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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
role of perfectionism dimensions and defensive
styles in depression among Rasht Islamic Azad
University
student’s.
300
undergraduate
university students were selected by cluster
sampling and completed Multidimensional
Perfectionism Scale (MPS, Hewitt & Felt, 1991)
and Defense Style Questionnaire (DSQ-40,
Andrews, Singh, & Bond, 1993) and Beck
Depression Inventory (BDL-II, Beck, 1961).
Data were analysis using regression analysis. The
results showed that the three dimensions of
perfectionism
{egocentric,
other-oriented,
community-oriented} had a significant effect on
symptoms of depression. Also, the three
dimensions of perfectionism had a significant
effect on defense style (mature defense
mechanism, immature defense mechanism,
neurotic defense mechanism) (p≤.0.05). Results
of regression analyzes revealed that mature
defense style, immature and neuroticism could
predict depression level in university students
(p≤.0.05). It can be concluded that dimensions of
perfectionism and defense style predict
depression severity.
Keywords: perfectionism, defensive styles,
depression, University students

چکیده
 بررسی نقش ابعاد کمالگرایی و سبکهاای،هدف از پژوهش
 نفار از300،دفاعی در افسردگی دانشجویان باود بادیم ظوراور
دانشاااجویان دانشاا ا آزاد اساا ظی واراااد ر اا باااو رو
نمونااوگیااری خو ااوای انتخااا اادند و ظقیااا چودبعاادی
) و پرسشاواظو سابکهاای1991 ، کمال گرایای (هویا و فتا
) و پرسشاواظو افساردگی1993 ، سایو و بوناد،دفاعی (انادرز
) را تکمیل کردند برای تحتیل داد هاای پاژوهش1991 ،(بک
از تحتیل رگرسیون استفاد د نتایج پژوهش نشان داد کو هار
 جاظعااوظاادار در، دی رظاادار،سااو بعااد کمااالگرایاای خودظاادار
نشانوهای افسردگی تأثیر دارند همچویم هر سو بعد کمالگرایی
 روان آزرد ) نقش، ر د نایافتو،در سبکهای دفاعی (ر دیافتو
) نتایج تحتیل رگرسیون نشان داد سبکهایp≤.0.05( دا تود
 ر اادنایافتو و روانآزرد ظاایتوانوااد ظیاانان،دفاااعی ر اادیافتو
) ازp≤.0.05( افسااردگی را در دانشااجویان پاایشبیواای کووااد
یافتوهای ایم پژوهش نتیجوگیری ظی ود کو ابعاد کمالگرایای
و سبکهای دفاعی قادر بو پیشبیوی ظینان افسردگی هستود
، افساردگی، سبکهای دفاعی، کمالگرایی:واژههایکلیدی
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چنپ چهن م اهنسنی ایخیص و آقن ی اما ل هنی وان 2ک

مقدمه
هر انسانن ر قاان م قاوانوا ان خاد ماور قستاد اخا
افسررگ

1

ان ناااو خااایحرهم افساااررگ ولسااا.ار شااا .و ان جسلاااه

ا اجربه کنا .افساررگ اماا ل وانا شانیی

اخ افرار قبا به افسررگ قستاد اخا فاا.اال ه واه و
لاذ ر فینلیا هانی ونانااهک کانه ونبا اوجاه ونال یاان
اضنفهونال و ب مواب ین مواب بای انحا.ک کسباور انار،یک
نااناوان ر اسرکااحک احساان

با ا نشا یاان احساان

بی انح .و افتن قتر قرگ یان مورکیا

گناان

ا اجرباه کننا.

(انجسد وانیننخ آقریتنک  )2012ر ا ابان بان افساررگ
انسنال هن به و اهم و افسررگ ر جواقم رانیجوی به او
امص احایان

قای.ری انجنم شا .اخا

انجنم برم ان احایان

رانساهان( .افض نینک  .)1332کسنلگرای ق اوان .بههنواال یک
چن.بی.ی (اخانن.ا رهنی شخت بسین بنمک اناظن ا

صو

والا.ین ک اار

و اناانرا

ان اشاابنهن ک خاننقنالیانفاگ و
6

ارری .ر قو ر کن هن) اوصای شاور (ریاوی ک )2009ک ان
خوی ریگر قتننیسم هن و خبک هنی رفنه  7به رلیا اهسیا
ویژ ای که ر قوهاومپاررانی اماا لهانی وانا ان جسلاه

آقان حنصا ان

افسررگ و ر فراین .رح یحی چهان چوب ر قانال آنهان ان

ر جواقم رانیاجوی ایاراال نیانال

ری.گن واال پویی را ن.ک قاو ر اوجاه بانلین و پژوهیا
منص ورا گرفاه ان( .کراقر3ک  )2000قتننیسم هانی رفانه ک

ق ره .که نسب رانیجوینال افسارر ر برما ان گارو هان
بی ان 60ر ص .اخ (اقنق ک )1332
بن اوجه باه اینتاه افساررگ یتا ان ایاجاارید اناوا
نن احا هنی وان اخ

مطرننکارید افسررگ به شسن آقا .اخا نیارا بییاارید
ای.ار مورکی ر جهنال ا به ایاد ناو افساررگ قرباو

بر اید اخن

فراین.هنی واالشاننما مورکان ی هساان .کاه ان افارار ر
قانب اضطراب قحنفظ

ق کنن .و آنهن ا ان فین هنی وان

شننخنی هواقل کاه

و اه.یاا.هنی ر ون ا و بیرون ا آگاان ق ا خااننن( .ر ایپیاانک

افاارار ا بااه ایااد امااا ل آخاای پااذیر ق ا خااننر ر بااید

انقپسااوالک پاراگلیاانک ایگسااد و لیتااو ک  )2011باا.وال
شننخنی خبکهانی رفانه انلا و قسالط بیسان هرگوناه

پژوهیگراالک یک ه.ف قحسوب ق شاور (هویا ک فلا و
اریگر2ک  )1996بهقنظو قواجه قطلوب بن افحای شیو ایاد
امااا لک منم اخ ا
افسررگ

باان شننخاانی هواق ا مطاار رمی ا ر

ا هنی هسل برای ق.ام

پییگیرانه و ر قانن

اثربخ فراهم گررر ان خ ق واال ر باید قبا یانال ا ااان
ینفاه و ان ابا ی افرار ر قیرض مطار جلاوگیری باه هسا
آی .ب.ید ارای ک برننقه هنی ق.ام ا نه فاط بنی .کنه

و

9

ا ش برای فرقولبن.ی بنلین و اییید وضیی
(قنلوالک کوهدک لوخرک وایلن

اخ

وان ننکنف

و وال.ینگر10ک )2013

ینفاههنی اجرب قای.ری ر نقینه ا ابن بید کسنلگرای
و خبک هنی رفنه بن افسررگ وجور را ر السوال)2007( 11
ر پژوهی
ق ق

ابطه بید کسنلگرای ک نیخوا فتری و احسن

و اسگین

ا بر خ کرر نانیج پژوه

ویک ان ناا

وطم نیننههن ا ه.ف ورا رهن.ک بلته بنی .هواق قارابط باه

واخااطهای نیااخوا فتااری ر ابطااه بااید شااننم هاانی

ابا و ا.اوم افسررگ (قنننا .هواقا شختایا ک شاننما ک

کسنل گرای و خه قاغیر پینق.ی قربو به احسن ق قا و
اسگین حسنی نسور و نینال رار که هام نیاخوا فتاری و

بنف مننوارگ ک وابط بید فرری) ا نیح ر نظر بگیرنا .ر
حایا منم اخ هواق بسین ی قو ر بر خا وارا گیرنا.
ان ر ک جنقی ان آخی پذیری نسب
آی .ان قینال هواق

به افسررگ به رخا

وان قارابط بان افساررگ قا ااواال باه

کسنلگرای  3اشن کرر ر واوم نا کسنلگرایا باههناواال
2
هنقل قسای.کنن .و آخی نا ر افسررگ اخ (فل ک بسر
و هوی ک  )2002کسنلگارای و افسررگ قربو باه آالک ر
2. Hewitt, Flett & Ediger
4. Besser
6. Davies
8. Cramer
10. Malone, Cohen, Liusr, vaillant & Waldinger
12. Accordino, Denise, Michael, Accordino, Slaneyb & Robert

هم کسنلگرای هر رو ر برون افسررگ و ه ئام افساررگ
قهس را ن .ر واومک پژوه

نا

وی به فهم قتننیسمهنی

شننما کاه قنجار باه افساررگ قا شاون.ک کساک نساور
آکو رینااوک رناای ک قنیت ا ک آکو رینااوک اخاالن و وباار

12

( )2003ر پژوهی به بر خ کسانلگرایا بان افساررگ و
خ ق

وانا پاررامان .نانیج اجحیهواحلی چنا .قاغیاری

1. Depression
3. Perfectionism
5. DSM IV
7. Defense styles
9. Drapeau, Thompson, Petraglia, Thygesen & Lecours
11. Olson
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بیننگر ابطه قین را بید کسانلگرایا بان افساررگ اخا
هری ک پپر و قنک )2003( 1ر پژوه

نینال رارن .ر اید نقینه قطنلین

مور باه ایاد نایجاه

خی.ن .که نیخوا فتری ابطه بید کسنلگرای ایر انطبنو
و ه ئم افسررگ ا قیننج گری ق کن .یینا رانیاجوینن
که ر کسنلگرایا ایار انطبانو نسار بانمی

ا ابن

ریگر نیح نینال ق ره .کاه

بید افسررگ و رفان هانی خاننش ننینفااه باهویاژ

رفن هنی ش .ننینفاه وجور را ر کاه باه راشااد ایاد هایا.
قنجر ق شون .که رفن هنی ش.ننینفاه باه حنلا افساررگ

وابساااهااار هسااان( .ب یاانک ر نلااحک ب یاانک کیپاارک هلاا 11 .و

ا باه رخا

12

هستن االک  )2006کنال و الساوال ( )2007نیانال رارنا .کاه

ق آو ن .ان ریق قتننیسم نیخوا فتریک ه ئام افساررگ
ش.ی.اری ا گحا ش ق کنن .ر پاژوه هانی کاه اوخاط

بسننن.ک پیسنال و خنیه قیاری)2013( 2؛ خایسوالک شاریک نلیاحک
2
قتن ک اخاوا  3و هستن اال ()2013؛ قگنالک اخسی و ا ن
()2013؛ خاایسوالک شااریک گاانئوار ک قوشااتواشک شااری 2و
6

هستن ()2012؛ خیسوالک شریک یچن رنک شری و اخااوا

خبک رفنه

ش.ننینفاه نا

ای.ی کنن.گ

ا ر ا ابن بید

نیخوا فتری و ه ئم افسررگ ایون قا کنا .ر پژوهیا
13
اکاینف که اوخاط واالک رکارک پایدک آبراهانم و اخاچوو ن
( )2009به قنظو بر خا ا نش پای بینا کننا.گ خابک
رفنه

وی پینق .واالر قنن ر ر قانال افساررگ صاو

( )2012انجاانم شاا.ک ایااد نااانیج بااه رخ ا آقاا .کااه ابیاانر
کسنلگرای یک هنق آخی پذیر بارای افساررگ اخا ر

گرف ک نانیج نینال رارن .که بیسن اال بهبورینفااه ان افساررگ ک
ان کن کرر رفنه کل ش.ینفاه ااری برماو را بورنا .و ر

احایا که اوخط قحس .پاو یحریک بیرشاکک فاا و ر،کانم

بیسن اال بن افسررگ هنی برگیا خطوح پنییداری ان کان کرر

( )1333بهقنظو ا نینب خبکهانی رفانه و ا ابان آال بان

ش .بور آنا .ک کان والهوک هنیواننای ک اننانیک

اضطراب حنلا  -صاو

ر رانیاجوینال قباا باه اماا ل

اضطراب ایسیمینفاه 7صاو گرفا ک ناانیج نیانال رار کاه
اخاونر ان خبک رفنه ش.ینفاه 3به و قینانرا ی ر گارو
ایرقبا بییار بورک هسچنید هسبسااگ قیتاو
قیننرا ی بید نسر اضطراب -صو

قاوخاط و

بان نسار خابک رفانه

حنل ا

اضاطراب حنلا  -صاو

واالآن ر وا  10و

ابطاهای قیانه .نیا .فلا

هستن اال ( )2002ر بخی ان یک پژوه

قنخ.و و هستان اال ( )2013نیاح ر احایاا ر ینفانا .کاه
خبک رفنه ش .ننینفاه بن نیننههنی افسررگ هسرا بور ر
قطنلیه کن والهوک هنیوننای ک انیل ک انننیک قنخ.و 12و هستان
( )2013خبک رفنه

واال آن ر و ش .ننینفاه بن نیننههانی
( )1332ر پژوهیا ر ینفا

که کسنلگرای قثبا بان قتننیسامهانی رفانه شا .ینفااه
هسبساگ قثب و بان قتننیسامهانی رفانه واالآن ر وا و
ش.ننینفاه هسبساگ قنو را ر و برهت

ر بخی ان یک

و

پژوه

گسارر ار نیح که اوخاط وربانن ( )1336بان ها.ف

گسارر ار که باه

بر خ

وابط قینال ابینر کسانلگرایا ک شایو هانی قانبلاه بان

ابطه خبکهنی رفنه بن افسررگ قربو ق شا.ک ر ینفانا.
که ر ا نیانب هانی مورخانج هار خاه خابک رفانه بان
افسررگ هسبساگ قثب

12

افسررگ قرابط بور بین

ش.ینفاه وجور راشا ها و بار ایادک قیاخص شا .کاه
هسبساگ بید خبک هنی رفانه شا .ننینفااه 9و اضاطراب
اناا.ک بااور و بااید خاابک رفاانه

رفنه ینف

قیننرا ی راشاان .ر حانل کاه ر

ا نینب هنی قینه .گرک فاط رو خبک رفنه
ش.ننینفاه بورن .که بن افساررگ هسبساگ قثب

واالآن ر وا و
قینانرا ی

2. Bimanand, Peyman & Sayehmiri
4. Megan, Smith & Arnett
6. Simon, Sherry, Richards, Sherry & Stewart
8. mature defense mechanism
10. neurotic defense machanism
12. Kwon& Olson
14. Andre, Carvalho, Hyphantis, Taunay, Macedo,
Floros, Ottoni, Fountoulakis & Lara
16. egocentric

اخار بن انگیحش احتایل ر رانیاجوینال را ای پییارف
احتیل بنم صو گرف ک قیخص ش .که بید کسنلگرای

مورق.ا  16و ریگرق.ا  17بن شیو هنی قانبله هیجانن ا ابان
قثب

و قینانرا ی وجاور را ر بیان

( )1337ر احایاق

ماور نینال رار کاه کسنلگرای قنو بان قتننیسمهنی رفنه
1. Harris, Pepper & Maack
3. Simon, Sherry, Nealis, Macneil, Stewart
5. Simon, Sherry, Gautreau, Mushquash, Sherry
)7. Generalized anxiety disorder (GAD
9. immature defense mechanism
11. Blaya, Dornelles, Blaya, Kipper, Heldt, Lsolan, Bond
& Manfro
13. Van, Dekker, Peen, Abraham & Schoevers
& 15. Carvalho, Hyphantis, Tauily, Taunay, Macedo
Floros
17. other-oriented
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واالآن ر وا و ش .ننینفاه هسبساگ قثب
ان پژوه هنی صاو

را ر ر شسن ی

گرفااه اوخاط رانتلا ک بلنتساایدک
1

()2000؛ رانتلا ک نو وف و
هنلسانلک ویلسااح و وینتااو
بلنتساید )2003( 2به قنظو بر خ ابطه بید کسنل گرایا و
شیو هنی قانبلهایک نانیج به رخ

آق .نینال رارنا .کاه بیا.

کسنلگرای جنقیهق.ا  3بن خبکهنی قانبلهای خاننش ننینفااه
قرابط ش .اخا

ریتنساوال و اشاب  )2002( 2ابطاه باید

کسنل گرای چن.بی.ی و خبک رفنه قاد ا ر رانیاجوینال
بر خ کررن .و نینال رارن .که کسنلگراینال ایرانطبنو به و
قیننرا ی ان خبکهنی رفنه قد ش.ننینفاهااری ر قانیساه
بن کسنلگراینال انطبنو اخاونر نسورن.
بن اوجه به قطنل هنواال ش .ک به نظر ق خ .نیننههانی
افسررگ ق اوان .قاأثر ان کسنلگرای و خابک هانی رفانه
رانیجوینال بنش .بر اید اخان

فرضایههانی نیار اا.وید و

بر خ ش.ن:.
 1ابینر کسنل گرای ر قیاحاال افساررگ ر رانیاجوینال
اأثیر را ر
 2خبک هنی رفنه ر قیاحاال افساررگ ر رانیاجوینال
اأثیر را ر

 300نور االی ینف
به رانیت .اربین

رانیگن آنار اخ ق واح .ش

بور کاه ر خانل احتایل

 1392-93قیغول به احتی بورنا .کاه حا.ور  2000نوار
بورن .ان بید جنقیه قذکو و بر اخن

ج.ول قو گنال ای.ار

و هلوم انسانن ک  13/7ر صا .قایلاق باه

رانیت .فن و قنبا قایلق به رانیت .هلوم پنیه بورن..
ابزارسنجش 
مقیاس چندبعدی کمالگرایی ( : )MPSپرخیننقهای اخا
9

که ر خنل  1991اوخط هوی

و فل

خانماه شا .و را ای
6

 30خؤال اخ که خه بی .کسنلگرای مورق.ا ک کسنلگرای
ریگرقاا.ا  7و کساانلگرای ا جنقیااهقاا.ا  3ا ر اناا.ان هاانی
پنجر جهای لیتر

ان نسر  1ان  2ق خنج .هر یاک ان خاه

بی .بن  10خؤال خنجی .ق شاون .حا.او و حا.اکثر نسار
آنقورن ر نیر قاین هنی خهگننه آنقاوال باه ارایا

 10و

 20مواه .بور هسچنید هوی و فل ک ( )1991ر پاژوه
مور بر وی یاک نسوناه  263نواری ان بیسان االک هسانهنگ
ر ون قاین
ارای ا

 MPSمور ا ونب وبول اها م کررنا .کاه باه

باارای ابیاانر کساانلگرایاا مورقاا.ا ک ریگرقاا.ا و

جنقیااهقاا.ا براباار باان 0/33ک 0/72ک  0/31بااور اخاا ر
پژوهی ک ضری آلوانی کرونبانب بارای ابیانر کسانلگرایا
مورق.ا ک 0/39ک ریگرقا.ا  0/33و جنقیاهقا.ا  0/73باور
اخ

روش
روشپژوهش،جامعةآماریونمونه 
جنقیة آقن ی پژوه شنق اسانق رانیاجوینال کن شننخا

ح.ور 29ر ص .ان آنقاورن هان قایلاق

که نیننه هسنهنگ ر ونا

(بین

ک  )1332ر پژوه

9

بانمی ایاد قایان

حنضرک پنینی ایاد قایان

اخا
باه

وش آلواانی کرونباانبک  0/79بااه رخ ا آقاا .رو نسونااه ان
قنر هنی اید آنقوال؛ «نس اوانم حا یاک اشاابن ا ر کان م
احس کنم»ک «به چیحی کسار ان کنقا و ایا .آل باورال واننم
نس شوم»
پرسشررنامه سرربکهررای دفرراعی ( :10)DSQ-40ایااد

 300نور ان رانیجوینال قاطم کن شننخ بن وش نسونه گیاری
موشه ای به هنواال نسونه پژوه ک اناخنب ش.ن .ب.ید ارای

پرخیننقه بر اخن

الگاوی خلساله قراابا رفان هان اوخاط

و حسانب.ا یک هلاوم پنیاهک

 20خؤال ر قاین

 9ر جهای لیتر

(ان کانق ا قاوافام اان

کنق ا قخنلوم) اخ

و  20قتننیسم رفانه

که ان بید پنج رانیت .قا.یری

کینو نیک پرخاان ی و قنقانی ک فنا و هلاوم انسانن ک خاه
رانیت .به اتنرف اناخنب ش .و ان هر رانیت .پنج ک
به اتنرف اناخنب ش .نسونه اولیه  326آنقورن بور که پ
ان کنن گذاشاد پرخیننقههنی ننوصک ایا.ار نسونه نهنی باه
2. Zuroff & Blankstein
4. Dickinson, Ashby
6. Self-oriented perfectionism
8. Socially prescribed perfectionism
)10. defense style questionnaire (DSQ-40

ان .نک خینگ و بون 11.ر خنل  1993ا.وید گرری .که شنق
ا ر خاه خاط

شاا.ینفاهک واالآن ر وا و شاا.ننینفاه قااو ر ا نیاانب واارا
ق ره( .ان .ن و هستن االک )1993
1. Dunkley, Blankstein, Halsall, Williams & Winkworth
3. community-oriented
)5. Multidimensional Perfectionism Scale (MPS
7. Other-oriented perfectionism
9. internal consistency
11. Andrews, Singh & Bond
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قتننیسم هنی رفنه قربو به خیک ش.ینفاه هبن ان .ان:

(گور نیک  )1331ضاری

اهابان آنقاوال ر نسوناه ریگار

فرونینن ک وامی گرای ک نح و پیینپی نگری

ایران ان ریق بننآنقنی به فنصله یک هوااه  0/93گاحا ش

قتننیساامهاانی رفاانه قربااو بااه خاایک واالآن ر وا
هبن ان .ان :ریگر روخا کنذبک ایت واکنی ک آ قنن خننی

ش .اخ (ربسوال و قحس.منن ک  )2006ر پژوه حنضر
نیح پنینی اید پرخیننقه به وش آلونی کرونبانب  0/79باور

و بن

اخ

خننی
و قتننیسمهنی رفنه قربو به خیک ش.ننینفاه هبن ان.

ان :رلی اراش ک فرافتن ک انتن ک اورقک ننا نن .خننیک گذا به
هسا ک باا.ن خااننیک میاانلپااررانی اواسااایکک میااهخااننیک
پرمنشگری قنوی نهک جنبهجنی و قجحاخننی
ان .ن و هستن اال ر خنل  1993ضرای
بننآنقنی

هسبساگ

وش

ا برای اید پرخیننقه بید  0/26اان  0/36گاحا ش

نسورن .و نیح آلونی کرونبنب ا برای خابکهانی شا.ینفاه و
واالآن ر و شااا.ننینفاه باااه ارایا ا 0/63ک  0/23و 0/30
گحا ش نسور ان.

دادهها 
روشاجراوتحلیل 
رانیجوینالک پرخیننقه پژوه حنضر ا ر فنصله نقانن 20
ان  22رویاهک بهصو مورگحا شره پنخخ رارن .رار هن ان
ریق ضری هسبساگ پیرخاوال و احلیا گرخایوال و بان
اخاونر ان نرمافحا آقن ی  SPSSقو ر احلی ورا گرف
افتهها 
ی 
نانیج احلی اوصیو نینال رار که قیننگید ابینر کسنلگرایا ک

آلونی کرونبنب

مورق.ا ک ریگرق.ا ک جنقیهق.ا و نسر ک باه ارایا برابار
اخاا ا باااان 30/37ک 32/23ک  29/39و  92/99و قیااااننگید

آن ر فرم فن خا باه ارایا 0/72ک 0/73ک  0/72و ضاری
اهابن بننآنقنی ا بان فنصاله  2هوااه  0/32بارآو ر کررنا.

خبک هنی قانبله ای ش .ینفااهک شا.نینفاه و واال آن ر باه

ک شریو و ایروان ( )1330ضری

بین

برای هر یاک ان خابک هانی شا.ینفاهک شا.ننینفاه و واال

ضاارای

آلواانی کرونباانب ر پااژوه

حنضاار باارای خاابک

ش.ینفاه برابر بن 0/31ک خبک شا .ننینفااه برابار بان  0/76و

ارای

برابار اخا

بان 32/92ک  116/23و  62/03و قیاننگید

قیحاال افسررگ رانیجوینال برابر بن  12/92بور
برای بر خ ونبلی ابیاید قیاحاال افساررگ رانیاجوینال
اوخااط ابیاانر کساانلگرایا و خاابکهاانی رفاانه ان احلیا

خبک واال نجاو برابار بان  0/73باه رخا آقا .ر ایاد
پرخیننقهک آنقورن بنی .بن اوجه به نگرشهنی شخت مور

گرخیوال چن .قاغیری گنمبهگنم اخااونر شا .انایاد و اباا.ا

به خؤاما قننن .قررم اسنی را ن .بن قد ب .فان ی کنن.ک قاد

قوروضاه

ان مینلپررانیهنیم بی

ان نن.گ واوی ام لذ

ق برم و

پنخخ ره.
1

پرسشنامه افسردگی بک ( : )BDI-IIر خنل  1961اید
پرخیننقه ابا.ا اوخط بک خنماه ش .ایاد پرخیاننقه را ای
 21خؤال اخ

و برای خنج

ش.

و بح گسنمالک راحا شا .اخا

افسررگ ر نوجواننال
(خانهاچ ک کنقتان ی و

هساترینالک  )1339ر ایاد پرخیاننقه ان آنقاورن مواخاااه
ق شور که احسن مور ا ر رو هواه امیر ر نظر بگیرر و
به خؤاما قننن .اسگید نیسام؟ باه آینا .اقیا.وا م؟ پنخاخ
ره .گور نی پنیانی ایاد پرخیاننقه ا ان ریاق قحنخابه
ضری
و ضری
خاؤام

هسسنن ر ون برحس

آلونی کرونبنب برابر بن 0/32

ا بار اخان
هسبساگ حنصا ان وش انتای
نوج و فااارر قیانرل  0/7گاحا ش نسااور اخا

پی فرض هنی گرخیوال قو ر بر خ ورا گرف

اخاا ل مطنهن ابا.ا اوخاط آنقاوال رو باید وااساوال قاو ر
بر خ ورا گرف بان اوجاه باه قیاحاال ایاد آقان (=1/87
 )Durbin Watsonقیخص ش .که اید قوروضه برورا اخا
و ق اواال ان گرخیوال اخاونر کرر هسچنید به قنظو بر خ
نرقنل بورال مطنهن ان نسورا اونیم نرقنل اخاونر ش .و نانیج
اید احلی نینال رار که اید قوروضه نیح برورا اخ
آمرید قوروضه قو ر بر خ وضایی

هام مطا باید

قاغیرهنی کسنل گرای و خبک هنی رفنه اخا
وضییا اخ

هام مطا

که نینال ق ره .یک قاغیار پای باید اانبی

مط ان خانیر قاغیرهانی پای باید ریگار ر قینرلاه ماط
گرخیوال اخ

هسچنید بان اوجاه باه قاا.ا ویاژ

= )Eigenvalueو شااااانمص وضااااایی

(

(0/013

Condition

 )Index=24/83نینال ق ره .کاه ایاد قوروضاه نیاح بروارا
)1. Beck depression inventory (BDL-II
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اخ

ر متوص بر خ فرضیه چهن مک ان وش گرخیوال

خبک هنی رفنه بن اوجه به قیحاال R2 =0/32ک  32ر صا .ان

اخاونر ش.

قیحاال افسررگ

نانیج احلی گرخیوال بن اخاونر ان وش گنمبهگنم نیانال
رار که اید ق.لک ق.ل قین را ی اخ و ابینر کسنلگرایا و

ج.ول نیر قیاحاال ضارای
بر خ ا ا ائه ق ره.

ج.ول  1ضرای

ا ر رانیجوینال قو ر بر خ ابیید ق کنا.
اخاانن.ا ر و ایراخاانن.ا ر قاو ر

گرخیوال قاغیرهنی کسنلگرای و خبکهنی رفنه برای پی بین افسررگ رانیجوینال

شاخصها

R

2

B

R

مدل

خطای

β

t

استاندارد

سطح
معناداری

جامعهمدار

0491

0419

0461

0409

0491

9482

0400

رشد یافته

0499

0429

-0429

0409

-0429

-943

0400

رشد نایافته

0499

0432

-0430

0409

0430

6430

0400

روانآزرده

0498

0439

0408

0409

-0436

2499

0419

نااانیج احلی ا

گرخاایوال گاانمبااهگاانم نیاانال رار کااه ر

هنق هنی پی بیدک کسنلگرای جنقیهق.ا ک خبکهنی رفانه

بید فرری بن قیت قواجه ق خاننر و قا اوانا .افاحای

ش .ینفاهک ش .ننینفاه و واال آن ر وا ر قینرلاه گرخایوال
شاا .اناا .و اوانساااهاناا .قیااحاال افسااررگ ا ر رانیااجوینال
پی بین کنن .و بننبراید فرضیه اول فاط ر بی .جنقیهقا.ا
و فرضیه روم ر هار خاه بیا .اأییا .شا.ن )p≤.0.05( .ر
فرضیه اول احایقک ابینر کسنلگرایا مورقا.ا و ریگرقا.ا
ناوانساه ان .قیحاال افسررگ ا ر رانیجوینال پی
به هسید رلی وا ر قینرلهٔ گرخیوال نی .ان.

ا نشینب اناانری ان ریگراالک فرر کسنلگرا ا ر نقینه واباط

بین کنن .و

فراوان و گساررگ اجربین

ا باه هسارا راشااه

بنش.؛ به هبن ریگرک وضم قیین هانی کسانلگراینناه بارای
مور و اجن ب شتس هسرا آال که ننش ان برراش قنوا
فرر ان مور ر نرخی.ال به آال قیین هان اخا ک ر ارکیا
خرنن

مور بن نج و احسن

ر قننا.گ ک افساررگ

بان
ا باه

وجور ق آو ر
نانیج فرضیه روم احایق حنک ان اید بور که خبکهانی
رفاانه

نتیجهگیری 

بحثو
نانیج فرضیه اول احایق نینال رار که هر خه بی .کسنلگرایا

شتسا

ر

شاا .ینفاااه و شاا .ننینفاااه ر قیااحاال افسااررگ

رانیجوینال اأثیر را ر اید ینفاه بن ری.گن قحسا .پاو یحری و
هستن اال ()1333ک ب ین و هستان اال ()2006ک کانال و الساوال

مورق.ا ک ریگرق.ا و جنقیهقا.ا ر نیاننههانی افساررگ

()2007ک واال و هستن اال ()2009ک فل و هستان اال ()2002ک
آنا .و هستاان اال ( )2013و کان والهو و هستاان اال ()2013

اأثیر را ن .اید نایجه بن ینفاه هنی یسننن .و هستن اال ()2013ک
خاایسوال و هستاان اال ()2012ک خاایسوال و هستاان اال ()2012ک

هسنهنگ و هسسو اخ

خاایسوال و هستاان اال ()2013ک قگاانال و هستاان اال ()2013ک

قتننیسم هنی رفنه بهویژ آالهنی که باههناواال شا.ننینفاه

و هستن اال ( )2003و

اوصی ق شون.ک شنمت ان آخی شننخ وان هساان .و
اینته افرار ایربیسن ان خبک رفنه ش.ینفاه بییاار اخااونر

هسبساگ را رک هسسو اخ ک نیرا وضم قیین هنک ها.فهانی
بسین بنم و ایرواومبینننه برای مورک خاخاگیری بای انحا.

افساررگ ر فارری کساار

آکو رینو و هستن اال ()2003ک هری

السوال ( )2007که نینال رار بورن .کسنلگرای بان افساررگ

فرر ر ا نینب

فان هنی مور و هسچنید اناظن ا

افرا

و

ر ابیید ایاد ینفااه قا ااواال گوا

ق کنن .و هر چه خط و شا.
بنش .ان خبک رفنه

ش .ینفاه اری برمو را مواه .باور و

هسچنید افرار را ای اما لهنی اضطراب و ملا ر قانیسه
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بن افرار هنری هیجانالهانی مورشانال ا کساار قا پذیرنا .و
بییار ان اهبررهنی قنم و خرکوبگری اخاونر ق کنن.

گرخاایوال نیاانال رار کااه کساانلگرایاا

نااانیج احلیاا

جنقیه ق.ا و خابکهانی رفانه ( شا.ینفاهک شا.ننینفاه و

هسچنید نانیج نیانال رار کاه کسانلگرایا مورقا.ا ر
خبک هنی رفنه شا .ینفااهک شا .ننینفااه و واال آن ر و

واال آن ر ) ر قیحاال افسررگ رانیجوینال اأثیر را ن .افارار
واال نجو ک اهاسنربه نو پنیید و اناظان ا ایرواوامبیننناه

ش .ننینفاه و هسچنید

بنهث شون .ان فارر

کسنلگرای ریگرق.ا ر خبک رفنه

کسنل گرای جنقیهق.ا ر خبک هنی رفانه
واال آن ر نا ا

شا .ننینفااه و

راشااان .ایااد نایجااه باان ینفاااه رانتل ا و

هستاان اال ()2000ک رانتلاا و هستاان اال ()2003ک ورباانن
()1336ک ریتنسااوال و اشاابنی ()2002ک بیاان ( )1332و
بیاان

( )1337هسخااوان را ر کااه نیاانال رار بااور کااه
واالآن ر وا و ش.

کسنلگرای قنو بن قتننیسمهنی رفنه

ر بن مور را ن .اید هواق قستد اخ
مور ا ر قیرض ا نینب و وضانو
به احا ان جنن

بیرونا وارا رها .و

ریگراالک مننوار و خننههنی جسی اح

اأثیر ورا گیرر و ب.یدخنال چگونگ ارکیا کسانلگرایا و
خننوکن هنی رفنه ر پی بین پ.یا .هانی نظیار خا ق
وان و قوفای هنی ننا.گ ان اهسیا

بانمی برماو را

اخ

ننینفاه هسبساگ قثب را ر ر اید ابطه ق اواال گوا کاه
احاسنما هر یک ان ابینر کسنلگرای ان ریق ای.ی .قیین هنی

اقن به و کل بن اوجه به نانیج اید پژوه ق ااواال باه
اید نتاه اشن نسور که خهم خبکهنی رفانه ر افساررگ

ایرواوامبینننااهک

هانی

آ قانن انیطانفننپاذیر و ااویا

اناظان ا

اوانسن.ی فرر ا برای واوامبینا ک پاذیرش قحا.وری هانی
شخت ا و قثب ا

نگااری کاانه

ق ا رهناا .و باان افااحای

شتس هن و ننکنق هنک قنو نگاری و شانمصهانی بیسان ی
واناا ک اخاااونر ان خاابکهاانی رفاانه شاا .ننینفاااه و
واالآن ر وا ا ااوی ا

ق ا کنناا( .بیاان

ک  )1337ابیااید

ریگری که ر اید نقینه ق ااواال بیانال نساور ایاد اخا

بییار ان خهم کسنلگرای اخ ؛ نیارا ن.اشااد قهان

قانبلهای خننگن انه ر قانبله بن وونیم پرفین نن.گ ک نقینه ا
برای بهر گیری ان خننوکن هنی خننش ننینفاه فراهم قا کنا.
و اید قسئله بن چرمه قییوب ان اماا م هسارا ان جسلاه
امااا م شختاای ک افسااررگ و اضااطراب هساارا اخ ا

(پن بک قنجی.ک منالک منالک منلی 1.و هستن اال )2010
بن اوجه به ینفاه هنی به رخ

کاه

آق .ان اید پژوه ک ابیانر

هس.انا ویژگ قیارک که بید هر خه بی .کسنلگرای وجاور
را رک وضم قیین هنی خط بنم اخ که اخنخانا ناناوان فارر

کساانلگرای ا ر قیااحاال افسااررگ رانیااجوینال اااأثیر را ر و
هسنالگونه که پی بین ق ش .خبکهنی رفنه ( ش .ینفاه و

ر رخاینب به آال قیین هن چه بههنواال قیین هنی احسی شا.

ش .ننینفااه) ر قیاحاال افساررگ رانیاجوینال ااأثیر را نا.

ان خوی مور فرر (بی .مورق.ا ) و چه بههناواال قیین هانی

هسچنید کسنلگرای جنقیهق.ا و خبکهنی رفانه

که فرر برای ریگراال وضم ق کن( .بیا .ریگرقا.ا ی) و چاه

قیحاال افسررگ رانیجوینال نا

بهصو قیین هنی احسیل ان خوی ریگراال برای فرر (بیا.
جنقیهق.ا )ک هسگ ق اوانن .فرر ا ان نظر هن و و شننما

آنقورن هن ان رماراال و پساراال رانیاجو و ان جسییا ایار
بنلین اناخنب ش.ن .و قانیسهای بید رو جان انجانم نیا.ک

رچن آشواگ و ر قنن.گ و اضطراب نسنین .ر نایجاه ایاد

لذا ر ایسیمینفاههن به خنیر جسییا هانی ایررانیاجو بنیا.

نناوان و اضطراب ق اوان.ک خننقنال هوا

و شننم هانی

فرر ا قخا خننر و احاسانل اخااونر ان خابکهانی رفانه
آن ر وا و ش .ننینفاه ا ر شرایط اخار نا که بن وضیی
قحاج کسنلگراینال نیح هسخواال اخ ک افحای

ره .هسچنید

رواا

راشان .ر پژوه

نیاح ر
حنضارک

و احایاان شااور انایااد و پییاانهنر قاا گااررر ر

پژوه هنی آین .بن اناخنب نسونههنی بنلین و ایر رانیاجو
و هسچنید قانیسه اونو هنی رو جن ر ا ابن بن قاغیرهان
نیح پژوه هنی صو

گیرر

اید ینفاه بن نینال رارال وابط قیننرا بید ابینر کسنلگرایا و
خبک رفنه

واال آن ر وا ک حسنیا

ا برای ریا.گن نظاری

هو ننی ( )1920فراهم ق کن .قبن بار اینتاه کسانل گرایانال
گرای را ن .که به رفن هنی آن ر وا قات بنشن.

منابع 
افض نیانک م ( )1332خاخ گیاریهانی والا.ید و افساررگ
کورکنال و نوجواننال قجله پیون.ک 323ک 13-17
1. Parekh, Majeed, Khan, Khan & Khalid

 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی/ 100
The
Relationship
Between
Affective
Temperaments, Defensive Styles and Depressive
Symptoms in a Large Sample. Journal Of Affective
Disorders, 146,58- 65.
Cramer, P. (2000). Defense 8- Mechanisms in
Psychology Today. Journal of American
Psychology, 55(6), 637-646.
Davies, K.L. (2009). Factors Influencing the
Development of Perfectionism. A Thesis Presented
to the Faculty of California State University,
Chico, 15-40.
Dickinson, W.L., & Ashby, J.S. (2005).
Multidimensional Perfectionism and Ego Defense
Journal of College Student Psychotherapy, 19 (3),
41-54.
Dobson, K.S., & Mohammad-Khani, P. (2006).
Psyself-esteem on the Relationship Between
Humor Style and Life Satisfaction in Chinese
College Students. Personality and Individual
Differences, 64, 126-130.
Drapeau, M., Thompson, K., Petraglia, J., Thygesen,
K.L.,& Lecours, S. (2011). Defense Mechanisms
and Gender: An Examination of Two Models of
Defensive Functioning Derived From the Defense
Style Questionnaire. International Journal of
Psychology and Psychological Therapy, 11(1),
149-155.
Dunkley, D.M., Blankstein, K.R., Halsall, J.,
Williams, M., & Winkworth, G. (2000). The
Relationship Between Perfectionism and Distress:
Hassles, Coping, and Perceived Social Support as
Mediators and Moderators. Journal of Counseling
Psychology, 47, 437-453.
Dunkley, D.M., Zuroff, D.C., & Blankstein, K:R.
(2003). Self-Critical Perfectionism and Affect:
Dispositional and Situational Influences on Stress
and Coping. Journal of Personality and Social
Psychology, 84, 234-252.
Flett, G.L., Besser, A., & Hewitt, P.L. (2005).
Perfectionism, Ego Defense Style and Depression
A Comparison of Self-Reports Versus Informant
Ratings, Journal of Personality, 73 (5), 13551396.
Harris, P.W., Pepper, C.M., & Maack, D.J. (2008).
The
Relationship
Between
Maladaptive
Perfectionism and Depressive Symptoms: The
Mediating Role of Rumination. Personality and
Individual Differences, 44, 150-160.
Hewitt, P.L., & Felt, G.L. (1991). PerfectionismIn the
Self and Social Context: Conceptualization.
Assessment
and
Association
With
Psychopathology.
Personality
and
Social
Psychology, 60, 456-470.
Hewitt, P.L., Felt, G.L., & Ediger, E. (1996).
Perfectionism and Depression: longitudinal
Assessment
of
a
Specific
Vulnerability
Hypothesis.Journal of Abnormal Psychology, 105
(2), 276-280.
Horney, K. (1950). Neurosis and Human Growth: The
Struggle Toward Self-Realization. New York:
W.W. Norton and Company, Inc.
Kwon, P., & Olson, M.L. (2007). Rumination and
Depressive Symptoms: Moderation Role of

) بر خ شیو افسررگ ر رانیاجوینال هلاوم1332( اقنق ک ف
پحشت ا ربی ک خنله رکاری پحشت رانیگن هلاوم پحشات
ا ربی
) بر خ ابطه کسنلگرای قثبا و قنوا و1332( بین ک م
)ک1-2(3 قتننیسمهنی رفنه قجله پژوه هنی واالشننما ک
7-22

قجلاه

) نن خنی هیجنن و خبکهنی رفنه1337(

131-190 )ک3(10 وان ک
ابطاه

کم

بین

اش.هلس پژوهی اصول به

) بر خا1330( ک م ک شاریو ک مکک و ایروانا ک م

قجله وانیننخا ک

بین

خبک هنی رلبساگ و قتننیسمهنی رفنه
277-239 ک19

) آنقاوالهانی1339( خنهاچ ک م ک کنقتن یک ک ک و هسترینالک م
 نیر ویرای:واالشننما اهراال
ابطه بید ابینر کسنلگرای و شیو هنی

) بر خ1336(

وربنن ک

قانبله بن اخار بان انگیاحش احتایل ر رانیاجوینال را ای
 وانیننخا.پییرف احتیل بنم پنینالننقه کن شننخ ا شا
قیلم اهراال

رانیگن اربی

اربیا

ی بک.) بر خ پنینی و وای آنقوال نوقی1331( گور نیک م
ر گروه ان رانیجوینال رانیگن شیران قجله هلوم اجاسانه
26-39)ک2(13 و انسنن رانیگن شیرانک
)1333( کانمک م ک،پو یحریک ا ک بیرشکک ب ک فا ک ل ک و ر.قحس
- ی خبک هنی رفنه و اضاطراب حنلا. شنه-قطنلیه قو ر
صو ر رانیجوینال قبا به اما ل اضاطراب قنایار قجلاه
7-12 )ک1(11 اش وان ک.هلس پژوهی اصول به
Accordino, B., Denise., Michael, P., Accordino.,
Slaneyb., & Robert. (2008). Psychology in The
School, 37(6),535-545.
American Psychological Association (APA). (2014).
Depression, Available in: http://www.apa.org.
Andre, F., Carvalho, T.N.,Hyphantis, T.C., Taunay,
D.S., Macedo, G.D., Floros, G:L., Ottoni, K.N.,
Fountoulakis, D.R., & Lara. (2013). The
Relationship Between Affective Temperaments,
Defensive Styles and Depressive Symptoms in a
Large Sample Original. Journal of Affective
Disorders, 146,58-65.
Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The
Defense Style Questionnaire. Journal of Nervous
and Mental Disease, 18, 246-256.
Bimanand, L.H., Peyman, K., & Sayehmiri.
(2013).Correlation Between Depression and
Perfectionism in Iranian Students.European
Psychiatry, 28, 1.
Blaya, C., Dornelles, M., Blaya, R., Kipper, L., Heldt,
E., Lsolan, L., Bond, M., & Manfro, G.G. (2006).
Do Defense Mechanisms Vary According to the
Psychiatric Disorder? Rey Bras Psiquiair, 28 (3),
179-183.
Carvalho, A.F., Hyphantis, T.N., Tauily, c., Taunay,
T.C., Macedo,D.S.,&Floros, G.D, et al. (2013).

101 / نقش ابعاد کمالگرایی و سبکهای دفاعی در افسردگی دانشجویان
Defense Style Immaturity. Personality and
Indevidual Differences, 43, 715-724.
Malone, J.C., Cohen, S., Liusr., Vaillant,
G.F.,&Waldinger, R.J. (2013). Adaptive Midlife
Defense Mechanisms and Late-Life Health. Pers
individ, 55, 85-89.
Megan,
M.,
Smith,
P.A.,
&
Arnett.
(2013).Perfectionism and Physical Disability
Predict Depression in Multiple Sclerosis. Journal
of Psychosomatic Research, 75 (2), 187-189.
Olson, M.L. (2007). A Mediation Model: Examining
the Relation Among Perfectionism, Rumination,
and Dysphoria. Dissertation for the Degree of
Doctor of Philosophy. Washington State
University.
Parekh, M.A., Majeed, H., Khan, T.R., Khan, A.B.,
Khalid, S., Khwaja, N.M., Khalid, R., Khan, M.A.,
Rizqui, I.M., & Jehan, I. (2010). Ego Defense
Mechanisms in Pakistani Medical Students: A
Cross Sectional Analysis. BMC Psychiatry,
10(12), 1-8
Simon, B., Sherry, Ch.M., Gautreau, A.R.,
Mushquash, D.L. Sherry, S.L., & Allen. (2014).
Self-Critical Perfectionism Confers Vulnerability
to Depression After Controlling for Neuroticism:
A
longitudinal
Study
of
Middle-Aged,
Community-Dwelling Women.Personality and
Individual Differences, 69, 1-4.
Simon, B., Sherry, J.E. Richards, D.L. Sherry, Sh.H.,
& Stewart. (2014). NotSelf-Critical Perfectionism
Is a Vulnerability Factor for Depression But Not
Anxiety: A 12-Month, 3-Wave longitudinal Study.
Journal of Research in Personality, 52, 1-5.
Simon, B., Sherry, L.J., Nealis, M.A., Macneil, Sh.H.,
Stewart, D.L. Sherry, M.M., & Smith.
(2013).Informant Reports Add Incrementally to
the Understanding of the Perfectionism–
Depression Connection: Evidence From a
Prospective longitudinal Study. Personality and
Individual Differences, 54 (8), 957-960.
Van, H.L., Dekker, J., Peen, J., Abraham, R.E., &
Schoevers, R. (2009). Predictive Value of SelfRepoeted and Observer-Rated Defense Style in
Depression Treatment.American Journal of
Psychotherapy, 63 (1), 25-39.

