پیشبینی ابعاد کمالگرایی (خودمدار ،دیگر مدار و جامعه مدار) بر اساس مؤلفههای
هوش هیجانی در دانشجویان
قویدل*2

پرستو کرمی ،1اعظم
 .1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ایران.
 .2مربی ،عضو هیئتعلمی گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ایران( .نویسنده مسئول).
فصلنامه راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان  ،1041صفحات 11-27

چکیده
هوش هیجانی و کمالگرایی از جنبههای اصلی و تأثیرگذار در زندگی شخصی و تحصیلی دانشجویان میباشند .هدف از پژوهش
حاضر پیشبینی ابعاد کمالگرایی (خودمدار ،دیگر مدار ،جامعه مدار) بر اساس مؤلفههای هوش هیجانی در دانشجویان بود .پژوهش
حاضر یک مطالعۀ کاربردی ،کمّی و توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری ،همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمانشاه در سال تحصیلی 0911-0011بود که به روش نمونهگیری طبقهای نسبی  001نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار پژوهش،
مقیاس هوش هیجانی برادبری وگریوز ( )4110و کمالگرایی چندبعدی تهران ( )4111بود .دادههای بهدستآمده با ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نمرۀ کل هوش هیجانی
با کمالگرایی خودمدار ( )P<1/10و کمالگرایی دیگر مدار ( )P<1/10رابطه مستقیم و معناداری داشت اما با کمالگرایی جامعه مدار
رابطه معناداری نداشت ( .)P>1/10نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد از بین مؤلفۀ های هوش هیجانی ،مؤلفۀ مدیریت
رابطه قادر به پیشبینی کمالگرایی خودمدار و همچنین مؤلفه خود مدیریتی قادر به پیشبینی کمالگرایی دیگر مدار و کمالگرایی
جامعه مدار میباشد .به نظر میرسد با اجرای مداخالت مناسب میتوان در راستای اصالح نگرشهای کمالگرایانه و ارتقای هوش
هیجانی دانشجویان گام برداشت و به بهبود کیفیت زندگی و سالمت روانی آنها کمک نمود.
واژههای کليدی :ابعاد کمالگرایی ،هوش هیجانی ،سالمت روان ،دانشجویان.
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مقدمه
دانشجویان ،نیروی انسانی و سازندگان فردای هر کشوری هستند و بهعنوان قشر پویا و آیندهساز کشور ،بخش عمدهای از
برنامهریزی و بودجۀ کشور را به خود اختصاص میدهند و پرداختن بهسالمت روان آنها ،امری ضروری میباشد (فرهادی ،محققی
و نسائی مقدم .)0911 ،مفهوم کمالگرایی 0که در سالهای اخیر موردتوجه روانشناسان و پژوهشگران متعدد قرارگرفته ،سازۀ مهم
شخصیتی است که به درجات متفاوت ،در افراد وجود دارد و میتواند در میزان پیشرفت و موفقیت و رشد شخصیت افراد مؤثر
باشد (گلستانی ،امین بیدختی و جعفری.)0911 ،
هورنای 4معتقد است کمالگراها معموالً دارای لیست پایان ناپذیری از بایدها و قوانین خشک برای هدایت زندگی خود هستند .آنها
برای رسیدن به خودانگارۀ آرمانی (تصویر ایده آل از خود) تالش میکنند (شولتز و شولتز4109 ،؛ ترجمه سید محمدی.)0913 ،
هوویت و فلت 9نیز کمالگرایی را تعیین کردن استانداردهای فوقالعاده باال ،ارزیابی بهشدت انتقادی از خویش راجع به پیگیری این
استانداردها میدانند که شامل یک ساختار سهبعدی است (مؤیدفر ،یعقوبی ،حسنآبادی مهدویان )0911 ،شامل-0 :کمالگرایی
خودمدار (گرایش به وضع نمودن معیارهای غیرواقعبینانه برای خود و تمرکز بر نقصها و شکستها در عملکرد ،به همراه خود
نظارت گری های دقیق) و -4کمالگرایی دیگر مدار (تمایل به انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران) و -9کمالگرایی
جامعه مدار (بیانگر احساس ضرورت رعایت معیارها و استانداردها و برآورده ساختن انتظارات تجویزشده از سوی افراد مهم بهمنظور
کسب تأیید آنها) (هوویت و فلت .)0110 ،نکتۀ قابلتوجه این است که تحقیقات اخیر در مورد کمالگرایی ،نشاندهندۀ افزایش
تعداد کمالگرایان در طول سه دهۀ گذشته میباشد (کیم ،کیم ،سون و یان.)4144 ،
از طرف دیگر میتوان به کمالگرایی بهنجار یا مثبت (تالش برای معیارهای معقول و واقعی و داشتن انعطافپذیری) و کمالگرایی
نابهنجار یا منفی (تمایل به تالش برای معیارهای بسیار باال ،همراه با ترس از شکست ،تمرکز بر مأیوس کردن دیگران و عدم
انعطافپذیری) نیز اشاره کرد (شیم ،رابنستین و دراپیوو4102 ،0؛ پوتارک ،راوان و پاولین-برناردیک4101 ،0؛ محبی ،زارعی و غرایاق
زندی .)0011 ،الزم به ذکر است که کمالگرایی زمانی آسیبزا میشود که برای فرد ،اشتباه کردن یا شکست خوردن در راه رسیدن
به استانداردهای خاصی ،غیرقابلتحمل باشد (نقوی ،اکبری و مرادی )0912 ،که میتواند باعث افزایش اضطراب و بی اشتیاقی
نسبت به تحصیل شود اما طبق یافتهها ،کمالگرایی در حد متوسط میتواند باعث بهبود عملکرد تحصیلی شود (سولور و رایس،2
.)4101
مسئله مهمی که میتوان به آن اشاره کرد این است که عامل مهمی که انواع کمالگرایی را متمایز میکند ،ادراک توانایی کنترل است.
کمالگرایی خودمدار و کمالگرایی دیگر مدار تحت کنترل فرد هستند و خود فرد آنها را تعیین میکند درحالیکه کمالگرایی جامعه
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مدار (بهعنوان یک نیروی مخرب در جامعۀ معاصر) تحت کنترل فرد نیست و از انتظارات تحمیلی افراد دیگر ناشی میشود و باعث
انفعال میشود (فراست ،مارتن ،لهارت و رزنبلت0111 ،0؛ شافران و منسل4110 ،4؛ بابا محمدی0910 ،؛ فلت ،هوویت ،نپان ،شری
و اسمیت )4144 ،9بنابراین اگر نگرش افراد تغییر کند ،امکان پیشرفت در آنان افزایش مییابد (عرب ،طباطبایی و بیانفر.)0913 ،
طبق مطالعات انجامشده ،وجود ضعف در پذیرش خود و دیگران در کمالگرایان ،میتواند منجر به بروز مشکالتی در مهارتهای
اجتماعی شود بنابراین یادگیری مهارتهای اجتماعی میتواند افراد را برای ایجاد روابط سالم ،انتخاب هدفهای مثبت ،گرفتن
تصمیم مسئوالنه و اخالقی و بهویژه شناسایی و مدیریت هیجانات توانا سازد (تقی زاده هیر ،مرادیان و نریمانی.)0913 ،
همچنین میدانیم که همۀ ما در زندگی روزمرۀ خود با انواع هیجانات روبرو میشویم و این آشنایی ما با هیجانات ،به دوران نوزادی
برمیگردد ،به عبارتی ما از لحظۀ تولد برخی از این هیجانات را با خودمان داریم و همین ،اهمیت نقش هیجانات مختلف در زندگی
ما را نشان میدهد  ،که در علم روانشناسی ،از این حاالت هیجانی با عنوان هوش هیجانی ( 0)EIیاد میشود (خانی زاده.)0910 ،
هوش هیجانی بیانگر توانایی کنترل احساسها و هیجانهای خود و دیگران ،تمایز میان آنها و استفاده از این دروندادها برای هدایت
فکر و عمل است (سالووى و گروئل4110 ،0؛ امیری و مصرآبادی .)0913 ،نتیجۀ پژوهش حسین نژاد و میرانی ( )0912نشان داد
افراد دارای هوش هیجانی باالتر ،از خودکارآمدی و کمالگرایی مثبت (بهنجار) بیشتری نیز برخوردارند .همچنین در شرایط تنشزا
نیز توانایى بهتر و مناسبی در کنترل و کاهش فشارهاى روانى دارند ،بنابراین کارگاههای آموزشی میتواند برای ارتقای هوش هیجانی
دانشجویان مؤثر باشد (سالووى و همکار4110 ،؛ ماورولی ،پترایدز ،ریف و باکر4111 ،2؛ کاک ،گاسگاسکا و گاال-کیتکاسکا،1
.)4140
به نظر گلمن ،3انسان برای موفقیت ،به چیزی بیش از هوشبهر باال نیاز دارد و آن همان هوش هیجانی است که شامل ویژگیهایی
مانند خودآگاهی (میزان آگاهی فرد و درک و فهم او از احساسات خویش) ،خود مدیریتی (توانایی تعدیل و اداره وضعیت هیجانی
به سمت هدف و به تأخیر انداختن خواستهها و بازداری آنها) ،آگاهی اجتماعی (مهارتهای فرد در ایجاد رابطههای مؤثر میان
فردی) و مدیریت روابط (برخورداری مهارتهای اجتماعی و توانایی صمیمیت با دیگران ،آگاهی و شناخت فرد نسبت به عواطف
خود و دیگران و تأثیرات آنها) میباشد .مسئلۀ مهم اینکه هوشبهر نمیتواند بدون هوش هیجانی به بهترین وضع کار کند (گلمن،
 ،0110ترجمه پارسا0913 ،؛ مرعشی ،میرزایی ،ویسی ،محرابیان و بساک.)0911 ،
از طرفی طبق یافتهها ،هوش هیجانی باالتر در افراد منجر به خودآگاهی و آگاهی اجتماعی بیشتری نیز در پی دارد و بنابراین این
افراد دارای توانایی شناسایی و اصالح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود هستند و سالمت روان و قدرت سازگاری بیشتری
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دارند (دیپ و ماتور4101 ،0؛ لیدیا ماسیا ،آگوس و پیترونیال پنا .)4141 ،4همچنین نابیوف ،چاکوومکا ،چینوندو و ایکه

چووکوو9

( )4103دریافتند عزتنفس با هوش هیجانی رابطه مثبت و شدیدی دارد .روود ،آرتوود دی ،راماسوامی و هاوس )4101( 0نیز
معتقدند هوش هیجانی تأثیر مثبتی بر سطح حقوق و دستمزد بعدی افراد دارد و میتواند به دانشجویان کمک کند تا سرمایۀ اجتماعی
مورد نیاز برای موفقیت در حرفۀ خود را به دست آورند .با عنایت به آنچه اشاره گردید مشخص میشود کمالگرایی و هوش
هیجانی از عوامل مهمی است که بر روابط فردی ،زندگی شخصی و تحصیلی دانشجویان و طیف وسیعی از مشکالت و اختالالت
شخصی ،شغلی و تحصیلی آنها تأثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ،تحقیق حاضر با هدف بررسی پیشبینی
ابعاد کمالگرایی (خودمدار ،دیگرمدار ،جامعه مدار) بر اساس مؤلفههای هوش هیجانی در دانشجویان انجام شد.
روش پژوهش
این پژوهش ،کمّی با هدف کاربردی و مطالعهای توصیفی و مقطعی از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری ،همۀ دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،به تعداد  09111نفر در سال تحصیلی  0911-0011بود که طبق فرمول فیدل و تاباچنیک ( +010تعداد
متغیرهای پیشبین) ،حجم نمونه  010نفر به دست آمد که جهت احتیاط و جبران ریزش احتمالی ،به  001نفر افزایش داده شد که
به روش نمونهگیری طبقهای نسبی انتخاب شدند .همچنین جهت جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامۀ هوش هیجانی براد بری و
گریوز )4110( 0و پرسشنامۀ مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران (بشارت )4111 ،استفاده شد که به دلیل شرایط کرونا ،پرسشنامهها
بهصورت اینترنتی برای دانشجویان ارسال شد .در تمامی مراحل اجرای پژوهش معیارهای اخالق پژوهش ازجمله اخذ رضایت آگاهانه
شرکتکنندگان و محرمانگی اطالعات آنها همسو با بیانیه هلسینکی رعایت شد .اطالعات بهدستآمده با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در محیط نرمافزار  SPSSنسخه  ،44مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
مقياس هوش هيجانی برادبری و گریوز ( :)4002این ابزار دارای  28سؤال و  0خرده مقیاس خودآگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی
اجتماعی و مدیریت رابطه میباشد .نمرهگذاری بهصورت لیکرت  6نقطهای از ( 0هرگز) تا ( 6همیشه) میباشد ،جمع نمراتی که
آزمودنی کسب میکند ،نمرۀ کل هوش هیجانی را تشکیل میدهد .حنانی ،نوری خانقاه ،ساداتی و فریاب اصل ( )0911بیان کردهاند
که روایی و پایایی این پرسشنامه توسط گنجی و همکاران در ایران تأییدشده است .مقدار آلفای کرونباخ برای حیطههای خودآگاهی
 ،1/19خود مدیریتی  ،1/31آگاهی اجتماعی  ،1/13مدیریت رابطه  ،1/12و نمرۀ کل هوش هیجانی  1/11به دست آمد.
مقياس کمالگرایی چندبعدی تهران (بشارت :)4002 ،این مقیاس دارای  91سؤال و دارای سه بعد کمالگرایی خودمدار ،دیگر
ال مخالف ( )0تا کامالً موافق ( )0میباشد .جمع نمراتی که آزمودنی
مدار و جامعه مدار است .نمرهگذاری بهصورت لیکرت از کام ً
کسب میکند ،نمرۀ کل کمالگرایی را تشکیل میدهد .تقی زاده هیر و همکاران ( )0913بیان کردهاند در اعتباریابی فرم ایرانی این
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مقیاس ،آلفای کرونباخ بهدستآمده برای کمالگرایی خودمدار  ،1/11دیگر مدار  1/39و جامعه مدار  1/13بوده که نشانه همسانی
باالی مقیاس است .ضرایب همبستگی بین  01نفر از دانشجویان در دو نوبت بافاصلهی چهارهفتهای برای کمالگرایی خودمدار
 ،1/30برای کمالگرایی دیگر مدار  1/34و برای کمالگرایی جامعه مدار  1/31بود که نشانه پایایی بازآزمون باالی مقیاس است.
یافتهها
 2درصد از پاسخدهندگان در مقطع کاردانی 00/1 ،درصد در مقطع کارشناسی 90/1 ،درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  02/4درصد
در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند و از نظر جنسیت  01درصد زن و  00درصد مرد بودند 00/0 .درصد در دانشکده علوم
انسانی 49/1 ،درصد در دانشکده علوم پایه 44/4 ،درصد در دانشکده فنی و مهندسی و  1/0درصد در دانشکده علوم پزشکی تحصیل
میکردند .در جدول  ،0شاخصهای توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی ،کشیدگی) و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
ارائهشده است.
جدول  .1شاخصهای توصيفی و ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش
متغير

ميانگين

انحراف

چولگی

کشيدگی

1

 .1هوش هيجانی

000/31

00/00

-1/24

1/10

0

 .4کمالگرایی خودمدار

90/01

0/01

-1/400

1/912

**1/40

0

 .3کمالگرایی دیگر مدار

90/92

0/02

-1/021

1/330

*1/44

**1/01

0

 .2کمالگرایی جامعه مدار

90/00

0/31

-1/110

-1/431

-1/12

**1/09

**1/911

استاندارد

4

2

3

0

(** معناداری در سطح  )0/01و (* معناداری در سطح )0/00

نتایج بررسی شاخصهای چولگی و کشیدگی در جدول  0نشان میدهد که در دامنه  0+تا  0-قرار دارند بنابراین متغیرها از پیشفرض
نرمال بودن ،جهت استفاده از تحلیلهای آمار پارامتری برخوردارند .همچنین نتایج موجود در جدول  0نشان میدهد هوش هیجانی
با کمالگرایی جامعه مدار رابطۀ معناداری ندارد ( )P>1/10اما هوش هیجانی با کمالگرایی خودمدار ( )P<1/10و دیگر مدار
( )P<1/10دارای رابطۀ مستقیم و معناداری است یعنی با افزایش سطح هوش هیجانی در دانشجویان ،میزان کمالگرایی خودمدار و
دیگر مدار در بین آنان بیشتر خواهد بود .در جدول  4تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان ،برای پیشبینی کمالگرایی
خودمدار بر اساس مؤلفههای هوش هیجانی ارائهشده است.
جدول  .4نتایج تحليل رگرسيون برای پيشبينی کمالگرایی خودمدار بر اساس مؤلفههای هوش هيجانی
متغیرهای پیشبین

B

خطای انحراف
استاندارد

β

آماره t

معناداری

R

R2

0/29

1/11

1/94

1/0

1/10

1/12
1/10

ثابت

44/13

0/10

خودآگاهی

1/11

1/09

1/11

خود مدیریتی

1/10

1/00

1/19

1/90

آگاهی اجتماعی

1/10

1/02

1/10

1/00

1/11

مدیریت رابطه

1/90

1/00

1/91

4/10

1/11
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پیش بینی ابعاد کمالگرایی (خود مدار ،دیگر مدار و جامعه مدار) بر اساس ...

نتایج ارائهشده در جدول  4نشان میدهد  1/0واریانس کمالگرایی خودمدار ،از طریق مؤلفههای هوش هیجانی (خودآگاهی ،خود
مدیریتی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت رابطه) تبیین میشود ( .)P<1/10همچنین ضرایب بتا نشان میدهد از میان مؤلفههای هوش
هیجانی،

مؤلفۀ

فقط

رابطه،

مدیریت

بهصورت

معنادار

به

قادر

پیشبینی

کمالگرایی

خودمدار میباشد؛ بنابراین مدل رگرسيونی بدینصورت میباشد:
(مدیریت رابطه)  = 44/27 + 0/3کمالگرایی خودمدار

در جدول  9تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان ،برای پیشبینی کمالگرایی دیگر مدار بر اساس مؤلفههای هوش هیجانی
ارائهشده است.
جدول  .3نتایج تحليل رگرسيون برای پيشبينی کمالگرایی دیگر مدار بر اساس مؤلفههای هوش هيجانی
متغیرهای پیشبین

B

خطای انحراف
استاندارد

β

آماره t

معناداری

R

R2

2/01

1/11

1/41

1/13

-1/34

1/04
1/03

ثابت

40/13

0/41

خودآگاهی

-1/11

1/04

-1/13

خود مدیریتی

1/11

1/04

1/10

1/09

آگاهی اجتماعی

1/01

1/00

1/11

1/10

1/03

مدیریت رابطه

1/49

1/01

1/40

4/94

1/14

نتایج ارائهشده در جدول  9نشان میدهد  1/13واریانس کمالگرایی مدار از طریق مؤلفههای هوش هیجانی (خودآگاهی ،خود
مدیریتی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت رابطه) تبیین میشود ( .)P<1/10همچنین ضرایب بتا نشان میدهد از میان مؤلفههای هوش
هیجانی ،فقط مؤلفه مدیریت رابطه ،قادر به پیشبینی کمالگرایی دیگر مدار میباشد؛ بنابراین مدل رگرسيونی بدینصورت میباشد:
(مدیریت رابطه)  = 40/87 + 0/42کمالگرایی دیگر مدار
در جدول  0تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان ،برای پیشبینی کمالگرایی جامعه مدار بر اساس مؤلفههای هوش هیجانی
ارائهشده است.
جدول  .2نتایج تحليل رگرسيون برای پيشبينی کمالگرایی جامعه مدار بر اساس مؤلفههای هوش هيجانی
متغیرهای پیشبین

B

خطای انحراف
استاندارد

β

آماره t

معناداری

R

R2

1/21

1/11

1/91

1/13

-0/12

1/104
1/10

ثابت

90/21

0/21

خودآگاهی

-1/40

1/04

-1/41

خود مدیریتی

-1/43

1/09

-1/41

-4/10

آگاهی اجتماعی

1/00

1/02

1/11

1/10

1/90

مدیریت رابطه

1/40

1/00

1/41

0/19

1/102

نتایج ارائهشده در جدول  0نشان میدهد  1/13واریانس کمالگرایی جامعه مدار از طریق مؤلفههای هوش هیجانی
(خودآگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت رابطه) تبیین میشود ( .)P<1/10همچنین ضرایب بتا نشان
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میدهد از میان مؤلفههای هوش هیجانی ،فقط مؤلفه خود مدیریتی ،بهصورت معنادار قادر به پیشبینی کمالگرایی جامعه مدار
میباشد؛ بنابراین مدل رگرسيونی بدینصورت میباشد:
(خود مدیریتی)  = 30/72 - 0/4کمالگرایی جامعه مدار
بحث و نتيجهگيری
هدف از این پژوهش ،پیشبینی ابعاد کمالگرایی (خودمدار ،دیگر مدار ،جامعه مدار) بر اساس مؤلفههای هوش هیجانی در دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بود .بررسی ضرایب همبستگی ،حاکی از آن بود که نمرۀ کل هوش هیجانی با کمالگرایی
خودمدار و دیگر مدار دارای رابطۀ مستقیم و معناداری است به این معنا که با افزایش سطح هوش هیجانی در نزد دانشجویان ،میزان
کمالگرایی خودمدار و کمالگرایی دیگر مدار در بین آنان بیشتر خواهد بود .این نتیجه همسو با نتایج پژوهشهای محبی و همکاران
( ،)4140لیدیا ماسیا و همکاران ( ،)4141فرهادی و همکاران ( ،)0911دیپ و همکار ( ،)4101بابا محمدی ( ،)0910گلمن (،)0110
هوویت و همکار ( )0110است .در تبیین این یافته میتوان گفت با ارتقای هوش هیجانی ،میتوان از افزایش کمالگرایی خودمدار
در جهت پیشرفت و دستیابی به معیارهای شخصی بهره برد و از ویژگیهای منفی کمالگرایی خودمدار مانند خودشیفتگی ،خود
سرزنشگری و افسردگی دوری نمود (قزل .)0919 ،همچنین با افزایش هوش هیجانی ،میتوان از افزایش کمالگرایی دیگر مدار ،در
جهت دوری از ویژگیهای منفی کمالگرایی دیگر مدار مانند عدم اعتماد و احساس خشم نسبت به اطرافیان (بابا محمدی)0910 ،
و در جهت بهرهگیری از ویژگیهای مثبت آن مانند توانایی رهبری دیگران استفاده کرد (محبی و همکاران.)0011 ،
و یافتهی دیگر این میباشد که رابطۀ هوش هیجانی با کمالگرایی جامعه مدار رابطۀ معناداری نبود ،به این معنا که هرگونه تغییر در
میزان هوش هیجانی ،تأثیری بر میزان کمالگرایی جامعه مدار در دانشجویان ندارد؛ که این نتیجه با نتایج پژوهشهای فلت و همکاران
( ،)4144شیم و همکاران ( ،)4102بابا محمدی ( ،)0910سولور و همکار ( ،)4101شافران و همکار ( ،)4110گلمن ( ،)0110فراست
و همکاران ( )0111ناهمسو است .با توجه به اینکه با توجه به یافتههای این پژوهش ،هوش هیجانی دانشجویان موردبررسی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه دارای میانگین باالیی (برابر با  )000/31میباشد بااینوجود در تبیین این یافته و با توجه به
یافتههای پیشین میتوان گفت از دالیلی که با توجه به نتایج بهدستآمده از دانشجویان موردبررسی ،افزایش یا کاهش در هوش
هیجانی تغییر معناداری در کمالگرایی جامعه مدار آنها در جهت مثبت یا منفی ،ایجاد نمیکند ،میتوان به عدم آموزش مناسب و
درنتیجه آشنایی ناکافی با روشهای استفادۀ بهینه از هوش هیجانی خود در جهت کاهش اثرات نابهنجار کمالگرایی جامعه مدار
اشاره نمود و ازآنجاکه فلت و همکاران ( )4144معتقدند که کمالگرایی جامعه مدار از نظر جهتگیریهای انگیزشی و شناختی
مرتبط با آن ،عمیقاً منفی است و شامل نقص در خودکنترلی است؛ بنابراین دانشجویان با کسب آگاهیهای بیشتر و قدرت کنترل بر
رفتارها و هیجانات خود و بهعبارتدیگر با ارتقای هوش هیجانی از طریق آموزش ،میتوانند در جهت کاهش اثرات منفی این بعد
از کمالگرایی گام بردارند و موفقیتهای قابلتوجهی را در زمینه تحصیل و زندگی کسب کنند.
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در همین راستا ،بررسی تحلیل رگرسیون چندگانه در مورد قدرت پیشبینی کنندگی مؤلفههای هوش هیجانی
(خودآگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت رابطه) در رابطه با کمالگرایی خودمدار نشان داد که از بین
مؤلفههای هوش هیجانی ،فقط مؤلفۀ مدیریت رابطه ،بهصورت معنادار ،قادر به پیشبینی کمالگرایی خودمدار
میباشد به این معنا که هرگونه تغییر در هوش هیجانی بهواسطۀ تغییر در مؤلفۀ مدیریت رابطه ،باعث تغییر در کمالگرایی خودمدار
خواهد بود و با یکدیگر رابطۀ معنادار دارند که این نتیجه همسو با نتایج پژوهشهای پوتارک و همکاران ( ،)4101عرب و همکاران
( ،)0913گلستانی و همکاران ( ،)0911سالووی و همکار ( )4110است .با توجه به اینکه در کمالگرایی خودمدار افراد به حد کافی
موشکاف و انتقادگر هستند ،بهطوریکه نمیتوانند عیوب و اشتباهات یا شکستهای خود را در جنبههای مختلف زندگی بپذیرند
(خدالو )0911 ،بنابراین در تبیین این یافته میتوان گفت ارتقای مؤلفۀ مدیریت رابطه (از مؤلفههای هوش هیجانی) ،میتواند به میزان
زیادی باعث افزایش بهرهگیری از ویژگیهای مثبت این بُعد از کمالگرایی مانند تالش در جهت موفقیت و خود شکوفایی و حرمت
خود و از طرف دیگر باعث تعدیل ویژگیهای منفی آن مانند احساس گناه ،خود انتقادگری و نوروزگرایی شود (قزل0919 ،؛
محمدی مولود و زوار)0911 ،؛ بنابراین مؤلفۀ مدیریت رابطه (از مؤلفههای هوش هیجانی) میتواند پیشبینی کنندۀ خوبی برای
کمالگرایی خودمدار در دانشجویان باشد.
در همین راستا ،بررسی تحلیل رگرسیون چندگانه در مورد قدرت پیشبینی کنندگی مؤلفههای هوش هیجانی
(خودآگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت رابطه) در رابطه با کمالگرایی دیگر مدار نشان داد که از بین
مؤلفههای هوش هیجانی ،فقط مؤلفۀ مدیریت رابطه ،بهصورت معنادار ،قادر به پیشبینی کمالگرایی خودمدار
میباشد به این معنا که هرگونه تغییر در هوش هیجانی باعث تغییر در میزان کمالگرایی دیگر مدار در دانشجویان خواهد بود و با
یکدیگر رابطه معنادار دارند که این نتیجه همسو با نتایج پژوهشهای روود و همکاران ( ،)4101مرعشی و همکاران ( ،)0911حسین
نژاد و همکار ( ،)0912فراست و همکاران ( )0111است .در تبیین این یافته میتوان گفت ازآنجاکه کمالگرایان دیگر مدار دارای
توقعات باال در مورد تواناییهای دیگران هستند و اهمیت زیادی به کامل بودن افراد میدهند و کارکرد دیگران را بهشدت مورد
ارزشیابی قرار میدهند (بابا محمدی )0910 ،بنابراین ارتقای هوش هیجانی میتواند به کمالگرایان دیگر مدار در جهت شناخت و
پردازش صحیح و پذیرش عواطف خود و دیگران کمک کند که بتوانند بر پایۀ آن روابط بهتری با دیگران داشته باشند (نطاق و
کیانی .)0913 ،پس با توجه به یافتهها میتوان گفت ارتقای مؤلفۀ مدیریت رابطه (از مؤلفههای هوش هیجانی) میتواند به میزان
زیادی باعث میشود که از مزیت مثبت کمالگرایی دیگر مدار مانند ایجاد انگیزه در دیگران بهره برد و از طرف دیگر باعث کاهش
اثرات منفی کمالگرایی دیگر مدار مانند سرزنش و انتقاد اطرافیان شود (بابا محمدی)0910 ،؛ بنابراین مؤلفۀ مدیریت رابطه (از
مؤلفههای هوش هیجانی) میتواند پیشبینی کنندۀ خوبی برای کمالگرایی دیگر مدار در دانشجویان باشد.
و یافتۀ دیگر این پژوهش در بررسی تحلیل رگرسیون چندگانه در مورد قدرت پیشبینی کنندگی مؤلفههای هوش هیجانی
(خودآگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت رابطه) در رابطه با کمالگرایی جامعه مدار نشان داد که از بین
مؤلفههای هوش هیجانی ،فقط مؤلفۀ خود مدیریتی ،بهصورت معنادار ،قادر به پیشبینی کمالگرایی جامعه مدار میباشد و با توجه
فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1041

49

پیش بینی ابعاد کمالگرایی (خود مدار ،دیگر مدار و جامعه مدار) بر اساس ...

کرمی و همکار

به عالمت منفی ضریب رگرسیونی در مؤلفۀ خود مدیریتی ،میتوان گفت این نتیجه به این معناست که با افزایش مؤلفه خود مدیریتی
در دانشجویان ،متغیر کمالگرایی جامعه مدار با ضریب  -1/41کاهش مییابد؛ که این نتیجه همسو با نتایج پژوهشهای فلت و
همکاران ( ،)4144نابیوف و همکاران ( ،)4103مؤیدفر و همکاران ( ،)0911نقوی و همکاران ( ،)0912ماورولی و همکاران (،)4111
هوویت و همکار ( )0110است .در تبیین این یافته میتوان گفت کمالگرایی جامعه مدار ،یک منبع مزمن فشار از طرف جامعه است
که باعث ایجاد احساس درماندگی و ناامیدی در سطوح شدید میشود (فلت و همکاران )4144 ،زیرا شخص برای مورد تأیید و
پذیرش دیگران بودن ،معتقد است که باید به استانداردهای اجتماع نائل آید و بنابراین ارتقای هوش هیجانی میتواند به این افراد در
کنار آمدن با دیگران و سازگاری با آنها و بهبود مهارتهای اجتماعی کمک کند درنتیجه چنین فردی میتواند در درک احساسات
افراد خانواده و جامعه و همچنین همدلی با آنها موفقتر عمل کند (خدابخش پیرکالنی ،امانی ،رئیسی و حاج کرم )0911 ،و همۀ
این موارد باعث کاهش فشار ناشی از استاندارهای اجتماع میشود؛ بنابراین با توجه به یافتهها میتوان گفت ارتقای مؤلفۀ خود
مدیریتی (از مؤلفههای هوش هیجانی) میتواند پیشبینی کنندۀ خوبی برای کمالگرایی جامعه مدار در دانشجویان باشد.
درمجموع ،یافتهها از روابط مورد انتظار میان متغیرهای هوش هیجانی و ابعاد کمالگرایی (خودمدار ،دیگر مدار ،جامعه مدار)
حمایت میکنند .از یافتههای بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت ارتقای هوش هیجانی میتواند به استفاده صحیح و بهنجار از
کمالگرایی ،در جهت موفقیت ،بهزیستی روانی و زندگی بهتر بیانجامد؛ بنابراین پیشنهاد میشود برای بهبود روابط فردی و اجتماعی
دانشجویان ،در برنامههای آموزشی و مشاورهای ،این موارد مدّ نظر قرار گیرند .ازجمله محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به
شیوۀ جمعآوری اینترنتی دادهها (به علت شیوع ویروس کرونا) و همچنین عدم بررسی روابط علّی بین متغیرها اشاره کرد بنابراین
پیشنهاد میشود تکرار پژوهش حاضر به شیوه آزمایشی برای دستیابی به روابط علّی صورت گیرد و دیگر اینکه باید در تعمیم
نتایج این پژوهش به سایر گروهها احتیاط شود پیشنهاد میشود چنین پژوهشی بر روی گروههای دیگر از جامعه نیز انجام شود.
سپاسگزاری
نویسندگان پژوهش حاضر از همۀ شرکتکنندگان که در تکمیل پرسشنامهها همکاری الزم را داشتن ،مراتب سپاس و قدردانی را به
عمل میآورند .الزم به ذکر است که این پژوهش برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
همدان است.
تعارض در منافع
پژوهش حاضر از هیچ مؤسسه یا سازمانی حمایت مالی دریافت ننموده است ،لذا تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.
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