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ABSTRACT
This study aims at investigating the roles
of ‘perfectionism’ and ‘early maladaptive
schemas’ in predicting attitudes towards
mate selection among university and
seminary students in Qum city, Iran. This
was a descriptive and correlational study:
163 students were selected at universities
(government and non-government)  and
seminaries of Qom city through available
random sampling. They all completed three
questionnaires: ‘Attitudes about Romance
and Mate Selection Scale’ (ARMSS), Hill’s
(2004)  ‘The Perfectionism Inventory’, and
‘The Young Schema Questionnaire–Short
Form’ (YSQ-SF). Data were analyzed
using correlation coefficients and stepwise
regression analyses. The findings indicated
that ‘attitudes about mate selection’ had
significant correlations with domains
of ‘Disconnection/rejection’, ‘Impaired

چکیده
 بررس���ی نق���ش کمالگرایی،هدف ای���ن پژوه���ش
و طر حوارهه���ای ناس���ازگار اولی���ه در پیشبین ��ی
نگرشه���ای مرب���وط به انتخ���اب همس ��ر در میان
 روش.دانش���جویان و ط�ل�اب ش���هر ق���م اس���ت
. توصیف���ی و از ن���وع همبس���تگی ب ��ود،پژوه���ش
 از می���ان دانش���جویان دانش ��گاه،بدینمنظ���ور
آزاد اس�ل�امیو دانش���گاه دولتی ش���هر ق���م و طالب
 نف���ر ب���ه روش نمونهگیری163 ح���وزه علمیه ق���م
در دس���ترس انتخ���اب و ب���ه پرس���شنامههای
،)ARMSS( نگرشهای مربوط به انتخاب همسر
) و طر حوارههای ناس ��ازگاراولیهTPI( کمالگرای���ی
 در تحلی���ل دادهه ��ا از.) پاس���خ دادن���دYSQ-SF(
آزمون همبس���تگی و تحلی���ل رگرس���یون گامبهگام
 یافتهها نش���ان داد بین حوزههای.اس���تفاده ش���د
، خودگردان���ی و عملک���رد مخت ��ل،بریدگ���ی و ط���رد
، محدودیته���ای مخت ��ل،دیگرجهتمن���دی

. این پژوهش با حمایت معاونت پژوهش جامعةالزهرا؟اهع؟ انجام شده است.1
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مؤلفهه���ای تالش برای عالی ب���ودن ،نیاز به تأیید
و فش���ار از س���وی والدین با نگرشه���ای مربوط به
انتخاب همس���ر رابطه همبستگی معناداری وجود
دارد .نتای���ج تحلیل رگرس���یون چندگانه گامبهگام
نش���ان داد که حوزه بریدگی و ط���رد طر حوارههای
ناس���ازگار اولیه و مؤلفههای فشار از سوی والدین،
نش���خوارفکری و ت�ل�اش ب���رای عال���ی ب ��ودن از
مهمتری���ن پیشبینیکنندهه���ای نگرشه ��ای
مرب���وط به انتخاب همس���ر هس���تند .ای���ن یافتهها
نق���ش مه���م کمالگرایی و طر حوارههای ناس ��ازگار
اولی���ه را در ش���کلگیری نگرشه���ای مرب ��وط ب ��ه
انتخاب همسر نشان میدهد.
کلیدواژهه ��ا :کمالگرایی ،طر حوارههای ناس ��ازگار
اولی���ه ،نگرشه���ای مرب���وط ب���ه انتخاب همس ��ر،
ازدواج.

autonomy’ ‘Impaired performance’, ‘Otherdirectedness’, and ‘Impaired limits’, and
components of ‘Striving for excellence’,
‘Need for approval’, and ‘Perceived parental
pressure’. The results of stepwise multiple
regression analyses showed that the domain
of ‘Disconnection/rejection’ in early
maladaptive schemas’ domains, and the
components of ‘perceived parental pressure’,
’‘Rumination’, and ‘Striving for excellence
from perfectionism’s components are among
the most important predictors of ‘attitudes
towards mate selection’. These findings
reveal the important roles of perfectionism
and early maladaptive schemas in shaping
attitudes about mate selection. Thus, for
reinforcing logical believes and attitudes in
mate selection in people, it appears necessary
to design educational preventing programs
  for them, considering these variables.
KEY WORDS: Perfectionism, early
maladaptive schemas, attitudes towards
mate selection, marriage.

مقدمه
ازدواج در اسالم نهتنها بهعنوان یک قرارداد حقوقی ،بلکه پیمانی مقدس (ماهونی ،1پارگامنت،2
مورای اسونک 3و مورای اسونک )2003 ،4و مستحکم (نساء )21 :معرفی شده است و به نظر میرسد
در بین مکاتب و مذاهب ،هیچ مذهبى به اندازه اسالم درباره ازدواج بحث نکرده باشد (بحرینی،
 .)1387در آیات و روایات اسالمی ،بارها تقدس و الهی بودن این رابطه مورد اشاره قرار گرفته و
بهعنوان بهترین بنا از نظر خداوند ،عامل آرامش ،محبت و رحمت (روم ،)21 :موجب نزول رحمت
خداوند (مجلسی ،1385 ،ج  ،100ص  ،)221عامل حفظ دین و نیز طهارت معنوی (حرعاملی،
 ،1367ج  ،20ص  )17در نظر گرفته میشود .نتایج تحلیلهای کیفی نیز نشان میدهد که موضوع
عمده در تمام زوجین این است که ازدواج یک واحد مقدسی است که «چیزی بیشتر» دارد :چیزی
بیشتر از خود ،چیزی بیشتر از زوجین و چیزی بیشتر از واحد خانواده .برای زوجین ،ازدوج نهاد
1. Mahoney, A.
2. Pargament, K. I .
3. Murray-Swank, A.
4. Murray-Swank, N.
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مقدسی است که توسط خداوند بنا نهاده شده و خداوند همواره ناظر بر رابطه زناشویی و نگهدارنده
آن است .این یافتهها یک نقطه مقابل برای مباحث پژوهشهای کنونی درباره غیررسمی شدن
ازدواج و فردگرایی در ازدواجهای کنونی محسوب میشود (دوالهیت ،1هاوکینز 2و پار.)2012،3
ازدواج بهعنوان بنیادیترین روابط انسانی و مهمترین مرحله در چرخه زندگی خانوادگی که در
آن انتخاب همسر صورت میگیرد ،شرح داده شده است (فریدمن .)۱۳۸۱،4انتخاب همسر موضوعی
پیچیده و تصمیمی تأثیرگذار بر زندگی و آینده فرد میباشد (کالرک وارن )1392 ،5که پاسخ به نیازها
و سالیقهای فطری و موفقیت در دیگر مراحل زندگی و رویدادهای مهمی چون تولیدمثل ،تربیت
نسل آینده ،هویت و نقش اجتماعی ،تأمین نیازها و چالشهای آینده زندگی به آن بستگی دارد
(خجستهمهر ،محمدی و عباسپور.)۱۳۹۵ ،
امروزه انتخاب فرد مناسب برای ازدواج ،یکی از پر استرسترین تصمیمات جوانان در طول زندگی
است .افراد برای یافتن فرد مناسب ازدواج ،تالش میکنند قبل از ازدواج دریابند آیا انتخاب صحیحی
کردهاند .در این میان ،نگرش افراد به نحوه انتخاب مسئلهای است که همواره در معرض تغییر بوده
و شامل مجموعهای از شناخت ،احساسها ،عواطف و کنشهای فرد در خصوص شیوه انتخاب
میباشد (کریمی .)۱۳۸۳ ،هرچند انتظارات ،ادراکات و نگرشها نسبت به ازدواج ،بهعنوان پدیدهای
شناختی و ذهنی تلقی میشود؛ اما گاهی زیربنای اساسی تالش افراد در انتخاب فرد مناسب ،از باورها
یا انتظارات غیرواقعی نشئت میگیرد (سپهری و حسنزاده توکلی .)۱۳۹۰ ،از دیدگاه روانشناسان
اجتماعی ،نگرش فرد نسبت به یک شیء به صورت ناگهانی و بدون هیچگونه فعل و انفعاالتی
شکل نمیگیرد ،بلکه اتخاذ و شکلگیری نگرشی خاص میتواند نتیجۀ عوامل مختلف و در طول
زمان باشد .برایناساس ،نگرش بهعنوان پدیدهای شناختی ،بر رغبت به ازدواج ،سن ازدواج و نیز
بر پایداری آن تأثیر قابل توجهی دارد .سازه نگرش به ازدواج نشاندهندۀ احساسات و تمایالت،
پیشداوریها یا سوگیریها ،تصورات از پیش فرض شده ،ترسها و عقاید راسخ افراد در مورد ازدواج
است .بنابراین ،نگرش فرد به ازدواج در واقع شیوۀ فکر و احساس کردن او در مورد ازدواج میباشد
(خجستهمهر و همکاران .)۱۳۹۵ ،به عقیده بسیاری از صاحبنظران ،داشتن باورهای منطقی
دربارۀ ازدواج ،میتواند بهعنوان یکی از عواملفردی پیشبینی کنندۀ ازدواج موفق مطرح باشد.
در همین راستا ،ولکو 6در پژوهش خود نشان داد که انتظارات منطقی و هماهنگ زوجین از ازدواج،
عامل مهمی در تعیین آینده ازدواج بهشمار میآید (جعفرینژاد و اردشیرزاده .)۱۳۸۳ ،از سوی دیگر،
1. Dollahite, D. C.
2. Hawkins, A. J.
3. Parr, M. R.
4. Friedman, M.
5. Warn, C.
6. Welco، P.
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باورها و عقاید غیرمنطقی دربارۀ انتخاب همسر از جمله عوامل مؤثری هستند که میتوانند ازدواج را
با شکست روبرو کنند (بهزاد.)۱۳۸۹ ،
از جمله باورهای غیرمنطقی مؤثر بر نگرش افراد در انتخاب همسر ،کمالگرایی است .کمالگرایی
برای اولین بار بهعنوان سازهای تک ُبعدی توسط برنز 1ارائه شد (هیل ،2هیلسمن ،3کیبلر ،4وین 5و
کندی .)۲۰۰۴ ،6بر اساس این رویکرد ،افراد کمالگرا در تالش برای دستیابی به نتایج کامل و بدون
نقص هستند (بیوچارد ،رهیوم و الدوسیور )1999 ،7و اهمیت زیادی به ارزیابی دیگران میدهند .از
عدم تأیید توسط دیگران نگرانند و از انجام کارهایی که باعث رنجش و در نتیجه باعث عدم تأیید
دیگران میشود ،اجتناب میورزند .به صورت خالصه و بر اساس این دیدگاه ،کمالگرایی تالش برای
بیعیب و نقص بودن تعریف میشود (هویت ،8کابلیان 9و فلیت.)۱۹۹۱ ،10
همزمان با گسترش عالقه به مفهوم کمالگرایی ،مفهومسازی ُ
دوبعدی مفیدی از آن بهصورت
مثبت و منفی ارائه شده است .در ُبعد منفی کمالگرایی ،مؤلفههایی همچون استانداردهای فردی
سطح باال در مورد تواناییهای فردی ،انتظار باال از عملکرد فردی ،و اهداف بسیار باال مطرح
است (رایس 11و الپسی .)۲۰۰۱ ،12کمالگرایی منفی ،همچنین با احساس شکست ،مقابلۀ ناکارآمد
در برابر تنیدگی و عدم پذیرش خود و دیگران همراه است و روانرنجورانه و غیرانطباقی شناخته
میشود و با ویژگیهایی،نظیر نگرانی بیش از حد در مورد اشتباه کردن ،شک و تردید نسبت به
خود ،احساس بازنده بودن در صورت عدم دستیابی به اهداف بلند باال ارتباط دارد .این ُبعد از
کمالگرایی با مشکالت روانشناختی مانند افسردگی ،اضطراب ،اختاللهای خوردن و نگرشهای
غیرانطباقی همراه است (رایس و دلو .)2002 ،13مطالعاتی که رابطۀ ابعاد مختلف کمالگرایی با
عوامل شخصیتی را بررسی کردهاند ،بهطور همسانی به این نتیجه رسیدند که ابعاد کمالگرایی
نابهنجار ،همبستگی باال با روانرنجورگرایی دارند (قنبری ،جواهری ،سیدموسوی و ملحی.)۱۳۸۹ ،
همچنین ،در رابطه با نقش کمالگرایی با ازدواج و انتخاب همسر ،پژوهشها حاکی از این است که
افراد کمالگرا معیارهای بیشماری برای انتخاب همسر دارند که صرفنظر کردن از هر کدام از آنها
1. Berenz، A
2. Hil، H.
3. Hilsmak, R.
4. Kibler، A.
5. Win، A.
6. Kendy، G.
7.Bouchard, G., Rhéaume, J., & Ladouceur, R
8. Hewitt, P.
9. Caclian, C.
10. Flett, G.
11. Rais، K.
12. Lapseli، D.
13. Delo, J.
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ً
سخت و ناممکن است .در این شرایط معموال امکان تصمیمگیری یا از فرد کمالگرا سلب میشود و
یا ازدواج تا حد زیادی به تعویق میافتد .با ادامه این وضعیت ،گاهی بیزاری و خستگی فرا گیری در
زندگیبه وجود میآید و در نهایت ،برخی افراد به دلیل خستگی و استیصال تصمیمی سریع و اشتباه
میگیرند و بعد از ازدواج احساس پشیمانی میکنند (طزری و ناعمی .)۱۳۹۵ ،در همین زمینه و برای
نمونه ،هرینگ 1و همکاران ( )2003به بررسی رابطۀ کمالگرایی با سازگاری زناشویی در میان 76
زوج پرداختند و نتایج نشان داد بین ویژگیهای کمالگرایی و عملکرد زناشویی ضعیف ،رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد.
عالوه بر کمالگرایی ،شیوههای تصور و تفکر فرد در مورد خود و دیگران نیز از جمله عوامل مؤثری
است که نقش مهمی در نگرش به انتخاب همسر دارد .این شیوه تصور و تفکر غالبی ،طر حواره
نامیده میشود (بک .)1976،2طر حوارهها ،ژرفترین ساختارهای شناختی هستند (اسویتزر،3
 )۲۰۰۶که در رؤیارویی با محرکهای جدید بر پایه ساختار پیشین خود ،اطالعات بهدستآمده را
سرند ،رمزگردانی و ارزیابی میکنند و بدینترتیب بر نوع نگرش افراد نسبت به خود و جهان پیرامون
تأثیر میگذارند (جکویین .)۱۹۹۷ ،4یانگ ،)2007( 5طر حوارههای ناسازگارانه اولیه را الگوها یا
درونمایههای عمیق و فراگیری میداند که در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته و در مسیر
زندگی تداوم دارند .بر اساس این دیدگاه طر حوارهها ،زیربنای باورها و شناختها هستند و موجب
سوگیری در تفسیرهای افراد از رویدادها میشوند .این سوءگیری در آسیبشناسی روابط بینفردی از
جمله روابط بین دختر و پسر پیش از ازدواج به صورت سوءتفاهم ،نگرشهای تحریف شده ،هدفها
و چشمداشتهای غیرواقعبینانه خود را نشان میدهد (پاسکال و کریس جین.)2008 ، 6
افراد دارای طر حوارههای ناسازگار ،ازدواج را بهعنوان فرصتی برای جبران ناکامیها میدانند و
ً
در ازدواج خود توقعات باالیی دارند که غالبا در زندگی مشترک برآورده نمیشود و موجب احساس
ناامیدی در روابط و شکست نهایی خواهند شد (دوالنگ .)۲۰۰۷ ،7برایناساس ،برخی پژوهشها
از جمله خسروی ،سیف و عالی ( ،)۱۳۸۶تفاوت معنادار نگرش به ازدواج افراد را بر مبنای فرایند
طر حوارهای جبران یا تداوم طر حواره ،تبیین کردهاند.
با توجه به اهمیت ازدواج و تأثیر نوع نگرش به آن در موفقیت یا شکست در این زمینه ،بررسی
چگونگی شکلگیری نگرشهای مربوط به ازدواج با توجه به برخی باورهای غیرمنطقی (کمالگرایی)
و باورهای بنیادین (طر حوارههای ناسازگار اولیه) مدنظر محققان قرار گرفته است تا از این طریق،
1. Hering, S
2. Beck, A
3. Switzer, I.
4. Jacquin, K. M
5. Young, J
6. Pascal A & Cristh, Jean L.
7. Dulong, J
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رابطه این سه متغیر را به صورت همزمان مورد بررسی قرار دهد .ازاینرو ،این پژوهش درصدد
پاسخگویی به این سؤال است که مؤلفههای کمالگرایی و حوزههای طر حوارهای ناسازگار اولیه چه
مقدار از واریانس نگرشهای مرتبط با انتخاب همسر را تبیین میکنند؟
روش پژوهش
این پژوهش ،از نوع تحقیقات توصیفی است که با روش همبستگی انجام شد .در این پژوهش،
حوزههای طر حوارههای ناسازگار اولیه (بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل ،دیگر
جهتمندی ،گوشبهزنگی و بازداری و محدودیتهای مختل) وکمالگرایی (نظم و سازماندهی،
هدفمندی ،تالش برای عالی بودن ،معیارهای باال برای دیگران ،نیاز به تأیید ،تمرکز بر اشتباهات،
فشار از سوی والدین ،نشخوار فکر) بهعنوان متغیرهای پیشبین و نگرشهای مربوط به انتخاب
همسر بهعنوان متغیر مالک در نظر گرفته شد .جامعه آماری پژوهش ،دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه دولتی شهر قم با تحصیالت فوق دیپلم تا کارشناسی ارشد و طالب
حوزه علمیه قم با تحصیالت سطح یک تا سطح سه در سال تحصیلی  1395-1396بودند که از
میان آنها  163نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه
پاسخ دهند .ابزار پژوهش عبارتند از:
پرسشنامه نگرشهای مربوط به انتخاب همسر :)ARMSS(1این پرسشنامه در ابتدا توسط
کاب ،الرسون و واتسون )2003( 2با عنوان مقیاس نگرش نسبت به روابط عاشقانه و انتخاب همسر و
بهمنظور ارزیابی باورهای الزامآور و غیرمنطقی ،در کانادا تدوین شد .کاب و همکاران ( ،)2003برای
برسی این باورها ،مقیاس نگرشهای مربوط به انتخاب همسر را ساختند که هفت باور غیرمنطقی
را ارزیابی میکند .مبنای نظری پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر ،عقاید محدودکننده
در مورد انتخاب همسر است .یافتههای پژوهش کاب و همکاران ( ،)2003حاکی از اعتبار و روایی
مطلوب برای این نگرشسنج بود بهطوریکه آلفای کرونباخ عاملها بین  0/88تا  0/67گزارش
شد که در مجموع ،کل عاملها 0/48واریانس را تبیین میکردند .در ایران نیز سپهری و حسنزاده
توکلی ( ،)1390در پژوهش خود اعتبار و روایی نسخه فارسی این پرسشنامه را بررسی کرده و بر
اساس تحلیل عاملی به استخراج شش باور پرداختند که عبارتند از :عشقباوری ،تجربهمحوری،
ایدئالنگری ،متضادجویی ،آسانبینی و خوشباوری .در پژوهشی دیگر کریمی و سلیمی ()1391
روایی این پرسشنامه را از طریق روایی واگرا در سطح  90درصد گزارش کردهاند .پایایی این
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای همه مقیاسها در کل  88درصد بهدست آمده و
1. Attitudes About Romance And Mate Slection Scale
2 . Cobb, N. P., Larson, J. H., & Watson, W. L
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برای خردهمقیاسها از  64درصد الی  98درصد متغیر بوده است.
پرسشنامه کمالگرایی هیل :2)TPI(1آزمون مذکور دارای  ۵۹سؤال و  ۸خردهمقیاس میباشد.
خردهمقیاسهای این آزمون و نحوه محاسبه جنبه مثبت و منفی کمالگرایی جدا گانه محاسبه
و نمره کلی کمالگرایی نیز حاصل از جمع کلیه ابعاد به دست میآید .ضریب پایایی ابزار به روش
بازآزمایی پس از ۳تا  ۶هفته برای ابعاد مختلف بین  ۷۱درصد تا  ۹۱درصد گزارش شده است.
همچنین ،ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ بین  ۸۳درصد تا  ۹۱درصد بهدستآمده است (هیل
و همکاران .)۲۰۰۴ ،بهمنظور بررسی روایی همزمان این آزمون با مقیاسهای ُ
چندبعدی کمالگرایی
معلوم شد که جنبۀ منفی کمالگرایی ،کمالگرایی جامعهمدار به تمرکز بر اشتباهات ،شک در مورد
عمل ،انتقادات والدین و انتظارات والدین بیشترین همبستگی را داشت (هویت و همکاران،
 .)۱۹۹۱درحالیکه جنبه مثبت کمالگرایی با کمالگرایی خویشتنمدار ،معیارهای شخصی و نظم و
سازماندهی بیشترین همبستگی را داشت .مقیاسکوتاه اختالالت روانپزشکی (اورال 3و گورهام،4
 )۱۹۶۲باجنبۀ منفی کمالگرایی همبستگی باال و جنبۀ مثبت کمالگرایی همبستگی پایینی داشت.
فرم کوتاه پرسشنامۀ طر حوارههای ناسازگار اولیه یانگ ( :5)YSQ-SFیانگ در سال 1998
فرم کوتاه پرسشنامه طر حوارههای ناسازگار اولیه را برای اندازهگیری  15طر حواره ناسازگار اولیه
تهیه کرد که از  75گویه دارای بیشترین بار عاملی در فرم بلند  205سؤالی اولیه تشکیل شده است
(شایقیان ،آ گیالر وفایی و رسولزاده طباطبائی .)1390 ،این ابزار خودتوصیفی ،دارای پاسخهای 6
ً
ً
ً
درجهای (کامال غلط= ،1تقریبا غلط= ،2بیشتردرست تا غلط= ،3اندکی درست= ،4تقریبا درست=5
ً
و کامال درست= )6است و طر حوارهها را در قالب  5حوزه میسنجد .دربارۀ ویژگیهای روانسنجی
8
این پرسشنامه بررسیهای متعددی انجام شده است .از جمله در پژوهش والر ،6دیکسون 7و آنین
( ،)2002ثبات درونی محاسبهشده برای عوامل پرسشنامه از  0/65تا  0/90گزارش شد و در پژوهش
بارانف ،تیان و اویی )2007( 9نیز ساختار عاملی و روایی سازه آن مورد تأیید قرار گرفت .در ایران در
پژوهشی که توسط آهی ،محمدیفر و بشارت ( )1386بهمنظور بررسی روایی و اعتبار فرم کوتاه
در دانشجویان انجام شد ،نتایج نشان داد که اعتبار پرسشنامه به دو شیوۀ همسانی درونی آلفای
کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب  0/85و  0/76بود.
1. Hill, R.W.
2. The Perfectionism Inventory
3. Oral, P
4. Gorham, C
5. Young Schema Questionnaire - Short Form.
6. Waller, G.
7. Dickson, C.
8. Ohanian, V.
9. Baranoff, J., Tian, P.S., & Oei
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شیوه اجرا به صورت فردی و محل اجرا محیط دانشگاه و حوزه برادران و خواهران مجرد بوده
است .قبل از ارائه پرسشنامه ،توضیحاتی دربارۀ چگونگی پاسخدهی به سؤاالت ،هدف پژوهش و
ضرورت همکاری صادقانه آنها ارائه شد .عالوه بر این ،به فرد اطمینان داده شد که پاسخهای آنان
محرمانه خواهد ماند و جهت تشویق به پاسخگویی صادقانه اعالن شد درصورتیکه تمایل دارند از
نتیجه عملکرد خود آ گاهی حاصل کنند ،میتوانند آدرس پست الکترونیکی خود را نوشته تا پس از
پایان کار ،نتیجه به آدرس آنان ارسال شود.مدت زمان صرف شده برای پاسخدهی به سؤاالت از
سوی افراد به طور تقریبی بین  ۲۰تا  ۳۰دقیقه بود .محاسبات آماری الزم بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی ،با استفاده از نسخه بیست و سوم نرمافزار بسته آماری علوم
اجتماعی ( )SPSSانجام شد .در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی
از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گامبهگام استفاده شد.
یافتههای پژوهش
نمونه مورد مطالعه شامل  163نفر ( 52مرد و  111زن) بود که میانگین سنی آنها  21/66با انحراف
معیار  3/71به دست آمد .از نظر تحصیالت 27 ،نفر ( 16/56درصد) از شرکتکنندگان در مقطع فوق
دیپلم یا سطح یک حوزه 128 ،نفر ( 78/52درصد) در مقطع لیسانس یا سطح دو حوزه و  17نفر (10/42
درصد) در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه مشغول به تحصیل بودند .نتایج مربوط به
میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
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SD

M

 .14نشخوار فکر

 .13فشار از سوی والدین

 .12تمرکز بر اشتباهات

 .11نیاز به تأیید

 .10معیارهای باال برای دیگران

 .9تالش برای عالی بودن

 .8هدفمندی

 .7نظم و سازماندهی

 .6حوزه محدودیتهای مختل

 .5حوزه گوشبه زنگی و بازداری

 .4حوزه دیگر جهتمندی

.3حوزهخودگردانیوعملکردمختل

 .2حوزه بریدگی و طرد

ش به انتخاب همسر
 .1نگر 

24/08

126/95

-0/00

** 0/24

-0/13

* 0/16

0/14

* 0/18

0/04

0/07

* 0/19

0/11

** 0/23

** 0/27

** 0/32

1

1

20/39

67/33

** 0/26

** 0/21

** 0/45

** 0/46

* 0/19

0/12

-0/00

-0/04

** 0/49

** 0/44

** 0/53

** 0/64

1

2

14/14

48/27

** 0/20

0/14

** 0/35

** 0/35

0/12

0/06

-0/03

-0/08

** 0/41

** 0/31

** 0/40

1

3

14/29

70/38

** 0/43

** 0/24

** 0/48

** 0/49

** 0/29

** 0/27

-0/03

* 0/18

** 0/46

7/68

33/27

** 0/30

** 0/30

** 0/35

** 0/40

** 0/23

0/08

-0/06

0/00

1

4/43

22/90

** 0/28

** 0/24

* 0/18

** 0/20

** 0/41

** 0/40

** 0/40

1

*P< 0/05       **P< 0/01

8/71

36/21

** 0/42

** 0/24

** 0/41

** 0/45

** 0/29

** 0/28

-0/00

* 0/15

** 0/47

** 0/84

1

1

4

5

6

7

3/51

19/66

0/09

** 0/22

-0/00

0/10

* 0/18

** 0/33

1

8

2/96

18/93

** 0/44

** 0/34

** 0/29

** 0/37

** 0/44

1

9

3/43

19/66

** 0/32

** 0/25

** 0/34

** 0/42

1

10

4/00

22/84

** 0/65

** 0/26

** 0/61

1

11

جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

4/29

21/41

** 0/53

** 0/27

1

12

4/22

22/25

** 0/32

3/26

21/39

1

1

13

14
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جدول  1نشان میدهد ،بیشترین سطح بین شرکتکنندگان در ابعاد طر حوارههای ناسازگار اولیه
مربوط به حوزۀ دیگرجهتمندی است .همچنین ،بیشترین سطح مربوط به مؤلفههای کمالگرایی
در خردهمقیاس نظم و سازماندهی به دست آمد .طبق ماتریس همبستگی بین حوزههای بریدگی
و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل ،دیگرجهتمندی ،محدودیتهای مختل ،تالش برای عالی
بودن ،نیاز به تأیید ،فشار از سوی والدین با نگرشهای مربوط به انتخاب همسر ارتباط مثبت وجود
دارد .بهمنظور تعیین سهم هر یک از حوزههای طر حوارههای ناسازگار اولیه و ابعاد کمالگرایی در
پیشبینی نگرشهای مربوط به انتخاب همسر از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام
استفاده شد که نتایج آن در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام مربوط به نگرشهای انتخاب همسر از طریق
حوزههای طر حوارههای ناسازگار اولیه و ابعاد کمالگرایی
مدل
1
2
3
4

شاخص

مجموع
مجذورات

Df

میانگین
مجذورات

رگرسیون

9622/058

1

9622/058

باقیمانده

84319/550

161

523/724

رگرسیون

12696/216

2

6348/108

باقیمانده

81245/391

160

507/784

رگرسیون

14739/975

3

4913/325

باقیمانده

79201/632

159

498/123

رگرسیون

17063/390

4

4265/847

باقیمانده

76878/218

158

486/571

F
18/372
12/502
9/864
8/767

سطح
معناداری
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

R

R2

0/320

0/102

0/368
0/396
0/426

0/135
0/157
0/182

ضریب
تبیین

0/097
0/124
0/141
0/161

خطای
برآورد

22/885
22/534
22/318
22/058

نتایج جدول  ،2نشان داد که حوزۀ بریدگی و طرد طر حوارههای ناسازگار اولیه قویترین رابطه را
با نگرشهای مربوط به انتخاب همسر دارد ( .)=18F/372 ،df=1 ،p=0/1000 ،R=0/32این متغیر،
 9درصد از میزان نگرشهای مربوط به انتخاب همسر را پیشبینی میکند .در مرحلۀ بعد با اضافه
شدن مؤلفه فشار از سوی والدین ،ضریب همبستگی به  0/36و ضریب تبیین به  12درصد ارتقا
یافت .در گام سوم و با اضافه شدن نشخوار فکر نیز ضریب همبستگی  0/39و ضریب تبیین 0/14
به دست آمد .در نهایت ،با اضافه شدن مؤلفه تالش برای عالی بودن ،ضریب همبستگی به 0/42
و ضریب تبیین به  16درصد ارتقا یافت .این بدانمعنا است که حوزۀ بریدگی و طرد طر حوارههای
ناسازگار اولیه ،مؤلفه فشار از سوی والدین ،نشخوار فکر و تالش برای عالی بودن در مجموع  16درصد
از واریانس نگرشهای مربوط به انتخاب همسر را تبیین میکنند.
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جدول  .3شاخصهای آماری و ضرایب متغیرهای پیشبین در رگرسیون مربوط به
نگرشهای انتخاب همسر
شاخص

ضریب غیراستاندارد بتا

خطای معیار

مقدار ثابت

101/503

6/202

حوزه بریدگی و طرد

0/378

0/088

مقدار ثابت

81/180

10/272

حوزه بریدگی و طرد

0/331

0/089

0/280

فشار از سوی والدین

1/056

0/429

0/185

مقدار ثابت

89/127

13/172

حوزه بریدگی و طرد

0/370

0/090

0/314

فشار از سوی والدین

1/305

0/442

0/229

2/950

نشخوار فکر

-1/176

0/580

-0/159

-2/026

0/044

مقدار ثابت

85/935

14/163

6/067

0/000

حوزه بریدگی و طرد

0/375

0/089

0/318

4/209

0/000

فشار از سوی والدین

1/070

0/450

0/188

2/376

0/019

نشخوار فکر

-1/675

0/618

-0/227

-2/713

0/007

تالش برای عالی بودن

1/467

0/671

0/181

2/185

0/030

متغیر

ضریب استاندارد بتا
0/320

T

سطح معناداری

16/367

0/000

4/286

0/000

7/903

0/000

3/723

0/000

2/461

0/015

7/450

0/000

4/107

0/001
0/000

نتایج ضرایب بتای استاندارد شده نشان میدهد ،حوزۀ بریدگی و طرد طر حوارههای ناسازگار اولیه
( ،)<0P/0001 ،=B-0/318فشار از سوی والدین ( )<0P/001 ،=0B/188و تالش برای عالی بودن
( )<0P/030 ،=0B/181به صورت مثبت و نشخوار فکر ( )<0P/007 ،=B-0/227به صورت منفی
نگرشهای مربوط به انتخاب همسر را پیشبینی میکنند .بر اساس ضریب بتا ،به ازای یک واحد
افزایش در حوزۀ بریدگی و طرد طر حوارههای ناسازگار اولیه ،میزان نگرشهای مربوط به انتخاب
همسر  0/31واحد ،به ازای یک واحد افزایش در فشار از سوی والدین میزان نگرشهای مربوط به
انتخاب همسر  0/18واحد و به ازای یک واحد افزایش در تالش برای عالی بودن میزان نگرشهای
مربوط به انتخاب همسر  0/18واحد افزایش مییابد .همچنین ،به ازای یک واحد افزایش در نشخوار
فکر ،میزان نگرشهای مربوط به انتخاب همسر  -0/22واحد کاهش یافت .بنابراین ،با توجه به
این یافتهها از میان چهار متغیر پیشبین معنادار ،حوزۀ بریدگی و طرد طر حوارههای ناسازگار اولیه با
قدرت بیشتری میتواند نگرشهای مربوط به انتخاب همسر را پیشبینی کند.

114

 سال سوم ،شماره اول ،پیاپی ،7بهار و تابستان1396

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی توان پیشبینی کمالگرایی و طر حوارههای ناسازگار اولیه در نگرشهای
مربوط به انتخاب همسر در میان دانشجویان و طالب شهر قم اجرا شد .یافتههای پژوهش نشان داد
که همبستگی بین نگرشهای مربوط به انتخاب همسر با زیرمقیاسهای کمالگرایی (بجز نظم و
سازماندهی ،هدفمندی ،معیارهای باال برای دیگران ،تمرکز بر اشتباهات و نشخوار فکر) و حوزههای
طر حوارهای (بجز گوشبهزنگی و بازداری) معنادار است .تحلیل رگرسیون گامبهگام نیز نشان داد
که حوزۀ بریدگی و طرد از طر حوارههای ناسازگار اولیه و مؤلفههای فشار از سوی والدین ،نشخوار
ً
فکری و تالش برای عالی بودن از کمالگرایی ،جمعا توان تبیین 16درصد از واریانس نگرشهای
مربوط به انتخاب همسر شرکتکنندگان را دارند .این یافتهها با نتایج پژوهشهای خسروی ،سیف
و عالی ( ،)۱۳۸۶رضاخانی ،نوری قاسمآبادی و جانبخش ( ،)1389بهزاد ( ،)1389احتشامزاده،
مکوندی و باقری (،)1389هاشمی ،سوری و عاشوری ( ،)1394خجستهمهر و همکاران (،)1395
طرزیوهمکاران ( ،)1395یانگ ( ،)1997مارتین و اشبای ( ،)2004هرینگ و همکاران ( )2004و
ریگو و کانها )2008( 1همسو و هماهنگ است.
در تبیین نقش کمالگرایی در پیشبینی نگرشهای مربوط به انتخاب همسر میتوان گفت:
کمالگرایی منفی با اختالل در نوع نگرش ،هیجان منفی ،اضطراب و باورهای غیرمنطقی رابطۀ
مستقیم دارد و از مبانی شناختی سرچشمۀ بروز آنها بهشمار میآید .بنابراین ،بدیهی است که بر
دیدگاه فرد نسبت به خود و انتخاب همسر تأثیر میگذارد .کمالگرایی منفی بر خالف کمالگرایی
مثبت ،نشاندهندۀ گرایش و عالقه فرد به درک محیط پیرامون به گونه قانون همه یا هیچ است
ً
که معموال با شکست مواجه میشود .همچنین افراد دارای کمالگرایی به طور مداوم به عواقب
اعمال خود میاندیشند و همواره تالش میکنند به بهترین روش عمل کنند .آنها همیشه انتظار دارند
ً
که کارهای خود را به بهترین نحو انجام دهند که معموال در این کار موفق نیستند .این عوامل
ابتدا باعث شناسایی و ارزیابی ناقص یا نادرست نگرشهای مربوط به انتخاب همسر و سپس باعث
انتخاب مال کهای همسرگزینی اشتباه و غیرواقعبینانه میشود .همچنین ،کمالگرایی یک منبع
دائمی استرس محسوب میشود ،این ویژگی اغلب اوقات فرد را با احساس ناکامی و شکست باقی
میگذارد .افراد کمالگرا خود را ملزم به بینقص بودن میدانند و این انتظار ثابت و مداوم بهعنوان
یک منبع استرس عمل میکند .استرس نیز میتواند بر تصمیمگیریهای فرد تأثیر بگذارد .نظر
به اینکه یکی از تصمیمهای مهم زندگی افراد ازدواج است ،داشتن انتظار غیرواقعبینانه از خود و
دیگران و جامعه میتواند بر نگرشها ،باورها و انگیزههای افراد مؤثر باشد.
رابطۀ طر حوارههای ناسازگار اولیه با نگرشهای مربوط به انتخاب را نیز چنین میتوان تبیین
1. Rego, A, & Cunha, M.P,
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کرد :به باور یانگ طر حوارههای ناسازگار اولیه ،هسته خودپنداره را شکل داده و بر شیوه تعامل افراد
با محیط پیرامون خود تأثیر میگذارند .آنها اغلب بهعنوان الگوهایی برای پردازش تجربیات افراد
به کار میروند و اندیشه و روابط فرد با دیگران را تعیین میکنند و چگونگی درکی را که هر فرد از خود
و جهان پیرامونش دارد ،مشخص میکنند .بنابراین ،ازآنجاکه محتوای طر حوارهها ،کلیه جنبههای
زندگی فرد ،اعم از آ گاهانه یا غیرآ گاهانه را دربر میگیرد ،بدیهی است که ردپای تأثیر طر حوارهها در
مال کهای انتخاب همسر را نیز میتوان مشاهده کرد.
در تبیین نقش حوزۀ بریدگی و طرد طر حوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی نگرشهای مربوط
به انتخاب همسر چنین میتوان گفت که افراد دارای طر حوارههای حوزۀ بریدگی و طرد بر این باورند
که نیازشان به ثبات ،امنیت و محبت برآورده نمیشود و نمیتوان دلبستگی ایمن و رضایتبخشی
با دیگران برقرار کرد (یانگ ،کلوسکو و ویشار .)2003 ،این افراد تمایل دارند به گونهای نسنجیده و
شتابزده از یک رابطه خود  -آسیبرسان به رابطهای دیگر پناه ببرند و از لحاظ هیجانی ،بیثبات،
غیرقابل پیشبینی ،اعتمادناپذیر ،نامنظم و نسبت به دریافت محبت یا برقراری ارتباط با دیگران
بیاعتماد هستند .آنها احساس میکنند ،افراد مهم زندگیشان نمیتوانند حمایت عاطفی و تشویق
الزم را به آنها بدهند و تمایالت و نیازهایشان به حمایت عاطفی به اندازه کافی از جانب دیگران ارضا
نخواهد شد .این افراد بسته به اینکه بخواهند تسلیم طر حواره شوند و یا آن را به صورت افراطی
جبران کنند ،ممکن است برای جبران کمبود و به دست آوردن حمایت ،به جهت اجتناب از درد
طر حواره محرومیت هیجانی و رهاشدگی و یا به خاطر انکار نقص و بیارزشی خود ،نگرشهای
غیرواقعبینانهای نسبت به انتخاب همسر داشته باشند .برایناساس ،چنانچه فردی در کودکی از
پذیرش و محبت اطرافیان محروم مانده و در این زمینه احساس فقدان و کمبود میکند .یا افرادی
که از کودکی طرد شده و هیچگاه نتوانستهاند در رابطه با والدین و همساالن خود صمیمیت را تجربه
کنند؛ چنین افرادی ممکن است در بزرگسالی جویای همسری باشند که به عواطف و احساسات آنها
اهمیت زیادی بدهد ،همیشه در کنارشان بوده و در مقابل آنها احساس مسئولیت و تعهد کامل کند.
از سوی دیگر ،این افراد به خاطر ترس از طردی که ریشه در کودکی دارد ،پیوسته پیشبینی میکنند
که همسر آیندهشان ،آنها را طرد کرده و به فرد دیگری عالقهمند خواهد شد .بنابراین ،ممکن است
به احتمال بیشتر از افکار الزامآورتر برای انتخاب همسر استفاده کنند تا بدینوسیله احتمال موفقیت
خود را در انتخاب باال ببرند.
اسالم نیز در جهت تغییر باورهای فردی و فرهنگی نادرست کوشیده است و بهعنوان دین برخوردار
از نظام جامع ،که سعادت انسان را تضمین میکند ،دربارۀ موضوع انتخاب همسر معیارهای
متعددی را ارائه کرده است که در نظر داشتن آنها ،زمینهساز نگرشهای مثبت و تأسیس خانواده
مطلوب بهشمار میرود .در اسالم ،بر اصل همسان همسری ،بهعنوان معیار همسرگزینی و ضامن
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انسجام خانواده ،در ذیل عنوان «کفویت» تأ کید شده است .از مهمترین معیارهای انتخاب همسر در
دیدگاه اسالم میتوان به دینداری وایمان (بقره ،)221 :حسن خلق (کلینی ،1365 ،ج  ،5ص ،)563
مهرورزی (واقعه )36 :و صالحیت خانوادگی (طبرسی ،1370 ،ص  )197اشاره کرد.
نتایج این پژوهش ،عالوه بر توسعه و گسترش ادبیات علمی موجود دربارۀ نگرشهای مربوط به
انتخاب همسر ،دارای تلویحات کاربردی جهت اصالح و پیشرفت برنامههای آموزشی و مشاورهای
روانشناسان در موضوع ازدواج است .در این زمینه ،میتوان با شناسایی باورهای غیرمنطقی
ازدواج ،توجه بیشتر به سازۀ کمالگرایی و انتظارات افراد ،بر تقویت باورهای منطقی جوانان متمرکز
شد و بر تدوین برنامههای فرهنگی _ آموزشی برای والدین و اصالح الگوهای فرزندپروری آنها جهت
پیشگیری و کاهش عوامل زمینهساز نگرشهای غیرمنطقی فرزندان نسبت به ازدواج تأ کید کرد.
منابع
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