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مقدمه
باتوجه به ابعاد وجودی انسان ،ازجمله دارا بودن جنبههای
فردی و اجتماعی و نتایج تحقیقهایی که ویژگیهای
گوناگون انسان را همزمان مورد مطالعه قرار دهد ،به واقعیت
نزدیكتر و نتایج آن کاربردیتر خواهد بود .امروزه ارتباط با
دیگران ،یکی از مهمترین و با ارزشترین بخش زندگی هر
یك از ما را تشکیل میدهد .در واقع بیشترین ساعت عمر
ما با دیگران گذرانده میشود .در نتیجه نوع ارتباط در
زندگی هرکس نقش بسیار مهمی را ایفا میکند .احساس
تنهایی میتواند تأثیر قابل توجهی بر روابط بین فردی
وسالمت ما به جا بگذارد .این احساس ممکن است به بروز
مشکالت روانی مانند اضطراب و افسردگی منجر شود .برخی
از افراد با هر موقعیت اجتماعی و با هر تعداد دوستی که
دارند ،احساسهای عمیق و ثابتی از تنهایی دارند که از
درون آنها منشأ میگیرد و ناپدید نمیشود(رحیمی زاده،
 .)0965تمایل برای صمیمیت بین فردی با هرانسانی
اززمان تولد تا مرگ وجود دارد و هیچ انسانی نیست که به
خاطر ازدست دادن آن مورد تهدید قرار نگیرد .انسان با نیاز
به ارتباط و صمیمیت متولد میشود .همان طور که میدانیم
ماهیت انسان به طور طبیعی اجتماعی است .نیاز به تعلق
داشتن ،درانسان یك انگیزه اساسی را شکل میدهد و باعث
افکار ،هیجانات ورفتارهای بین فردی میشود.این نیاز شامل
یك تمایل فراگیر برای ایجاد و حفظ حداقل چند ارتباط
بین فردی مثبت است درحالی که تفاوتهای فردی در
شدت نیاز تعلق داشتن و چگونگی برآوردن آن وجود دارد.
ارضاء این نیاز مستلزم تعاملهای مثبت و زیاد با افراد دیگر
در یك موقعیت بادوام است که منجر به شادکامی و سعادت
طرفین میشود .بنابراین افرادی که در برقراری روابط
رضایت بخش با دیگران ناتوان هستند و در برآوردن نیاز
تعلق داشتن مشکل دارند ،به احتمال حس محرومیتی را
تجربه میکنند که خود را با احساس تنهایینشان
میدهند(رضایی و همکاران.)0968 ،
یکی از سازههای روانشناختی که از زمان فالسفه مورد
بحث بوده است ،احساس تنهایی است .در آن زمان احساس
تنهایی یك مفهوم مثبت به معنای کنارهگیری داوطلبانه
فرد از درگیریهای روزمره زندگی برای رسیدن به
هدفهای باالتر(مانند تعمق،مراقبه و ارتباط باخداوند) تلقی
میشد .اما ،امروزه در متون روانشناختی به احساس تنهایی
مثبت پرداخته نمیشود ،بلکه حالتی درنظر گرفته میشود
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که در آن فرد فقدان روابط با دیگران ادراک یا تجربه میکند
و شامل عناصر اصلی و مهمی مانند احساس نامطلوب فقدان
یا از دست دادن همدم ،جنبههای ناخوشایند و منفی روابط
از دست رفته و از دست دادن سطح کیفی روابط با دیگری
است(هنریچ و همکاران .)8559 ،احساس تنهایی به عنوان
یك وضعیت روانی تحریك کننده مؤثر بر یك موقعیت
روانی و ویژگیهای عاطفی و فیزیولوژیکی است .احساس
تنهایی یك تجربه ذهنی است که نه لزوماً به انزوا ،اما به
جای آن به علت نقایص ادراک خود در روابط اجتماعی
است.احساس منفی در مورد عواملیکه به سطح شناختی،
نقص در روابط اجتماعی و همچنین احساس تنهایی
میتواند ذهنی باشد(کاسکان و همکاران.)8505 ،کمال
طلبی و کمال گرا بودن یکی از واژههایی است که به صورت
گسترده بکار برده میشود .کمالگرایی ،به افکار و رفتارهای
خودتخریب گرانهای اشاره میکند که هدف آنها رسیدن
به اهداف به شدت افراطی و غیرواقع گرایانه است .در واقع
کمالگرایی باوری غیرمنطقی است که اشخاص نسبتبه خود
و محیط اطراف خود دارند.افرادی که کمالگراهستند،
معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کاملبوده و هرگونه
تالشی در زندگی باید بدون اشتباه وخطا باشد .انسانهای
کمال طلب ،فشاری دائمی برای حرکت به سمت هدفهای
غیرقابل دستیابی در درون خود احساس میکنند .آنها
ارزش خودشان را با کارایی خودشان و دستاوردهایشان
میسنجند.طبیعی است این رفتار در موارد زیادی میتواند
به ناامیدی و ناراحتی منجر شود و افراد کمال طلب ،به
منتقدان سرسخت خودشان تبدیل میشوند .تالش پیوسته
و انعطاف ناپذیر برای اینکه همه چیز بدون ایراد باشد،و هیچ
مشکل و خطایی وجود نداشته باشد ،استفاده از این قضاوت
سختگیرانه در مورد خود و دیگران ،بینقص بودن ،باور به
اینکه فقط یك راه درست برای انجام هر کاری وجود دارد،
سخت بودن در تغییر دیدگاههای خود ،توجه بیش از حد
به جزییات و نظم و ساختار را میتوان در این افراد جویا
شد (نوری ثمرین و همکاران .)0960 ،در صورتی که یکی
از جنبههای رشد انسان فرایند اجتماعی شدن است.از نظر
سالیوان ( )0659لزوم برقراری ارتباط با دیگران به دلیل
ریشه داشتن آن در نیازهای اساسی انسان یعنی ذاتی بودن
زندگی جمعی انسانها ،ضرورت تماس با دیگران را به عنوان
امری گریز ناپذیر جلوه میدهد .عدم ارضای این نیاز منجر
به احساس تنهایی میگردد(خلعتبری وهمکاران.)0926 ،
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از سویی دیگر الکسیتیمیا نوعی نقص و نارسایی خلقی
است که در طیف وسیعی از اختاللهای روانپزشکی و
طبیگزارش میگردد .الکسیتیمیا باعث ناتوانی در پردازش
شناختیاطالعات هیجانی و تنظیم هیجانها میشود
(استاسویچ و همکاران .)8508 ،الکسیتیمیا سازهای است
چند وجهی متشکل از .0 :دشواری در شناسایی احساسها
و تمایز بین احساسها و تهییجهای بدنی مربوط به
انگیختگی هیجانی؛  .8دشواری درتوصیف احساساتبرای
دیگران؛ .9قدرت تجسم محدود که برحسب فقر خیال
پردازیها مشخص میشود؛  -.4سبك شناختی
عینی(غیرتجسمی) ،عملگرا و واقعیت محور یا
تفکرعینی(کریبیگ )8505 ،و(بشارت و همکاران.)0969،
ویژگیهای اصلی الکسیتیمیا عبارتاند از :ناتوانی در
بازشناسی و توصیف کالمی هیجانهای شخصی،فقر شدید
تفکر نمادین که آشکارسازی بازخوردها ،احساس ،تمایل و
سائقها را محدود میکند ،ناتوانی در به کارگیری احساسها
بهعنوان عالیم مشکالت هیجانی ،تفکر انتفاعی در مورد
واقعیتهای کماهمیت بیرونی ،کاهش یادآوری رویاها،
دشواری در تمایز بین حالتهای هیجانی و حسهای بدنی،
قیافهی خشك و رسمی ،فقدان جلوههای عاطفی چهره،
ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی است .افراد
الکسیتیمیا عوامل خطرساز مهمی برای اختاللهای روان
تنی و خلقی هستند چرا که ،این افراد در شناخت وتنظیم
هیجانهای خود بامشکل مواجه هستند (شاهقلین و
همکاران .)0929 ،الکسی تیمیا یکی از مؤلفههایی است که
با احساس تنهایی در ارتباط است ،بدین صورت که این افراد
در تمایز احساسهای درونی و بیرونی مشکل دارند(پارکر و
همکاران .)8556 ،تجربههای کودکی با مراقبانی که
هیجانهایشان رانشان نمیدهند و ابراز نمیکنند ،یاکسانی
که هیجانهای در حال تحول و شکلگیری کودک را به
رسمیت نمیشناسند و با هیجانهای کودک خوب رفتار
نمیکنند ،میتواند تأثیری عمیق برتنظیم عاطفه درمراحل
بعدی زندگی داشته باشد(گرشامو همکاران.)8508،
اسپترز و همکارانمعتقدند که الکسی تیمیا موجب ناتوانی
افراد در پیش بینی بازخورد اجتماعی شده و غیرقابل
پیشبینی بودن بازخورد نیزاعتماد دیگران را از بین برده و
موجب احساس تنهایی میشود(استیپزر و همکاران،
 .)8555ازدیدگاه علوم شناختی بخش عمدهای از مسائل
مربوط به الکسیتیمیا مرتبط با هیجانها است و هیجانها

به عنوان دستهای از روان سازهی مبتنی بر پردازش
اطالعات شناخته میشود که شامل فرایندها و تجسمهای
نمادین و غیرنمادین است(میاک و همکاران.)8508 ،
تجسمهای نمادین شامل تصاویر و واژهها است و تجسمهای
غیرنمادین شامل تهییجهای جسمانی و احشایی است که
در هنگام برانگیختگی هیجانی تجربه میشوند .نظامهای
نمادین مانند زبان این امکان را فراهم میآورندکه انسان
درباره احساسهای هیجانی و دیگر تجاربش فکرکند وبه
این ترتیب حالتهای هیجانی خود راتنظیم نماید.به نظر
میرسد در الکسی تیمیا توانایی بسیار اندکی درتفکر نمادین
هیجانها وجود دارد ودرنهایت تجسم نمادین هیجانها به
شکل ضعیف با تصاویر و واژهها ارتباط برقرارمیکند و به
همین دلیل کمتر تحت کنترل شناختی
قراردارد(اگرودنیکزاک و همکاران.)8500 ،
کمالگرایی میتواند در ایجاد موقعیتها و شرایط و
مشکلهای شخصی و بین شخصی از جمله :عزت نفس
پایین ،عواطف افسرده ،و در نهایت احساس تنهایی بینجامد.
دانشجویان کمالگرایی که تالش بسیاری برای دست یابی
به معیارهای سطح باال در تحصیل و رقابت منفی و مثبت
را دارند ،کمالگرایی میتواند به عنوان ساختاری مهم در
سبب شناسی و انواع آن شود .افراد دارای ویژگیهای
کمالگرایی ممکن است به دلیل به دست آوردن کنترل بر
روی زندگی خودشان تمایل مفرط به تنهایی داشته
باشند(اش .)8500 ،هورنای ( )0645و فروید ( )0675در
توصیف این افراد بیان میکنند :محرک اصلی در زندگی این
افراد رسیدن به خوشبختی نیست ،بلکه تکامل و برتری
یافتن است .زندگی آنان در یك سلسله "حتماها"" ،بایدها"
و نبایدها خالصه شده است .آنها باید در هر کاری به حد
کمال برسند و به بهترین شیوه آن را انجام دهند ،وگرنه
خرسند نخواهند شد و نرسیدن به کمالها ،آنها را دچار
اضطراب ،افسردگی ،گناه شدید و عزت نفس پایین
میکند.اگر این افراد به آرزوهای خود نرسند به احساس
تنهایی میانجامد ،احساس تنهایی تجربهای آزاردهنده و
پریشان کننده است که مشکالت روانشناختی و جسمانی
شدیدی را به دنبال دارد( .وانگ و همکاران ،)8556،در
پژوهشی که بر روی دانشجویان هنگ کنگ تحت عنوان
کمالگرایی و احساس تنهایی با افسردگی انجام دادند به
این نتیجه رسیدند که دانشجویان کمالگرا افسردگی
کمتری دارند و دانشجویانی که احساس تنهایی بیشتری
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دارند دچار افسردگی میشوند .آمارها نشان میدهد که از
هر چهار نفر ،یك نفر از احساس تنهایی رنج میبرد ،بنابراین
شناخت و ارزیابی احساس تنهایی حائز اهمیت است .در
تحقیقهای انجام شده بر احساس تنهایی در دو دههی
گذشته ،دو دیدگاه عمده در ارتباط با احساس تنهایی به
چشم می خورد ،در دیدگاه نخست ،احساس تنهایی حالتی
واحد و یکپارچه انگاشته میشود که ناشی از کاستیهایی
در روابط مختلف است .یعنی احساس تنهایی در شرایط
مختلف دارای علت واحد بوده وتنها از نظر شدت متفاوت
است .در دیدگاه دوم ،احساس تنهایی پدیدهای چند بعدی
است که ازنظر شدت ،علل وشرایط متفاوت است(دی
توماسو و همکاران .)8554 ،کمال گرایی و احساس تنهایی
به عنوان پیشبینی کننده افسردگی در افراد آسیایی
امریکایی تبار و اروپایی است ،که به گروههای قومی در آنان
بستگی دارد(چانگ.)8509 ،
با توجه به آنچه بیان شد .یکی از نیازهای اساسی انسان به
عنوان یك موجود اجتماعی برقراری تعامل با افراد دیگر
میباشد .در عصر حاضر دانشجویان به عنوان عضوی از یك
جامعه نقش مهمی را رهبری میکنند .دانشجویان با طی
کردن مسیرهای تحصیلی برای دست یابی به آرمانهای
خیالی و واقعی خود در تمامی عرصههای اجتماعی،
فرهنگی ،آموزشی و تربیتی بار مسئولیتهای تحصیلی و
شغلی را به عهده خواهند داشت .بدین جهت گاهی خود
قربانی فشار بیش از اندازهی فعالیتهای اجتماعی شده و
در درون خود احساس فاصله از کنشهای درون خانوادگی
و برون خانوادگی و اجتماعی مینمایند .چنین فاصلهای
میتواند به احساس تنهایی در دانشجویان بینجامد(نوری
ثمرین و همکاران.)0960 ،
با توجه به اینکه مسائل حل نشده روان شناختی دانشجویان
مشکلهای قابل مالحظهای برای جامعه به وجود میآورد،
الزم است مشکلهای روانی واجتماعی آنان تسریع و
برنامهریزی متناسب توسط سازمانهای حمایتی صورت
پذیرد.با توجه به مطالب گفته شده و نقش دانشجویان در
آینده جامعه ضروری است که با انجام پژوهشهای علمی و
عملی به ارزیابی ویژگیهای روان شناخنتی مختلف آنها
پرداخت تا برنامهریزیهای حمایتی به صورتی انجام گیرد
که دانشجویان نه تنها از آموزشهای مخصوص مرتبط با
روش و نحوه برخورد با مشکلهای خود آگاه شوند بلکه
برنامههای جهت رسیدن به اهدافشان در نظر گرفته شود تا
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عالوه بر آموزش مهارتهای الزم جهت برخورد با مسائل و
مشکالت ،سالمت روان آنها نیز حفظ و ارتقاء یابد  .نظر به
اهمیت ویژگیهای فردی چون کمالگرایی ،الکسیتیمیا و
احساس تنهایی ،که در دانشجویان میتواند عالوه بر نحوه
برخورد با مشکلهای فردی ،بر درجه برخورداری از آموزش
و مهارتهای الزم برای سازندگی در جامعه تأثیر گذار باشد
و از طرفی توجه به سالمت روانی دانشجویان و اقدام برای
شناسایی و رفع مشکالت آنها أثر بسیار مثبتی بر عملکرد
جامعه خواهد گذاشت ،با توجه به آنچه بیان شد در این
پژوهش به دنبال پاسخی برای این سؤال هستیم که آیا بین
کمالگرایی و الکسیتیمیا با احساس تنهایی دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ،رابطهی معناداری وجود
دارد؟

روش کار
پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد و جامعه آماری آن
شامل کلیه دانشجوهای پسر و دختر دانشکده پرستاری و
مامایی به تعداد  285نفر که در سال تحصیلی
 0969_0964در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول مشغول
به تحصیل میباشند که تعداد 852نفر(  852دختر و 55
پسر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .در
نمونه گیری ،از بین دانشجوهای پرستاری و مامایی به
صورت تصادفی تعدادی انتخاب شدند .سپس سه پرسشنامه
به طور همزمان به دانشجوها داده شدند .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از آزمونهای کولموگراف -اسمیرنوف،
همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد .میانگین
سنی افراد نمونه  06/2و انحراف معیار  4/7بود.
ابزار پژوهش
پرسشنامه تجدید نظر شده کمالگرایی (:)APS-R
فرم اولیه مقیاس کمالگرایی توسط اسالنی و
همکاران()0928؛ به نقل از نوری ثمرین )0960(،تهیه شد
که شامل  96سؤال بود ،اما درفرم تجدید نظر شده (،)8550
بر اساس تحلیل عاملی تاییدی  ،ضمن تأکید بر ابعاد سه
گانه مقیاس ،تعداد سوالها به  89تقلیل یافت .این مقیاس
شامل مؤلفههای ( نظم 4 :سوال  ،معیارها 7 :سؤال ،و تفاوت:
 08سؤال) میباشد .برای هر سؤال میتوان با استفاده از
نمرهگذاری لیکرت  7گزین ای (کامالً موافقم ،موافقم ،کمی
موافقم ،نظری ندارم ،کامالً مخالفم ،مخالفم ،کمی مخالفم)
از " "0تا " "7نمره در نظر گرفت .بنابراین ،دامنه نمرات
مقیاس از  89تا  090میباشد .محققها گزارش میکنند
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این مقیاس به وسیله دی توماسو ،برانن و بست در سال
)02(8554؛ به نقل از جوکار و سلیمی ( )0960براساس
تقسیم بندی ویس،طراحی و تهیه گردید .این مقیاس
شامل 05 ،گویه و سه زیر مقیاس است .در مقابل هر گویه
طیف پنج گزینهای از کامالً مخالفم (نمره  )0تا کامالً موافقم
(نمره  )5قرار دارد .تمامی گویهها به جز گویههای 04و 05
به شیوهی معکوس نمره گذاری میشوند وکسب نمره بیشتر
در هریك از ابعاد این مقیاس نشان دهندهی احساس
تنهایی بیشتر در آن بعد است .مؤلفان این مقیاس ضریب
آلفای کرونباخ را بین  5/27تا  5/65گزارش کردهاند .که از
همسانی درونی مقیاس حکایت دارد .همچنین ضرایب آلفا
برای زیر مقیاسهای احساس تنهایی رومانتیك ،اجتماعی
و خانوادگی به ترتیب برابر  5/24 ،5/68و  5/72گزارش شد.
یافتهها همچنین روایی همگرایی و افتراقی زیر مقیاسهای
SELA-Sرا تأیید کرد و بیانگر آن بود که این مقیاس از
روایی و اعتبار بسیار مناسبی در ایران برخوردار است.

که فرم اخیر ،از روایی و پایایی مطلوبتری برخوردار است
به نقل از نوری ثمرین .)0960(،و ضریب آلفای کرونباخ
برای مؤلفههای نظم ،معیارها ،تفاوت و کل مقیاس به ترتیب
 5/7 ،5/94 ،5/95 ،5/55به دست آمده است.
پرسشنامه الکسی تیمیا :
برای سنجش الکسی تیمیا از مقیاس الکسی تیمیای
تورنتو)(TASاستفاده شد .درسال0629توسط تایلرساخته
شد و در سال  0664توسط بگبی و همکاران(،)0920
تجدید نظرگردید .توجه به همپوشی مفهومی الکسی تیمیا
و هوش هیجانی مبین آن است که مقیاس
الکسیتیمیا TAS-20میتواند اندازه مالک روایی برای
مقیاسهای هوش هیجانی (پارکر و همکاران )8555 ،و
سنجش واقعی تعدادی از مؤلفههای سازه هوش هیجانی را
فراهم ساخت .اساساً این آزمون میتواند اندازهای از توانایی
بیان هیجانها را که مقیاسهای موجود هوش هیجانی در
حد کفایت نسنجیدهاند تدارک ببیند(جوکار و همکاران،
 .)0960دراین مطالعه ضریب همسانی درونی برابر با 5/26
به دست آمد.
مقیاس احساس تنهایی اجتماعی_عاطفی بزرگساالن
(:)SELSA-S

یافتهها
نتایج حاصل از جدول 0حاکی از آن است که میانگین و
انحراف معیار نمره احساس تنهایی ( 95/78و ،) 7/9
کمالگرایی ( 95/77و  ) 04/58و الکسیتیمیا( 54/99و
 ) 08/0میباشد.

جدول  .1شاخصهای مرکزی و پراکندگی نمره کمالگرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویان
تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

شاخص های توصیفی
احساس تنهایی

کل

252

03/22

2/0

11

82

کمالگرایی

کل

252

83/22

11/32

12

22

الکسی تیمیا

کل

252

51/80

12/1

28

21

باتوجه به اطالعات حاصل از جدول  8و با تأکید بر  zبه
دست آمده برای متغیرهای کمالگرایی ،الکسیتیمیا و
احساس تنهایی در دانشجویان در سطح  5/55معنادار
نیست .پس میتوان به این نتیجه رسید که توزیع دادههای

مرتبط با فرضیهی پژوهش نرمال است و میتوان از
آزمونهای پارامتری مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون
برای بررسی رابطه بین کمالگرایی و الکسیتیمیا با احساس
تنهایی در دانشجویان استفاده نمود .

جدول  -2آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی مفروضه نرمال بودن نمره ابعادکمالگرایی و ابعاد الکسی تیمیا و احساس تنهایی در دانشجویان
نام متغیر

میزان z

سطح معناداری

احساس تنهایی

1/31

3/25

کمالگرایی

1/21

3/30

الکسی تیمیا

1/12

3/15
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مریدی و برومند نسب

همانگونه که نتایج جدول9نشان میدهد  %7واریانس

= tو سطح معناداری  p=5/550در سطح  5/55معنی دار

احساس تنهاییدر سطـــح  5/55توسط کمالگرایی مثبت و

میباشند پس در پیشبینی کنندگی برای احساس تنهایی

الکسیتایمیا تبیین میشود.متغیر کمالگرایی مثبت -8/08

در دانشجویان نقش خوبی ایفا میکند.

= tو سطح معناداری p=5/595و متغیر الکسی تیمیا 8/65
جدول  -0ضرایب همبستگی چندگانه کمالگرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویان
نسبت  Fو احتمالp

ضریب تعیین

همبستگی چندگانه

( خطی بودن رگرسیون )

)RS(R2

MR

(F = 0/01** ) P = 3/331

R2 = 3/322

R = 3/280

متغیرهای پیشبین

B

Beta

T

)Sig( p

استانداد ( ثابت )

22/22

----

**2/02

3/331

الکسی تیمیا

3/115

3/103

** 2/05

3/330

کمالگرایی مثبت

-3/321

-3/108

* -2/12

3/305

الف Enter:
شاخص های آماری

متغیر مالك

احساس تنهایی

** معناداری در سطح  * 5/50معناداری در سطح 5/55

بحث و نتيجهگيری
نتایج حاصل از تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل
رگرسیون ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب
خطی نشان میدهد که بین کمالگرایی مثبت و الکسی
تیمیا با احساس تنهایی دانشجویان (MR =5/896و
 )R2 =5/578در سطـــح  5/55رابطه معنادار وجود دارد.
در تبیین این فرضیه برخی محققها معتقدند که داشتن
معیارهای شخصی باال برای سالمت روانی الزم و ضروری
است(فلت و همکاران .)8557 ،افراد دارای کمالگرایی
بهنجار ،هرچند برای خودشان معیارهای شخصی باالیی را
در نظر میگیرند اما با این وجود این حقیقت را میپذیرند
که این معیارها همیشه برآورده نخواهد شد .افراد کمالگرا
به صورت گرایش سازگار ،انعطاف پذیرند و از تالشهای
خود برای رسیدن به هدف احساس رضایت میکنند.
هرچند معیارهای شخصی آنان محقق نشود ،پس محیط را
به نسبت غیر تهدید کننده و حمایتگر میبینند.
کمالگرایی از ویژگیهای عاطفی میباشد که هر
انسانی همانند اضطراب مقدار از آن را دارد .چنین افرادی
مانند همه به دنبال معاشرت و پذیرش دیگران هستند و
احساس مثبت آنها باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها
میشود و فعالیت آنها را افزایش میدهد.کمالگرایی به
صورت گرایش به سمت عملکرد بینقص ،تعیین اهداف در
سطح باال و ارزیابی سخت گیرانه نسبت به خود شناخته

میشود (اسئوبر و همکاران .)8552 ،در مقابل کمالگرایان
نابهنجار ،معیارهای شخصی باالیی را برای خود تنظیم
میکنند و روی اشتباهای هرچند کوچك خود تمرکز کرده
و از عملکرد خود انتقاد زیادی میکنند(پپلئو .)8557 ،در
این راستا کمالگرایی مثبت باعث کاهش احساس تنهایی و
کمالگرایی منفی باعث افزایش احساس تنهایی میشود .از
سویی افراد الکسیتیمیك مشخصهای خاصی دارد که در
سطح شناختی ،فکر کردن و به کالم در آوردن به صورت
عینی است و از نظر جزئیات وقایع بیرونی فرد غنی است.
این افراد ظرفیتی به تقریب محدود و یا فقدان ظرفیت برای
سمبول سازی ،تخیلی کردن و تداعی نمودن وجود دارد .در
این افراد فراوانی رویاها کم است و از ویژگیهای سادهای بر
خور دارند .یك فرد الکسیتیمیك در رویای خود فقدان
افکار و تداعیها را در مورد رویاهایش دارد .در ارتباط با
عواطف ،فقدان ظرفیت ،منجر به شکست در تشخیص
احساسها این چنینی و به کالم در آوردن آنها میشود.
استفاده از زبان خیالی از رنگ عاطفی است .این بدان
معناست که دیگر فرد جهان گستردهای از تصویر خود را با
تفاوتهای جزئی و عاری از ویژگیهای شخصی واقعی،
دریافت کرده است .به نظر میرسد این مسئله مربوط به
فقدان ظرفیت در شکل دهی الگوهای صحیح درون
سازیها ،تشخیصها و برون افکنیها است ،که میتواند
نتیجه فقدان تمایزهای عاطفی درگیر در مسئله باشد .در
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الکسیتیمیا نه تنها مشکل بیان احساسها به صورت کالمی
وجود دارد بلکه نقایصی در فرایند شناختی مشاهده میشود
واین امر باعث میشود هیجانها نامتمایز و تنظیم نیافته
.)0929 ،باقی بماند(شاهقلین و همکاران
همچنین در رابطه معنادار با احساس تنهایی میتوان گفت
که احساس تنهایی افراد را با احساس خالء غمگینی و بی
تعلقی مواجه میکند و به شیوههای مختلف بر تعاملهای
 نحوه زندگی سالم و سالمت جسمانی،اجتماعی با دیگران
 احساس.)8559 ،و روانی تأثیر میگذارد(هنریچ و همکاران
 را احساس ناخوشایندی میدانند که در نتیجه،تنهایی
کاستی در روابط اجتماعی فرد به صورت کمی و کیفی و
عدم دسترسی به روابط نزدیك و مطلوب با دیگران به وجود
.)8504 ،میآید(المیس و همکاران
) نشان دادند که احساس تنهایی8504( المیس و همکاران
به طور غیر مستقیم (با واسطه) اثر قابل توجهی در افکار
.خودکشی دانشجویان از طریق استفاده از مواد مخدر را دارد
 با توجه به این توضیحات هرچه کمالگرایی مثبت،بنابراین
باال و الکسی تیمیا پایین باشد احساس تنهایی در دانشجوها
.کمتر میباشد
 بیعالقگی و ترس از افشای،با توجه به همکاری ضعیف
اسرار درونی برخی از افراد نمونه جهت پر کردن
 کمبود منابع،تعداد زیاد پرسشنامهها،پرسشنامهها
مطالعاتی و پژوهشی که بتوان نتایج این پژوهش را با آن
 ناتوانی در کنترل برخی از متغیرهای،مقایسه کرد
 میزان،غیرمرتبط و مخدوش کننده از جمله بهرههوشی
 خستگی و یا متغیرهای اثرگذار دیگر، انگیزشها،عالقه
پیشنهاد میشود که پژوهشهایی دیگری با
پرسشنامههایی با سؤاالت کمتر بر جامعهها و مناطق دیگر
 و به مسؤولین مربوطه.و سایر گروههای سنی نیز اجرا شود
توصیه میشود با همکاری صمیمانه با پژوهشگران و
برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان شرایط اجرای
مناسب پژوهش را جهت به دست آوردن نتایج مطلوب
.فراهم آورند
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The relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness
among nursing and midwifery Dezful Azad University students
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Abstract: The purpose of this study was to examine the relationship between
perfectionism and alexithymia with loneliness in nursing and midwifery Dezful Azad
University students. The study population included all students of the School of Nursing
and Midwifery (825 persons) in 2014-2015 school year of whom 258 people were selected
by simple random sampling and answered perfectionism questionnaire by Aslani et al APSR-2001, Toronto alexithymia Scale (TAS) -1986 questionnaire, and Social and Emotional
Loneliness Scale for Adults SELSA-2004. To analyze data, kolmogorov–Smirnov, Pearson
correlation and linear regression test were used. The Results showed that there is a
significant relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness of students
at 0.05 level. Thus As positive perfectionism gets higher in the students, it reduces
loneliness, and as alexithymia gets higher, the loneliness increases in them.
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