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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پشیمانی، خودتردیدی و افسردگی در 

نفر از جامعه  457بینی خود انتقادی انجام شد. بدین منظور تعداد پیش

به  96-97آماری دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی 

ت انتخاب و عالوه بر اطالعا ایای چند مرحلهگیری خوشهروش نمونه

 (2004، س سطوح خودانتقادی )تامپسون و زاروفاــمقیرافیک، به دموگ

د. ( پاسخ دادن2014پذیری )واتسون و همکاران، سرشت و هیجانمقیاس  و

گانه به های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون چندها با استفاده از روشداده

گی . نتایج حاصل از همبستمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت روش همزمان

تقادی نشان داد که بین ابعاد پشیمانی، خودتردیدی و افسردگی با خود ان

دار وجود دارد. همچنین متغیرهای پشیمانی، رابطه مثبت و معنی

ا به ردرصد از تغییرات خود انتقادی  35خودتردیدی و افسردگی توانستند 

رسد که ابعاد سرشت بینی نمایند. در کل به نظر میطور معناداری پیش

د طفی منفی نظیر پشیمانی، خودتردیدی و افسردگی، نقش مهمی در خوعا

 ها را در نظر گرفت.انتقادی دارند و بنابراین بایستی در مداخالت بالینی آن

 

 پشیمانی، خودتردیدی، افسردگی، خود انتقادی: یدیکل واژگان

 Abstract 
This study aimed to determine the role of regret, self-

doubt, and depression in predicting self-criticism.  457 

students from statistical population of students of Iran 

University of Science and Technology in the academic 

year 2017-2018 were selected by multistage cluster 

sampling. They were assessed by the Levels of Self-

Criticism Scale (Thompson &  Zuroff, 2004) and 

Temperament and Affectivity Inventory (Watson et al, 

2014). Besides they completed a demographic survey. 

Data were  analyzed  by descriptive Statistics and 

Simultaneous Regression. The results of correlation 

showed that there is a positive and significant 

relationship between dimensions of regret, self-doubt, 

and depression with self-criticism. Also, The research 

findings showed that regret, self-doubt, and depression 

are predicted of 35 percent changes in self-criticism. 

In general, It seems that affective temperaments 

dimensions such as regret, self-doubt, and depression 

play an essential role in self-criticism, and therefore, 

should be considered in interventions related to 

clinical disorders. 

Key words: : Regret, Self-Doubt, Depression, Self-

Criticism 
 98 اسفندویرایش نهایی :    98پذیرش: اردیبهشت    98  فروردین دریافت :                        پژوهشی نوع مقاله :

 

 مقدمه
دار اعتنایی به توسعه روابط معنی(، بی1396داشتن انتظارات باال از خود و تالش برای موفقیت )شیخ اسالمی، ، به عنوان 1خود انتقادی

همکاران،  و 3شود )اعظم(، شکست در رعایت استانداردها، احساسات پستی و کاهش خود ارزشی تعریف می2007، 2بین فردی )کانتازارو

شوند. این افراد، درگیر یک خودارزیابی ناگوار ارزشی، پستی، انتقاد و گناه مشخص میت بی(. افراد خود انتقادگر، توسط احساسا2016

ها اقدامات خود را مساوی با شکست آن(. 2014، 4پذیر هستند )کامپوس و مسکوئیتاشوند و نسبت به تجارب شکست و انتقاد، آسیبمی
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انجامد های اجتماعی میها از شبکهصول را دارند و همین امر، به کنار کشیدن آنقلمداد کرده، فقط انتظار استانداردهای باال و غیر قابل ح

افراد خود انتقادگر، باورهایی منفی در مورد خود دارند که در مراحل مختلف زندگی یا در طول زمان، (. 2014، 1زایون -)ایانکو، بودنر، بن

هایی در شکل، شدت و تواند شامل تفاوتاند توسط عموم تجربه شود، اما میتوشود. اگر چه خود انتقادی میای پایدار حفظ میبه گونه

های خودارزیابانه خود را بیش از حد جلوه انتقادگر، نگرانی خود های(. شخصیت2،2013پیامدهای مختلفی برای هر فرد باشد )کانان و لویت

 (،1995، 3د )مونگراین و زاروفندهنه تعامالت بین فردی نشان مید، استانداردها و نیازهای شخصی باالیی برای بازشناسی در هزیندهمی

د. افراد خود انتقادگر، تمایل دارند گزارش نهایی درباره حفظ شخصیت و نیز تمایلی قوی برای حفظ حس خودارزشمندی باال دارنگرانی

گر والدین خود را به عنوان افرادی محدود کننده، کنترلشوند. این افراد، ها مانع از استقالل و رشد حس شایستگی در خود مینمایند که آن

 (. 2007کنند )کانتازارو، و طرد کننده توصیف می

انتقادی قرار  ین پیوستار، نوعی از خودگیرد. در یک سر افکنی معیار عمل در یک پیوستار قرار میانتقادی بر پایه میزان درون خود

. استستانداردهای درونی انتقادی وجود دارد که مستلزم ا و در انتهای دیگر آن، نوعی از خود بودهدارد که بر استانداردهای بیرونی متکی 

ای، به عنوان دید منفی نسبت به خود به سبب مقایسه خود با دیگران تعریف شده است. در این سطح، تمرکز بر انتقادی مقایسه خود

رسند و در نهایت به نارضایتی و ناراحتی از رویارویی و و منتقد به نظر می مقایسه نامناسب خود با دیگرانی است که برتر، متخاصم

شده، به عنوان دید منفی نسبت به خود به سبب مقایسه خود با استانداردهای انتقادی درونی انجامد. خودشدن توسط دیگران میارزیابی

ها غیرممکن است؛ ولی این عدم تحقق از دید ی هستند، تحقق آنشخصی و درونی تعریف شده است. از آنجا که این استانداردها بسیار قو

گیرد، بسیار آید. مجازاتی که فرد به سبب نرسیدن به این استانداردها برای خود در نظر میانتقادگر، ضعف و نقص به شمار می فرد خود

 (.1396نامعقول است )شیخ اسالمی، 

خصوص با  4ابعاد سرشت عاطفی خود انتقادی باتوان چنین استنباط نمود که ها، میهای حاصل از پژوهشبا در نظر گرفتن یافته

سرشت عاطفی،  (.2014؛ کامپوس و مسکوئیتا، 2017؛ دی لئون، 1995سطوح باالی عاطفه منفی در ارتباط است )مونگراین و زاروف، 

های ساختاری، ژنتیکی و بیولوژیکی قرار دارند )کسبیر، گاندوگار، کاکوکسوباسی و رهایی است که بر پایهها و رفتای نگرشتوصیف کننده

های اولیه است که به های عاطفی، بر اساس نظریات ارسطو، کرچمر و کراپلین در مورد سرشت(. تئوری معاصر سرشت2013، 5یایالسی

بینی . اکثر مطالعات قبلی مرتبط با سرشت، به پیشبی شدیداً عاطفی اشاره دارندسرشت، به عنوان یک صفت رفتاری پایدار با ترکی

(. این 2017، 6ریستیک -)جاردیک، هینیک، استانوجویک، زکویک و آیجاتویک اندهای روانشناختی پرداختهنابهنجاری یا بدکارکردی

ی پذیر و مضطرب هستند که تحت عنوان زیر مجموعهخو، هایپرتایمیک، تحریکهای مختلف شامل پنج سرشت افسرده، ادواریسرشت

زگاری یافته باشند ای تکاملی ساها ممکن است در قالبی مفید و مؤثر در زمینهشوند. این سرشتشناسی روانی توصیف مینشانگان آسیب

طالعات ملی در سطحی گسترده، باشد. در بیشتر می توزیع جنیستی مشخصی میدهنده(. سرشت عاطفی نشان2017، 7و همکاران )جاراکز

)وازکوئز، توندو،  شودکه سرشت هایپرتایمیک در مردان بیشتر یافت میتر است؛ در حالیسرشت مضطرب و افسرده در زنان شایع هر دو

رسد که سرشت هایپرتایمیک از چهار نشان داد که به نظر می (2012و همکاران ) وازکوئزنتایج آنالیز ترکیبی (. 2012، 8مازارینی و گوندا

ها، پذیر با یکدیگر ارتباط بیشتری دارند و روابط بین آنخو و تحریکهای افسرده، مضطرب، ادواریسرشت دیگر مستقل است. سرشت

 دهد.های فرهنگی و ملی را نشان میبعضی از خصوصیات جهانی همچون ویژگی

اند. اند و در طول زمان، ابزارهای متفاوتی برای سنجش آن ایجاد گردیدهعددی در مورد سرشت عاطفی مطرح شدهتا کنون نظریات مت

های مرتبط با عواطف های مقیاس( با در نظر گرفتن محدودیت2014) 9جاینی -در این راستا، واتسون، استاسیک، شمیلوسکی و ناراگون

ی مثبت عاطفهدند. نمورا ایجاد  TAI)10(پذیری بت و عاطفه منفی، مقیاس سرشت و هیجانالگوی دو عاملی عاطفه مث اساسپیشین، بر 

                                                           
1 . Iancu, Bodner & Ben-Zion 
2 . Kannan, & Levitt 
3 . Mongrain, &  Zuroff 
4 . Affective Temperament 
5 . Kesbir, Gundogar, Kucuksubasi & Yaylasi 
6 . Jaredic, Hinic, Stanojevic, Zecevic & Ignjatovic-Ristic 
7 . Jaracz & et al.   
8 . Vazquez, Tondo, Mazzarini & Gonda 
9 . Watson, Stasik, Chmielewski, & Naragon-Gainey   
10 . Temperament and Affectivity 
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به زنگی و شور و اشتیاق ی مثبت باال، دارای احساس هوشیاری، گوشبه میزان تعامل لذت بخش فرد با محیط اشاره دارد. افراد با عاطفه

ی منفی گردد. عاطفهز پریشانی ذهنی و تعامل ناخوشایند با محیط تعریف میی منفی به عنوان بعدی ابه زندگی هستند. در مقابل، عاطفه

گیرد. بنابراین به شدت با مشکالت سالمت روان همبسته حاالت خلقی مختلفی چون احساسات خشم، ترس، گناه و درماندگی را در بر می

منفی موجود در از جمله ابعاد عاطفه (. 1397ی و شعیری، نماید )میرزایبوده و نقش مهمی در چندین اختالل از جمله افسردگی ایفا می

کنند که هیجانی است که افراد زمانی که درک و تصور می ،د. پشیمانیتوان برشمررا می پشیمانی، خودتردیدی و افسردگی این مقیاس،

؛ 2007، 1نمایند )زیلنبرگ و پیترزبه میتوانست بهتر باشد، آن را تجرشان میگرفتند، وضعیت فعلیاگر فقط به نحو متفاوتی تصمیم می

خود، با دقت بیشتری به  های زندگیگیریپشیمانی افراد را وا دارد که در هر مرحله از تصمیم ممکن است. (2018، 2و همکارانچیوال 

ها دشوار یا زای زندگی که غلبه بر آنبتوانند تجارب استرس ( تا2015، 3تفکر و تأمل بپردازند )ایانللو، پروکا، ریوا، آنتونیتی و پراوتونی

خودتردیدی، عمل یا حالت شک به خود است که به صورت یک حس  (.2018، 4غیرممکن است را حل نمایند )هریوت، راش و گوئین

افسردگی، یک حالت روانی ناخوش  و(؛ 2012، 5شود )برزلو، گوئرتاز، آرکین و اولسونثباتی در دیدگاه خود تعریف میذهنی تردید یا بی

(. 1391شود و در بیشتر مواقع، با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است )دادستان، پذیری مشخص میاست که با دلزدگی، یأس و خستگی

که افسردگی با نشان داد ( 2015و همکاران ) 7و دینگر (2007و همکاران )6، لویتن(2014کامپوس و مسکوئیتا ) هایی چوننتایج پژوهش

به ترتیب،  (2015) 9گاوتریو، شری، ماشکواش و استوارت( و 2017) 8لئونهایی نظیر دیخودانتقادی در ارتباط است. همچنین در پژوهش

ی پژوهشی در هیچ اثر از امکان ارتباط پشیمانی و خودتردیدی با خود انتقادی به صراحت، سخن به میان آمده است، اما به عنوان یافته

ی به تحقیقات محدود صورت گرفته و خأل پژوهشی که در پیشینه با توجهلذا های داخلی و خارجی یافت نشد. تحقیقاتی، موردی در پژوهش

ارتباط ابعاد سرشت عاطفی بویژه عواطف منفی نظیر پشیمانی، خودتردیدی و افسردگی با صفات بالینی نظیر خود انتقادی، و نیز نقش 

ی تعیین نقش ابعاد پشیمانی، خودتردیدی و افسردگبا هدف پژوهش حاضر انجام  کند،ی در اختالالت بالینی ایفا میمهمی که خودانتقاد

 .یابدبینی خودانتقادی ضرورت میدر پیش

 

 روش 
 صنعته علم و شامل کلیه دانشجویان دانشگا ی آماری پژوهش، جامعهمطالعات همبستگی قرار دارد. الگوی پژوهش حاضر در طبقه 

(، برای اطمینان از اندازه 2007ز این جامعه، با استفاده از رهنمود تبانچیک و فیدل )ا بود. 96-97در نیمسال دوم سال تحصیلی ایران 

بین، بایستی حداقل هشت مشارکت کننده برای هر متغیر کافی نمونه برای اجرای تحلیل رگرسیون با توجه به تعداد متغیرهای پیش

برابر تعداد نمونه است(،  Nبین و برابر تعداد متغیرهای پیش mکه در این فرمول، ≤m8+50 N)وجود داشته باشد  50وه بین به عالپیش

برق، مکانیک،  هاینفر؛ بدین صورت که از بین دانشکده 500ای معادل ای، حجم نمونهمرحلهای چندگیری تصادفی خوشهنمونه از روش

های گزارشی در کالسها به صورت خودآزمودنی برای مطالعه تعیین و انتخاب شد. پرسشنامه 100دانشکده  و از هرعمران، فیزیک، معارف 

در  .وارد تحلیل آماری گردیدمرد(  179زن و  278)پرسشنامه  457های مخدوش، تعداد درس تکمیل شدند. در پایان با حذف پرسشنامه

 8/60از نظر جمعیت شناختی ها آزمودنیند. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 24نسخه   SPSSافزارها با استفاده از نرماین پژوهش، داده

شجوی کارشناسی، درصد دان 3/68درصد مجرد بودند. از نظر تحصیالت،  3/85سال و  15/23، با میانگین سنی درصد مرد 2/39و  درصد زن

 ودند.درصد دانشجوی دکتری ب 9/3درصد دانشجوی کارشناسی ارشد و  8/27

 ابزار سنجش

                                                           
1 . Zeelenberg & Pieters 
2 . Cheval & et al.    
3 . Iannello, Perucca, Riva, Antonietti & Pravettoni 
4 . Herriot, Wrosch & Gouin 
5 . Braslow, Guerrettaz, Arkin & Oleson 
6 . Luyten 
7 . Dinger 
8 . De Leon 
9 . Gautreau, Sherry, Mushquash & Stewart 
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( ساخته شده است و روایی و 2004مقیاس سطوح خودانتقادی توسط تامپسون و زاروف ): ۱(LOSC)مقیاس سطوح خودانتقادی  

شامل       ست. این مقیاس  شده ا شد و دو مؤلفه گویه می 22پایایی آن محرز  سه با گویه( و خودانتقادی درونی  12ای )ی خودانتقادی مقای

سخ به هر ماده این مقیاس در یک طیف هفت درجه   گویه( را می 10) ست )    سنجد. پا صیف کننده من ا سیار خوب تو ( تا 6ای لیکرت از ب

ست )     صیف کننده من نی صالً تو صورت معکوس   21و  20، 16، 12، 11، 8، 6های گذاری گویهشود. همچنین نمره گذاری می( نمره0ا به 

ــود. روایی و پایانجام می ــون و زاروف )ش ــامل ( بر روی نمونه2004ایی این مقیاس را تامپس ــجو ارزیابی 144ای ش اند. به این کرده دانش

( 2004تامپســون و زاروف )همچنین، ای و خود انتقادی درونی بود. منظور، تحلیل عوامل مقیاس گویای دو عامل خود انتقادی مقایســه

گزارش کردند. در ایران روایی و پایایی این مقیاس در پژوهش موسـوی و   81/0کرونباخ ضـریب پایایی این پرسـشـنامه را به روش آلفای    

باخ برای خرده   1385قربانی )  ــه  87/0مقیاس خود انتقادی درونی   ( با روش آلفای کرون ــت آمد. همچنین در    55/0ای و مقایسـ به دسـ

شاهی )     سرو شی بهادری خ سانی درونی مقیاس خودانتقادی ر  1396پژوه ضریب هم ضر   89/0ا (  بنا بر اهداف گزارش کرد. در پژوهش حا

 بدست آمد. 83/0مقدار آلفای کرونباخ برای این مقیاس پژوهشگران نمره کل مقیاس مد نظر قرار گرفت و 

سون و همکاران )      :۲(TAI)پذیری سرشت وهیجان   مقیاس ست و متشکل از     2014این پرسشنامه توسط وات شده ا  93( طراحی 

شم، بی خرده12گویه و  شوخ           مقیاس خ ستجوی تجربه،  شیمانی، توانایی، ج سردگی، خودتردیدی، پ ضطراب، اف ستی، توجه، ا س اعتمادی، 

( در دو نمونه اصــلی و چهار نمونه 2014مکاران )های واتســون و هیافتهباشــد. ای میدرجه 5طبعی و کمرویی در یک مقیاس لیکرتی 

ها، در تمام موارد این های مذکور در این پرسشنامه، ثبات درونی باالیی دارند و در شش نمونه مورد بررسی آنفرعی، نشان داد که مقیاس

ضرایب آلفا باالتر از  سه خرده  سیار باالیی    TAIهای بود. همچنین مقیاس 75/0بود و حداقل تمام مقادیر  80/0مقیاس  اعتبار بازآزمایی ب

های مقیاسنمونه بودند. در پژوهش حاضــر، خرده 5های ( در داده86/0تا  74/0)از  80/0نشــان دادند و دارای میانگین ضــریب پایایی  

باشند. در پژوهش کاظمی  گویه می 7و  6، 5ابعاد به ترتیب شامل   گیری قرار گرفت که اینپشیمانی، خوتردیدی و افسردگی مالک اندازه  

سازه این مقیاس  1397) سب بودن روایی    با روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم ( روایی  سی قرار گرفت که نتایج حاکی از منا مورد برر

  بدست آمد. 85/0و  82/0، 79/0ها به ترتیب برابر با مقیاسمیزان آلفای کرونباخ نیز برای این خرده سازه این ابزار بود و

 

 یافته ها
 دهد:کندگی و ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه را نشان میهای مرکزی و پراشاخص 1جدول

 
 

 های مرکزی و پراکندگی متغیرها اتریس همبستگی و شاخصم -1جدول

انحراف  میانگین متغیرها

 استاندارد

1 2 3 4 

    _ 91/3 94/12 .پشیمانی1

   _ 37/0** 09/4 16/11 .خودتردیدی2

  _ 48/0** 42/0** 29/6 15/20 .افسردگی3

 _ 51/0** 44/0** 43/0** 91/18 30/84 .خود انتقادی4

       =N457 <P, **01/0 

عاطفی  . بین سرشت(>01/0P) دار وجود داردخودانتقادی رابطه مثبت و معنی طفی پشیمانی وعا ، بین سرشت1بر اساس نتایج جدول

خودانتقادی رابطه مثبت و  عاطفی افسردگی و بین سرشت .(>01/0P) دار وجود داردرابطه مثبت و معنی خودانتقادیخودتردیدی و 

 .(>01/0P) دار وجود داردمعنی

طاهای استقالل، های پرت، خطی بودن رابطه، خنرمال بودن، بررسی دادهرگرسیون یعنی  های اجرایفرضدر ادامه، از رعایت پیش

به منظور تعیین سهم هر یک از ابعاد پشیمانی، خودتردیدی و افسردگی سرشت عاطفی در سپس،  حاصل شد.ینان اطم تعداد کافی نمونه

                                                           
Criticism Scale-Levels of Self. 1 

Temperament and Affectivity Inventory. 2 
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نشان داده شده  2بینی خود انتقادی از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده گردید که نتایج مربوط به آن در جدولپیش

 است.
 

 متغیرهای مورد مطالعه بر خود انتقادی نخالصه مدل تحلیل رگرسیون همزما -2جدول

 R 2R SE F Sig  T Sig بینمتغیر پیش

 001/0 84/13 - 001/0 97/82 24/15 35/0 59/0 ثابت

 001/0 20/5 22/0      پشیمانی

 001/0 50/4 19/0      خودتردیدی

 001/0 20/7 32/0      افسردگی

 

برابر   2R( و میزان R=59/0بین و خود انتقادی )ضریب همبستگی بین متغیرهای پیش، در این بررسی مقدار 2بر اساس نتایج جدول

بین قابل تبیین است. به منظور بررسی معناداری ضریب درصد از میزان خود انتقادی از طریق متغیرهای پیش 35بدست آمد یعنی  35/0با 

( بنابراین >001/0Pو  =97/82Fمشاهده شده معنادار است ) Fدهد که میزان همبستگی بدست آمده، نتایج تحلیل واریانس نشان می

دهد که باشند. همچنین آزمون معناداری ضرایب رگرسیون نشان میبینی خود انتقادی میبین به طور کلی قادر به پیشمتغیرهای پیش

توانند واریانس ( می>001/0Pو  =19/0( و خودتردیدی )>001/0Pو  =22/0(، پشیمانی )>001/0Pو  = 32/0به ترتیب افسردگی )

 خود انتقادی را تبیین کنند.

 

 بحث و نتیجه گیری
. نتایج همبستگی م شدبینی خود انتقادی انجاپژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ابعاد پشیمانی، خودتردیدی و افسردگی در پیش

دار وجود دارد. خود انتقادی رابطه مثبت و معنی پژوهش نشان داد که بین ابعاد پشیمانی، خودتردیدی و افسردگی سرشت عاطفی با

، دینگر و (1995) 2مونگراین و زاروف(، 2007لویتن و همکاران )(، 1990) 1پژوهش حاضر با نتایج مطالعات نیتزل و هریس هاییافته

 ( همسو است.2014و کامپوس و مسکوئیتا ) (2015همکاران )

توان در تبیین این یافته میدار خود انتقادی است. بین مثبت و معنیپشیمانی پیشهای پژوهش حاضر نشان داد که همچنین یافته

باشد، در یا در حال انجام آن می ی انتخابی که فرد انجام دادهچنین گفت که پشیمانی بعدی از عاطفه منفی است که با فکر کردن درباره

ی (. طبق نظریه2005، 3خاب و یا فرایند منجر به انتخاب باشد )کانولی و ربارتباط است. تمرکز آن، ممکن است بر خود انتخاب، پیامد انت

ی تصمیم ضعیف، تمایل دارند از خود بپرسند که آیا تصمیم یا فرایندی افراد در صورت مواجه شدن با نتیجه 4(DJT)بینی تصمیم پیش

کنند و شدت پشیمانی که منجر به آن شده، موجه است یا خیر. اگر بخشی یا تمام آن تصمیم غیر قابل توجیه بود، احساس پشیمانی می

عالوه بر این،  تواند به سرزنش خود و خود انتقادی بینجامد.(. این روند می2005نولی و رب، اآنها با شدت پیامدها افزایش خواهد یافت )ک

پشیمانی ممکن است بر احساسات مرتبط با سالمت روان از جمله اضطراب و افسردگی تأثیر بگذارد. بنابراین پشیمانی ممکن است 

 (. 2017دی لئون، مرتبط است ) اد از خود و عناصر آنای باشد که به انتقخصیصه

توان گفت که به دار خود انتقادی است. در تبیین این یافته میبین مثبت و معنییافته دیگر پژوهش نشان داد که خودتردیدی پیش

سرزنش ها، خود را گیرند که در صورت برآورده نشدن آنرسد که افراد با خودتردیدی باال، استانداردهای باالیی برای خود در نظر مینظر می

ی اقدامات خود هستند، نسبت به رسد که افراد کمالگرای خود سرزنشگر، درگیر شک و تردید دربارهچنین به نظر میهمنمایند. می

رسد یلذا به نظر م (.2015نمایند )گاوتریو و همکاران، خود را مالمت می دهند و به شدتهای ادراک شده واکنش منفی نشان میشکست

 انجامد.دی و خود انتقادی رابطه دوسویه برقرار است که هر یک به دیگری میکه بین خودتردی

                                                           
1 . Nietzel & Harris   
2 . Mongrain & Zuroff 
3 . Connolly & Reb 
4 . Decision Justification Theory 
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 بینی خود انتقادیخودتردیدی و افسردگی در پیشنقش پشیمانی، 
The role of Regret, Self-Doubt and Depression in predicting Self-Criticism  

 

 
 

توان چنین گفت دار خود انتقادی است. در تبیین این یافته میبین مثبت و معنیافسردگی پیشنشان داد که نیز یافته نهایی پژوهش 

ها در طول های شخصی نگران هستند. آنست و ناکامی(، افراد خود انتقادگر به ویژه در مورد تجارب شک2008که طبق نظر بالت )

باشند )فالگارز و ی خود، تمایل به تجربه احساسات گناه و سرزنش خود دارند و بنابراین مستعد افسردگی میهای ادراک شدهشکست

د نظیر خودانتقادی در ارتباط دهند که افسردگی با پردازش هیجانات متمرکز بر خو(. همچنین، شواهد پژوهشی نشان می2017، 1همکاران

پذیر شده و مستعد تجربه افسردگی همراه است. از طرفی، افراد خود انتقادگر، هنگام رویارویی با موانع در راه رسیدن به اهدافشان، آسیب

(. از 1396خیز، بکفرد و سارزشی و شکست در مطابقت با معیارهای مورد انتظار هستند )جوهری های حقارت شدید، گناه، بیبا احساس

شمارند و لذا های خود را ناچیز و ناقص میهای درونی و بیرونی سطح باالیی که دارند، تالشدیگر سو، افراد خودانتقادگر، به دلیل آرمان

با نتایج  این یافته (.1395انجامد )شریعتی و همکاران، شوند که آن نیز به افسردگی بیشتر میانتظار می -ی معیوب شکستدچار چرخه

( و مونگراین و زاروف 2007(، لویتن و همکاران )2015(، دینگر و همکاران )1990(، نیتزل و هریس )2014پژوهش کامپوس و مسکوئیتا )

 ( همسو است.1995)

های ارزیابیهای اخیر، خود انتقادی توجه روزافزونی را به خود جلب نموده است. این سبک شخصیتی، با ترس از شکست و در سال

بطور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ابعاد پشیمانی، خودتردیدی و افسردگی (. 2013، 2دیگران در ارتباط است )یاماگوچی و کیم

پذیری به افسردگی و سایر به عنوان یک نشانگر آسیبسرشت عاطفی با خود انتقادی همبستگی وجود دارد. صفت بالینی خود انتقادی 

های متعددی در ارتباط است. بنا بر مدل نظری با ناسازگاری(، 2013الت روانشناختی در نوجوانان و بزرگساالن )یاماگوچی و کیم، اختال

های هیجانی، شناختی و بین فردی خود انتقادی به طور پویا در تعامل با عوامل محیطی است (، ویژگی2005) 3زاروف، سانتور و مونگراین

رسد که عواطف منفی افراد در ارتباط با خود انتقادی شود. بنابراین از آنجایی که به نظر میا و مشکالت روانی میهو سبب حفظ آسیب

ریزی برای درمان بسیاری از مشکالت بالینی مرتبط تواند در برنامههای عاطفی مؤثر در ارتباط با خود انتقادی میباشند؛ شناسایی مؤلفهمی

ی هایی بود که به مطالعهای مهم و کلیدی است نقش مؤثری ایفا نماید. این پژوهش، از نخستین پژوهشا مؤلفهکه خود انتقادی در آنه

بینی خود انتقادی پرداخت، فلذا تعمیم این نتایج مستلزم انجام تحقیقات نقش ابعاد پشیمانی و خودتردیدی سرشت عاطفی در پیش

 باشد.بیشتری می

آوری ها از طریق ابزار خود گزارشی جمعبا توجه به اینکه دادههایی مواجه بوده است؛ ها با محدودیتشاین پژوهش همچون سایر پژوه

ست، جانب احتیاط رعایت شود. همچنین، ماهیت طرح پژوهش حاضر که از نوع همبستگی ا ، لذا در تعمیم نتایج بایستیشدند

بعالوه، نظر گرفته شود.  د که باید درنمایی مورد بررسی در پژوهش مطرح میشناختی متغیرهاهایی را در زمینه اسنادهای علتمحدودیت

ی شرایط محیطی آزار رسد که ارزیابی این صفات، ممکن است به واسطهاگر چه سرشت و شخصیت مفاهیم پایداری هستند، اما به نظر می

شود که یشنهاد میپ گیرند.بهای اخیر، تحت تأثیر قرار اهز ارزیابی و به ویژه در ماای، از قبیل طالق، سوگ و درگیری، پیش دهنده

 های بالینی و غیردانشجویی اجرا شود.های آتی روی جمعیتپژوهش

 

 منابع
های پژوهشآموزان دارای تجربه خودآزاری. (. تأثیر آموزش پذیرش و تعهد بر خودانتقادی و شایستگی در دانش1396. )عفربهادری خسروشاهی، ج

 .18-33، 34، تربیتی

رس از شکست در افراد دچار ت(. تأثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودانتقادی و 1396. )جادخیز، سو سبکضا فرد، رجوهری

 .14-21، 1، 6، نشریه پرستاری قلب و عروقبیماری قلبی. 
 . تهران: سمت.1جلد  .روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی(. 1391. )ریرخدادستان، پ

رورزی بر افسردگی (. اثربخشی درمان مبتنی بر مه1395شریعتی، مریم، حمید، نجمه، هاشمی، سید اسماعیل، بشلیده، کیومرث و مرعشی، سید علی. )

 .43-50(، 1)17، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیو خودانتقادی دانشجویان دختر. 

. بینی افسردگی در دانشجویان دانشگاه تبریزنقش راهبردهای ناسازگارانه، نگرانی، نشخوار فکری و خودانتقادی در پیش(. 1396. )هامشیخ اسالمی، ال

  نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تبریز.پایان

                                                           
1 . Falgares & et al. 
2 . Yamaguchi & Kim 
3 . Zuroff, Santor & Mongrain 
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کارشناسی ارشد روانشناسی  نامهشخصیت، پایان(. روابط ساختاری ابعاد سرشت عاطفی با صفات بالینی و ابعاد نابهنجار 1397) .کاظمی، سیده آرزو
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