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چکـیده
هدف از این تحقيق پيش بينی افسردگی توسط کمال گرایی وعزت نفس در بين دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد در سال
تحصيلی  69 -62است .بدین منظور تعداد  090نفر از دانشجویان به شيوه نمونه گيري خوشهاي از طریق جدول مورگان
انتخاب شدند .نوع پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود .ابزار مورد استفاده مقياس کمالگرایی  ،آزمون عزتنفس کوپر
اسميت ،آزمون افسردگی بک بود .پایایی کل پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ به ترتيب7/02 ,7 /00 ,7/67
بر آورد شد به منظور بررسی رابطه بين متغير ها از ضریب همبستگی پيرسون وبراي پيش بينی متغيرها از آزمون
رگرسيون استفاده شد .نتایج نشان داد که بين کمالگرایی والدین و عزتنفس ،با افسردگی رابطه معنادارمنفی وجود دارد.
همچنين نتایج نشان داد با توجه به مقدار  R2کمال گرایی و عزت نفس دانشجویان تقریبا 00درصد واریانس نمرات
افسردگی دانشجویان را تبيين کرده است .همچنين با توجه به مقدار بتا عزت نفس( )Beta=0/329به صورت مثبت
قوي¬ترین متغير براي پيشبينی افسردگی دانشجویان بوده است (.)p<0/01

واژگـان کلـیدی :کمالگرایی ،عزتنفس ،افسردگی ،دانشجویان

 -0دانشجوي دکترا عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور واحد نقده
 -6عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور واحد نقده
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 -1مقدمه
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افسردگی یکی از شایع ترین اختاللهاي خلقی بوده و بسياري از بيماران روانی یا جسمی از آن رنج میبرند و بر اساس
آمارهاي منتشر کشور در سطح جهان متداولترین اختالالت روانی و خلقی میباشند .افسردگی حالتی از خلق است که با احساس بی
کفایتی ،یأس ،کاهش فعاليت و یا واکنش ،بدبينی توصيف می گردد که عناصر مشخص آن کندي حرکت و کالم است (اصالحی
نسب )0000 ،اصوال فرد هنگامی که کمال گرایی را احساس میکند و رشد و شکوفایی خود را حس میکند و همين موجب
برانگيخته شدن حس اعتماد به نفس ،قدرت امنيت و آرامش و خوشبختی در او می شود .بیتردید کمال گرایی 0یکی از ویژگیهاي
شخصيتی میباشد که می تواند هم سازنده ،مفيد و مثبت باشد و هم نوروتيک و کژ کنش .نيروي انگيزشی هر فرد به سوي رشد و
خود شکوفایی است .همه افراد نياز دارند که تواناییهاي بالقوه خود را تا باالترین اندازه ممکن شکوفا کنند و به رشدي فراتر از رشد
کنونی خود دست یابند .گرایش طبيعی افراد حرکت از مسير تحقق تواناییهاي بالقوه خودش است ،هرچند ممکن است در این راه
با برخی موانع محيطی و اجتماعی رو به رو شوند .البته رسيدن به کمال و شکوفا ساختن استعدادها و تواناییهاي نهفته و بالقوه فرد
به خودي خود بسيار ارزشمند است و در این وادي کمالگرایی امري مثبت و پسندیده است ولی آنچه که به آن اشاره شده است
جنبه افراطی یا منفی کمالگرایی است .کلی اینک )0660(6کمالگرایی را اعتقاد فرد به کامل بودن و احساس اضطراب و فشار
روانی باال و ترس از این که نتواند مطابق انتظارات خود زندگی کند ،تعریف میکند .اغلب نظریهها بر این باورند که عزتنفس0
ویژگی دیرپاي شخصيت است و به برخی سطوح کلی و فرضی خود ارزیابی و حرمت نفس اشاره دارد .به بيان دیگر درکی است که
فرد از خود دارد ،ولی این درك باداوريهاي ارزشی همراه است و در برگيرندهي ميزانی از حرمت نفس و خویشتنپذیري میباشد
(اسالمی نسب .)0000 ،برخی از محققين رابطه عزتنفس و خویشتن را ناشی از مقایسههاي اجتماعی میدانند ،بدین معنا که
جنبههایی از خویشتن از راه مقایسه خود با اشخاص مهم دیگر براي شخص شکل میگيرد .به اعتقاد این پژوهشگران ،خودآرمانی
که رابطه نزدیکی با کمالگرایی دارد میتواند نتيجه مقایسه اجتماعی با افراد باشد .این مفهوم با کمالگرایی دیگر مدار در نظریه
هيویت0و همکاران ( )0660همپوشانی دارد .میسيلدین )0620(9نيز مشاهده کرد که عزتنفس پایين و ناخشنودي از خود از
عناصر کليدي کمالگرایی هستند.بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد در این پژوهش به پيش بينی افسردگی توسط کمال گرایی
وعزت نفس در دانشجویان دانشگاه ازاد مهاباد پرداخته شده است .فصول مختلف این تحقيق ،ضمن طرح گستره نظري و ارائه
پژوهشهاي قبلی ،شکلگيري مسأله ،فرضيهها و روشهاي آزمون را مشخص کرده و نتایج حاصل از دادههاي جمعآوري شده را
توصيف و تجزیه و تحليل میکند.

 -2بیان مسئله پژوهش
دانشجویان دانشگاه ،گروه هدف مهمی براي ترغيب سبک زندگی سالم در جمعيت بزرگسال هستند.شيوع آشفتگيهاي
روانشناختی در دانشجویان در مقایسه با جمعيت عمومی باالتر است .دانشجویان آشفتگيهاي خاصی چون اضطراب ،افسردگی،
نشانگان خوردن ،سوء استفاده از مواد ونشانگان بدنی را تجربه میکنند .تحقيقات نشان میدهد تقریباً  0درصد از پسران و 00
درصد از دختران دانشجو در سال اول دانشگاه داراي عالئم افسردگی هستند تحقيق بر روي سبب شناسی افسردگی نشاندهنده
عليت چند بعدي وترکيبی از عوامل زیستی ،اجتماعی و روانشناختی است).استيفن )6770,2افسردگی سرماخوردگی بيماري روانی
است .تقریباٌ همه حداقل به صورت خفيف احساس افسردگی کرده اند .احساس بدخلقی ،بی حوصلگی ،غمگينی ،نا اميدي ،دلسردي،
ناخشنودي ،همگی تجربيات افسردگی رایج است .افسردگی رایج ترین اختالل روانی است که اخيراً رو به افزایش نهاده است .زنان
خيلی بيشتر از مردها دچار افسردگی میشوند ،علت آن روشن نيست ،اما به نظر بسياري از متخصصان عوامل فرهنگی بویژه
محروميت ها و محدودیت هاي اجتماعی زیاد در مورد زنان ،یکی از عوامل اساسی است .احساس افسردگی معموالً به عنوان اندوه
شناخته می شود و می تواند به دنبال هر رویداد ناخوشایندي حاصل شود .فروید افسردگی را فرایندي شبيه به غمگينی توصيف
کرده ،فرد افسرده به عنوان یک مکانيسم دفاعی عليه پریشانی خرد کننده در طی دوره غمگينی به مرحله دهانی برگشت می کند.
غمگينی مربوط به وابستگی کامل به یک فرد مورد عالقه است ،فرد به این طریق هویت خود را با آن فرد می آميزد و به طور
نمادین رابطه از دست رفته را حفظ می کند(.گنجی )0000 ،اکثر ما دوست داریم کارمان را عالی و بدون نقص و در حد تمام و
کمال انجام دهيم و اگر مرتکب کوچکترین اشتباهی شویم دچار یأس و نااميدي شده و کار را رها میکنيم و زبان به خود
سرزنشگري و خود انتقادگري و ارزیابی منفی از خود میگشایيم .امروز موانع فراوانی در فرایندهاي روانشناختی بهنجار افراد وجود
1. Prfectionism
1. Kleinke C.L
2. Self- esteem
3. Hewitt, P.L
4. Missildine, W.H
6. Estifen
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دارد که هر کدام میتواند مشکالتی را در روند پيشرفت آنها به وجود آورند .کمالگرایی را میتوان یکی از این موانع در نظر گرفت.
کمالگرایی به عنوان یک مفهوم روانشناختی ،در واقع یک سازه شخصيتی همواره در محاق فراموشی است گاهی اوقات همين
حساسيت و توجه بيش از حد والدین نسبت به عملکرد تحصيلی یا توقعات باالي آنها میتواند بر برخی عوامل شخصيتی و
روانشناختی فرزندان آنها ( از جمله افسردگی) اثر بگذارد(.موسوي )0020,عزت نفس یک نياز اساسی انسان است ،به این معنا که
عزت نفس براي رشد و تکامل متعادل و سالم انسان بسيار ضروري است ،بدون عزت نفس مثبت رشد روانشناختی در مراحل اوليه
متوقف می شود.عزت نفس در واقع به عنوان سيستم ایمنی روح عمل می کند و استقامت ،توانایی و ظرفيت الزم براي تجدید قوا
تامين می کند .عزت نفس بدین معناست که ما به توانمنديهاي شخصی و خوبیهاي و چيزهاي دوست داشتنی وجودمان اعتقاد
داریم .عزت نفس متاثر از عوامل درونی و بيرونی است .منظور از عوامل درونی عواملی است که از درون نشات می گيرد یا خود
شخص آن را ایجاد می کند ،نقطه نظر ها ،باورها ،اعمال و رفتار(.دشتی )0000 ،با توجه به آنچه که گفته شد مسأله مورد بررسی در
این پژوهش عبارت از «پيش بينی افسردگی توسط کمالگرایی وعزتنفس ،در بين دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد» میباشد .به
عبارت دیگر در این پژوهش می خواهيم این مطلب را مورد بررسی قرار دهيم که آیا بين کمالگرایی و عزتنفس ،با افسردگی
رابطه وجود دارد؟ و بر آن هستيم که با بدست آوردن نتایج فهم درستی از این روابط حاصل نموده تا دانشجویان بتواند در تعامالت
خود موفق بوده و در مواجه با مشکالت روانی توانایی هاي الزم را کسب نمایند.

 -3اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)71 :پاییز 7411

اکثر ما دوست داریم کارمان را عالی و بدون نقص و در حد تمام و کمال انجام دهيم و اگر مرتکب کوچکترین اشتباهی شویم
دچار یأس و نااميدي شده و کار را رها میکنيم و زبان به خود سرزنش گري و خود انتقادگري و ارزیابی منفی از خود میگشایيم.
امروز موانع فراوانی در فرایندهاي روانشناختی بهنجار افراد وجود دارد که هر کدام میتواند مشکالتی را در روند پيشرفت آنها به
وجود آورند .کمالگرایی را میتوان یکی از این موانع در نظر گرفت .کمالگرایی به عنوان یک مفهوم روانشناختی ،در واقع یک
سازه شخصيتی همواره در محاق فراموشی است..با نظر اجمالی و از منظري روانشناختی ،مشاهده میشود که متأسفانه در جامعه ما
دو وجه مثبت و منفی کمالگرایی به گونهاي در هم تنيده شده که تمایز آن دو دشوار است .ما در جامعهمان کمتر خانوادهاي
می یابيم که به دليل اشتباه کوچکی که فرزندش مرتکب شده ،زبان به انتقاد از وي نگشاید و یا با سپردن مسئوليت به او بدون
توجه به توانمندیهایش انتظار دارند که وي از عهده آن مسئوليتها کامالً برآید .اگر به درد دل خانوادهها درباره وضعيت تحصيلی
فرزندانشان گوش دهيم بيشتر از این که فرزندانشان نتوانستهاند نمره بيست بگيرند شکایت میکنند .گاهی اوقات همين حساسيت و
توجه بيش از حد والدین نسبت به عملکرد تحصيلی یا توقعات باالي آنها میتواند بر برخی عوامل شخصيتی و روانشناختی
فرزندان آنها (از جمله عزتنفس ،افسردگی) اثر بگذارد .در کشور ما آن چنان که شایسته است به کمالگرایی پرداخته نشده و شمار
پژوهشها و بررسیهاي انجام شده در این زمينه محدود است .از آنجایی که این ویژگی با تمام دشواريهایی که براي افراد به
وجود میآورد در جامعه کنونی روز به روز در حال رشد و گسترش است و با توجه به اهميت نقش والدین ،محقق در این پژوهش به
بررسی رابطه بين کمالگرایی وعزتنفس ،با افسردگی پرداخته است که با حصول نتایج میتوان الگوهاي مناسب تربيتی و روابط
سالم براي افراد معرفی و پيشنهاد نمود.

 -4پیشینه تحقیقات
باوي و همکاران ( )0000در یک پژوهش به بررسی تاثير خدمات روان شناختی دوره بازتوانی بر خود پنداره منفی ،اضطراب،
افسردگی و عزت نفس معتادان خود معرف مرکز اجتماع درمان مدار شهرستان اهواز پرداختند .نمونه این پژوهش شامل کليه
معتادان مرکز یادشده بود که به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند .پس از انتخاب گروه نمونه ،قبل از ارایه خدمات روان
شناختی ،پيش آزمون اجرا شد و پس از طی دوره چهارماهه درمرکزبازتوانی و ارایه خدمات روان شناختی ،از آنها پس آزمون به
عمل آمد .ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش ،عبارت بودند از :پرسشنامه خود پنداره راجرز ،اضطراب کتل ،افسردگی بک و عزت
نفس کوپر اسميت .داده هاي پژوهش به کمک آمار توصيفی و آزمون  tوابسته تجزیه و تحليل شدند .نتایج نشان دادکه شرکت در
مراکز اجتماع درمان مدار و گرفتن خدمات روان شناختی در این مراکز باعث کاهش ميزان خود پنداره منفی ،افسردگی ،اضطراب و
افزایش ميزان عزت نفس آزمودنی ها شده است.زنجيرکهن و همکاران ( )0006در پژوهشی دیگر به بررسی تاثير آموزش ابراز
وجود بر عزت نفس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداختند .این مطالعه تجربی ،به صورت پيش آزمون-
پس آزمون همراه با گروه شاهد ،در سال تحصيلی  0000-06انجام شد .تعداد  07دانشجو به شيوه خوشه اي تصادفی در دو گروه
مورد و شاهد (هر گروه متشکل از  07زن و  07مرد) انتخاب شدند .افراد گروه مورد به مدت  0جلسه تحت آموزش گروهی ابراز
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وجود قرار گرفتند .به منظور ارزیابی متغيرها قبل و بعد از آموزش از آزمون عزت نفس 0و پرسشنامه افسردگی بک 6استفاده شد.
داده ها با استفاده از نرم افزار آماري ( SPSSویرایش  )02و آزمون هاي  MANCOVAو تی ،در سطح معنی داري تجزیه و
تحليل شدند .نتایج پژوهش نشان داد آموزش ابراز وجود در گروه مورد ،موجب افزایش ميزان عزت نفس و کاهش ميزان افسردگی
دانشجویان به صورت معنی داري گردید ؛ اما این تاثير در گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P>0.05آنها پيشنهاد دادند که می توان از
آموزش مهارت هاي ابراز وجود به عنوان روشی در جهت افزایش بهداشت روانی دانشجویان رشته هاي پزشکی استفاده
نمود.آلبوکردي و همکاران ( )0006رابطه بين عزت نفس و حمایت اجتماعی با افسردگی در زندانيان مرد را مورد بررسی قرار دادند.
در این پژوهش مقطعی 06 ،نفر از زندانيان مرد زندان عادل آباد شيراز به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه
هاي افسردگی بک ،عزت نفس کوپراسميت و حمایت اجتماعی را تکميل کردند .داده ها به کمک تحليل رگرسيون چند متغيري
گام به گام و ضریب همبستگی پيرسون تحليل شدند .در ميان زندانيان مورد بررسی  60,6درصد از نشانگان افسردگی خفيف تا
شدید رنج می بردند .بين عزت نفس و افسردگی همبستگی معنی داري مشاهده شد ،اما رابطه معنی داري بين افسردگی و حمایت
اجتماعی وجود نداشت .نتایج تحليل رگرسيون نشان داد عزت نفس یکی از عوامل پيش بينی کننده افسردگی در زندان است در
حالی که وجود نقش پيش بين براي حمایت اجتماعی تایيد نشد .آنها نتيجه گرفتند که با توجه به شيوع باالي نشانگان افسردگی در
زندانيان ،ارائ ه خدمات روان شناختی در جهت کاهش شيوع افسردگی و آسيب هاي ناشی از آن ضروري به نظر می رسد.بهرامی و
همکاران ( )0006در یک پژوهش دیگر به بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس ،افسردگی ،و احساس تنهایی زنان
مطلقه افسرده پرداختند .جامعه آماري پژوهش را زنان مطلقه اداره بهزیستی تشکيل می دهند ،که  27نفر از آن ها ،به روش نمونه
گيري دردسترس ،و در دو گروه آزمایشی و گواه ،به عنوان نمونه پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار پژوهش عبارت است از:
«خرده مقياس افسردگی پرسش نامه  »MMPIپرسش نامه عزت نفس آیزنک» ،و «مقياس بازنگري شده احساس تنهایی».
پژوهش از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه است ،که پس از گزینش تصادفی گروه هاي آزمایشی و گواه و انجام پيش
آزمون بر روي هردو گروه ،مداخله آزمایشی (روش گشتالت درمانی) در هشت نشست بر روي گروه آزمایشی اجرا شد و پس از
پایان ،از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد .نتایج نشان داد که گشتالت درمانی بر عزت نفس ،افسردگی ،و احساس تنهایی زنان
مطلقه افسرده تاثير معنی داري دارد .زاهدیان ( )0006در یک پژوهش دیگر به بررسی رابطه بين عزت نفس و حمایت اجتماعی با
افسردگی در زندانيان مرد پرداختند .نتایج نشان دادکه در ميان زندانيان مورد بررسی  60/6درصد از نشانگان افسردگی خفيف تا
شدید رنج ميبردند .بين عزت نفس و افسردگی همبستگی معنيداري مشاهده شد ،اما رابطه معنيداري بين افسردگی و حمایت
اجتماعی وجود نداشت .نتایج تحليل رگرسيون نشان داد عزتنفس یکی از عوامل پيش بينی کننده افسردگی در زندان است ،در
حاليکه وجود نقش پيش بين براي حمایت اجتماعی تایيد نشد .آنها استنتاج نمودند که با توجه به شيوع باالي نشانگان افسردگی در
زندانيان ،ارائه خدمات روانشناختی در جهت کاهش شيوع افسردگی و آسيبهاي ناشی از آن ضروري به نظر ميرسدشریفی و
همکاران ( )0000در پژوهشی به بررسی رابطه عزت نفس مادران و دختران نوجوان آنها پرداختند .این پژوهش توصيفی مقطعی با
روش نمونه گيري تصادفی در  000نفر در غالب  0گروه برابر؛ عزت نفس پایين ،متوسط و باال درحال تحصيل در دبيرستان هاي
شهر کاشان طی سال تحصيلی  0000که داراي شرایط پژوهش بودند (سن  00-06سال ،زندگی با هر دو والدبيولوژیک و عدم
وجود استرس جدي طی سال گذشته) و نيز مادران آنها با استفاده از آزمون آیزینک و پرسشنامه محقق ساخته انجام شد .نمرات
زیر  00به عنوان عزت نفس پایين در نظرگرفته شدند .یافته ها رابطه معنی دار آماري بين عزت نفس مادر و دختر نشان داد
( OR=0/60و  CI=6/0-0/09و  02/9 .)r=7/002درصد از مادران که عزت نفس پایين داشتند ،دختران شان نيز داراي عزت
نفس پایين بود .عزت نفس دانش آموز با سن ،مقطع تحصيلی ،رتبه تولد و تعداد خواهران و برادران ارتباط معنی دار آماري نشان
نداد ،اما با صميميت با مادر ،تعداد دوستان نزدیک ،معدل سال قبل ،فعاليت جنبی ،احساس موفقيت در دانش آموز ،محبوبيت در
گروه و رضایت از قد و وزن ارتبابط معنی دار آماري نشان داد.یونسی و همکاران ( )0006در یک پژوهش دیگر به مقایسه سالمت
روان ،عزت نفس و مسووليت پذیري دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی خانواده هاي طالق و عادي شهرستان فيروزآباد سال
تحصيلی  .00-00پرداختند .نمونه آماري شامل  07دختر خانواده هاي طالق (تحت حضانت مادر) و  07دختر خانواده هاي عادي
بود .روش نمونه گيري دختران طالق و عادي ابتدا به صورت تصادفی و سپس به صورت در دسترس همتاسازي شدند .ابزار
پژوهش عبارتند بودند از :پرسشنامه  60سوالی سالمت روان ،پرسشنامه  90سوالی عزت نفس کوپر اسميت و پرسشنامه  06سوالی
مسووليت پذیري هاریسون گاف و پرسشنامه  2سوالی محقق ساخته که هر  0پرسشنامه در اختيار آزمودنی ها قرار گرفت و داده
هاي آماري ثبت و از راه شاخص آماري  tمستقل فرضيه ها بررسی شدند .بر اساس نتایج بدست آمده ،دختران خانوده هاي طالق
از نظر مسووليت پذ یري ،عزت نفس ،سالمت روان کلی و خرده مقياس هاي آن نظير نشانه هاي بدنی ،اضطراب و بی خوابی،
1 - Ellis Pop
2 - Beck
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 -5روش تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف ،کاربردي ،بر اساس شيوه گردآوري ،توصيفی ،و از نظر ماهيت ،همبستگی می باشد جامعه آماري
این تحقيق دانشجویان کارشناسی ارشد در شهرستان مهاباد که االن در حال تحصيل هستند .که طبق آمار آموزش دانشگاه 9777
نفر میباشد .براي انتخاب نمونه آماري از جامعه آماري از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده شد .نمونه آماري این پژوهش با
استفاده جدول مورگان  090نفر محاسبه شد.در پژوهش حاضر چون جامعه آماري شامل دانشجویان چند رشته است ،از روش
نمونهگيري خوشه اي مرحله اي متناسب با حجم جامعه آماري هر یک از گروهها استفاده شده است.

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)71 :پاییز 7411

ناکارایی اجتماعی و افسردگی ،با دختران خانواده هاي عادي تفاوتی معنی دار دارند که ناشی از عوارض ناخوشایند طالق والدین بر
فرزندان است.
باردون ،کان ،آبرامسون ،هيترتون و جوینر )6702(0در پژوهشی به بررسی رابطه کمالگرایی و خودکارآمدي در نمونه 072
نفري از زنان پرداختند .بررسیها نشان داد که بين کمالگرایی القاء شده اجتماعی و خودکارآمدي همبستگی منفی وجود دارد.
کنی -بنسون و اِوا )6709(6در پژوهشی به بررسی نقش کمالگرایی مادران در بروز کمالگرایی فرزندان در یک نمونه 007
نفري از دانشآموزان دوره ابتدایی پرداختند .نتایج نشان داد که کمالگرایی در دانشآموزان که مادران کمالگرا داشتند به مراتب
بيشتر گزارش شد .همچنين آنها به این نتيجه رسيدند که این دانشآموزان از نظر ابراز وجود ناتوانتر هستند.
سوئننز ،اليوت ،وانستينکيزت ،الیتن و دوریز )6770(0در پژوهشی تحت عنوان انتقال بين نسلی کمالگرایی به بررسی نقش
والدین در بروز کمالگرایی فرزندان پرداختند .نتایج نشان داد که کمالگرایی والدین در ایجاد کمالگرایی فرزندان نقش دارد.
همچنين نتایج نشان داد که بين کمالگرایی پدران و کمالگرایی دختران رابطه قويتري وجود دارد.
یونک ،کالپتون و بالكلی )6700(0در پژوهشی به بررسی رابطه کمالگرایی والدین ( =00مادران) و ( =02پدران) و عزتنفس
فرزندان (فرزندان=  )67پرداختند .نتایج نشان داد که بين کمالگرایی والدین و عزتنفس فرزندان همبستگی منفی وجود دارد.
اشبی و ریس )6706(9به بررسی رابطه ميان ابعاد سازگارانه و ناسازگارانه کمالگرایی با عزتنفس پرداختند .آنها به این نتيجه
رسيدند که کمالگرایی سازگارانه با عزتنفس رابطه مثبت دارد و کمالگرایی ناسازگارانه با عزتنفس رابطه منفی دارد.
ساميک ،سوزوکی و کانداك )6700(2در پژوهشی رابطه ميان کمالگرایی و عزتنفس را در یک نمونه  002نفري از
دانشجویان مذکر ژاپنی مورد بررسی قرا دادند .نتایج این بررسی نشان داد که بين کمالگرایی و عزتنفس همبستگی منفی وجود
دارد.
0
ليندادي دینتر ( )6707در پژوهشی به بررسی رابطه کمالگرایی و خودکارآمدي فرزندان نوجوان آنها در یک نمونه  67نفري
پرداخت .بررسیها نشان داد که بين کمالگرایی والدین و خودکارآمدي فرزندان همبستگی منفی وجود دارد .ولف0و همکاران
( )0666در تحقيقات خود ارتباط منفی بين کمالگرایی والدین و خودکارآمدي پسران را گزارش دادهاند.

 -6ابزارهای اندازهگیری
در پژوهش حاضر از پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است .در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد براي
بررسی روابط و تحليل داده ها بعنوان ابزار اصلی گردآوري دادهها مورد استفاده قرار گرفتهاندپرسشنامه افسردگی بک :از بين
تست ها و پرسشنامه ها یی که براي سنجش افسردگی تهيه شده است پرسشنامه افسردگس بک( )BDIبراي انعکاس حاالت
افسردگی است .مقياس عزت نفس(کوپر اسميت) :کوپر اسميت مقياس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظري که بر روي
مقياس راجرز و دیاموند انجام داد ،تهيه کرد .این مقياس داراي  90ماده است 0.ماده آن یعنی سواالت 99،00،00،60،67،00،2
دروغ سنج است .مقياس کمالگرایی اهواز :مقياس کمالگرایی اهواز ،یک مقياس خود گزارشی  60مادهاي است که به وسيله
نجاریان ،عطاري و زرگر ( )0007از راه تحليل عوامل ،در یک نمونهي  069نفري از دانشجویان اهواز ساخته شده است .مادههاي
اوليه آن براساس متون معتبر روانشناسی ،مادههاي ذيربط در مقياسهاي  ، MMPI6اضطراب اسپيل برگر ،مقياس وسواس
فکري عملی مادزلی و افکار غيرمنطقی جونز و همچنين از راه مصاحبه بالينی فراهم شد.

1. Bardone- cone, A.M, Abramson, L.Y, Heatherton, T.F & Joiner, T.E.
2. Kenney- Benson, Eva, M.
3. Soenens, B, Elliot,A.J, Vansteenkiste, M, Luyten, P & Duriez , B.
4. Younq, E. A, Clopton, J.R & Bleckley, M.K
1. Ashby, J & Rice, K.
2. Sumik, Tsuzuki & Kandak
3. Lynda D. Dinter
4. Wolf, D
1. Minnesota Multiphasic Personality Inventory
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 -7نتیجهگیری
فرضیه اصلی :بین کمال گرایی و عزت نفس با افسردگی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

تجزیه و تحليل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون پيرسون بين متغيرهاي کمال گرایی وعزت نفس با
افسردگی 7/609و  - 7/006با  -pمقدار (معنی داري) برابر  7/777و 7/777کوچکتر از سطح معنی داري  α=0.05هستند ،لذا در
این سطح فرض  H0یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتيجه بين متغيرهاي کمال گرایی وعزت نفس با افسردگی رابطه
وجود دارد.
جدول  -1آماره های آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین متغیرهای کمال گرایی وعزت نفس با افسردگی
متغیر
آزمون
کمال گرایی
عزت نفس

افسردگی
پيرسون
معنی داري
7/777
7/777

ضریب همبستگی
7/609
-7/006

تعداد
090
090

وجود رابطه

نوع رابطه

دارد
دارد

+
-
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جهت بررسی متغير پيش بين از روي متغير مالك از آزمون تحليل رگرسيون چندگانه استفاده گردید.
همانطور که جدول  0-0نشان میدهد با توجه به مقدار  R2کمال گرایی و عزت نفس دانشجویان تقریبا 00درصد واریانس
نمرات افسردگی دانشجویان را تبيين کرده است ( f(3 , 611)=24/314و  .)p<0/001بنابراین با توجه به مقدار بتا عزت نفس
) (Beta=0/329به صورت مثبت قويترین متغير براي پيشبينی افسردگی دانشجویان بوده است )(p<0/01
جدول  -2نتایج رگرسیون چند متغیری با روش ورود برای پیشبینی افسردگی از طریق کمال گرایی و عزت نفس
دانشجویان

متغيرهاي پيشبين
)(Constant

کمال گرایی
عزت نفس

ضرایب غير استاندارد

ضرایب استاندارد

B

SE

Beta

00,09
-7,760
-7,060

0,000
7,706
7,060

-

-7,706
7,066

T

P

7,770
0,206
7,770
-7,000
7,777
-0,609
2
) R =0/107 ADJ.R2 0/103و (R=0/327

فرضیه یک :بین کمال گرایی و افسردگی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

تجزیه و تحليل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون پيرسون بين دو متغير کمال گرایی وافسردگی برابر
 7/626و با  -pمقدار (معنی داري) برابر  7/760و کوچکتر از سطح معنی داري  α=0.05هستند ،لذا در این سطح فرض H0
یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتيجه بين کمال گرایی وافسردگی رابطه وجود دارد.
جدول  -3آماره های آزمون همبستگی پیرسون به رابطه بین کمال گرایی وافسردگی
افسردگی
متغير
نوع رابطه
وجود رابطه
پيرسون
آزمون
تعداد
معنی داري
ضریب همبستگی
کمال گرایی
دارد
090
7/770
7/626
فرضیه دو :بین عزت نفس و افسردگی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد..

تجزیه و تحليل داده ها نشان میدهد که ضرایب همبستگی آزمون پيرسون بين دو متغير عزت نفس و افسردگی برابر
 -7/702و با  -pمقدار (معنی داري)  7/770و کوچکتر از سطح معنی داري  α=0.05هستند ،لذا در این سطح فرض  H0یعنی
عدم وجود رابطه رد می شود و در نتيجه بين عزت نفس و افسردگی دانشجویان رابطه معنی داري منفی وجود دارد.
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جدول  -4آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین عزت نفس و افسردگی

متغير
آزمون
عزت نفس

افسردگی
ضریب همبستگی
-7/702

پيرسون
معنی داري
7/770

وجود رابطه
تعداد
090

دارد

یکی از نظامهاي مهم و موثر در جهان امروز ،نظام آموزش است .از این رو ،پيشرفت تحصيلی ،برونداد دانشگاها و سایر مراکز
آموزشی نشانه ي مهمی از کسب اهداف هر کشوري محسوب می شود .لذا ،انجام پژوهشی در زمينه پيشرفت تحصيلی از ضرورت
غير قابل انکاري برخوردار بوده و بر همين اساسی بررسی متغيرهاي مؤثر بر این مفهوم نيز حائز اهميت است از این رو ،هدف
تحقيق حاضر پيش بينی افسردگی دانشجویان از روي کمالگرایی والدین وعزتنفس ،بود که نتایج حاصله بررسی شد.
در تبيين این یافته ها میتوان گفت که عزتنفس به باور برخی نظریهها ویژگی دیرپاي شخصيت است و به برخی سطوح
کلی و فرضی خود ارزیابی و حرمتنفس اشاره دارد ،از این رو عزتنفس با حس اتکاء به نفس ،احساس ارزشمندي و پندار فرد از
خود ارتباط معنیداري دارد .والدین کمالگرا براي فرزندان خود معيارهاي سختی در نظر میگيرند و انتظارات غير واقعبينانهاي از
آنها دارند.لذا دانشجویانی که در این خانواده ها بزرگ میشوند بشتر احساس سر خوردگی ميکنند وعزت نفس پایينی دارند.
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بهرامی فرحناز ،سودانی منصور ،مهرابی زاده هنرمند مهناز ،)0006( ،بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس،
افسردگی ،و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده ،مطالعات زنان بهار )0(0 ;0006پياپی (.009-066:)60
تشکر ،بهرام .)0000( .بررسی رابطه نگرشهاي فرزندپروري ،الگوي شخصيتی  ،Aکمالگرایی و جزمگرایی والدین با
اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلی دانشآموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان آباده .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
شهيد چمران اهواز.
جمشيدي ،بهنام ،.حسين چاري ،مسعود ،.حقيقت ،شهربانو ،رزمی ،محمدرضا ( .)0000اعتباریابی مقياس جدید .کمالگرایی .
مجله علوم رفتاري ،دوره  ،0شماره .0
حجازي  ،الهه .شریف  ،علی رضا و شالچی ،بهزاد( .)0000بررسی ویژگيهاي روان سنجی مقياس افسردگی دانشجویان
( )USDIدر دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران .فصلنامه مطالعات روان شناختی .دانشگاه الزهرا .دوره  0شماره ، 6
صفحات .006-069
دشتی ،محمد( .)0000راه مقابله با مشکالت جوانی .تربيت .قم.
دالور ،علی .)0000( .احتماالت و آمار کاربردي در روانشناسی و علوم تربيتی .تهران :انتشارات رشد.
دالور ،علی .)0006( .روش تحقيق در روانشناسی و علوم تربيتی .تهران :نشر ویرایش.
رنجبرکهن ،زهره ،سجادي نژاد ،مرضيه سادات ،)0006( ،تاثير آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و افسردگی در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند زمستان ) 0(00 ;0006پياپی(.009-070:)09
شولتز ،دوآن .مترجم :خوشدل ،گيتی ( .)0009روانشناسی کمال .تهران :نشر پيکان.
عباسینيا ،محمد .)0000( .تأثير آموزش جرأتورزي در ميزان جرأتورزي و عزتنفس دانشآموازن کم جرأت پسر در ناحيه
 0قم در سال تحصيلی  .00 -00پایان کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
علینيا کروئی ،رستم .)0006( .بررسی رابطه بين خودکارآمدي عمومی و سالمت روان دانشآموزان پایه سوم مقطع متوسطه
شهر بابل در سال تحصيلی  .00 -06پایان کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
فيست ،جس وفيست ،گریگوريجی .مترجم :سيد محمدي ،یحيی ( .)0000نظریههاي شخصيت .تهران :نشر روان.
گنجی -مهدي .)0000(،راهنماي علمی افسردگی ،نشر ویرایش ،ص .09
موسوي الري ،عبد الحميد( .)0020خودرا باور کنيم .اسالميه .قم.
مهرابیزاده هنرمند ،مهناز و وردي ،مينا .)0006( .کمالگرایی مثبت ،کمالگرایی منفی .اهواز :نشر رسش.
نجفی ،محمود ،0000( .اسفند) .کمالگرایی .دو ماهنامه دانشجو.6-0 ،
هرمزينژاد ،معصومه .)0066( .رابطه ساده و چند گانه متغيرهاي عزتنفس ،اضطراب اجتماعی و کمالگرایی با ابزار وجود
در دانشجویان دانشگاه شهيد چمران اهواز .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
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