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بررسي رابطه كمال گرايي با افسردگي و عملكرد تحصيلي و رابطه
دو متغير اخير با وضعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان
ليال بخشي

سورشجاني1

چكيده
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين كمال گرايي با
افسردگي و عملكرد تحصيلي و رابطه دو متغير اخير با
وضعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان ميباشد .به اين
منظور تعداد  400نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد بهبهان به شيوه نمونهگيري تصادفي
طبقهاي ،به نسبت مساوي از هر دو جنس انتخاب و
پرسشنامههاي كمالگرايي ،افسردگي و عملكرد تحصيلي را
تكميل كردند .نتايج تحليل آزمون همبستگي پيرسون
نشان داد بين متغير كمال گرايي با متغيرهاي افسردگي
و عملكرد تحصيلي بترتيب همبستگي مثبت و منفي
معنيدار وجود دارد .بين متغيرهاي تحصيالت پدر و
درآمد خانواده با افسردگي همبستگي منفي معنيدار و
بين متغيير تعداد اعضاء خانواده با افسردگي همبستگي
مثبت معنيدار وجود دارد .بين متغييرهاي تحصيالت پدر
و درآمد خانواده با عملكرد تحصيلي همبستگي مثبت
معنيدار و بين متغيير تعداد اعضاء خانواده و عملكرد
تحصيلي همبستگي منفي معنيدار وجود دارد .ضرايب
همبستگي بين متغييرهاي پژوهش همگي در سطح ()P< 0/01
معنيدار ميباشند .نتايج تحليل رگرسيون نشان داد:
متغيرهاي كمال گرايي و تعداد اعضاء خانواده تاثير
مثبت معنيدار ،و متغيرهاي تحصيالت پدر و درآمد
خانواده تاثير منفي بر افسردگي دانشجويان داشته است
اما ضريب متغير درآمد خانواده از لحاظ آماري
معنيدار نبود .همچنين متغيرهاي كمالگرايي و تعداد
اعضاء خانواده تاثير مثبت معنيدار (  )P< 0/001و
متغيرهاي تحصيالت پدر و درآمد خانواده نيز تاثير
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منفي معنيدار ( )P< 0/001بر افسردگي دانشجويان داشته
است.
كليد واژهها
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كمال گرايي به عنوان ويژگي شخصيتي و تاثير
آن بر رفتار انسان سابقهاي طوالني دارد ولي
پژوهشهاي اندكي پيرامون اين موضوع صورت گرفته
است .كمال گرايي پاسخ رايج افراد براي مقابله
با اعتقاد به نامطلوب بودن ارزش خويش است ،عزت
نفس پايين و عدم خشنودي از خود ،عناصر كليدي
كمال گرايي هستند .در واقع كساني كه خود را
شكست خورده «بيارزش» و «نااليق» ميدانند اغلبشان
مبتال به افسردگي هستند و اگر كمال گرايي پاسخ
براي اعتقاد به نامطلوب بودن خويش است ممكن است
بعنوان متغيري با عملكرد تحصيلي رابطه داشته
باشد.
در اين پژوهش به بررسي رابطه كمال گرايي و
وضعيت اجتماعي اقتصادي با افسردگي و عملكرد
تحصيلي پرداخته شده است .وضعيت اجتماعي اقتصادي
از مسائلي است كه افراد جامعه با آن روبرو
هستند .بيسوادي ،تعداد زياد اعضاء خانواده،
درآمد پايين چه براي خانوادهها در زمينههاي
عاطفي و تحصيلي و چه انعكاس اين رخدادها براي
جامعه در آينده مسئله ساز است.
پژوهشهايي در كشورهاي خارجي در زمينه رابطه
كمالگرايي با افسردگي و عملكرد تحصيلي و حتي
متغيرهاي ديگر مانند اضطراب ،بيماريهاي رواني و
 ...انجام شده است و نتايج بيانگر رابطه
معنيدار بين متغيرها ميباشد.
شناخت و بررسي عوامل خارجي و نقش هر يك از
آنها بر افسردگي و عملكرد تحصيلي امري پيچيده
است و نيازمند پژوهش هاي دقيق و گسترده در هر
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مورد ميباشد .با توجه به عوامل مطرح شده بهتر
ديده شد كه در اين پژوهش به بررسي رابطه كمال
گرايي با افسردگي و عملكرد تحصيلي و رابطه دو
متغير اخير با وضعيت اجتماعي اقتصادي در
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان
پرداخته شود.
منظور از كمال گرايي در اين پژوهش ،سبك
نورتيك ميباشد .كمال گرايي يعني از خود و
ديگران توقع بيش از حد داشتن كه با خود
ارزشيابيهاي انتقادي همراه است .كمال گرايي با
احساسات منفي همچون احساس شكست ،گناه... ،
رابطه دارد (هولندر.)1978 ،1
افسردگي نتيجهايي از تعامل بين خصوصيات
زيست شناسي فرد و آسيبپذيري روان شناختي به
رويدادهاي تنشزا يا موقعيتهاي مشكلزاي مستمر در
زندگي فرد است (ساراسون. )1987 ،2
اهميت موضوع پژوهش بخصوص در سالهاي اخير
مشهود است ،چرا كه اكثر جوامع و فرهنگها موفقيت
مدار هستند و بر پيروزي ارج مينهند ،بدون توجه
به تواناييهاي ذهني و ويژگيهاي شخصيتي افراد،
در واقع بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي.
اهميت مسئله افسردگي و دليل عمده در ارتباط
با اين مسئله تأكيد اكثر جوامع بر پيشرفت فرد
در كليه زمينههاي زندگي بدون توجه به توانايي
او ميباشد .افسردگي يك عامل بازدارنده براي
انجام امور ميباشد و از رايجترين تشخيصهايي است
كه در مورد بيماران صورت ميگيرد.
اهميت وضعيت اجتماعي اقتصادي از آنجا روشن
ميشود كه از عوامل خارجي مهمي ميباشد و با
بسياري از متغيرها از قبيل مسائل شخصيتي،
تحصيلي و ...رابطه دارد.
جامعه نياز به افراد سالم از نظر رواني و
جسماني دارد و اين سالمت زماني تأمين ميشود كه
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خواستههاي فرد ازخويشتن متناسب با استعدادها و
تواناييهايش باشد .عملكرد تحصيلي به عنوان يك
عامل مهم در آموزش عالي مطرح بوده است ،پس
شناسايي متغيرهايي كه به نحوي با عملكرد تحصيلي
رابطه دارند موثر است ،با تعديل يا برقراري اين
متغيرها عملكرد تحصيلي دانشجويان را باال ببريم.
نتايجي كه از اين پژوهش به دست ميآيد
ميتواند در جهت شناخت اين كه كمالگرايي به
عنوان عاملي در رابطه با افسردگي و عملكرد
تحصيلي ميباشد و همچنين اين كه وضعيت اجتماعي
اقتصادي با افسردگي و عملكرد تحصيلي در
دانشجويان رابطه دارد به دانشجويان و خانواده و
دستاندركاران تعليم و تربيت در جهت برنامهريزي
سازنده كمك نمايد.
پس با توجه به اين كه كمال گرايي ميتواند
با افسردگي و عملكرد تحصيلي دانشجويان رابطه
داشته باشد .همچنين وضعيت اجتماعي اقتصادي به
عنوان عاملي كه با افسردگي و عملكرد تحصيلي
رابطه دارد ،لزوم شناسايي اين متغيرها در
ارتباط با هم و پژوهش در چنين زمينههايي در جهت
تشخيص به موقع در رابطه با كمالگرايي و افسردگي
و تصحيح آن در جهت بهبود عملكرد تحصيلي و
پيشگيري از كمالگرايي و افسردگي ميتواند مفيد
باشد.
با توجه به هدف پژوهش ،فرضيههاي زير مطرح
شدهاند:
فرضيه اول :بين كمال گرايي با افسردگي
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان
رابطه معنيدار وجود دارد.
فرضيه دوم :بين كمال گرايي با عملكرد
تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بهبهان رابطه معنيدار وجود دارد.
فرضيه سوم :بين وضعيت اجتماعي اقتصادي با
افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بهبهان رابطه معنيدار وجود دارد.
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فرضيه چهارم :بين وضعيت اجتماعي اقتصادي با
عملكرد تحصيلي دانشجويان آزاد اسالمي واحد
بهبهان رابطه معنيدار وجود دارد.
از لحاظ تاريخي ،مفهوم كمال گرايي موضوعي
مورد عالقه براي دانشمندان بوده است ،اما تالشها
و پژوهشهاي اندكي براي ارزيابي ويژگيهاي شخصيتي
كمالگرايي و رابطه آن با متغيرهاي ديگر صورت
گرفته است ،اما در سالهاي اخير رابطه كمالگرايي
با برخي اختالالت رواني مورد مطالعه و عالقه
روانشناسان قرار گرفته است.
پيچ و گروندون )1980( 1در پژوهشي كه روي
دانشآموزان با دو وضعيت اجتماعي و اقتصادي باال
و پايين انجام دادند دريافتند كه نقش واقعي هر
اختالفي در خانوادههاي بزرگ و كوچك از وضعيتي به
وضعيت ديگر و از موردي به مورد ديگر فرق ميكند
اما روي هم رفته عملكرد تحصيلي بهتر و نمرههاي
باالي بهره هوشي در خانوادههاي كوچك و ثروتمند
به دست ميآيد ،همچنين تشويق و حمايت والدين در
اين خانوادهها باعث پيشرفت و اعتماد بنفس در
كودكان ميگردد.
در پژوهشي كه توسط هيويت پاول ،داك ،دنيس2
در سال  1986بر روي  105فارغالتحصيل انجام شده
نشان ميدهد كه رابطه بين وقايع پرفشار و
افسردگي فقط براي آزمودنيهايي كه در گرايشات
كمالگرا كنوني و در افسردگي ميانگين نمره باال
آورده ،مهم بودند ،رگرسيون نشان داده است كه
افسردگي بعدي بطور قابل مالحظهايي از طريق
افسردگي اوليه و گرايشات كمالگراي كنوني مورد
پيشبيني قرار گرفت .يافتهها ميگويند كه گرايشات
كمال گرا يك همايند افسردگي هستند و اين كه
آنها ممكن است ارتباط بين فشار و افسردگي را
مورد ميانجي قرار دهند.
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كوه ،ديانا و همكاران ،)1990( 1پژوهشي طولي
در انگلستان با استفاده از  862آزمودني كه از
بدو تولد تا سن  36سالگي آنان را مورد بررسي
قرار دادهاند نشان دادند كه محروم ترين افراد
از لحاظ وضعيت خانوادگي اجتماعي ،اقتصادي
آنهايي بودند كه داراي تحصيالت ابتدايي و سابقه
تحصيالت پايين و ناكافي بودهاند.
مك كرتي و همكاران )1990( 2پژوهشي بمنظور
بررسي تعداد افراد خانواده و فقدان والدين بر
عملكرد تحصيلي انجام داد ،اين پژوهش كه بر روي
آزمودنيهايي با ميانگين سني  25سال بود نشان
داد كه تعداد زياد افراد خانواده و فقدان
والدين بطور فزاينده اثر منفي بر عملكرد تحصيلي
دارد.
3
پژوهشي كه توسط سادلر ،داگالس ،الئوري در سال
 ،1993انجام شد ،مقياسهاي كمال گرايي چندبعدي و
تعلل تحصيلي و افسردگي را در  150دانشجو ليسانس
و فوقليسانس مورد اجرا قرار دادهاند .تجزيه و
تحليلها نشان داد كه كمال گرايي با افسردگي
همبستگي داشته است.
4
بل دوال ،دي بورا ،پيترسون ،ليزرت ( )1993در
پژوهشي در رابطه با افسردگي و عملكرد اجتماعي
نشان دادند ،كه هر چه وضعيت خانواده از لحاظ
اجتماعي اقتصادي باالتر باشد افسردگي پايينتر
ميباشد و هر چه از نظر اجتماعي پايينتر باشد
افسردگي باالتر ميباشد.
سادلر و ساكس ( )1994تأثير كمالگرايي زياد
بر افسردگي دانشجويان دانشگاه را مورد بررسي
قرار دادند ،بنظر اين پژوهشگران كمالگرايي و
سهل انگاري آموزشي و تحصيلي هر دو در تبيين
افسردگي دانشجويان حائز اهميت هستند.
پژوهشن
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در سال ( )1995در پژوهشي،
فجين و
عواملي را كه در برتري تحصيلي دانشآموزان يهودي
و آسيايي مقيم در آمريكا مشاركت دارد ،مورد
بررسي قرار دادند ،نتايج نشان داد كه تحصيالت و
درآمد والدين در نمرات درسي تأثير دارد.
هورتاكسوونوران )1995( 2در پژوهشي بر 376
دانشآموز تركيهايي نشان دادند كه سطح آموزشي
والدين پيشبيني مهم و قابل مالحظهاي براي
دلبستگي عاطفي و عملكرد تحصيلي باال فرزندان
ميباشد.
3
پورتس و آلجندر و همكاران ( )1996عملكرد
آموزشي  5266نفر از فرزندان مهاجران را مورد
بررسي قرار داده ،نتايج اين پژوهش نشان داد كه
وضعيت باال اقتصادي اجتماعي والدين ،مدت اقامت،
ساعات صرف شده بر روي تكليف مدرسه ،بطور قابل
مالحظه ايي عملكرد تحصيلي دانشآموزان را افزايش
ميدهد.
4
چايلدر و همكاران ( )1996در پژوهشي بمنظور
بررسي رابطه خانوادههاي كم جمعيت با اعتماد
بنفس نشان دادند كه افراد در خانودههاي كم
جمعيت احساس امنيت بيشتري دارند.
5
كاوامورا ،ي ،كاتلين و همكاران ( )2001در
پژوهشي به بررسي رابطه كمال گرايي ،اضطراب و
افسردگي پرداختند نتايج حاصل از پژوهش بيانگر
رابطه معنيدار بين كمال گرايي با افسردگي و
اضطراب ميباشد.
6
آكوردينو ،ب؛ دنيس و همكاران ( )2008در
پژوهشي به بررسي كمالگرايي با افسردگي و سالمت
رواني  123دانشآموز كالس  10تا  12پرداختهاند
نائومي1

. Fejgin & Naomi
Hortacsu& Noran
3
. Portes & Aljandro & et. al
4
. Childre & et.al
5
. Kawamura, Y,. Kathleen&et.al
6
.Accordino , B, D enice&et.al
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نتايج تجزيه و تحليل چند متغيري بيانگر رابطه
معنيدار بين كمالگرايي با افسردگي ميباشد .
حسيني ( )1352پژوهشي را بر روي دانشجويان
موفق و ناموفق دانشگاه شيراز انجام داد ،نتايج
نشان داد كه  90درصد اين دانشجويان از
خانوادههايي آمدهاند كه با محاسبه والدين تعداد
آنها از شش نفر كمتر بوده است ،افراد موفق از
طبقه اجتماعي اقتصادي متوسط و باال بودند و دليل
آن اهميتي است كه اين طبقه به امر تحصيل ميدهد،
در طبقه پايين دانشجويان ناموفق در اثر مشكالت
تأمين مخارج تحصيل ،مشكالت ارتباطات خانوادگي و
عوامل جانبي مؤثر در تحصيل ناموفق بودهاند .
در خصوص وضعيت اجتماعي اقتصادي پژوهشي كه
توسط مهريار ( )1365در زمينه عوامل شكست تحصيلي
دانش آموزان انجام شد ،نشان داد كه اين مسئله
با زمينه خانوادگي در ارتباط ميباشد ،بر طبق
اين مطالعه عواملي چون درآمد پايين ،كيفيت
منزل ،تعداد برادران ،خواهران و شغل والدين بر
شكست تحصيلي فرزندان تاثير دارد.
هدف اين پژوهش تعيين رابطه كمال گرايي با
افسردگي و عملكرد تحصيلي و رابطه دو متغيير
اخير با وضعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان مي باشد.
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روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگي مي باشد .جامعه
آماري پژوهش شامل تمامي دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد بهبهان مي باشد .گروه نمونه پژوهش
از بين دانشجويان به شيوه نمونه گيري تصادفي
انتخاب گرديده است .بر اين اساس  6درصد از حجم
جامعه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گرديد .از
ً بطور مساوي بين دو
آنجا كه حجم جامعه تقريبا
جنس دختر و پسر توزيع شده بود لذا  200نفر از
دانشجويان دختر (معادل  6درصد از دانشجويان
دختر) و  200نفر از دانشجويان پسر (معادل  6درصد
از دانشجويان پسر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند.
ابزارها و مقياسهاي سنجش در پژوهش عبارتند
از :
1
الف -مقياس كمال گرايي اهواز (: )APIمقياسي
است براي سنجش كمال گرايي ،كه بوسيله روش آماري
تحليل عوامل ساخته شده است( .نجاريان ،زرگر،
عطاري .)1377 ،مقياس كمال گرايي اهواز ،يك مقياس
خود گزارش مداد – كاغذي است كه داراي  27ماده
ميباشد .ضريب آلفاي كرونباخ 2اين مقياس براي كل
نمونه ،دختران و پسران به ترتيب  %90و  %90و %89
ميباشد .كليه ضرايب همساني دروني و ساير مشخصات
روان سنجي اين مقياس رضايت بخش گزارش شده است .
در پژوهش حاضر جهت بررسي روايي اين
پرسشنامه از روش محتوايي استفاده شده و به اين
منظور پرسشنامه فوق در اختيار تعدادي از
متخصصان علوم تربيتي و روان شناسي قرار گرفت .و
روايي محتوايي اين پرسشنامه تائيد گرديد .در
پژوهش حاضر اعتبار اين آزمون با استفاده از روش
پژوهشن
امه
تربيتي
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كردن1

آلفاي كرونباخ و روش دو نيمه
ترتيب  %88و  %93بدست آمد.
2
ب -مقياس افسردگي اهواز ( : )ADIپرسشنامه
افسردگي با استفاده از روش آماري تحليل عوامل
براي سنجش افسردگي توسط كوچك انتظار ()1375
ساخته شد .اين مقياس ،يك مقياس خود گزارش مداد-
كاغذي است كه داراي  40ماده و  2خرده مقياس
ميباشد .پايايي اين مقياس با دو روش همساني
دروني و بازآزمايي مورد ارزيابي قرار گرفته
است .ضرايب آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي
همساني دروني و بازآزمايي و اعتباريابي براي كل
آزمودنيها ،آزمودنيهاي دختر و پسر رضايت بخش
بوده است و از  %85تا  %97متغيير بوده است.
در اين پژوهش جهت بررسي روايي اين پرسشنامه
از روش روايي محتوايي استفاده شده است ،كه طي
آن پرسشنامه فوق در اختيار تعدادي از متخصصان
علوم تربيتي و روانشناسي قرار گرفت و معلوم شد
كه اين پرسشنامه از روايي محتوايي مطلوبي
برخوردار است .در پژوهش حاضر ضرايب اعتبار اين
آزمون با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و دو
نيمه كردن آزمون به ترتيب  %89و  %85بدست آمد.
براي تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش آمار
توصيفي و همچنين روشهاي آماري ضريب همبستگي
پيرسون و رگرسيون خطي چند متغييره استفاده شده
است .كليه تحليلهاي آماري اين پژوهش با استفاده
از نرم افزار آماري  Spss13انجام گرديده است.
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يافته ها
يافتههاي توصيفي پژوهش در جداول  1و 2ارائه
گرديدهاند .همان گونه كه از جدول ( )1مالحظه
ميگردد ،ميانگين نمرههاي دريافت شده به وسيله
آزمودنيها در مقياس كمالگرايي  ،38/03انحراف
معيار  ،17/92واريانس  321/48ميباشد .ميانگين
نمرههاي دريافت شده به وسيله آزمودنيها در
مقياس افسردگي  ،36/23انحراف معيار  19/52و
واريانس  380/99ميباشد .ميانگين نمرههاي دريافت
شده به وسيله آزمودنيها در مقياس عملكرد تحصيلي
 ،14/67انحراف معيار  2/53و واريانس  6/4ميباشد.
ساير يافتههاي توصيفي پژوهش نيز در جدول ()2
آمده است.
جدول ( )1يافتههاي توصيفي مربوط به متغيرهاي كمال
گرايي،
افسردگي و عملكرد تحصيلي آزمودنيها
شاخصهاي
آماري
متغير
كمالگرايي
افسردگي
عملكرد
تحصيلي

ميانگين

ميانه

مد

انحراف
معيار

واريانس

38/03
36/23
14/67

39
35
15

45
12
12

17/92
19/52
2/53

321/48
380/99
6/4

جدول ( )2يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي وضعيت
اجتماعي اقتصادي آزمودني ها
شاخصهاي
آماري
متغير
تحصيالت پدر

2/53

0/87

0/76

بيسواد

درآمد
خانواده

3/23

0/88

0/78

پايين
تر از

فوق
ليسانس
و باالتر
باالتر
از
6000000
لاير

تعداد

6/29

1/97

3/89

2000000
لاير
2

12
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جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش از
آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد كه
نتايج آن در جدول ( )3ارائه گرديده است .همان
گونه كه جدول ( )3نشان ميدهد ،بين كمال گرايي و
افسردگي دانشجويان همبستگي مثبت معنيدار ( <P
 )r = 0/8 ،0/01وجود دارد ،يعني اين كه دانشجويان
كمالگرا گرايش به خلق افسرده دارند و بين
نمرههاي مقياس كمالگرايي و عملكرد تحصيلي
دانشجويان همبستگي منفي معنيدار (r -0/6 ،P< 0/01
=) وجود دارد ،يعني اين كه دانشجويان كمالگرا
عملكرد تحصيلي پايينتري دارند .يافتههاي جدول
( )3نشان ميدهد كه بين متغييرهاي وضعيت اجتماعي
اقتصادي دانشجويان با افسردگي رابطه معنيدار
وجود دارد ،بگونهاي كه بين متغيير تعداد اعضاء
خانواده و افسردگي دانشجويان همبستگي مثبت
معنيدار ( ،)r=0/33 , P<0/01بين متغيير تحصيالت پدر
و افسردگي همبستگي منفي معنيدار ()r=-0/36،P<0/01
و بين متغير درآمد خانواده و افسردگي همبستگي
دارد.
وجود
)r=-0/23,
(P<0/01
معنيدار
منفي
اقتصادي
اجتماعي
وضعيت
بهبود
بنابراين
دانشجويان ميتواند در كاهش افسردگي آنها موثر
باشد .يافته هاي پژوهش در جدول ( )3نشان ميدهد
كه بين وضعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان با
عملكرد تحصيلي آنها رابطه معنيدار وجود دارد،
بگونهاي كه متغير عملكرد تحصيلي با تعداد اعضاء
خانواده رابطه منفي معنيدار ( ،)r=-0/39, P<0/01با
متغيير تحصيالت پدر رابطه مثبت معنيدار (،P<0/01
 )r=0/41و با متغير درآمد خانواده رابطه مثبت
( )r=0/36 ،P<0/01دارد .بنابراين بهبود
معنيدار
وضعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان ميتواند در
ارتقاء عملكرد تحصيلي آنها موثر باشد.
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جدول ()3همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
متغييرها
-1كمالگرايي
- 2افسردگي
عملكرد
-3
تحصيلي
تعداد
-4
اعضاء
خانواده
تحصيالت
-5
پدر
-6درآمد
خانواده

1
٭٭0/797
٭٭-0/601

2

4

3

5

٭٭620
- 0/
٭٭0./335

٭٭-0/388

-

٭٭-0/339

٭٭-0/359

٭٭0/413

٭٭-0/220

٭٭-0/230

٭٭0/356

٭٭222
- 0/
٭-0/124

٭٭0/ 336

6

-

٭٭0./219

-

( (** .p < 0/01
) (* .p < 0/05

تحصيلي
افسردگي
بيني
پيش
منظور
به
دانشجويان با استفاده از متغير كمالگرايي و
متغيرهاي وضعيت اجتماعي اقتصادي (تحصيالت پدر،
درآمد خانواده و تعداد اعضاء خانواده) از روش
تحليل رگرسيون چند متغييره استفاده ميشود .بر
اساس نتايج اين تحليل ميتوان گفت كه كمالگرايي
پيشبيني كنندهايي قوي و معنادار است كه افسردگي
را به صورت مثبت و معنادار پيشبيني ميكند
( )  =0/738 ،P<0/001به اين معنا كه به ازاي يك
واحد تغيير در متغير مستقل (كمال گرايي) ،در
متغير مالك (افسردگي) به ميزان  0/738تغيير ايجاد
ميشود .در زمينه تعداد اعضاء خانواده نيز اين
متغير بصورت مثبت معنادار (،)  =0/064 ،P<0/05

ازاء

يك

واحد

تغيير

در

متغيير

تحصيالت

پژوهشن
امه
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افسردگي را پيش بيني مي كند .به عبارت ديگر به
ازاء يك واحد تغيير درمتغيير تعداد اعضاء
خانواده ،افسردگي دانشجويان به ميزان ./064
افسردگي
پدر
تحصيالت
متغير
ميكند.
تغيير
دانشجويان را بصورت منفي و معنيدار (،P<0/01
 )  = -0/086پيش بيني ميكند به اين معنا كه به
پدر،
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متغير مالك (افسردگي) به ميزان  0/086ـ تغيير
ميكند و باالخره متغيير درآمد خانواده نيز
افسردگي را به صورت منفي ( )  = 041پيش بيني
ميكند اما ضريب آن از لحاظ آماري معنادار
نميباشد.
مقدار ( R2ضريب تعيين) برابر با  ./65ميباشد
كه نشان ميدهد  %65تغييرات متغير وابسته يا مالك
(افسردگي) توسط متغيرهاي مستقل توضيح داده
ميشود .مقدار آماره  Fنيز برابر 183/4ميباشد
بنابراين كل رگرسيون از اعتبار آماري ()p</001
برخوردار ميباشد .در جدول شماره ( )4خالصه نتايج
تحليلهاي مذكور ارائه شده است.
جدول ( )4تحليل رگرسيون كمال گرايي و وضعيت اجتماعي اقتصادي
(تعداد اعضاء خانواده ،تحصيالت پدر و درآمد خانواده) بر افسردگي*
ضرايب

بتا

تعداد
اعضاء
خانواده

/995
1
/064
0

0/047

تحصيالت
پدر

2/676
0/086
-

مجموع
مجذورها
13013/8

F
/39
183

سطح
معنيداري
0/000

000

0/008

درآمد
خانواده

1/321
0/041
-

تحليل واريانس

t

0/8

0/65

كمال
گرايي

/135
22
0/738

R

R2

متغير

سطح
معنيدا
ري

0/187

* متغيير مالك :افسردگي
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در ادامه پژوهش به منظور بررسي قابليت پيش
بيني عملكرد تحصيلي دانشجويان بر مبناي كمال
گرايي ،تعداد اعضاء خانواده ،تحصيالت پدر و
سال پنجم -
شماره - 19
تابستان 88

پژوهشنامه تربيتي

درآمد خانواده از تحليل رگرسيون چند متغييره
استفاده ميشود .بر اساس نتايج اين تحليل ميتوان
گفت متغيرهاي مستقل فوق بگونهايي معنادار
ميتوانند عملكرد تحصيلي دانشجويان را پيشبيني
كنند ،متغيير كمالگرايي پيشبيني كننده قوي و
معناداري است كه عملكرد تحصيلي دانشجويان را
بصورت منفي پيشبيني ميكند ()  = -0/437 ،P<0/001
بدان معني كه به ازاء يك واحد تغيير در متغيير
كمالگرايي ،عملكرد تحصيلي به ميزان  -0/437تغيير
ميكند ،متغيير تعداد اعضاء خانواده بصورت منفي
معنيدار ( )  = 0/176 ،P<0/001ميتواند عملكرد
تحصيلي دانشجويان را پيشبيني كند .بدان معني كه
به ازاء يك واحد تغيير در متغيير تعداد اعضاء
خانواده ،عملكرد تحصيلي دانشجويان به اندازه
 -0/176تغيير ميكند .متغيير تحصيالت پدر بگونهاي
 ) ميتواند
مثبت و معنيدار (=0/183،P<0/001
عملكرد تحصيلي دانشجويان را پيشبيني كند ،به
گونهايي كه به ازاء يك واحد تغيير درمتغيير
تحصيالت پدر ،عملكرد تحصيلي دانشجويان به ميزان
 0/183تغيير ميكند ،متغيير درآمد خانواده
بگونهاي مثبت و معنيدار ()  =0/198 ،P<0/001

پژوهشن
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ميتواند عملكرد تحصيلي دانشجويان را پيشبيني
كند .به طوري كه به ازاء يك واحد تغيير درآمد
خانواده ،عملكرد تحصيلي دانشجويان به ميزان
 0/198تغيير ميكند .
مقدار ( R2ضريب تعيين) در اين رگرسيون
برآوردي برابر با  ./48ميباشد يعني  %48تغييرات
تحصيلي
(عملكرد
وابسته
يا
مالك
متغيير
دانشجويان) به وسيله متغييرهاي مستقل معرفي
شده ،توضيح داده ميشود .آماره  Fرگرسيون برابر
با  90/06ميباشد بنابراين كل رگرسيون از اعتبار
آماري ( )P< 0/001برخوردار ميباشد .در جدول ()5
خالصه نتايج تحليل مذكور ارائه شده است.
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جدول ()5تحليل رگرسيون كمال گرايي و وضعيت اجتماعي اقتصادي
(تعداد اعضاء خانواده ،تحصيالت پدر و درآمد خانواده) بر عملكرد تحصيلي*
ضرايب

-0/437
0/176
-

10/723
-

درآمد
خانواده

4/64

90/6

تحصيالت
پدر

/234
5

مجموع
مجذورها
2558/9

F

سطح
معنيداري
0/000

تعداد
اعضاء
خانواده

-4/52

تحليل واريانس

كمال
گرايي

/183
0

0/69

0/48

0/000

/198
0

R

R2

متغير

بتا

t

سطح
معنيداري

0/000

0/000
0/000

* متغيير مالك :عملكرد تحصيلي
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بحث و نتيجه گيري
در اين قسمت از پژوهش به تبيين يافتههاي
پژوهش و مقايسه آن با يافتههاي به دست آمده از
پژوهشهاي قبلي پرداخته خواهد شد.
در اين پژوهش چهار فرضيه مطرح شده است ،كه
فرضيههاي پژوهش مورد بحث ونتيجه گيري قرار
خواهند گرفت.
فرضيه اول) بين كمالگرايي با افسردگي
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان
رابطه معنيدار وجود دارد.
همان گونه كه مالحظه گرديد ،بين كمالگرايي
با افسردگي دانشجويان همبستگي مثبت معنيدار
وجود دارد .بنابراين فرضيه اول پژوهش تأييد
ميگردد .يعني هر چه كمالگرايي و توقعات بلند
پروازانه بدون توجه به توانائيهاي فرد باال باشد
افسردگي بيشتر ميشود .نتايج حاصل از اين پژوهش
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با يافتههاي هويت ،)1990( 1فلت و همكاران)1992( 2
و سادلر و همكاران ،)1994( 3آرتور ،4نانسي 5و
همكاران ( )1997كاوامورا و همكاران ،)2001( 6دنيس
آكوردينو 7و همكاران ( )2008همخواني دارد.
توقعات زياد از خويشتن بدون توجه به توانائي ها
نشان دهنده كمالگرايي فرد است ،عدم تحقق و عملي
بودن اين توقعات مقدمهاي براي بيتصميمي ،انزوا
و افسردگي است.
فرضيه دوم) بين كمال گرايي با عملكرد
تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بهبهان رابطه معنيدار وجود دارد.
همانگونه كه مالحظه گرديد ،بين كمال گرايي و
عملكرد تحصيلي دانشجويان همبستگي منفي معنيدار
وجود دارد ،بنابراين فرضيه دوم پژوهش تأييد
ميگردد ،يعني اين كه هر چه كمالگرايي دانشجو
بيشتر باشد ،عملكرد تحصيلي او پايين خواهد آمد.
نتايج حاصل از اين فرضيه پژوهش با يافتههاي
قبلي انجام شده توسط فلت و همكاران ()1992
ساكس8
سادلر ،داگالس و الئوس ( ،)1993سادلر و
( )1994آرتور و همكاران )1997( 9همخواني دارد.
داليل تأييد فرضيه را ميتوان اين گونه بيان
كرد ،دانشجوي كمالگرا بدون توجه به تواناييهاي
تحصيلي ،از خود انتظارات باال دارد ،كه ممكن است
ُفت در امور تحصيلي باشد ،بعالوه نگاه
پيامد آن ا
جامعه به فرد قضاوتي است ،مثالً فالني خودخواه است
و  ،...وقتي كه نگاه جامعه به فرد اين گونه
است ،فرد تحت تأثير قرار ميگيرد و بدون توجه به
1

.Hewitt
.Felt&et.al
3
.Saddler
4
Arthur, Nancy&et.al
5
.Nancy &et.al
6
. Kawamura&et.al
7
. Accordino&et.al
8
.Saddler&Saks
9
.Arthur&et.al
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توانائيها و نيازهاي خود ،ميخواهد به ايدهآلهاي
ُفت
دور از تواناييهايش برسد ،پس پيامد آن ا
عملكرد تحصيلي خواهد بود.
فرضيه سوم) بين وضعيت اجتماعي اقتصادي با
افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بهبهان رابطه معنيدار وجود دارد.
طبق نتايج حاصله از يافتههاي پژوهش ،بين
متغ ييرهاي وضعيت اجتماعي اقتصادي با افسردگي
رابطه معنيدار وجود دارد .بنابراين فرضيه سوم
پژوهش تائيد ميگردد .يعني هر چه وضعيت اجتماعي
اقتصادي خانواده باالتر باشد ،دانشجو گرايش
كمتري به خلق افسرده دارد .
نتايج حاصل از اين يافتههاي پژوهش با
يافتههاي پژوهشي بل دوال و همكاران،)1993( 1
همكاران3
فوگيت2
(،)1994
و
بيوتلر
()1984
هورتاكسو و همكاران )1995( 4چايلدرو و همكاران
( ،)1996قاسمي ( ،)1373خلعتبري ( )1375همخوان است
.
نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه
بين متغييرهاي تحصيالت پدرو درآمد خانواده با
افسردگي دانشجويان همبستگي منفي معنيدار (0/01
< )pوجود دارد و همچنين بين متغيير تعداد اعضاء
خانواده با افسردگي دانشجويان همبستگي مثبت
معنيدار ( )p< 0/01وجود دارد.
داليل تأييد فرضيه سوم پژوهش و فرضيههاي
فرعي آن را ميتوان اين گونه مطرح كرد ،تأثير
عوامل اجتماعي اقتصادي در شخصيت آن قدر زياد
است كه بعضي آنرا مهمترين عامل تشكيل شخصيت
دانستهاند .دانشجوياني كه در خانوادههايي با
درآمد باال ومطلوب زندگي ميكنند از امكانات
موجود استفاده ميكنند و كمتر دچار نگراني از
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آينده خواهند شد .مثالً والدين با تحصيالت باال
نيازهاي فرزندان خود را ميشناسند و سعي ميكنند
متناسب با روحيهاش با او برخورد كنند .محيط
فقير از نظر مادي و رواني باعث كاهش حمايت
والدين ميشود ،مشكالت خفيف فردي را به اختالالت
جدي رواني و جسماني تبديل ميكند .فرد با وضعيت
اجتماعي اقتصادي پايين به يكسري كمبودها در
زندگي خود پي ميبرد ،پس وضعيت اجتماعي اقتصادي
پايين زمينه را براي خلق افسرده مهيا ميسازد.
فرضيه چهارم) بين وضعيت اجتماعي اقتصادي با
عملكرد تحصيلي دانشجويان رابطه معنيدار وجود
دارد .
نتايج حاصل از پژوهش بيانگر وجود رابطه
معنيدار ( )p< 0/01بين متغيرهاي وضعيت اجتماعي
اقتصادي با عملكرد تحصيلي ميباشد ،بنابراين
فرضيه چهارم پژوهش تأييد ميگردد ،يعني هر چه
وضعيت اجتماعي اقتصادي باالتر باشد عملكرد
تحصيلي دانشجو باالتر است.
نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه
بين متغييرهاي تحصيالت پدر و درآمد والدين با
عملكرد تحصيلي همبستگي مثبت معنيدار ()p< 0/01
وجود دارد و همچنين بين متغيير تعداد اعضاء
خانواده با عملكرد تحصيلي دانشجويان همبستگي
منفي معنيدار ( ) p< 0/01وجود دارد .
نتايج حاصل از پژوهش با يافتههاي پيچ و
گروندن )1980( 1پاداك)1984( 2كوه ،ديانا،)1990( ،3
آلجندر5
مك كرتي 4و همكاران ( ،)1990پورتس و
( ،) 1996حسيني ( )1352و مهريار ( )1365همخوان
است.
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وضعيت اجتماعي اقتصادي باال به نحو موثري بر
عملكرد تحصيلي تأثير ميگذارد ،هر فرد يكسري
نيازها دارد كه بايد ارضاء شوند ،اگر نيازها از
نظر رواني و مادي مرتفع شدند ،منجر به كاهش
نگرانيهاي فرد ميشود پس دامنه عملكرد تحصيلي
باال ميرود .فقر به امكان موفقيت در تحصيل لطمه
ميزند .
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغييرهاي
كمال گرايي و تعداد اعضاء خانواده تاثير مثبت
معنيدار و متغيرهاي تحصيالت پدر و در آمد
خانواده تاثير منفي بر افسردگي دارند ،اما ضريب
متغيير درآمد خانواده معنيدار نميباشد .همچنين
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي كمال
گرايي و تعداد اعضاء خانواده تاثير منفي
معنيدار و متغييرهاي تحصيالت پدر و در آمد
خانواده نيز تاثير مثبت معنيدار بر متغيير
عملكرد تحصيلي دارند.
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پيشنهادات
ـ با توجه به يافتههاي پژوهش مبني بر تاثير
مثبت كمال گرايي بر افسردگي و تاثير منفي آن
بر عملكرد تحصيلي دانشجويان ،وجود مشاورين
مجرب در دانشگاهها بمنظور ارائه آموزش و
مشاوره به دانشجويان جهت تعديل خلق كمال
گرايانه آنان ضروري است .
 مطابق يافتههاي پژوهش مبني بر وجود رابطه بينوضعيت اجتماعي اقتصادي پايين با افسردگي و
وجود رابطه بين وضعيت اجتماعي اقتصادي باال با
عملكرد تحصيلي باال ،توجه به نيازهاي مادي و
بهبود وضعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان ضروري
است .
 دانشجو بايد به تفاوتهاي فردي خود با سايردانشجويان واقف باشند و شناخت اين كه هر
دانشجو ،شخصيتي ويژه خود دارد و بداند كه از
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با

متناسب
بداند
و
است
متمايز
ديگران
تواناييهايش به خودش تكليف واگذارد.
 پژوهشي با همين عنوان در دانشگاههاي ديگرانجام شود ،تا تفاوتهاي موجود بين آنها مشخص
شود.
 به شرايط رواني و جسماني دانشجويان توجه شودو اجرا پژوهش بايد در زماني باشد كه خلق و
روحيه مناسبي دارد در غير اين صورت مشكالتي را
در تعميم نتايج پژوهش ايجاد ميكند.
 در امر آموزش عالي از برخي رقابتهاي ناسالم،با برنامهريزهاي كارشناسانه جلوگيري شود ،از
آنجا كه دانشجويان سازندگان كشور خويش هستند و
با عنايت به اين كه آموزش عالي براي فرد فرد
دانشجويان ارزش قايل است ،مشاورين متخصص و
مجرب براي دانشجويان جهت ياري و راهنمايي آنها
در مراكز قرار دهد ،اين در واقع يك نياز اساسي
براي دانشجويان است.
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