاد فرد به کامل بودن و نیز احساس اضطراب و فشار روانی باال 
)کلینکه2، 2004(.  می شود  تعریف  زندگی کند  انتظارات خود  مطابق  نتواند  این که  از  ترس  و 
همچنین هاماچک 3 )به نقل از استوبر و اوتو4، 2006( کمال گرایی را به دو بعد کمال گرایی بهنجار 
از  نابهنجار عبارت است  نابهنجار تقسیم می کند. وی معتقد است کمال گرایی  و کمال گرایی 
نگرانی زیاد دربارة ارتکاب اشتباه و ترس از داوری های دیگران است )استوبر و اوتو، 2006(. 
بنابراین کمال گرایی به طور ذاتی یکی از ابعاد نابهنجار شخصیت نیست بلکه چند بعدی بوده و 
جوانبی چندگانه ای را پوشش می دهد )بشارت، 1381؛ ادکینس و پارکر5، 1996؛ رایس و دلوو6، 
2002؛ هاوکینز7، 2005 ؛ رایس و آل دی آ8، 2006(. از لحاظ تعریف، مهمترین شاخص برای 
کمال گرایی، معیارهای عالی و سطح باال برای عملکرد و رفتار است )هاوکینز، 2005(.  در الگوی 
چند بعدی کمال گرایی فراست، مارتن، الهارت و روزن بالت9 )1990( کمال گرایی متشکل از 
شش بعد، یعنی معیارهای شخصی10 ، نظم و ترتیب11 ، نگرانی درباره اشتباهات12 ، تردید نسبت به 
اعمال13 ، انتظارات والدین14 وانتقاد گرایی والدین15 معرفی شده است )پارکر و ادکینس، 1995(.  
الگوی چند بعدی کمال گرایی  ارزیابی در  بر  مبتنی  ابعاد  از آن است که  برخی شواهد حاکی 
فراست و همکاران )1990(، یعنی نگرانی درباره اشتباهات، تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین  
و انتقاد گرایی والدین  جنبه های منفی کمال گرایی و معیارهای شخصی و نظم و ترتیب  جنبه  های 
مثبت کمال گرایی را پوشش می دهند )استوبر16، 1998(. بر اساس همین دست شواهد نیز نشان 
داده شده که کمال گرایی در ابعاد منفی خود با اضطراب در ورزشکاران،  اضطراب ارزیابی در 
دانشجویان، بی خوابی، هراس اجتماعی، نشانگان وسواس فکری و عملی، بی اشتهایی عصبی و 

1. perfectionism
2. Kleinke
3. Hamachek
4. Stöber & Otto 
5.  Adkins & Parker 
6. Rice & Dellwo 
7. Hawkins 
8. Rice & Aldea
9. Frost, Marten, Lahart & Rosenblate
10. personal standards
11. organization
12. concern over mistakes 
13. doubt about actions
14. parental expectantions
15. parental criticism 
16.  Stöber
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اشتغال ذهنی به خودکشی دارای رابطه است )استوبر، 1998؛ آشبی، رایس و کوچینز1، 2008(. 
در نگاهی به متغیر های همبسته با کمال گرایی ، می توان گفت که این پدیده و ابعاد آن با بسیاری از 
جنبه های زندگی انسان از جمله تمایالت و باورهای خاص در مورد روابط افراد با دیگران دارای رابطه است. 
یکي از عوامل مهم درگیر در احساس زوج ها به روابط با یکدیگر و کل زندگی ، روابط رومانتیک است. در 
یک نگاه کلی می توان گفت رابطه رومانتیک در بر گیرنده جذابیت است که به صورت جسمانی و عاطفی 
بروز می نماید. به باور آتریج، برشید و اسپره چر2 )1998( رابطه رومانتیک داراي دو سازه ي وابستگي3 
و نا امني4 است. وابستگي سازه اساسي روابط رمانتیک را تشکیل مي دهد، ولي در مورد نقش ناامني این 
اطمینان وجود ندارد )آتریچ و همکاران، 1998(. این احتمال وجود دارد که همسری به طرف مقابل وابستگی 
داشته باشد، ولي احساس ناامني نکند. با این حال چنین فردی ممکن است نگران رابطه خود با همسرش 
باشد. این دو به نظر نمی رسد که تناقضی با یکدیگر داشته باشند )پاپ، کروس و کامینگز5، 2009؛ لیتل، 
مک نالی و راسل6، 2010؛  لیندر7، 2012(. به هرحال نا امني با شماري از عوامل مانند وضعیت رابطه، احساس 
طرف مقابل نسبت به رابطه و احساس کلي فرد در مورد روابط همبستگي دارد )لیندر، 2012(. طبیعت رابطه 
رومانتیک باعث می شود با همکاری کسی که به او عشق می ورزیم از انجام امور و فعالیت ها لذت بیشتری 
ببریم )رحیمی و عرفان منش، 1387؛  مک نالی و راسل8، 2010؛ ویوا و فرمن9، 2011؛ نف و برت واس10، 
2012(. کامال منطقی است که روابط رومانتیک در فرهنگ هاي گوناگون متفاوت باشد )گونزاگا، کمپوس 
و برادبوری11، 2007؛ نابلوچ12، 2008 (. شواهد پژوهشی نشان می دهد که همسران دارای رابطه نزدیک و 
صمیمانه نسبت به یکدیگر از همه ایمن تر، و  افراد داراي دیدار گاه گاهی با یکدیگر از کمترین احساس 
امنیت برخوردار هستند )آتریج و همکاران، 1998(. بر پایه برخی شواهد با پیچیده شدن تعامالت در میان 
انسان ها، هویت اجتماعي و ارزش هاي اجتماعی و فرهنگي با روابط رومانتیک رابطه برقرار می کنند. بر پایه 
برخی شواهد پژوهشی رابطه ي رومانتیک با گذشت زمان در همسران کم رنگ تر مي شود و جاي خود را 

به عشق واقعي و روابط عمیق تر مي دهد ) لمی، کالرک و گرین برگ13، 2010(. 
به لحاظ نظری رابطه مولفه  های کمال گرایی با  هریک از مولفه های روابط رمانتیک در نقش هایی که 
کمال گرایی در جهت دهی های شناختی و انتظاری افراد دارد نهفته است. گستره وسیعی از مطالعات بر روی 

1. Ashby, Rice & Kutchins 
2. Attridge, Bersheid & Sprecher
3. dependence
4. insecurity
5. Papp, Kouros & Cummings
6. Little, McNulty & Russell 
7. Linder
8. McNulty & Russell
9. Vujeva & Furman 
10. Neff & Beretvas 
11. Gonzaga, Campos & Bradbury 
12. Knobloch
13. Lemay, Clark & Greenberg
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خانواده ها و افراد نشان داده که افراد دارای کمال گرایی زیاد  نه تنها استانداردهای باالتری را برای خود 
تعیین و پیگیری می کنند، بلکه عموما از دیگران نیز انتظار برقراری ارتباط بر اساس الگوهای کمال گرایانه 
خاص خود را دارند. هابکه، هویت و فلت1 )1999( در مطالعه ای به بررسی کمال گرایی و رضایت جنسی در 
روابط صمیمانه پرداختند و نشان دادند که کمال گرایی با جهت گیری اجتماعی و با سطح پایین تر رضایت 
جنسی در زن و شوهر دارای رابطه است. به باور بالدوین2 )1992( کمال گرایی و ویژگی های شخصیتی 
طرحواره های ارتباطی را به افراد القاء می سازند که افراد برای پیروی از این طرحواره های ارتباطی از لحاظ 
درونی احساس الزام می کنند. در همین راستا، فلت، هویت، شاپیرو و رایمن3 )2001( در مطالعه ای به بررسی 
رابطه کمال گرایی، باورها و سازگاری پرداختند و نشان دادند که کمال گرایی شخصی )شخص محور( و 
کمال گرایی اجتماعی )اجتماع محور( با باورهای ارتباطی معطوف به نوع روابط، اعتماد و حمایت دارای 
رابطه هستند. فلت و همکاران )2001( بر پایه یافته های خود بر این باورند که کمال گرایی شخصی و 
اجتماعی از زمره تعیین کننده های باورهای ارتباطی باالخص در عرصه  نوع روابط، اعتماد در روابط و 
روابط حمایت آمیز هستند. فلت و هویت4 )2002( در مطالعه ای رابطه بین کمال گرایی را با سازگاری 
روانی و شخصی مورد بررسی قرار دادند. آن ها بر روی یک نمونه از دانشجویان کالج پی بردند که ابعاد 
مختلف کمال گرایی در سازگاری شخصی افراد نقش با اهمیتی دارند. دراین مطالعه نشان داده شد که 
کمال گرایی اجتماع محور به گونه گسترده تری با آشفتگی روانی عمومی به ویژه افسردگی همبسته است 
)فلت و هویت، 2002؛ هارینگ، هویت و فلت5، 2003(. این نتایج با رویکرد القاء طرحواره های ارتباطی 
مطرح شده توسط بالدوین )1992( همسویی دارد. بوچارد 6 )2006( در مروری بر پژوهش های مربوط به 

کمال گرایی، تأثیرات مثبت و منفی کمال گرایی را بر افکار و عواطف و رفتارها مورد تایید قرار داد. 
یکی دیگر از تبیین های نظری در خصوص رابطه بین کمال گرایی با تمایل به روابط رمانتیک این 
است که مشخصه های کمال گرایانه اغلب نظام شناختی افراد را نسبت به محرک ها و وقایع دنیای 
اطراف حساس می سازد و از این طریق افراد را مستعد تجربه استرس و در موارد شدید و منفی مستعد 
آسیب پذیری روانی )الگوهای کمال گرایی زمینه ساز استرس7( می کند .  لی8 )2007( در پژوهشی به 
بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با استرس در زندگی پرداخت و نشان داد که باورهای کمال گرایانه 
در افراد، به ویژه کمال گرایی شخصی و اجتماعی از زمره پیش بینی کننده های ناسازگاری هیجانی 
است. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده که کمال گرایی و ابعاد آن از زمره عوامل پدید 
آورنده استرس به ویژه از طریق ایجاد حاالت عاطفی منفی هستند )لی، 2007(. بر اساس این یافته نیز 

1. Habke, Hewitt & Flett
2. Baldwin 
3. Flett, Hewitt, Shapiro & Rayman 
4. Felt & Hewit
5. Haring, Hewitt & Flett 
6. Bouchard 
7. Perfectionism Diathesis-Stress Models
8. Lee 
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به نظر می رسد که ابعاد کمال گرایی با ایجاد آمادگی های عاطفی و شناختی و ایجاد فشار عاطفی و 
شناختی، افراد را به سوی شکل دهی باورهای معطوف به روابط رمانتیک در روابط خود با دیگران، 

باالخص در رابطه با همسران سوق می دهد. 
سازوکار سوم در پیوند دادن باورهای کمال گرایانه با باورها و تمایالت معطوف به روابط رمانتیک نقشی 
است که کمال  گرایی در ایجاد اضطراب و افسردگی و یا بر عکس نقشی است که اضطراب و افسردگی در 
فعال شدن تمایالت کمال گرایانه دارند. الزم به ذکر است که گاهی حاالت اجتنابی و اضطربی در افراد باعث 
برجسته و فعال شدن تمایالت کمال گرایانه در افراد می شود. برای نمونه وی، مالین کرات، راسل و آبراهام1 
)2004( در پژوهشی نشان دادند که  کمال گرایی ناسازگارانه واسطه پاره ای در رابطه دلبستگی اضطرابی 
با اضطراب و در مقابل واسطه کامل در رابطه دلبستگی اجتنابی و افسردگی است. وای لیورس2 )2009( در 
پژوهشی نشان داد که یرخی ابعاد کمال گرایی از زمره پیش بینی کننده های اضطراب اجتماعی هستند. چنین 
یافته ای در سایه توجه به برخی یافته های پژوهشی که نشان داده اند بین بهزیستی روان شناختی، افسردگی 
و  اضطراب با تمایل به روابط رمانتیک  رابطه وجود دارد، قابل تامل است ) فرمن، براون و فیرینگ3، 1999؛ 
داش و آماتو4، 2005؛ است ویک و فینکل5، 2008؛ فلوید و ریفورگیت6، 2008؛ میکو لینسر، شیور، شاپیر-

اللوید و آویو- کانزا7، 2009؛ سیمپسون، کولینز و سالواتوره8، 2011(. 
در جمع بندی پایانی باید گفت به واسطه اهمیت مساله خانواده و کمبود پژوهش ها یی که  به بررسی 
ویژگی های شخصیتی با روابط رمانتیک  در میان زنان دانشجو پرداخته باشد ، در این پژوهش رابطه 
مولفه های کمال گرایی را با تمایل به روابط رمانتیک در میان دانشجویان زن مورد بررسی قرار داده ایم 
افزایش  ایران  در  خانواده ها  در سطح  کمال گرایی  پیامدهای  به  مربوط  پژوهشی  و  نظری  دانش  تا 
مولفه های کمال گرایی  بین  آیا  است که  این  پژوهش حاضر  اصلی  نیز سوال  مسیر  همین  در  یابد. 
)استاندارد های شخصی، نظم و ترتیب، نگرانی در مورد اشتباهات، تردید نسبت به اعمال، انتظارات 
والدین و انتقاد گرایی والدین( با مولفه های روابط رمانتیک )وابستگی رمانتیک و ناامنی رمانتیک( در 

دانشجویان زن متاهل  رابطه وجود دارد ؟

روش پژوهش
جامعه آماری و روش نمونه گیری

 جامعه آماری پژوهش را دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان  )اصفهان(  در پاییز سال 

1. Wei, Mallinckrodt, Russell & Abraham 
2. Villiers
3. Furman, Brown & Feiring
4. Dush & Amato 
5. Eastwick & Finkel
6. Floyd & Riforgiate
7. Mikulincer, Shaver, Sapir-Lavid & Avihou-Kanza
8. Simpson, Collins & Salvatore
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1391 تشکیل داده اند. بر اساس اطالعات دریافتی از دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان )اصفهان(، تعداد 
کل دانشجویان زن متاهل در دوره زمانی پژوهش 2500 نفر  بود. از جامعه آماری مورد اشاره در باال، بر 
اساس جدول تناسب حجم نمونه با حجم جامعه آماری )حسن زاده،1381(، 360 نفر به عنوان نمونه برای 
این پژوهش انتخاب شدند. الزم به ذکر است که در برخی منابع به ازای هر متغیر پیش بین در مطالعات 
رگرسیون، حداقل 15 نفر نمونه پیشنهاد شده، ولی باید توجه داشت که با افزایش تعداد نمونه توان آماری 
نتایج افزایش می یابد )نافچنسکی و ماندفروم1، 2008(. به همین دلیل نیز در پژوهش حاضر 360 نفر از طریق 
نمونه گیری طبقه ای )به منظور رعایت نسبت ورودی های مختلف( انتخاب شدند. نمونه گیری به این ترتیب 
بوده که از چهار ورودی 1388، 1389، 1390 و 1391، با توجه به نسبت بین 20 تا 30 درصد برای هر ورودی 
به کل دانشجویان زن متاهل، 72 تا 90 نفر )برای ورودی های 1388 و 1391 با رعایت نسبت 20 درصد، 72 
نفر و برای ورودی های 1389 و 1390 با رعایت نسبت 30 درصد، 90 نفر( برای نمونه نهایی انتخاب شدند. 
پس از جمع آوری پرسشنامه ها، 9 پرسشنامه )معادل 2/5 درصد( به دلیل نقص در پاسخ گویی از پژوهش 
حذف گردید، لذا گروه نمونه پژوهش به 351 نفر تقلیل یافت. دامنه سنی شرکت کنند گان در پژوهش 22 

تا 32 سال و میانگین سنی آنها 25/48 )انحراف معیار برابر با 5/42( بود.

ابزارهای پژوهش
الف( مقیاس چند بعدی کمال گرایی2 )MPS(: برای سنجش کمال گرایی از مقیاس معرفی شده توسط 
فراست و همکاران )1990( که شامل 35 گویه و 6 خرده مقیاس به نام  استاندارد های شخصی )7 سوال(، 
نظم و ترتیب )6 سوال(، نگرانی درباره اشتباهات )9 سوال(، تردید نسبت به اعمال )4 سوال(، انتظارات والدین 
)5 سوال( وانتقاد گرایی والدین )4 سوال( است و در مقیاس 5 درجه ای از کامالً موافقم )نمره 5( تا کاماًل 
مخالفم )نمره 1( نمره گذاری می شود استفاده شد. نمره کل، از جمع نمره مقیاس ها به جز سازماندهی به 
دست می آید. سایر پژوهشگران )مانند پارکر و ادکینس، 1995( روایی3 و پایایی4 این مقیاس را مطلوب 
گزارش کرده اند. برای نمونه پارکر و ادکینس )1995( آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را برابر با 0/88 و در 
سطح هفت خرده مقیاس آن آلفای کرونباخ را بین 0/57 تا 0/95 گزارش نموده اند. کاوایا و آرمسترانگ5 
)2005( نیز در یک نمونه استرالیایی روایی عاملی )سازه( پرسشنامه فرم کوتاه کمال گرایی فراست و 
همکاران )1990( را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مستند ساخته و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را برابر با 
0/9 و در سطح خرده مقیاس ها بین 0/7 تا 0/9 گزارش نموده اند. همچنین روایی پیش بین این پرسشنامه 
و خرده مقیاس های آن از طریق بررسی رابطه بین خرده مقیاس های این پرسشنامه با اضطراب رقابت در 
ورزشکاران، با اضطراب ارزشیابی در دانش آموزان و دانشجویان، با بی خوابی، با ترس مرضی )هراس( 

1. Knofczynski  & Mundfrom
2. Multidimensional Perfectionism Scale (MPS)
3. validity
4. reliability
5. Khawaja & Armstrong

الگوی پیش بینی روابط رمانتیک بر اساس مولفه های کمال گرایی  در زنان ...
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اجتماعی، با نشانگان وسواس فکری و عملی، با بی اشتهایی عصبی و با اشتغال ذهنی با افکار خودکشی 
گزارش شده است )استوبر، 1998(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های این پرسشنامه 
محاسبه گردید که به ترتیب برای نگرانی در مورد اشتباهات برابر با 0/78، برای تردید نسبت به اعمال برابر با 
0/7، برای انتظارات والدین برابر با 0/75، برای انتقاد گرایی والدین برابر با 0/6، برای استاندارد های شخصی 

برابر با 0/71 و برای نظم و ترتیب برابر با 0/83 به دست آمد.
ب( پرسشنامه روابط رومانتیک 1  )RRQ(:  برای سنجش روابط رمانتیک  از پرسشنامه 31 سوالی آتریج 
و همکاران )1998( استفاده  شد. این پرسشنامه توسط آتریج و همکاران )1998( برای اندازه گیری سازه 
اساسی عشق رومانتیک یعنی وابستگی و ناامنی ساخته شده و مقیاس پاسخگویی آن پنج درجه ای )از کامال 
موافقم= 5 تا کامالا مخالفم= 6( است. برای نمره گذاری سواالت این پرسشنامه ابتدا الزم است نمرة هفت 
سوال معکوس شود، سپس امتیازات در دو خرده مقیاس وابستگی رمانتیک )16 سوال( و ناامنی رمانتیک )15 
سوال( محاسبه می شود. این پرسشنامه در ایران توسط ابوالقاسمی )1387( ترجمه و اعتبار یابی شده است. 
ابوالقاسمی )1387( ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی )پس از یک ماه(  را به ترتیب برابر 
با 0/82 و 0/78 گزارش نموده است. در پژوهش حاضر برای هر یک از خرده مقیاس های این پرسشنامه 
آلفای کرونباخ محاسبه گردید که به ترتیب برای وابستگی رمانتیک برابر با 0/9 و برای نایمنی رمانتیک برابر 

با 0/72 به دست آمد.

یافته های پژوهش
در جدول 1، میانگین و انحراف معیارمتغیر های پژوهش ارائه شده است. 

چنان که در جدول 1 مشاهده می شود، در مولفه های کمال گرایی، انتقادگرایی والدین با میانگین 
برابر با  4/1 دارای باالترین میانگین و نظم و ترتیب با میانگین برابر با 2/41 دارای پایین ترین میانگین 
1. Romantic Relationships Questionnaire (RRQ)

MSDابعاد متغیر های پژوهشمتغیرردیف
1

یی
گرا

ال 
کم

55/266/0استانداردهای شخصی
41/276/0نظم و ترتیب2
02/383/0نگرانی در باره اشتباهات3
48/271/0تردید نسبت به اعمال4
41/361/0انتظارات والدین5
1/459/0انتقاد گرایی والدین6
روابط 7

رمانتیک
01/58/0وابستگی رمانتیک

29/37/0ناامنی رمانتیک8

جدول 1.  میانگین وانحراف معیار متغیر های پژوهش
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بوده است. در بین دو مولفه روابط رمانتیک، وابستگی رمانتیک با میانگین برابر با 5/01 نسبت به ناامنی 
رمانتیک با میانگین 3/29 از میانگین باالتری برخوردار بوده است. 

چنان که در جدول 2 مشاهده می شود، انتظارات والدین و انتقاد گرایی والدین با وابستگی رمانتیک 
دارای همبستگی معنادار )p>0/01( هستند. استاندارد های شخصی، نظم و ترتیب، نگرانی در مورد 
 .)p>0/05( اشتباهات و تردید نسبت به اعمال با وابستگی رمانتیک دارای رابطه معناداری نبوده اند
همچنین استاندارد های شخصی، نظم و ترتیب، نگرانی در مورد اشتباهات و تردید نسبت به اعمال 
با ناامنی رمانتیک همگی دارای همبستگی معنادار)p>0/01( هستند. انتظارات والدین و انتقاد گرایی 

والدین با ناامنی رمانتیک دارای رابطه معنادار نبوده اند. 

چنان که در جدول 3 دیده می شود، بر اساس تحلیل واریانس رگرسیون، حداقل یکی از مولفه های 
 p>0/01( رمانتـــیک  نا امنی  و   )F)6 و4/98 =)344 و p>0/01( کتــمال گــرایی برای وابستگی رمانتیک

ناامنی رمانتیک وابستگی رمانتیک
مولفه های کمال گرایی ف

ردی

p r p r

0/000 **0/25 0/2 0/07 استانداردهای شخصی 1
0/001 **0/18 0/12 -0/08 نظم و ترتیب 2
0/000 **0/2 0/51 0/03 نگرانی در باره اشتباهات 3
0/000 **0/3 0/46 0/04 تردید نسبت به اعمال 4
0/71 -0/02 0/001 **0/18 انتظارات والدین 5
0/91 0/006 0/000 **0/23 انتقاد گرایی والدین 6

جدول 2 . رابطه بین مولفه های کمال گرایی با مولفه های روابط رمانتیک

  **    p>0/01

ف
ردی

 

متغیر منبع تغییرات
مالک

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
FpRR2مجذورات

1
رگرسیون

وابستگی 
رمانتیک

17/8262/97
4/98**0/0000/2630/08 205/243440/597با قیمانده

-223/06350کل

2
رگرسیون

ناامنی 
رمانتیک

22/9563/82
8/93**0/0000/3670/135 147/273440/43با قیمانده

-170/22350کل
   * p>0/05        ** p>0/01

جدول3. نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه همزمان همراه با ضریب همبستگی چندگانه 
براي پیش بینی مولفه های روابط رمانتیک از طریق شش مولفه کمال گرایی

الگوی پیش بینی روابط رمانتیک بر اساس مولفه های کمال گرایی  در زنان ...
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و8/93 =)344 و F)6( دارای توان پیش بینی معنادار بوده اند. در پیش بینی وابستگی رمانتیک، ضریب همبستگی 
چندگانه )R( برابر با 0/263 و واریانس تبیین شده یا ضریب تعیین )R2( برابر با 0/08 )8درصد واریانس تبیین 
شده( بوده است. همچنین در پیش بینی نا امنی رمانتیک، ضریب همبستگی چندگانه )R( برابر با 0/367 و 

واریانس تبیین شده یا ضریب تعیین )R2( برابر با 0/135 )13/5 درصد واریانس تبیین شده( بوده است. 

 ،p>0/05( چنان که در جدول 4 مشـــاهده می شـــود، از شـــش مولفه کمال گرایی، نظم و ترتیب
β=-0/12( و انتقاد گرایی والدین )β=0/19 ،p>0/01( پیش بینی کننده های وابستگی رمانتیک بود اند. 
همچنین چنان که در جدول 4 مشاهده می شود، از شش مولفه کمال گرایی، استانداردهای شخصی 
 ،p>0/05( تردید نسبت به اعمال ،)β =0/12 ،p>0/05( نگرانی در باره اشتباهات ،)β=0/17 ،p>0/05(
β =0/2( و انتظارات والدین )β=-0/2 ،p>0/01( پیش بینی کننده های ناامنی رمانتیک بوده اند. معادله های 
پیش بینی وابستگی رمانتیک و ناامنی رمانتیک از طریق مولفه های معنادار کمال گرایی به شرح زیر است. 

)انتقادگرایی والدین(0/25+ )نظم و ترتیب (0/13 - 3/71 = وابستگی رمانتیک
اشتباهات(0/1+  مورد  در  )نگرانی   +0/19 اعمال(  به  نسبت  )تردید  والدین(0/22-  )انتظارات 

)استاندارد های شخصی( 0/18 + 2/43 = ناامنی رمانتیک

متغیر متغیر های پیش بینردیف
bSEβtpمالک

1

مقدار ثابت

ک
انتی

 رم
گی

بست
وا

3/71**0/35-10/550/000
0/130/080/111/590/11استانداردهای شخصی

2/020/04-*0/12-0/06*0/13-نظم  و  ترتیب
0/330/74-0/020/060/02نگرانی در باره اشتباهات

0/740/46-0/04-0/050/07-تردید نسبت به اعمال
0/130/090/11/470/14انتظارات والدین

3/230/001**0/080/19**0/25انتقاد گرایی والدین

2

مقدار ثابت

ک
انتی

 رم
نی

ناام

2/430/3-14/170/000
2/550/01**0/070/17**0/18استانداردهای شخصی

0/030/050/030/520/6نظم و ترتیب
2/070/04*0/050/12*0/1نگرانی در باره اشتباهات

3/40/001**0/060/2**0/19تردید نسبت به اعمال
3/090/002**0/2-0/07**0/22-انتظارات والدین

0/070/060/061/120/26انتقاد گرایی والدین
   * p>0/05        ** p>0/01

جدول -4 ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در رگرسیون همزمان 
براي پیش بینی مولفه های روابط رمانتیک از طریق شش مولفه کمال گرایی
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بحث و نتیجه گیری
یافته های این پژوهش که با هدف بررسی الگوی پیش بینی دو مولفه روابط رمانتیک )وابستگی و 
ناامنی( برپایه مولفه های کمال گرایی اجرا شد، نشان داد که انتظارات والدین و انتقاد گرایی والدین با 
وابستگی رمانتیک و استاندارد های شخصی، نظم و ترتیب، نگرانی در مورد اشتباهات و تردید نسبت 
به اعمال با ناامنی رمانتیک دارای رابطه معنادار هستند. از لحاظ نظری، انتظارات والدین و انتقاد گرایی 
والدین دو مولفه کمال گرایی هستند که با اضطراب و  افسردگی و در برخی موارد با بی خوابی، 
بی اشتهایی و افکار و اعمال وسواسی ارتباط دارند )بشارت، 1381؛ پارکر و ادکینس، 1995؛ ادکینس و 
پارکر، 1996؛ رایس و دلوو، 2002؛ هاوکینز، 2005 ؛ رایس و آل دی آ، 2006(. به همین دلیل نیز گفته 
می شود که این دو بعد )انتظارات والدین و انتقاد گرایی والدین( همراه با نگرانی در مورد اشتباهات و 
تردید نسبت به اعمال ابعاد منفی کمال گرایی را تشکیل می دهند ) استوبر، 1998؛ آشبی و همکاران، 
2008(. شواهدی که توسط پژوهشگرانی چون بالدوین )1992(، فلت و همکاران )2001(، رایس و دلوو 
)2002(، هاوکینز )2005( و رایس و آل دی آ) 2006( ارائه شده نشان می دهد که کمال گرایی باورها 
و طرحواره های ارتباطی خاصی را به افراد تحمیل می کند. بر همین اساس می توان گفت یافته های 
حاصل از این پژوهش با نظرات و یافته های گزارش شده توسط بالدوین )1992(، فلت و همکاران 
)2001(، رایس و دلوو )2002(، هاوکینز )2005( و رایس و آل دی آ) 2006( همسویی نشان می دهد. 
در توضیح و تبیین روابط مورد اشاره، نکته اول این که به دلیل رابطه مثبت و معنادار انتظارات والدین 
و انتقاد گرایی والدین با وابستگی رمانتیک، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا تمایل به وابستگی 
رمانتیک نیز جنبه منفی دارد ؟. این احتمالی جدی است که وابستگی افراطی و بیش از حد برای افراد در 
روابط زناشویی اشان دارای پیامدهای منفی نظیر نگرانی دائمی در مورد از دست دادن همسر و یا جایگاه 
خود نزد همسر باشد )پاپ و همکاران، 2009؛ لیتل و همکاران، 2011؛  لیندر، 2012(. به همین دلیل نیزدر 
تبیین این بخش از یافته ها می توان گفت که وقتی انتقادگرایی و انتظارات والدین باال باشد، احساس 
اضطراب و نگرانی باعث می شود تا افراد با برقراری رابطه مبتنی بر وابستگی رمانتیک سعی  کنند از 
سطح نگرانی و اضطراب خود بکاهند. از طرف دیگر، انتقاد و انتظارات باالی والدین به دلیل مضمون و 
محتوای خود در بسیاری از شرایط احساس تردید نسبت به خود را به وجود می آورند )رایس و دلوو، 
2002؛ هاوکینز، 2005(. چنین احساسی عموما فرد را در مواجهه با موقعیت های مختلف، به خصوص 
در مواجهه با شرایط دشوار دچار تردید نموده و از این طریق زمبنه را برای گرایش به وابستگی رمانتیک 
تسهیل می کند. دلیل این امر آن است که فرد در صورتی که به فردی دیگری به جز خود وابستگی داشته 
باشد، به جای تکیه به توانایی های خود، می تواند برای غلبه بر شرایط و موقعیت های دشوار از طریق 

وابستگی رمانتیک، با تکیه بر توانایی های فرد هدف وابستگی وارد عمل شده و بر شرایط غلبه کند.
در خصوص رابطه بین ابعاد کمال گرایی با ناامنی رمانتیک نیز چنان که گفته شد، دو بعد استاندارد های 
شخصی و نظم و ترتیب به عنوان ویژگی های مثبت کمال گرایی و دو بعد نگرانی در مورد اشتباهات 
و تردید نسبت به اعمال به عنوان ابعاد منفی کمال گرایی )استوبر، 1998(، در کنار یکدیگر دیده 
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می شوند . در این خصوص نیز تبیین های نظری چندی را می توان ارائه نمود. نکته اول این که در سطح 
روابط ساده برای دو مولفه روابط رمانتیک )وابستگی و ناامنی( الگوهای متفاوتی از همبستگی به دست 
آمد )برای وابستگی رمانتیک دو مولفه کمال کرایی یعنی انتظارات والدین و انتقاد گرایی والدین، ولی 
برای وابستگی رمانتیک چهار مولفه کمال گرایی شامل استاندارد های شخصی، نظم و ترتیب، نگرانی 
در مورد اشتباهات و تردید نسبت به اعمال(. این یافته حاکی از آن است که از نظر رابطه با کمال گرایی 

و مولفه های آن وابستگی رمانتیک و ناامنی رمانتیک دارای نیمرخ های ارتباطی متفاوتی هستند.
در درجه بعدی این که وی  و همکاران )2004( در پژوهش خود نشان دادند که  کمال گرایی 
ناسازگارانه واسطه پاره ای در رابطه دلبستگی اضطرابی با اضطراب و در مقابل واسطه کامل در رابطه 
دلبستگی اجتنابی و افسردگی است.  از منظر یافته های ارائه شده توسط وی و همکاران )2004(، این 
احتمال مطرح است که انتقاد گرایی و انتظارات والدین زمینه دلبستگی اضطرابی را در زنان به وجود 
آورند و چنین اضطرابی در زمان ازدواج و زندگی مشترک خود باعث احساس ناامنی رمانتیک شوند. به 
معنای دیگر بسیار محتمل است که اضطراب عامل واسطه ای در رابطه بین انتظارات والدین و انتقاد گرایی 
کمال جویانه آن ها از فرزندان با ناامنی رمانتیک باشد. چنین تبیینی با مجموعه وسیعی از مطالعات که 
در آن ها به رابطه کمال گرایی با اضطراب و اضطراب اجتماعی اشاره شده، همسو می باشد ) فرمن و 
همکاران، 1999؛ داش و آماتو، 2005؛ است ویک و فینکل، 2008؛ فلوید و ریفورگیت، 2008؛ وای 

لیورس، 2009؛ میکو لینسر و همکاران، 2009؛ سیمپسون  و همکاران، 2011(. 
بنابراین در مورد رابطه چهار مولفه کمال گرایی )استاندارد های شخصی، نظم و ترتیب، نگرانی در 
مورد اشتباهات و تردید نسبت به اعمال( با ناامنی رمانتیک، چنان که به رابطه دو حوزه استانداردهای 
شخصی سطح باال و نظم و ترتیب در کنار تردید نسبت به اعمال و نگرانی در مورد اشتباهات با ناامنی 
رمانتیک توجه کنیم، نیز ردپای اضطراب به چشم می خورد )فلوید و ریفورگیت، 2008؛ وای لیورس، 
از  بسیاری شرایط اضطراب آمیز است.  ناامنی در  2009؛ میکو لینسر و همکاران، 2009(. احساس 
طرف دیگر در سطح روابط ساده بین مولفه های کمال گرایی و ناامنی رمانتیک شاهد نوعی تعارض 
کما گرایانه هستیم. چرا که از یک طرف فرد تمایل به نظم و ترتیب و تعیین استاندارد های سطح باال 
برای خود دارد، و از طرف دیگر نسبت به اعمال خود تردید داشته و نگران است. چنین نگرانی با احتمال 
زیاد زیربنای اضطرابی دارد و لذا با این تبیین که احتماال اضطراب واسطه نقش کمال گرایی و ابعاد آن 

برای وابستگی رمانتیک و ناامنی رمانتیک است، همسویی نشان می دهد.
نتایج تحلیل رگرسیون نیز در پژوهش حاضر نشان داد که در حضور همزمان ابعاد کمال گرایی برای 
پیش بینی وابستگی رمانتیک، نظم و ترتیب و انتقادگرایی والدین، و برای پیش بینی ناامنی رمانتیک، 
استانداردهای شخصی ، نگرانی در باره اشتباهات ، تردید نسبت به اعمال و انتظارات والدین دارای 
توان پیش بین معنادار بودند. در سطح پیش بینی نیز چنان که آشکار است دو ترکیب متفاوت از ابعاد 
کمال گرایی با وابستگی رمانتیک و ناامنی رمانتیک ارتباط برقرار می کنند. این بخش از یافته ها از این 
ایده که وابستگی و ناامنی رمانتیک دو بعد متمایز از هم را در عرصه روابط رمانتیک تشکیل می دهند 
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)آتریج و همکاران،  1998( همسویی نشان می دهد. نتایج تحلیل رگرسیون در پژوهش حاضر حاکی 
از آن است که نظم و انتقاد والدینی در کمال گرایی تمایل به وابستگی رمانتیک را افزایش می دهند. 
چنین تقویتی چنان که پیش تر نیز اشاره شد با احتمال زیاد در دلبستگی اضطرابی ریشه  دارد. به این 
معنی که شکل گیری تمایالت معطوف به دلبستگی اضطرابی )وی و همکاران، 2004( محتمل است 
پس از انتقادگرایی والدین افراد را به سوی نظمی کمال گرایانه که ماهیتی جبرانی برای ضعف اعتماد به 
نفس )که به تدریج در اثر انتقادات والدین تضعیف شده است( دارد سوق دهد. از این منظر نیز اعتماد 
به نفس یک متغیر تعدیل گر احتمالی در رابطه انتقاد گرایی و نظم با وابستگی رمانتیک خواهد بود. در 
مورد ناامنی رمانتیک نیز چنان که در این پژوهش مشاهده شد، تعارض گرایش- اجتناب کمال گرایانه 
کماکان حضور دارد. به این معنی که فرد استانداردهای سطح باال تعیین می کند، اما تردید و نگرانی نیز 
وی را همراهی می کند. به نظر می رسد که بتوان گفت ناامنی رمانتیک برای زنان متاهل دانشجو بیش از 
وابستگی رمانتیک دارای درون مایه تعارض است. این امر در حوزه راهنمایی و مشاوره تلویحات مهمی 

را در پی دارد که الزم است به آن توجه جدی بشود.

پیشنهادات کاربردی
1- از یک طرف با برگزاری دوره های آموزشی به زنان متاهل، به وبژه زنان متاهل دانشجو، الزم است 
تا نقش موالفه های کمال گرایی را بر تمایل به وابستگی رمانتیک و ناامنی رمانتیک اطالع رسانی شود . 
2- در زوج هایی که به اشکال مختلف از روابط با یکدیگر ناراضی هستند، تمایالت معطوف به 

روابط رمانتیک و کمال گرایی مورد بررسی قرار گیرد. 
3- احتماالً زوج هایی که از ناامنی رمانتیک رنج می برند، در تمایالت  خود دچار تضاد و تعارض 
باشند. چنین تعارضی الزم است به صورت حرفه ای در سطح شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 

و تدابیری  توسط مشاوران برای آن ارائه شود.

الگوی پیش بینی روابط رمانتیک بر اساس مولفه های کمال گرایی  در زنان ...
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