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 هدن دانشگاه فردوسی مشگرایی در دانشجویابررسی رابطه بین شادکامی و کمال

 
 *2، مریم مرواریدی1میرزائی فیض آبادیسارا 

 

 چکیده

به ویژه قشر دانشجو که جمعیت است؛ شادکامی های اصلی زندگی افراد از مؤلفه وگرا شناسی مثبتترین مفاهیم روانیکی از بنیادی

تر هستند و از طرفی های زندگی نسبت به افراد کمتر شاد و یا ناشاد موفقافراد شاد در بسیاری از حوزه گیرد.بر می زیادی از جامعه را در

هدف  بار آورد.بهپیامدهای نامطلوب  باشد و همپیشرفت  ای برایتواند انگیزههم میکه  افراد استگرایی سازه مهمی در زندگی همه کمال

است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان و شادکامی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  گراییکمالمیان  پژوهش حاضر بررسی رابطه

گیری ( به روش نمونه33/25با میانگین سنی  پسر 50 و 25/24 با میانگین سنی دختر 50نفر ) 100 هاآندانشگاه فردوسی بودند که از میان 

ه م. برای سنجش متغیرها از پرسشنااست ایو مقایسه از نوع همبستگی توصیفی و رح پژوهشنمونه انتخاب شدند. ط عنوانبه در دسترس

نشان داد که بین همبستگی پیرسون ابزار پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از روش  عنوانبه (APS) گراییکمالشادکامی آکسفورد و 

مستقل نشان داد که بین دختران و پسران در متغیر شادکامی  tآزمون  ؛ همچنین نتایجابطه معناداری وجود داردرو شادکامی  گراییکمال

 نمونه مورد مطالعه دیده نشد. و پسراندختران  گراییکمالتفاوتی معناداری در میزان تفاوت معناداری وجود دارد در حالی که 

 ، شادکامی، دانشجویانگراییکمال کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

مند به شناسان عالقهاست. روان افتهی شیتوسط روان شناسان و جامعه شناسان افزا یشادکام یتجرب یبررس ریاخ یهاسال یدر ط

، و همکاران 1سلیگمن) اندمعطوف کرده یاحساس شادکام ریمثبت نظ یهانگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساسمثبت یشناسروان طهیح

 (. 2014، 2ون هوون) خود قائل است یفرد برا کی هک یعبارت است از مقدار ارزش مثبت یشادکام (.2006

های منفی و رضایت باال از زندگی را دربر های مطلوب، سطوح پایین هیجانذهنی مفهوم وسیعی است که تجربه هیجان 3شادکامی

و  یخشنود ،یسرخوش ،یشاد ینجایتجربه ه انگریکه نما یعوامل عاطف یکیسازه دو جنبه دارد،  نیا (.2010، همکاران و 4استوارت)گیرد می

 است. یروان یستیو بهز یشادکام انگریکه ب یمختلف زندگ یاز قلمروها تیرضا یشناخت یابیارز یگریمثبت هستند و د هایهیجان ریسا

، 5تفاناسمثبت است ) یجانیو ه یشناخت هایحالتاز  یوجود شمار دهندهنشانبلکه  ستین ینشانه فقدان افسردگ یشادکام ،این باوجود

دهد. به نظر او، شادکامی به قضاوت فرد ارائه می( 1993) هوون ترین تعریف شادکامی را ونحال عملیاتیو درعین ترینجامع(. 2004، همکاران

وست دیگر، شادکامی به این معناست که فرد چقدر زندگی خود را دعبارتبه .شوداش اطالق میاز درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگی

 (. 2014)ون هوون،  دارد

همراه کنند.  یمنف رویدادهایخود را با  نکهیتا ا شوندمیمثبت همراه  یهادادیبا رو شتریخود، ب یهامهارت یافراد شاد با ارزنده ساز

 تیامن -مرتبط با خطراطالعات  یجستجو رینظ یی، چون از راهبردهاکنندمیخود بهتر عمل  یزندگ ندهیمربوط به آ هایگیریتصمیمدر  هاآن

میرزایی و بهبودی، ؛ محمدی2009، و همکاران 6سلیگمن) در هنگام مواجه با مشکالت برخوردارند ییو از تحمل ابهام باال جویندمیسود 

زندگی  ی منفی و رضایت ازی مثبت، عدم وجود عاطفهنیز شادی را ترکیبی از وجود عاطفه (،2001) 7وانشناسانی همچون آرگایلر (.1396

شادکامی درواقع فقط عدم وجود افسردگی در یک فرد نیست، بلکه حضور حاالت شناخت (. 2013آرگایل،  ؛ 2014و همکاران  ،8)آسو دانندمی

  (.1396شیربیگی، و هیجانی مثبت نیز هست )

برخورداری، و  (.2007، 9و چیون رنکنیز رابطه دارد ) کامید با میزان رضایت از زندگی و شادکه سطح امی دارندمیمحققان اظهار 

انگیزه  هاینمرهبر افزایش  دارمعنی تأثیرمثبت اندیشی  هایمهارتدر بررسی خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش  (،1388)همکاران 

دیشی در افزایش مثبت ان هایمهارتآموزش  تأثیرشادکامی داشته است و همچنین این پژوهش سودمندی و  هاینمرهپیشرفت و افزایش 

و  شودمییک احساس رضایت و خشنودی تعریف  عنوانبهادکامی ش .کندمی تأییدانگیزه پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دبیرستانی را 

                                                           
1. Seligman, M. 
2 .Veenhoven, R. 
3 happiness 
4 .Stewart, M. E. 
5.Stephen, J. P. 
6 .Seligman, M. 
7. Argyle 
8. Aassve, A. 
9. Rand, K., & Cheavens, J. 
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گی ، عقالنی و معنوی فرد ارضاء شده باشد، شادکامی داشتن هدف و معنا در زندشناختیروانکه همه نیازهای جسمانی،  شودمیهنگامی ایجاد 

، 2پاترشاک) شودهای مثبت مثل شیفتگی و دلبستگی میهای مثبت، مانند شادی، یا آرامش خیال و حالتشامل احساسو  (2013، 1)کار است

در دانشجویان  گراییکمالررسی رابطۀ بین شادکامی و ب باهدف( در پژوهش خود 1396فرد )تمیمی (.1395امیری و افتخارصعادی، ؛ 2013

 .ی وجود دارددارمعنیرابطه  گراییکمالکه بین شادکامی و به این نتیجه رسید ؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان دختر و پسر م

 20شناختی وسیعی را در حوزه روان و های زیادی مهم بوده است.ای که در مسیر مطالعات شخصیت طی سالسازه 3یگرایکمال

 ؛2008، 4اسلیداونز و -گالیندانست )گرایی را جنبه مهمی از شخصیت خودشیفته میروید کمالسال گذشته به خود اختصاص داده است. ف

-)اقامحمدیان دانسترا درخواست سطح باالی عملکرد از خود و دیگران می گراییکمال( نیز 1978) 6هولندر (.2015و همکاران،  5هاروی

 منطقیکسی است که معیارهای فراتر از حد دسترسی یا  گراکمالکرد که هار میچنین اظ (2005) 7و فدوا . برنز(1393شعرباف و همکاران، 

ها با مولد بودن و کمال و این افراد، ارزشمندی خود را تن باشدمیبه هدف، همراه  یدندررستوسط اجبار  شدهمشخصدارد که با یک زندگی 

حلی کامل، دقیق و صحیح برای مشکل وجود نست به این صورت که راهدارا باوری غیرمنطقی می گراییکمال (2017) 8نیومیستر .سنجندمی

با پیامدهای منفی مختلفی همچون احساس شکست، احساس گناه،  گراییکمالدر این دیدگاه  بار خواهد بود. مصیبت دارد که اگر یافت نشود

گرایی روان رنجور یا غیر گرایی با عنوان کمالکمال این بعد از (.2010 ،9ترنیس و میرز) ارتباط دارد شخصیت هایاختاللو  بی تصمیمی

ازحد در مورد اشتباه کردن، شک و تردید نسبت به خود، احساس بازنده بودن و هایی نظیر نگرانی بیششود و با ویژگیانطباقی شناخته می

، اختالل خوردن و یتی مانند، اضطراب، افسردگشناخبا مشکالت روان و شکست خوردن در صورت عدم دستیابی به اهداف بلندباال ارتباط دارد

 (2015، و همکاران 11؛ ایگان2016، و همکاران 10های غیر انطباقی همراه است )رایسنگرش

استانداردهای فردی تعریف شده است، با  گراییکمالبهنجار، انطباقی یا  گراییکمالکه با عنوان  گراییکمالاز  دیگری بعد

و با  شودمیشناخته  بسیار باال( و اهداف باال از عملکرد فردی انتظار فردی، هایتوانایی)در مورد  فردی باال یداردهااستانهمچون  هاییویژگی

، و کمالمثبت با احساس پیشرفت  گراییکمالهمچنین . رابطه دارد یشرفتو پباال  نفساعتمادبه، و مؤثرفعّال  ایمقابله هایسبک هایویژگی

گرایی و توان انتظار داشت بین کمالبنابراین می. (2013، 12و همکاران)رایس  مثبت رابطه دارد یو عاطفهت روانی و سالم مندیرضایت

به اهمیت این دو موضوع به دنبال این مسئله  با توجه (.2013، 13ی وجود دارد )ویلیامز و گریشمنرابطه معناداراحساس شادی درونی و رضایت 

 .وجود داردفردوسی مشهد  دانشجویان دانشگاهو میزان شادکامی در  گراییکمالن میا ایرابطه آیاهستیم که 

                                                           
1. Carr, A. 
2. Patershuk C.A. 
3. perfectionism 
4. Glynn-Owens, R., & Slade, P. D. 
5. Harvey, B. 
6. Hollender, M.H 
7. Burns, L. R., & Fedewa, B. A 
8.  Neumeister, K. L. S. 
9.  Taranis, L., & Meyer, C. 
10.  Rice, K. G. 
11.  Egan, S. J. 
12.  Rice, K. G. 
13. Williams, A. D., & Grisham, J. R. 
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 :هدف پژوهش

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شادکامی و کمالگرایی دانشجویان  است.

 فرضیه های پژوهش

 های زیر می باشد: این پژوهش به دنبال آزمون فرضیه

 ان رابطه معناداری وجود دارند. بین متغیرهای شادکامی و کمالگرایی دانشجوی -1

 میانگین شادکامی در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد. -2

 میانگین کمالگرایی در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد. -3

 روش پژوهش:

گین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و نباطی نظیر میانو است از آمار توصیفی هاداده وتحلیلتجزیهدر این پژوهش برای 

دانشجویان دانشگاه در این پژوهش جامعه آماری  استفاده شد. spss-21 افزارنرماز  هاداده وتحلیلتجزیهاستفاده شد. برای  مستقل t آزمون

در این  انتخاب شدند.نفر پسر(  50و  نفر دختر 50)گیری در دسترس به روش نمونهنفر  100تعداد بودند که از میان آنها  فردوسی مشهد

 ها استفاده شد.آوری دادهبه عوان ابزار برای جمع گراییکمالشادکامی آکسفورد و سنجش  هایپرسشنامهپژوهش از 

ماده(،  8مثبت )، خلق (ماده 11) و پنج حیطه رضایت است ماده 29پرسشنامه شادکامی آکسفورد دارای  پرسشنامه شادکامی:

تهیه شده  ایدرجه 4لیکرت  صورتبهاین پرسشنامه  هایمقیاس. گیردیبرمماده( را در  2) نفسعزت( و ماده 4) یکارآمد ( ماده،6سالمتی )

کمتر  هاینمرهو  دهدمیاست. همچنین نمره باال میزان شادکامی بیشتر را نشان  78صفر و حداکثر آن  . حداقل نمره در این پرسشنامهاست

 زی( ن1990) بروینگو فورنهام و  (2004، کار) یآزمودن 347را در  90/0 یآلفا بیضر (.2002، 1و آرگیل لهی) دهدمینشان  شادکامی کمتر را

را به  81/0 یهمبستگ بی، ضرباز آزماییآن با استفاده از روش  ییای. پا(1392)به نقل از نجفی و همکاران،  را گزارش کردند 87/0 یآلفا بیضر

به  93/0کرونباخ در داخل کشور محاسبه شد و  یآزمون با آلفا یی( صورت گرفت، روا1387) نورباالپور و  یکه توسط عل یش. در پژوهداددست 

 .را به دست داد 87/0 یهمبستگ بیضر ،باز آزماییآن با استفاده از روش  ییایاست و پا یخوب تا عال نیب اسیمق یدرون یدست آمد که همسان

 27در ایران هنجاریابی و اجرا شده است. این پرسشنامه  (1378) همکارانین پرسشنامه توسط نجاریان و ا :گراییکمالپرسشنامه 

 APSبرای سنجش همسانی درونی  ، اغلب اوقات(.اوقاتبعضی، ندرتبهسلسله مراتبی تنظیم شده )هرگز،  صورتبهدهی به آن ماده دارد و پاسخ

. باشدمی 888/0و پسران،  898/0های دختر، آزمودنی 895/0نتایج حاصله ضرایب آلفا برای کل نمونه،  ساسبر ااز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد 

دانشجوی دختر و پسر اجرا شد. ضرایب همبستگی بین  190ای دو بار بر روی تعداد این مقیاس به فاصله چهار هفته و هفته APSبرای سنجش پایایی 

که  باشدمی 67/0و  69/0، 68/0ها دختر و پسر به ترتیب ها، آزمودنیآزمون مجدد برای کل آزمودنی-یعنی آزمون ها در دو نوبتهای آزمودنینمره

                                                           
1 Hills, P., & Argyle, M. 
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، (TA2)و غیررسمی  (TA1)، رسمی Aهای الگوی رفتار تیپ با مقیاس زمانهم طوربهاین مقیاس  APS 1برای ارزیابی اعتبار است. قبولقابل

 ( و2)گاهی  ،(1) ندرتبه (،0)هرگز ها به ترتیب عبارت است از: گذاری هر یک از گزینهاده است که نمرهم 27شامل  APS است. شدهانجام

 گراییکمالو بیانگر باالترین حد  باشدمی 81تواند در این مقیاس کسب کند ای که آزمودنی میبدین ترتیب باالترین نمره (.3)اوقات اغلب 

 .(1380، و همکاراننجاریان ) است 41و  39است. نمره بهنجار این آزمون بین  گراییکمالر است که فاقد است؛ و کمترین نمره این مقیاس صف

 هایافته

 های توصیفیالف( یافته

ها در متغیرهای مورد های آزمودنینمرهانحراف معیار،  و های آماری مانند میانگینشامل شاخص ،های توصیفی این پژوهشیافته

 ارائه شده است. 1در جدول که باشد مطالعه می

گرایی به تفکیک جنسیتمتغیرهای سن، شادکامی و کمالها در های آزمودنیانحراف معیار نمره و میانگین. 1جدول  

 شاخص آماری

 متغیرها
 انحراف معیار میانگین تعداد

 سن
25/24 50 دختر  64/10  

33/25 50 پسر  76/12  

 شادکامی
32/46 50 دختر  03/6  

05 پسر  88/51  89/5  

 کمالگرایی
13/39 50 دختر  07/5  

89/38 50 پسر  93/4  

 33/25و  (64/10) 25/24 به ترتیب سن دختران و پسرانمیانگین و انحراف معیار  ،شودمالحظه می 1در جدول که طور همان

 به ترتیب گرایی دختران و پسرانیر کمالمتغدر  و (89/5) 88/51( و 03/6) 32/46 متغیر شادکامی دختران و پسران ترتیب، در (76/11)

 باشد.می (93/4) 89/38( و 07/5) 13/39

 

 

                                                           
1. Ralidity 
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 های پژوهشهای مربوط به فرضیهب( یافته

گرایی دانشجویانپیرسون شادکامی با کمالضرایب همبستگی  .2جدول   

 معنی داری سطح ضریب همبستگی متغیر

 003/0 -291/0 گراییشادکامی و کمال

معنادار منفی وجود توان گفت بین متغیرهای شادکامی و کمالگرایی دانشجویان رابطهمی 2جدول  نتایج به دست آمده از با توجه 

توان نتیجه گرفت که رابطه بین این و با توجه به عالمت منفی می وجود دارد -291/0 بین دو متغیر ارتباطی در سطح تردارد. به عبارت دقیق

 شود.باشد. بنابراین فرضیه اول پژوهش به تآیید میهت معکوس میدو متغیر منفی و در ج

آزمون تی دو گروه مستقل متغیر شادکامی دانشجویان دختر و پسر .3جدول   

 معنی داری سطح درجه آزادی T تعداد متغیر

 049/0 98 -213/2 50 شادکامی دختران و پسران

دو گروه مستقل متغیر شادکامی دانشجویان دختر  Tآزمون تایج به دست آمده نبا توجه کنید، مالحظه می 3جدول  طور که درهمان

مبنی  . بنابراین فرضیه دومشد، تفاوت معناداری مشاهده 98ی آزادی و با درجه 05/0های شادکامی این دو گروه در آلفای و پسر، بین میانگین

توان می 1با توجه به جدول  تآیید شد. "پسران تفاوت معناداری وجود داردمیانگین متغیر شادکامی بین دانشجویان دختران و "بر اینکه بین 

 نتیجه گرفت میانگین متغیر شادکامی در میان دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است.

 جدول 4. آزمون تی دو گروه مستقل متغیر کمالگرایی دانشجویان دختر و پسر

 ریمعنی دا سطح درجه آزادی T تعداد متغیر

 232/0 98 -204/1 50 کمالگرایی دختران و پسران

دست با توجه به نتایج به گرایی دانشجویان دختر و پسردو گروه مستقل متغیر کمال Tآمده است، آزمون  4جدول  طور که درهمان

. بنابراین فرضیه نشدت معناداری مشاهده ، تفاو98ی آزادی و با درجه 05/0در آلفای آمده، تفاوت میانگین این دو گروه در متغیر کمالگرایی 

 شد.نتآیید  "میانگین متغیر کمالگرایی بین دانشجویان دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد"مبنی بر اینکه بین  سوم
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 گیرینتیجهبحث و 

انجام گرفت. نتایج ضریب  دانشجویانمیزان شادکامی در  و گراییکمالبررسی رابطه بین پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین 

، r=-291/0معنادار منفی )معکوس( وجود دارد )بین متغیرهای شادکامی و کمالگرایی دانشجویان رابطههمبستگی پیرسون نشان داد که 

003/0=pدر تبیین  باشد.( همسو می2013( و ویلیامز و گریشمن)2013و همکاران، )رایس (، 1396) پورتمیمی هایپژوهش با یافته این ( که

ها انتظار عمر کنند؛ آنگیری صرف میافراد شاد وقت بیشتری برای تصمیم .کنندانداز میافراد شادتر بیشتر پستوان گفت ها میاین یافته

بیشتر به  ،داشتهاحساس کنترل شخصی بیشتری  این افراد .کنندریزی میبرنامهآینده  برایرسد بیشتر به نظر می رویندارند ازا ترییطوالن

کنند و تری را تجربه میباالیی نفسعزتدارند و موازات آن های زندگی با استرس، توانایی بیشتری برای مقابله اندیشندهای خود می توانایی

مار ث، استتمایالت دیکتاتوری، تسلط و حکومتهمراه با کمالگرایی که خصوصیات ها با این ویژگی وشوند میقائل بیشتری  خودشان ارزش برای

 ، همخوانی ندارد.شوندباعث ناشادی و کاهش رضایت از زندگی می که Aرفتاری تیپ  هایو همچنین ویژگی و احتماالً سرزنش دیگران

کنند و نتیجه ارزشیابی افراد از خود و با توجه به اینکه شادکامی هدف مشترک افراد است و همه برای رسیدن به آن تالش می

در شادکامی را مدنظر قرار دهیم که از  مؤثرآن بر افزایش شادکامی باید عوامل  تأکیدشناسی مثبت و با توجه به حرکت رواناست و  شانزندگی

 چنینهمچگونه است و آرزو دارد چگونه باشد و  بااینکهگیری احساس فرد از خود ارزشیابی در مقایسه توانیم حرمت خود و اندازهاین عوامل می

پروری و خود  فرزندهم در سبک  گراییکمالکرد. با توجه به اینکه  اشاره یزندگو برونگرایی فرد و یک فرزند پروری و سبک میزان صمیمیت 

های شدید فرد نسبت به منفی و ناسازگارانه موجب خود انتقادی گراییکمال درواقعاست و  مؤثرارزشیابی فرد داشتن نگرشی مثبت به خویش 

در این  آمدهدستبهپس بنابراین با توجه به مسائل فوق و نتایج  شودمی ایجاد احساس عدم شادکامی عمیق در افراد و کارها و اعمال خودش

کاهش  چنینهممشاهده کنیم؛ که موجب عدم رضایت فرد از زندگی و  وضوحبهمنفی بر میزان شادی را  گراییکمال تأثیرتوانیم پژوهش می

 .شودمیی مثبت به رشد و شکوفای تمایالت
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