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 شهر زنجان معلمان در شادکامی با منطقی غیر تفکرات و کمالگرایی رابطه

 3، جواد صالحی2، احمد رحمانی1غالمحسین انتصار فومنی

 چکیده 

باشند. يکی از موانع موجود در اين راه،  می آن به رسیدن براي تالش در همه و است انسانها همة مشترك و نهايی هدف شادكامی

. همچنین كمالگرايی به عنوان يکی از انواع تفکرات غیر منطقی میتواند شادكامی را تحت تاثیر قرار دهد. تفکرات غیرمنطقی است

 .باشد می معلمان در شادكامی با غیرمنطقی تفکرات و كمالگرايی رابطه بررسی حاضر پژوهش از بر اين اساس، هدف

نفر  2822 آماري كه جامعه حجم به توجه با .باشد می صادفیت -گیري طبقه اي نمونه روش بوده و همبستگی نوع از پژوهش اين 

 نمونه، گروه دو در مرد و زن نسبت رعايت با كه شد تعیین نفر 223 نمونه حجم مورگان، جدول از استفاده با و باشد، معلم می

 آزمون و تهران بعدي چند یكمالگراي مقیاس آكسفورد، شادكامی ازپرسشنامه. می باشند معلمان گروه در مرد 69 و زن 128شامل:

 رگرسیون تحلیل همبستگی و ضريب معناداري آزمون از با استفاده استفاده شد. گیري متغیرهااهواز براي اندازه غیرمنطقی باورهاي

 هدر معلمان، رابط شادكامی با منطقی غیر تفکرات بین يافته ها نشان داد .گرفتند قرار آزمون مورد تحقیق هاي فرضیه چندگانه

( و (p<0/01 دارد وجود مستقیم معنادار ي رابطه معلمان با شادكامی در كمالگرايی (. بین(p<0/01دارد معکوس معنادار وجود

(. پژوهشگر نتیجه گرفت كه بین (p<0/01نمايند  بینی پیش را شادكامی توانند می كمالگرايی خودمدار منطقی و غیر تفکرات

ادكامی رابطه وجود دارد. يعنی با افزايش تفکرات غیرمنطقی، شادكامی كاهش يافته و با كمالگرايی و تفکرات غیرمنطقی با ش

 افزايش كمالگرايی، شادكامی افزايش می يابد.

 .معلمان غیرمنطقی، تفکرات كمالگرايی، شادكامی،: ها واژه کلید

                                                           
 آزاد اسالمی واحد زنجان دانشگاه روانشناسي گروه . استاديار 1

 زنجان دانشگاه تربيت بدنی گروه . استاديار 2

 سئولنويسنده م زنجان، دانشگاه روانشناسي گروه . استاديار 3
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 مقدمه 

 نمی شود تحمیل فرد به بیرون از داوري نوع اين. است زندگی گذران چگونگی باره در انسان داوري و قضاوت از ناشی شادكامی”

 ادراكات و نگرش بر شادكامی اساس اين بر.(1،1661و داينر پذيرد)مايرز می تاثیر مثبت هاي هیجان از كه درونی است حالتی بلکه

 نشات زندگی از يخشنود و مثبت هاي هیجان تجربه از و است دلپذير و مطبوع كه كند می داللت حالتی بر و است مبتنی شخصی

 محسوس شرايط رهگذر از آن از نوعی. دارد وجود شادكامی نوع 2 روانشناسان ديدگاه (. از 2،2001گیرد)هیلز و آرجیل می

 3عینی وجه آن به كه گردد می حاصل رفاهی و مالی امکانات كلی بطور و آسايش تحصیل، شغل، زناشويی، همچون زندگی

 شادكامی احساس يا 4ذهنی شادكامی آن به كه است شخصی ادراكات و درونی حاالت از تاثرم ديگر نوع و گويند می شادكامی

 سپري همچون و است پويايی و حركت و نشاط شور، انرژي، مولد شادكامی احساس كه آنند گوياي موجود شواهد. شود می گفته

حقیقی و  از نقل كند )به تضمین را او روانی و جسمی سالمت و محافظت مشکالت و استرس برابر در را آدمی تواند می

 . (1321همکاران،

 هستند باورهايی منطقی غیر باورهاي .است منطقی و باورهاي غیر تفکرات گذارد، می منفی تاثیر شادكامی بر كه عواملی از يکی

 رفتارها كمیت و كیفیت كننده نظیمت و رويدادها به دادن معنی و تفسیر و تعبیر نحوه كننده تعیین عامل و دارند سلطه فرد روان بر كه

 بین از را فرد آورد، تعادل می فرد براي حکم و نیست، بايد منطیق واقعیت با و ندارد حقیقت منطقی غیر هاي باور .است عواطف و

از  به نقل 1661الیس ) میگردد كننده تحريک حوادث با آمیز موفقیت مواجهه مانع و كند می جلوگیري نظم ايجاد از برد، می

 (. 1322 سلیمی وهمکاران،

 امور تمام در و بوده هوش با اليق، شايسته، كامال بايد فرد كه باور اين پذيرش :است كرده تعريف اينگونه را كمالگرايی الیس

 نشود پیدا كامل حل راه اين اگر و دارد وجود مشکالت براي درست و كامل دقیق حل راه يک همواره كه اين. باشد پیشرو ممکن

 كمالگرايی براي را بعد سه(  1661) 1فلت و هويت(.  1326به نقل ازعلیزاده صحرايی، خسروي و بشارت، ) بود خواهد آمیز فاجعه

 غیر باالي معیارهاي و با كامل خويشتن به دستیابی براي فرد كوشش شامل كه 9مدار خويشتن كمالگرايی”كردند: متمايز يکديگر از

 هر از دور و كامل وي ديد از بايد آنان رفتار و است ديگران رفتار بر فرد تمركز آن در كه 8مدار يگرد كمالگرايی.باشد می واقعی

 او براي افراطی انتظارات و ، معیارها(جامعه و خانواده) ديگران كه دارد باور فرد آن در كه 2مدار جامعه كمالگرايی.باشد اشتباهی

                                                           
1 - Myers & Diener 
2- Hills & Argyle 
3 - Objective 
4 - Subjective 
5 - Hewitt & Flett 
6 - Self-Oriented 
7 - Other-Oriented 
8 - Social-Oriented 
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 پژوهش از هدف (.1361به نقل از كاظمی وهمکاران،)داند می انتظارات اين ساختن وردهآ بر به ملزم را خود او و اند گرفته نظر در

 .باشد می معلمان در شادكامی با غیرمنطقی تفکرات و كمالگرايی رابطه بررسی حاضر

 روش

 به عنوان غیرمنطقی تفکراتگرايی و پژوهش حاضرتوصیفی و ازنوع تحقیقات همبستگی است، كمال نوع و طرح پژوهش:

 به عنوان متغیر مالك پژوهش حاضر درنظرگرفته شد.  معلمان در شادكامیبین و متغیر پیش

 شهر متوسطه و راهنمايی ابتدايی، مقطع 3 جامعه آماري اين پژوهش شامل كلیه معلمان :گیريي آماري، نمونه و روش نمونهجامعه

نفر مرد  642و  زن نفر 1249بوده كه از اين تعداد،  نفر 2822 زنجان پرورش و آموزش آمار اداره طبق است كه 62 سال در زنجان

نفر تعیین شد و با رعايت  223آماري ، جامعه تعداد به توجه تصادفی می باشد. با اي طبقه اي خوشه گیري، نمونه بوده اند. روش

 دوگانه نواحی بین از پس از آن نفر مرد در گروه معلمان تعیین شدند. 69نفر زن و  128نسبت زن و مرد در دو گروه نمونه ، 

 مدرسه 24 مذكور، ناحیه مدارس كلیه بین از سپس و.شدند انتخاب تصادفی بصورت ناحیه يک شهر زنجان، پرورش و آموزش

 شدند  برگزيده تصادفی بصورت

 ابزار پژوهش:

و  عبادي) اهواز منطقی غیر باورهاي عاملی 4 (، پرسشنامه2002هیلز، و آرجیل) آكسفورد شادكامی پرسشنامه مقیاس

 1329بشارت و همکاران،)(  محور جامعه و محور محور، ديگر خود بعد 3 تهران ) بعدي چند كمالگرايی ( و مقیاس1324معتمدين،

  .جهت گردآوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفت( 

 آزمون از استفاده با متغیرها كه بودن توزيع نرمال به توجه ها: براي تعیین رابطه بین متغیرهاي پژوهش باروش تجزيه و تحلیل و داده

 اسهتفاده  stepwise بهه روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون آماري ضريب  شد، از آزمون تعیین اسمیرنوف – كولموگروف

 شد.

 نتایج

رهاي پژوهش است )تمهام  هاي حاصل از اجراي ابزاحاكی از نرمال بودن توزيع تمام داده اسمیرنف –كولموگروف اجراي آزمون 

 (.01/0داري باالتر از سطوح معنی

می باشند فرض صفر  0001در معلمان كه همگی بیشتر از  آزمون نرمال بودن متغیر ها بدست آمده در جدول Sigبا توجه به مقادير 

  پذيرفته می شود . 0001يعنی فرض توزيع نرمال داشتن متغیر هاي مورد بحث در سطح معناداري 

 

 آنها در معلمان های همبستگی بین تفکرات غیر منطقی و شادکامی و مولفه -1ول جد

  1 2 3 4 1 9 8 2 6 10 11 12 13 
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 درصد 1وجود رابطه معنادار در سطح خطاي  *وجود رابطه معنادار در سطح خطاي يک درصد  **

قی
نط

ر م
 غی

ت
کرا

تف
 

 .درماندگی در برابر تغییر1
1 

            

 1 0.441** . توقع تائید از ديگران2
           

 1 0.517** 0.460** . اجتناب از مشکل3
          

 0.588** 0.487** 0.464** .بی مسئولیتی هیجانی4
1          

 0.786** 0.736** 0.758** 0.831** .تفکرات غیر منطقی1 
1         

می
كا

شاد
 

 -0.490** -0.432* -0.411** -0.205** -0.466** .خود پنداره9
1        

 0.451** -60.18** -0.217** -0.166** 0.072 -0.236** .رضايت از زندگی8
1       

 0.382** 0.329** -0.131* -0.146* -0.186** 0.013 -0.119* .به لحاظ روانی آماده2
1      

 0.458** 0.551** 0.341** -0.174** -0.197** -0.158** 0.044 -0.207** .سر ذوق بودن6
1     

 . احساس زيبايی10
-0.069 0.077 -0.058 *0.105- -0.052 **0.333 **0.548 **0.442 

**0.536 1    

 0.695** 0.575** 0.400** -0.145* -0.176** -0.185** 0.019 -0.134* .خودكار آمدي11
**0.535 **0.574 1   

 0.263** 0.360** 0.575** -0.399** -0.397** -0.268** -0.207** -0.347** .امیدواري12
**0.359 **0.373 **0.332 1  

 0.690** 0.722** 0.777** -0.358** -0.365** -0.321** 0.072- -500.3** شادكامی13 
**0.675 **0.712 **0.769 **0.636 1 

  1 2 3 4 1 9 8 2 6 10 11 

يی
گرا

مال
ك

 

           1 .كمالگرايی خود مدار1

          1 0.635** كمالگرايی ديگر مدار. 2

. كمالگرايی جامعه 3

 مدار
**0.524 **0.538 1 

        
می

كا
شاد

 

        1 -0.150* -0.220** 0.033 .خود پنداره4

       1 0.451** 0.068 0.076 0.259** .رضايت از زندگی1

      1 3820.** 0.329** 0.127* 0.151* 0.281** .به لحاظ روانی آماده9

     1 0.458** 0.551** 0.341** 0.131* 0.094 0.175** .سر ذوق بودن8

    1 0.536** 0.442** 0.548** 0.333** 0.119* 0.086 0.244** . احساس زيبايی2

 0.535** 0.695** 0.575** 0.40** 0.106 0.188** 0.336** .خودكار آمدي6
**0.574 1   
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 در گروه معلمان آن های مولفه و شادکامی با کمالگرایی ضریب همبستگی بین ابعاد -3جدول
 درصد 1وجود رابطه معنادار در سطح خطاي  *طه معنادار در سطح خطاي يک درصد وجود راب **

،  stepwiseتحلیل رگرسیون با روش  .كمالگرايی و تفکرات غیر منطقی می تواند بطور معنی داري شادكامی را پیش بینی كند

 مناسبترين روش براي برازش معادله رگرسیون را نشان می دهد.

 بین متغیرهای پیش بین و متغیر مالک همبستگی خطی -2جدول 

 تفکرات غیر منطقی كمالگرايی متغیر هاي پیش بین

 -00392 00112 ضريب همبستگی با متغیرمالك) شادكامی (

Sig 00022 00000 

كامی بین تفکرات غیر منطقی و كمالگرايی رابطه خطی معنادار با متغیر مالك شاد همانطوري كه مالحظه می شود دو متغیر پیش

شادكامی دارند. با  مالك تفکرات غیر منطقی تاثیر بیشتري نسبت به متغیر پیش بین كمال گرايی بر متغیر بین دارند و متغیر پیش

 اجراي اين روش هر دو متغیر پیش بین وارد مدل رگرسیونی شده و حضور اين دو متغیر در معادله رگرسیون معنادار می باشد.

 دگانه و ضریب تعیینضریب همبستگی چن -4جدول 

 ضريب همبستگی چندگانه  ضريب تعیین  ضريب تعیین تعديل شده 

00161 0020 00448 

. اين مقدار ضريب نشان دهنده رابطه نسبتاً شديد بین متغیر مالك و  ضريب همبستگی چندگانه برابر است با 

درصد از تغییرات متغیر مالك با اين متغیرهاي  20( نشان می دهد كه  متغیرهاي پیش بین می باشد.ضريب تعیین ) 

پیش بین توضیح داده می شود.جدول آنالیز واريانس مدلی كه شامل متغیر هاي مستقلی كه تاثیر معنادار بر روي متغیر وابسته دارند 

 بصورت زير می باشد: 

 

 

 0.359** 0.263** 0.360** 0.575** -0.150* -0.192** 0.018- .امیدواري10
**0.373 **0.332 1  

 0.675** 0.690** 0.722** 0.777** 0.017 0.005- 0.224** .شادكامی11 
**0.712 **0.769 **0.636 1 

 واریانس آنالیز جدول -9 جدول

Sig F میانگین مربعات d.f تغییرات منبع مربعات مجموع 
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اين مطلب گوياي آن  .بدست آمده كامالً معنادار است Fگفت كه  می توان Sigهمانطور كه مالحظه می شود با توجه به مقدار 

 ر مالك موثر است .یت كه حداقل يکی از متغیرهاي پیش بین در پیش بینی متغاس

 جدول ضرایب برآورد شده مدل رگرسیون -6جدول 

 ضرايب مدل

 استاندارد ضرايب

 نشده

 استاندارد ضرايب

 شده
T 

 
Sig 

Std. Error B Beta 

 00000 180286 -- 40424 00219 مقدار ثابت

 00000 -20622 -00491 -00183 00094 تفکرات غیر منطقی

 00000 10444 00221 00421 00088 كمالگرايی

( همانطور كه مالحظه می شود وجود مقدار ثابت در مدل و حضور هر دو متغیر پیش بین در مدل  Sigبا توجه به ستون معنی داري )

 درصد معنادار می باشد1در سطح معناداري 

براي تعیین میزان اثر  Betaپیش بینی تغییرات استفاده می كنند، در صورتیکه از ضرايب براي  Bالزم به ذكر است كه از ضرايب 

تغییر يک واحد متغیرهاي پیش بین بر روي متغیر مالك استفاده می شود. بنابر اين الگوي رگرسیونی انتخاب شده بصورت زير می 

 باشد .

 .. 

 طی مناسب براي نشان دادن روابط بین متغیرهاي پیش بین و مالك می باشد .معادله فوق معادله رگرسیون چند متغیره خ

 گیریبحث و نتیجه

 و دارد.نتیجه حاصل از فرضیه فوق با يافته هاي دستغیب منفی معنادار وجود رابطه شادكامی با منطقی غیر تفکرات بین

 نمرات میانگین كه گرفتند نتیجه عادي با تیزهوش وزانآمدانش در شادكامی و غیرمنطقی باورهاي مقايسه ( كه در1363)همکاران

 كه پی برده بودند بین (1328) همکاران و است، سودانی بیشتر آنها در شادكامی میزان و كمتر تیزهوشان در غیرمنطقی باورهاي

عزت »ظر گرفتن اينکه باشد.همچنین با در ن می همسو دارد، وجود داري معنا رابطه غیرمنطقی باورهاي با افسردگی و شادكامی
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و « سالمتی روانی»،«رضايت از زندگی»، پیش بینی كننده ي قدرتمند شادكامی بوده، و با توجه به اينکه «افسردگی»و«نفس

امید  و غیرمنطقی باورهاي بین (كه1321از مولفه هاي شادكامی هستند، نتايج حاصل بطور غیرمستقیم با يافته هايکرمی)« امیدواري»

يافتند، نیز  مستقیم رابطه افسردگی و غیرمنطقی باورهاي ( كه بین1360يافت، و احتشام زاده و همکاران) معکوس ابطهر به آينده

 بیشتري رويدادهاي شادكام افراد شناختی اشاره كرد. بر اساس اين نظريه، همسو می باشد.در تبیین يافته هاي فوق می توان به نظريه

 در تر مثبت را مثبت رويدادهاي و مثبت صورت به را خنثی رويدادهاي نیز و كنند می تجربه است، مطلوب فرهنگی نظر از كه را

 باورهاي دهند. افزايش را خود شادكامی و ذهنی افکارشان، خوشبختی كنترل طريق از قادرند افراد واقع در.گیرند می نظر

 و الزامی و اجباري اهداف به تبديل و آيند می در میالزا و ضروري ترجیحات صورت به كه هستند اهدافی و ها خواست غیرمنطقی

 میگردد.  منجر و نهايتا كاهش شادكامی اضطراب و آشفتگی نشوند، به برآورده اگر و گردد می قطعی

است،  انتظار ، برخالف«پنداره خود«»امیدواري»نتايج بدست آمده بجز رابطه ي كمالگرايی ديگرمدار و جامعه مدار با مولفه هاي 

شديد  فعالیت و لیاقت، شايستگی، كمال بیشترين ارزشمندي را وجود احساس يكه ويژگی افراد كمالگرا اين است كه الزمه اچر

 می كارهايشان معايب و نواقص دنبال به زياد موشکافی؛ براي رسیدن به معیارهاي باال و غیرواقعی تالش می كنند؛ با می دانند

كنند و خودپنداره  می سرزنش را خود ؛ نیستند خشنود خود عملکرد از اكامی می كنند ؛ هرگزگردند؛ احساس حقارت، ناتوانی و ن

(، «پنداره خود«»امیدواري» هاي مولفه )بجز فوق فرضیه از ي ضعیفی دارند.بنابراين شادكامی آنان كاهش می يابد! نتیجه ي حاصل

 معنادار مستقیم رابطه گرايی، كمال با ها آزمودنی روانی سالمت سطح كه گرفتند كه نتیجه( 1324)هاي گردي و همکاران يافته با

 با شادكامی كه دريافتند:( 1361) كیاده حسن و دودانگه( 1361)باباپور خیرالدين و خسروشاهی دارد، و تا حدودي با يافته بهادري

مثبت  كمالگرايی كه نتیجه گرفتند:(2014)دودا و دارد، كراسیون منفی رابطة منفی گرايی كمال با و مثبت رابطة مثبت گرايی كمال

 اينکه به با توجه همسو می باشد همچنین می شود، روانی پريشانی منفی منجر به كمالگرايی و روانشناختی بهزيستی منجر به

 ايه يافته نتايج حاصل بطور غیرمستقیم با دهد، می كاهش را جسم، شادكامی سالمتی عدم و خشم اضطراب، فردي، بین مشکالت

 كه( 1361)همکاران و يافت، كاظمی معنادار مثبت همبستگی شخصی بین مشکالت با كمالگرايی ابعاد بین كه( 1323)بشارت

 دانشجويان و دارد وجود دار معنی تفاوت عادي دانشجويان و باال اضطراب با دانشجويان كمالگرايی، بین بعد سه هر در:  دريافتند

 و محور خود كمالگرايی بین( 1326)و همکاران  بشارت دارند، باالتري بعد،كمالگرايی سه ره در باال امتحان اضطراب داراي

 كه( 2003) الند و سابونچی يافت، منفی همبستگی خشم مهار هاي شاخص با و مثبت همبستگی خشم هاي شاخص با محور جامعه

 بیخوابی، رابطه و تنش و روزانه،سردردها آلودگی ابخو مانند بدنی هاي شکايت با محور جامعه و محور خود كمالگرايی دريافتند

  .باشد می مغاير دارند، نیز مثبت

 قرار تايید مورد سوم فرضبدين ترتیب  كنند. بینی پیش را شادكامی داري معنی بطور توانند می منطقی غیر تفکرات و كمالگرايی

 غیرمنطقی هاي باور نمرات روي از: كه دريافته بودند( 1326)رشیدي و همکاران يافته ي با فوق فرضیه از ي حاصل می گیرد. نتیجه

  كرد، همسو می باشد. بینی پیش را آموزاندانش روان سالمت و اختالل توان می
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