
 

  
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩ بهار ١٧شماره  پنجمسال 
  

  گرايي و خشمکمال
  

 

  تهراناستاد دانشگاه ـ  دکتر محمدعلی بشارت
  

  چکیده
اصلي هدف . گرايي و خشم مورد بررسي قرار گرفتابعاد کمالی رابطهدر اين پژوهش 

گرايي ديگر محور و گرايي خود محور، کمالکمال یهنوع رابط یهپژوهش حاضر مطالع
گرايي جامعه محور با ابعاد خشم شامل خشم صفت، خشم حالت، خشم دروني، کمال

. خشم بيروني، مهار خشم دروني و مهار خشم بيروني در يک نمونه دانشجويي بود
در اين پژوهش ) پسر ۱۰۰دختر و  ۱۴۲(دويست و چهل و دو دانشجوي دانشگاه تهران 

گرايي چند بعدي تهران  از دانشجويان خواسته شد مقياس كمال. ت کردندشرک
)TMPS( عدي تهران ـقياس خشم چند بـو م)TMAS (براي تحليل . دـرا تکميل کنن

هاي آماري شامل فراواني، درصد، ميانگين، ها و روشهاي پژوهش از شاخصداده
نتايج پژوهش نشان . شد انحراف معيار، ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده

هاي خشم همبستگي مثبت محور با شاخصگرايي خودمحور و جامعه داد كه بين كمال
گرايي  هاي مهار خشم همبستگي منفي وجود دارد، در حالي که بين كمالو با شاخص

  . هاي خشم و مهار خشم همبستگي معنادار وجود نداشتمحور با شاخص ديگر
  .ي، هيجان، خشمگرايکمال :کلیدي گانواژ
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با تهديد و ارزيابي منفي مرتبط است، ) ۱۹۹۲، ۲آتلي(به عنوان هيجاني بنيادين  ۱خشم
دهد تاري را تحت تاثير قرار ميـمايالت رفـکند و تيـهاي فيزيولوژيک را فعال مپاسخ

کاسينو و  ؛۱۹۹۱، ۴اسپيلبرگر، کرين، کارنس، پلگرين و ريکمن ؛۱۹۸۳، ۳آوريل(
با باورهاي مربوط به تصديق خود و سرزنش  خشم معموالً ).۱۹۹۵ ،۵ساکودولسکي

راستينگ و  ؛۱۹۹۰، ۶باميستر، استيلول و وتمن; ۱۹۸۳آوريل، (ديگران همراه است 
تفاوت بين آغازگرهاي ) ۱۹۹۹( ۹دفنباخر). ۱۹۸۶، ۸فريدا; ۱۹۹۸، ۷هاکسما -نولن

بيروني عبارتند از شرايط انگيز حوادث خشم. خشم را تشريح کرد ۱۱و بيروني ۱۰دروني
. قابل شناسايي مثل گير کردن در ترافيک يا مواجه شدن با رفتار نامطلوب ديگران

هاي خشم انگيز، عوامل دروني آغازگر خشم عبارتند از افکار و خاطرات حوادث و تجربه
هاي خشم هم چنين تحت تجربه .ناخوشايند یهمانند فکر کردن در مورد يک مواجه

). ۱۹۹۵کاسينو و ساکودولسکي، (گيرند شکل مي ۱۲هاي شناختيزيابيثير ارأت
حالت به  خشم. ناميد ۱۳خشم را خشم حالت یهپديدارشناسي تجرب) ۱۹۸۸(اسپيلبرگر 

خشم ( ۱۵از ناراحتي ۱۴شود که از نظر شدت زيستي گفته مي -احساسات زودگذر رواني
ي همزمان سيستم عصبي سازمتغير است و فعال) خشم شديد( ۱۶تا غضب) ماليم

خشم حالت با فراواني  یهمتقابآل، تمايل فرد به تجرب. شودرا نيز شامل مي ۱۷خودمختار
  .شودناميده مي ۱۸ها، خشم صفتتري از موقعيتگسترده یهبيشتر و در پاسخ به دامن

  اند که بين خشم و خطرهاي درازمدت و جدي سالمتهاي پژوهشي نشان دادهيافته

  
  

2- Oatley 
4- Spielberger, Crane, Kearnes, Pellegrin, & 
Rickman 
6- Baumeister, Stillwell & Wotman 
8- Frijda 
10- internal triggers 
12- cognitive appraisals 
14- intensity 
16- fury 
18- trait-anger  

1- anger 
3- Averill 
5- Cassinove & Sukhodolsky 
7- Rusting & Nolen-Hoeksema 
9- Deffenbacher 
11- external triggers 
13- state-anger 
15- irritation 
17- autonimic nervous system 
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 ؛۲۰۰۲، ۱براي مثال، اسميت و رايز(عروقي  -هاي قلبيمثل فزون تنشي و بيماري
هاربورگ،  ؛۱۹۹۷، ۲اورسون، کاهانن، کاپلن، گلدبرگ، جالکانن، تاميلتو و سالونن

، ۴کيولي- فريمن و بوت(، آسم )۲۰۰۳، ۳جوليوس، کاچيروتي، گليبرمن و شورک
رابطه ) ۲۰۰۰، ۵موزينگو و پيرس ر، ديويس، دروپلمن،ئتامس، گرو(و سرطان ) ۱۹۸۷

هاربورگ و (کند بيني ميسطوح باالي خشم، نرخ مرگ و مير را نيز پيش. وجود دارد
  ).۲۰۰۳همکاران، 

 ۶گراييها و ابعاد مختلف کمالبين جنبه یهاي گسترده در مورد رابطهرغم يافتهعلي
، ۷ال، انس و کوکسبراي مث(هاي روانشناختي با اضطراب، افسردگي و ديگر اختالل

گرايي و کمال یه، رابط)۱۳۸۴، ۱۳۸۳، ۱۳۸۱بشارت، : ۲۰۰۶، ۸استوبر و اتو ؛۲۰۰۲
هدف اصلي اين پژوهش . خشم چندان مورد بررسي قرار نگرفته و شناخته نشده است

تا کنون سه پژوهش به بررسي مستقيم . گرايي و خشم بودابعاد کمال یهبررسي رابط
با اين پيش فرض که ) ۱۹۹۱( ۹هويت و فلت. اندو خشم پرداختهگرايي کمال یهرابط

خشم، به عنوان هيجاني اجتماعي که از ادراک تخلف عمدي از سوي ديگران نشات 
رابطه دارد، در پژوهشي نشان دادند که بين ۱۰محورگرايي جامعهگيرد، با کمالمي

در آن پژوهش، . دارد وجود) =۴۴/۰r(محور و خشم همبستگي متوسط گرايي جامعهکمال
. دست آمد به) =۲۰/۰r(با خشم همبستگي ضعيف  ۱۱گرايي خودمحورکمال یهبراي رابط

ساله نشان دادند  ۱۵تا  ۱۰کودک  ۱۱۴اي روي نيز در مطالعه) ۲۰۰۲(هويت و همکاران 
 بستگي دارد،ـهم ۱۳يـرونـو خشم بي ۱۲يـحور با خشم درونـمي جامعهـگرايکه کمال

  و باالخره،. ی معنادار به دست نيامدگرايي خود محور و خشم رابطهه بين کمالدر حالي ک
  

  

2- Everson, Kauhanen, Kaplan, Goldberg, 
Julkunen, Tuomilehto & Salonen 
4- Friedman & Booth-kewley 
6- perfectionism 
8- Stoeber & Otto 
10- socially priscribed perfectionism 
12- anger-in 

1- Smith & Ruiz 
3- Harburg, Julius, Kaciroti, Gleiberman, & 
Schork 
5- Thomas, Groer, Davis, Droppleman, 
Mozingo & Pierce 
7- Enss & Cox 
9- Hewitt & Flett 
11-self perfectionism 
13- anger-out 
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ه ـعيت عمومي، باي از جمبا انجام پژوهشي در مورد نمونه) ۲۰۰۳( ۱سابونچي و الند
محور رابطه گرايي خودبلي، نشان دادند که خشم با کمالـهاي پژوهش قتهـخالف ياف

گيري براي نتيجه. معنادار ندارد یمحور رابطهگرايي جامعهدارد، در حالي که با کمال
 هاي مقدماتي قطعاًگرايي و خشم، اين يافتهکمال یهقابل اطمينان در مورد نوع رابط

  .ند تکرار و بررسي بيشتر هستندنيازم

اورتوني، کلور و  ؛۱۹۸۳براي مثال، آوريل، (هاي ارزيابي شناختي براساس اکثر نظريه
آيد که يک ، خشم وقتي به وجود مي)۱۹۹۱، ۳الزاروس ؛۱۹۷۶بک،  ؛۱۹۸۸، ۲کولينز

 از. رفتار عمدي فردي ديگر رخ دهد یهحادثه هم نامطلوب ارزيابي شود و هم در نتيج
. ی نزديک داردديگران رابطه) رفتار غيرمنصفانه( ۴اين ديدگاه، خشم با تجربه بدرفتاري

آيد، چون طبق محور پيش ميگرايي جامعهمشابه در مورد درجات باالي کمال یتجربه
محور بيانگر آن است که ديگران براي رفتار فرد معيارهاي گرايي جامعهتعريف، کمال

شود که يـبيني مبراساس اين مدل نظري خشم، پيش. کنندرمنطقي وضع ميـغي
  . محور با آمادگي براي خشم مرتبط باشدگرايي جامعهکمال

بر نقش بدرفتاري ) ۱۹۹۰، ۵مثل، استين و لوين(هاي شناختي خشم بعضي از نظريه
ناکامي  یهکنند، بلکه معتقدند که خشم در نتيجکيد نميأادراک شده از سوي ديگران ت

از محقق نشدن يک هدف مطلوب، يا عدم استمرار يک وضعيت مطلوب، به حاصل 
گرايي خود محور نيز ممکن است با آمادگي اساس اين ديدگاه، کمالبر. آيدوجود مي

گرايي خود محور معادل وضع معيارهاي باال از آنجا که کمال. براي خشم مرتبط باشد
که در اين بعد ها در افرادي فهدبراي خود است، احتمال شکست در دستيابي به اين 

براسـاس نتـايج . تواند باعث خشم گرددگرايي باال هستند، بيشتر است که مـياز کمال
  ، چون ارزيابي بدرفـتاري از سـوي ديگران از)۲۰۰۲، ۱۹۹۱(پژوهش هويت و همکاران 

  

  

2- Ortony, Clore & Collins 
4- mistreatment 

1- Saboonchi & Lundh 
3- Lazarus 
5- Stein & Levine 
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کارتر با ـه صورتي آشـتر است، خشم بهمـگيختن خشم مـدف براي برانـي هـناکام
هاي ناکامي چنين در حالي که مطابق نظريه ؛محور همبستگي داردگرايي جامعهکمال

  . گرايي با خشم مطرح نيستاين دو بعد کمال یهتمايزي در رابط

وضع معيارهاي عالي ( ۱گرايي ديگر محوررايي، يعني کمالگدر مورد بعد سوم کمال
ييد نشده أاي تبا خشم رابطه) براي ديگران و قضاوت در مورد آنها بر اساس اين معيارها

براساس شواهد موجود، چهار فرضيه و دو پرسش اين پژوهش به شرح زير مورد . است
 ؛داردمثبت  یهاي خشم رابطهگرايي خود محور با شاخصکمال) ۱: يررسي قرار گرفتند

 گراييکمال) ۳ ؛منفي دارد یهاي مهار خشم رابطهگرايي خودمحور با شاخصکمال) ۲
محور با گرايي جامعهکمال) ۴ ؛مثبت دارد یههاي خشم رابطمحور با شاخصجامعه

گر محور و ـي ديـرايگآيا بين کمال) ۵ ؛منفي دارد یهطـهاي مهار خشم رابشاخص
رايي ديگر محور و مهار خشم گآيا بين کمال) ۶هاي خشم رابطه وجود دارد؟ شاخص

  رابطه وجود دارد؟

  روش
  آماري  يه و نمونهجامع

دانشگاه  ۱۳۸۶ـ۸۷دانشجويان مقطع كارشناسي سال تحصيلي  یهاين پژوهش کلي
هاي هاي مختلف تحصيلي در حوزهدويست و پنجاه و نه دانشجو از رشته. تهران بودند

علوم انساني، علوم پايه، پزشکي، فني و هنر به صورت داوطلب در اين پژوهش شرکت 
 ؛TMPS( ۲گرايي چندبعدي تهران ها، مقياس كمالپس از جلب مشاركت آزمودني. کردند

در مورد ) ۱۳۸۷؛ بشارت، TMAS( ۳و مقياس خشم چندبعدي تهران )۱۳۸۶ بشارت،
در پنـجاه درصد موارد ابتـدا . جـرا شددانشجويان بـه صورت گروهـي در کالس درس ا

  گرايي چندبعدي تهران و سپس مقياس خشم چندبعدي تـهران براي اجرا مقياس كمال
   

  

2- Tehran Multidimensional Perfectionism 
Scale 

1- other-oriented perfectionism 
3- Tehran Multidimensional Anger Scale 
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 ۱۷تعداد . هاي اجرايي اين ترتيب به عکس انجام شداز موقعيتدر نيمي . اجرا ارايه شد
هاي آماري کنار گذاشته شدند و ها از تحليلآزمودني به دليل پاسخ ناقص به مقياس

. تقليل يافت) پسر ۱۰۰دختر و  ۱۴۲(دانشجو  ۲۴۲به  پژوهش یهنمونبدين ترتيب 
سال و انحراف استاندارد  ۲۹تا  ۱۸سال با دامنه  ۵/۲۲ها ميانگين سني كل آزمودني

سال و انحراف  ۲۹تا  ۱۸سال با دامنه  ۲۳، ميانگين سن دانشجويان پسر ۳۲/۲
سال و  ۲۷تا  ۱۸ یسال با دامنه ۵/۲۱و ميانگين سن دانشجويان دختر  ۳۵/۲استاندارد 

  . بود ۹۶/۱انحراف استاندارد 

  گیريابزارهاي اندازه
گرايي چندبعدي تهران يك آزمون اس کمالمقي :گرایی چندبعدي تهرانمقیاس کمال

گرايي گرايي ديگرمحور و کمالمحور، کمالگرايي خودسؤالي است و سه بعد کمال ۳۰
حداقل و . سنجد مي ۵تا  ۱ یهاي ليكرت از نمرهاي پنج درجهمحور را در اندازهجامعه

خواهد  ۵۰و  ۱۰آزمون به ترتيب  یهگانهاي سه آزمودني در زيرمقياس یهحداکثر نمر
اي متشکل از پانصد دانشجوي  در مطالعات روانسنجي اين مقياس كه در نمونه. بود

ي ـگرايهاي کمالقياسـد، ضرايب آلفاي کرونباخ زير مـدانشگاه تهران اجرا ش
و  ۹۱/۰، ۹۰/۰محور به ترتيب گرايي جامعهمحور و کمالگرايي ديگرحور، کمالـمخود
ضرايب همبستگي . خوب مقياس است ۱همساني دروني محاسبه شد که نشانه ۸۱/۰

ها در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته براي سنجش نفر از آزمودني ۷۸هاي بين نمره
گرايي گرايي خودمحور، کمالاين ضرايب براي کمال. محاسبه شد ۲پايايي بازآزمايي

در سطح  r=۸۴/۰و  r ،۷۹/۰=r=۸۵/۰محور بـه ترتيب گرايـي جامعهديگرمـحور و کمال
۰۰۱/۰P< ۳روايي. بخش مقياس استمعنادار بودند که نشانه پايايي بازآزمايي رضايت 

 گرايي چند بعدي تهران از طريق اجراي همزمان مقياس مشکالتهمزمان مقياس کمال
  هاي نوروزگرايـي و برونگرايي مقياسبين شخصي، مـقياس سالمت رواني و زير مقـياس

  

  

2- test-retest reliability 1- internal consistency  
3- validity 
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نتايج ضرايب همبستگي . ها محاسبه شددر مورد آزمودني NEOPI-Rشخصيتي 
گرايي خود محور با ها در زير مقياس کمالآزمودني یهپيرسون نشان داد که بين نمر

 , >۰۰۱/۰P(تي ـخشناـهزيستي روانـ، ب)=۰۰۱/۰P< ,۴۴/۰r(خصي ـشکالت بين شـم
۶۲/۰-=r( درماندگي روانشناختي ،)۰۰۱/۰P< ,۵۹/۰=r ( و نوروزگرايي)۰۰۱/۰P< , 
۷۴/۰r= (یهنتايج همچنين نشان داد که بين نمر. همبستگي معنادار وجود دارد 

 , >۰۰۱/۰P(گرايي ديگرمحور با مشکالت بين شخصي ها در زيرمقياس کمالآزمودني
۱۹/۰r=(ناختيـانش، بهزيستي رو )۰۰۱/۰P< ,۳۵/۰-=r(دگي روانشناختي ـ، درمان

)۰۰۱/۰P< ,۲۶/۰r=( نوروزگرايي ،)۰۰۱/۰P< , ۲۵/۰=r (گرايي و برون)۰۰۱/۰P< , 
۲۲/۰ -r=(محور با بهزيستي گرايي جامعهمقياس کمالها در زير؛ و بين نمره آزمودني

گرايي و برون) =۰۰۱/۰P< ,۲۷/۰r(، نوروزگرايي )=۰۰۱/۰P< ,۲۹/۰-r(روانشناختي
)۰۰۱/۰P< ,۴۴/۰-=r (اين نتايج روايي همزمان مقياس . همبستگي معنادار وجود دارد

  ).۱۳۸۶بشارت، (کنند ييد ميأگرايي چند بعدي تهران را تکمال
 یهسوالي است که به وسيل ۳۰اين مقياس يک آزمون  :مقیاس خشم چندبعدي تهران

ايراني  یخشم در دانشگاه تهران و براي جامعهاي سنجش ابعاد بر) ۱۳۸۷(بشارت 
هاي آزمون شش بعد خشم شامل خشم صفت، سوال. ساخته و هنجاريابي شده است

را در  ۲و مهار خشم بيروني ۱خشم حالت، خشم دروني، خشم بيروني، مهار خشم دروني
. سنجدمي) زيادخيلي(پنج  یتا نمره) کمخيلي(اي ليکرت از نمره يک درجه ۵مقياس 
ييد أتهاي روانسنجي مقياس خشم چندبعدي تهران در چندين پژوهش بررسي و ويژگي

 هـر هايهاي مقدماتي، آلفاي کرونباخ پرسشبر حسب يافته. )۱۳۸۷بشارت، (ده است ـش
، ۹۲/۰نفري از دانشجويان به ترتيب  ۶۸۰ یهها در مورد يک نمونيک از زير مقياس

محاسبه شد که نشانه همساني دروني خوب آزمون  ۹۱/۰و  ۸۹/۰، ۹۳/۰، ۹۰/۰، ۹۴/۰
  دو یمذکور در دو نوبت با فاصله یهنفر از نمون ۱۱۱هاي ضرايب همبستگي بين نمره. است

  
  

  

2- anger-control out 1- anger-control in 
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 رايـب ۷۳/۰=rراي خشم صفت، ـب ۸۲/۰=rبراي خشم حالت،  ۷۴/۰=rه به ترتيب ـهفت
 ۸۰/۰=rبراي مهار خشم دروني و  ۷۱/۰=rبراي خشم بيروني، ۷۸/۰=rخشم دروني، 

بخش مقياس پايايي بازآزمايي رضايت یهبراي مهار خشم بيروني محاسبه شد که نشان
  .است

  ها یافته
گرايي و خشم  هاي ابعاد كمال ها را در مورد نمرههاي آماري آزمودنيشاخص ۱جدول 

  .هدد نشان مي
  

  گرایی و خشم دانشجویان هاي ابعاد کمال میانگین و انحراف معیار نمره) 1( جدول
 کل دانشجویان دانشجویان پسر دانشجویان دختر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین متغیرها
۱۸/۳۱  گرايي خودمحورکمال  ۹۳/۵  ۵۵/۳۲  ۱۶/۶  ۷۴/۳۱  ۰۵/۵  
۹۹/۲۶  ي ديگرمحورگرايکمال  ۱۳/۵  ۸۰/۲۷  ۸۳/۵  ۳۲/۲۷  ۴۳/۵  
۷۴/۲۴  محورگرايي جامعهکمال  ۷۳/۵  ۸۵/۲۳  ۲۰/۵  ۴۰/۲۴  ۵۳/۵  

۰۲/۱۳ خشم صفت  ۶۹/۳  ۸۰/۱۱  ۴۹/۳  ۵۲/۱۲  ۶۵/۳  
۲۷/۱۲ خشم حالت  ۶۷/۳  ۳۰/۱۱  ۴۸/۳  ۸۷/۱۱  ۶۲/۳  
۲۷/۱۲ خشم دروني  ۰۱/۴  ۹۰/۱۱  ۰۸/۴  ۱۱/۱۲  ۰۳/۴  
۰۶/۱۳ خشم بيروني  ۵۷/۳  ۰۰/۱۲  ۳۸/۳  ۶۲/۱۲  ۶۰/۳  

۵۱/۱۷ مهار خشم دروني  ۵۴/۳  ۹۵/۱۷  ۱۲/۳  ۶۹/۱۷  ۳۷/۳  
۱۱/۱۸ مهار خشم بيروني  ۲۴/۳  ۴۰/۱۹  ۰۰/۳  ۶۴/۱۸  ۲۰/۳  

  

محور محور و جامعهگرايي خودنتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين کمال
دار و با با خشم صفت، خشم حالت، خشم دروني و خشم بيروني همبستگي مثبت معنا

هاي اين نتايج فرضيه. مهار خشم دروني و بيروني همبستگي منفي معنادرا وجود دارد
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هاي خشم گرايي ديگرمحور با هيچ يک از مقياسکمال. کنندييد ميأپژوهش را ت
   .)۲جدول (هاي پژوهش پاسخ منفي به سوال ؛همبستگي معنادار نداشت

  هاي خشمگرایی و مقیاسابعاد کمال يضرایب همبستگی پیرسون بین نمره )2(جدول 

  محورجامعهگراییکمال  گرایی دیگرمحورکمال  خودمحورگراییکمال دانشجویان دختر
۵۷۳/۰ خشم صفت  ۰۱۵/۰  ۲۴۶/۰  
۵۵۶/۰ خشم حالت  ۰۱۲/۰  ۲۳۷/۰  
۵۹۵/۰ خشم دروني  ۰۰۹/۰  ۲۲۸/۰  
۴۴۴/۰ خشم بيروني  ۰۷۶/۰  ۲۱۸/۰  

-۴۹۹/۰ مهار خشم دروني  ۰۰۶/۰-  ۲۱۲/۰-  
-۴۷۷/۰ مهار خشم بيروني  ۰۱۳/۰-  ۱۷۷/۰-  

     دانشجويان پسر
۷۳۳/۰ خشم صفت  ۰۲۸/۰  ۳۱۲/۰  
۷۰۲/۰ خشم حالت  ۰۵۸/۰  ۳۳۱/۰  
۷۱۱/۰ خشم دروني  ۰۵۶/۰  ۳۶۱/۰  
۶۶۸/۰ خشم بيروني  ۰۶۳/۰  ۳۱۷/۰  

-۶۷۳/۰ مهار خشم دروني  ۰۷۰/۰-  ۳۰۲/۰-  
-۶۸۸/۰ مهار خشم بيروني  ۰۶۵/۰-  ۲۶۴/۰-  

دانشجويانکل      
۶۰۶/۰ خشم صفت  ۰۰۸/۰  ۲۸۰/۰  
۵۹۱/۰ خشم حالت  ۰۲۲/۰  ۲۸۰/۰  

  

محور معنادار هستند گرايي جامعهگرايي خودمحور و کمالضرايب براي کمال یهمه
)۰۰۱/۰P≤.(  
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گرايي گرايي خودمحور و کمالسپس براي تعيين سهم هر يك از متغيرهاي کمال
گرايي محور و کمالگرايي خودهاي خشم، کمالسمحور در تبيين واريانس مقياجامعه
بين و خشم صفت، خشم حالت، خشم دروني، محور به عنوان متغيرهاي پيشجامعه

خشم بيروني، مهار خشم دروني و مهار خشم بيروني به عنوان متغيرهاي مالك در 
ون هاي آماري رگرسي نتايج تحليل واريانس و مشخصه. رگرسيون تحليل شدند یهمعادل

محور در جدول محور و جامعهگرايي خودهاي خشم با کمالمقياس یهبين ميانگين نمر
و ) >۰۰۱/۰P(دار است  مشاهده شده معنا F، ۳براساس نتايج جدول . اندارايه شده ۳

گرايي خودمحور و جامعه محور کمال یهواريانس مربوط به خشم صفت به وسيل% ۳۷
 ß=۵۷۴/۰(گرايي خودمحور دهند كه کمال شان ميضرايب رگرسيون ن. شود تبيين مي

،۷۵۰/۱۰t= (محور گرايي جامعهو کمال)۱۱۰/۰= ß،۰۶۱/۲t= (توانند واريانس خشم  مي
  .دار تبيين كنند صفت را به صورت معنا

  

هاي آماري رگرسیون  خالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه) 3(جدول 
  گراییهاي خشم بر ابعاد کمالمقیاس

         شاخص
خشم صفت/ مدل  F* R R2 SE ß t* 

۸۵/۷۲ رگرسيون  ۶۱۵/۰  ۳۷۹/۰  ۸۹/۲    
گرايي خودمحورکمال  ۵۷۴/۰  ۷۵۰/۱۰      
محورگرايي جامعهکمال  ۱۱۰/۰  ۰۶۱/۲      

       شاخص
خشم حالت/ مدل  F* R R2 SE ß t* 

۶۳/۶۷ رگرسيون  ۶۰۱/۰  ۳۶۱/۰  ۹۰/۲    
گرايي خودمحورکمال  ۵۵۷/۰  ۲۸۸/۱۰      
محورگرايي جامعهکمال  ۱۱۶/۰  ۱۳۵/۲      
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  )3(جدول  يهادام
       شاخص

خشم دروني/ مدل  F* R R2 SE ß t* 
۷۴/۸۳ رگرسيون  ۶۴۲/۰  ۴۱۲/۰  ۱۰/۳    

گرايي خودمحورکمال  ۶۰۴/۰  ۶۲۲/۱۱      
محورگرايي جامعهکمال  ۱۰۴/۰  ۹۹۸/۱      

       شاخص
خشم بيروني/ مدل  F* R R2 SE ß t* 

۸۰/۴۵ رگرسيون  ۵۲۶/۰  ۲۷۷/۰  ۰۸/۳    
گرايي خودمحورکمال  ۴۷۶/۰  ۲۷۰/۸      
محورگرايي جامعهکمال  ۱۲۴/۰  ۱۵۵/۲      

       شاخص
مهار خشم دروني/ مدل  F* R R2 SE ß t* 

۷۱/۵۴ رگرسيون  ۵۶۰/۰  ۳۱۴/۰  ۸۰/۲    
گرايي خودمحورکمال  ۵۲۶/۰-  ۳۸۰/۹ -      
محورگرايي جامعهکمال  ۰۹۲/۰ -  ۶۴۵/۱-      

       شاخص
مهار خشم بيروني/ مدل  F* R R2 SE ß t* 

۴۷/۴۶ رگرسيون  ۵۲۹/۰  ۲۸۰/۰  ۷۲/۲    
گرايي خودمحورکمال  ۵۰۳/۰ -  ۷۶۰/۸-       
محورگرايي جامعهکمال  ۰۷۲/۰ -  ۲۵۱/۱ -      

* P< 001 

دار است  شده معنا مشاهده Fدهد که نتايج مربوط به خشم حالت نشان مي
)۰۰۱/۰P< ( گرايي خودمحور و کمال یريانس مربوط به خشم حالت به وسيلهوا% ۳۶و

محور گرايي خوددهند كه کمال ضرايب رگرسيون نشان مي. شود محور تبيين ميجامعه
)۵۵۷/۰=ß ،۲۸۸/۱۰t= (محور گرايي جامعهو کمال)۱۱۶/۰= ß،۱۳۵/۲t= (توانند  مي
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نتايج مربوط به خشم دروني . دار تبيين كنند را به صورت معناواريانس خشم حالت 
يانس مربوط به وار% ۴۱و ) >۰۰۱/۰P(دار است  مشاهده شده معنا Fدهد که نشان مي

ضرايب . شود محور تبيين ميگرايي خودمحور و جامعهکمال یخشم دروني به وسيله
و ) =ß ، ۶۲۲/۱۱t=۶۰۴/۰(حور ـمي خودـگرايدهند كه کمال يـرگرسيون نشان م

ي را به ـتوانند واريانس خشم درون يـم) =ß،۹۹۸/۱t =۱۰۴/۰(محور رايي جامعهگمالـک
مشاهده  Fدهد که نتايج مربوط به خشم بيروني نشان مي. دار تبيين كنند صورت معنا

 یهواريانس مربوط به خشم بيروني به وسيل% ۲۷و ) >۰۰۱/۰P(دار است  عناـشده م
دهند  ضرايب رگرسيون نشان مي. شود محور تبيين مييي خودمحور و جامعهگراکمال

 =۱۲۴/۰(محور گرايي جامعهو کمال)  =ß ،۲۷۰/۸t= ۴۷۶/۰(گرايي خود محور كه کمال
ß ،۱۵۵/۲t= (دار تبيين كنند توانند واريانس خشم بيروني را به صورت معنا مي.  

دار است  عناـده مـشاهده شـم Fيز ي نـايج مربوط به مهار خشم درونـبراساس نت
)۰۰۱/۰P< ( گرايي کمال یهواريانس مربوط به مهار خشم دروني به وسيل% ۳۱و

دهند كه تنها  ضرايب رگرسيون نشان مي. شود محور تبيين ميخودمحور و جامعه
تواند واريانس مهار خشم دروني را  مي) =ß ،۳۸۰/۹-t=-۵۲۶/۰(گرايي خودمحور کمال

 Fدهد که نتايج مربوط به مهار خشم بيروني نيز نشان مي. دار تبيين كند عنابه صورت م
ربوط به مهار خشم بيروني به واريانس م% ۲۸و ) >۰۰۱/۰P(دار است  مشاهده شده معنا

ضرايب رگرسيون نشان . شود محور تبيين ميمحور و جامعهگرايي خودکمال یوسيله
تواند واريانس مهار  مي) =ß ،۷۶۰/۸-t=-۵۰۳/۰(محور گرايي خوددهند كه تنها کمال مي

  . دار تبيين كند خشم بيروني را به صورت معنا

  گیريو نتیجه بحث
هاي خشم همبستگي گرايي خودمحور با شاخص نتايج پژوهش نشان دادند كه كمال

ها نيز  تحليل آماري داده. هاي مهار خشم همبستگي منفي داردمثبت و با شاخص
گرايي خودمحور با افزايش سطوح هيجان خشم و  فزايش سطح كمالمشخص کرد كه ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريزفصلنامه علمي ـ    {  
۱۳۸۹ بهار, ۱۷شماره  پنجمسال    {  

  

 

 
 

39

  ييدأاول پژوهش را ت یهاين نتايج که فرضي. کاهش مهار اين هيجان مرتبط است
  .شوند کنند، بر اساس احتماالت زير تبيين ميمي

 یهگرايانهاي کمالگرايي خود محور از طريق ناکامي در رسيدن به هدفکمال
گرا نتواند به يک وضعيت مطلوب هر گاه فرد کمال. شودتبط ميشخصي با خشم مر

استمرار بخشد يا در رسيدن به يک هدف متعالي توفيق حاصل کند، با ناکامي مواجه 
اين تبيين با آن . کنددر وي هيجان خشم ايجاد مي اًشود و اين ناکامي مستقيممي

گيري هيجان کلـصلي در شل اـهاي شناختي خشم که ناکامي را عامهـدسته از نظري
هاي اين اساس، ارزيابي بر. کندمطابقت مي) ۱۹۹۰مثل، استين و لوين، (دانند خشم مي

  .شوندشناختي فرد از ناکامي تجربه شده باعث خشم مي

توان ناکامي ادراک شده هاي شناختي فرد از ناکامي تجربه شده، ميعالوه بر ارزيابي
گرايي خود محور و خشم مطرح اي کمالهاي واسطهيسمرا نيز به عنوان يکي از مکان

) نسبي(گرا اين است که حتي در صورت تحقق هاي افراد کماليکي از ويژگي. کرد
با ناارزنده سازي عملکرد  رسند و معموالًهاي مورد نظر، به ندرت به رضايت ميهدف

اين نحوه ارزيابي . ارزيابي مي کنند) کمال مطلوب(تر از حد مطلوب خود آن را پايين
 ؛کندگراهاي خود محور مطابقت ميعملکرد شخصي، با ناکامي ادراک شده در کمال

با واقعيت  اًنوعي از ناکامي که فقط بر اساس ارزيابي و ادراک شخصي محقق شده و لزوم
گرايي خود محور ممکن است از طريق به اين ترتيب، کمال. تجربه شده مطابقت ندارد

  .ک شده باعث شل گيري هيجان خشم گرددناکامي ادرا

هاي ناکامي تجربه شده و ناکامي ادراک تواند به مکانيسممکانيسم ديگري که مي
شده ملحق گردد و به تناسب باعث تشديد و استمرار هيجان خشم شود، فعال شدن 

ها گرچه بر اساس بعضي از نظريه. همزمان سيستم عصبي خودمختار در فرد است
  سيستم عصبي خودمختار پس از تجربه خشم فعال) ۱۳۶۳موري،  ؛۱۳۶۶پالچيک، (

کاسينو و ؛ ۱۹۹۱اسپيلبرگر،  ؛۱۹۸۳آوريل،  ؛۱۹۹۲آتلي، (شود، شواهد تجربي مي
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فعال شدن اين سيستم را محصول هيجان خشم، يا از تغييرات ) ۱۹۹۵ساکودولسکي، 
ه يا ادراک شده ممکن است اين تبيين که ناکامي تجرب. دانندهمزمان با اين هيجان مي

سازي سيستم عصبي خودمختار باعث تشديد و استمرار هيجان خشم از طريق فعال
  .دانند مطابقت داردهايي که خشم را محصول فعال شدن اين سيستم ميشود، با نظريه

هاي خشم محور با شاخصگرايي جامعه نتايج پژوهش همچنين نشان دادند كه كمال
تحليل آماري . هاي مهار خشم همبستگي منفي داردا شاخصهمبستگي مثبت و ب

گرايي جامعه محور با افزايش سطوح  ها نيز مشخص کرد كه افزايش سطح كمال داده
دوم  یهاين نتايج که فرضي. هيجان خشم و کاهش مهار اين هيجان مرتبط است

  .شوند کنند، بر اساس احتماالت زير تبيين ميييد ميأپژوهش را ت

ديگران با ) يا رفتار غيرمنصفانه(گرايي جامعه محور از طريق تجربه بدرفتاري کمال
اين تبيين که با رويکردهاي غالب نظري در مورد خشم . شودمي هيجان خشم مرتبط

مطابقت ) ۱۹۹۱الزاروس،  ؛۱۹۷۶ک، ـب ؛۱۹۸۸کاران، ـاورتوني و هم ؛۱۹۸۳آوريل، (
محور از اين آمادگي برخوردار است جامعهگراي کند، بيانگر آن است که فرد کمالمي

گرايانه، به دليل وضع و تحميل آن هاي کمالکه در صورت شکست در تحقق هدف
ل اصلي شکست بداند و نسبت به آنها خشمگين وها از سوي ديگران، آنها را مسوهدف
واقعي بدرفتاري  یاين تبيين، در عين حال، هيجان خشم را محصول تجربه. شود
 ن، يعني تحميل غيرمنصفانه معيارهاي غيرمنطقي و دست نيافتني از طرف آنها،ديگرا
  .داندمي

هاي لفهؤمحور به عنوان يک ويژگي شخصيتي، از مگرايي جامعهاز سوي ديگر، کمال
هاي مورد به عبارت ديگر، گرچه کمال مطلوب. درون شخصي نيز تشکيل شده است

ها و معيارهاي عالي اجتماعي محسوب ع آرمانمحور از نوگرايي جامعهنظر در کمال
کنند، سهم مي شوند، اکنون که دروني شده و به عنوان خصيصه شخصيتي فرد عملمي
معيارهاي عالي  یهوقتي رابط. ستندـون خود شخص هـي خود را مديـپوياي یمدهـع
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ران شود، ديگر تجربه واقعي بدرفتاري ديگغيرمنطقي با منابع بين شخصي ضعيف مي
توان هيجان خشم را به در اين حالت، مي. براي پيدايش هيجان خشم ضرورت ندارد

محور از طريق گرايي جامعهبر اين اساس، کمال. ادراک بدرفتاري ديگران نسبت داد
  .شودگيري هيجان خشم ميمکانيسم بدرفتاري ادراک شده از سوي ديگران باعث شکل

هاي ناکامي نيز هيجان خشم را بر اساس نظريه محور باگرايي جامعهکمال یهرابط
اگر بدرفتاري تجربه شده يا ادراک شده ديگران را از اين نقطه نظر . توان تبيين کردمي

دف مطلوب يا استمرار يک وضعيت مطلوب ـي در تحقق يک هـکه آنها باعث ناکام
جامعه محور از طريق گرايي توانيم بگوييم که در اين مورد نيز کمالاند ببينيم، ميشده

بر اين اساس، بدرفتاري . گيري هيجان خشم شده استهاي ناکامي باعث شکلمکانيسم
تجربه شده يا ادراک شده، متفاوت از دو تبيين پيش گفته، نه به صورت مستقيم که از 

  .شوندطريق ايجاد ناکامي با هيجان خشم مرتبط مي

حور و هيجان خشم گفته شد، مکانيسم گرايي خودمکمال یههمانند آنچه براي رابط
محور و گرايي جامعههاي ناکامي در رابطه بين کمالتواند به مکانيسمديگري که مي

خشم ملحق شود و به تناسب باعث تشديد و استمرار هيجان خشم گردد، فعال شدن 
سازي اين جا هم ناکامي از طريق فعال. همزمان سيستم عصبي خودمختار در فرد است

  .شودستم عصبي خودمختار باعث ايجاد خشم ميسي

هاي گرايي ديگرمحور با شاخص نتايج پژوهش همچنين نشان دادند كه بين كمال
اين يافته که پاسخي است منفي به . خشم و مهار خشم همبستگي معنادار وجود ندارد

 هويت و فلت،؛ ۲۰۰۳سابونچي و الند، (هاي پيشين سوال پژوهش و با نتايج پژوهش
کند، بر حسب احتماالت زير تبيين مطابقت مي) ۲۰۰۲هويت و همکاران،  ؛۱۹۹۱

  .شود مي

اي به دو دسته پيامدهاي عملي و نظري اين پژوهش، عالوه بر نشان دادن اشاره
در سطح عملي، . هاي آينده خواهد بوداهميت آن، متضمن پيشنهادهايي براي پژوهش
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يي با هيجان خشم ضمن برجسته ساختن نقش گراابعاد مختلف کمال یهتحليل رابط
گرايانه فرا هاي کمالگيرانه را به منظور تعديل ويژگيزاي اين سازه، اقدامات پيشآسيب

ثيرگذار بر أکننده و تبر اين اساس، مطالعات مربوط به متغيرهاي تعيين. خواندمي
هاي پژوهش یهگرايي همچنان جايگاه برتر و ضرورت خود را در حوزگيري کمالشکل

هاي مرتبط با متغيرهاي در اين راستا، پژوهش. دهندمرتبط با اين سازه نشان مي
گرايي از اهميت گيري و تداوم کمالشخصيتي، خانوادگي و اجتماعي تاثيرگذار بر شکل

اي را گسسترده یهاي کشف نشدهها، ميدانبيشتر برخوردارند و هر يک از اين زمينه
شناختي به عالوه بر اين رويکرد تحولي و علت. دهندن قرار ميپيش روي محققا

اي براي لهـهاي آموزشي و مداخدوين برنامهـگرايي، ضرورت تمالـداوم کـپديدآيي و ت
  .شوندهاي عملي اين پژوهش محسوب ميگرايانه از استلزامهاي کمالعديل ويژگيـت

هاي مختلف انستند بين نظريههاي اين پژوهش تودر سطح پيامدهاي نظري، يافته
گرايي، انسجام و يکپارچگي در رابطه با ابعاد کمال) ناکامي در مقابل بدرفتاري(خشم 

ييد هر يک از رويکردهاي أهاي اين پژوهش، ضمن تاز اين نقطه نظر، يافته. ايجاد کنند
ناکامي عالوه، طرح موضوع هب. توانند باعث غنا و استحکام بيشتر آنها شوندفوق، مي

ادراک شده در کنار ناکامي تجربه شده، همين طور، بدرفتاري ادراک شده در کنار 
. تر ناديده گرفته شده بودندهاي جديدي هستند که پيشايده بدرفتاري تجربه شده،

هاي جديدي را پيش هاي پژوهش نيز به سهم خود افقهاي برخاسته از يافتهاين ايده
شناسي آسيب. گشايندگرايي و خشم ميتبط با کمالهاي مرروي هر يک از نظريه

هاي اين پژوهش بر ثير يافتهأتواند تحت تگرايي نيز حوزه ديگري است که ميکمال
  .هاي خود بيافزايدگستره و توانمندي

شود، نيازمند ايراني انجام مي ةاين پژوهش، به دليل اين که اولين بار است در جامع
هاي تا آن موقع، يافته. ييدهاي تجربي بيشتر استألف و تهاي مختتکرار در نمونه

مورد بررسي،  ةهمين طور، نوع طرح پژوهش، نمون. پژوهش بايد با احتياط تفسير شوند
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  هايي را برحدوديتـک به سهم خود مـر يـز هـژوهش نيـراي پـابزار و روش اج
  .مد نظر قرار گيرند کنند که بايدهاي آن تحميل ميهاي قطعي از يافتهگيرينتيجه

  تقدیر و تشکر
از اساتيد و  ؛از دانشجوياني که به عنوان آزمودني در اين پژوهش شرکت کردند

پذير والن ذيربط دانشگاه تهران که با همکاري صميمانة آنها اجراي پژوهش امکانومس
وليت اجراي پژوهش را بر عهده وو از دانشجوياني که به عنوان پرسشگر مس ؛شد

  .شودد، تشکر و قدرداني ميگرفتن

 

  ۲۹/۱/۸۸  :ي مقالهي اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۲/۹/۸۸  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۲۱/۲/۸۹  :تاريخ پذيرش مقاله
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