
 

  

 و منبع کنترل در بیماران دچار فشار خون باال کمال گرایی

 4ظاضع ًیستاًه هحوس - 3ّاجط تطاتیاى - 2فطٍظًسُالْام  -1سَزاتِ ًجفی

 چکیده 

ًفط افطاز  40ًفط ) 80ّسف ایي هغالؼِ همایسِ هیعاى ووال گطایی ٍ هٌثغ وٌتطل افطاز هثتال تِ فطاض ذَى تا افطاز سالن تَز. تِ ایي هٌظَض  

ًفط افطاز ًطهال( تِ عَض تصازفی اظ تیي هطاجؼِ وٌٌسگاى تِ ولیٌیه ّای زضهاًی ضْط اصفْاى اًتراب ضسُ ٍ تِ  40هثتال تِ فطاضذَى ٍ 

الت آظهَى ّای ووال گطایی اَّاظ ٍ آظهَى هٌثغ وٌتطل زضًٍی ، تیطًٍی ضاتط پاسد زازًس. پس اظ تىویل تست ّا ،یافتِ ّا تا سَا

( تحلیل ضس. ًتایج ًطاى زٌّسُ ّوثستگی هخثت تیي همیاس ووال گطایی ٍ هٌثغ وٌتطل زض افطاز 16)ًسرِ  spssاستفازُ اظ ًطم افعاض 

فطاض هثتال تِ فطاض ذَى است. افطاز هثتال تِ فطاض ذَى زاضای ووال گطایی تاال ٍ هٌثغ وٌتطل تیطًٍی ٍ افطاز سالن ًسثت تِ افطاز هثتال تِ 

 وٌتطل زضًٍی تَزًس . ذَى ووال گطایی ووتط ٍ ٍاجس هٌثغ 

 ووال گطایی، هٌثغ وٌتطل، فطاضذَىکلیدواشه ها: 

Abstract: 

The aim of this study was to compare the perfectionism and locus of control in people with blood 

pressure and healthy people. To this end, 80 subjects (40 patients with hypertension and 40 

normal subjects) randomly selected among visitors to the Isfahan health clinics and then 

responded to the questions of Ahvaz perfectionism test and the internal/ external locus of control 

test. After completing the tests, findings were analyzed by using the spss software (version 16). 

Results showed a positive correlation between perfectionism and locus of control scale in 

patients with hypertension. People with high blood pressure, were high perfectionism and 

external locus of control and healthy persons compared to those with high blood pressure, were 

less perfectionism and locus control source eligible. 
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 مقدمه

ّای ػطٍق للثی، ػطٍق هغعی، ّای هْن هخل تیواضیتیواضی فطاضذَى تاال تِ ػٌَاى یه فاوتَض ذغطساظ، اظ ػلل اصلی ایجاز تیواضی 

ٍاحس سغح اظ جساض تاضس. فطاضذَى تِ هؼٌی فطاضی است وِ اظ عطف ذَى تِ ّای چطوی ٍ ًاضسایی ولیِ هیػطٍق هحیغی تیواضی

ضَز. تِ اضلاهی اظ فطاضذَى، فطاضذَى تاال گفتِ هی ضَز وِ ػسم زضهاى آى هٌجط تِ ایجاز ػَاضض ٍ ذغطات للثی ضي ٍاضز هی

ساًتیوتط جیَُ ٍ یا  14ػطٍلی ٍ زضهاى آى تاػج واّص ایي ذغطات ٍ ػَاضض تاضس. تِ عَض ولی ظهاًی وِ فطاض سیستَلی )حساوخط( اظ 

ضَز. تاالتطیي هیعاى فطاضذَى ضٌاذتِ هی« هثتال تِ تیواضی فطاضذَى تاال»ساًتیوتط جیَُ تاالتط تاضس، ضرص  9تَلی )حسالل( اظ فطاض زیاس

تطیي ضلن آى زض ٌّگام ضة است. فاوتَضّای ایجاز تیواضی فطاض ذَى اٍلیِ ) فطاض ذَى تا زلیل ًاضٌاذتِ( زض ٌّگام صثح ٍ پاییي

 تطاتط سفیس پَستاى است( 2ایص سي، هصطف تاالی ًوه، چالی ٍ ًژاز ) فطاض ذَى تاال زض سیاّپَستاى ػثاضتٌس اظ : اضث، افع

Murphy,1991; Harshfield;1991, Fumo,1992; Gretler,1994) پژٍّص ّا ی ضٍاى ضٌاسی سالهت ًطاى زازُ اًس .

. یىی اظ ایي (Miller،1996)ذتالالت جسواًی تاضسوِ ٍیژگی ّای ضرصیتی هی تَاًس اظ ػَاهل ظهیٌِ ساظ یا تطسیس وٌٌسُ ی ا

ًمص تَزى اظ ّط است. ووال گطایی تِ ػٌَاى یه ٍیژگی ضرصیتی تِ ًیاظ فطز تِ واهل ٍ تی "ووال گطایی"ٍیژگی ّای ضرصیتی 

وٌس تِ هی وٌس ٍ چَى گواىًظط اعالق هی ضَز. فطز ووال گطا، ذَز ضا زضست هغاتك تصَیط آضهاًی وِ اظ ذَزش زاضز فطض هی

ّای اذاللی، ػملی ٍ هؼٌَی واهل ٍ اظ تاضس، تط ایي اساس ذَز ضا زض ظهیٌِ« تایس»ضاستی ّواى چیعی است وِ تِ حىن ذَز آضهاًی 

علثاًِ، هثْن ٍ زست ًیافتٌی ٍ تالش گطایی زاضتي اّساف تلٌس پطٍاظاًِ، جاُّای ووالوٌس. هْوتطیي ٍیژگیحس هی« تطتط»ّوِ وس 

وَش، پط واض ٍ لاتل اػتواز ّستٌس ٍلی آهازگی ای ضسیسى تِ ایي اّساف است. افطاز زاضای ضرصیت ووالگطا هؼوَالً سرتافطاعی تط

یىی زیگط اظ ٍیژگی ّای ضرصیتی  .(1382هْطاتی ظازُ ٍ ٍضزی،)ّای زٍض اظ اًتظاض ضا ًساضًسضٍیاضٍیی تا تغییطات ًاگْاًی ٍ هَلؼیت

وٌٌس، است. افطازی وِ زاضای هىاى وٌتطل زضًٍی ّستٌس، اػتماز زاضًس تمَیتْایی وِ زضیافت هی "وٌتطلهىاى "هَحط زض سالهت افطاز 

وٌٌس وِ گیطی تیطًٍی وِ زاضای هىاى وٌتطل تیطًٍی ّستٌس، فىط هیتاتؼی اظ ضفتاضّا یا ٍیژگیْای ذَز آًْاست. افطازی تا جْت

گیطی اًس است. صطف ًظط اظ هاّیت هىاى وٌتطل تیطًٍی، افطاز زاضای جْتزضیافت تمَیت آًْا زض زست هطزم زیگط، تمسیط یا ض

گیطی زضًٍی اظ ًظط جسوی سالوتط ضسس افطاز زاضای جْتتیطًٍی هؼتمسًس وِ آًاى زض تطاتط ایي ًیطٍّای تیطًٍی ًاتَاى ّستٌس. تِ ًظط هی

ّای للثی ووتطی ّستٌس ٍ ٍلتی تط ٍ حولِطاضذَى پاییيگیطی تیطًٍی ّستٌس. آًاى هستؼس زاضتي فاظ وساًی ّستٌس وِ زاضای جْت

گیطی تیطًٍی ّستٌس وٌٌس ٍ احتواالً ظٍزتط اظ تیواضاًی وِ زاضای جْتضًَس تا واضوٌاى تیواضستاى تیطتط ّوىاضی هیزچاض حولِ للثی هی

تیطتط احتوال زاضز وِ زض اتَهثیل اظ  تط ّستٌس.ضًَس. تِ ػالٍُ آًاى ًسثت تِ تْساضت تسًی ذَز هحتاطاظ تیواضستاى هطذص هی
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، 1978ووطتٌسّای ایوٌی استفازُ وٌٌس، تِ ٍضظش تپطزاظًس، ٍ سیگاض ضا تطن وٌٌس تا وساًی وِ زاضای وٌتطل تیطًٍی ّستٌس )استطیىلٌس، 

 (.1389، ًمل اظ ضَلتع، 1979

 اض ذَى تاال ٍ افطاز سالن تسٍى فطاض ذَى تاال تَز.ّسف اظ ایي پژٍّص همایسِ ووال گطایی ٍ هىاى وٌتطل زض تیواضاى هثتال تِ فط

 روش

ًفط افطاز هثتال تِ فطاضذَى ٍ  40ًفط ) 80تَزُ وِ تا استفازُ اظ ایي ضٍش  زض زستطسگیطی گیطی زض ایي تحمیك، ضٍش ًوًَِضٍش ًوًَِ

ل اظ تیي جاهؼِ ای اًتراب ضسًس وِ اظ ًظط سٌی اًتراب ضسًس. افطاز ًطها ّای سغح ضْط اصفْاى ولیٌیه تیواضاى ًفط افطاز ًطهال( اظ 40

 تا افطاز تیواض ّوتا تَزُ اها ساتمِ ّیچ گًَِ ًاضاحتی للثی ٍ فطاض ذَى تاال ضا ًساضتٌس.

 ابسار سنجص

، ًمل اظ هْطاتی 1380ای است وِ تِ ٍسیلِ ًجاضیاى، ػغاضی ٍ ظضگط )هازُ 27یه همیاس ذَز گعاضضی  گرایی اهواز:تست کمال

هازُ زضًٍی یا تیطًٍی  23هازُ،  29هازُ تَزُ ٍ اظ  29( اضائِ ضسُ است. ایي آظهَى زض ایطاى ٌّجاض ضسُ وِ ضاهل 1382ٍ ٍضزی، ظازُ

(. هازُ 28، 24، 19، 14، 8، 1ّای اًس )هازُضیعی ضسُهازُ زیگط تِ صَضت اًحطافی عطح 6سٌجس ٍ تَزى هٌثغ وٌتطل آظهَزًی ضا هی

چْاض گعیٌِ ی ّطگع، تِ ًسضت، گاّی اٍلات، اغلة اٍلات هی تاضس وِ آظهَزًی ّا یىی اظ ایي گعیٌِ ّا ضا  ّای ایي همیاس زاضای

وِ تِ ضیَُ هؼىَس ًوطُ هی گیطًس تمیِ هازُ ّا تط  22، 17، 16، 11اًتراب وطزُ ٍ ػالهت هی ظًس. زض ایي همیاس تِ استخٌای هازُ ّای 

ًَس. حاصل جوغ ًوطات هیعاى ووال گطایی فطز ضا ًطاى هی زّس. زض آظهَى ووال گطایی ( ًوطُ گصاضی هی ض4( )3( )2( )1اساس )

حاصل جوغ ًوطات هیعاى ووال گطایی فطز ضا هطرص هی وٌس، تسیٌصَضت وِ ّطچِ ًوطُ فطز تیطتط تاضس ووال گطایی ٍی تیطتط 

ًفطی زاًطجَیی تا تىاضگیطی ضٍش تضؼیف، آلفای  115ی گطایی اَّاظ ضا تط ضٍی یه ًوًَِذَاّس تَز. ًیع پایایی همیاس ووال

ظازُ ٌّطهٌس ٍ ًجاضیاى ّستٌس. ٍضزی، هْطاتی 83/0ٍ  90/0ٍ  88/0ّای تسست آهسُ تِ تطتیة وطًٍثاخ ٍ گاتوي تسست آٍضز وِ ضطیة

ش تاظآظهایی تا پٌج ّفتِ ّای پایایی همیاس یاز ضسُ ضا تِ زٍ ضٍ( ًیع زض پژٍّطی، ضطیة1382، ًمل اظ هْطاتی ظازُ ٍ ٍضزی،1380)

تِ  85/0ٍ  63/0ّای ًفطی هحاسثِ وطزًس وِ ضطیة 300ًفطی ٍ ضطیة آلفای وطًٍثاخ تط ضٍی ًوًَِ  70فاصلِ ظهاًی زض یه ًوًَِ 

 تطتیة تِ زست آهس وِ زض سغح هغلَتی است.

ّای طتظ زض همیاسیّای شضٌاسی، هازٍُاىتط اساس هتَى هؼتثط ض ایي تستّای اٍلیِ هازُ بیرونی راتر: -تست منبع کنترل درونی

MMPIّای تالیٌی چٌیي اظ ضاُ هصاحثِػولی هازظلی ٍ افىاض غیط هٌغمی جًَع ٍ ّن -، اضغطاب اسپیل تطگط، همیاس ٍسَاس فىطی
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س ٍ زض هازُ هازُ سؤاالت )الف( یه ًوطُ ٍ سؤاالت )ب( صفط ًوطُ هی گیطً 23فطاّن ضس. تطای ًوطُ گصاضی آظهَى هٌثغ وٌتطل زض 

یا تیطتط تگیطًس  9تِ ػثاضات )ب( یه ًوطُ ٍ )الف( صفط زازُ هی ضَز. حال افطازی وِ ًوطُ  26، 22، 15، 13، 12، 11، 10، 5، 4ّای 

ٍاجس هٌثغ وٌتطل تیطًٍی ٍ افطازی وِ ًوطُ ووتط تگیطًس زاضای هٌثغ وٌتطل زضًٍی ذَاٌّس تَز. زض هَضز پایایی ٍ اػتثاض همیاس هٌثغ 

ای زض هَضز پایایی ٍ اػتثاض ایي تیطًٍی ضاتط پژٍّطْای هتؼسزی اًجام ضسُ است. ایي پژٍّطْا اعالػات لاتل هالحظِ -ٌتطل زضًٍیو

% است. ّوچٌیي ضطیة 70اًس. حس هتَسظ ضطایة پایایی ایي همیاس وِ تا ضٍضْای زٍ ًیوِ وطزى هحاسثِ ضسُ زض حسٍز همیاس زازُ

 .ظهایی زض فَاصل یه یا زٍ هاُ ًیع زض ّواى سغَح تَزُ است پایایی همیاس تا ضٍش تاظآ

 یافته ها

گطایی ضا زض افطاز سالن ٍ تیواضاى زچاض فطاضذَى ضا ًطاى هی زّس. هیاًگیي هٌثغ وٌتطل زض افطاز ، هیاًگیي هٌثغ وٌتطل ٍ ووال1ًوَزاض 

ٍ زض تیواضاى زچاض  38/67گطایی زض افطاز سالن هیاًگیي ووال است ٍ 68/8ٍ زض تیواضاى زچاض فطاض ذَى تطاتط تا  52/8سالن تطاتط تا 

 هی تاضس. 30/70فطاضذَى 

 

 : هیاًگیي ووال گطایی ٍ هٌثغ وٌتطل زض زٍ گط1ًٍُوَزاض

 (ًطاى زازُ ضسُ است.n=80ضطیة ّوثستگی تیي زٍ هتغیط زض ول افطاز ) 1زض جسٍل 

 گطاییووال:هیعاى ضطیة ّوثستگی  تیي هٌثغ وٌتطل ٍ  1جسٍل 

n sig هتغیطّا ضطایة ّوثستگی 

 گطاییهٌثغ وٌتطل ٍ ووال 356/0 001/0* 80
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(. تٌاتط > P 001/0ٍ اظ ًظط آهاضی هؼٌازاض است. ) 35/0گطایی تطاتط تا زض ول افطاز ضطیة ّوثستگی تیي زٍ هتغیط هٌثغ وٌتطل ٍ ووال

 ضَز. افعایص یاتس، ًوطُ ووالگطایی ّن تیطتط هیایي هی تَاى ًتیجِ گطفت وِ ّطچِ ًوطُ هٌثغ وٌتطل 

 گطایی زض تیي افطاز سالن ٍ تیواضاى هثتال تِ فطاضذَى:همایسِ ضطیة ّوثستگی تیي هٌثغ وٌتطل ٍ ووال2جسٍل 

n  sig  هتغیطّا گطٍُ ضطایة ّوثستگی 

 گطاییهٌثغ وٌتطل ٍ ووال افطاز سالن 302/0 058/0 40

 گطاییهٌثغ وٌتطل ٍ ووال زچاض فطاضذَىافطاز  408/0 009/0* 40

گطایی، ضاتغِ هؼٌازاضی اظ ًظط ضطایة ّوثستگی ضا تِ تفىیه گطٍُ ًطاى هی زّس. زض افطاز سالن ضاتغِ هٌثغ وٌتطل ٍ ووال 2جسٍل 

(. = 009/0P<  ٍ408/0 rگطایی زض افطاز زچاض فطاضذَى هؼٌازاض است. )آهاضی ًیست اها ضطیة ّوثستگی تیي هٌثغ وٌتطل ٍ ووال

گطایی تیطتط ضَز،ًوطُ هٌثغ وٌتطل ّن افعایص ذَاّس زاضت ٍ فطز تٌاتط ایي هی تَاى گفت زض افطاز زچاض فطاضذَى ّطچِ ًوطُ ووال

 جْت گیطی تیطًٍی تِ لحاػ هٌثغ وٌتطل ذَاّس زاضت.

گطایی زض زٍ گطٍُ افطاز سالن ٍ افطاز زچاض تطای همایسِ هیاًگیي هتغیطّا زض زٍ گطٍُ،  ًطاى هی زّس وِ هیاًگیي ووال t آظهَى

(. ّوچٌیي هیاًگیي هٌثغ وٌتطل ًیع زض زٍ گطٍُ اظ ًظط = 34/0P<  ٍ952/0 tفطاضذَى اظ ًظط آهاضی تفاٍت هؼٌازاضی ٍجَز ًساضز )

 ضا تثیٌیس(. 3( )جسٍل = 82/0P<  ٍ219/0 tآهاضی هتفاٍت ًیست )

 گطایی وٌتطل ٍ ووال:همایسِ هیاًگیي ًوطات  هٌثغ  3جسٍل 

 t df sigهمساض  هتغیط

 828/0 78 219/0 هٌثغ وٌتطل

 344/0 78 952/0 ووال گطایی
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 بحث

گیطی ٍ هٌثغ وٌتطل زضًٍی ّستٌس اظ ًظط جسوی سالوتط اظ وساًی ّستٌس تط اساس آًچِ پژٍّص ّا ًطاى زازُ اًس افطازی وِ زاضای جْت

ّای للثی ووتطی ّستٌس ٍ ظٍزتط اظ تیواضاًی وِ تط ٍ حولِافطاز هستؼس زاضتي فطاضذَى پاییي گیطی تیطًٍی ّستٌس. ایيوِ زاضای جْت

زٌّس. تیطتط احتوال ضًَس. ایي افطاز تیطتط تِ تْساضت تسًی ذَز اّویت ًطاى هیزاضای هٌثغ وٌتطل تیطًٍی ّستٌس اظ تیواضستاى هطذص هی

(. تط 1389، ًمل اظ ضَلتع، 1979، 1978زاضای وٌتطل تیطًٍی ّستٌس )استطیىلٌس، زاضز وِ ٍضظش وٌٌس ٍ سیگاض ًىطٌس تا وساًی وِ 

وٌٌس وِ زضیافت تمَیت آًْا زض زست هطزم گیطی تیطًٍی وِ زاضای هىاى وٌتطل تیطًٍی ّستٌس فىط هیذالف ایي ػسُ، افطاز تا جْت

تَاى ّستٌس. هی تَاى گفت تا تَجِ تِ ایي ٍیژگی ایي احتوال زیگط تمسیط یا ضاًس است ٍ هؼتمسًس وِ زض تطاتط ایي ًیطٍّای تیطًٍی ًا

ّایطاى احطی ًساضز تالضی تطای وٌٌس وِ ضفتاضضاى زض تمَیتٍجَز زاضز وِ ایي افطاز هثتال تِ فطاضذَى ضًَس ٍ اظ آًجا وِ تصَض هی

زاضای هىاى وٌتطل زضًٍی اظ تْساضت  وٌٌس. ّوچٌیي ضَاّس پژٍّص ّای پیطیي زال تط ایي است وِ افطازتْثَز هَلؼیت ذَز ًوی

 ضٍاًی تْتطی تطذَضزاض تاضٌس ٍ افطاز زاضای هىاى وٌتطل تیطًٍی زض همایسِ تا هىاى وٌتطل زضًٍی اضغطاب تیطتطی تجطتِ هی وٌٌس

طزگی زّس وِ هصطف زاضٍّای فطاضذَى هَجة افسّایی وِ زض گصضتِ اًجام ضسُ ًطاى هی( . اظ عطف زیگط، تطضسی1389)ضَلتع، 

ّای ذَز ضا اظ تَاًس هَجة ایي ضَز وِ فطز تیطتط اظ عطیك هٌثغ وٌتطل تیطًٍی ّسایت ضَز. هخالً ایٌىِ ًتَاًس هَفمیتضسُ ٍ ایي هی

زضٍى ذَز تثیٌس ٍ احساس ًاتَاًی زض اًجام واضّای ذَز زاضتِ تاضس ٍ حتی اگط هَفمیتی ّن تسست آٍضز آى ضا حاصل تالش ٍ 

-گطا وِ زٍست زاضًس ذَز ضا فطزی تیى ضا تِ ضاًس الثال ٍ یا تمسیط تساًس ٍ تا تَجِ تِ ذصَصیت افطاز ووالوَضص ذَز ًثیٌس ٍ آ

گطا ضا تیطتط ًطاى زازُ تا ذَز ضا اظ ّط جْت واهل زاًستِ ٍ ػیة ٍ ًمص تثیٌٌس. تٌاتطایي هوىي است ایي افطاز ذصَصیات افطاز ووال

 یاتس.ي افطاز افعایص هیگطایی ًیع زض ایتٌاتطایي ًوطُ ووال
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