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Abstract
This study aimed to identify the role of mindfulness, maladaptive perfectionism, and positive
affect in goal self-concordance. The method of this research was descriptive and correlational.
The sample included 100 secondary school students in Isfahan in the academic year 20202021, who were selected by convenience sampling. Mindfulness Questionnaires, Maladaptive
Perfectionism, Positive Affect, and Self-Efficacy were used to collect data. Data were
analyzed using stepwise regression analysis. Data were analyzed using correlation coefficient
and linear regression analysis. In stepwise regression, in the first step, the variable of
mindfulness was entered and in the second step, the variable of maladaptive perfectionism
was added, and finally, this regression model was able to predict 37% of the variance of goal
self-concordance. However, the positive affect variable did not enter the regression equation
due to the lack of predictive power. These findings provide new evidence on the importance
of choosing self-concordance goals in life and identifying the factors influencing this choice.
Keywords: goal self-concordance, maladaptive perfectionism, mindfulness, positive affect,
secondary school students
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Introduction
The goal self-concordance model (Sheldon
& Elliot, 1999) focuses on the importance
of pursuing goals that reflect an
individual's original self. These are goals
that are consistent with one’s core
interests, values, and beliefs and stem from
his inner motivation. Higher levels of goal
concordance lead to higher psychological
adjustment, well-being, and satisfaction
and an increased likelihood of achieving
goals (Smyth et al., 2020). Therefore,
identifying intra-individual factors that can
enhance the choice of self-concordance
goals
is
particularly
important.
Mindfulness is one of the structures that
help people choose and pursue goals that
reflect their inner world by increasing their
awareness of their inner world and
psychological experiences such as
thoughts, feelings, emotions, and desires
(Brown et al., 2007). Also, research has
shown that perfectionism, which is
associated with a tendency to extreme selfesteem and attention and judgment about
the evaluations of others, can predispose
individuals to pursue external motivations
instead of pursuing internal motivations
and self-aligned goals (Longbottom et al.,
2012). In addition, it is negatively related
to autonomous goals (Moore et al., 2020).
Affects are also one of the aspects of
human behavior that play an essential role
in all aspects of his life. Research has
shown that positive affect, as a major
dimension of affect, facilitates coping
processes
and
promotes
intrinsic
motivation, and can increase the likelihood
of choosing goals that reflect one's
interests and values.
In general, due to the importance of
selecting self-concordance goals and the
lack of studies to identify predictors and
promoters of these goals, the purpose of
this study was to identify the role of
mindfulness, maladaptive perfectionism,
and positive affect in predicting goal selfconcordance.
Method
The present study was a descriptive
correlational
study.
The
statistical
population included all high school

students in Isfahan in the academic year
2020-2021. A number of 100 (58 girls and
42 boys) (based on the formula of Fidell
and Tabachnick) were selected using
convenience sampling. The data were
collected by the goal self-concordance
Scale (Sheldon & Elliot, 1999),
Perfectionism Questionnaire (Hill et al.,
2004) and Mindfulness Questionnaire
(Bauer et al., 2006), Positive Emotion
Scale (Watson et al., 1988). Data were
analyzed by stepwise regression and
computed in SPSS-22 software.
Results
According to the results of the descriptive
analysis, goal self-concordance has a
significant positive relationship with
mindfulness (r=0/58, p≤0/01) and positive
affect (r=0/29, p≤0/01(, and a significant
negative relationship with maladaptive
perfectionism (r=-0/32, p≤0/01).
The regression analysis results showed that
predictor variables predicted 37% of the
variance of goal self-concordance in
adolescents.
In
the
first
step,
mindfulness (β = 0.33) was entered into
the equation, and in the second step,
maladaptive perfectionism is added. These
two variables predicted 37% of the
variance of goal self-concordance.
Moreover, positive affect did not enter the
regression equation due to the lack of
predictive power.
Conclusion
The study's results showed that
mindfulness
and
maladaptive
perfectionism negatively predicted their
goal self-concordance.
In explaining the predictive role of
mindfulness, it can be said that given that
mindful people are more attentive to their
thoughts and emotions, this can lead to a
deeper insight into their inner values and
interests and thus facilitate the selfconcordance with their goals (Sheldon,
2014). Also, mindfulness facilitates the
process of using self-regulatory strategies
(time management, goal setting, emotion
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management,
and
self-assessment).
Moreover, self-regulatory strategies make
one consider oneself empowered and try to
shape one's learning environment so that
achieving goals based on intrinsic
motivation becomes possible (Naderi et al.,
2019).
Regarding the predictive role of
maladaptive perfectionism, it can be said
that the theory of self-determination and
goal self-concordance emphasizes the
importance of autonomy in adaptive
performance, which refers to the
experience of freedom in initiating and
continuing behaviors (Pintrich, 2014). In
terms of personal goals, this theory shows
that achieving a goal will be successful
when people feel independent and
autonomous in choosing their goals and
feel that this independence is supported by
influential people in their lives (Sheldon,
2014).
However,
as
mentioned,
maladaptive perfectionism is mainly
associated
with
motivations
and
supervisory styles that involve lower
degrees of intrinsic motivation and
autonomy (Moore et al., 2020).
In this study, the predictive role of positive
affect in goal self-concordance was not
confirmed, but the correlation between
positive affect and goal self-concordance
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was positive and significant. The lack of
predictive power of positive affect in the
regression equation can also indicate the
dependence of emotions and affects on
various factors and their fluctuation
following various experiences during daily
life. On the other hand, pursuing goals and
moving in their direction is faced with
failure. Failure, and generally tensions and
challenges, so one will undoubtedly
experience negative affect despite positive
affect and feelings of inner satisfaction.
Therefore, it can reduce the role of positive
affect in predicting goal self-concordance.
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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایي نقش ذهن آگاهي ،کمال گرایي ناسازگار و عاطفهه مثبهت در پهیشبینهي همهاهنگي خهود بها
هدف انجام شد .روش این پژوهش ،توصهیفي از نهو همبسهتگي بهود .نمونهه شهام  100نفهر از دانهشآمهوزان دوره دوم
متوسطه شهر اصفهان در سال تحصهیلي  1400-1399بهود کهه بههصهور نمونههگیهری دردسهترا انتبهاد شهدند .بهرای
گردآوری دادهها از پرسشنامههای ذهنآگاهي ،کمالگرایي ناسازگار ،عاطفه مثبت و همهاهنگي خهود بها ههدف اسهتفاده
شد .دادهها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگي و تحلی رگرسیون گامبهگهام تجزیههوتحلیه شهدند .در رگرسهیون
گامبهگام ،در گام اول متغیر ذهنآگاهي ،وارد و در گام دوم ،متغیر کمالگرایي ناسازگار اضافه شد و درنهایت ،این مدل
رگرسیوني توانست 37درصد از واریانس هماهنگي خود با هدف را پیشبیني کند .متغیر عاطفهه مثبهت نیهز بهه دلیه عهدم
قهدر پههیشبینههيکننههدگي وارد مدادلههه رگرسهیوني نشههد .ایههن یافتهههههها شهواهد جدیههدی را بههر اهمیههت انتبههاد اهههداف
خودهماهنگ در زندگي و شناسایي عوام مؤثر بر این انتباد ارائه ميدهد.
واژههای کلیدی :دانشآموزان دوره دوم متوسطه ،ذهنآگاهي ،کمالگرایي ناسازگار ،عاطفه مثبت ،هماهنگي خود
با هدف
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همههواره یکههي از دغدغههههههای مهههم و فراگیههر در

شههرو مههيشههود و بهها پههرورش آن ،تهها درونههيکههردن و

زندگي ،کشف آن است که چهه چیهزی واقدها بهرای مها

نظار

بیشهتر بهر خهود ادامهه مهيیابهد ( Naderi et al.,

مههم اسههت و بههه آن اهمیههت مههيدهههیم .درواقه کشههف

)2019؛ بنههابراین ،داشههتن مهههار خههودگرداني بههه ایههن

هههدف زنههدگي ،یهه

موضههو همیشههگي در ادبیهها

صور افراد را در مسیر رسیدن بهه اههداف و اعمهال بها

پژوهشي و بهخصهو

حهوزه خودشناسهي و خودیهاری

انگیزههای دروني هدایت ميکند.

بوده است .در دهههای اخیهر نیهز تحقیقها مبتلفهي بهه

پژوهشهای اخیهر نشهان دادنهد افهرادی کهه اههداف

نحههوۀ انتبههاد و دنبههالکههردن اهههداف شبصههي بههرای

خودهماهنگ را دنبال مي کنند ،احتماال موان کمتری را

پرداختن به این موضو اساسي صور گرفتهه اسهت .از

بههر سههر راه خههود احسههاا مههيکننههد ،کمتههر دچههار

این میان ،مدل هماهنگي خود بها ههدف ( & Sheldon

حوااپرتي ميشوند و درنتیجه ،بها صهرف تهالش بهینهه

 )Elliot, 1999بر اهمیت پیگیری اهدافي متمرکز اسهت

در اهداف خود پیشرفت بیشتری دارنهد ( Smyth et al,

1

که نشاندهندۀ خود اصی ی

فهرد اسهت؛ اههدافي کهه

با عالیق ،ارزشها و اعتقادا اصلي سازگار است.

2020؛  .)Werner & Milyavskaya, 2018درواق ه
هرچه ی

بهههطههورکلي مههدل خودهمههاهنگي برگرفتههه از نظری هۀ
خههودتدیینگههری 2اسههت و در ابتههدا تههوالي واس هطهای را
پیشنهاد کرد که در آن انتباد اهداف خودهماهنگ بها

هدف سهازگارتر باشهد ،بها سههولت بیشهتری

دنبال مهيشهود و بهه دسهت مهي آیهد و درنتیجهه ،رفهاه و
بهزیستي بیشتری را نیز به همراه دارد.
به طور خا

تر ،مفهوم هماهنگي خهود بها ههدف بهه

فدال سازی مکانیسم های خودتنظیمي نظیر اعمهال تهالش

این موضهو اشهاره دارد کهه آیها یه

مناسب در جای مناسب ،برنامهریزی و غیره ،دستیابي بهه

انگیزه ذاتهي و اهمیهت بهرای رشهد خهود (یدنهي انگیهزه

هدف را تسهی ميببشد (.)Sheldon & Elliot, 1999

شناسهایيشهده) دنبهال مهيشهود یها بهه دلیه فشهار خهود

فراسازه توضیح داد

تحمی شده و تهالش بهرای بهه دسهت آوردن پهاداش یها

که نمایانگر چندین مؤلفۀ شناختي ،احساسهي ،انگیزشهي

جلوگیری از مجازا (انگیزه بیروني) انتباد و پیگیری

و رفتهاری اسهت کههه بهه فهرد توانههایي تنظهیم اقههداما و

شههده اسههت ( .)Gaudreau, 2012درواقهه در مهههدل

اهداف خهود را مهي دههد تها بها توجهه بهه تغییهر شهرای

خودهمههاهنگي ،فههرب بههر ایههن اسههت کههه افههراد بههرای

محیطي به نتایج مطلود برسهد (Zeidner et al., 2000؛

دستیابي بهه اهدافشهان ،ممکهن اسهت  4انگیهزه را دنبهال

 .)Pintrich, 2014همچنین ،خودتنظیمي به افراد کم

کنند که عبار اند از :انگیزه بیروني ،3درونفکنيشده،4

ميکند بهویژه در محی های یادگیری ،اهداف متناسهب

همانندشههده ،5و درونههي .6انگیههزش درونفکنههيشههده و

با خهود را تنظهیم و بهر شهناخت و انگیهزش رفتهار خهود

همانندشهده از مؤلفههههای انگیهزش بیرونهيانهد .فهرد در

نظههار کننههد ( .)Pintrich, 2014طبههق پههژوهشهههای

انگیزش بیروني با مناب بیروني ازقبی مزایا ،تشهویقهها و

خودتنظیمي را مي توان به عنوان ی

ههدف براسهاا

انجامشده ،توانایي خودتنظیمي از تأثیرپذیری از دیگران
3

. External Motivation
. Introjected Motivation
5
. Identified Motivation
6
. Internal Motivation
4

. Goal self-concordance
. Self determination Theory

1
2
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غیههره کنتههرل مههيشههود .انگیههزش درونفکنههيشههده ،بههه

 .)2012برعکس ،دنبالکهردن اههداف غیرهماهنهگ بها

فدالیت به

خود باعث هدررفتن وقت و انرژی برای اجرای اههدافي

فشارهایي اشاره دارد که افراد برای انجام ی
خودشههان مههيآورنههد (ماننههد انجههام یه

کههار بههه دلیه

ميشود که حتي در صهور دسهتیابي بهه آنهها ،مزایهای

اضطراد یا عوام مرتب با اعتماد به نفس) .اگرچه ایهن

زیههادی بههرای بهزیسههتي و رشههد آنههها نبواهههد داشههت

منب فشار دروني اسهت ،خهودتدیینگهر نیسهت؛ زیهرا در

()Werner & Milyavskaya, 2018؛ بنهههابراین،

واکنش به فشار است نه عم براساا انتباد شبصهي.

شناسایي عوام درون فردی که مي تواند انتباد اهداف

درمقاب  ،انگیزش همانندشده خودتدیینگرتهر اسهت .در

خودهماهنهههگ را تقویهههت کنهههد ،از اهمیهههت ویهههژهای

این مهورد ،افهراد انهرژی خهود را بهه ایهن دلیه در یه

برخوردار است.

فدالیت سرمایهگهذاری مهيکننهد کهه خودشهان انتبهاد

شهههلدون ( )2014اظههههار داشهههت انتبهههاد اههههداف

کردهاند تا انجام دهند و با دالی شبصي مهرتب اسهت.

خودهماهنههگ بهههوسههیلۀ برخههي متغیرهههای درونفههردی

در اینجهها همچنههان جنبههههههایي از انگیههزه بیرونههي دیههده

افزایش مهيیابهد کهه بیهنش درسهت و عمیهق از خهود را

ميشود .درنهایت ،در انگیهزش درونهي نیهز اعمهال فهرد

بهبود ميببشد .در این میان ،ذهنآگهاهي یکهي از ایهن

بهطور خودانگیبته از نیازهای روانشناختي ،کنجکهاوی،

سازهها است که ميتواند برای تقویهت انتبهاد اههداف

تالشهای غریزی بهرای رشهد و تکامه  ،کسهب لهذ ،

خودهماهنگ در نظهر گرفتهه شهود ()Sheldon, 2014؛

رضایت و احساا مطلوبیت حاص مهيشهود ( & Lim

زیرا به افراد برای انتباد و دنبالکردن اههدافي کمه

.)Wang, 2009

ميکند که بازتاد دنیای درونيشان اسهت ( Brown et

شواهد و یافته های پهژوهش ههای گونهاگون مزایهای

al., 2007؛  .)Sheldon & Kasser, 2001ذهنآگهاهي

پیگیهههری و دسهههتیابي بهههه اههههداف خودهماهنهههگ (بههها

که شام توجه عمدی به لحظهه حهال ،بهه روشهي بهاز و

انگیهههزهههههای درونهههي) را نشهههان دادهانهههد؛ درواقههه

بدون قضاو است ( ،)Brown & Ryan, 2003باعهث

هدف گذاری منطبق بر خود ،مههارتي مههم بهرای درک

افزایش آگاهي از هر دو دنیای درونهي و بیرونهي خهود،

خود است و پیامهدهای درخهور تهوجهي بهرای سهالمت

تقویهههت خودکارآمهههدی و بهبهههود در فرآینهههدههههای

روان ،بهزیستي و بلوغ به همراه دارد (.)Sheldon,2014

تصهمیمگیهری ( ،)Ahmadi et al., 2021خهودکنترلي

بررسي فراتحلیلي نشان داد افرادی که دارای سطح

( ،)Sadeghi et al, 2020تههادآوری و خردمنههدی

باالتری از هماهنگي خود با اهدافشان هستند ،در مقایسه

( )Rahimpour et al., 2021ميشود .آگاهي از دنیهای

با افرادی که در سطح پایینتهری قهرار دارنهد ،تقریبها دو

درونههي یهها خودآگههاهي ،شههام توجههه بههه احساسهها

برابههر بیشههتر احتمههال دارد کههه بههه اهههداف خههود برسههند

جسماني و همچنین ،تجربه های روانشناختي مانند افکار،

( .)Koestner et al., 2008عالوه بر این ،چندین مطالده

احساسا  ،عواطف و خواستههای ما است و از این نظهر

نشان دهندۀ اهمیت خودهمهاهنگي بها ههدف در ارتقهای

مههيتوانههد افههراد را در انتبههاد و دنبههالکههردن اهههداف

عملکرد بهینهه و جلهوگیری از ناسهازگاری روانشهناختي

مندکسکنندۀ درونیا خهود کمه

کنهد .در پهژوهش

بههوده اسههت (Koestner et al., 2008؛ Gaudreau,

اسهمیت و همکههاران ( ،)2020رابطهه بههین ذههنآگههاهي،

ی
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خودهماهنگي و پیشرفت اهداف بررسي شده اسهت؛ در

کمال گرایي را صفتي ت

این پژوهش نشان داده شد ذهن آگاهي با گذشت زمهان

در اص غیهر انطبهاقي و ناکارآمهد اسهت؛ در حهالي کهه

افزایش هماهنگي هدف با خهود را پهیشبینهي مهيکنهد.

دیههدگاههای اخیههر ،آن را صههفتي چندبدههدی تدریههف

وارن و وری-لهه

( )2017نیههز در پههژوهش خههود بههه

بددی در نظر مي گرفتنهد کهه

کرده اند کهه ههر دو بدهد ناسهازگار و سهازگار را شهام

بررسي این سؤال پرداختند که آیا ذهنآگاهي ميتوانهد

مهيشهود (Bieling et al., 2004؛ Stoeber & Otto,

نوجوانان را برای رفتارههای هماهنهگ بها ارزشهایشهان

.)2006

آماده کند .نتایج نشان دادند ذههنآگهاهي بها رفتارههای

کمال گرایان ناسازگار به دلی اسهتانداردهای بیرونهي

هماهنههگ بهها ارزشهههای درونههي ،ارتبهها مثبههت و بهها

برای کمال تالش مي کنند؛ به این مدني که آنها احساا

رفتارهههای منطبههق بهها ارزشهههای تحمی ه شههده از بیههرون

مي کنند توس دیگران برای کام بودن تحت فشار قرار

ارتبا منفي داشت .همچنهین ،تریسهي و رابینهز ()2004

گرفتهههانههد .ایههن اخههتالل بهها پیامههدهایي ماننههد اضههطراد

بیههان کردنههد آگههاهي از احساسهها جههاری ،ناشههي از

( ،)Bieling et al., 2004افسههردگي ( & Lasota

فراینههدهای خودارزیههابيای اسههت کههه طههي آن ،افههراد

 ،)Kearney, 2017افکههار وسواسههي ( & Moretz

همبواني وقای و رویدادها را با هویت و اهداف دروني

 )McKay, 2009و کاهش رضایت از زندگي ( Chang

خود مقایسه و ارزیابي ميکنند؛ بنابراین ،ميتهوان رابطهه

 )et al., 2004همراه است .افراد دارای کمالگرایي باال

ذهههنآگههاهي و آگههاهي از احساسهها را بهها اهههداف و

بههه دلیه افکههار ،عواطههف و عملکردشههان در مقایسههه بهها

انگیزههای دروني استنبا کرد.

کسههاني کههه کمههالگرایههي پههایینتههری دارنههد ،بسههیار

شناسایي سایر عوامه مهرتب بها اههداف

خودانتقادگرنههد ،نسههبت بههه شکسههت ،واکههنشهههای

درخصو

خودهماهنگ ،بررسي یافتههای مطالدا پیشهین حهاکي

منفيتری نشان ميدهند و بههطهورکلي آسهیبپذیرترنهد

از آن بود که فشارهای خارجي در قالهب بهازخوردههای

( .)Anshel & Mansouri, 2005کمالگرایي ناسازگار

مشرو به عملکرد افراد ،به کاهش سطح انگیزه درونهي

ممکن است با اشکال کنترل کننده تری از انگیهزه همهراه

در آنههها منجههر مههيشههود ()Deci & Ryan, 2002؛

باشد؛ بهگونهای که دستاوردهای کمالگرایان ناسهازگار

بنههابراین ،تمایهه بههه خودارزشههیابي افراطههي و توجههه و

وسیله ای برای جلب رضایت یا جلوگیری از سهرزنش و

دربارۀ ارزشیابيهای دیگران ،ممکن است افراد

ارزیابي های منفي دیگران است نهه تحقهق خواسهته هها و

بههه سههمت کمههالگرایههي بکشههاند و آنههان را مسههتدد

انگیههزههههای درونههيشههان (.)Hewitt & Flett, 1991

دنبالکردن انگیزههای بیروني  -به جای پیگیری اهداف

درخصههو

رابطههه کمههالگرایههي ناسههازگار و اهههداف

و ارزشهههای درونههي  -کنههد ( Longbottom et al.,

خودهماهنههگ ،مههوور و همکههاران ( )2020در پههژوهش

 .)2012کمال گرایي به عنوان وضه مدیارههای شبصهي

خود با استفاده از نظریۀ خودتدیینگهری بررسهي کردنهد

بیش از حد باال در عملکرد همراه با تمای به انتقاد بهیش

چگونههه گونههههههای مبتلههف کمههالگرایههي بههر انگیههزه و

از حد در ارزیهابي عملکهرد خهود توصهیف شهده اسهت

پیشرفت اههداف دانشهجویان تهأثیر مهيگهذارد .یکهي از

( .)Olson & Kwon, 2008دیهههدگاههای اولیهههه،

نتههایج حاص ه از ایههن پههژوهش حههاکي از آن بههود کههه

قضاو
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کمال گرایي ناسازگار با اهدف خودمبتهار رابطهه منفهي

آموزش مهار خودتنظیمي (خهودگرداني)  -بههعنهوان

دارد .همچنهین ،ههارپر و همکهاران ( )2019در پههژوهش

یکي از مکانیسم ههای اصهلي مهدل خودهمهاهنگي  -بهر

خود به دنبال بررسي رابطه ابداد مبتلف کمهالگرایهي و

میزان شادی دانش آموزان ،دریافتند این آموزش موجب

انگیزش دروني و بیروني در زنهدگي روزمهره ،دریافتنهد

افههزایش شههادی در آنههها مههيشههود .شههلدون و همکههاران

بدد کمال گرایي جامده مدار با انگیزه های بیروني مهرتب

( )2020نیهههز در پژوهشهههي دیگهههر در زمینهههه اههههداف

است.

خودهماهنگ این فرضیه را آزمهون کردنهد کهه افهرادی

همچنین ،عواطف یکي از جنبههای رفتار انسان است

که اهداف خودهماهنگ را دنبهال مهي کننهد ،نسهبت بهه

که نقش مهمي در زنهدگي او دارد و انسهان را بهه انجهام

کسب پیامدهای مربو به هدف خهوشبهینترنهد و ایهن

کارهایي سوق ميدهد که به بقای او کمه

مهيکنهد و

به توضیح ارتبا بین خودهماهنگي و بهزیسهتي کمه

از انجام کارههایي کهه بهرای بقها او مضهر اسهت ،آگهاه

ميکند؛ اما پژوهشهي یافهت نشهد کهه بهه بررسهي نقهش

مههيسههازد ( .), 2002Lotf Abadiواتسههون و تلگههن

عاطفه مثبت در انتباد و پیگیری اهداف خودهماهنگ

( )1985عواطف را به دو بدد عهاطفي پایهه تقسهیم بنهدی

پرداخته باشد .پژوهشها نشان دادند عاطفه مثبهت نقهش

مي کند :عاطفهه منفهي و مثبهت .عاطفهه مثبهت حهالتي از

اضههافه و جداگانهههای در ارتقههای انگیههزش درونههي دارد

انرژی فدال ،تمرکز زیاد و اشهتغال بهه کهار لهذ ببهش

(.) & Noury Ghasem Abadi, 2015Kazemizadeh

اسههت و در برگیرنههدۀ طیههف گسههتردهای از حالههتهههای

عالوه بهر ایهن ،تحقیقها مربهو بهه حهوزه روانشناسهي

خلقي مثبت ازجمله شادی ،احسهاا توانمنهدی ،شهور و

سالمت نشان مي دهند عاطفه مثبت مي تواند فرآینهدهای

شههوق و اعتمادبهههنفههس اسههت .تجربههه عاطفههه مثبههت در

مقابله ای و رفتارهای ارتقادهنده سالمت روان را تسههی

زندگي روزمره افراد مزایای زیادی دارد؛ ازجمله اینکهه

کند .افرادی که تحهت تهأثیر عاطفهه مثبهت قهرار دارنهد،

حیطه توجه ما را گسترش ميدهد ،باعهث ارتقهای تفکهر

بهههیش از تمایههه بهههه کنتهههرل وقهههای و رویهههدادها ،از

خههالق ،حهه مسهههله ،جسههتجوگری و تدههامال مثبههت

رویکههردهههای مبتلههف ح ه مسهههله بههرای مشههکال و

اجتماعي ميشود (.)Longo, 2015

اختالفا بینفردی استفاده ميکنند ( )Isen, 2001و بهه

بهطورکلي پژوهشهای انجامشده حاکي از افهزایش

نظر ميرسد کمتهر درگیهر مقایسههههای رقابهت گونهه بها

میزان عاطفه مثبت و شادماني و بهزیسهتي روانهي در پهي

دیگههران ،ایجههاد احسههاا بهتههر در خههود بهها تمرکههز بههر

خودهماهنگي و انتبهاد اههداف خودهماهنهگ اسهت؛

شکسههتهههای دیگههران یهها احسههاا خطههر از موفقیههت

برای مثال ،نتهایج پهژوهش شهلدون و همکهاران ()2004

اطرافیههان خههود مههيشههوند ( Trope & Pomerantz,

بررسههههي رابطهه هۀ بهزیسههههتي روانههههي و

)1998؛ بنابراین ،اینطور برداشهت مهيشهود کهه عاطفهه

خودهمههاهنگي در  4فرهنههگ مبتلههف ،نشههان دادنههد

مثبت باعث ميشهود افهراد در مقهاط مبتلهف زنهدگي،

عاطفه مثبت  -بهعنوان یکهي از عوامه اصهلي بهزیسهتي

برخالف فشارهای بیروني و مقایسه خود و اهداف خهود

رواني  -در افراد خودهماهنهگ بهاالتر اسهت .همچنهین،

بههها دیگهههران ،اههههدافي را برگزیننهههد کهههه برایشهههان

پژوهش نهادری و همکهاران ( )1398در بررسهي اثهرا

رضههایتببههشتههر و مههندکسکننههدۀ منههاف شبصههي و

درخصههههو
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ارزشهههای فههرد در مقاب ه فشههارهای درونههي و بیرونههي

دانشآموزاني که قهادر و مایه بهه شهرکت در پهژوهش

باشد.

بودند ،به روش نمونهگیری دردسترا مطالده شدند.

درمجمو  ،برخالف پیشهینۀ پژوهشهي کهه نشهان داد

ابزار سنجش :مقیاا هماهنگي خود با هدف :1شلدون و

اهههداف خودهماهنههگ بههه افههزایش سههطح بهزیسههتي و

الیو

( )1999این مقیاا  4مادهای را تهیه و مدرفي

رضایت از شغ و زندگي منجر ميشود ،مطالدا بسیار

کردند و براساا طیف  9درجهای (از کامال موافقم تا

انههدکي بههرای شناسههایي عوامهه پههیشبینههيکننههده و

کامال مبالفم) با سؤاالتي مانند (برای دستیابي به این

ارتقادهنههده اهههداف خودهماهنههگ انجههام شههده اسههت؛

هدف کوشش ميکنید؛ زیرا شبص دیگری این را از

بنابراین ،براساا هدف این پژوهش که شناسهایي نقهش

شما ميخواهد یا موقدیتي که در آن قرار دارید ،شما را

ذهنآگاهي ،کمالگرایهي ناسهازگار و عاطفهه مثبهت در

وادار به این کار ميکند) ،به سنجش هماهنگي خود با

پیشبیني همهاهنگي خهود بها ههدف اسهت ،فرضهیهههای

هدف ميپردازد .جاج و همکاران ( )2005بهمنظور

پژوهشههي عبههار انههد از -1 :ذهههنآگههاهي مههيتوانههد

بررسي روایي این مقیاا ،همبستگي آن را با ابزارهایي

هماهنگي خود با اهداف را در دانهشآمهوزان دوره دوم

مانند حرمت خود ( )r=0/23و رضایت شغلي ()r=0/25

متوسطه شهر اصفهان پیش بینهي کنهد؛  -2کمهال گرایهي

محاسبه کردند و نشان دادند از روایي همگرای مطلوبي

ناسههازگار مههيتوانههد همههاهنگي خههود بهها اهههداف را در

برخوردار است .ضرایب آلفای کرونباخ نیز در پژوهش

دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان پهیشبینهي

شلدون و الویت ( 0/78 )1999و در پژوهش شجاعي و

کنههد و  -3عاطفههه مثبههت مههيتوانههد همههاهنگي خههود بهها

ندمتطاوسي ( 0/86 )1398به دست آمده است .در این

اهههداف را در دانههشآمههوزان دوره دوم متوسههطه شهههر

پژوهش نیز این مقدار  0/76به دست آمد.
پرسشنامۀ کمالگرایي :2برای سنجش کمالگرایي از

اصفهان پیشبیني کند.
روش
روش پژوهش ،جامده آماری و نمونه :ایهن پهژوهش،
مطالدههه توصههیفي از نههو همبسههتگي اسههت کههه در آن

پرسشههنامهی کمههالگرایههي هیهه و همکههاران ()2004
استفاده شد .اص این پرسشنامه  59گویهه دارد و هشهت
بدهد کمهالگرایهي را مهيسهنجد .چههار بدهد تمرکهز بهر

پیشبیني هماهنگي هدف با خود براساا ذههنآگهاهي،

اشتباها  ،نیهاز بهه تأییهد بهرای عملکهرد کمهالگرایانهه،

کمالگرایي ناسازگار و عاطفه مثبت بررسي شده اسهت.

ادراک فشار از سوی والدین و نشبوار فکهری ،ابدهادی

جامده آمهاری پهژوهش شهام دانهشآمهوزان دوره دوم

هستند که کمالگرایي منفهي و چههار بدهد تهالش بهرای

متوسههطه شهرسههتان اصههفهان در سههال تحصههیلي -1400

عاليبودن ،مدیارهای باال برای دیگران ،هدفمندی و نظم

 1399بود .برای محاسبه اندازه نمونه ،از فرمهول فیهدل و

ابدههادی هسههتند کههه کمههالگرایههي مثبههت را مههيسههنجند.

( )N≤ 8m+50اسهتفاده شهد کهه بها توجهه بهه

جمشیدی و همکاران ( )1387این پرسشنامه را در ایهران

تدداد متغیرهای پیشبین (که در ایهن پهژوهش 3 ،متغیهر

ترجمه و هنجاریابي کردند؛ نتایج تحلی عاملي آن نشان

تاباچنی

است) محاسبه ميشود و با در نظر گرفتن احتمال وجهود
پرسشههنامههههای نههاقص و مبههدوش ،تدههداد  100نفههر از

1

. Goal Self Consordance Scale
. Perfectionism Questionnaire

2
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دادند برخالف نسبه هی و همکاران ،این پرسشهنامه در

شاخصهای نیکویي برازش مطلهوبي دارد ( Sajjadian,

ایران  6عام را ميسنجد .درواق گویهههای مربهو بهه

 .)2016بررسي پایایي به روش آلفهای کرونبهاخ نیهز در

نیاز به تأیید ،تمرکز بر اشتباها و نشبوار فکری ،عام

پههژوهش بههائر و همکههاران ( 0/91 )2006و در پههژوهش

تلقههي منفههي از خههود را تشههکی دادنههد .همچنههین ،بدههد

سههجادیان ( 0/81 )2016گههزارش شههده اسههت .در ایههن

استاندارد باال بهرای دیگهران کهه در پرسشهنامۀ اصهلي از

پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ  0/80به دست آمد.

ابداد کمالگرایي مثبت است ،در تحلی عام جمشیدی

مقیاا عاطفه مثبت :2ایهن مقیهاا ،ابهزار خودسهنجي

و همکاران ( )2009به کمالگرایي منفي انتقهال یافهت و

 10گویههای است که واتسون و همکاران ( )1988برای

 8سؤال نیز حذف شد .در این پهژوهش از خهردهمقیهاا

اندازه گیری بدد خلقهي «عاطفهه مثبهت» سهاختند .نحهوۀ

کمالگرایي منفي شام  28سؤال اسهتفاده شهد .بررسهي
روایي همگرای این بدد نیز حاکي از همبسهتگي مدنهادار
آن بههها مقیهههاا نقصهههان در سهههالمت عمهههومي بهههود

نمره گذاری مقیاا براساا طیف لیکر  5گزینهای از
بسیار زیاد تا بسیار کهم اسهت .ضهریب آلفهای کرونبهاخ
برای بدد عاطفه مثبهت 0/88 ،و اعتبهار بازآزمهایي آن بها
فاصله  8هفتهای  0/68به دست آمده است ( Watson et

( .(Jamshidi et al., 2009بررسهههي پایهههایي بدهههد

 .)al., 1988در جامده ایراني (در میهان دانشهجویان) نیهز

کمههالگرایههي منفههي بههه روش آلفههای کرونبههاخ نیههز در

ضریب اعتبهار که تسهت  0/77بهه دسهت آمهده اسهت.

پهههژوهش جمشهههیدی و همکهههاران ( 0/87 )1387و در

بررسي روایي به روش تحلی عهاملي نیهز حهاکي از بهار

پژوهش هیه و همکهاران ( 0/83 )2004گهزارش شهده

عههاملي مطلههود همههه گویههههههای مربوطههه بههوده اسههت

است .در این پژوهش نیز مقهدار آلفهای کرونبهاخ 0/85

(.)Sharifi et al., 2012

محاسبه شد.
پرسشنامۀ ذهن آگاهي :1بائر و همکاران ( )2006ایهن
پرسشههنامه را طراحههي و  5جنبههه ذهههنآگههاهي شههام

الکترونیکي و ازطریق فضای مجازی بهرای افهراد نمونهه
ارسال شد .سپس پرسشنامههای جم آوریشده تحلی و
بررسي شدند .برای تحلی دادهها در ببهش توصهیفي از

مشاهده ،توصیف ،عم از روی آگاهي ،عهدم قضهاو
دربارۀ تجربه دروني و عدم واکنش به تجربهه درونهي را
ارزیهابي کردنههد .ایهن ابههزار دارای  39گویههه اسههت کههه
براسههاا مقیههاا پههنجدرجهههای لیکههر نمههرهگههذاری
ميشود .نمرا پایین به مدنای ذهنآگاهي ضدیفتهر و
نمرا

روش اجرا و تحلی  :پرسشهنامهههای مربوطهه بههطهور

باالتر به مدنای ذهن آگاهي باالتر است .ضهرایب

روایههي همگههرا و واگههرای پرسشههنامه ذهههنآگههاهي بهها
مقیههااهههای افسههردگي ( )-0/42و رضههایت از زنههدگي
( )0/25مدنادار به دسهت آمدنهد و نتهایج تحلیه عهاملي

میانگین و انحراف مدیار و در ببش استنباطي از ضهریب
همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه مدل گامبهگهام
در بسته آماری برای علوم اجتمهاعي ( )SPSSنسهبه 22
استفاده شد.
یافتهها
نمونهههه بررسهههيشهههده در ایهههن پهههژوهش شهههام 58
دانههههشآمههههوز دختههههر ( )SD=0/95 ،M=16/8و 42
دانهههشآمهههوز پسهههر ( )SD=0/91 ،M=17/2بهههود .در
جههدول  1اطالعههاتي درخصههو

میههانگین ،انحههراف

تأییدی گویههای آن نیز نشان دادند ایهن مهدل  5عهاملي
. Mindfulness Questionnaire

1

2

. Positive Affect Scale
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استاندارد و ضرایب همبستگي بین متغیرهای مطالده ارائه
شده است.
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
Table 1: Mean, standard deviation and matrix of correlation coefficients of research variables

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

1

 .1ذهنآگاهي

122/29

20/36

-

2

*-0/23

.2کمالگرایي ناسازگار

94/76

14/16

 .3عاطفه مثبت

30/39

5/77

**

0/38

 .4هماهنگي هدف با خود

16/63

2/46

**

0/58

4

3

-

-0/09
**

-

-0/32

**

-

0/29
**

P<0/01

*

P<0/05

طبهههق جهههدول  ،1همهههاهنگي خهههود بههها ههههدف بههها

شد .بررسي پیشفربهای تحلیه رگرسهیون نشهان داد

ذهن آگهاهي و عاطفهه مثبهت رابطهه مثبهت مدنهادار و بها

آماره دوربین  -واتسون و تورم واریهانس ()Tolerance

کمالگرایي ناسازگار رابطه منفي مدناداری دارند.

در محدوده نرمال قهرار دارد و انجهام تحلیه رگرسهیون
از

مندهههي نهههدارد .همچنهههین ،در آزمهههون کولمهههوگروف

در گهام بدهدی ،بههمنظههور بررسهي سههم ههر یه

متغیرهای ذهنآگاهي ،کمالگرایهي ناسهازگار و عاطفهه

اسمیرنف ،فرب نرمالبودن دادههها تأییهد شهد .خالصهه

مثبت در پیشبیني همهاهنگي خهود بها ههدف ،از تحلیه

نتایج تحلیه رگرسهیون در جهدول  2ارائهه شهده اسهت.

رگرسیون خطي چندگانه بهه روش گهام بهه گهام اسهتفاده
جدول  .2خالصه مدل رگرسیون گامبهگام
Table 2: Stepwise regression model summary
F
R2
خطای برآورد

مدل

R

1

0/58

0/33

2

0/61

0/37

P

آماره دوربین-واتسون

2/01

49/93

0/00

-

1/96

29/09

0/00

1/46

بر پایه نتایج جدول  ،2ذههنآگهاهي بههطهور مسهتق

مدادله رگرسیون اضافه شد و واریانس تبیینشهده بهه 37

توانست  33درصد از واریانس هماهنگي هدف بها خهود

درصد افزایش یافت .در جدول زیهر نتهایج ههر گهام بهه
تفکی

را تبیین کنهد .در گهام دوم ،کمهالگرایهي ناسهازگار بهه

گزارش شده است.

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام
Table 3: Results of stepwise regression analysis

گام

متغیرهای

ضرایب استانداردنشده

ضرایب استانداردشده

پیشبین

B

Std.Error

β

T

P

گام اول

ذهنآگاهي

0/07

0/01

0/58

7/06

0/00

گام دوم

ذهنآگاهي

0/06

0/01

0/53

6/47

0/00

کمالگرایي ناسازگار

-0/03

0/01

-0/19

-2/41

0/01

طبههق جههدول  ،3در گههام اول ،متغیههر ذهههنآگههاهي

را پیشبیني کنهد .در گهام دوم و بها افهزودهشهدن متغیهر

توانست  58درصد از واریانس هماهنگي خود با اهداف

کمههالگرایههي ناسههازگار ،قههدر پههیشبینههيکننههدگي

نقش ذهنآگاهي ،کمالگرایي ناسازگار و عاطفۀ مثبت در .........
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فریبرز صدیقي ارفدي و ریحانه تابش

ذهنآگاهي به  53درصد (در جهت مثبت) و این مقهدار

همچنین ،ذهنآگاهي مهي توانهد ازطریهق فراینهدهای

برای متغیر کمالگرایي ناسهازگار 19درصهد (در جههت

عاطفي ،هماهنگي خود با اهداف را ارتقا دهد .عواطهف

منفي) تغییر یافت .عاطفه مثبت نیز به دلیه عهدم قهدر

منفههي در هنگههام تصههمیمگیههریهههای مفیههد و مههؤثر

پیشبیني کنندگي ،وارد مدادلهه رگرسهیوني نشهد .بهدین

مشک ساز است .همچنین ،ذههن آگهاهي باعهث کهاهش

صههههور  ،فههههرب اول و دوم پههههژوهش مبنههههي بههههر

عواطف منفي و درنتیجه ،بهبود در فرآیند تصمیمگیهری

پیشبینيکنندگي ذهنآگاهي و کمالگرایهي ناسهازگار

ميشود ( .)Ahmadi et al., 2021با توجه به اینکه افراد

در هماهنگي خود با هدف تأیید شد و فرضیه سوم مبنهي

ذهن آگاه عواطف منفي نسبتا کمتری را تجربه ميکنند،

بر پیشبینيکنندگي عاطفه مثبت ،تأیید نشد.

احتماال ميتواند در شرای آرام تهری تصهمیما مهمهي
دربههارۀ اهههداف مههدنظر خههود اتبههاذ کننههد .همچنههین،

بحث
این پژوهش با ههدف پهیش بینهي همهاهنگي خهود بها
اهداف براساا ذهن آگاهي ،کمهالگرایهي ناسهازگار و
عاطفه مثبت انجام شد .یافتههههای پهژوهش نشهان دادنهد
ذهن آگاهي بهطور مثبت و کمالگرایي ناسازگار بهطور
منفي هماهنگي خود با اهداف را پیشبیني ميکنهد .ایهن
یافته با پژوهشهای وارن و وری-ل

( ،)2017هارپر و

همکاران ( ،)2019اسمیت و همکاران ( )2020و مهور و
همکاران ( )2020همسو است.
در تبیههین ایههن نتیجههه و نقههش پههیشبینههيکننههدگي
ذهنآگاهي ،ميتوان چنین گفت با توجه به اینکهه افهراد
ذهههنآگههاه نسههبت بههه افکههار و عواطههف خههود توجههه و
آگاهي بیشتری دارند ،ایهن باعهث بیهنش عمیهق تهر آنهها
نسبت به ارزش ها و عالیق دروني و درنتیجه ،تسههی در
انتباد اهداف خود هماهنگ ميشود .بهرعکس ،اقهدام
بدون توجه و آگاهي ،غالبا توجه به رفتارها یا اهدافي را
محدود ميکند که مطابق با نیازها ،ارزشها و عالیهق مها
باشد ( .)Sheldon, 2014همچنین ،ذهنآگاهي ميتواند
به افراد در تشبیص اینکه چهه زمهاني درگیهر اههداف و
فدالیت های خودهماهنگ و چه زماني درگیهر کارههایي
غیهر از ایهن هسهتند ،کمه
.)2003

کنهد ( Brown & Ryan,

ذهنآگاهي فرآیند اسهتفاده از راهبردههای خهودتنظیمي
(مهدیریت زمهان ،تدیهین اههداف ،مهدیریت هیجهانهها و
خودارزیابي) را تسهی مهيببشهد و داشهتن راهبردههای
خودگردان (خودتنظیمي) به نوبۀخود باعث ميشود فهرد
خود را توانمند و دارای قابلیت ،قلمداد کند و ميکوشد
محی یادگیری خود را بهگونهای شک دهد که رسیدن
بههه اهههداف ممکههن شههود و سههب

هههای اسههنادی او ،بههه

اسنادهای موفقیت تبدی شهود ()Naderi et al., 2019؛
بنابراین ،طي این فرآیند ،احتماال انتباد اههداف مبتنهي
بر انگیزههای دروني و پایداری فرد در مسیر رسهیدن بهه
اهههداف و خودارزیههابي مههداوم در طههول مسههیر ،احتمههال
دستیابي به اهداف را افزایش ميدهد و ایهن بههنوبهۀخود
باعث تقویت توجه و گهرایش فهرد بهه انتبهاد اههداف
خودهماهنههگ و مبتنههي بههر ارزشهههای درونههي در سههایر
ابداد و زمانها ميشود.
همچنههههین ،تریسههههي و رابینههههز ( )2004در مههههدل
خودآگهههاهي از احساسههها  ،بیهههان کردنهههد آگهههاهي از
احساسا

جاری ،ناشي از فرایندهای خودارزیابي اسهت

که طي آن افراد همبواني وقای و رویدادها را با هویت
و اهههداف درونههي خههود مقایسههه و ارزیههابي مههيکننههد.
خودآگاهي از احساسا

ممکن اسهت بازتهاد ارزیهابي

دقیقتر از نحوه پیشرفت در راستای انگیزههای مبتلهف،
مانند اهداف منطبق بهر انگیهزه درونهي یها بیرونهي باشهد
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( .)Harper et al., 2019این ارزیابي مداوم از خهود بهه

شهههلدون و همکهههاران ( )2004و شهههلدون و همکهههاران

ميکند تا در صور لزوم ،اهداف خهود را

( )2020و به نوعي با پژوهش نادری و همکاران ()1398

تغییههر دهههد و اهههداف متناسههب و هماهنههگتههر را دنبههال

همسو است .در تبیهین همبسهتگي ایهن دو متغیهر ،نظریهه

کنند.

خودهماهنگي نشان ميدهد افهراد در هنگهام رسهیدن بهه

افراد کم

نقش پهیشبینهيکننهدگي کمهالگرایهي

اهههداف سههازگار بهها عالیههق و ارزشهایشههان ،راضههي و

درخصو

ناسازگار ،ميتوان چنین گفت در نظریه خودتدیینگهری

خوشحالتر خواهند بود .بههطهورکلي محققهان اسهتدالل

بر اهمیت خودمبتاری در عملکرد سازگار تأکیهد شهده

مي کنند خودهماهنگي با بهزیستي روانهي رابطهه متقابه

است که به تجربه آزادی در شرو و ادامه رفتارها اشاره

دارنههد (Deci & Ryan, 2002؛ Sheldon et al.,

دارد ( .)Pintrich, 2014در زمینه اهداف شبصي ،ایهن

 .)2004بهزیستي رواني و داشتن عاطفه مثبهت بههعنهوان

نظریههه نشههان مههيدهههد دسههتیابي بههه هههدف ،زمههاني

یکي از مؤلفههای اصلي بهزیستي ،افراد را قادر ميسازد

موفقیت آمیز خواههد بهود کهه نبسهت ،افهراد نسهبت بهه

تهها بههرای رسههیدن بههه اهدافشههان تههالش بیشههتری کننههد؛

انتباد اهداف خهود احسهاا اسهتقالل و خودمبتهاری

بنابراین ،احتمال دستیابي به هدف نیز افزایش مهي یابهد و

داشته باشند و دوم ،اینکه احساا کننهد ایهن اسهتقالل از

نیز افراد به احتمال زیاد به اهدافي دست پیدا مي کنند که

سوی افراد مهم زندگيشان پشتیباني و حمایت مهيشهود

آنههها را خوشههحال و خرسههند مههيسههازد (زیههرا اهههداف

()Sheldon, 2014؛ امهها همههانطههور کههه گفتههه شههد

خودهماهنههگ و درونههي ،نیازههها ،عالیههق و ارزشهههای

کمال گرایي ناسازگار ،عمدتا با انگیزههها و سهب

ههای

اصههلي فههرد را بهتههر بههرآورده مههيکنههد) .عههدم قههدر

نظارتي همهراه اسهت کهه درجها پهایینتهری از انگیهزه

پیشبیني کنندگي عاطفه مثبت در مدادله رگرسیوني نیهز

دروني و خودمبتهاری را شهام مهيشهود ( & Hewitt

حههاکي از وابسههتگي عواطههف بههه عوامهه متدههدد و در

.)Flett, 1991

نوسانبودن آن در پي تجربیا مبتلف در طول زندگي

همچنههین ،آنشهه و منسههوری ( )2005خاطرنشههان

روزمره است .همچنین ،دنبال کهردن اههداف و حرکهت

کردنهد کمهالگرایهي ناسهازگار و انتقهاد از خهود باعهث

در مسیر آنها ،با شکست ،ناکامي و بههطهورکلي تهنش و

شک گیری نوعي تدریف از خود ميشود که بها گنهاه و

چالش هایي روبه رو است؛ بنهابراین ،قطدها فهرد عواطهف

ترا از سرزنش هدایت ميشهود .ایهن مهيتوانهد باعهث

منفيای را نیز باوجود عواطف مثبت و احساا رضهایت

شود افراد انگیزههای خودگردان کمتری را بهرگزیننهد؛

دروني تجربه خواهد کرد؛ بنابراین ،این مهيتوانهد نقهش

زیرا ممکن است سهرزنش و تأییهدنکردن دیگهران را بهه

عاطفههه مثبههت را در پههیشبینههي اهههداف خودهماهنههگ

همههراه داشههته باشههد؛ انگیههزهههها و اهههدافي کههه براسههاا

کاهش دهد.

مقتضیا

محیطهي و دیگهران ،انتبهاد و کمتهر درونهي

شدهاند یا برای شبص مدنيدار و مهماند.

این پژوهش با محدودیتهایي نیز مواجه بود .یکهي
از محدودیتها ،استفاده از گهروه نمونهه دانهش آمهوزان

در این پژوهش ،نقش پیشبینيکننهدۀ عاطفهه مثبهت

اسهت؛ بنههابراین ،در تدمهیم یافتههههها بههه سهایر گروهههها و

در هماهنگي خود با اهداف تأییهد نشهد؛ امها همبسهتگي

مقاط تحصیلي باید جانهب احتیها را رعایهت کهرد .از

میان عاطفه مثبت و هماهنگي خهود بها اههداف ،مثبهت و

محدودیت های دیگر این پهژوهش ،عهدم امکهان تفسهیر

مدنادار بود که این با یافتهههای حاصه از پهژوهشههای

علههي از نتههایج حاصهه از رگرسههیون و کنتههرلنشههدن

نقش ذهنآگاهي ،کمالگرایي ناسازگار و عاطفۀ مثبت در .........
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متغیرهای جمدیتشناختي مانند هوش و طبقهه اقتصهادی

شهههجاعي ،د ،.و ندمهههت طاووسهههي ،م .)1398( .نقهههش

اجتمهههاعي اسهههت؛ بنهههابراین ،پیشهههنهاد مهههيشهههود در

میانجي گهر همهاهنگي خهود بها ههدف و نظهمجهویي

پژوهش های آتي ،نقش متغیرهای تددی کننده در رابطه

شناختي هیجان در رابطه بین هسته ارزشیابي خهود بها

میان هماهنگي خهود بها ههدف و سهایر متغیرهها بررسهي

رضهههایت از زنهههدگي .مجلهههه علهههوم روانشهههناختي،

شود .همچنین ،با توجه به خأل پژوهشي موجود در زمینه

.682-675 ،)78(18

آموزش هماهنگي خود با ههدف ،پیشهنهاد مهي شهود در

شریفي ،ح ،.بشردوست ،ا ،.و اماميپور ،ا.)1391( .

پژوهشهای آتي اثرببشي مداخالتي همچهون آمهوزش

بررسي ویژگي های روانسنجي مقیاا عاطفهه مثبهت

ذهن آگاهي بر ارتقهای توانهایي افهراد در تدیهین اههداف

و منفي .تحقیقا

روانشناختي.27-17 ،)13(4 ،

خودهماهنهههگ بررسهههي شهههود .همچنهههین ،برگهههزاری

صههادقي ،ا ،.سههجادیان ،ا ،.و نههادی ،م .)1399( .مقایسههۀ

کارگاههای آموزشي در رابطه با اهمیت انتباد اهداف

اثرببشي ذهنآگاهي شفقتمحور و شناختدرمهاني

به افهراد در شناسهایي عالیهق،

مبتنههي بههر ذهههنآگههاهي بههر نگههرشهههای ناکارآمههد،

هماهنگ با خود و کم

اسههتددادها و ارزشهایشههان توصههیه مههيشههود .شههرو

خودکنترلي و سالمت روان .پژوهشنامه روانشناسهي

اینگونه آموزشها از سنین پایینتر نیز به دانهشآمهوزان

مثبت.48-31 ،)1(6 ،

ميکنند تا بتوانند از ابتدا در مسهیر مناسهب خهود

کهههاظميزاده ،ه ،.و نهههوری قاسهههمآبهههادی ،ر.)1394( .

کم

حرکت کنند و انهرژی آنهها در مسهیرهای غله اتهالف

بررسي رابطه عاطفه مثبهت ،عاطفهه منفهي و انگیهزش

نشود.

دروني با خالقیت .ابتکار و خالقیت در علوم انساني،

منابع
احمدی ،م ،.هاشمیان ،ک ،.درتهاج ،ف ،.و ابوالمدهالي،
خ .)1399( .مقایسهۀ اثرببشههي آمههوزش اجتمههاعي -
عهههاطفي و آمهههوزش ذههههنآگهههاهي بهههر افهههزایش

جهههتگیههری مثبههت نسههبت بههه مدرسههه .روانشناسههي
مدرسه.26-7 ،)4(9 ،
جمشههیدی ،د ،.حسههین چههاری ،م ،.حقیقههت ،ش ،.و
رزمههههي ،م .)1388( .اعتباریههههابي مقیههههاا جدیههههد
کمالگرایي .مجله علوم رفتاری.43-35 ،)1(3 ،
رحهههیمپهههور ،ش ،.عهههارفي ،م ،.و منشههههي ،غ.)1400( .
اثرببشههي آمهههوزش تلفیقههي چشهههمانههداز زمهههان و

ذهنآگاهي بر تادآوری و خردمندی .پژوهشنامهه
روانشناسي مثبت.52-35 ،)1(7 ،
سجادیان ،ا .)1394( .ویژگي های روانسهنجي پرسشهنامه

پنجبددی ذهن آگهاهي در بهین مهردم .پهژوهش ههای
علومشناختي و رفتاری.39-23 ،)2(5 ،

.63-49 ،)1(5

لطفآبادی ،ه .)1383( .عواطهف و هویهت نوجوانهان و
جوانان .نس سوم.
نادری ،خ ،.نشا دوست ،ح ،.و طالبي ،ه .)1398( .تأثیر
آموزش راهبردهای خودگرداني بهر افهزایش شهادی

دانهههشآمهههوزان :مقایسهههه جنسهههیتي .پهههژوهشنامه هۀ
روانشناسي مثبت.54-41 ،)1(5 ،
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