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 مقاله پژوهشی

  هیاروم یان دانشگاه علوم پزشکیدانشجو یسالمت روان و گراییکمالن یارتباط ب یبررس
  

  ٤مولود رادفر ،٣اسراء رمضانپور، ٢*يقير حقيماه من، ١انياوري ايرؤ
 

  30/05/1396تاریخ پذیرش  04/03/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

را  ي.... سالمت روان يخانوادگ، ياجتماع، يتيشخص، يکه عوامل فرد انددادهمطالعات نشان  است. ياز ابعاد مهم سالمت يکي يسالمت روان: هدف و زمينهپيش
ه ياروم يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو ي) با سالمت روانگراييکمال( يتيشخص يهايژگيواز  يکيرابطه  ين پژوهش به بررسيا در .دهنديم قرار ريتأثتحت 

  پرداخته شده است.
انتخاب شده بودند  ياخوشه يتصادف گيرينمونهکه با  هياروم يدانشگاه علوم پزشک يدانشجو ۱۸۹، يفيتوص يمطالعهن يانجام ا يبرا: هاروشمواد و 

  .تقرار گرف ليوتحلهيتجزرسون مورد يپ يب همبستگيو ضر يفيبا استفاده از آمار توص هادادهل نمودند. يرا تکم ييگراو کمالسالمت روان  يهاپرسشنامه
، يبدن يهانشانهان در يدانشجو درصد۱,۱. باشنديماز اختالل در سالمت روان  يدرجات متفاوت يان دارايدرصد دانشجو ۸/۴۵ن مطالعه نشان داد يج اينتا: هاافتهي

و سالمت روان وجود  گراييکمالن يب )> P ۰۱/۰( دارمعنيرابطه  همچنين د داشتند.ياختالل شد، يدر افسردگ درصد۳,۲و  يخوابيبدر اضطراب و  درصد۰,۵
  دارد.

 يهاوشراستفاده از  وباشد يمکننده سالمت روان  بينيپيشاز عوامل  يکي گراييکمالگفت  توانيم آمدهدستبهج يبه نتا با توجه: يريگجهيو نتبحث 
 افراد خواهد داشت. يدر ارتقاء سالمت روان يمؤثرل آن نقش يجهت تعد يشناختروان

 انيدانشجو، يسالمت روانگرايي، کمال: يديکلمات کل

  
 ۴۹۷-۵۰۳ ص، ۱۳۹۶ مهر، ۹۶درپي پي، هفتمشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۴۴۳۲۷۲۲۹۳۲ : تلفن، يراز پزشکيروانمارستان يب -هياروم: : آدرس مکاتبه

Email: mh_m_haghighi@yahoo.com 

  
  مقدمه

بهداشت روان ، سالمت جوامع مختلف يابيارز ياز محورها يکي
 نيدر تضم يسالمت روان نقش مهم، جامعه است. بدون شکآن 

 يهابيماري). برخالف ۱( کنديم فايهر جامعه ا يو کارآمد ييايپو
 بهداشت، دارند يواضح و روشن عالئممشخص و  فيکه تعر يجسمان

 طيشرا برحسبرا  يدامنه گسترده و متنوع، جامعه يروان ييايو پو
و  ياقتصاد، يسنت، يفرهنگ، يگوناگون اعتقاد يهامالکو 

بهداشت روان را ، ي). سازمان بهداشت جهان۲داراست ( ييايجغراف
 طيو اصالح مح رييتغ، گرانيارتباط موزون و هماهنگ با د تيقابل
 ،يمنطق طوربه يشخص التيو حل تضادها و تما يو اجتماع يفرد

 تياهم يمتعدد قاتي). تحق۳( کنديم فيو مناسب تعر نهعادال

                                                             
  ، ايرانهياروم، هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيار روانشناسياستاد ١
  سنده مسئول)ي(نو ، ايرانهياروم، هياروم يروان پزشک، دانشگاه علوم پزشک ارياستاد ٢
  ، ايرانهياروم، هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيپزشک يدانشجو ٣
  ، ايرانهياروم، هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيار پرستارياستاد ٤

 نيروابط ب، )۴شغل ( ازجملهمختلف  يهاحوزهسالمت روان را در 
. عوامل اندداده) نشان ۴( يزندگ تيفي) و ک۵( يليتحص، )۴( يفرد

 باشند که از آن رگذاريتأثبر سالمت روان فرد  تواننديم يمختلف
، )۷( تيجنس، )۶( يمحل زندگ، )۴به خانواده ( توانيمجمله 

 يتيشخص يهايژگيو) و ۹تأهل ( تيوضع، )۸( ياقتصاد تيوضع
 يهاتفاوتاز محققان معتقدند وجود  ياري) اشاره کرد. بس۷فرد (

ه بواکنش افراد را نسبت ، متفاوت يتيشخص يهايژگيوو  يفرد
 يهايژگيو نياز ا يکي). ۱۰( گردانديم زيو فشارزاها متما هاتيموقع

 يپژوهش اتيدر ادب رياخ يهاسالاست. در  گراييکمال، يتيشخص
نسبت به  يعالقه روزافزون، انيدانشجو يدرمانروانمشاوره و 

که با  يگران يدرمانروان. مشاوران و شوديممشاهده  گراييکمال
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 نيدر ب گراييکمال يباال وعيش ليبه دل، سروکار دارند انيدانشجو
با  وفوربه) هاپژوهشاز  يدر بعض درصد۷۰ زا شيب( تيجمع نيا

). ۱۱از آن موجه هستند ( يو مشکالت ناش گراکمال انيدانشجو
بودن  بيعيب ياست که با تالش برا يتيشخص يژگيو گراييکمال

 يبايبه ارز شيعملکرد و گرا يباال برا اريبس يو وضع استانداردها
 گراکمالفرد  ).۱۲( شوديممشخص  گرانيمنتقدانه رفتار خود و د

. کنديم جاديو باال ا يرواقعيغ، سخت ياز استانداردها يامجموعه
 چياهيهمهتفکر  ريدرگ، عملکرد خود يابيهنگام ارز يشخص نيچن

 .دانديماستانداردها  نيبه ا يابيرا دست تيو شرط موفق شوديم
مختلف سالمت روان را تحت  يهاجنبه گراييکمال روديمانتظار 

 نيا يدر زندگ يمحرک اصل ديفرو دگاهياز د ).۱۳ر قرار دهد (يتأث
است.  تنافي يبلکه تکامل و برتر ستين يبه خوشبخت دنيافراد رس

وجه آن را  نيبه حد کمال برسند و به بهتر يدر هر کار ديبا هاآن
به کماالت آنان را  دنينخواهند شد. نرس يانجام دهند وگرنه راض

). در ۱۴( کنديم ديو احساس گناه شد يافسردگ، دچار اضطراب
) ۱۶، ۱۵است ( يبعدتک يمفهوم گراييکمال شديمگذشته تصور 

در مورد عناصر مختلف آن توافق نظر وجود  کهآن رغمبهاما امروزه 
 توانديم) و ۱۶دارد ( يچندبعد يتياست که ماه نياعتقاد بر ا، ندارد

نابهنجار ) و ۱۸، ۱۷() يقانطبا، مثبتبهنجار ( يدو بعد اصل صورتبه
 يگراکمال نيب زيکند. در تما داينمود پ) ۱۸) (ير انطباقيغ، يمنف(

بهنجار از تالش و  يگراکمالتوان گفت که  يبهنجار و نابهنجارم
 يهاتيمحدود حالدرعينو  برديمو کمال لذت  يبرتر يرقابت برا

 ليبه دلنابهنجار  يگراکمالاما  شناسديم تيرا به رسم يشخص
هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهد شد و  نانهيبرواقعيغانتظارات 

که بتواند از آن  دهدينمرا خوب انجام  ياز منظر خودش هرگز کار
). ۱۹خود انتقادگرند ( تينهايبو  بايافراد ناشک نيلذت ببرد. ا

هنجار ب يايگراکمال يطبقهکه در  ينوجوانان انددادهنشان  قاتيتحق
رار نابهنجار ق انيگراکمالکه در طبقه  ينسبت به نوجوانان، ندهست

را  يروان يو سازگار ياز سالمت ذهن يدارند عموماً سطوح باالتر
نکته اشاره دارند  نيبر ا هاپژوهشاز  ي) تعداد۲۰( دهنديمنشان 

مفهوم  يو مرکز يهسته اصل، در مورد اشتباهات يکه نگران
 يروان بيآس يهانشانه ارتباط را با نيترکينزداست که  گراييکمال

 ريغ يهاجنبهبه  شتريخود ب يهاپژوهشدر  محققان ).۱۸دارد (
 دانشجويان ).۲۱( اندپرداخته گراييکمال يو منف کينوروت، يانطباق

کشور بوده و با  يجامعه و سازندگان فردا دهيبرگز، از اقشار مستعد
مشکالت ، از خانواده يدورازجمله: از عوامل فشارزا  يانواع مختلف

 يزشآمو طيانطباق با مح، يشغل ندهيدر مورد آ يو اشتغال فکر يمال
و  ندباشيمو ... مواجه  انيدانشجو ريو سا ديدانشگاه و ارتباط با اسات

ار قر ريرا تحت تأث انيسالمت روان دانشجو توانديم هااسترس نيا
مرتبط با سالمت  تاز وجود مشکال يحاک زيمطالعات ن جيدهد نتا

ر د يمطالعه اختالالت روان کي. در باشديم انيدانشجو نيروان در ب
 در مطالعه) و ۲۲( شده گزارشدرصد  ۴/۳۰تا  ۷۵/۱۲ انيدانشجو

 در سالمت از اختالل يدرجات يدارا انيدرصد دانشجو ۲/۴۰ يگريد
عوامل مؤثر  يبررس نهيدر زم يهر پژوهش نيبنابرا) ۲۳( اندبودهروان 

در ارتقاء سالمت و  يينقش بسزا، قشر انجام شود نيا يبر سالمت
عه مطال اين خواهد داشت. انيدانشجو يليتحص تيآن موفق تبعبه

و  گراييکمال نيو رابطه ب يسالمت روان تيوضع نيتع باهدف
ده انجام ش هياروم يدانشگاه علوم پزشک انيدر دانشجو يسالمت روان

بعد  گراييکمالمطالعه منظور از  نياست. الزم به ذکر است در ا
  .باشديمآن  ينابهنجار و منف

 
  مواد و روش کار

اخالق  تهيکه در کم باشديم يمطالعه از نوع همبستگ نيا
 تائيد (IR.umsu.rec.1395.257) هياروم يدانشگاه علوم پزشک

محرمانه بودن اطالعات  ازجمله يمالحظات اخالق کليه .شده است
طع مق انيدانشجو هيشامل کل يجامعه آماردر نظر گرفته شده است. 

 گيريونهنمبود. با استفاده از  هياروم يدانشگاه علوم پزشک يکارشناس
 انيدانشجو يهاکالس هيکل نيده کالس از ب ياخوشه يتصادف

ورود  معيار .)دانشجو ۳۵۰انتخاب شدند ( يتصادف طوربه، يکارشناس
 حيتوض بعد از ان بود.ياز طرف دانشجو يهمکارل به يبه مطالعه تما

ه ب ليکه ما يانيبه دانشجو ياخالق مسائلو با لحاظ اهداف پژوهش 
و  يسالمت عموم يهاپرسشنامه )نفر ۲۵۰بودند ( يهمکار
ان حق انصراف از شرکت در يدانشجو ضمناً داده شد. ييگراکمال

 ۱۸۹ درنهايت ز داشتند.ين ) راهاپرسشنامهافت يمطالعه (پس از در
 گذارينمرهنمودند و پس از  ليتکمرا  هاپرسشنامه دانشجو

آمار  يهاروشبا استفاده از  يآمار ليوتحلهيتجز، هاپرسشنامه
 يهمبستگ بيو ضر )انحراف استاندارد و ....، نيانگي(م يفيتوص

  .انجام شد رسونيپ
 گراييکمال ياماده ۲۷ اسياز مق گراييکمالسنجش  يبرا

 اسيمق نيا يهاماده) استفاده شد. ۱۳۷۸( انيساخته نجار، اهواز
) و اغلب ۳اوقات ( يگاه، )۲( ندرتبه، )۱هرگز ( نهيچهار گز يدارا

معکوس  ياوهيشبه  ۲۲و  ۱۷، ۱۶، ۱۱ يهاماده. باشديم) ۴اوقات (
رونباخ ک يبا استفاده از آلفا اسيمق نيا يياي. پاشونديم گذارينمره
 يرفتار يالگو اسيمق زمانهم ياجرا قيو اعتبار آن از طر ۹۰/۰

 اسي) و مق۱۶/۰( يسم ريالف غ پيت، )۶۵/۰( يالف سم پيت
) ۳۹/۰( تيکوپر اسم نفسعزت اسي) و مق۴۱/۰( يجسمان اتيشکا

  .)۱۰آمد ( به دست
 ياماده ۲۸ يپرسشنامهاز  يسالمت عموم يابيارز جهت

 يپرسشنامه دارا اين شد. ) استفاده۱۹۷۲گلد برگ عمومي (سالمت 
اضطراب ، يجسمان يهانشانه يهااسيمق خرده است. اسيمق ريز ۴
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که در هر  ديشد يو افسردگ ياختالل عملکرد اجتماع، يخوابيبو 
هر  يآزمون برا نيا زمشخص شده است. ا سؤال ۷هم  اسيخرده مق

 هااسيمقنمره آن مربوط به خرده  ۴که  ديآيمنمره به دست  ۵فرد 
که  ديآيمبه دست  هااسيمقنمره هم از مجموع نمرات خرده  ۱و 

 نهياست که از گز ترتيباينبه گذارينمره روش .باشديم ينمره کل
 جهيتدرن رديگيمسه تعلق  دو و، کي، نمره صفر بيبه ترتالف تا د 

و در کل  ۲۱از صفر تا  هااسيمقاز خرده  کينمره فرد در هر 
 ترکمپرسشنامه نمره  نيخواهد بود. در ا ۸۴پرسشنامه از صفر تا 

 آمدهدستبه. بر اساس نمره باشديمسالمت روان بهتر  انگريب
 نييو در کل پرسشنامه تع هااسيمقاز خرده  کيفرد در هر  تيوضع

از خرده  هرکدام ) در۰-۶نمره ( احراز کهيطوربهخواهد شد 
 اي کل پرسشنامه نشانگر عدم ) در۰-۲۲کسب نمره ( زيو ن هااسيمق
 هرکدام ) در۷-۱۱احراز نمره (، يحد اختالل در سالمت روان نيترکم

کل پرسشنامه نشانگر اختالل  ) در۲۳-۴۰و نمره ( هااسيمقاز خرده 
و نمره  هااسيمقاز خرده  کيهر  ) در۱۲-۱۶نمره ( احراز، فيخف

نمره ) در کل پرسشنامه نشانگر اختالل متوسط و احراز ۶۰-۴۱(

) در کل ۶۱-۸۴و نمره ( هااسيمقاز خرده  کي) در هر ۲۱-۱۷(
 نيا تيخواهد بود. متوسط حساس ديپرسشنامه نشانگر اختالل شد

 درصد۸۲آن برابر با  يژگيو متوسط و درصد۸۴پرسشنامه برابر با 
و  درصد۸۸آزمون را  نيا ياعتبار کل بي) ضر۱۳۷۴( يعقوبي است.

گزارش  درصد۸۱تا  درصد۵۰ نيرا ب هاآزموناعتبار خرده  بيضر
  .)۲۴کرده است (

  
  هايافته

دانشجو  ۱۸۹مطالعه از  نياز ا آمدهدستبه يهاافتهيبر اساس 
دختر ) درصد۵/۶۹(نفر  ۱۳۲پسر و  )درصد۷/۲۴نفر ( ۴۷تعداد 
خود را اعالم  تيجنس زي) از افراد ندرصد۳/۵نفر ( ۱۰. تعداد هستند
 يمحدوده سنبود (سال  ۲۱,۴ان ين سن دانشجويانگيم .اندنکرده

 يبوم درصد۴۳,۴و  يربوميان غيدانشجو درصد۵۶,۶سال).  ۲۳-۱۸
  بودند.

 کيسالمت روان و هر  زانيم يبندرتبه ۱ يجدول شماره در
  .از ابعاد آن نشان داده شده است

  
  سالمت روان و ابعاد آن  يو درصد فراوان يفراوان  : )۱جدول (

 ۵/۰، يبدن يهادر نشانه هايآزمودندرصد  ۱/۱شود مشاهده مي
 دياختالل شد يدرصد در افسردگ ۲/۳ يخوابيبدرصد در اضطراب و 

از  يدرجات يدارا انيدرصد دانشجو ۸/۴۵اند و در کل گزارش نموده

  .باشنديماختالل در سالمت روان 
 يرهايهاي توصيفي مربوط به متغآماره ۲در جدول شماره 

 و سالمت روان به همراه ابعاد آن نشان داده شده است. ييگراکمال
  

  مطالعه  يرهايهاي مربوط به متغتوصيف آماره  :)۲جدول (
 نيشتريب نيترکم واريانس انحراف معيار ميانگين تعداد نمونه ريمتغ رديف

 ۱۰۱ ۴۲ ۳۹۸/۱۵۳ ۳۸۵/۱۲ ۵۴/۷۳  ۱۸۹ ييگراکمال ۱

 ۱۷ ۰ ۸۴۴/۱۳ ۷۲۰/۳ ۳۱/۵ ۱۸۹ يبدن يهانشانه ۲

 ۱۸ ۰ ۲۲۸/۱۵ ۹۰۲/۳ ۲۰/۶ ۱۸۹ يخوابيباضطراب و  ۳

 ۱۶ ۰ ۹۲۱/۹ ۱۴۹/۳ ۱۷/۷ ۱۸۹ يعملکرد اجتماع ۴

 ۲۱ ۰ ۲۲۳/۲۲ ۷۱۴/۴ ۸۲/۴ ۱۸۹ يافسردگ ۵

 ۶۰ ۳ ۹۳۳/۱۴۸ ۲۰۳/۱۲ ۴۰/۲۳ ۱۸۹ سالمت روان ۶

 

 يفراوان و درصد يفراوان ريمتغ

 ديشد متوسط فيخف  ن حديترکم 

  )۱/۱( ۲  )۸/۵( ۱۱  )۱/۲۲( ۴۲  )۵/۷۰(۱۳۴ يبدن يهانشانه
 )۵/۰( ۱ )۱/۱۱( ۲۱ )۰/۳۰( ۵۷  )۹/۵۷(۱۱۰ يخوابيباضطراب و 

 )۰( ۰ )۵/۹( ۱۸ )۴/۴۷( ۹۰ )۶/۴۲( ۸۱ يعملکرد اجتماع

 )۲/۳( ۶ )۴/۷( ۱۴ )۵/۲۰( ۳۹  )۴/۶۸( ۱۳۰  يافسردگ

 )۰( ۰ )۰/۱۰( ۱۹ )۸/۳۵( ۶۸ )۷/۵۳( ۱۰۲  سالمت روان
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  آمده است. ۳در جدول شماره  انيبا سالمت روان دانشجو گراييکمال نيارتباط ب در مورد رسونيپ يآزمون همبستگ جينتا
  

   با سالمت روان و ابعاد آن ييگراارتباط  کمال در موردرسون يپ يج آزمون همبستگينتا: ٣جدول 
   ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ريمتغ
        ۱ ييگراکمال

       ۱ ۵۷۰/۰** سالمت روان
      ۱ ۷۵۹/۰** ۴۰۲/۰** يبدن يهانشانه

     ۱ ۶۴۰/۰** ۸۱۴/۰** ۴۵۹/۰** يخوابيباضطراب و 
    ۱ ۴۰۸/۰** ۳۴۷/۰** ۶۳۸/۰** ۴۴۶/۰** يعملکرد اجتماع

   ۱ ۴۱۷/۰** ۶۰۲/۰** ۵۳۷/۰** ۷۴۷/۰** ۴۲۱/۰** يافسردگ
  .۰۱/۰از تر کوچک يخطا در سطح**
  

با سالمت روان و ابعاد آن در سطح  ييگراکمال گردديمالحظه م
 يدارد و شدت رابطه در همه يداريمعن يدرصد رابطه کي يخطا

مت سال ينشانهتر، کم نيانگيم ازآنجاکهموارد در حد متوسط است. 
ا ب ييگراجهت رابطه کمال نيبنابرا گردديمحسوب م شتريروان ب

، راگافراد کمال کهيطوربه. شوديمعکوس گزارش م زيسالمت روان ن
 .برخوردارند يترکماز سالمت روان 

 يمستقل برا tآزمون  از آمدهدستبه جينتا ۴ يشمارهجدول  در
 انيدانشجو گراييکمالنمرات سالمت روان و  نيانگيم يسهيمقا

 آمده است. تيجنس برحسب
 

   تيان برحسب جنسيدانشجو ييگراو کمالن نمرات سالمت روان يانگيم يسه يمقا يبرامستقل  tج  آزمون ينتا : ٤جدول 

  گروه  متغير  ريمتغ
دامنه 

  راتييتغ
  نيانگيم

 انحراف

  اريمع
آماره آزمون 

  يآمار
سطح 

  يداريمعن

 p=۰۱۵/۰ -۴۶۶/۲  ۶۲۴/۱۱  ۸۴/۶۹ ۴۷-۹۷ پسر تيجنس ييگراکمال

      ۳۹۷/۱۲  ۰۵/۷۵ ۴۲-۱۰۱ دختر    

  p=۰۰۷/۰  -۲۷۰/۲  ۳۵۷/۱۱  ۱۹/۱۹  ۳-۶۰  پسر تيجنس روانسالمت 

      ۴۱۵/۱۲  ۸۰/۲۴  ۴-۶۰  دختر    

  
دختر  انيدر دانشجو ييگراکمال گردديکه مشاهده م طورهمان

سالمت روان در  تيو وضع >P)۰۵/۰( باشدياز پسران م شتريب
  .>P)۰۱/۰دختر است ( انيپسر بهتر از دانشجو انيدانشجو
  

  گيرينتيجهبحث و 
 با يرابطه سالمت روان يبررس باهدفمطالعه که  نيا جينتا
ده انجام ش هياروم يدانشگاه علوم پزشک انيدر دانشجو گراييکمال
از اختالل در  يدرجات يدارا انيدرصد دانشجو ۸/۴۵ داد کهنشان 

 نيا زين يو محمدخان يوسفي. در مطالعه باشنديم يسالمت روان
 نيا جينتا بر اساس). ۲۳( ستدرصد گزارش شده ا ۲/۴۰ زانيم

 و خرده يروان و سالمت گراييکمال نيب دارمعنيمطالعه رابطه 
عملکرد ، يخوابيباضطراب و ، يبدن يهانشانهآن ( يهااسيمق

مطالعه  جيبا نتا هاافتهي نيمشاهده شد. ا )يافسردگ، ياجتماع
 گراييکمالرابطه  يبررس باهدف که ناو همکارزاده هنرمند  يمهراب

 شدبايمانجام شده همسو  يبا سالمت روان يشناختروان يو سرسخت
)۱۰.(  

انجام شد  و همکاران ييکه توسط عبد خدا يگريمطالعه د در
 با اضطراب پنهان گزارش گراييکمالابعاد  نيب دارمعنيرابطه مثبت 

 در .)۲۵( باشديممطالعه حاضر همخوان  جيبا نتاشده است که 
 ديترد( گراييکمال افتهيابعاد سازش نا نيو همکاران ب يمطالعه قنبر

 و )نيوالد ييو انتقادگرامورد اشتباهات  در ينگران، در مورد کارها
مشاهده شد که همسو با  دارمعني يمنف يهمبستگ يروابط اجتماع

 و همکاران مبرگيمطالعه ل در ).۲۶(. باشديممطالعه حاضر  جينتا
در  مؤثرعامل  کي گراييکمالمشخص شد که  ۲۰۱۶در سال 
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و  يجبر ياسوسو، ياضطراب، ياختالالت افسردگ( يروان يهابيآس
توسط  ۲۰۱۷که در سال  يگريمطالعه د در .)۲۷( باشديم )خوردن

در کودکان  گراييکمالانجام شد نشان داده شد  همکارانو ارس 
مطالعه عباسپور و  در .)۲۸( شوديم يافسردگ عالئم شيباعث افزا

و  گراييکمال نيب دارمعني يمنف يهمبستگ زي) ن۱۳۹۳همکاران (
سه مطالعه  جي). نتا۲۹شد (نشان داده  انيدانشجودر  يسالمت روان

 هاافتهي نيا نيي. در تبباشديممطالعه حاضر همسو  جيبا نتا زين رياخ
 ياعتقاد به برتر صورتبه گراييکمال ازآنجاکهبتوان گفت  ديشا

، امور و نقص بيعيبانجام ، اشتباه هرگونهاز  يدور، گرانينسبت به د
 ياز سو يانتظارات آرمان ليتحم و ادراک اهاتدر مورد اشتب ينگران

باال در صورت عدم  گراييکمالافراد با ، کنديم داينمود پ گرانيد
 و داکردهينسبت به خود پ يديحسن سرزنش شد، در امور تيموفق

 ليرا تحل هاآن شناختيروان يروهاين، مداوم و استرسفشار  نيا
  .گذارديم يمنف ريتأثبرده و بر سالمت روان آنان 

 باًيتقرباال و  يو استانداردها ارهايدارا بودن مع ليبه دلافراد  نيا
دچار  باشديمقابل وصول  يسختبهکه  يآرمان و اهداف يافتنيندست

خواهند شد.  و اضطراب يو به دنبال آن افسردگ يسرخوردگ
و  نهايجوزهيست اي ياجتناب ياستفاده از راهبردها ليبه دل نيهمچن

و  يفرد نيروابط مثبت ب يبه برقرار ادرق )کردن جروبحث( يدفاع
 يمنف طوربهآنان را  يامر عملکرد اجتماع نيو ا باشندينمآن  تداوم
محدود بودن ، ن مطالعهيا يهاتيمحدود از دهد. يقرارم ريتأثتحت 
ه ياروم يدانشگاه علوم پزشک يان مقطع کارشناسيبه دانشجو هانمونه

در  نايدانشجو شوديم شنهاديمطالعه پ جيبه نتا با توجه .باشديم
 ارقر يابيمورد ارز يسالمت روان تيوضع ازنظر يليطول دوره تحص

 ديشداز ت يريشگيدر پ زودهنگاممداخله  ريتأثبه  با توجه و رنديگ
، يآموزش يهاکارگاه(جهت رفع مشکالت اقدامات الزم ، يروان عالئم

به رابطه  با توجه نيانجام شود و همچن )... يو گروه يمشاوره فرد
 يياباال شناس گراييکمالبا  انيدانشجو، يروان و سالمت گراييکمال

با استفاده از  نانآ گراييکمال يباورها ليشده و در جهت تعد
 يالزم به ذکر است در ط( اقدام شود. يشناخت درمان يهاروش

با  يانيدانشجو يالزم برا يامداخلهاقدام  زيمطالعه ن نيانجام ا
خدمات  افتيبه در لينامطلوب که ما يسالمت روان تيوضع

مطالعه محدود به  کهنيابه  با توجه بودند انجام شد). يامشاوره
 باشديم هياروم يدانشگاه علوم پزشک يمقطع کارشناس انيدانشجو

با  ودشيم شنهاديپ و رديصورت گ اطياحت با ديآن با جينتا ميتعم
 يليمقاطع تحص ريمطالعات در سا گونهاينموضوع  تيبه اهم توجه

  .انجام شود زين
  

  يتشکر و قدردان
ت معاون از .باشديم ييدانشجو نامهپايانن مقاله برگرفته از يا

با  که نايدانشجو هيکلز يه و نياروم يدانشگاه علوم پزشک يپژوهش
د نمودن ياريمطالعه  نيمارا در انجام ا هاپرسشنامه ليتکم

  .ميسپاسگزار
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A SURVEY ON RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND 
MENTAL HEALTH IN STUDENTS OF URMIA UNIVERSITY OF 

MEDICAL SCIENCES 
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Abstract 
Background & Aims: Mental Health is one of the Important Dimentions of Health. Studies have 
revealed that individual, personality, social, Familial and … Factors Influence Mental Health. In this 
study the Relationship between perfectionism and Mental Health in urmia university of Medical sciences 
students was conducted. 
Material and Methods: In this descriptive study 190 student selected by cluster Random sampling and 
they Completed Mental Health and perfectionism questionnaires. Data was Analyzed through 
Descriptive statistical Methods and pearson Correlation coefficient. 
Results: The Finding Revealed 45.8% of students have different Degrees of Mental Health 
problem.1.1% of students in somatic symptom, 0.5% in anxiety and insomnia and 3.2% in depression 
have sever disorder. There is significant Relation between Perfectionism and Mental Health. 
Conclusion: According to the Results, it can be said perfectionism is one of the predictive Factor of 
Mental Health and psychological Interventions For its Modification have effective Role in Improving 
of Individuals Mental Health. 
Key words: Perfectionism - Mental Health - students 
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