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گرایی با کیفیت زندگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشكده علوم بررسی رابطه کمال

 انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 

 

 
 نگین صمدی فروشانی

 

 

 
                                     كارشناسی ارشد مشاوره وراهنمايی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 

گرايی با كیفیت زندگی هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان رابطه كمال :چكيده

دانشجويان كارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در 

های همبستگی است. كه در بود. اين پژوهش از نوع پژوهش 3141-49سال تحصیلی 

امعه آماری اين تحقیق شامل گیرد. جدسته تحقیقات توصیفی و غیرآزمايشی قرار می

كلیه دانشجويان كارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 

باشد كه با توجه به جدول مورگان و از طريق روش می 3141-49در سال تحصیلی 

نفر دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش منابع  082گیری دردسترس تعداد نمونه

های به دست گرايی و كیفیت زندگی بودند. دادههای  كمالنامهای و پرسشكتابخانه

آمده در دو بخش توصیفی و استنباطی )ضريب همبستگی پیرسون و رگرسیون 

چندمتغیری( مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد كه 

یت زندگی در بین دانشجويان گرايی و كیفرابطه ساده و چندگانه معنادار بین كمال

استفاده شده است. ضمناً سطح  spssافزار ها از نرموجود دارد. برای تجزيه و تحلیل داده

 تعیین شده است. =20/2معناداری در اين تحقیق 

كیفیت زندگی ،گرايیدانشجويان، كمالاژگان کليدی: و  
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 قدمهم-1

 

انسان و پیچیدگی رفتارش باعث به وجود آمدن اصطالحی تحت عنوان ويژگی های شخصیتی شده است كه اين 

های اخیر، انسان را با های علمی و تکنولوژی در سالی و يا هر دو است. پیشرفت نويژگی ها به صورت موروثی، آموخت

اجتماعی از جمله مسائلی  -انبوهی فزاينده از مسائل گوناگون مواجه ساخته است. كار، تحصیل، روابط و فشارهای روانی

مشابه از  هستند كه اغلب افراد با آن روبرو هستند. شناخت و توانايی پرورش استعدادها، حل موثر مسائل مذكور و مشکالت

)مرادی، .های مفیدی است در تامین سالمت روانی، موفقیت، پیشرفت و در نتیجه زندگی سالم و اثر بخشجمله مهارت

3181.) 

يک الگوی پايدار فکر و رفتار است كه به میزان كمی در طی زمان تغییر می كند، برعکس ساير  3گرايیكمال

حاالت انسان مانند ترس و يا اضطراب كه در موقعیت های خاص به كار می رود. تحقیقات مختلف، كمال گرايی را به عنوان 

( كمال گرايی را به دو 3498) 0گیرند. هاماچکيک صفت پايدار شخصیتی، كه از اوايل زندگی تشکیل می شود در نظر می 

بعد بهنجار )مثبت، سالم، سازش يافته و كاركردی( و نابهنجار )منفی و سازش نايافته( تقسیم می كند. كمال گرايی نرمال 

وضعیتی است كه رسیدن به رضايت برای فرد كامالً معمول و دست يافتی است كه هدفش كسب موفقیت و پیشرفت های 

اال، به منظور دست يابی به پیامدهای مثبت و از طرف ديگر كمال گرايی نوروتیک وضعیتی است كه رسیدن به سطح ب

كسب موفقیت و پیشرفت های سطح باال به منظور اجتناب رضايت از طريق عملکرد، كامالً دور از دسترس است كه هدفش

كمال گرايی به  (.0224 6و واتسون، 0كانگ 9نشل، ويتربای،؛ به نقل از آ0220، 1و فرار از پیامدهای منفی، )آنشل و ايوم

عنوان ويژگی شخصیتی و تأثیر آن بر رفتار انسان سابقه طوالنی دارد ولی پژوهش اندكی پیرامون اين موضوع صورت گرفته 

ین و عدم است. كمال گرايی پاسخ رايج افراد برای مقابله به اعتقاد نامطلوب بودن ارزش خويشتن است، عزت نفس پاي

 (.3188خوشنودی از خود، عناصر كلیدی كمال گرايی هستند )بخشی سورشجانی، 

است. كیفیت زندگی مفهوم  9يکی ديگر از متغیرهايی كه در رابطه با تحقیق حاضر مطرح می شود كیفیت زندگی

اسی، اجتماعی و اقتصادی وسیعی است كه همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد اين اصطالح كه در زمینه های گوناگون سی

هم استفاده می شود، اغلب در مطالعات پزشکی كاربرد دارد و از نظر بیشتر متخصصان شامل ابعاد فیزيکی و فیزيولوژيکی، 

اجتماعی، جسمی و مفهومی می باشد كیفیت زندگی از نظر لغوی به معنی چگونه زيستن است. با اين وجود مفهوم آن 

( تعريف جامعی از 8WHO ،0220است و با ديگران متفاوت است. سازمان بهداشت جهانی ) برای هر كس منحصر به فرد

درک خود از وضعیت كنونی اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزش كه در آن زندگی می كند »كیفیت زندگی ارائه داده است.

. عواملی مختلفی مانند عوامل «نظر فرد استو ارتباط اين دريافت ها با اهداف، انتظارات، استانداردها و اولويت های مورد 

اقتصادی، فرهنگی و معنوی بر روی كیفیت زندگی فرد تاثیر می گذارد. كیفیت زندگی با زندگی افراد تطابق دارد و از نقطه 
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نظر خود فرد سنجیده می شود. ممکن است شخص علیرغم آنکه محیط زندگی مناسبی نداشته باشد، اما احساس رضايت 

اززندگی خود داشته باشد. ارزيابی خود فرد از سالمت و يا خوب بودنش عامل كلیدی در مطالعات كیفیت زندگی عمیقی 

اهمیت  (.3194می باشد. به عبارتی قضاوت فرد در مورد خودش از اهمیت خاصی برخوردار است. )صالحی و رستمی، 

ه عنوان مهم ترين هدف مداخالت درمانی می سنجش كیفیت زندگی به حدی است كه برخی، بهبود كیفیت زندگی را ب

با توجه به اينکه ابعاد كمال گرايی مثبت و منفی است می خواهیم رابطه اين   (.3181دانند )احمدی، ساالر و فقیه زاده، 

ويژگی رابا كیفیت زندگی كه احساس رضايت فرد از زندگی را شامل می شود بررسی كنیم. پژوهش حاضر در صدد 

 گرايی با كیفیت زندگی رابطه دارد؟ ه اين سوال است كه كمالپاسخگويی ب

به ارتباط كمال گرايی با كیفیت زندگی پژوهش هايی مرتبط انجام شده است كه به برخی از آن ها اشاره می  نظر

و گرايی، مسئولیت پذيری رفتاری بركمال -بخشی درمان شناختی(. در تحقیقی به بررسی اثر3140پورحافظی ) شود.

 -كیفیت زندگی افراد مبتال به وسواس مراجعه كننده به بیمارستان نفت اهواز پرداخت. نتايج نشان داد درمان شناختی

گريی گرايی مبتاليان به وسواس گروه آزمايش نسبت به گروه گواه، موجب كاهش كمالرفتاری با توجه به میانگین كمال

پذيری افراطی گروه آزمايش نشده است. )در افراد وسواس ارزيابی تگروه آزمايش شده است و نیز موجب كاهش مسئولی

(. آيدساند، به وجود میر نادرست ، مسئولیت شخصی اغراق آمیزی از رويدادهايی كه به خود شخص يا ديگران آسیب می

پاداش روشنفر، مختاری و  رفتاری موجب افزايش كیفیت زندگی گروه آزمايش شده است. -همچنین درمان شناختی

مركز مشاوره  ن(. در پژوهشی به بررسی اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی كیفیت زندگی بركمالگرايی مراجعا3140)

نفر از افراد در دسترس انتخاب شد كه در گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند. گروه  10شهر اصفهان پرداختند. نمونه 

دگی درمانی تحت آموزش قرار گرفت، نتايج نشان داد قبل از آموزش اختالف جلسه به شیوه كیفیت زن 8آزمايش به مدت 

( اما پس از مداخله آموزشی، افزايش P< 23/2های مورد مطالعه در نمرات كمال گرايی وجود نداشت )معناداری بین گروه

ا نشان داد كه رويکرد مبتنی (. يافته هP>23/2گرايی در گروه مداخله مالحظه گرديد )معناداری در میانگین نمرات كمال

خلعتبری، قربان  گرايی افراد را كاهش دهد. و منجر به افزايش رضايت زندگی گردد.بر كیفیت زندگی قادر است كمال

گرايی و احساس تنهايی با كیفیت زندگی دانشجويان ی بین كمال(. در پژوهشی به بررسی رابطه3142شیرودی و حسینی )

( 630پزشکی گیالن ) می دانشجويان پزشکی دانشگاه علوداختند. جامعه آماری اين پژوهش كلیهپزشکی استان گیالن پر

نفر انتخاب شدند. نتايج نشان داد كه كیفیت زندگی باالتر، با  122نفر بودند كه از طريق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 

افزايش كیفیت زندگی، كمال گرايی و احساس تنهايی احساس تنهايی و كمال گرايی پايین، رابطه بیشتری دارد. يعنی با 

( يعنی با افزايش كمال r+ =  161/2كاهش می يابد. همچنین كمال گرايی با احساس تنهايی، ارتباط مثبت و معنادار وارد )

( r=  -988/2گرايی، میزان احساس تنهايی نیز افزايش می يابد و بالعکس، رابطه  كمال گرايی با كیفیت زندگی منفی )

ی اين است كه نشان دهنده باشدمی( -062/2بوده است و همین طور ارتباط كیفیت زندگی با احساس تنهايی نیز منفی )

مک گرات، شری، استوارت،  يابدو بالعکس.كه با افزايش كیفیت زندگی، میزان كمال گرايی و احساس تنهايی كاهش می

ی رابطه متقابل بین كمال گرايی انتقاد ازخود، و نشانه های افسردگی در ( و در پژوهش به بررس0230) 3آلن، نلیس و شری

بین دانشجويان دوره كارشناسی پرداختند. تحقیقات نشان داد كه كمال انتقاد ازخود )انتقاد شديد از اقدامات خود، واكنش 

دگی و نتیجه ی نشانه های های منفی به شکست درک شده و نگرانی شديد از ارزيابی ديگران( سابقه نشانه های افسر
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( در مطالعه ای به بررسی كمال گرايی 0220)3آلیسون افسردگی است و اين دو در طول زمان متقابالً در نفوذ يکديگرند.

دانشجو بود.  44مثبت و منفی با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت و بهزيستی در دانشجويان می پردازد. نمونه شامل 

كه كمال گرايی مثبت رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت و بهزيستی  نتايج حاكی از آن بود

داشت. در حالی كه كمال گرايی منفی، رابطه منفی معنی داری با عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت و بهزيستی 

(. به بررسی رابطه كمال گرايی با عزت نفس و فشار روانی در دانشجويان پزشکی 0220) 0چوئی دانشجويان نشان داد.

پرداخت. نتايج نشان داد كه كمال گرايان غیر انطباقی يا منفی در مقايسه با كمال گرايان انطباقی يا مثبت، عزت نفس 

( مطرح نمودند كه كمال 0222) 1كراستامپ و پار كمتری داشته و همچنین استرس باالترين از خود نشان می دادند.

 گرايی مثبت با خودشکوفايی و احساس پیشرفت ارتباط مثبت و با افسردگی، اختالل خوردن و اضطراب رابطه منفی دارد.

 

 روش-2

جامعه آماری اين پژوهش شامل كلیه دانشجويان كارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز كه در 

نفر از دانشجويان كه براساس جدول كرجسی و  082مشغول به تحصیل بوده اند.نمونه اين تحقیق  41-49حصیلی سال ت

استفاده  انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترسجهت اندازه حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند برای 9مورگان

 ارائه شده است. 0و  3های يژه های اعضای نمونه در جدولبرخی از و است  شده

 

 : توزیع آزمودنی ها بر حسب جنسيت1جدول 

 درصد فراوانی جنسيت

 02/66 386 زن

 0/11 49 مرد

 322 082 كل

 

درصد نمونه و آزمودنی های مرد  0/66مالحظه می شود، آزمودنی های زن حدود  3همان طور كه در جدول 

 .درصد نمونه را تشکیل می دهند 0/11حدود 
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 توزیع آزمودنی ها بر حسب سن: 2جدول 
 

 

ساله بیشترين تعداد آزمودنی های نمونه را با  06-08مالحظه می شود. دانشجويان  0همان طور كه در جدول 

 6/4ساله می باشند كه حدود  00-09درصد به خود اختصاص داده و كمترين تعداد آزمودنی ها دانشجويان  6/09حدود 

ابزار  می باشد. 20/0و  36/08درصد نمونه را تشکیل می دهند. میانگین و انحراف معیار سن كل آزمودنی ها به ترتیب 

 اندازه گیری اين پژوهش عبارتند از:

ماده آن كمال  02سؤالی است كه  92اين مقیاس يک آزمون 3رايی) مثبت و منفی( تری شورتمقیاس كمال گ-1

درجه ای لیکرت، كمال گرايی  0ماده آن كمال گرايی منفی را می سنجد. پرسش ها در مقیاس  02گرايی مثبت و 

آزمودنی ها در هر يک از مقیاس  آزمودنیها را از نمره يک تا نمره پنجم در دو زمینه مثبت و منفی می سنجد. حداقل نمره

 خواهد بود.  322و حداكثر آن  02های آزمون 

( آلفای كرونباخ پرسش های هر يک از 3189به نقل از بشارت،  3180در فرم فارسی اين پرسشنامه )بشارت، 

برای  88/2و  43/2ا؛ برای كل آزمودنی ه 89/2و  42/2نفری از دانشجويان به ترتیب  030ها را در يک نمونه   -زيرمقیاس

برای دانشجويان پسر بود كه نشانه همسانی درونی باالی اين مقیاس بود. ضرايب  86/2و  84/2دانشجويان دختر 

، برای r=0/86نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله چهار هفته برای كل آزمودنی ها  42همبستگی بین نمره های 

محاسبه شد كه نشانه پايايی بازآزمايی رضايت بخش  r=0/87و برای آزمودنی های پسر   r=0/84آزمودنی های دختر 

اعتبار مقیاس كمال گرايی مثبت و منفی از طريق محاسبۀ ضريب همبستگی بین زيرمقیاس های اين آزمون  مقیاس است.

مقیاس عزت نفس كوپر ( و 3189به نقل از بشارت،  3490 0با زير مقیاس های پرسشنامه سالمت عمومی )گلدبرگ

( و با روش تحلیل مؤلفه های اصلی آزمون بررسی شد. ضريب 3189به نقل از بشارت،  3469)كوپر اسمیت،  1اسمیت

                                                           
1. Teri Short 

2.Goldberg 

3..Cooper  smith 

 درصد فراوانی سن

09 – 00 09 6/4 

06 – 09 69 4/01 

08 – 06 64 6/09 

12 – 08 90 30 

10 – 12 96 9/36 

16 – 10 04 1/32 

 322 082 كل
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، بااضطراب وبیخوابی 11/2و10/2همبستگی بین زيرمقیاس های كمال گرايی مثبت و منفی به ترتیب با نشانه های بدنی 

،وبانمره كل پرسشنامه سالمت عمومی 61/2و-08/2،باافسردگی 09/2و-09/2اعی ، بااختالل در كاركرداجتم14/2و-93/2

 99/2محاسبه شد. ضرايب همبستگی بین زيرمقیاس های كمال گرايی مثبت و منفی به ترتیب با عزت نفس  98/2و-96/2

 (.3189به نقل از بشارت،  3180به دست آمد )بشارت،  00/2و 

های وبرای زير مقیاس84/2با روش آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه  درپژوهش حاضرنیز، پايايی پرسشنامه

 بدست آمد 80/2و88/2مثبت ومنفی به ترتیب  گرايیكمال

 

( در 3440در سال ) 1شربونو  0سوالی توسط وار 16اين پرسشنامه  3(SF-36پرسشنامه كیفیت زندگی )-0

كشور امريکا طراحی شد. در انتخاب ابعاد، مفاهیم سالمتی گنجانده شد. در اين ابزار دقت بسیاری اعمال شده است كه از 

بین بررسی های متعدد، بیشترين استفاد در تدوين اين پرسشنامه از مطالعه پیامدهای پزشکی و نیز مفاهیم بررسی شده 

(. تحلیل 3449؛ وار، 3441، 6و گاندگ 0، كوسینسکی9ی سالمتی به عمل آمده است )وار، اسنوادر مطالعات مقطعی ارزياب

های روان سنجی نشان داده است كه اين پرسشنامه ابزاری پايا بوده و ضمن قابلیت كاربرد در فرهنگ های مختلف 

ه های مختلف براساس سن، جنس، (، توانايی تفکیک بین گرو0229، 32و سالیوان 4، كارلسون8؛ تافت3440، 9)بالینگر

، 39، بال36؛ میشرا3449، 30و مارموت 39، رابرتز31، استافورد30، نیکولسون33اجتماعی )همینگوی -وضعیت اقتصادی

( را داراست. كارايی اين 3448، 03و گاندک 02(، ناحیه جغرافیايی و نیز وضعیت بالین )رضوی0229، 34و بیلز 38رابیسون

يابی سیاست های بهداشتی، برآورد بار نسبی بیماری های مختلف، غربالگری بیماران و افتراق ابزار در تحقیقات مرتبط با ارز

( و 3448و همکاران،  3، تاسای06، شیلی00، كلر09، كانور01، بیلیس00اثرات به كارگیری درمان مختلف در بیماران )مانوكچیا

                                                           
1. SF (Short Form quality of life guestionnaire) 
2. ware  
3. Shrbun  
4. Snew  
5. Kosinski  
6. Gandeck  
7. Bullinger  
8. Taft 
9. Carlson  
10. Sullivan  
11. Hemingway  
12. Nichloson  
13. Stafford  
14. Roberts  
15. Marmot  
16. Mishra  
17. Ball 
18. Dobson  
19. Byles  
20. Razvi  
21. Gandak  
22. Monocchia  
23. Bayliss  
24. Connor 
25. keller  
26. shiely  
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، 0در تخصیص منابع در سطح اجتماعی )پیکاردهای اقتصادی مداخالت مراقبت بهداشتی به عنوان راهنمايی نیز ارزيابی

 ( نشان داده است. 0220، 9لیو ، واتون 1وانگ

صورت  89ترجمه گونه فارسی اين پرسشنامه برای اولین بار توسط منتظری، گشتاسبی و وحدانی نیا در سال 

بیماری خاصی ندارند. هدف  گرفته است. مفاهیمی كه توسط اين پرسشنامه سنجیده می شوند، اختصاص به سن، گروه يا

اين پرسشنامه، ارزيابی حالت سالمت از هر دو نظر وضعیت جسمانی و روانی است كه از تركیب نمرات هشت مقیاس كه هر 

سوال است و از  16( دارای SF-36سوالی ) 16پرسشنامه كیفیت زندگی  سوال بدست می آيند. 32تا  0يک از تركیب 

 ماده است.  32تا  0هشت مقیاس تشکیل شده است كه هر مقیاس متشکل از 

را در ايران هنجاريابی كردند.  SF-36(، برای اولین بار پرسشنامه كیفیت زندگی 3189منتظری و همکاران )

از حداقل ضرايب  SF=36ه فارسی ( ساير مقیاس های گونx=0/65« )انرژی يا خستگی»نتايج نشان داد به جز مقیاس 

برخوردارند. اين امر ممکن است بازتابی از مشکل مواجه شده در ترجمه سواالت  42/2تا  99/2استاندارد پايايی در محدوده 

از زبان انگلیسی به فارسی باشد. همچنین آزمون روايی همگرايی به منظور بررسی فرضیات اندازه گیری با « نشاط»مقیاس 

از همبستگی هر سوال با مقیاس فرضیه سازی شده نیز نتايج مطلوبی بدست آورد. و تمامی ضرايب همبستگی استفاده 

باز آزمون اين پرسشنامه با فاصله زمانی دو هفته در  –به دست آمده است. پايايی آزمون  9/2بیش از مقدار توصیه شده 

( در 3183مدی، غفرانی پور،عارفی، عابدی و فقیه زاده )به دست آمده است. اح 90/2(، 3189پژوهش دهداری و همکاران )

 92پژوهشی با هدف بررسی تاثیر مدل مشاوره مراقبت پیگیر بر كیفیت بیماران مبتال به اختالل عروق كرونر در تهران 

نامه كیفیت بیمار را به طور تصادفی به دو گروه آزمايش و گواه تقسیم كردند. برای گردآوری اطالعات از فرم كوتاه پرسش

( سوالی استفاده شده كه دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه به عمل آمد. در خصوص SF-36زندگی )

همچنین میانگین ابعاد ششگانه  (r=82/2)پیوستگی درونی و پايايی اين پرسشنامه از تست آلفای كرونباخ استفاده شد 

 سبه شد كه از نظر آماری قابل پذيرش و معتبر می باشد.محا(r=80/2)كیفیت زندگی با روش آزمون مجدد 

 برآورد گرديد. 90/2با روش آلفای كرونباخ  SF-36)درپژوهش حاضر نیز، پايايی پرسشنامه كیفیت زندگی)

تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش،  تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 

تمامی دانشجويان كارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال اين پژوهش شامل 

جهت اندازه حجم نمونه  می باشند كه از اين جامعه نمونه ای براساس جدول كرجسی و مورگان 3141-49تحصیلی 

 به عنوان متغیر گرايیكمالمتغیر  د.استفاده ش در دسترسانتخاب شد. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری 

 و گرايیكمالبین ومتغیر كیفیت زندگی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است ، به اين صورت رابطه بین پیش

 كیفیت زندگی بررسی شد. 

س فاصله مقیا -فراوانی -انحراف معیار –در اين پژوهش برای تجزيه و تحلیل متغیرها از آمار توصیفی )میانگین 

متغیرهای چند ارزشی و غیره( و آمار استنباطی )رگرسیون چند متغیری ، ضريب همبستگی چندگانه و غیره( به  -ای

 درنظر گرفته شده است.  α=  20/2ها سطح معناداریاستفاده شد.ضمناً برای كلیه فرضیه SPSSكمک نرم افزار 

                                                                                                                                                                                
1. Tassai  
2. Pickar  
3. wang  
4. watton & Lee 
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 نتایج-3

 

و كیفیت زندگی  )مثبت ومنفی( كمال گرايی هاینمره آزمودنی ها در متغیرمیانگین، انحراف معیار، حداقل و حداكثر 

 دانشجويان

 

 (کمال گرایی )مثبت و منفی های: ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداکثر نمره آزمودنی ها در متغير3جدول 

 و کيفيت زندگی دانشجویان

 

مشاهده می شود در متغیر كمال گرايی مثبت میانگین و انحراف معیار به ترتیب  1همان طوری كه در جدول              

، و در متغیر كیفیت زندگی 00/9و  03/62كمال گرايی منفی میانگین و انحراف معیار به ترتیب  متغیر، در 92/4و  69/92

 می باشد.  42/9و  66/64میانگین و انحراف معیار به ترتیب 

پژوهش حاضر، شامل فرضیه های زير است كه هر فرضیه همراه با نتايج به دست آمده از تجزيه و تحلیل آن را در 

ی گردد. ضمناً ، ترتیب ورود متغیر های پیش بین در معادله رگرسیون با توجه به رابطه آن ها صورت اين بخش ارائه م

 گرفته است.

 منفی( با كیفیت زندگی دانشجويان رابطه ساده و چندگانه وجود دارد.  مثبت و: بین كمال گرايی )تحقیق فرضیه

 گی دانشجويان رابطه ساده وجود دارد.فرضیه )الف(: بین كمال گرايی )مثبت و منفی( با كیفیت زند

 
 

 ضرایب همبستگی ساده بين کمال گرایی )مثبت و منفی( کيفيت زندگی :4جدول 

ضريب همبستگی  متغیر پیش بین متغیر مالک
(r) 

سطح معناداری 
(P) 

 (n)تعداد نمونه 

 082 2223/2 -14/2 كمال گرايی مثبت كیفیت زندگی

  2223/2 -03/2 كمال گرايی منفی 

 

 تعداد حداكثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیرها

  80 02 92/4 69/92 كمال گرايی مثبت

 082 92 13 00/9 03/62 كمال گرايی منفی

  82 19 42/9 66/64 كیفیت زندگی
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هده می شود. بین كمال گرايی مثبت و كیفیت زندگی دانشجويان رابطه مثبت و مشا 9همانطوری كه در جدول 

( يعنی هر چه كمال گرايی مثبت دانشجويان افزايش يابد به همان اندازه r=14/2و  P=2223/2معنی داری وجود دارد )

گرايی منفی و كیفیت زندگی دانشجويان رابطه منفی و  كیفیت زندگی دانشجويان افزايش می يابد و برعکس. بین كمال

( يعنی با افزايش كمال گرايی منفی، كیفیت زندگی دانشجويان نیز گاهش r=2-/03و  P=2223/2معناداری وجود دارد )

بنابراين فرضیه تحقیق قسمت)الف(تايیدمی شود يعنی بین كمال گرايی)مثبت ومنفی( با كیفیت می يابد و برعکس. 

 ی دانشجويان رابطه ساده ومعنا دار وجود دارد.زندگ
مثبت و منفی( با كیفیت زندگی دانشجويان رابطه چندگانه وجود دارد. نتايج در  )فرضیه )ب(: بین كمال گرايی

 ارائه گرديده است  6و  0یجدول ها

 

 .(Enter): ضرایب همبستگی چندگانه کمال گرایی )مثبت و منفی( و کيفيت زندگی با روش ورود  5جدول 

متغیر 

 مالک

متغیرهای پیش 

 بین

همبستگی چندگانه 
MR 

ضريب تعیین 
R 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

 ضرايب

 (رگرسیون )

 

     3 0 

 

 

كیفیت 

 زندگی

كمال گرايی -3

 منفی

10/2 30/2 08/38 =F 

2223/2 =
P 

02/2- = 

99/0- =t 

230/2 =P 

 

كمال گرايی -0 

 مثبت

19/2 39/2 12/39 =F 

2223/2 =
P 

30/2- = 

08/3- =t 

021/2 =P 

34/2 = 

11/0 =t 

202/2 =P 

 

مالحظه می شود، ضريب همبستگی چند متغیری برای تركیب خطی كمال گرايی  0همانطوری كه در جدول 

 P< 2223/2بود كه در سطح  F= 12/39و  MR ،39/2 =RS= 19/2)مثبت و منفی( و كیفیت زندگی دانشجويان برابر با 

 قسمت )ب( تايید می گردد. تحقیقمعنی دار است؛ بنابراين فرضیه 

 

 

چندگانه  کمال گرایی )مثبت و منفی( و کيفيت زندگی با روش مرحله ای : ضرایب همبستگی  6جدول 

(Stepwise). 

 

 متغیر مالک

 

متغیر پیش 

 بین

 

همبستگی چندگانه 
MR 

 

ضريب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

 (ضريب رگرسیون )

 كمال گرايی منفی     
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 كیفیت زندگی

 

كمال گرايی 

 مثبت

 

19/2 

 

30/2 

20/10 =F 

2223/2 =P 
19/2 = 

40/0=t 

2223/2 =P 

 

دانشجويان به عنوان متغیرهای پیش منفی مشاهده می شود كه از میان كمال گرايی مثبت و  6با توجه به جدول 

بین، كمال گرايی مثبت پیش بینی كننده برای كیفیت زندگی می باشد و كمال گرايی منفی در پیش بینی كنندگی، نقش 

 را ايفا نمی كند.

 
  

 گيرینتيجهبحث و -4

 

كمال گرايی مثبت و كیفیت زندگی دانشجويان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد  با توجه به توضیحات ارائه شده بین 

(2223/2=P  14/2و=r يعنی هر چه كمال گرايی مثبت دانشجويان افزايش يابد به همان اندازه كیفیت زندگی دانشجويان )

 كمال گرايی منفی و كیفیت زندگی دانشجويان رابطه منفی و معناداری وجود داردافزايش می يابد و برعکس. بین 

(2223/2=P  03/2و- =r يعنی با افزايش كمال گرايی منفی، كیفیت زندگی دانشجويان نیز )اهش می يابد و برعکس. ك

خطی كمال گرايی مثبت ضريب همبستگی چند متغیری برای تركیب  بنابراين فرضیه تحقیق قسمت )الف( تايید می شود.

معنی  P< 2223/2بود كه در سطح  F= 12/39و  MR ،39/2 =RS= 19/2و كیفیت زندگی دانشجويان برابر با  و منفی

 (،3140حاضر با نتايج پژوهشهای پورحافظی) پژوهشنتايج قسمت )ب( تايید می گردد.  تحقیقدار است؛ بنابراين فرضیه 

(، 0220(، آلیسون)0230و مک گرات و همکاران)( در ايران 3142ی و همکاران)(،(، خلعتبر3140روشنفر و همکاران)

( در خارج از كشور همسو است.در تبیین نتايج به دست آمده در رابطه با اين فرضیه 0222(، استامپ و پاركر)0220چوئی)

ايرادی ندارد و به راستی می توان گفت: انسان، دوستدار خوبی و كمال است.بديهی است كه بی عیب بودن به خودی خود 

اگر چنین نیازی را در خود احساس كنیم و برای آن بکوشیم، دنیای ما،دنیای بهتری خواهد شد.ولی چنین نیازی در يک 

توان گفت كیفیت زندگی بر تفاوت های فردی افراد در همچنین می شخص روان رنجور ديگر آن مفهوم واقعی را ندارد.

 نتايج اين پژوهش و پژوهش های مشابه حاكی از آن است كه نداشتن .رفتار خويش تاكید دارد شیوه تفکر و احساس درباره

ی و آموزشی موجب برداشت نادرست از لغات و متغیرهای روان شناختی در بین افراد سآگاهی در مورد مسائل روان شنا

اطالعات در مورد اين مسائل باعث دانشجويان شده است. در اين راستا شناساندن و افزايش و دانش آموزان بخصوص

شناخت درست و به دنبال آن عملکرد صحیح افراد می شود. همچنین كافی نبودن آموزش ها در طول سنوات تحصیلی در 

موجب سردرگمی و كاهش كیفیت زندگی دانشجويان شده  گرايی مثبت ومنفی وديگر متغیرهای روان شناختیكمال  مورد

بخصوص  پرورشیاين مهم الزم است سازمان ها، نهادها و ارگان های مرتبط با مسائل آموزشی و  ه بهجاست، بنابراين با تو

آموزش و پرورش در جهت ارتقاء سطح آگاهی وعملکردی افراد از سال های ابتدائی تحصیلی نسبت به آموزش و پرورش 

 آموزان است. در دست دانش امادانش آموزان بکوشند چرا كه آينده تم
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  ادهاپيشنه-5
 

با توجه به اينکه اين پژوهش تنها در مورد دانشکده علوم انسانی مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -3

صورت گرفته، به پژوهشگران پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی از ساير دانشکده و دانشگاه ها در سراسر كشور استفاده 

  طور كلی تعمیم هر چه بیشتر نتايج فراهم شود.شود تا امکان بررسی تفاوت و به 

شناختی و بهزيستی از طريق تهیه و پخش برنامه های آموزشی ديداری، شنیداری متنوع در رابطه با مسائل مختلف روان-0

  بروشور، كتاب، جزوه و رسانه های جمعی به منظور پیشگیری از مشکالت و ارتقای سطح كیفی زندگی افراد. 

به  رضايت از زندگیمی شود پژوهش هايی با متغیرهای مشابه اين پژوهش از جمله رابطه آرمان گرايی با  پیشنهاد-1

 منظور مقايسه و تعمیم نتايج فراهم شود. 

 
 

 قدردانی-6

 

جناب آقای دكتر عباس امان الهی وتشکر شايسته از  جناب آقای دكتر مسعود شهبازی ، باتشکر از زحمات اساتید گرامی

 فرهیخته وفرزانه جناب آقای دكتر يوسفعلی عطاری مدير گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. استاد

 
 

 منابع-7
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