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

 3، افراسیاب پورحسین2، غالمحسین انتصار فومنی1لیال باباجانی گرجی

 چکیده: 

این مطالعه از نوع  .زنجان بود معلمان در شادکامی با غیرمنطقی تفکرات و کمالگرایی رابطه بررسی حاضر پژوهش از هدف

( بودند که از میان آنان  =2822N) 1331در سال  معلمان زنجان شامل تمامی آماري يجامعه .وش همبستگی استتوصیفی به ر

ي اي تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.براي تعیین حجم نمونهاي چند مرحلهنفر زن به روش خوشه 121مرد و  2که میان آنان 

 مقیاس آکسفورد، هاي استاندارد شادکامیپرسشنامه از هاداده آوريجمع برايآماري از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. 

ترتیب  به کرانباخ آلفاي از استفاده با آنها شد. پایایی استفاده اهواز غیرمنطقی باورهاي آزمون و تهران بعدي چند کمالگرایی

 .استفاده گردید چندگانه رگرسیون تحلیل گی،همبست ضریب آزمونهاي از آماري تحلیل براي .گردید گزارش %21و  23%، 28%

 کنند. بین بینی پیش را شادکامی داري معنی بطور توانند می منطقی غیر تفکرات و نتایج به دست آمده نشان داد که کمالگرایی

دارد.  وجود نادارمستقیم مع يبا شادکامی رابطه کمالگرایی بین .دارد معکوس معنادار وجود رابطه شادکامی با منطقی غیر تفکرات

 یعنی با افزایش تفکرات غیرمنطقی، شادکامی کاهش یافته و با افزایش کمالگرایی، شادکامی افزایش می یابد. 

 معلمان غیرمنطقی، تفکرات کمالگرایی، شادکامی،: ها واژه کلید
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 مقدمه 

انی افراد را هر چه بیشتر افزایش دهد و سبک براي دنیاي پر از تنش و فشار امروزي باید به سراغ راهکارهایی رفت که سالمت رو

 چه و کند زندگی بهتر تواند می چگونه که بوده این دنبال به باز دیر از زندگی آنان را بهبود بخشد و منجر به شادکامی شود. انسان

ببرد)امیري مجد و  تلذ دنیا این در زندگی از تواند می سازوکارهایی چه با و کند می فراهم را رضایتش موجبات بیشتر چیزي

 رسیدن براي تالش در همه و است انسانها همة مشترك و نهایی هدف (، شادکامی2111)1(. به اعتقاد باس11،ص1333زري مقدم،

در سالهاي اخیر با گسترش روانشناسی مثبت نگر، مطالعه شادکامی محور اساسی  .(1331باشند)به نقل از یزدانی و آزاد، می آن به

ن خصیصه بوده است. اهمیت نقش شادي در بهداشت روانی و سالمت جسمانی، کارآمدي، بهره وري و مشارکت پژوهش هاي ای

اجتماعی موجب افزایش توجه محققان حوزه هاي روانشناسی، علوم زیستی و علوم اجتماعی، به عوامل موثر بر شادي شده 

 افکار و که دارند اعتقاد 1بندورا آلبرت و 3الیس برتآل ،2بک آرون همچون (. پیشگامانی1331است)نشاط دوست و همکاران،

”  (.2113 ،6وسل از نقل به ؛2111 ، 1فریمن)است شده آموخته انسان رفتار اینکه و دارند، رفتار بر مستقیم و قوي تاثیر احساسات

است.  کرده گزارش نفس عزت و مثبت عاطفه را شاد افراد شخصیتی ویژگی مهمترین فراتحلیلی پژوهش یک در( 1332)8کوپر

 رابطة منفی گرایی کمال با و مثبت رابطة مثبت گرایی کمال با شادکامی که دریافتند( 1333)خیرالدین باباپور و خسروشاهی بهادري

( در مطالعه بررسی شادکامی مردم ایران و عوامل موثر بر آن پی بردند که شادکامی مردم 1333دارد. منتظري و همکاران) منفی

شناختی، اجتماعی،  ابعاد با شادمانی که دهدنشان می( 1331)عابدي و مرادي، جعفري يیافته حد متوسط می باشد همچنین ایران در

 دارد.  رابطه شخصیت جسمانی و هیجانی

 بر هک هستند باورهایی منطقی غیر باورهاي” .است منطقی و باورهاي غیر تفکرات گذارد، می منفی تاثیر شادکامی بر که عواملی از

 و رفتارها کمیت و کیفیت کننده تنظیم و رویدادها به دادن معنی و تفسیر و تعبیر نحوه کننده تعیین عامل و دارند سلطه فرد روان

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

به نقل از  2113الیس )“گرددمی کننده تحریک حوادث با آمیز موفقیت مواجهه مانع و کند می جلوگیري نظم ایجاد از برد، می

 همچون روانی اختالالت از بسیاري با 2منطقی غیر هاي باور که است آن نشانگر تحقیقات(.”  11ص1333 سلیمی وهمکاران،

 و افسردگی از باشند، داشته بیشتري منطقی غیر باورهاي زندگی در که افرادي یعنی. دارد معنادار رابطه اضطراب و افسردگی

                                                           
1 - Buss 
2 -Beck 

3 - Ellis 
4 - Bandura 

5 - freeman 
6 - Vasile 

7 -cooper 
8 - Irrational belifs 
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 در ناکامی تحمل که شود می باعث منطقی غیر باورهاي (. همچنین2111 ،1هارنیش و بریدجس)برند می رنج نیز بیشتري اضطراب

 باورهاي انواع پژوهشی، بین در( 2113)3اوراسوا-پریتو و تور-(. بمجو2113وسل، از نقل به ؛2113 ، 2درایدن)بیاید پایین فرد

 و دستغیب (.1333همکاران، و به نفل از سلیمی)یافتند معناداري همبستگی معلمان فرسودگی هاينشانه با غیرمنطقی

 یعنی.است بیشتر آنها در شادکامی میزان و کمتر تیزهوشان در غیرمنطقی باورهاي نمرات میانگین که گرفتند نتیجه( 1333)همکاران

 دارد. وجود تفاوت شادکامی و غیرمنطقی باورهاي نظر از عادي و هوش تیز موزانآدانش بین

 کمالگرایی که بود رفتاري -شناختی پرداز نظریه نخستین می باشد. الیس 1گذارد کمالگرایی می تاثیر شادکامی بر که عامل دیگري

 تمام در و بوده هوش با الیق، شایسته، کامال باید فرد هک باور این پذیرش”:است کرده تعریف اینگونه را کمالگرایی او .داد شرح را

 براي را بعد سه(  1331) 1فلت و ( هویت 2ص1331به نقل ازعلیزاده صحرایی، خسروي و بشارت، ) باشد. پیشرو ممکن امور

 و با کامل خویشتن به دستیابی براي فرد کوشش شامل که 6مدار خویشتن کمالگرایی”کردند: متمایز یکدیگر از کمالگرایی

 وي دید از باید آنان رفتار و است دیگران رفتار بر فرد تمرکز آن در که 8مدار دیگر کمالگرایی.باشد می واقعی غیر باالي معیارهاي

 و ، معیارها(جامعه و خانواده) دیگران که دارد باور فرد آن در که 2مدار جامعه کمالگرایی.باشد اشتباهی هر از دور و کامل

به نقل از کاظمی )داند می انتظارات این ساختن آورده بر به ملزم را خود او و اند گرفته نظر در او براي فراطیا انتظارات

وجود استانداردهاي باالي کمالگرایانه را براي سالمتی ذهنی و فکري ضروري می داند، در  3آدلر( .”23-31صص1331وهمکاران،

بهنجار)مثبت، سالم، سازش یافته وکارکردي( و نابهنجار)منفی، ناسالم، ناسازش (کمالگرایی را به دو بعد 2111)11حالیکه هماچک

 هاي شکایت با محور جامعه و محور خود کمالگرایی که داد نشان( 2113)11الند و سابونچی پژوهش یافته( تقسیم می کند. نتایج

 که دریافتند( 2111) همکاران و 12سوئنز” .دارند مثبت بیخوابی، رابطه و تنش و روزانه، سردردها آلودگی خواب مانند بدنی

 کاوامورا،(. ”1331چی، نیکنام وگیوه به نقل از شریفی درآمدي،)“دارد نقش آنان فرزندان کمالگرایی ایجاد در والدین کمالگرایی

 با را کامل از کمتر عملکرد که یابند می پرورش هایی خانواده در کمالگرا کودکان بیشتر که معتقدند( 2112)13هامارتز و فراست

                                                           
1 - Bridges R, Harnish R 

2 - Dryden 

3 - Bemejo-tor & Prieto-ursua 
4 - Perfectionism 
5 - Hewitt & Flett 
6 - Self-Oriented 

7 - Other-Oriented 

8 - Social-Oriented 

9 - Adler 
10 - Hamacheck 

11 -Saboonchi,F & Lundh 
12 - Soens 
13 - Kawamura , frost & Hamarts 
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 بین که گرفت نتیجه( 1332) کیاده حسن دودانگه (.1328وهمکاران، جمشیدي از نقل به)“ .دهند می پاسخ ضمنی یا آشکار انتقاد

 معنادار منفی همبستگی شادکامی و منفی کمالگرایی نمره بین و معنادار مثبت همبستگی دختران شادکامی و مثبت کمالگرایی نمره

( نیز در تحقیقی مشابه دریافتند که در هر سه بعد کمالگرایی، بین دانشجویان با اضطراب باال 1331ظمی و همکاران)کا .دارد وجود

 و دانشجویان عادي تفاوت معنی دار وجود دارد و دانشجویان داراي اضطراب امتحان باال در هر سه بعد، کمالگرایی باالتري دارند.

 از.است همراه عشق و لذت، رضایت، با که است مثبت احساس نوع یک شادکامی دهد کهبررسی ادبیات پژوهش نشان می

 ایجاد لذت چه گر امیال، ارضاي گرایی فضیلت نظردیدگاه از شود ولی می شادکامی به منجر لذت کسب گرایی، لذت نظردیدگاه

 احساسات) ها لذت.داند می ها وديخشن و ها لذت حاصل را شادکامی سلیگمن، .شود نمی شادکامی به منجر همیشه ولی کند می

 آنها در تفکري هم اگر و بوده زودگذر آنها.برخوردارند قوي هیجانی و روشن حسی هاي مولفه از که هستند هایی خوشی(  خام

 باضطرا یا و آشفتگی، پریشانی باعث که نیستند رویدادها و وقایع این هاي گدشتهبر اساس نتایج پژوهش. است اندك باشد، بسیار

 باعث همچنین و آشفتگی، پریشانی، اضطراب باعث که هاست پدیده و وقایع از فرد خود باور و برداشت بلکه شوند می آدمی

. انجامد می شادکامی کاهش به غیرمنطقی و منفی افکار همچنین .شوند می وي زندگی در متعددي مشکالت آمدن بوجود

 اساسی بخش را بودن کامل براي تالش آدلر.دارد تاثیر افراد شادکامی بر که ستا انواع تفکرات غیرمنطقی از یکی نیز کمالگرایی

 رنجوري روان از مشترکی نشانه عنوان به را کمالگرایی دانست. برعکس، فروید می ناشایستگی و حقارت احساس به انسانی پاسخ

 دانست  می گري تنبیه و گیر برتر، سخت من وجود ي نتیجه را آن و کرده تلقی وسواسی رنجوري روان خصوصا

 نظام اهداف تحقق در تواند می او رضایت و دارد نظام این در خاصی تربیت، اهمیت و تعلیم نظام عناصر از یکی عنوان معلم به

 اجتماعی رفاه و توسعه امر در مهم بسیار عوامل از معلمان شغلی رضایت عبارتی به.باشد داشته بسزایی تاثیر پرورش و آموزش

 آنان نارضایتی دالیل بررسی را معلمان شغلی رضایت مطالعه براي ضروري دالیل از یکی(  2111)2اکپارا. (1،2112داهللاست)عب

 که چرا. شود کمک معلم توسط پرورش و آموزش بازده افزایش نتیجه در و معلمان شادمانی افزایش به طریق این از تا داند می

 محیط آن در تحصیل به آموزاندانش تشویق و مدرسه محیط در معلم توسط زنده و شاد محیطی کردن فراهم موضوع این پیامد

 سوال این پاسخ یافتن صدد پژوهشگر در شده ذکر موارد به توجه (. لذا با82، ص1333شیبانی، پور و اعراب به نقل از علی)“ است

 به پاسخ یافتن پی در و این اساس دارد؟ بر وجود رابطه در معلمان شادکامی با منطقی غیر تفکرات و کمالگرایی بین آیا که است

 گردید شادکامی در معلمان شهر زنجان انجام منطقی با غیر تفکرات با تعیین رابطه کمالگرایی هدف با پژوهش این فوق سؤاالت

 :شد تدوین زیر هاي فرضیه بدین منظور و

 .کنند بینی پیش را کامیشاد داري معنی بطور توانند می منطقی غیر تفکرات و کمالگرایی -1

 .دارد معکوس وجود رابطه شادکامی با منطقی غیر تفکرات بین -2

                                                           
1 - Abdollah 

2 - Okpara 
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 .دارد معنی داري وجود رابطه شادکامی با کمالگرایی بین -3

 روش

روش همبستگی انجام  به است که توصیفی مطالعات يمقوله در پژوهش اهداف و موضوع ماهیت به توجه حاضربا پژوهش

  گرفته است.

 گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهعهجام

آمار  طبق می باشدکه 31 سال در زنجان شهر متوسطه و راهنمایی ابتدایی، مقطع 3 تمامی معلمان حاضر شامل پژوهش يجامعه 

 گیري، نمونه نفر مرد بوده اند. روش 1168و  زن نفر 1621بوده که از این تعداد،  نفر 2822 زنجان استان پرورش و آموزش اداره

شد با رعایت  نفرتعیین 316 نمونه مورگان، حجم جدول از استفاده آماري با جامعه تعداد به توجه تصادفی بود. با اي طبقه اي خوشه

 شهر زنجان، پرورش و آموزش دوگانه نواحی بین از نفر زن تعیین شدند. پس از آن 121نفر مرد و  221، نسبت زن و مرد در نمونه

شدند و  برگزیده تصادفی بصورت مدرسه 21 مذکور، ناحیه مدارس کلیه بین از سپس و .شدند انتخاب تصادفی بصورت ناحیه یک

 .شد در اختیار آنان قرار داده پرسشنامه

 ابزار پژوهش

 :شد زیراستفاده ابزارهاي از ها داده آوري جمع براي

 پایایی و باشد. روایی می سؤالی 23 مقیاس تفاده شد. اینشادکامی آکسفورد اس پرسشنامه گیري شادکامی از اندازه منظور به -1

( روایی سازه باال و قابل قبولی را براي 2112است.هیل و آرگیل ) گرفته قرار بررسی مورد متعددي تحقیقات در پرسشنامه این

هاي انسان  آکسفورد از طریق همبستگی با مقیاس هاي خود گزارش دهی صفات شخصیتی و نیرومندي شادکامی پرسشنامه

 33 مقدار و بررسی کرونباخ آلفاي روش از استفاده با آنرا پایایی ضریب نیز( 1331) نورباال و پور علی گزارش کردند. همچنین

 پایایی آکسفورد، ضریب شادکامی پرسشنامه هنجاریابی هدف با پژوهشی در نیز( 1333)زارعی و نژاد هادي .آوردند بدست درصد

 کردند گزارش درصد 28کرونباخ، آلفاي روش از استفاده با زنجان استان شهرهاي انآموزدانش براي آنرا

 سؤالی 11 مقیاس استفاده شد. این اهواز منطقی غیر باورهاي عاملی 1 پرسشنامه از منطقی غیر باورهاي گیري اندازه منظور به -2

 کردننیمه دو روش و کرونباخ آلفاي ضریب از شده استخراج عامل چهار درونی همسانی و آزمون پایایی سنجش باشد. براي می

 عاملی ساختار بررسی اولیه نمونه از غیر) نفر 113 آماري جمعیت بین از آن ، روایی و پایایی بررسی منظور به. کردند استفاده آزمون

 غیرمنطقی باورهاي سؤالی صد آزمون و( 1IBT-A) اهواز غیرمنطقی باورهاي آزمون تصادفی، دو شیوه به و انتخاب( آزمون

. است بخش رضایت عامل چهار درونی همسانی ضرایب آمده دست به نتایج اساس بر. کردند اجرا زمانطور هم  به را (1363جونز)

 در ضریب این که شد برآورد 28/1(  IBTو 1IBT-A) آزمون دو همزمان اجراي) همگرا روایی روش از آزمون روایی ضریب

 و کرونباخ آلفاي روش دو از آزمون ضرایب پایایی تردقیق بررسی براي معتمدین و عبادي.است بوده معنادار نیز 111/1 سطح

 آمد. دست به 862/1و 813/1 نامهپرسش کل براي ترتیب به که کردند استفاده نیز تنصیف
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 خود بعد 3 در سوال 31شاملمقیاس  استفاده شد. این تهران بعدي چند کمالگرایی پرسشنامه کمالگرایی از اندازه منظور به -3

( اعتبار محتوایی مقیاس کمال گرایی چند بعدي تهران را با استفاده از 1326باشد. بشارت )محور می جامعه و محور محور،دیگر

( 63/1( و کمال گرایی جامعه مدار )82/1(، کمال گرایی دیگر مدار )21/1ضرایب توافق کندال براي ابعاد کمال گرایی خودمدار )

نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته را براي مولفه  82اسبه و ضریب بازآزمایی همبستگی بین نمره هاي مح

بدست آورده  r=21/1، و براي کمال گرایی جامعه مدارr =83/1، براي کمال گرایی دیگر مدار  r=21/1کمال گرایی خودمدار 

( n=111الگرایی تهران را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي کل آرمودنی ها )است. همچنین همسانی درونی مقیاس کم

محاسبه شد که نشانه  21/1و کمال گرایی جامعه مدار  31/1، کمال گرایی دیگر مدار 31/1براي مولفه هاي کمال گرایی خودمدار 

 همسانی درونی رضایت بخشی است. 

 

 ستفاده در پژوهش فوقهای مورد ا. پایایی پرسشنامه1جدول 

 کمالگرایی      منطقی غیر باورهاي     شادکامی متغیر

 %83  /21   /21 ضریب پایایی

  تحلیل و روش های تجزیه

 رگرسایون  همبساتگی، تحلیال   ضاریب  آزماون  از هاا فرضیه آزمون و شده آوريجمع هاي داده تحلیل و تجزیه براي تحقیق در این

 استفاده گردید. چندگانه

 ایج نت

 های توصیفییافته

 های توصیفی متغیرهای پژوهش . آماره3جدول 

 کمالگرایی      منطقی غیر باورهاي شادکامی ها گروه

 M S M S M S 

 31/12  31/1  11/11  61/3  82/23  86/3  

 

و کمالگرایی به صورت میانگین، انحراف اساتانداردو آمارهااي توصایفی،     منطقی غیر باورهاي،  شادکامیامتیاز افراد تحت بررسی 

نفار از افاراد تحات بررسای،      316در کمالگراییدهند که میانگین هاي پژوهش نشان می( ارائه شده است. یافته2محاسبه در جدول )

 می باشد.  منطقی رغی باورهايو  شادکامیبیشتر از متغیرهاي  86/3با انحراف استاندارد  82/23برابر با 

 های استنباطییافته

 .: کمالگرایی و تفکرات غیر منطقی می تواند بطور معنی داري شادکامی را پیش بینی کند 1فرضیه 
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براي آزمون فرضیه فوق از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی استفاده گردید. کمالگرایی و تفکرات غیر منطقای متغیار هااي پایش     

 مالك می باشد.بین و شادکامی متغیر 

 : ضرایب همبستگی خطی بین متغیرهای پیش بین و متغیر مالک 2جدول 

 تفکرات غیر منطقی کمالگرایی متغیر هاي پیش بین

 -11362 11112 ضریب همبستگی )شادکامی (

Sig 11122 11111 

ی معنادار با متغیار ماالك شاادکامی    بین تفکرات غیر منطقی و کمالگرایی رابطه خط همانطوري که مالحظه می شود دو متغیر پیش

شاادکامی دارناد.    ماالك  تفکرات غیر منطقی تاثیر بیشتري نسبت به متغیر پیش بین کماال گرایای بار متغیار     بین دارند و متغیر پیش

 بنابراین میزان تاثیر متغیر هاي پیش بین بر متغیر مالك یکسان نمی باشد.

 : ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین1جدول 

 ضریب تعیین تعدیل شده

 

 ضریب تعیین

 

 ضریب همبستگی چندگانه

 

11131 1121 11118 

. این مقدار ضریب نشان دهنده رابطه نسابتا  شادید باین متغیار ماالك و       ضریب همبستگی چندگانه برابر است با 

درصد از تغییرات متغیر مالك با این متغیرهاي  21که ( نشان می دهد  متغیرهاي پیش بین می باشد.ضریب تعیین ) 

پیش بین توضیح داده می شود، بقیه تغییرات مربوط به متغیرهاي دیگري است که در نظر گرفته نشده اند .اشکال ضاریب تعیاین در   

گري به نام ضاریب  این است که درجات آزادي را به حساب نمی آورد، از این رو برخی آماردانان ترجیح می دهند که شاخص دی

تعیین تعدیل شده را مورد استفاده قرار دهند.این ضریب، همان ضریب تعیین معمولی است که مقدار آن باا درجاات آزادي تعادیل    

است . جدول آنالیز واریانس مدلی که شامل متغیر هاي مستقلی  11131شده است.مقدار ضریب تعیین تعدیل شده در این مدل برابر 

 ار بر روي متغیر وابسته دارند بصورت زیر می باشد:که تاثیر معناد

 واریانس آنالیز جدول :9 جدول

Sig F میانگین مربعات d.f تغییرات منبع مربعات مجموع 

 11111 121213   111331 

11336 

2 

313 

311 

221822 

1111123 

1131381 

 رگرسیون

 ها مانده

 کل
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بدست آمده کامال  معنادار است .ایان مطلاب گویااي آن     Fگفت که  می توان Sigهمانطور که مالحظه می شود با توجه به مقدار 

است که حداقل یکی از متغیرهاي پیش بین در پیش بینی متغیر مالك موثر است . بعدي جدول ضرایب متغیرهاي پایش باین اسات    

 .این جدول ضریب متغیر هاي پیش بین استاندارد نشده و استاندارد شده را نشان می دهد.

 : جدول ضرایب برآورد شده مدل رگرسیون 6ل جدو

 ضرایب مدل

 استاندارد ضرایب

 نشده

 استاندارد ضرایب

 شده
T 

 
Sig 

Std. Error B Beta 

 11111 181283 -- 11121 11216 مقدار ثابت

 11111 -21322   -11161      -11183 11161  تفکرات غیر منطقی

 11111 11111 11221 11121 11188 کمالگرایی

( همانطور که مالحظه می شود وجود مقدار ثابت در مدل و حضاور هار دو متغیار پایش باین در       Sigبا توجه به ستون معنی داري )

درصد معنادار می باشد.بنابراین می توان گفت تفکرات غیرمنطقی و کمالگرایی مای توانناد شاادکامی را     1مدل در سطح معناداري 

 پیش بینی کنند.

 .دارد معکوس وجود رابطه شادکامی با منطقی غیر تفکرات بین -2فرضیه 

 3: نتایج ضریب هبستگی فرضیه 7جدول 

 شادکامی منطقی غیر 

 منطقی غیر

 -/.218 1 همبستگی پیرسون

 113/1 1 سظح معنی داري

 316 316 تعداد

باا اطمیناان    شاادکامی  باا  منطقای  غیر تتفکرا بین که دهد( نشان می8جدول) در پیرسون همبستگی آزمون ازاجراي حاصل نتایج

 فرضایه  و میشاود  رد صفر فرض آمده به دست نتایج به توجه با بنابراین (R=-/217). دارد وجود مثبت معنادار همبستگی 31/1

 .دارد وجود معکوس رابطه شادکامی با منطقی غیر تفکرات بین دیگر شود. به عبارتمی تأیید فوق

 .دارد معنی داري وجود رابطه شادکامی با کمالگرایی : بین3فرضیه 

 2: نتایج ضریب هبستگی فرضیه8جدول 

 شادکامی کمالگرایی 

 

 کمالگرایی

 /13 1 همبستگی پیرسون

 111/1 1 سظح معنی داري
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 316 316 تعداد

 31/1اطمیناان   باا  شاادکامی  باا  کماالگرایی  باین  کاه  دهاد ( نشان می3جدول ) در پیرسون همبستگی آزمون ازاجراي حاصل نتایج

 فاوق  فرضایه  و شاود مای  رد صافر  فرض آمده به دست نتایج به توجه با بنابراین (R=/59). دارد وجود مثبت معنادار همبستگی

 .دارد وجود مثبت معنادار رابطه شادکامی و کمالگرایی بین دیگر شود. به عبارتمی تأیید

 گیری:بحث و نتیجه

 قارار  تاییاد  مورد اول کنند. بدین ترتیب فرض بینی پیش را شادکامی داري معنی بطور انندتو می منطقی غیر تفکرات و کمالگرایی

 غیرمنطقی هاي باور نمرات روي از: که دریافته بودند( 1333)یافته ي سلیمی و همکاران با فوق فرضیه از ي حاصل می گیرد. نتیجه

 مسو می باشد.کرد، ه بینی پیش را آموزاندانش روان سالمت و اختالل توان می

 دارد و فرض اول مورد تایید قرار گرفت. منفی معنادار وجود رابطه شادکامی با منطقی غیر تفکرات بین

 آموزاندانش در شادکامی و غیرمنطقی باورهاي مقایسه ( که در1333)همکاران و نتیجه حاصل از فرضیه فوق با یافته هاي دستغیب

اسات،   بیشاتر  آنهاا  در شاادکامی  میازان  و کمتر تیزهوشان در غیرمنطقی باورهاي نمرات گینمیان که گرفتند نتیجه عادي با تیزهوش

 دارد، همساو  وجاود  داري معنا رابطه غیرمنطقی باورهاي با افسردگی و شادکامی که پی برده بودند بین (1328) همکاران و سودانی

بینی کننده ي قدرتمند شادکامی بوده، و با توجه باه اینکاه   ، پیش «افسردگی»و«عزت نفس»باشد.همچنین با در نظر گرفتن اینکه  می

از مولفه هاي شاادکامی هساتند، نتاایج حاصال بطاور غیرمساتقیم باا یافتاه هااي          « امیدواري»و « سالمتی روانی»،«رضایت از زندگی»

 و غیرمنطقای  ورهااي با ( کاه باین  1331( که بین باورهاي غیرمنطقی و عزت نفس رابطه معکوس یافت، نشاط دوست)1331یزدانی)

یافات، مارادي و    منفای  رابطاه  تفاهم زناشاویی  و غیرمنطقی باورهاي ( که بین1331یافت، مرادي) معکوس رابطه رضامندي زوجین

دارد،  معنادار معکوس رابطه آنها غیرمنطقی تفکرات میزان با ها آزمودنی روانی سالمت سطح که گرفتند که نتیجه (1331)همکاران

 و اجباري اهداف به تبدیل و آیند می در الزامی و ضروري ترجیحات صورت به که هستند اهدافی و ها خواست قیغیرمنط باورهاي

گردد.باه نظار الایس نیاز     مای  منجر و نهایتا کاهش شادکامی اضطراب و آشفتگی نشوند، به برآورده اگر و گردد می قطعی و الزامی

 کنناده  تفکار،تعیین  س و سرانجام به تنفر از دیگران می انجامد.به اعتقااد شاارف  افکار غیرمنطقی به تنفر از خویش، رفتار مخرب نف

 تنهایی به روانی و فشار حادثه که است معتقد نیز الزاروس.داشت خواهد پی در را عواطف در تفکر، تغییر در تغییر و است احساس

دارد.پاس، هار چاه     اساسای  نقاش  بیمااري  ایجاد در هک است فرد وسیله به آن ارزیابی و تفسیر بلکه شود نمی روانی اختالل موجب

 افکار، غیرمنطقی تر باشد، شادکامی کمتر است و برعکس.

 حسان  و دودانگاه ( 1333)باباپور خیرالادین  و خسروشاهی داشت. با یافته ي بهادري معنادار مستقیم گرایی با شادکامی رابطه کمال

دارد همساو مای باشاد.     منفای  رابطاة  منفای  گرایی کمال با و مثبت رابطة مثبت گرایی کمال با شادکامی که دریافتند:( 1332) کیاده

شاود.   مای  افاراد  در افساردگی  و استرس، اضاطراب  افزایش شادکامی، به منجر گرایی کمال که معتقدند( 2111)همیلتون و شویتزر

 معناادار  مثبات  همبستگی شخصی بین شکالتم با کمالگرایی ابعاد بین که( 1333)بشارت هاي یافته نتایج حاصل بطور غیرمستقیم با
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 عاادي  دانشاجویان  و بااال  اضاطراب  باا  دانشاجویان  کمالگرایی، باین  بعد سه هر در:  دریافتند که( 1331)همکاران و یافت، کاظمی

 باشدهمسو می  دارند، باالتري بعد،کمالگرایی سه هر در باال امتحان اضطراب داراي دانشجویان و دارد وجود دار معنی تفاوت

 گردد  می براساس نتایج پژوهش پیشنهاد

 قارار  متولیاان  اختیار در آنان وضعیت از مناسبی هاي آگاهی تواند می مناسب زمانی هاي فاصله میزان شادکامی معلمان با سنجش -

 .شود گرفته نظر در افزایش شادکامی آنان براي مناسبی جایگاه کشور کالن هاي ریزي برنامه در تا دهد

ل کارگاههاي آموزشی الزم در زمینه تغییر تفکرات غیرمنطقی براي کارمندان )مثل آموزش تئوري انتخاب ویلیام گلسر( و تشکی -

 (....و خشم ارتباطی،کنترل مهارتهاي زندگی به آنان)مثل مهارتهاي آموزش

به خانواده هاا نیاز پیشانهاد مای گاردد باراي       از آنجا که روشهاي تربیتی والدین بر میزان کمالگرایی فرزندان تاثیر می گذارد، لذا  -

کاهش کمالگرایی منفی و نهایتا افزایش شادکامی فرزندان روشهاي موثر تربیتی را اعمال نمایند.و در این راستا به مسئولین آموزش 

 و پرورش نیز پیشنهاد می گردد: به موضوع آموزش خانواده توجه الزم را مبذول نمایند.

 گردد می پیشنهاد پژوهشگران همچنین به

 آموزان، والدین انجام دهند. تحقیقی مشابه در گروههاي دیگر مثل دانش -

کمالگرایی مثبت و منفی را مورد سنجش قرار داده و نتیجه ي آنرا با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه سه بعادي کماالگرایی در    -

 تحقیق حاضر، مورد مقایسه قرار دهند.

 کامی را مورد بررسی قرار دهند.عوامل موثر بر شاد -

پژوهش عدم همکاري بعضی از مدیران مدارس با محقاق در تکمیال نماودن پرسشانامه هاا توساط معلماان         این هاي محدودیت از

 .شود رعایت احتیاط جانب بهسایر مناطق نتایج تعمیم در است الزم وجامعه آماري شهر زنجان بوده و لذا

 منابع

 . تهران:انتشارات رشد.1322ویلیام.روانشناسی اهمالکاري برتعلل ورزیدن.ترجمه ي محمد علی فرجاد، الیس، آلبرت و جیمزنال،

 (.رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه دار شهر اراك.فصلنامه علوم رفتاري.1333امیري مجد، مجتبی و زري مقدم، فاطمه.)

 طب فصلنامه. پرستاران در دموگرافیک متغیرهاي و شادکامی و معنوي هوش بین رابطه. (1333). حاتمی، حمیدرضا و اطمهزاده، ف فریبرز، اکبري باقري،

 . 1شماره ،11 سال.بوشهر درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم جنوب، دانشگاه

 روانشناسی، دانشجویان. مجله در شادکامی احساس با گرایی لکما و هویتی هاي سبک (. رابطه1333جلیل.) خسروشاهی، جعفر و باباپورخیرالدین، بهادري

 .61 شماره

 .2 شماره ،11 سال ایران، بالینی روانشناسی در روانپزشکی مجله. کمالگرایی با خانواده پذیري انعطاف و انسجام رابطه. (1328).، بهنام، ودیگران جمشیدي

 علم. نشر:  ،تهران اول چاپ.بیماري( یا سالمت گرایی)کمال (.1322).هانی صحرایی، ام علیزاده و زهره خسروي،

آموزان تیزهوش با عادي.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، (.مقایسه باورهاي غیرمنطقی و شادکامی در دانش1333دستغیب، زهرا ، و دیگران.)

 .3، شماره22دوره 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]
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آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران.پایان نامه کارشناسی و شادکامی با کمالگرایی دانش (.رابطه بین خودکارآمدي1332دودانگه حسن کیاده، سوگل.)

 ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.

 رفتاري، معلو تحقیقات فصلنامه دو.تهران( عج...)ا بقیه بیمارستان در شاغل درپرستاران تنش و فرسودگی میزان بررسی. (1333).حسین، ودیگران سید سلیمی،

 .2 شماره ،3 دوره

 اهواز.  شهیدچمران دانشگاه مهندسی دانشکده پسر دانشجویان غیرمنطقی باورهاي با افسردگی و شادکامی رابطه سودانی، منصور، ودیگران.بررسی

 دانشکده.آموزاندانش در منفی و ثبتم کمالگرایی  با غیرمنطقی باورهاي رابطه. (1331 ).محمدعلی بشارت، خسروي، زهره و هانی، صحرایی، ام علیزاده

 .1 شماره ،6 دوره الزهرا، دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم

 نوین هاي پژوهش فصلنامه. معلمان بین در شغلی رضایت با شادکامی و امیدواري بین رابطه بررسی. (1333).شیبانی، خدیجه اعراب و احمد پور، علی

 .22 شماره ، 6 روانشناختی، سال

 فصلنامه. عادي دانشجویان و باال امتحان اضطراب با دانشجویان میان در کنترل مکان و کمالگرایی ابعاد مقایسه.(1331).ودیگران فاطمه، ی، سیدهکاظم

 .3 شماره ،3 سال درمانی، روان و مشاوره فرهنگ

 (، تهران: سایه سخن.1331(.تئوري انتخاب)در آمدي بر روانشناسی امید(.ترجمه علی صاحبی)1332گلسر، ویلیام.)

 .2، شماره 8(.شادمانی و شخصیت. تازه هاي علوم شناختی، سال 1331ابراهیم و عابدي، محمدرضا.) مرادي، مریم، جعفري، سید

 و انپزشکیرو مجله. جسمانی و روانی سالمت و شادکامی با شخصیت عاملی پنج الگوي وجوه و عوامل رابطه.(1322).وفایی، مریم آگیالر و مغانلو، مهناز

 .3 شماره ،11 ایران، سال بالینی روانشناسی

 .1 شماره ،11 تبریز، سال دانشگاه روانشناسی پژوهشی -علمی پایش فصلنامه. آن بر موثر عوامل و ایران مردم شادکامی میزان.(1333).منتظري، علی، ودیگران

 .11، شماره3فصلنامه خانواده پژوهی، سال.همسران کارکنان شرکت فوالد مبارکه(.تعیین عوامل موثر بر شادکامی 1331نشاط دوست، حمیدطاهر، ودیگران.)

روانشناسی  در پژوهش و دانش.آموزاندانش در شادکامی و اي مقابله هاي سبک دینی، نگرش بین رابطه بررسی. (1331).آزاد، حسین و اهلل یزدانی، فضل

 .16 سال اصفهان، آزاد دانشگاه
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