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 چکیده 

گرایی به انجام شناختی بر اساس کمالبینی بهزیستی روانتفاوت دختران و پسران دانشجو در پیشتحقیق حاضر با هدف بررسی 
از ی اچندمرحلهای ی تصادفی خوشهریگنمونهنفر با روش  341ای با حجم و نمونه همبستگیپژوهش توصیفی، از نوع وش ر رسید.

بودند؛  94-95در سال تحصیلی مشغول به تحصیل دانشگاه صنعتی سیرجان که کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی 
 گرایی فراسمقیاس چندبعدی کمال و ریف شناختیروان بهزیستی مقیاسهای، پرسشنامهها از داده گردآوریبه منظور  انتخاب شد.

شناختی همبستگی منفی و معنادار و بین بعد مثبت گرایی با بهزیستی روانین بعد منفی کمالهای پژوهش باستفاده گردید. یافته
رغم همبستگی منفی و معنادار شناختی همبستگی مثبت و معناداری را در بین دو گروه نشان داد. علیگرایی با بهزیستی روانکمال

بستگی منفی این دو متغیر در پسران معنادار نبود. نتایج حاصل از شناختی در دختران همگرایی با بهزیستی روانسازه کلی کمال
گرایی منفی و شناختی بر اساس کمالبینی بهزیستی روانهایس در تحلیل رگرسیون نشان داد پیش پردازشگربرنامه الحاقی 
لی جنسیت در رابطه نمره کلی نقش تعدی کهیدرحالگرایی مثبت در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری نداشت همچنین کمال

و  های خود انتقادگر شدیدارزیابیگرا در افراد کمال ازآنجاکه(. p<05/0شناختی دانشجویان معنادار بود )گرایی با بهزیستی روانکمال
محسوب گردد لذا  شناختیبه بهزیستی روان شخصتواند مانعی جدی، در دستیابی می نگرانی افراطی ناشی از ترس از شکست

 .ای دور از انتظار نیستشناختی نتیجهگرایی با بهزیستی روانهای جنسیتی در رابطه کمالتفاوت

 گرایی منفیگرایی مثبت؛ کمالگرایی؛ کمالشناختی؛ کمال: بهزیستی روانهادواژهیکل

 

 

 مقدمه

شناسان عملکرد مطلوب و ارتقا سالمت روانی افراد مورد توجه روان، بهزیستی به عنوان بهبود نگرشناسی مثبتروان امروزه در بستر
ی رابطه ،پذیرش خویشتنشناختی مفهومی چند بعدی است که در ابتدا توسط ریف ارائه شد و شامل شش مولفه بهزیستی روان .باشدمی

ی تالش برای س بهزیستی دربرگیرندهبر این اسااست.  مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط محیطی، هدف در زندگی و رشد شخصی
بهزیستی  های متعددی رابطهپژوهش (.1989های واقعی فرد است که ممکن است همواره توام با لذت نباشد )ریف، کمال و تحقق توانایی

 . (2016ریف، )اند شناختی را با گستره وسیعی از متغیرهای سالمت روانی نشان دادهروان
های متعددی بررسی شده است در پژوهش سالمت روانیمتغیرهای  رابطه آن باکه  است شخصیتی یهاخصلتگرایی از جمله کمال
و  مثبت آثار ،مطالعات نتایجشناختی صورت گرفته است. گرایی با بهزیستی روانهای اندکی در چگونگی رابطه کمالتاکنون پژوهش هرچند

ای گرایی به عنوان خصیصهکمالبر های صورت گرفته پژوهش بیشتر اگرچه .اندتأیید کرده رفتارها و عواطف افکار، بر را گرایی منفی کمال
( یکی از 1990مدل شش بعدی فراست ) گرایی،به کمال بعدیچنددیدگاه  در راستا .(2006اند )استوبر و اتو، تک بعدی و منفی متمرکز بوده

، مارتن، لهارت فراست. باشدفاده فراوان بوده است و از اعتبار مناسبی برخوردار میهای اخیر مورد توجه و استهایی است که در پژوهشمدل
جهت های انتقادیِ بیسو و ارزیابیگرایی به آرزوی شخص در دستیابی به معیارهایِ عملکرد باال از یک ( در تعریف کمال1990) و روزنبالت

 .دانندتشکل از شش مولفه بر دو بعد منفی و مثبت میو آن را م از عملکردهای خویش از سوی دیگر اشاره دارند
 سالمتگرایی منفی با کمال وروانی رابطه مثبت  سالمتگرایی مثبت با کمال ( نشان دادند1388پور )نژاد و گرانمایهبشارت، حبیب

گرایی شناختی تاثیر مثبت و کمالروانگرایی مثبت بر بهزیستی دهد که کمالنشان می هاپژوهشنتایج همچنین  رابطه منفی دارد.روانی 
گرایی بهنجار در ابعاد تسلط بر محیط و هدف نمره افراد با کمال. (2015سیلتاس، شناختی تاثیر منفی دارد )کانتن و یِمنفی بر بهزیستی روان

 .(2015تر است )پار  و یون،، گرای نابهنجار باالگرا و کمالشناختی در مقایسه با افراد غیرکمالدر زندگی مقیاس بهزیستی روان
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ساز و به طور ویژه دانشجویان به عنوان جمعیت آینده روانی افراد سالمت یارتقا در شناختیبهزیستی روان یاهمیت سازه به توجه با
 در و به ویژه دنیاگرایی در کمال شناختی وبهزیستی روان انجام شده در زمینه رابطه هایپژوهش به اند  بودن با عنایت و سو یک زا

نقش هدف پژوهش حاضر تعیین  شناختی ضرورت دارد.ی شخصیتی با بهزیستی روانایران، انجام پژوهش برای بررسی رابطه این سازه
های پژوهش حاضر عبارتن بودند از: بر این اساس فرضیهشناختی دانشجویان بود و گرایی با بهزیستی روانتعدیلی جنسیت در رابطه کمال

بینی بهزیستی جنسیت در پیش -2کنندگی دارد. گرایی منفی نقش تعدیلشناختی بر اساس کمالبینی بهزیستی روانجنسیت در پیش -1
گرایی شناختی بر اساس کمالبینی بهزیستی روانجنسیت در پیش -3کنندگی دارد. گرایی مثبت نقش تعدیلشناختی بر اساس کمالروان

 کنندگی دارد.نقش تعدیل

 

 روش
 کنندگانشرکت

دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی سیرجان در سال  تمامی شامل ،جامعه آماری
که با  دست آمده نفر ب 341 از فرمول کوکران با استفاده حجم نمونهبود. پسر(  1894و دختر  1136نفر ) 3030 متشکل از ،94-95تحصیلی 
های گروه تمامیگونه بود که ابتدا از بین گیری بدینشیوه نمونه انتخاب شدند.ای ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهاز روش نمونه استفاده
-ی و از بین هر یک از گروهتصادف ه صورتبتعدادی گروه  در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند( دانشجویان)همه  دانشگاهآموزشی 

 341ای به حجم حداقل های انتخاب شده، نمونهسپس از بین تمام دانشجویان کالسه صورت تصادفی انتخاب شد. ها، تعدادی کالس ب
پرسشنامه کامل  29تعداد  های توزیع شده،آوری پرسشنامهپس از جمع .شدندنفر به طور تصادفی از بین دانشجویان دختر و پسر انتخاب 

یکصد و چهل و  .درصد بود( 91شد )نرخ بازگشت برابر با جهت تحلیل استفاده  پرسشنامه 312تکمیل نشده بود که کنار گذاشته شد و تعداد 
سال و پسران  82/20)دختران  سال 03/21میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش بودند. پسر نفر نمونه  165دختر و نمونه  هفت نفر

پژوهش، توصیفی و روش  .سال قرار داشتند 24تا  18درصد افراد در محدوده سنی  7/97بود که سال  32تا  18در محدوده  و سال( 21/21
  از نوع همبستگی است.

 ابزار 
آیتمی است که  120مقیاسی (، RSPWBشناختی ریف )بهزیستی روان مقیاس: (RSPWB) ریف شناختیروان بهزیستیمقیاس 
شناختی از روان گیری بهزیستیبه منظور اندازهدر این پژوهش  شد. طراحی شناختیروان گیری بهزیستیبه منظور اندازه( 1989توسط ریف )

شامل شش خرده  این پرسشنامه .گردیداستفاده ( تهیه شده است 1995که توسط ریف و کیس ) RSPWBسوألی( مقیاس  18) کوتاه فرم
است و هر خرده مقیاس  ی مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط محیطی، هدف در زندگی و رشد شخصیرابطه ،پذیرش خویشتنمقیاس: 

 هعامل به عنوان نمر 6مجموع نمرات این و  شود( سنجیده می6تا کامالً موافقم= 1کامالً مخالفم=از ) ایبر اساس طیف لیکرت شش درجه
تا  7/0از  اصلی مقیاس با ریف شناختی روان بهزیستی مقیاس کوتاه نسخۀ همبستگی گردد.شناختی فرد محاسبه میتی روانکلی بهزیس

های با دیگر مقیاس این مقیاس( روایی عاملی و روایی همگرای 1989در پژوهش ریف ) (.2006سینگر،  و است )ریف بوده نوسان در 89/0
 .(1995و کیس،  ریف؛ 1989مناسب گزارش شده است )ریف،  این مقیاسروایی و اعتبار . (>001/0p)سالمت روانی تأئید شده است 
  .( گزارش شده است1در جدول )پژوهش این در RSPWB  ضریب آلفای کرونباخ مقیاس

مختلف  سوالی است که به منظورسنجش ابعاد 35ای نامهپرسش ،مقیاساین  :(FMPS) گرایی فراستکمالچند بعدی مقیاس 
 این در مثبت و منفی بعد دو که کردند مشخص( 1993) همکاران و فراست .( ساخته شد1990فراست و همکاران )توسط  گراییکمال

 از شخص در  اشتباهات، درباره افراطی نگرانی :زیرمقیاس 4 جمع از که است زیرمقیاس شش دارای نامهپرسش این وجود دارد. مقیاس

د عملکر معیارهای :زیرمقیاس 2 جمع از و منفی گراییتردید، کمال و شک به تمایل و والدین، انتظارات از شخص والدین، در  انتقادات
 1لیکرت )از کامالً مخالفم= ایدرجه 5ها در طیف . پاسخآیدمی دسته ب مثبت گراییبودن، کمالیافتهسازمان و نظم به گرایش شخصی و

ها به جز زیرمقیاس از جمع زیرمقیاس گراییکمال کل ینمره (1990فراست و همکاران ) پژوهش. طبق شوده میسنجد( 5تا کامالً موافقم=
و آلفای کرونباخ  93/0تا  77/0های پرسشنامه را در بازه آلفای کرونباخ زیرمقیاس( 1990فراست و همکاران ) آید.سازماندهی به دست می

گرایی برنز، گرایی )مقیاس کمالهمگرا و روایی همزمان این مقیاس با سه مقیاس دیگر کمالروایی . اندگزارش کرده 90/0را  مقیاسکل 
و روایی سازه و عاملی این گرایی در پرسشنامه اختالالت خوردن( مقیاس باورهای غیرمنطقی آزمون استانداردهای باال و زیر مقیاس کمال

( گزارش 1در جدول )پژوهش این در FMPS  ضریب آلفای کرونباخ مقیاس (.1990مقیاس مناسب گزارش شده است )فراست و همکاران، 
  .شده است
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 ی اجراشیوه
ابتدا  کالسبا حضور در زمان  های انتخاب شده مراجعه وبه کالس ،از مدرس کالسبا هماهنگی و کسب اجازه  پس از انتخاب نمونه

داوطلبانه دهی، به افرادی که کالس و در اختیار داشتن زمان مناسب جهت پاسختشکر از استاد و دانشجویان  با ارائه توضیحی کوتاه مبنی بر
ها . به افراد تأکید شد که پرسشنامهارائه و از آنها خواسته شد به سؤاالت پاسخ دهند هاابراز تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند پرسشنامه

بسته آماری در علوم افزار نرمها، از به منظور تحلیل داده گیرد.یل قرار میبدون نام بوده و اطالعات به صورت گروهی مورد تجزیه و تحل
در سطح توصیفی از محاسبه میانگین و انحراف معیار  در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. 22نسخه  (SPSS)اجتماعی 

گر برنامه الحاقی پردازشرگرسیون چندگانه )توسط  تحلیل پیرسون و متغیرهای پژوهش و در سطح استنباطی از روش تحلیل همبستگی
  استفاده شد. (هایس در تحلیل رگرسیون

 

 نتایج

که نشان  گرفت انجام هاهای اولیه از جمله چگونگی توزیع دادهابتدا برخی تحلیل های حاصلتحلیل داده ه منظوردر این پژوهش ب
معیار، همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش و های توصیفی شامل میانگین، انحراف یافته .بودتوزیع تمام متغیرها تقریبا نرمال  داد

 شده است. ارائه( 1در جدول ) های مورد استفادهمقیاس همچنین آلفای کرونباخ
     

 1جدول                                      
 متغیرهای پژوهش مربوط بههمبستگی های توصیفی و ضرایب شاخص                                  

 M SD 1 2 3 4 متغیرها

 (N=147گروه دختران )
    88/0 18/13 29/64 گرایی منفی. کمال1
   82/0 15/0 07/7 47/47 گرایی مثبت. کمال2
  87/0 35/0** 97/0** 22/15 51/88 گرایی. نمره کلی کمال3
 74/0 -39/0** 35/0** -51/0** 80/10 78/75 شناختی. بهزیستی روان4

 (N=165گروه پسران )
    78/0 30/10 96/65 گرایی منفی. کمال1
   81/0 20/0* 47/7 68/46 گرایی مثبت. کمال2
  81/0 44/0** 95/0** 24/12 48/90 گرایی. نمره کلی کمال3
 72/0 -12/0 49/0** -30/0** 07/10 17/74 شناختی. بهزیستی روان4

05/0<*, P 001/0<**P  

 

گرایی همبستگی منفی شناختی با بعد منفی کمالدر هر دو گروه دختران و پسران، بهزیستی روان ،(1) جدولئه شده در راانتایج طبق 
دهد در دختران . این نتایج نشان می(p<001/0)مثبت و معنادار داشت  همبستگیگرایی و با بعد مثبت کمال( p<001/0)و معنادار 
شناختی بود در حالیکه در پسران همبستگی گرایی با بهزیستی روانتر از همبستگی بعد مثبت کمالگرایی قویبعد منفی کمالهمبستگی 

شناختی با شناختی بدست آمد. همچنین  بهزیستی روانگرایی با بهزیستی روانتر از همبستگی بعد منفی کمالگرایی قویبعد مثبت کمال
اما همبستگی منفی این دو متغیر در پسران معنادار بدست  (p<001/0)در دختران همبستگی منفی و معنادار داشت گرایی ی کلی کمالسازه
 .(p>05/0)نیامد 

( نشان داد <r= ،05/0p-06/0شناختی )الزم به ذکر است نتیجه آزمون همبستگی جهت بررسی رابطه سن با بهزیستی روان
کننده در پژوهش وجود ندارد لذا نیازی به انجام تحلیل رگرسیون به شناختی افراد شرکتروانداری بین سن و بهزیستی همبستگی معنی

کنندگی بررسی تعدیلدر تحلیل رگرسیون جهت گر هایس نتایج حاصل از برنامه الحاقی پردازشهای سنی نیست. طور مجزا برای گروه
بعد منفی  ( و001/0p= ،648/27(=308،3)Fدار )که مدل معنی دادنشان  شناختیو بهزیستی روان منفی گراییکمال در رابطه جنسیت
اما تعامل  است( 001/0p=، 279/7-=t، 048/0=bSE ،350/0-=Bشناختی )دار بهزیستی روانبینی کننده منفی و معناگرایی پیشکمال

دار ( معنا=169/0p= ،005/0=2ΔR ،094/0=bSE ،129/0-B) شناختیبینی بهزیستی رواندر پیش گراییجنسیت و بعد منفی کمال
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اول پژوهش  گرایی منفی معنادار نبوده و فرضیهشناختی بر اساس کمالبینی بهزیستی روانکنندگی جنسیت در پیشبدست نیامد لذا تعدیل
نشان داد که نتایج حاصل  شناختیو بهزیستی روان مثبت گراییکمال در رابطه جنسیت کنندگیتعدیلبررسی در  همچنین شود.تأیید نمی
             شناختی دار بهزیستی روانبینی کننده مثبت و معناگرایی پیشبعد مثبت کمال ( و001/0p= ،847/17(=308،3)Fدار )مدل معنی

(001/0p=، 027/7=t، 085/0=bSE ،597/0B= )اساس شناختی بر بینی بهزیستی روانکنندگی جنسیت در پیشاما تعدیلباشد می
 شود. دوم پژوهش تأیید نمی . لذا فرضیهیست( معنادار ن=461/0p= ،002/0=2ΔR ،172/0=bSE ،127/0-Bگرایی مثبت )کمال

 در رابطه جنسیتکنندگی بررسی تعدیلدر تحلیل رگرسیون جهت گر هایس نتایج حاصل از برنامه الحاقی پردازش( 2در جدول )
 شده است. گزارش شناختیو بهزیستی روان گراییکمال

     

 2جدول 
-بهزیستی روانبینی پیشدر  جنسیتکنندگی تعدیل گر هایس در تحلیل رگرسیون برای بررسینتایج حاصل از برنامه الحاقی پردازش  

 گراییکمالنمره کلی بر اساس  شناختی

 شاخص آماری
 بینمتغیرپیش

R 2R 
F 1df 2df p B bSE t p 

 ثابت

300/0 090/0 439/9 3 308 001/0> 

845/74 578/0 562/129 001/0> 

 289/0 062/1 155/1 227/1 جنسیت
 <001/0 -173/4 044/0 -184/0 گراییکمال
 045/0 -010/2 087/0 -175/0 گراییکمال×جنسیت

 

 
                               شناختی دار بهزیستی روانمعنامنفی و بینی کننده گرایی پیشدهد کمال( نشان می2نتایج ارائه شده در جدول )

(001/0p=، 173/4-=t، 044/0=bSE ،184/0-B=است. همچنین تعامل جنسیت و کمال )( 045/0گراییp= ،013/0=2ΔR ،
087/0=bSE ،175/0-B= شود.م پژوهش تأیید میسو(  معنادار بوده و لذا فرضیه 
 

 بحث
گرایی به انجام شناختی بر اساس کمالبینی بهزیستی روانبررسی تفاوت دختران و پسران دانشجو در پیشتحقیق حاضر با هدف 

گرایی گرایی همبستگی منفی و معنادار و با بعد مثبت کمالشناختی با بعد منفی کمالهای پژوهش، بهزیستی روانرسید. طبق یافته
است و با  همسو (2015) کانتن و یسیلتاسو پسران دانشجو داشت. این نتیجه با یافته  مثبت و معنادار، در هر دو گروه دختران همبستگی
 خوانی دارد. ( هم1388و بشارت و همکاران ) (2015) پار  و یون،نتایج 

بعد منفی و همچنین بعد مثبت  شناختی بر اساسبینی بهزیستی روانهمچنین بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش پیش
گرایی با گرایی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری نداشت در حالی که نقش تعدیلی جنسیت در رابطه نمره کلی کمالکمال

گرایی در دختران بیشتر از شناختی با افزایش کمالشناختی دانشجویان معنادار بود به طوری که میزان کاهش بهزیستی روانبهزیستی روان
با  و همچنین ابعاد آن گراییدر رابطه کمال نقش جنسیتای در بررسی مطالعه ینجستجوی محققدر  دید.پسران دانشجو حاصل گر

 .یافت نشدشناختی بهزیستی روان
 سب موفقیت وک برتری و برای رقابت در تالش افراد گراییدر بعد مثبت کمال بیان کرد کهتوان ی حاصل میهادر تبیین یافته

-لذا با توجه به مفهوم بهزیستی روان است. به پیامدهای مثبت دستیابی منظور بهو  اهداف خود تحقق هدف با باال، سطح هایپیشرفت

ای گرایی مثبت نتیجهختی و کمالشناشناختی که به تالش فرد در جهت تحقق توانایی بالقوه خویش اشاره دارد رابطه مثبت بهزیستی روان
منفی  پیامدهای فرار از ،باال سطح هایپیشرفت و کسب موفقیت شان ازهدف افراد گرایی،منفی کمالقابل انتظار است. در حالیکه در بعد 

نگرانی و عدم رضایت درونی مانعی  شود.نارضایتی می احساس دیگران و داشتن و خود انتقادگری برابر پذیری درکه این موجب آسیب است
 شناختی منجر شود. تواند به کاهش بهزیستی روانگردد که میجدی در پذیرش خود و به طور کلی بهزیستی فرد محسوب می

روانی ها بر سالمت شناختی، و تأثیرات متفاوت آنگرایی، به لحاظ کارکردهای متفاوت رواناین نتایج که نمایانگر ابعاد متفاوت کمال
نشان  1 چنانکه نتایج جدول گرایییکپارچه به کمال(. اما در نگاهی 2006های متعددی تأیید شده است )استوبر و اوتو، است در پژوهش
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تری با بعد منفی در مقایسه با بعد مثبت آن در هر دو گروه رغم ابعاد متفاوت، همبستگی بسیار قویعلی گراییکمالسازه کلی دهد می
نگاهی در  گراییکمالاند، ای متشکل از ابعاد مختلف دیدهرا سازه گراییکه کمالهای اخیر نیز در نظریهکه  و پسران دارد. لذا چناندختران 

)استوبر و اوتو،  کننده یک ویژگی منفی همراه با پیامدهای ناخوشایند است، تا مثبت و همبسته با پیامدهای مطلوبکلی، بیشتر متبادر
2006.)  

شود با توجه به نتایج ارائه شده در گرایی در دختران و پسران دانشجو بیان میشناختی و کمالتبیین تفاوت رابطه بهزیستی رواندر 
گرایی است و در تر از همبستگی آن با بعد مثبت کمالگرایی قویشناختی با بعد منفی کمالهمبستگی بهزیستی رواندر دختران  1جدول 

گرایی است که چنانچه تر از همبستگی آن با بعد منفی کمالگرایی قویشناختی پسران با بعد مثبت کمالیستی روانمقابل همبستگی بهز
-گرایی با بعد منفی در مقایسه به بعد مثبت آن، تفاوت رابطه بهزیستی روانتر نمره کلی کمالهمبستگی بسیار قویاشاره شد با نظر به 

 بینی است.در دو گروه قابل پیش گراییشناختی با سازه کلی کمال
گرا در پی ترس از شکست به توان ناشی از نگرانی افراطی افراد کمالگرایی با بهزیستی را میاز آنجا که رابطه منفی سازه کلی کمال 

یژه در جامعه مورد ( دانست، شیوع باالتر اضطراب و نگرانی در دختران به و1993گرایی )فراست و همکاران، عنوان هسته مرکزیِ کمال
تر بهزیستی تواند عاملی در رابطه منفی و قویهای صنعتی( به دلیل پیشینه و مسائل فرهنگی میبررسی در این تحقیق )دانشجویان رشته

 گرایی دختران در مقایسه با پسران دانشجو باشد. شناختی با نمره کلی کمالروان
در تعمیم نتایج به  ،در دانشجویان دانشگاه صنعتی انجام شده است ز آنجا که تحقیقهای این تحقیق باید بیان داشت ادر محدودیت

باشد، آن است که روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می پژوهش. دیگر محدودیت های دیگر باید احتیاط الزم صورت گیردنمونه
گردد پژوهشگران، در پژوهشی کم، پیشنهاد می ه به پیشینهبا توجامکان تبیین علی در روابط بین متغیرهای مورد بررسی وجود ندارد. 

ای . همچنین پژوهش در قالب یک طرح تجربی یا مداخلهها بپردازندمتغیرهای پژوهش در سایر نمونه های آتی به بررسی رابطهپژوهش
های دیگر برای ر مطالعات بعدی از پرسشنامهشود تا دگرایی، پیشنهاد میکمال بهزیستی و به رویکردهای متفاوت به نظربا تکرار شود و 
 استفاده گردد. متغیرهاسنجش این 
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