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چکيده
سررایه ههی روانشررخهی شررهیا ای یوشب خ تهبآوری و یودکهرآی ی ب عخوان جزئ از
روانشخهس یثبت است ک در سهلههی ای ا یوردتوج قاارگاف است و به تک با نقهط قوت افااد
ب بهبود عملکاد فادی و سررهزیهن آنهه کمک ی کخ از طاف کمهلگاا ن ز ک عبهرت اسررت
از وضررر یع هرههی دق ق باای رسررر ن ب اه ابا به توج ب بع یثبت و یخآ آن ی توان در
عملکاد فاد یآ ه یخاب واق شرررود ﭘﮋوهﺶ ﺣهضا بهه ب بارس رابط کمهلگاا یثبت و
یخآ به سایه روانشخهی در دی اان دانشگهه عالی طبهطبهئ ﺻورت گاف است جهیع آیهری
کل دانشررراو هن دی ا دانشرررگهه عالی طبهطبهئ ی بهشررر نمون ا ن ﭘﮋوهﺶ  200نآا اسرررت ک
ب ﺻورت در دس اس ان خهب و یوردبار س قاارگاف ا ست ابزارههی ﭘﮋوهﺶا ﭘاسشخهی سایه
روان شخهی ﻟوتهنز و ﭘاسشخهی کمهلگاا فااست ی بهش اطالعهت ب دستآی ه از ﭘاسشخهی به
اس آهده از ضا ﺐ همبﺴ گ ﭘ اسون یورد تاز وتحل ا قاار گافت هف هه نشهن داد ب ن ی ﻐ اههی
ﭘﮋوهﺶ (سرررا یه روانشررر خهی و ک مهلگاا یث بت و یخآ ) رابط یعخهدار وجود دارد ب ن
ک مهلگاا یث بت و سرررا یه روانشررر خهی راب ط یث بت و ب ن ک مهلگاا یخآ و سرررا یه
روان شخهی رابط یخآ وجود دارد ﻟذا به افزا ﺶ کمهلگاا یثبت سایه روان شخهی افزا ﺶ
و به افزا ﺶ کمهلگاا یخآ سایه روانشخهی کههﺶ ی هب و باعکس
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 .1مقدمه
سرمایههای روان شناختي عبارت ا ست از یک حالت روان شنا سي مثبت و رویكرد
واقعگرا و انعطافپذیر نسبببت به زندگي که از چهار مؤلفه شببام :امید ،خوشبیني،
شببد و از مفاهیم روانشببناسببي مثبت اسببت (مشببتاقي و مویدفر .)1396 ،سببرمایه
روان شناختي مجموعهای از صفات و توانمندیهای مثبت ا ست که ميتواند مانند یک
منبع قوی در رشد و ارتقاء فرد نقش داشته باشد و شام این مؤلفهها است؛ الف) باور
فرد به توانایيهایش برای دسبببتیابي به موفقیت در انجام وظایف معین (خودکارآمدی)؛
ب) ایجاد اسبببناد مثبت در مورد موفقیتهای اکنون و آینده (خوشبیني)؛ ج) داشبببتن
پشبببتكار در دنبال کردن اهداف و پیگیری راهكارهای الزم برای رسببب یدن به موفق یت
(امیدواری)؛ و د) تحم کردن م شكالت و بازگ شت به سطح معمولي عملكرد و حتي
ارتقای از آن تا دسبببت یابي به موفق یت ها (تابآوری)Avey et al., 2011( ،؛ به نق از
اعراب شیباني و همكاران .)1395 ،درحاليکه پژوهشهای پیشین هرکدام از چهار حیطه
تشكی دهنده سازه سرمایه روانشناختي را بهطور جدای از هم موردبررسي قرار دادهاند،
اما مطالعات مربوط به سرمایه روان شناختي این سازهها را در ارتباط با یكدیگر ميبیند
و مشبترکات این متغیرها را در نظر ميگیرد .بهعبارتدیگر ،سبرمایه روانشبناختي ،یک
سازه «مرتبه باالتر» در نظر گرفته مي شود ،به این معني که این چهار متغیر باهم ترکیب
ميشوند و یک ک همافﺰایي را ميسازند و انتظار ميرود که ک سازه نسبت به تکتک
متغیرهای ت شكی دهنده آن تأثیر بی شتری بر عملكرد دا شته با شد .افﺰون براین متغیری
دیگری که در این پژوهش به آن پرداخته مي شود؛ کمالگرایي ا ست و به نظر مير سد
بین ابعاد کمالگرایي با سببرمایه روانشببناختي رابطه وجود داشببته باشببد .فراسببت و
همكاران کمالگرایي را بهعنوان مجموعه معیارهای ب سیار باال برای عملكرد که با خود
ارزشیابي انتقادی همراه است ،تعریف کردهاند (فراست و همكاران .)1990 ،کمالگرایي
Luthans
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تابآوری و خود کارآمدی ت شكی شده ا ست این مفهوم تو سط لوتانﺰ )2007( 1مطرح
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شببام دو بعد کمالگرایي مثبت ،سببالم یا سببازش یافته و کمالگرایي منفي ،ناسببالم یا
سازش نایافته ميباشد .کمبالگرایي مثبت ،توصیف جنبههایي از کمالگرایي را در برمي
گیرد که به تالشهای کمالگرایانهای چون و ضع معیارهای شخ صي عالي و دقیق برای
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 74عملكرد شببخص بي و تالش برای کام بودن مربوط ميشببود؛ و کمالگرایي منفي ،جنبه
هایي از کمالگرایي را ميگیرد که با ارزشیابيهای انتقادی از عملكرد شخصي ،نگراني
در مورد اشتباهات و احساس تعارض بین انتظارات و دستاوردها مرتبط است (بشارت
و ح سیني .)1391 ،کمالگرایي در بعد منفي آن ممكن ا ست آ سیبزننده با شد .افراد با
سببطوح باالی کمالگرایي تالش زیادی برای بيعیب بودن ميکنند و با تعیین معیارهای

بسیار باال تمای به خودارزیابيهای انتقادی دارند و لذا بهواسطه باورهای شناختي منفي
آسببب یب پذیرتر خواهند بود (Flett & Hewitt؛ به نق از علیﺰاده و همكاران)1389 ،
ویژگي ا صلي و عمده این د سته از افراد کمالگرا این ا ست که آنها همهچیﺰ را یا سیاه
ميدانند یا سفید و برای آنها بههیچوجه حد وسط یا بهاصطالح خاکستری وجود ندارد.
مشك اساسي در این زمینه این است که این افراد همیشه به دنبال بهترین و کام ترین
راهح بوده و همی شه ميخواهند که در ا ستانداردهای باال همهچیﺰ را دا شته با شند یا
انجام بدهند و اگر نتوانند به چنین ا ستانداردهایي بر سند خود را شك ستخورده کام
ميدانند (برنت و همكاران2013 ،؛ به نق از کاظميرضببایي ،حسببني )1397 ،درنتیجه
کمالگرایي منفي بهخودیخود ميتواند سبب تجارب منفي گردد چراکه فردی که کمال
گراست و حد اعال را برای انجام هر کار برای خود هدف قرار ميدهد ممكن است هیچ
سطحي از کیفیت کار او را را ضي نكند و یا اینكه اهدافي که برای خود قرار ميدهد به
حدی باال باشد که از توان وی خارج بوده و لذا ممكن است موجب کاهش ویژگيهایي
ازجمله خود کارآمدی ،امیدواری و خوشبیني و بهتبع آن ها تابآوری در آن ها گردد؛
اما کمالگرایي مثبت با تعیین اهداف منطقي و قاب دسبببتیابي ميتواند ابهام فرد در مورد
نتیجه عملكرد را کاهش دهد و با رسبباندن فرد به موفقیتهای احتمالي سبببب افﺰایش
سرمایههای روان شناختي و بهبود عملكرد فرد شود در همین را ستا یافتههای پژوه شي

درزمینۀ بررسبببي ابعاد کمالگرایي نیﺰ وجود همبسبببتگي این سبببازه را با ویژگي های
شببخصببیتي و رفتاری رانشببان ميدهند (بشببارت .)1383 ،بهعنوانمثال نتایج پژوهش
گرگین و برزگر ( )1394نشبببان داد که نمره ک ک مالگرایي و ب عد نگراني در مورد
اشببتباهات ،تابآوری را بهصببورت ،منفي پیشبیني ميکند ،اما دو بعد اسببتانداردهای
در مورد ا شتباهات ،به ( صورت منفي) ،ا ستانداردهای فردی و نظم و ترتیب (به صورت
مثبت) قادر به پیشبیني تابآوری ميبا شند .همچنین نتایج پژوه شي دیگر ن شان داد که
امید در ارتباط بین کمالگرا سازگار و نا سازگار و اف سردگي نقش میانجي دارد (متیو و
هم كاران2014 ،؛ به ن ق از خسبببروی و هم كاران .)1398 ،از طرفي در ز ندگي
دانشببجویان مشببكالتي وجود دارد که مانعي بر سببر راه موفقیتهای تحصببیلي آنها
ميبا شد .یكي از این موانع ميتواند کمالگرایي با شد دان شجویان از یک سو تحتف شار
زیاد انتظارات فرهنگي ناشببي از موفقیتهای باالی تحصببیلي بوده و از سببویي دیگر
دغدغههای شغلي پیش رو را تحمّ ميکنند .همچنین چنانچه از سایر دان شجویان برتر
با شند ميتوانند آینده موفق و موقعیت اجتماعي باالتر دا شته با شند (Lee et al., 2010؛
به نق ازگلسببتاني و همكاران .)1397 ،لذا باید به دنبال ویژگيهایي گشببت که سبببب
عملكرد بهتر ميشبوند که ازجمله این ویژگيها سبرمایههای روانشبناختي اسبت که با
بررسبببي عوام اثرگذار بر آنها شبببام کمالگرایي قصبببد داریم باعه بهبود عملكرد
دانشجویان بهویژه دختران شویم چراکه تصور مي شود که زنان به علت وجود دغدغهها
و مساِئ عاطفي و وظایف بیشتر اجتماعي اعم از تحصی و شغ و وظایف مادری و
همسری و خانوادگي ممكن است سطوح بیشتر اضطراب و کمالگرایي را تجربه کنند.
این در حالي ا ست که حافظي ،بختیارپور و احمد فخرالدین ( )1387در پژوه شي ن شان
دادند که بین کمالگرایي زنان و مردان تفاوت معنيداری وجود دارد؛ لذا در این پژوهش
صرفاً دان شجویان مؤنه موردبرر سي قرار گرفتند تا م شخص شود آیا ميتوان با کاهش
کمالگرایي منفي و افﺰایش کمالگرایي مثبت و درنتیجه افﺰایش سرمایه روانشناختي در
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فردی و نظم و ترتیب بهصبببورت ،مثبت با تابآوری رابطه دارد .همچنین ابعاد نگراني

75

دانشبببجو یان دختر با عه کاهش فشبببار اجت ماعي وارد بر آن ها و ک مک به بهبود
عملكردشان شد .با توجه به آنچه اشاره شد ،پژوهش حاضر در صدد آن است که به این
بپردازد که آیا بین کمالگرایي مثبت و منفي با سرمایه روانشناختي ارتباط وجود دارد یا
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 .2مباني نظري
سرمایه روان شناختي یكي از مباحه مهم روانشناسي مثبتگرا ست که شام رفتار،
اعمال و افكاری هستند که اکتسابي و قاب پرورش هستند ( )Luthans, 2002که شام
درک شببخص از خودش ،داشببتن هدف برای رسببیدن به موفقیت و پایداری در برابر
مشكالت ميباشد ( .)Luthans et al., 2007سرمایه روان شناختي ،یک وضعیت توسعه
ای مثبت روان شناختي با مشخصههای ذی است :متعهد شدن و انجام تالش الزم برای
موفقیت در کارها و وظایف چالشبرانگیﺰ (خود کارآمدی)؛ داشبتن اسبتناد مثبت درباره
موفقیتهای حال و آینده (خوشبیني) ،پایداری درراه هدف و در صبببورت لﺰوم تغییر
مسببیر رسببیدن به هدف برای دسببتیابي به موفقیت (امید) و پایداری هنگام مواجهه با
سختيها و م شكالت برای د ستیابي به موفقیت (تابآوری) .همچنین واژه « سرمایه»
ا شاره دارد به ارزش دارایيها و منابع در د سترس که برای یک نیاز خاص موردا ستفاده
قرار ميگیرند .سببرمایه انسبباني اغلب بهعنوان سببرمایه فكری تلقّي ميشببود و بهنوعي
شببام مهارتها ،توانایيها ،دانش و تجاربي اسببت که یک شببخص با خود به سببازمان
ميآورد (.)Luthans et al., 2007
کمالگرایي بهعنوان مجموعهای از معیارهای بسیار باال برای عملكرد اسب بت کب به با
خودارز یابي های منفي ،انتقادات و سرزنش خببببببود همببببببراه است (فراسبببت و
همكاران .)1990،ژانت ،اولین ک سي بود که در مورد کمالگرایي نو شت .او کمالگرایان
را افرادی با عقاید محكم و ثابت ميدان ست و درنتیجه ،سختي عقاید و انعطافناپذیری
یكي از اولین خصوصیاتي بود که درباره کمالگرایي مطرح شد (Janet, 1898؛ به نق از
عبد خدایي و همكاران .)1390 ،کمالگرایي شام دو بعد ا ست کمالگرایي بهنجار که

سالم ،سازش یافته یا مثبببببت اسببببت جنبههایي از کمالگرایي را در برميگیرد که با
تالشهای کمالگرایانه مانند داشبتن معیارهبای شخصي باال ،وضع معیارهای دقیق برای
عملكرد و تالش برای عالي ببودن در ارتبباط هسبتند این بعد با شاخصهای سازگاری
مانند عاطفۀ مثبت ،همبستگي مثبت دارد .کمالگرایي منفبببي نوروتیک ،سازش نایافته و
اعمال ،ترس از عدم تأیید دیگران و ناهماهنگي میان انتظارات و نتایج مرتبط است .این
بعد با شاخصهای ناسازگاری مانند عاطف بۀ منف بي همبس بتگي مثبت دارد ( & Stoeber

Otto, 2006؛ Harris, Pepper & Maack, 2008؛ به نق از شبببفیعآ بادی و نیكنام،
)1394

پيشينه پژوهش
هیكس و شریر ( )2015در پژوهشي با عنوان نقش میانجي سرمایههای روانشناختي
در رابطهی کمالگرایي و تعل ورزی تح صیلي ن شان دادند که کمالگرایي مثبت سبب
ایجاد اسببتانداردهای شببخصببي قوی برای مدیریت خود شببده و نیﺰ باعه اجتناب از
عواقب تعل ورزی مي شود؛ و ویژگيهای فردی افراد که شام نیرومندی سرمایههای
روانشببناختي آنها نیﺰ ميشببود با عملكرد مثبت آنها مرتبط اسببت لذا بین کمالگرایي
سازگار یا مثبت و سرمایههای روانشناختي همبستگي و رابطهی مثبت و معنيدار وجود
دارد.
منوچهری و همكاران ( )1398در پژوهشي با عنوان "آزمون مدل رابطه کمالگرایي
مثبت و رویدادهای منفي زندگي با سببکهای مقابله و بهﺰیسبتي روانشبناختي نقش
وا سطهای سرمایه روان شناختي" ن شان دادند بعد منفي کمالگرایي با پیامدهای منفي
روان شناختي (مانند تابآوری پایین و ر ضایت پایین از زندگي) رابطه معنادار دارد؛ و
مثبت بودن رابطه کمالگرایي مثبت با سببرمایه روانشببناختي نیﺰ به دلی مثبت بودن
مفهوم سرمایه روانشناختي نیﺰ قاب توجیه است.
فاتحي ،عبدخدایي و پورغالمي ( )1391در پژوه شي با عنوان رابطهی خودکارآمدی

بررسي رابطه بين کمالگرایی منفي و مثبت با سرمایه روانشناختی در
دانشجویان دختر دانشگاه عالمه طباطبائی

ناسالم است و با نگرانيهای کمالگرایانه مانند نگراني دربارهی اشتباهات ،تردید درباره
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و کمالگرایي با اهمالکاری در کارکنان بیمارستان دولتي شهر فراشبند ،نتیجه گرفتند که
کمالگرایي با ایجاد انتظارات سطح باالیي دراینباره که فرد باید کارها را به نحو احسن
انجام دهد ،سبب ایجاد استرس و اضطراب باال شده و لذا فرد راه گریﺰ را در اجتناب از
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موالیي ( )2007در پژوه شي بهمنظور برر سي رابطهی کمالگرایي مثبت و منفي و
ویژگيها شخ صیتي دان شجویان دختر و پ سر در مقاطع کار شنا سي ار شد و دکترا با
اسببتفاده از مقیاس کمالگرایي و ویژگيها شببخصببیتي نشببان داد که همبسببتگي بین
کمالگرایي مثبت و منفي در برخي مؤلفههای ویژگيهای شخصیتي معنادار است.
نتایج پژوهش علیﺰاده و همكاران ( )1389در پژوهش رابطه باورهای غیرمنطقي با
کمالگرایي مثبت و منفي در دانش آموزان نشبببان داد بین نمرات باورهای غیرمنطقي و
ک مالگرایي منفي راب طه مث بت و مع نادار و با ک مالگرایي مث بت راب طه منفي و مع نادار
وجود دارد.
ا مامي پور و هم كاران ( )1389نیﺰ در پژوهشبببي با عنوان ارت باط ویژگي های
شببخصببیتي و کمالگرایي با سببالمت عمومي دانشببجویان نتیجه گرفتند بین برخي
ویژگيهای شخصیتي و کمالگرایي رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيات پژوهش
فرضیه یک :کمالگرایي مثبت با سرمایههای روانشناختي دانشجویان دختر دانشگاه
عالمه طباطبائي رابطهی معنادار دارد.
فرضیه دو :کمالگرایي منفي با سرمایههای روان شناختي دانشجویان دختر دانشگاه
عالمه طباطبائي رابطهی معنادار دارد.

 .3روش پژوهش
جامعهی آماری این پژوهش شام کلیه دان شجویان مؤنه دان شگاه عالمه طباطبائي

که مت شك از  9934نفر ه ستند ،ميبا شد .حجم نمونهی انتخاب شده با ا ستناد به کتاب
"آمار و روش های تحقیق در روانشبببناسبببي و علوم تربیتي" ،دالور ( )1393در مورد
پژوهشهای همبستگي  200نفر در نظر گرفتهشده است.
تعداد  200نفر از تعداد  9934دانشببجوی دختر کلیه دانشببكدههای دانشببگاه عالمه
دانشبببجویي دانشبببگاه عالمه طباطبائي انتخابشبببده و پژوهش بر روی آنان با روش
همبستگي پیرسون به علت نرمال بودن دادهها انجامشده است.
ابزار پژوهش :پر س شنامه کمالگرایي فرا ست :کمالگرایي در این پژوهش بهو سیلهی
پر س شنامهی فرا ست سنجیده شده ا ست که در سال  1990تو سط فرا ست ،مارتین،
الهارت و روزن بلیت 1ساختهشده است که شام  35سؤال و  6بعد است که عبارتاند
از :نگراني دربارهی اشبببتباهات ( ،)CMدرک شبببخص از انتقادات والدین ( ،(PEدرک
شخص از انتظارات ( ،)PCتمای به شببک و تردید ( ،)Dگرایش به نظم و سببازمانیافته
بودن ( )Oو معیارهای عملكبببببرد شببخصببي ) ،)PSاز جمع چهار زیر مقیاس،)CM( :

( )PE) ،)PCو( )Dنمره کمالگرایي منفي به د ست ميآید و از جمع دو زیر مقیاس نظم
و سازمان و معیار عملكرد شخ صي کمالگرایي مثبت محا سبه مي شود .اعتبار نسخۀ
فارسي این پرسشنامه به روش همساني دروني برای کب آزمبون  ،0/85نگرانبي افراطي
در باره اشتباهات ( )0/83درک شخص از انتظارات ( )0/66درک شخص از انتقادات
والدین ( ،)0/73تمای به شک و تردید (،)0/70گ برایش ب به نظ بم و سازمانیافته ب بودن
( )0/88معیارهای عملكرد شخصي ( )0/67گﺰارششده است (نیكنام و همكاران1389 ،
به نق از شببفیعآبادی و نیكنام .)1394 ،میﺰان پایایي این پرسببشببنامه بر اسبباس آلفای
کرونباخ در این پژوهش معادل  0.844به دست آمد.
پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز :بهمنظور بررسي سرمایه روانشناختي از پرسشنامه
ا ستاندارد ( )Luthans, 2007ا ستفاده گردید .این پر س شنامه دارای  24سؤال و  4مؤلفه
Frost, Marten, Lahart & Rosenblate

1

بررسي رابطه بين کمالگرایی منفي و مثبت با سرمایه روانشناختی در
دانشجویان دختر دانشگاه عالمه طباطبائی

طباطبائي بهعنوان نمونه به روش تصبببادفي و در دسبببترس از طریق گروههای مجازی

79

امیدواری ،تابآوری ،خوشبیني و خودکارآمدی ميباشبببد و بر اسببباس طیف شبببش
گﺰینهای لیكرت به سببنجش سببرمایه روانشببناختي ميپردازد .میﺰان پایایي پرسببشببنامه
سرمایه روان شناختي در این پژوهش بر ا ساس آلفای کرونباخ معادل  0.856به د ست
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 .4يافتهها
با استفاده از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف ( ،)KSوجود توزیعهای نرمال ت ست
گردیده است.

جدول  )1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسي نرمال بودن متغیرهای پژوهش

متغير
سرمايه روانشناختي
کمالگرايي

آماره کولموگروف
0.074
0.041

سطح معنيداري
0.120
0.20

در جدول  :1چون در سبببرمایه روانشبببناختي و کمالگرایي سبببطح معنيداری از

 α=0.05بﺰرگتر ميباشبد پس ( H0نرمال بودن متغیرهای پژوهش) رد نميشبود و از
آزمون ضریب همبستگي پیرسون استفاده ميشود.
جدول  )2جدول توزیع فراواني متغیّرهای پژوهش

متغير

چولگي

کشيدگي

ميانگين

کمالگرايي مثبت

49.79

انحراف
استاندارد
6.816

0.201

-0.517

کمالگرايي منفي

64.82

12.738

0.121

0.195

سرررررررررررررررمايههاي
روانشناختي شناخ

98.455

14.112

-0.373

0.748

جدول فوق؛ م یانگین و پراک ندگي متغیر های پژوهش را نشبببان ميد هد .همچنین
م یانگین ک مالگرایي مث بت و منفي در نمو نهی این پژوهش به ترت یب برابر  49.79و
 64.82و انحراف اسبببتاندارد آن به ترتیب برابر  6.816و  12.738مي باشبببد .م یانگین

سرمایهی روان شناختي نیﺰ در نمونهی این پژوهش برابر با  98.455و انحراف استاندارد
آن برابر با  14.112است.
فرضیه :1
کمالگرایي مثبت با سببرمایههای روانشببناختي دانشببجویان دختر دانشببگاه عالمه
جهت آزمون فرضیه  ،1فرضیههای آماری عبارت است از:

کمالگرایي مثبت با سرمایههای روانشناختي رابطه معنادار ندارد𝐻0 :
کمالگرایي مثبت با سرمایههای روانشناختي رابطه معنادار دارد𝐻1 :

جدول  )3بررسي ضریب همبستگي پیرسون و رابطه بین کمالگرایي مثبت با سرمایه روانشناختي

سرمايههاي روانشناختي
متغيرها

کمالگرايي مثبت

شاخصهاي آماري

مقادير محاسباتي

n

200

r

0.211

Sig.

0.003

نتایج بررسي دادهها در جدول  ،3نشان داد در سطح اطمینان  95درصد (،)α=0.05

دادهها فرضبببیه صبببفر (  )𝐻0را رد و فرضبببیه پژوهش (  )𝐻1را تأیید مينمایند ،چراکه
()Sig.=0.003 > α)=0.05؛ بنابراین ،ميتوان ادعا نمود سببرمایههای روانشببناختي با
کمالگرایي مثبت رابطهی معنادار دارد .بهطوریکه مقدار این همبستگي  0.211ميباشد.

محاسبه ضریب تعیین ( ،)𝑟 2 =0.0445نشان ميدهد که  4.45درصد از تغییرات سرمایه
روانشناختي توسط کمالگرایي مثبت قاب پیشبیني است.
فرضیه :2
کمالگرایي منفي با سببرمایههای روانشببناختي دانشببجویان دختر دانشببگاه عالمه

طباطبائي رابطه معنادار دارد.

بررسي رابطه بين کمالگرایی منفي و مثبت با سرمایه روانشناختی در
دانشجویان دختر دانشگاه عالمه طباطبائی

طباطبائي رابطه معنادار دارد.
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جهت آزمون فرضیه  ،1فرضیههای آماری عبارت است از:

کمالگرایي منفي با سرمایههای روانشناختي رابطه معنادار ندارد𝐻0 :
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کمالگرایي منفي با سرمایههای روانشناختي رابطه معنادار دارد𝐻1 :

جدول  )4بررسي ضریب همبستگي پیرسون و رابطه بین کمالگرایي منفي با سرمایه روانشناختي

سرمايههاي روانشناختي
متغيرها
کمالگرايي منفي

شاخصهاي آماري

مقادير محاسباتي

N
R
Sig.

200
-0.146
0.039

نتایج بررسي دادهها در جدول  ،4نشان داد در سطح اطمینان  95درصد (،)α=0.05

دادهها فرضبببیه صبببفر (  )𝐻0را رد و فرضبببیه پژوهش (  )𝐻1را تأیید مينمایند ،چراکه
()Sig.=0.039 > α)=0.05؛ بنابراین ،ميتوان ادعا نمود سببرمایههای روانشببناختي با
کمالگرایي منفي رابطهی معنادار منفي دارد .بهطوری که مقدار این همبسبببتگي 0.146

ميباشببد .محاسبببه ضببریب تعیین ( ،)𝑟 2 =0.0213نشببان ميدهد که  2.13درصببد از
تغییرات سرمایه روانشناختي توسط کمالگرایي منفي قاب پیشبیني است.

 .5بحث و نتيجهگيري
نتایج پژوهش نشان داد ،بین کمالگرایي مثبت با سرمایه روان شناختي دانشجویان با
نودوپنج درصببببد اطمینببان رابطببه مثبببت و معنبباداری وجود دارد ( r=0.211و
)sig=0.003؛ یعني هرقدر کمالگرایي مثبت افﺰایش یابد ،سببرمایه روانشببناختي نیﺰ
افﺰایش میابد .نتایج این فرضببیه با پژوهش هیكس و همكاران ( )2015همسببو اسببت.
هیكس و همكاران ( )2015در پژوهشبببي باهدف بررسبببي نقش میانجي کمالگرایي
سازگار در رابطهی بین سرمایه روان شناختي و اهمالکاری نتیجه گرفتند که کمالگرایي
سبببازگار در سبببطح نودونه درصبببد رابطه مثبت و معنيداری ( )r=0.17با سبببرمایه

روانشناختي دارد .به نظر ميرسد کمالگرایي مثبت و سازگار در دانشجویان در راستای
مؤلفههای سرمایه روان شناختي عم ميکنند به این صورت که فرد با تعیین مالکهای
معقول و سبببطوح و هدف های منطقي و واقعبینانه برای خود و موفقیت های احتمالي
سببب بب افﺰایش خوشبیني و ام ید و نیﺰ اث بات خود کارآ مدی خود ميشبببود و چون
بیشببتر خواهد بود .لذا کمالگرایي مثبت در دانشببجویان رابطه مسببتقیم و معناداری با
سببرمایه روانشببناختي دارد .از دیگر نتایج پژوهش این بود که بین کمالگرایي منفي با
سببرمایه روانشببناختي دانشببجویان با نودوپنج درصببد اطمینان رابطه منفي کوچک و
مع ناداری وجود دارد (r= -0.146و )sig= 0.039؛ و با افﺰایش ک مالگرایي منفي،
سببرمایه روانشببناختي کاهش ميیابد اما در این امر متغیرهای مﺰاحم نیﺰ دخی بودهاند.
نتایج این فر ضیه با پژوهش دانش و همكاران ( )1392هم سو ا ست .دانش و همكاران
( )1392نتیجببه گرفتنببد کببه بین کمببالگرایي منفي بببا خوشبیني ( )r=-0.120و
خودکارآمدی ( )r=-0.169رابطه منفي و معنادار وجود دارد .به نظر ميرسبببد رابطهی
معكوس بین کمالگرایي منفي و سرمایه روان شناختي نا شي از این با شد که دان شجویي
با سببطح باالی کمالگرایي منفي برای خود اهداف تحصببیلي یا کلي دور از دسببترس و
غیرمنطقي و سخت تعیین ميکنند که منجر به شكست ميشود و این شكستهای پیاپي
و یا فرار از انجام کارهای جدید و شیوههای دیگر موفقیتهای مختلف تح صیلي را به
علت ترس از عدم موفقیت به همراه دارد لذا این دانشببجو نسبببت به آیندهی تحصببیلي
وزندگي خود خوشبین نیستند و با هر شكست ناامیدی آنها افﺰایش ميیابد و ناامیدی
و خاطرات منفي تابآوری آن ها را دررسببب یدن به اهداف کاهش ميدهد همچنین این
ناامیدی و ترس از شببكسببت و تابآوری کم خودکارآمدی آنها را نیﺰ کاهش ميدهد.
لذا کمالگرایي منفي در دان شجویان با سرمایه روان شناختي رابطه معكوس دارد .نتایج
پژوهش گرگین و برزگر ( )1394هم ب یانگر این بود که نمره ک ک مالگرایي و ب عد
نگراني در مورد اشببتباهات ،تابآوری را بهصببورت ،منفي پیشبیني ميکند ،اما دو بعد

بررسي رابطه بين کمالگرایی منفي و مثبت با سرمایه روانشناختی در
دانشجویان دختر دانشگاه عالمه طباطبائی

معیارهایش قاب دسببترس بي و معقول اسببت بهتبع تابآوری فرد برای دسببتیابي به آنها
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ا ستانداردهای فردی و نظم و ترتیب به صورت ،مثبت با تابآوری رابطه دارد .همچنین
ابعاد نگراني در مورد اشتباهات ،به (صورت منفي) ،استانداردهای فردی و نظم و ترتیب
(به صورت مثبت) قادر به پیشبیني تابآوری ميبا شند .همچنین نتایج پژوه شي دیگر
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 84ن شان داد که امید در ارتباط بین کمالگرا سازگار و نا سازگار و اف سردگي نقش میانجي
دارد (متیو و همكاران2014 ،؛ به نق از خ سروی و همكاران .)1398 ،لذا ميتوان نتیجه
گرفت که هرچه دانشجویان کمالگرای مثبت باالتری داشته باشند برای خودش اهداف
روشن و منطقيای ایجاد ميکنند که قاب دسترساند با کاستن این ابهام و ایجاد برنامهی

ذهني منظم ميتوانند از ا ضطراب خود بكاهند و عملكرد خود را بهبود بخ شند درنتیجه
ميتوانند امیدوار شوند و در برابر مصائب و مشكالت زندگي بهویژه تحصیلي بردبارتر
باشبببند و تابآوری باالتری نشبببان دهند و چون امید در آنها زنده اسبببت ميتوانند
خودکارآمدی خود را باور کنند و به خود اطمینان داشببته باشببند و لذا به نتایج کار خود
خوشبین باشببند که این موارد درواقع همان سببرمایه روانشببناختي اسببت؛ اما اگر این
کمالگرایي در بعد منفي قرار گیرد بهجای ایجاد یک چهارچوب و برنامهی منطقي دائم ًا
به وضبببع ایراد ميپردازد بهطوریکه هیچ سبببطحي از عملكرد برای خود فرد قاب قبول
نیست و اهدافي تعیین ميکند که آنقدر دشوار و صعبالوصول است که یا فرد با هیچ
تالشي نميتواند به آنها برسد و یا در طول م سیر با شك ستهای پیاپي مواجه مي شود
که این نهتنها خود بهتنهایي موجب افﺰایش اضطراب خواهد شد بلكه با کاهش امید فرد
به موفقیت باور فرد به خودکارآمدی را نیﺰ کاهش ميد هد و لذا فرد دیگر نميتوا ند
نسببببت به رویداد ها و وقایع خوشبین باشبببد و طاقت و تابآوریاش در برابر حتي
مسائ جﺰئي کاهش ميیابد به این صورت کمالگرایي منفي بهطورکلي از میﺰان سرمایه
روان شناختي دان شجویان ميکاهد .لذا کمالگرایي مثبت و منفي و سرمایه روان شناختي
با یكدیگر رابطه دارند .لذا پی شنهاد مي شود دان شجویان را به ایجاد کمالگرایي مثبت و
معقول بجای کمالگرایي منفي و نا سازگار و غیرمنطقي هدایت کنیم و از و ضع معیارها
و قوانین غیرقاب انعطاف و صعبالو صول در سی ستمهای آموز شي و تربیتي خودداری

کنیم تا با افﺰایش سببرمایه روانشببناختي و کاهش اضببطراب منجر ب افﺰایش بازدهي و
عملكرد دانشجویان شویم.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش ،طوالني بودن پرسشنامه و تعداد باالی سؤاالت
اسببت که ميتواند منجر به کاهش دقت و خسببتگي آزمودنيها بخصببوص در سببؤاالت
آزمودنيها تأثیرگذار بوده با شد .وجود بیماری کرونا ما را وادار کرد تا پر س شنامهها را
بهصببورت غیرحضببوری و اینترنتي در اختیار آزمودنيها قرار دهیم که این کار به دلی
وجود م سائلي ازجمله قطعي اینترنت ،پیو سته انجام ندادن سه پر س شنامه و حواسپرتي
ممكن ا ست در دقت پژوهش تأثیرگذار با شد .دررا ستای پژوهش حا ضر ،پی شنهادهایي
ارائه ميگردد :ازآنجاکه احتمال ميرود خسبببتگي آزمودني ها سببببب کاهش دقت در
سؤاالت آخر شده باشد پیشنهاد مي شود در پژوهشهای آتي ترتیب سؤاالت ابتدایي و
انتهایي را جابهجا کرده و نتایج با این پژوهش مقای سه شود .پس از اتمام شیوع بیماری
کرونا این پژوهش در همین جامعه تكرار شود و نتایج با این پژوهش مقای سه شود .این
پژوهش روی دانشجویان پسر هم اجرا گردد.
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