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Abstract
The research has been prepared to propose a model
showing the relation between perfectionism and mental
health by studying the mediating role of variables such
as academic procrastination and academic selfhandicapping with the help of path analysis method.
The study covered 300 subjects of both sexes who were
students of Psychology Faculty of Tehran University.
To study the variables of the research, the subjects
filled the following questionnaires: The FMultidimensional Perfectionism Scale(FMSP-18),
General Health Questionnaire(GHQ-28), academic
procrastination by LJ Solomon & ED Roth-Blum and
Academic Self-Handicapping Scale(ASHS). We found
that there's a high correlation between the variables and
they are statistically significant. The relation between
perfectionism and procrastination as the relation
between perfectionism and handicapping is also
significant and positive and the relation between
perfectionism and mental-health is negative and
significant. Also, the relation between procrastination
and self-handicapping is positive & significant and the
relation between procrastination with mental health is
negative and significant. Moreover, the perfectionism
indirect effect on mental health by procrastination is
negative and significant. Same result is seen by the
effect of perfectionism on mental health; negative and
significant. The results showed that the variables:
perfectionism, procrastination and self-handicapping
predict 54% of the mental health variance.
Keywords: Perfectionism, Mental-Health, Academic
Procrastination, Academic Self-Handicapping
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مقدمه
سالمت رواني براي سالمت کلي و رفاه هر انساني الزم است .تاکنون از سالمت روان تعاریف گوناگوني ارائه شده
است که همگي آنها بر تعادل و یکپارچگي جسم و روح تأکید ورزیدهاند (توتونچي ،ساماني و زنديقشقایي،
 .)1391در جامعترین تعریف سازمان بهداشت جهاني ( ،)2۰۰1سالمت روان یعني حالتي از بهزیستي کامل که
ضمن آن افراد قادر ميشوند توانایيهاي خویش را درک کرده ،با فشارآوريهاي عادي زندگي انطباق پیدا نموده و
با تولیدگري در جامعه خود سهیم شوند .در حقیقت در این تعریف سالمت روان یعني حالتي کامل از خوب زیستن
و زندگي کردن که داراي ابعاد متنوعي است (پیرخائفي و همکاران .)1389 ،طبق نظر وایت ( )2۰۰1افراد داراي
سالمت روان چندین ویژگي دارند که عبارتند از -1 :پذیرش خود و دوست داشتن خویشتن :این ویژگي در
برگیرنده دو مفهوم خودپنداره (تصوري که فرد از خودش دارد) و عزت نفس (پذیرش و قبول خود) است؛ -2
برقراري ارتباط با دیگران؛  -3مقابله با نیازهاي زندگي؛ و  -4بروز مناسب هیجانات (طیبيخرمي .)1388 ،روان-
پزشکي ،رفتار بهنجار را معادل سالمت ،و رفتار نابهنجار را معادل بیماري ميداند .پذیرش این تعریف باعث برآورد
کم توانایيهاي بالقوه انسان ميشود .کیز ( )2۰۰5با این اعتقاد که پژوهشگران تا بهحال برداشتي جامع درباره
سالمت روان ارائه ندادهاند ،مدل سالمت روان جامع را ارائه داد .بر این اساس ،سالمت رواني بهعنوان حالتي
تعریف ميشود که شامل :الف) عدم وجود بیماري رواني ،و ب) حضور سطوح مطلوبي از بهزیستي است ،بهنحوي
که در آن دو بعد بهزیستي رواني و بیماري رواني با هم ترکیب شده و براي هر دو بعد نیز دو حالت کامل و ناکامل
در نظر گرفته شده است (شکل  .)1در این مدل کیز شرایطي را که در آن افراد گرچه دچار بیماري رواني نیستند اما
سطوح بهزیستي پایین دارند ،پژمردگي ،و شرایط کساني را که مبتال به بیماري رواني نیستند و سطوح بهزیستي
باال نیز دارند ،شکوفایي مينامد (تمنایيفر ،محمدآبادي و دشتبانزاده.)139۰ ،
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شکل  -1مدل سالمت روان جامع کیز ()2005
بررسي سیر تاریخي این مفهوم نشان مي دهد که ما با سه پارادیم روبرو هستیم .در یک پارادایم این اعتقاد وجود
دارد که سالمت روان بهمعناي فقدان نشانگان و اختالالت رواني در افراد است .در پارادایم دوم اعتقاد بر این است
که سالمت روان معادل توانمندي و شکوفایي قابلیتهاي دروني است و در پارادایم سوم سالمت روان حالتي از
بهزیستي کامل تعریف ميشود که فرد فراسوي توانایيهایش عمل ميکند (برانون و فیتس .)2۰۰7 ،خالء تحلیلي
پارادایم اول و دوم در تبیین مسئله سالمت روان موجب شد تا پارادایم سوم مستقیما توسط سازمان بهداشت جهاني
معرفي گردد (پیرخائفي و همکاران .)1389 ،هدف اصلي سالمت رواني ،کمک به همه افراد در رسیدن به زندگي
کاملتر ،شادتر ،هماهنگتر ،شناخت وسیع و پیشگیري از بروز اختالالت خلقي ،عاطفي و رفتاري است (گزارش
بهداشت جهاني .)2۰۰4 ،سالمت رواني روي توانایيهاي شناختي ،ادراکي ،بیاني و ارتباطي افراد تأثیر گذار است
(دویودي و هارپر .)2۰۰4 ،سالمت رواني همچنین به سالمت فیزیکي بهتر ،رفتارهاي اجتماعي بهتر و کاهش
رفتارهاي نامناسب منجر ميشود (رسینک .)2۰۰۰ ،سالمت رواني ضعیف با نشانههایي مثل افسردگي و عزتنفس
پایین ميتواند به انتخابهاي غلط در زندگي و ناهنجاريهاي فکري در بزرگسالي منجر شود (جمدال و همکاران،
 .) 2۰۰7توانایي سازگاري با محیط ،انعطاف پذیري و قضاوت عادالنه و منطقي در مواجهه با فشارهاي رواني از
معیارهاي مهم سالمت رواني است .همچنین این توانمنديها افراد را در برابر مشکالت و آسیبهاي رواني-
اجتماعي ،مقاوم ميسازد (تمنایيفر ،محمدآبادي ،دشتبانزاده .)139۰ ،بهطور کلي متغیرهاي بسیاري (مانند عوامل
رواني ،اجتماعي یا اقتصادي) ميتواند سالمت رواني انسان را تحتالشعاع قرار دهد که از آن میان بهنظر ميرسد
کمالگرایي ،اهمالکاري و خودناتوانسازي نقش برجستهاي در سالمت روان دانشجویان داشته باشند (ذرراتي و
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خیّر .)1393 ،آدلر )1956( 1بیان داشت کمالگرایي از ویژگيهاي روانشناختياي است که مورد عالقه بسیاري از
روانشناسان دنیا ميباشد .برنز )198۰( 2اذعان داشت کمالگرایي به منزله تمایل پایدار فرد بهوضع معیارهاي
کامل و دست نیافتني و تالش براي تحقق آنهاست که با ارزشیابيهاي انتقادي از عملکرد شخصي همراه
ميباشد (فروست ،مارتن ،الهارت و روزنبالت .)199۰ ،کمالگرایي با پیامدهاي منفي مختلفي مانند احساس
شکست ،احساس گناه ،بيتصمیمي ،شرم ،کندکاري و عزتنفس پایین ارتباط دارد (سواري .)1391 ،کمالگرایي
عقیده و باوري است که با مجموعهاي از معیارهاي بسیار باال براي عملکرد ،گرایش به قانون همه یا هیچ و
رسیدن به نتایجي بينقص و کامل مشخص ميشود (گوروئي ،خیّر وهاشمي .)139۰ ،بهطور تاریخي کمالگرایي
بهعنوان یک روند یک بعدي بوده که بهوسیله دیدگاههاي منفي آن مشخص ميشد اما امروزه در قالب ابعاد
مختلف مورد بررسي قرار گرفته است (هویت و فلت .)1991 ،کمالگرایي یکي از متغیرهایي است که در چند دهه
گذشته به عنوان یک سازه چند بعدي مورد مطالعه قرار گرفته است .پژوهشگران مختلف در تعاریف گوناگون که از
کمالگرایي ارائه دادهاند به جنبههاي منفي و ناسازگارانه آن بیشتر از جنبههاي مثبت و سالم اهمیت داده و
رويهمرفته کمالگرایي را بهعنوان یک ویژگي منفي روانرنجور و ناسازگارانه قلمداد کردهاند (بالت .)1995 ،در
زمینه ارتباط کمالگرایي و سالمتي شواهد زیادي وجود دارد مبني بر اینکه این سازه با جنبههاي مختلف
ناسازگاري و انواع آسیبهاي روانشناختي مانند اضطراب ،افسردگي ،بياشتهایي عصبي ،عالئم وسواس و باورهاي
غیرمنطقي ارتباط دارد (استامف و پارکر .)2۰۰۰ ،کمالگرایي سازهاي است که بهطور خاص از سال  1989در
کانون توجه پژوهشگران قرار گرفت و گفتیم که معموال بهعنوان یک سازه چند بعدي در نظر گرفته ميشود اما
درباره ابعاد آن اختالف نظر زیادي وجود دارد .دانکلي برگ و زوروف 3عقیده دارند که زیر بناي تمام این ابعاد ،دو
بعد اساسي کمالگرایي (استانداردهاي شخصي 4و کمالگرایي خود انتقادي) 5قرار دارند .کمالگرایي استانداردهاي
شخصي شامل مجموعهاي از استانداردها و اهداف بلند پروازانه براي خود است و در سوي دیگر کمالگرایي
انتقادي شامل موشکافي پایدار و سفت و سخت درباره خود ،ارزیابي انتقادي از رفتار خود و نگرانيهاي مزمن
درباره انتقاد گري و عدم تأیید دیگران است (عباسپور و همکاران .)1393 ،کمالگرایي یکي از ویژگيهاي
شخصیتي و انگیزشي فرد است که رفتار فرد را تحت تأثیر قرار ميدهد و با ویژگيهایي همچون تالش براي کامل
بودن و بينقص بودن و تعیین معیارهاي بسیار افراطي در عملکرد همراه با گرایش به ارزیابي انتقادي رفتار
مشخص ميشود (استوبر و اتو .)2۰۰6 ،یکي از مقیاسهایي که کمالگرایي را از منظر چند بعدي مفهومسازي
کرده مقیاس کمالگرایي هویت و فلت ( )1991است .این مقیاس سه زیر مقیاس کمالگرایي خودمدار( 6اتخاذ

1

. Adler
. Burns
3
. Dunkley, Berg & Zuroff
4
. Personal standards perfectionism
5
. Self-critical perfectionism
6
. Self-oriented perfectionism
2
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اهداف با استانداردهاي شخصي باال همراه با ارزیابي انتقادي مفرط) کمالگرایي دگرمدار( 1اتخاذ استانداردهاي
بهشدت باال همراه با یک ارزیابي سخت و شدید از دیگران) و کمالگرایي جامعهمدار( 2داشتن این ادراک که
دیگران از آنها انتظارات کامل بودن داشته و بهگونهاي سخت و شدید آنها را مورد ارزیابي قرار ميدهند) را در بر
ميگیرد .پژوهشهاي متعددي نشان دادهاند که کمالگرایي جامعهمدار با افزایش اهمالکاري همراه است
درحاليکه کمالگرایي خودمدار با اهمالکاري ارتباط ندارد و یا ارتباط منفي دارد (فلت ،بلنک استین ،هویت و
کلدین1992 3،؛ بهنقل از شیخي ،فتحآبادي و حیدري .)1391 ،بسیاري از پژوهشها نشان دادهاند که بین
اهمالکاري و کمالگرایي رابطه وجود دارد (سو .)2۰۰8 ،بورکا و یوئن )1983( 4معتقدند که اهمالکاران توقعات
غیرواقع بینانهاي از خود دارند و افراد چون کمالگرا هستند اهمالکاري ميکنند .آنها معتقدند افرادي که
استانداردهاي غیرواقعبینانه و در حد باالیي براي خودشان قائلاند ولي بهدستیابي به آنها باور ندارند ،اهمالکاري
ميکنند (حسین زاده .)1388 ،هنگاميکه افراد شروع کارها یا بهانجام رساندن کارها را بهتعویق مياندازند دچار
اهمالکاري ميشوند (ذرراتي و خیّر .)1393 ،اهمالکاري در زبان التین از دو بخش  PROبه معني «جلو»،
«پیش» و «در حمایت از» و  CRASTINUSبه معني «فردا» و بهگونه تحت الفظي بهمعني «تا فردا» است.
متردافهاي آن شامل مسامحه ،دو دلي ،بهتأخیر اندازي و بهعقب انداختن انجام کاري بهویژه بهعلت بيدقتي
عادتي ،تنبلي و بهتعویقانداختن یا تأخیر ضروري است (استیل .)2۰۰5 ،دامنه تعریف اهمالکاري گسترده است و از
تأخیر در شروع یا کامل کردن یک جریان عمل (بسویک و مان؛ 5بهنقل از روزنتال )2۰14 ،تا تأخیر در پیوستگي
عمل همراه با ناراحتي ذهني (سولومون و راثبلوم؛ 6بهنقل از روزنتال )2۰14 ،و تأخیر غیرمنطقي رفتار قرار دارد
(سابیني و سیلور؛ 7بهنقل از روزنتال  ،)2۰14 ،و آن را تمایل به اجتناب از فعالیت ،محول نمودن انجام کار به آینده
و استفاده از عذرخواهي براي توجیه تأخیر در فعالیت تعریف کردهاند (الیس و ناس؛ 8بهنقل از مرادي و همکاران،
 .)1395اما در مجموع آن را تعویق عمدي کار یا وظیفهاي ميدانند که باید تکمیل شود (شارو ،وادکینس و
اوالفسون )2۰۰7 ،و عليرغم آگاهي از پیامدهاي منفي آن ،تصویري از یک مغایرت و ناهماهنگي بین نیت انجام
یک عمل و انجام دادن واقعي آن عمل ارائه ميکند (میلیگرام ،ژرمان و کینان .)1992 ،در مورد اینکه آیا
اهمالکاري یک ویژگي شخصیتي یا وابسته بهموقعیت است ،برخي از محققان پیشنهاد کردهاند که اهمالکاري
یک الگوي یکپارچه شخصیتي نیست (اکرمن و گروس ،)2۰۰5 ،بلکه در حقیقت رفتاري پویا است که در طول
زمان و براساس کنشوري تکلیف و بافت آن دچار تغییر ميشود (فراري .)1991 ،فرد اهمالکار داراي عالئمي

1

. Other-oriented perfectionism
. Social prescribed perfectionism
3
. Flett, Blankstein, Hewitt & Koldin
4
. Burka & Yuen
5
. Beswick & Mann
6
. Solomon & Rothblum
7
. Sabini & Silver
8
. Ellis & Knaus
2
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چون رفتار وقت کشي و اتالف وقت ،احساس غرق شدن در مسئولیتها ،ناتواني در رسیدن به اهداف مهم زندگي،
انجام کارها با سرعت زیاد در آخرین دقایق ،خیالبافي و آرزو بهجاي انجام کارها و نداشتن برنامهریزي مداوم براي
زندگي است .اهمالکاري باعث بيقراري شبانه و خواب نامناسب ،سطوح باالي استرس و هراس ،عقب افتادن
بهدلیل کمبود زمان یا تکمیل نامناسب تکالیف ميشود (کاگان ،کاکر ،لیهان و کاندمیر .)2۰1۰ ،اهمالکاري انواع
گوناگوني دارد اما متداولترین آن اهمالکاريتحصیلي است .سولمون و راثبلوم ( )1984تمایل به
اهمالکاري تحصیلي را مانند انجام تکالیف خانه ،آمادگي براي امتحان یا اصطالح (کاغذ در آخرین دقیقه) بیان
کردهاند .اهمالکاريتحصیلي تمایلي غیرمنطقي براي بهتعویقانداختن امور در شروع یا کامل کردن یک تکلیف
درسي است که فراگیران با وجود قصد انجام فعالیت تحصیلي در زمان مشخص ،انگیزه کافي براي انجام آن را
ندارند (فراري ،)1998 ،در نتیجه در انجام کامل تکالیف در چارچوب زماني مطلوب و مورد انتظار با شکست مواجه
ميشوند (سنکال ،کاستنر و والراند .)1995 ،در میان دانشجویان دو نوع تأخیر در انجام تکلیف تحصیلي مشاهده
ميشود .یک نوعِ آن تأخیر هدفمند ،برنامهریزي شده و متفکرانه است؛ براي مثال هنگاميکه دانشجویان مجبورند
تکالیف بسیاري را همزمان به اتمام برسانند ،برخي تکالیف مهم را اولویتبندي ميکنند .نوع دیگر آن تأخیر
غیرمنطقي ،خودشکنانه و آسیبزا است که این نوع تأخیر بهعنوان اهمالکاريتحصیلي شناخته شده است
(گرانکل 1و همکاران؛ بهنقل از تمنائيفر و منصوري نیک .)1392 ،همچنین راثبلوم و همکاران ( )1986این نوع
اهمالکاري را تمایل غالب و همیشگي فراگیران براي بهتعویقانداختن فعالیتهاي تحصیلي تعریف نمودهاند که
تقریبا همیشه با اضطراب توأم همراه است .نمونه بارز آن بهتعویقانداختن مطالعه درسها تا شب امتحان و شتاب
ناشي از آن است که گریبانگیر دانشجو ميشود و وجود این اهمالکاري بین دانشجویان به پیامدهاي نامطلوبي
همچون افت تحصیلي منجر ميشود (استیل ،)2۰۰7 ،لذا به راهکارهایي مثل تمارض و بیماري ،غیبت از امتحانات،
بهانهجویي و خودناتوانسازي دست ميزنند و بهدنبال نتایج ضعیفي که کسب ميکنند عزتنفسشان پایین آمده،
احساس شکست ،ناتواني و افسردگي ميکنند (وليزاده و همکاران.)1395 ،
خودناتوانسازي از راهبردهاي کمتر شناخته شدهاي است که براي تبیین شکست بهکار ميرود (اسمدورک و
همکاران .)2۰۰3 ،این اصطالح اولین بار توسط برگالس و جونز2بهکار رفته است .بهنظر ميرسد این راهبرد براي
دستکاري باورهاي دیگران بهکار برده ميشود .این استراتژي فعال ،فرصتها را براي بیروني جلوه دادن شکست
(در امتحان شکست خوردم زیرا مریض بودم و براي امتحان زیاد نتوانستم مطاله کنم) و موفقیت را براي دروني
جلوه دادن (من باهوش هستم و براي امتحان زیاد مطالعه نميکنم ولي همیشه خوب عمل ميکنم) افزایش
ميدهد (میجلي و همکاران .)1996 ،در واقع خودناتوانسازي یک استراتژي دفاعي است که بهوسیله آن افراد قبل
از انجام تکلیف ،موانعي را براي خود ایجاد ميکنند تا اینکه بعداً عملکرد نامطلوب را به این موانع نسبت دهند
(یوزال و لو .)2۰1۰ ،انواع مختلفي از رفتارها و احساسات هستند که بهعنوان عوامل خودناتوانساز شناخته شدهاند
از قبیل مصرف دارو ،کمآموزي ،اضطراب امتحان ،اضطراب اجتماعي ،فقدان تالش و تمرین ،بهانهسازي،

. Grunschel
. Berglas & Jones

4۰
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مسامحهکاري و غیره .استفاده از این راهبردها ممکن است به تضعیف عملکرد بیانجامد (یوردان؛ بهنقل از میداني،
حیدري و بختیارپور .)139۰ ،اسمدورک و همکاران ( )2۰۰3در تحقیقات خود دو نوع راهبرد خودناتوانسازي را
مشخص کردهاند .نوع اول توسط اکثر مردم مورد استفاده قرار ميگیرد و آن زماني است که افراد شکست را
پیشبیني مي کنند و انتظار آن را دارند .این حالت با بیروني جلوه دادن شکست موجب ميشود تشخیص منفي
کمتري در شخص ایجاد شود و احساس عدم شایستگي نکند .نوع دوم یعني خودناتوانسازي رفتاري شامل
الگوهاي رفتاري ميباشد که در آن بهانههاي رواني-حرکتي براي توجیه شکست ظاهر ميشود .در حقیقت افراد
مجموعهاي از راهبردها را بهکار ميگیرند تا به آنها بهعنوان قربانیان شرایط و نه قربانیان ناتواني نگریسته شود.
زماني که فرد از پذیرش مسئولیت عملکرد خود اجتناب ميکند ،نوعي راهبرد خودناتوانسازي را بهکار ميگیرد.
افراد با راهبردهاي خودناتوانساز افرادي نیستند که هرگز عملکرد باالیي نداشته باشند ،بلکه اغلب افرادي با
عزتنفس باال و شکننده هستند ،بنابراین در آنها احتمال بروز رفتار خودناتوانسازي بهعنوان یکي از راهبردهاي
اهمالکاري وجود دارد (بک ،کونز و میلگرام؛ 1بهنقل از رئوف .)1395 ،استفاده از استراتژيهاي خودناتوانسازي
براي توجیه شکست تحصیلي در آینده بهمفهوم خودناتوانسازيتحصیلي بر ميگردد (تابعبردبار و رستگار.)1394 ،
درباره ساختارهاي زیربنایي خودناتوانسازي ،چندین نظریه وجود دارد که عبارتند از -1 :نظریه خود-ارزشي-2 2
نظریه هدف -3 3نظریه نیاز به پیشرفت و  -4نظریه انگیزش اجتنابي( 4رئیسي و همکاران)1383 ،؛ و در همه این
نظریهها فقدان تالش ،شاخص مشترک خودناتوانسازهاست (اسمیت ،هاردي و آرکین .)2۰۰9 ،تالش و فعالیت
زیاد براي این افراد بهمثابه تیغ دولبهاي عمل ميکند .بهاینمعني که هرچند تالش ميتواند به موفقیت منجر شود
اما از سوي دیگر اگر این تالشها با شکست مواجه گردد ،تأثیر منفي روي احساس خود ارزشي فرد دارد .دلیل این
اثر منفي ميتواند این باشد که شکست باوجود کوشش زیاد را احتماال به عدم شایستگي و ناتواني خود نسبت
ميدهند .استفاده از راهبردهاي خودناتوانسازي ميتواند هزینه سنگیني را (از جمله عدم اطمینان بهخود و
توانایيهایشان ،نداشتن امید به تکرار موفقیتهاي گذشته و عزتنفس پایین ،اعتقاد به ثبات و غیرقابل تغییر بودن
توانایي ،خلق منفي و در نتیجه بهداشت رواني پایین در دراز مدت براي افراد ایجاد کند (زارع ،محبوبي و سلیمي،
 .)1394در این پژوهش مدل مفهومي در نظر گرفتهشده براي برازش بدین گونه است:

1

. Beck, Koons & millgram
. Self-worth
3
. Goal-theory
4
. Avoidance-motivatio
2
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شکل  -2مدل فرضی اولیه پژوهش

روش
طرح این تحقیق از نوع طرحهاي غیرآزمایشي ،و بهطور دقیقتر همبستگي از نوع تحلیل مسیر است .این پژوهش
به دنبال سنجش ارتباط میان متغیرها در قالب یک مدل علي است .جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش را
کلیه دانشجویان کارشناسي دختر و پسر دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران است که در سال -97
 1396مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل ميدهد .نمونه پژوهش  3۰۰نفر از دانشجویان دانشگاه تهران دانشکده
علوم تربیتي و روانشناسي را تشکیل ميدهد که این تعداد به روش نمونهگیري تصادفي طبقهاي با انتساب
متناسب انتخاب شدند.
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ابزار
پرسشنامه کمالگرایی فراست ( :)1990این مقیاس ،شامل  35پرسش است که  6بعد :نگراني زیاد
درباره اشتباهات 9( 1سوال) ،شک درباره اعمال 4( 2سوال) ،انتظارات والدیني 5( 3سوال) ،انتقادگري والدیني4( 4
سوال) ،استانداردهاي شخصي 7(5سوال) و سازماندهي6یا نظم و ترتیب ( 6سوال) را ميسنجد (استوبر .)1998 ،در
این پرسشنامه دو بعد مثبت و چهار بعد منفي وجود دارد .ابعاد مثبت پرسشنامه ،استانداردهاي شخصي و
سازماندهي و ابعاد منفي پرسشنامه ،نگراني درباره اشتباهها ،شک درباره اعمال ،انتظارات والدیني و انتقادگري
والدیني هستند (هاوکینز ،وات و سینکلیر .)2۰۰6 ،در مقابل هر سؤال ،پیوستاري از کامال مخالفم  ،مخالفم ،نظري
ندارم ،موافقم و کامال موافقم ،قرار دارد .فراست ،آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه را  ۰/91گزارش کرد و ضرایب
آلفاي کرونباخ زیر مقیاسها را به ترتیب زیر بهدست آورد (نقل از نصیري و نصیري .)1393 ،در پژوهش حاضر،
میزان پایایي مقیاس کمالگرایي به روش الفاي کرونباخ  ۰/83بهدست آمد .بهدلیل اینکه روایي این پرسشنامه
توسط پژوهشگران متعدد احراز شده است ،در این پژوهش روایي این مقیاس محرز دانسته شده است.
پرسشنامه سالمت عمومی :در این پژوهش سالمت روان بر اساس پرسشنامه سالمت عمومي (GHQ-
 )28اندازهگیري ميشود .پرسشنامه ( )GHQ-28از ابزارهاي غربالگري شناخته شده روانپزشکي در جمعیت
عمومياست و براي شناسایي اختاللهاي رواني غیرسایکوتیک در شرایط گوناگون در سطح گستردهاي بهکار
ميرود .این پرسشنامه داراي چهار مقیاس فرعي و هر مقیاس داراي هفت پرسش است .الف :عالئم جسماني،
ب :عالئم اضطرابي ،ج :کارکردهاي اجتماعي ،د :عالئم افسردگي .ضریب پایایي بازآزمایي و آلفاي کرونباخ برابر
با  ۰/88بهدست آمد (گلدبرگ و هیلیر1979 ،؛ بهنقل از پوررضائیان ،گلزاري و برجعلي .)1394 ،این پرسشنامه
داراي جملههاي سادهاي پیرامون وضعیت رواني فرد است .براي نمونه :آیا این روزها دچار حواس پرتي شدهاید؟،
که با طیف چند درجهاي از گزینه خیر ( ۰نمره) تا زیاد ( 3نمره) نمرهگذاري ميشود (اصفهاني و همکاران.)1379 ،
در پژوهش حاضر ،میزان پایایي پرسشنامه سالمتعموميبه روش الفاي کرونباخ  ۰/78بهدست آمده است.
پرسشنامه اهمالکاریتحصیلی سولومون و راثبلوم :اهمالکاري تحصیلي سولومون و راثبلوم (:)1984
این پرسشنامه داراي  27گویه است که براي بررسي اهمالکاري در سه حوزه آماده شدن براي امتحانات ،آماده
کردن تکالیف و آماده کردن مقاالت هستند .در پژوهش دهقان ( ،1387بهنقل از علي مدد ،)1388 ،پایایي آزمون
پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  ۰/79بهدست آمد .همچنین براي تعیین پایایي پرسشنامه اهمالکاري

1

. CM = Concern over Mistakes
. D = Doubts about actions
3
. PE = Parental Expectations
4
. PC = Parental Criticism
5
. PS = Personal Standards
6
. O = Organization
2
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تحصیلي در پژوهش هاشميرزیني ( ،)1389ضریب آلفاي کرونباخ  ۰/83بهدست آمد و همچنین در پژوهش
هاشمي و لطفیان ( ،)1392ضریب آلفاي کرونباخ  ۰/81گزارش شده است .بهعالوه پژوهشهاي پیشین ،روایي
مقیاس را در سطح قابل قبولي گزارش کردهاند (مطیعي ،حیدري و صادقي .)1391 ،در پژوهش حاضر ،میزان
پایایي پرسشنامه مقیاس به روش آلفاي کرونباخ ۰/82بهدست آمده است.
پرسشنامه خودناتوانسازی تحصیلی شوینگر و استینسمر ( :)2011پرسشنامهاي تک عاملي
است که فقط خودناتوانسازي تحصیلي را ميسنجد و داراي  7گویه است .پرسشنامه خودناتوانسازي تحصیلي
( )ASHSشوینگر و استینسمر داراي  7گویه است که هر یک از گویهها بر روي یک مقیاس لیکرت  5درجهاي
ار  1تا  5نمره گذاري ميشوند و به ترتیب عبارات «کامال مخالفم»« ،مخالفم»« ،نظري ندارم»« ،موافقم» و
«کامال موافقم» را شامل ميشوند .شوینگر و استینسمر پلستر ( ،)2۰11پایایي این پرسشنامه را با توجه به ضریب
همساني دروني برابر با  ۰/8۰گزارش نمودند .در ایران نیز تابع بردبار و رستگار ( ،)1394این پرسشنامه را بر روي
 258نفر انجام دادند و در پژوهش آنها ،ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي این پرسشنامه ۰/77 ،گزارش
شد .در پژوهش حاضر ،میزان پایایي پرسشنامه مقیاس به روش آلفاي کرونباخ ۰/81بهدست آمده است.
یافتهها
براي تجزیه و تحلیل دادهها ،از ضریب همبستگي و تحلیل مسیر استفاده شد.
جدول  -1شاخصهای توصیفی کل نمونه
انحراف معیار
کمالگرایی
اهمالکاری

حداقل
2.00
2.00

حداکثر
5.00
5.30

میانگین
3.08
3.43

0.562
0.620

کجی
-0.87
-0.06

کشیدگی
1.22
-0.37

متغیر

خودناتوانسازی
سالمت روان

1.72
1.20

4.48
5.00

3.36
3.79

0.577
0.731

-0.31
-0.91

-0.23
0.97

از آنجا که ،مبناي تجزیه و تحلیل مدلها ،ماتریس همبستگي ميباشد ،ماتریس همبستگي متغیرهاي مورد بررسي
در جدول  2ارائه شده است:
جدول  -2ضرایب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها

اهمالکاری

کمالگرایی
اهمالکاری

کمالگرایی
1
**۰/265

1

خودناتوانسازی
سالمت روان

**۰/276
**-۰/335

**۰/319
**-۰/412

خودناتوانسازی

1
**-۰/222

سالمت روان

1

()**ρ* , ۰1/۰ >ρ>۰/۰5
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براي پیشبیني کمالگرایي ،الگوي مفهومي پیشنهادشده از طریق تحلیل مسیر بررسي و از روش حداکثر احتمال
براي برآورد الگو و از شاخص مجذور کاي ( )X2شاخص مجذور کاي بر درجه آزادي (

) ،شاخص برازندگي

انطباق ( ،)GFIشاخص تعدیلشده برازندگي انطباق ( ،)AGFIو مجذور میانگین مربعات خطاي تقریب
( ،)RMSEAبراي برازندگي الگوها استفاده شد .ضرایب مسیر مدل بر اساس مسیرهاي مستقیم ،متغیر سالمت
روان از طریق متغیر واسطهاي اهمالکاري و خودناتوانسازي ،روي کمالگرایي ميباشد .همانطور که در جدول 3
نشان داده شده است ،بین متغیرها رابطه خطي برقرار نیست (،)R2=0/72, F1,298= 1025/96, P<0/05
متغیرها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها یا باقیماندهها همبستگي وجود ندارد ( )D-W1<4و واریانسها
همگن ميباشد .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که پیشفرضهاي تحلیل مسیر رعایت شده است و ميتوان به
نتایج اعتماد کرد.
جدول  :3پیشفرضهای تحلیل مسیر
متغیر
آزمون

کمالگرایي

اهمالکاري

خودناتوان
سازي

سالمت روان

مقدار مطلوب

وضعیت شاخص

همگني واریانسها (آزمون لوین)

F1,298=0/32
P>0/05

F1,298=0/34
P>0/05

F1,298=3/36
P>0/05

F1,298=1/07
P>0/05

P>0/05

تایید

سطح اندازهگیري متغیرها
استقالل باقیماندهها
رابطه خطي

فاصلهاي

فاصلهاي

فاصلهاي

فاصلهاي
D-W<4
>R2 LINER
Log, cubic,
inverse,
quadratic
P<0/05

تایید
تایید
تایید

فاصلهاي
D-W=1/58
R2 LINER=0/72
F1,298=1025/57
P<0/05

تایید

عدم هم خطي نظري

Durbin-Watson
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مقادیر پارامتر مدل رابطه بین کمالگرایي و سالمت روان با میانجیگري اهمالکاري و خودناتوانسازي اثر
غیرمستقیم کمالگرایي بر سالمت روان به واسطه اهمالکاري ( )-۰/۰8منفي و معنيدار ،و اثر غیرمستقیم
کمالگرایي بر سالمت روان به واسطه خودناتوانسازي ( )-۰/۰4نیز منفي و معنيدار است .پس بهطورکلي،
ميتوان گفت اثر کمالگرایي و سالمت روان ترکیبي از چندین اثر غیرمستقیم با وجود دو متغیر واسطهاي به
واسطه اهمالکاري و خودناتوانسازي که مجموع کل این اثرات معنادار بوده ،پس ميتوان گفت دو متغیر
واسطهاي اهمالکاري و خودناتوانسازي ميتوانند نقش واسطهاي در میان کمالگرایي و سالمت روان ایفا
ميکنند.
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جدول  -1-1شاخصهاي برازش مدل

شاخصهاي مطلق
شاخصهاي تطبیقي

شاخص

مقدار مطلوب

مقدار آماره مدل

کاي اسکوئر -خي دو()X2
شاخص نیکویي برازش() GFI
شاخص نیکویي برازش اصالح شده() AGFI

نزدیک به صفر
P>0/05
>۰/۰9
>۰/۰9

1/55
P>0/05
1
0/98

ریشه میانگین مربعات باقیمانده()RMR

نزدیک به صفر

0/009

شاخص توکر -لویس ( )TLIیا
شاخص برازش هنجار نشده() NNFI
شاخص برازش هنجار شده یا
شاخص برازش بنتلر -بونت() NFI
شاخص برازش تطبیقي() CFI
شاخص برازش نسبي() RFI
شاخص برازش افزایشي() IFI

>۰/۰9

1

>۰/۰9

1

>۰/۰9
>۰/۰9
>۰/۰9

1
1
1

شاخص برازش مقتصد هنجار شده () PNF

>۰/5۰

0/33

شاخصهاي مقتصد

>۰/۰5

ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد RMSEA

کاي اسکوئربه هنجار شدهCMIN/DF

<2

<0/05

1.55/2= 0/77

شاخصهاي برازش مطلق ماتریس کواریانس پیشنهادي مدل را با ماتریس کواریانس دادههاي جمعآوري شده
 Sigباشد ،ميتوان نتیجه گرفت که ساختار
مقایسه ميکنند .بهعنوان مثال در خي دو چنانچه
کوواریانس مدل بهطور معني داري از ساختار کوواریانس مشاهده شده متفاوت نبوده و با تأیید فرضیه صفري که
بیان ميکند = ،H0:Sمدل تدوین شده توسط پژوهشگر بهطور کلي تأیید ميشود ،هر چند ممکن است برخي از
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بخشهاي جزئي مدل به لحاظ آماري قابل قبول نباشد .شاخصهاي برازش مطلق همانطور که نشان داده شده
است همگي تایید شدهاند.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر ،مدلیابي رابطه کمالگرایي و سالمت روان با بررسي نقش واسطهاي متغیرهاي اهمالکاري
تحصیلي و خودناتوانسازي تحصیلي بود .به این منظور ،ابتدا هر یک از فرضیهها را مطرح کرده و سپس نتایج
بهدست آمده آن ارائه خواهد شد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،در تبیین فرضیه اول ،کمالگرایي بر روي
اهمالکاري تأثیر مستقیم و معنيدار دارد .با توجه به نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر نشان داده شد که رابطه
منفي و معنيداري بین کمالگرایي و اهمالکاري وجود دارد .نتایج این پژوهش با یافتههاي کالسانروي و بتیلیر
( )2۰15هماهنگ است .کالسان روي و بتیلیر در پژوهشي با موضوع کمالگرایي ،مشغولیتهاي تحصیلي و
اهمال کاري در بین دانشجویان لیسانس :نقش واسطه وضعیت دانشجویان ویژه ،دریافتند که کمالگرایي فردي
رابطه منفي با اهمالکاري داشت اما رابطه مثبتي با مشغولیت تحصیلي دارد ،درحاليکه کمالگرایي اجتماعي رابطه
مثبت با اهمالکاري و رابطه منفي با مسئولیت تحصیلي دارد .پیش از کالسانروي و بتیلیر ،برنام و همکاران
( )2۰14با بیان اینکه دانشجویان در رفتارهاي اهمالکارانه خود فرق ميکنند و برخي از آنها کارهاي خود را
بيدرنگ انجام ميدهند ،درحاليکه برخي دیگر مکررا آنها را بهتعویق مياندازند و یا لحظه آخر به پایان
ميرسانند ،پژوهشي با هدف بررسي اینکه آیا کمالگرایي قابل تطبیق و انگیزه مصمم ،اهمالکاريتحصیلي را
کاهش ميدهد ،انجام داده بودند .آنها با استفاده از یک سیر سلسهوار از آنالیزها متوجه شدند که اشکال مختلف
کمالگرایي بهصورت قابل توجهي تعیینکننده گونههاي مختلفي از اهمالکاري است (آمادگي امتحان ،پرکردن
برگه و کامل کردن تکالیف خواندن) و انگیزه مصمم واریانس (اختالف) افزایشي و خاصي را توضیح داد .به-
خصوص دانشجویاني که به توانایيشان در موفقیت شک داشتند ،اشتباهات را بهعنوان نشانهاي از شکست دیدند و
معیارهاي شخصي خود را در سطح باال قرار ندادند ،و این مسئله بیشتر گزارشگر این بود که رفتارهاي اهمالکارانه
آنها مشکلساز است .به عالوه ،دانشجویاني که در انگیزه خود بیشتر سازمان یافته و مصمم بودند ،اهمالکاري
کمتري داشتند .در آخر ،تحلیلهاي غیرمستقیم نشان داد که دانشجویاني که انگیزه مصممتري داشتند ،کمتر
متمایل به اهمالکاري بودند و براي داشتن استاندارد شخصیتي ،بیشتر بهدنبال بهدست آوردن معدل باالتر بودند.
یافتهها حاکي از آن بود استاداني که ميتوانند به دانشجویان کمک کنند تا سازماندهي شوند ،استاندارد شخصیتي
باالتري را کسب کنند و در انگیزههایشان مصممتر شوند ،ميتوانند میزان اهمالکاري را کاهش دهند و به داشتن
عملکرد تحصیلي بهتر کمک کنند .در پژوهش دیگري هاشمي و لطیفیان ( )1392به این نتیجه دست یافته بودند
که کمالگرایي خودمدار و جامعهمدار بهصورت مستقیم قدرت پیشبیني اهمالکاري را دارند .این یافتهها فرضیه
فوق را مبني بر تأثیر مستقیم و معنيدار کمالگرایي بر اهمالکاري تأیید کرده و نشان ميدهند که رابطه مثبت و
معنيدار بین کمالگرایي و اهمالکاري که در این پژوهش بهدست آمده ( ،)۰/265با پژوهشهاي دیگر همسو
است .تبیین فرضیه دوم ،کمالگرایي بر روي خودناتوانسازي تأثیر مستقیم و معنيدار دارد .با توجه به نتایج
بهدستآمده در این پژوهش نشان داده شد که رابطه کمالگرایي و خودناتوانسازي ( )۰/267مثبت و معنيدار
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است .پیش از این بساکنژاد ( )1388در پژوهشي با عنوان رابطه حرمت خود ،کمالگرایي و خودشیفتگي با
خودناتوانسازي بر روي  58۰دانشجو انجام داده بود که نتایج او نشان داد که بین کمالگرایي و خودشیفتگي با
خودناتوانسازي همبستگي مثبت و معنيدار وجود دارد .این نتیجه همسو بودن نتایج این دو پژوهش را نشان
ميدهد .همچنین آرازیني ،لینداد و واکر ( )2۰14در تحقیقي که بر روي  79دانشجو انجام داده بودند ،در نتایج خود
بیان کردند که کمالگرایي و جایگاه بازبیني ،خودناتوانسازي را تعیین ميکنند و کمالگرایي برخالف جایگاه
بررسي خارجي سبب ایجاد خودتأثیري کمتري ميشود .همچنین نیکنام و همکاران ( )1389در پژوهش خود به این
نتیجه رسیده بودند که بین کمالگرایي مثبت و منفي با خودناتوانسازي به ترتیب همبستگي مثبت و منفي
معنيدار وجود دارد و کمالگرایي مثبت و منفي ميتوانند تغییرات مربوط به خودناتوانسازي را بهصورت معنيدار
پیشبیني کنند .در واقع در موقعیتهایي که توانایي افراد در حد باالیي ارزیابي ميشود ،تمایالت خودناتوانسازي
افزایش ميیابد و وقتي که این موقعیتها تکرار شوند و متداول باشند ،آنگاه خودپنداره فرد دائما محک ميخورد و
صیانت یا عزتنفس فرد تهدید ميشود و سازوکارهاي غلبه بر تهدید که همان خودناتوانسازي است ،فعال
ميشود .ضعف عملکرد در این موقعیتها شکست تلقي ميشود و استرس زیاد ناشي از آن فرد را به استفاده از این
راهبرد سوق ميدهد (رئیسي و همکاران .)1383 ،کمالگرایي و خودناتوانسازي داراي ویژگيهاي مشابهي مانند
نگراني در مورد قضاوت دیگران در مورد عدم نیل به نتیجه هستند .خودناتوانسازي هر عمل یا انتخاب زمینههاي
خاصي براي عملکرد است که امکان بیروني کردن شکست و دروني کردن موفقیت را افزایش ميدهد .در حقیقت
فرد خودناتوانساز در مسیر ارزشیابي خود موانعي را بهوجود ميآورد تا از این طریق عزتنفس خود را حفظ کند
(برگالس و جونز1987 ،؛ بهنقل از ذبیح اللهي و همکاران ، .)1391 ،تبیین فرضیه سوم کمالگرایي بر روي
سالمت روان تأثیر مستقیم و معنيدار دارد .نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر نشان ميدهد که رابطه
کمالگرایي با سالمت روان ( )-۰/335منفي و معنيدار است .در سال  1389اماميپور کوشکي و سبزمیداني در
پژوهش خود بهمنظور بررسي ارتباط ویژگيهاي شخصیتي و کمالگرایي با سالمت روان که بر روي  2۰5دانشجو
انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد کمالگرایي با سالمت عمومي رابطه منفي و معنيدار وجود دارد
و ابعاد کمالگرایي خودمدار و جامعه مدار 67درصد از واریانس سالمت عموميرا پیشبیني ميکند .در سال 1388
نیز بشارت و گرانمایهپور در پژوهش خود با عنوان کمالگرایي و سالمت روان به این نتیجه رسیدند که
کمالگرایي مثبت با بهزیستي روانشناختي رابطه مثبت و با درماندگي روانشناختي رابطه منفي دارد .همچنین نتایج
پژوهش آنها نشان داد که کمالگرایي منفي با بهزیستي روانشناختي رابطه منفي و با درماندگي روانشناختي
رابطه مثبت دارد .کمالگرایي مثبت از طریق تقویت زمینههاي درونرواني مثبت مانند حرمت خود و اعتماد بهخود،
و ویژگيهایي چون واقعبیني ،پذیرش محدودیتهاي شخصي ،انعطافپذیري و احساس رضایت و خرسندي از
عملکرد شخصي ،سالمت رواني را بهصورت مثبت تحت تأثیر قرار ميدهد .بالعکس کمالگرایي منفي از طریق
تضعیف حرمت خود و اعتماد بهخود ،و ویژگيهایي مانند انتظارات غیرواقعبینانه ،عدم پذیرش محدودیتهاي
شخصي و انعطافناپذیري و ناخرسندي از عملکرد شخصي ،سالمت رواني را بهصورت منفي تحت تأثیر قرار
ميدهد .جوو پارکا و یانگ جونگ ( )2۰15در مطالعه خود با استفاده از مدل سه جانبه کمالگرایي و چارچوب رواني
مثبت ،الگوهاي سالمت رواني ،رضایتمنديزندگي و عزتنفس را در بین سه گروه بررسي کردند .نتایج آنها
49

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،3سال نهم

نشان داد کمالگرایان سازگار بلوغ محیطي و هدفمندي بیشتري را در زندگي بهنسبت غیرکمالگرایان و
کمالگرایان نابهنجار از خود نشان دادند .کمالگرایان سازگار و غیرکمالگرایان رضایتمنديزندگي و عزتنفس
بیشتري نسبت به کمالگرایان نابهنجار از خود نشان دادند .یافتههاي این پژوهش به نوعي نشان دهنده تأثیر
مستقیم و معنيدار کمال گرایي و سالمت روان است چراکه به این نکته اشاره دارد که کمالگرایان سازگار که به
نوعي مي توان گفت که از سالمت رواني برخوردارند ،بلوغ محیطي و هدفمندي بیشتري را در زندگي به نسبت
غیرکمالگرایان و کمالگرایان نابهنجار از خود نشان دادند .تبیین فرضیه چهارم ،اهمالکاري بر روي سالمت
رواني تأثیر مستقیم و معنيدار دارد .پژوهش حاضر در نتایج خود رابطه اهمالکاري و سالمت روان را ()-۰/412
منفي و معنيدار بهدست آورد .این نتیجه همسو با نتایج پژوهش ذراتي و خیر ( )1393ميباشد .ذراتي و خیر در
پژوهش خود با عنوان پیشبیني سالمت رواني بر اساس ابعاد کمالگرایي و اهمالکاري دانشجویان پزشکي به
رابطه معنيدار بین خورده مقیاسهاي اهمال کاري با سالمت روان دست یافته بودند و بیان داشتند که بین
کمالگرایي و سالمت رواني از یک سو و اهمالکاري و سالمت رواني از سوي دیگر همبستگي و ارتباط وجود
دارد .پیش از این متیو ،ریچارد و نئوفلد ( )2۰1۰به بررسي اهمالکاري در سالمت روان پرداخته بودند و در نتایج
خود بیان داشتند که سطوح باالتري از اهمالکاري و استرس با وضعیت سالمت رواني ضعیفتر و رفتارهاي
ملتمسانه که حاکي از سالمت روان کمتر است رابطه دارند .سه رابطه استاندارد قابل توجه بین متغیرهاي پیشبیني
کننده اهمالکاري ،استرس (با کنترل کنندههاي سن ،جنسیت و تمایل اجتماعي) و متغیرهاي سالمت روان معیار
یافت شد .اولین رابطه معیار فرضیه اصلي را تأیید کرد که بین استرس و اهمالکاري با سالمت روان ضعیفتر
رابطه برقرار ميکرد .دومین رابطه بیانگر این مسئله بود که سن باالتر و جنسیت مؤنث رابطه مثبتي با رفتار
ملتمسانه دارد .سومین رابطه نشان داد که اهمالکاري کمتر شده و نگراني کمتر شده براي تمایل اجتماعي با
الگویي از سالمت روان ضعیفتر و رفتارهاي ملتمسانه افزایش یافته ارتباط دارند و این یافتهها با دیدي به اختالف
بین مقدار قابل توجه رنج سالمت رواني و سطح نسبتا پایین رفتار ملتمسانه ،به چالش کشیده شدند .قورزهي
( )1392نیز در نتایج پژوهش خود اینگونه بیان کرده بود که زنان و مردان از نظر میزان اهمالکاري با هم متفاوت
هستند و گروه زنان داراي میانگین اهمالکاري باالتري نسبت به گروه مردان ميباشند ،ولي در میزان
سالمتعمومي در میان مردان و زنان تفاوتي مشاهده نشد .در زمینه وجود ارتباط و قابلیت پیشبیني بین دو متغیر
سالمتعمومي بهعنوان متغیر مستقل و اهمالکاري بهعنوان متغیر وابسته مشخص شد که متغیر سالمتعمومي
قادر به پیشبیني تغیرات اهمالکاري ميباشد .بهعبارتي بین این دو متغیر ،همبستگي معنيداري وجود دارد و
ميتوان براساس سالمتعمومي ،به پیشبیني اهمالکاري افراد اقدام کرد .نتایج این پژوهش نیز با نتایج پژوهش
حاضر همسو و هماهنگ است .تبیین فرضیه پنجم ،خودناتوانسازي بر روي سالمت روان تأثیر مستقیم و معنيدار
دارد .در پژوهش حاضر رابطه خودناتوانسازي و سالمت روان ( )-۰/222منفي و معنيدار بهدست آمد .این نتیجه
نشان از همسو بودن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش احمديسروندي ( )1395دارد .وي در پژوهش خود با هدف
بررسي رابطه بین حمایت اجتماعي و سالمت روان با خودناتوانسازيتحصیلي بر روي  21۰دانشآموز از 46۰
دانش آموز دوره متوسطه شهر سنگر به این نتیجه رسید که بین حمایت اجتماعي با خودناتوانسازيتحصیلي
دانشآموزان همبستگي منفي وجود دارد و سالمت روان و حمایت اجتماعي ميتوانند خودناتوانسازيتحصیلي را
5۰
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پیشبیني کنند .با توجه به نتایج این تحقیق بهنظر ميرسد که هرچه حمایت اجتماعي و سالمت روان دانشآموزان
در سطح پایینتري قرار داشته باشد در خودناتوانسازيتحصیلي آنها هم نقش منفي دارد .تبیین فرضیه ششم،
کمالگرایي بهواسطه اهمالکاري بر سالمت روان تأثیر غیرمستقیم و معنيدار دارد .در نتایج این پژوهش اثر
غیرمستقیم کمالگرایي بر سالمت روان بهواسطه اهمالکاري منفي و معنيدار بهدست آمد که این نتیجه نقش
واسطه اي اهمالکاري را تأیید ميکند.تبیین فرضیه هفتم ،کمالگرایي بهواسطه خودناتوانسازي بر سالمت روان
تأثیر غیرمستقیم و معنيدار دارد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر این فرضیه نیز تأیید ميشود .در این پژوهش تأثیر
کمالگرایي بر سالمت روان بهواسطه خودناتوانسازي منفي و معنيدار بهدست آمد .یکي از محدودیت هاي این
پژوهش ،این است که نتایج این پژوهش تنها قابل تعمیم به جامعه دانشجویان است .و پیشنهاد مي شود که،
پژوهش در جامعه آماري متفاوت و در گروههاي سني دیگر انجام شود و بررسي تأثیرات رواني و پسایندهاي
کمالگرایي ،اهمالکاري و خودناتوانسازي در کنار هم نیز دیده شود.
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