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کارکنان  یندر ب یدفاع هایو سبک ییبا کمالگرا یرابطه شادکام

 واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالم

 2 یدکتر معصومه بهبودو  1 یرزاییم یمحمد یکبر

 چکیده:

کارکنان  یندر ب یدفاع یو سبک ها ییبا کمالگرا یپژوهش رابطه شادکام ینهدف از انجام ا
است. جامعه  یاز نوع کاربرد یواحد رودهن بوده است. روش پژوهش همبستگ یدانشگاه آزاد اسالم

باشد که تعداد آنها  یم 1815واحد رودهن در سال  یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم ی یهشامل کل یآمار
( 1داده ها  یگردآور نفر انتخاب شدند. ابزار 242نسبت زن و مرد یتنفر است. حجم نمونه با رعا 422

 ی( پرسشنامه سبک ها8و فلت( و  یت)هُویی( پرسشنامه کمالگرا2)آکسفورد(،  یپرسشنامه شادکام
 یدر قالب شاخص ها یآمار ینمونه   یفبه توص یفی( است. در بخش آمار توصDSM-42) یدفاع
 یعوزوجداول ت یارانحراف مع - یانسوار -نما  - یانهم - یانگینمانند م یپراکندگ یو شاخص ها یمرکز
ها نشان  افتهیاستفاده شد.  یرهچند متغ یوناز رگرس یاستفاده شده است. در بخش آمار استنباط یفراوان

 نیوجود دارد. و ب یرابطه مثبت و معنادار یافتهرشد  یدفاع یو سبک ها یشادکام یندهد که ب یم
ده نش یدهد یپژوهش رابطه معنادار یندر ا یدفاع یبا سبک ها یو شادکام ییبا کمالگرا یشادکام
 است. 

 یدفاع یسبک ها یی،کمالگرا ی،شادکام ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                 
 یراندانشگاه آزاد واحد رودهن، گروه مشاوره ، رودهن، ا 1
 kیرانرودهن، ادانشگاه آزاد واحد رودهن، گروه مشاوره ،  2
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 مقدمه
خواهند و برخی مواقع سعادت معادل با شادکامی در ابی به هرآنچه افراد میییعنی دست شادکامی،

 (.144 :1811پور، )امیرتاسمدت چنین، شادکامی، خشنودی پایدار و طوالنیشود. همنظر گرفته می

ت شناختی در نظر گرفزیست یتوان برای آن پایهشادکامی، یک متغیر شخصیتی است که می

باشد. افراد شادکامی، نام علمی ارزیابی افراد از زندگی خودشان می (.56 :1873باال، پور و نور)علی

ات های خاص و یا احساسزیابی از حیطهتوانند زندگی خود را به صورت قضاوت کلی و یا به صورت ارمی

ور پها رخ داده است مورد بررسی قرار دهند )رفیعی، موسویهیجانی اخیر خود در رابطه با آنچه برای آن

 (.17 :1831نجفی، و آقا

کمالگرایی از جمله ویژگی های شخصیتی است که در چندین دهه اخیر پژوهش های متعددی در 

های شخصی ( کمالگرایی به عنوان وضع معیار82:  2222فلت و هویت، مورد آن انجام شده است )

بیش از حد باال در عملکرد همراه با گرایش انتقادی بودن بیش از حد در ارزیابی عملکرد خود شخص 

(. در واقع اشخاص کمالگرا 1: 2227غ به نقل از السون،1112توصیف شده است) فراست و همکاران، 

ی کنند آنها می توانند و باید به صورت دقیق کار کنند، هر چیزی که دقیق کسانی هستند که فکر م

نباشد از نظر آنها رضایت بخش نیست و آنها به نشانه های عدم دستیابی به معیار های باالی عملکرد 

 (.84:1134توجه سوگیرانه دارند) برنز،

طالعه شخصیت است) آفر و های روانکاوی به مترین کمکهای دفاعی یکی از مهممفهوم مکانیسم

به عنوان فرآیندهای روانشناختی  DSM IV(. مکانیسم های دفاعی در 85: 2222همکاران، 

خودکارآمدی تعریف شده اند که از فرد در مقابل اضطراب و آگاهی از رویدادهای استرس زای بیرونی و 

مکانیسم های دفاعی خاصی (. افراد در 715: 2224درونی حمایت می کنند) سان مارتینی و همکاران،

که به کار می برند با هم اختالف پیدا  میکنند، به این تفاوت های منش شناختی، سبک های دفاعی 

 (. 717: 2227گفته می شود) کان و السون،   

(در مورد  1114( بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی )وایلنت252:1118اندروز، سینگ و باند )

یست مکانیسم را به سه سبک دفاعی رشد یافته، روان آزرده وار، و رشد نایافته مکانیسم های دفاعی ، ب

تقسیم کردند. مکانیسم های دفاعی رشد یافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، به هنجار و کارآمد 
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محسوب می شوند، در حالی که مکانیسم های دفاعی روان آزرده وار و رشد نایافته، شیوه های مواجهه 

 (.132: 1837یر انطباقی و ناکارآمد هستند) بشارت، غ

مکانیسمهای  دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکلهای مختلف اضطراب بر 

عهده دارند تحت تاثیر سازه های مختلف شخصیتی ممکن است کنش وری بهنجار یا نابهنجار داشته 

یل توجه نمودن به بررسی کمالگرایی و سبک های دفاعی (. عمدتاً یکی از دال12: 1834باشند) بشارت، 

اینست که کمال گرایان، غالباً به عنوان افرادی با مزاجهای مضطرب توصیف شده اند و هدف سبک ها 

یا مکانیسم های دفاعی خنثی کردن اضطراب مرتبط با تضادها  و تهدید های من  می باشد) فلت و 

 (.1853: 2222همکاران، 

اخیر رویکرد روانشناسی مثبت نگر مورد توجه روانشناسان بسیاری قرار گرفته  یکی دو دهه

های اخیر در رویکرد (. یکی از مباحثی که در سال222:2221، 2وسکرنتمی هاالی 1است)سلیگمن

است. واژه شادی مفهومی روانشناختی  8، مبحث شادیروانشناسی مثبت نگر مورد توجه قرار گرفته است

 یی همچون خوشحالی،هاشادی با واژه ، . در واژه نامه هاباشداست که دارای تعاریف و ابعاد مختلفی می

(. در سطح عموم مردم، شادی، بودن 1871و نشاط هم معنا دانسته شده است)معین،  شادکامی، خوشی

فقدان افسردگی و دیگر  ات مثبت، رضایت از زندگی ودر حالت خوشحالی و سرور و یا دیگر هیجان

. در مباحث روانشناختی، شادی به عنوان یکی از هیجانات مثبت طبقه بندی شده عواطف منفی است

است که انسانها در فعّالیت های روز مره یی خود آن را تجربه می کنند. روانشناسانی همچون 

ز وجود عاطفه ی مثبت، عدم وجود عاطفه ی منفی و رضایت (، نیز شادی را ترکیبی ا124:2221)4آرگایل

از زندگی میدانند. سرور یکی از سه مؤلفه ی شادی یا شادکامی است .همانگونه که در تعریف آرگایل 

می باشد)آرگایل،  مشخص شده است دو بعد دیگر شادی ،رضایت از زندگی جنبه شناختی آن 

124:1118.) 

                                                 
1 .selligman  
2 . scikszentimihaiy  
8 . happiness 
4. veenhoven  
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ی اجتماعی، روان -نی است که دارای جنبه ها و تجلیات مختلف فردیشادی جنبه ای از عواطف انسا

عاطفی می باشد. از آنجا که شادی تأثیرکمی وکیفی زیادی بر زندگی دارد، در  -جسمانی و شناختی  -

فرآیند تحول و توسعه مورد تأکید وتوجه قرار گرفته است . هدف از پژوهش های مربوط به شادی، 

ست، برخی از علل آن نظیر شخصیت نیز تاحدی قابل تغییرند. از سوی دیگر، فرآیند های مولد آن ا

داشتن شادی وخلق خوب پیامد های کاربردی وعملی در زندگی وعملکرد شغلی فرد دارد .شادی فعّالیت 

فرد را بر می انگیزد ،بر آگاهی او می افزاید، خالقیت وی را تقویت میکند و روابط اجتماعی او را تسهیل 

نماید. شادی همچنین مشارکت سیاسی را رونق می بخشد و موجب حفظ سالمتی وطول عمر افراد می

-های باروری خرد واندیشه را بوجود می(. شادی و آرامش روحی زمینه58:1118 1می شود )وینهوون

 (.13:1831آورد)مظفر، 

 نی نسبت به کمالگراییدر سالهای اخیر در ادبیات پژوهشی مشاوره وروان درمانی عالقه ی روز افزو

شود. همزمان با گسترش عالقه به مفهوم کمالگرایی، مفهوم سازی چند بعدی مفیدی از مشاهده می

آن ارائه شده است.بعدی از کمالگرایی که با عنوان کمالگرایی بهنجار، انطباقی یا کمالگرایی 

ی فردی باال)در مورد توانایی هایی همچون اسانداردهااستانداردهای فردی تعریف شده است، با ویژگی

های فردی،انتظار باال از عملکرد فردی، واهداف بسیار باال(شناخته می شود و با ویژگی های سبک های 

مقابله ای فعّال ومؤثر، اعتماد به نفس باال وپیشرفت رابطه دارد)رایس والپسلی،به نقل از قنبری 

یشرفت وکمال، رضایت مندی و سالمت روانی (. همچنین کمالگرایی مثبت با احساس پ65وهمکاران:

(. این در حالی است که بعد دیگری از کمالگرایی با 155:2222وعاطفه ی مثبت رابطه دارد)رایس ودلو،

عنوان کمالگرایی روان رنجور یا غیر انطباقی شناخته می شود و با ویژگی هایی نظیر نگرانی بیش از 

سبت به خود، احساس بازنده بودن و شکست خوردن در صورت حد در مورد اشتباه کردن، شک و تردید ن

عدم دستیابی به اهداف بلند باال ارتباط دارد. این بعد از کمالگرایی با مشکالت روانشناختی مانند 

، بلینگ، 2222،اضطراب،افسردگی،اختالل خوردن و نگرشهای غیر انطباقی همراه است)رایس ودلو، 

است که به  گرایی منفی دارای سه مؤلفه -( کمال1111ظر )هویت فلت،(به ن86:2224اسرائل وآنتونی، 

عنوان سه بعد کمالگرایی تعریف می شود. کمالگرایی خویشتن مدار، کمالگرایی دیگر مدار وکمالگرایی 

                                                 
1. mayers  
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جامعه مدار. این ابعاد به صورت صفات شخصیتی در افراد تثبیت می شودند. کمالگرایی خود مدار به 

برای دستیابی به خویشتن کامل با توجه به معیارهای افراطی و دقیق برای خود و معنای کوشش فرد 

ارزشیابی سخت گیرانه و اطمینان بخش از رفتار خود و سانسورهای شخصی می باشد. کمالگرایی دیگر 

د نمدار،بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و دقیق برای خود و ارزشیابی انتقادی از دیگران است)مان

سرزنش دیگران،وضع معیارهای غیر واقعی برای سایرین وارزیابی سخت گیرانه از کارکرد آنان( و شامل 

توقعات و باورهایی درباره توانایی دیگران مانند گرایش های کمالگرایانه والدین برای فرزندانشان می 

است که افراد مهم زندگی  باشد. کمالگرایی جامعه مدار شامل عقیده یا ادراک افراد دال بر این مطلب

شان معیار های غیر واقعی برای آنها وضع می کنند، آنها را به سختی ارزیابی می کنند و آنها را برای 

کامل بودن تحت فشار قرار میدهند و تنها زمانی راضی خواهند شد که انتظارات آنها برآورده شود)به 

 (.58:1812نقل از عبد خدایی وهمکاران

های روانشناختی هستند که برای جلوگیری از آگاهی هشیار دفاعی به لحاظ سنتی سازههای مکانیسم

ها درست مثل سیستم ایمنی با اند. کار آنهای غیر قابل قبول ناخوداگاه طراحی شدهبرای محرک

توسط زیگموند  1314های به کار گرفتن اعمال دفاعی در سال (. اندیشه124:2224پاتوژنهاست )بوونیز،

وید مطرح شد. به اعتقاد وی مکانیسم های دفاعی موجب کنار زدن افکار متعارض  از حیطه هوشیاری فر

 (.2221می شوند)دوچ، 

های دفاعی نشان از نوعی شیوه سازگاری است که  افراد برای جلوگیری در واقع، کاربرد مکانیسم

ای هند. فروید اصطالح مکانیسماز تنزل عزت نفس و مقابله با افزایش اضطراب به آنها متوسل می شو

دفاعی را به تدابیر ناهشیار اطالق می کند که آدمی برای حل وفصل هیجانات منفی به کار می برد. 

، موقعیت تنش زا را تغیر نمی دهند، بلکه فقط شیوه دریافت یا اندیشیدن شخص  این تدابیر هیجان مدار

در کار  «خود فریبکاری»های دفاعی عنصر مکانیسم یکنند. به این ترتیب در همهرا به آن عوض  می

ها های دفاعی که گاهی از آن(. برای فهم دقیق جایگاه  مکانیسم172:1831)اتکینسون وهمکاران، است

شود توجه به نکات زیر ضروری است: کاربرد مکانیسم های به عنوان مانورهای روانشناختی یاد می

دفاعی به خودی خود نشانه ی بیماری نیست زیرا در بسیاری از مواقع مکانیسم های دفاعی نقش حیاتی 

در رفاه روانی انسان ایفا می کنند.در واقع مکانیسم های دفاعی شکلی از رفتار بهنجار تلقی می 

رد آنها زیاده روی نشود. مکانیسم های دفاعی اموری اکتسابی به شمار شوند.مشروط به اینکه در کارب
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به کار می روند.تکرار مداوم آنها موجب « من»می آیندکه برای جلوگیری ازتخریب و بی ارزش شدن 

 (.122:2212تبدیل آنها به عادت می شود)وایالنت،

مکانیسم های « نی مدتروان درمانی پویشی طوال»( در کتاب خود با عنوان 172:2212گلبارد)

 دفاعی  رادر سه طبقه، بدوی)رشد نیافته(، نوروتیک )روان آزرده( وپخته )رشد یافته( جای داده است.

از زمان طرح مفهوم مکانیسم های دفاعی تا کنون  شمار مکانیسم های دفاعی  به گونه ای متفاوت 

دفاع گسترش بخشیده  121را حتی  هاای از مؤلفان تعداد این مکانیسمارائه گردیده است. پاره

(. و در کنار این گسترش کمی دغدغه بنیادین متخصصان، شیوه ی ارزیابی این 122:2224اند)بالکمن، 

 مکانیسم ها بود.

هرچند در زمینه پژوهش حاضر تحقیقاتی انجام شده که برخی از آنها در فوق نیز ذکر گردیده است 

اضرنبود از این رو مسأله پژوهش حاضر عبارت است از اینکه ولی هیچ یک پاسخی به سؤال پژوهشی ح

های دفاعی دربین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرایی وسبکای بین شادکامی با کمالآیا رابطه

 رودهن وجود دارد؟

 .شادمانی واژه ای است که شاید ما به سادگی از کنار آن بگذریم و نسبت به آن توجهی نشان ندهیم

بوده، تا بر هیجانات  واقع، روانشناسی قرن بیستم بیشتر بر هیجانات منفی نظیر افسردگی متمرکزدر 

تعریف سالمت تغییرات جدیدی پدید آمد. متون  به بعد در 1132مثبت نظیر شادی. در حالی که از دهه 

ی مهم روانی ویژگ .به جنبه های منفی در انسانها محدود نمی شود مرتبط با روان شناسی سالمت تنها

باید   .که فرد واجد سالمت می بایست از آن برخوردار باشد، احساس بهزیستی یا شادی و شادمانی است

احساسات مثبت، بلکه به برداشت فرد از  به خاطر داشت که شادی، نه تنها به میزان باالی عواطف و

د از آنچه در طول زندگی شاد بودن مستلزم آن است که فر .خشنودی کلی زندگی اش نیز بستگی دارد

خشنود باشد. حاالت احساسی مثبت، تداوم کمی دارند ولی خشنودی، مدت زیادی  داشته است راضی و

به نظر می رسد  .طول می انجامد و بنابراین می تواند یکی از اهداف واقعی تر وجود انسان باشد به

لذت بردن از چیزی،  برای .ر باشندعوامل مختلفی بر زندگی رضایت بخش و شادکامی افراد تاثیر گذا

عالوه بر این دست و پا زدن برای این کمال و  الزم نیست آن را به نحو کامل و بی نقص انجام دهیم،
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تضمین نمی کند، بلکه این کار در اغلب موارد با رضایت کمتری همراه  ارائه کار استثنایی، خشنودی را

  .است

تالش سالم برای رسیدن به اهداف واقعی نیست، بلکه یک کمالگرایی یک  ،بر خالف باور عموم

گونه،  به سمت اهداف غیر واقعی و غیر ممکن است، که فرد کمالگرا به گونه ای وسواس فشار احساسی

تنبیه کرده و در نتیجه عزت  برای رسیدن به آنها تالش می کند و در این مسیر خود را برای خطاهایش

محرک اصلی در زندگی افراد کمالگرا، رسیدن  به عقیده فروید .می کندنفس و شادابی خود را تضعیف 

چون  .به خوشبختی نیست، بلکه تکامل و برتری یافتن است و در غیر این صورت راضی نخواهند شد

کمالگرا با خودش مهربان نیست و خودش را دوست ندارد برای فرار از واقعیّت خود و برای این که کمتر 

دن کند رو به افراط در رفتارهایی مثل نوشیدن الکل، مصرف مواد مخدر، پرخوری، احساس بازنده بو

برای این کار شعور خود آگاه فرد از ابزارهایی کمک خرید، س. ک. س،  کشیدن سیگار و ... می آورد. 

می گیرد که به آنها مکانیزم های دفاعی می گوئیم. استفاده از مکانیسم های دفاعی کاری طبیعی 

می شود ولی افراط در آن می تواند انسان را به خطا کاری، بزهکاری، ناسازگاری سوق دهد.  شمرده

مکانیسم های دفاعی وجود دارند که سعی می کنند شخص را در مقابل این فشارها در حالت تعادل نگه 

 اها دستدارند از این رو همه ی ما از این روش های دفاعی استفاده می کنیم. در برابر شکست ها و خط

به دلیل تراشی می زنیم و گرنه احساس نا امیدی دامنگیرمان می شود. رفتار و کردارمان را با  ) فلسفه 

بافی( توجیه می کنیم تا خودمان را سر زنش نکنیم. این تدابیر ما را سر پا نگه می دارد تا راه حل بهتری 

اه و ) واپس رانی( نیز آدمی را تا وقتی که ربرای حل تعارضهایمان پیدا کنیم. به همین ترتیب، ) انکار( 

حلی برای مشکل خود بیابد از اضطراب می رهاند. گرچه مکانیسم های دفاعی می توانند ما را به طور 

موقت آرام کنند. اما در عین حال معموالً موجب تحریف هم می شوند و از این راه در جریان حل خود 

انیسم های دفاعی اتکا پیدا کند ممکن است هیچگاه شیوه های مسئله اخالل می کنند . کسی که به مک

 (.1872کار آمدتری برای کنار آمدن با مشکالت را فرا نگیرد )هیلگارد و دیگران، 

شادی، یکی از هیجانات مثبت است  در این قسمت به پیشینه های مربط به موضوع می پردازیم: 

 طور که افسردگی و یأسطراب و یأس قرار دارد. همانکه در مقابل هیجانات منفی مانند افسردگی و اض

راد تأثیر وری افگذارد، توجه به شادی و نشاط اجتماعی بر عملکرد و بهرهبر عملکرد افراد تأثیر منفی می
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ند کشود و راه را برای توسعه و پیشرفت جامعه هموار میمثبت گذاشته و باعث افزایش آن در جامعه می

 (.216: 1812پور،ده، کوهی و علیزاده، علیزا)عباس

منفی  یمثبت، فقدان عاطفه یشادی را ترکیبی از وجود عاطفه 1115آرجیل، مارتین و لو در سال 
 (.52 :1831جعفری، عابدی و دریکوندی،شاهو رضایت از زندگی است )میر

یرونی به معتقد است که شادکامی از ترکیب عوامل هماهنگ درونی و ب 2227در سال  1میچالوس

 (.1833وجود آمده است )برنا و سواری، 

سری واقعیّت ست که بر یک  شادکامی، حقیقتی ا سالم،  ساس تفاز دیدگاه ا ست، بر ا کر ها مبتنی ا
های آن را او تعیین و تنظیم کرده توحیدی اسللالم، این حقیقت توسللط خداوند به وجود آمده و واقعیّت

ا هیابد، باید تمام ابعاد وجودی خود را متناسب با این واقعیّتاست. کسی که بخواهد به شادکامی دست 
 (.24: 1812پسندیده، تنظیم کند)

و باهوش  ، الیق، کامالً شایسته، پذیرش این باور که فرد بایددهدکمالگرایی را چنین شرح می 2الیس

امل را بعنوان موجودی ناکبوده و در تمام امور ممکن پیشرو باشد به جای این باور که یک فرد باید خود 

-ها مواجه است و جایزالخطاست )الیسبپذیرد یعنی موجودی که با محدودیت های عمومی انسان

،821:1137.) 

هویت و فلت معتقد هستند که کمالگرایی عبارتست از گرایش فرد به داشتن مجموعه ای از معیارهای 

، به نقل از ترک نژاد 1111، هویت و فلتد )ها در عملکرها و نقصباال ، افراطی و تمرکز بر شکست

  (.115:1812یآذربایجان

ی وحت( 1114، دیفرو)بوده گریدی گر لیتحل روانی ساختارها ریسا واساس هیپای دفاعی ها زمیمکان

 همکاران،و کوپر)کنندی م فراهم رای شناس بیآس و تیشخص فهم طیشرا ها زمیمکان که گفت توانیم

1111.) 

ی دفاعی هازمیمکان کندیم انیب که کرد مطرح رای دفاع یهازمیمکان تحول هینظر ،(2226)8کرامر

 هنقط کی در که دارد وجود تحول ریمس کی دفاع هری برا. دارند غلبه رشد مختلف مراحل در مختلف

                                                 
7. Michalos 
2. Elis 
8 . Cramer 
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ی برا. ابدییم کاهش آن از استفاده گرید دفاع افتنی تیاهم با و ابدییم شیفزاا آن از استفاده تحول از

ی مترکی فراوان بزرگساالن و افتهی رشد افراد ودر دارد غلبهی کودک لیاوا در انکار از استفاده مثال

 (.2226 ،یزوکال)دارد

 

 پژوهشهدف   
 یسالمکارکنان دانشگاه آزاد ا نیدرب یدفاع یهابا کمالگرایی و سبک یشادکام  نیرابطه  ب نییتع

 .واحد رودهن

 پژوهش سوال 
د رودهن واح یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم نیدر ب یدفاع یهاوسبک ییگرابا کمال یشادکام نیب 

 وجود دارد؟ اییچه رابطه

 

 روش پژوهش  
 ا ابعادب یشادکام نیاست که به مطالعه ب یاز نوع کاربرد یپژوهش همبستگ کی ضرپژوهش حا

 .پردازدیم یدفاع یهاوابعاد سبک ییگراکمال

 

 آماری، نمونه و روش نمونه گیریجامعه 
ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه

یک صفت مشترک باشند. معموالً در پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر 

جامعه (. 177: 1877لعه بپردازد )سرمد، ها( متغیر واحدهای آن به مطامایل است درباره صفت )صفت

به   1815واحد رودهن  در سال  یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم یهیپژوهش شامل کل نیدر ا یآمار

درصد 12یاز افت آزمودن یریجلوگ یباشد که براینفر م 222تعداد نمونه حداقل  باشد.نفر می 422تعداد 

نمونه پژوهش حاضر با توجه  .شودینفرانتخاب م 242رو تعداد نمونه  نی. از اگرددیتعداد اضافه م نیبه ا

مرد( 82زن،72)یمختلف دانشگاه که شامل بخش پژوهش ینسبت زن و مرد در بخش ها تیبه رعا

زن و  12) ی)مرد( و ادار52 عمران مرد(، 83زن و  5)ییدانشجو ،یفرهنگ زن(، 43مرد و  42)ی،آموزش
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نفر   32نفر تعداد  242مربوط انتخاب و از مجموع  یهاکارکنان در بخشنفر  242باشد.  یمرد( م 12

   گردید. عینفر کارکنان مرد پرسشنامه توز 162از کارکنان زن و 

 ابزار پژوهش  
پرسشنامه  -2پرسشنامه شادکامی)آکسفورد(  -1ها عبارتند از:آوری دادهدر این پژوهش ابزار جمع

  DSQ)-42(های دفاعی ی سبکپرسشنامه -8( 22221کمالگرایی) هویت و فلت،

 پرسشنامه شادکامی آکسفورد
توسط آرگایل، مارتین و کراسلند بعنوان ابزاری برای اندازه  1131نسخه اولیه این پرسشنامه در سال 

، ارتقای مقیاس وبرخی از خصوصیات آن 1115گیری شادی شخصی طرح ریزی شده است. در سال 

آیتم چهارگزینه ای است)هیلز وآرگیل به نقل از  21بررسی قرار گرفت. دارای توسط آرگیل ولو مورد 

عامل رضایت، خلق مثبت، کارآمدی وعزت نفس را می سنجد. پایه  5( که 1833هادی نژاد وزارعی، 

( از شادی است. به باور آنان این پرسشنامه نقطه 1131نظری این پرسشنامه، تعریف آرگیل وهمکاران )

، به گزینه 2، به گزینه ب نمره 1نامه افسردگی بک است. در این آزمون به گزینه الف نمره مقابل پرسش

 51تا  21می باشد. افرادیکه نمره  116تا  21گیرد. دامنه تغیرات از تعلق می 4وگزینه د نمره  8ج نمره 

به باال در  15در چارک سوم و از  15تا  74چارک دوم، نمره  72تا 52می گیرند در چارک اول، نمره 

 گیرند.چارک چهارم قرار می

 روایی و پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد 
 %12( ثبات درونی پرسشنامه آکسفورد را به روش ضریب آلفای کرونباخ 1131آرگیل و همکاران)

گزارش کردند. فارنهایم  %73آزمودنی و پایایی آن را به روش بازآزمایی به فاصله هفت هفته  847با

 %34( با فرم کوتاهری از پرسشنامه، آلفای 1118آزمودنی ونور ) 121را با %37( آلفای 1112رونیگ )وب

(. آرگیل ومارتین وکروسلند برای بررسی 1811آزمودنی به دست آوردنده اند)به نقل از خزبمه، 132را با 

تند انشجویان خواسروایی همزمان این پرسشنامه از روش ارزیابی وقضاوت دوستان کمک گرفتند و از د

                                                 
1 . Hovit & Felt 
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تا دوستانشان را بر اساس یک مقیاس ده درجه ای از شادکامی درجه بندی کنند که همبستگی میان 

بوده، همچنین افزون بر همبستگی باال با ارزیابی دوستان، با %48این درجه بندی وپرسشنامه شادکامی 

 (.2221آرگیل، ابعاد شخصیتی وفشار روانی وحمایت اجتماعی رابطه قوی داشته است )

( در پژوهشی بین فرهنگی برای روایی وپایایی پرسشنامه آکسفورد در 1113فرانیس وهمکاران )

گزارش  %31-%12دانشجویان انگلیس، آمریکایی، استرالیایی وکانادایی ضریب آلفای این پرسشنامه را 

ن ،ترجمه شده و درستی آنموده اند. در ایران پرسشنامه شادکامی آکسفورد توسط علی پور و نور باال 

 ( .1811توسط هشت متخصص تایید شده است)به نقل از خزبمه، 

 1221( در پژوهشی با هدف هنجاریابی پرسش نامه شادکامی آکسفورد، 1833هادی نژاد و زارعی)

دانش آموز دختر و پسر سالهای اول، دوم ،سوم، دبیرستان در شهرهای استان زنجان در سال تحصیلی 

پرسشنامه از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی چهار هفته،  15مورد آزمون قرار داده اند. اعتبار را  35-34

گزاش  %37واز طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه در مرحله آزمون برابر  73%

لفای کرونباخ ( نیز ضریب اعتبار آن را با استفاده از روش آ1111شده است. همچنین علیپور ونور باال )

 (.1831بدست آورده اند)ثابت و لطفی کاشانی،  %18نفر نمونه ایرانی معادل  182روی 

 

 مقیاس کمالگرایی )هویت وفلت(
سوالی تشکیل شده است  82( ابداع و از سه خرده مقیاس 1111این مقیاس توسط هویت وفلت )

ماده آخر کمالگرایی جامعه  12گر مدار وماده دوم کمالگرایی دی12ماده اول کمالگرایی خود مدار، 12که 

سنجیده میشود. نمره  5تا  1درجه لیکرت از نمره  5مدار را اندازه می گیرند. ابعاد کمالگرایی بر مقیاس 

، 4، موافق نمره5گذاری این مقیاس بدین صورت است که به هریک از گزینه های کامال موافق نمره 

حداقل وحداکثر نمره آزمودنی  .تعلق می گیرد 1مال مخالف نمره ، کا2، مخالف نمره 8فرقی ندارد نمره 

را بدست آورده  12خواهد بود یعنی کسی که نمره  52،12در زیر مقیاس های سه گانه آزمودنی به ترتب

را کسب نموده است دارای بیشترین میزان  52دارای کمترین میزان کمالگرایی وکسی که نمره 



622 6931بهار، سوم، شماره هشتمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

( در  تحقیق خود بر روی یک 1111کمالگرایی می باشد. هویت وفلت ) کمالگرایی درهر یک از ابعاد

خود را قابل قبول اعالم کردند که به ترتیب  MPSنفری از بیماران همسانی درونی مقیاس 268نمونه 

، بوده % 31، %74، %33برای کمالگرایی خود مدار، کمالگرایی دیگر مدار و کمالگرایی جامعه مداربرابر 

بازآزمایی این ابزار برای کمالگرایی خود مدار، کمالگرایی دیگر مدار و کمالگرایی جامعه است وپایایی 

نفر از  432می باشد. و اعتبار مقدماتی فرم ایرانی برروی  %62، %66،  %61مدار به ترتیب برابر 

 %31ر( انجام شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کمالگرایی خود مدا1834دانشجویان توسط بشارت )

بود که نشانه پایایی بازآزمایی باالی  %32وبرای کمالگرایی جامعه مدار  %38برای کمالگرایی دیگر مدار 

 فرم ایرانی این مقیاس است.

ای متشکل از پانصد دانشجوی دانشگاه تهران اجرا در مطالعات روانسنجی این مقیاس که در نمونه

 %12خود محور،دیگر محور، جامعه محور به ترتیب  شد، ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس کمالگرایی

 محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب این مقیاس است.31،    % 11%،

 

 (DSQ-81پرسشنامه سبک های دفاعی  )

( معرفی کردند 1118برای سنجش مکانیسم های دفاعی از پرسشنامه ای که اندروز، سینک وباند)

دفاعی رشد یافته، روان رنجور، رشد نایافته را می سنجد، استفاده که داری چهل سوال است و سه سبک 

 می شود.

 مکانیسم های دفاعی رشدیافته: واالیش، شوخ طبعی، پیشاپیش گری و سرکوب -

 مکانیسم های دفاعی روان رنجو: باطل سازی، نوع دوستی کاذب، واکنش وارونه آرمانی سازی  -

افکنی، پرخاشگری انفعاتی، برون ریزی، بی ارزش سازی، مکانیسم های دفاعی رشد نایافته: فر -

 خیالپردازی در خود مانده، انکار، جابه جایی ، دونیمه سازی، گسستگی، دلیل تراشی وجسمانی سازی

( مورد بررسی و هنجار یابی قرار داده است. وی 1835این پرسشنامه را در ایران حیدری نسب )

سشنامه بر پایه بررسی های مربوط به روایی همزمان وسازه، نشان داد که نسخه ترجمه شده این پر
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همانند نسخه اصلی از روایی مطلوبی برخوردار است. پایایی این پرسشنامه نیز از طریق روش بازآزمایی 

 ونیز محاسبه آلفای کورنباخ بررسی ومشخص گردید که از پایایی مناسبی برخوردار است.

اعی رشد یافته، روان رنجور و رشد نایافته در پژوهش حاظر آلفای کرونباخ هریک ازسبک های دف

مقیاس درجه ای لیکرت است)از  1به دست آمده و پرسشنامه دارای % 74، %72، %74به ترتیب برابر با

کامال مخالفم تا کامال موافقم(. در نمره گذاری برای هرسبک دفاعی، میانگین نمره های آن محاسبه 

 (.1811میشود)کچویی، 

 

 فته های پژوهشیا

 

ستنباطی داده سمیرنوف از نظر طبیعی ها ابتدا دادهجهت تحلیل ا ها توسط آزمون کالموگروف لللل ا

ست آمار برای تحلیل آن شود که از کدام د شخص  شدند تا م شود. نتایج این بودن، آزمون  ستفاده  ها ا

 نشان داده شده است. 1آزمون در جدول  
  
  
 )آزمون کالموگروف سمیرنوف(  های پرسشنامهمؤلفه ( آزمون تقریب نرمال1)جدول 
 نوع توزیع مقدار احتمال  Z انحراف معیار  میانگین هاشاخص

 نرمال 2.721 2.614 14.256 48.71 شادکامی

 نرمال 2.242 1.227 15.818 11.36 گراییکمال

 نرمال 2.652 2.787 86.171 111.22 های دفاعیسبک

 نرمال 2.277 1.263 3.876 48.68 گرایی خودمدارکمال

 نرمال 2.276 1.274 6.437 85.28 گرایی دیگرمدارکمال

 نرمال 2.237 1.252 2.336 18.22 مدارگرایی جامعهکمال

 نرمال 2.726 2.728 12.251 48.74 سبک دفاعی رشد یافته

 نرمال 2.875 2.118 24.321 116.23 سبک دفاعی رشد نایافته

 نرمال 2.458 2.353 1.657 81.13 رنجورروانسبک دفاعی 

  25/2ها با ها و ابعاد آنکه توزیع پاسللخ افراد گروه نمونه در هر یک از پرسللشللنامهبا توجه به این

𝑝 یل در به همین دل شللود که توزیع این متغیرها نرمال بوده،باشللد، نتیجه گرفته میدار نمیمعنی ≤

 های پارامتریک استفاده خواهد شد.تحلیل اطالعات از آزمون
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 ی تحقیقهاآزمون سواالت و فرضیه 

د واح یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم نیدر ب ییگراکمال و یشادکام نیبآیا  -0

 وجود دارد؟ یمعنادار یرودهن رابطه

 باشد:فرض صفر و خالف سؤال فوق به شرح زیر می

: 𝐻° یواحد رودهن رابطه یکارکنان دانشللگاه آزاد اسللالم نیدر ب ییگراکمال و یشللادکام نیب 

 .داردنوجود  یمعنادار

: 𝐻𝐴 یواحد رودهن رابطه یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم نیدر ب ییگراکمال و یشادکام نیب 

 .وجود دارد یمعنادار

  پیرسون در جدول زیر آمده است.ی ضریب همبستگی وسیلهی تحلیل اطالعات بهنتیجه

   
واحد  یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم نیدر ب ییگراکمال و یشادکام(ضریب همبستگی  2جدول )

 رودهن
 داریسطح معنی ضریب همبستگی تعداد yمتغیر   xمتغیر 

 558/2 -283/2 242 ییگراکمال  یشادکام

    
 نیدر ب ییگراکمال و یشادکام بیندهد که نشان می (r= -283/2ضریب همبستگی پیرسون )

داری وجود ی معنیدرصد( رابطه 15)با اطمینان  <25/2pبا واحد رودهن  یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم

 شود. . بنابر این فرض خالف)فرض محقق( رد شده و فرض صفر تأیید میندارد

واحد  یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم نیدر ب های دفاعیسبک و یشادکام نیبآیا  -2

 وجود دارد؟ یمعنادار یرودهن رابطه

 باشد:فرض صفر و خالف سؤال فوق به شرح زیر می

: 𝐻° یواحد رودهن رابطه یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم نیدر ب های دفاعیسبک و یشادکام نیب 

 .داردنوجود  یمعنادار

: 𝐻𝐴 یواحد رودهن رابطه یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم نیدر ب های دفاعیسبک و یشادکام نیب 

 .وجود دارد یمعنادار
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  ی ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آمده است.وسیلهی تحلیل اطالعات بهنتیجه

 یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم نیدر ب وسبک های دفاعی یشادکام(ضریب همبستگی  8جدول ) 
 واحد رودهن

 داریسطح معنی ضریب همبستگی تعداد yمتغیر  xمتغیر 

 114/2 227/2 242 های دفاعیسبک یشادکام

    
 نیدر ب های دفاعیسبک و یشادکام بیندهد که نشان می (r= 227/2ضریب همبستگی پیرسون )

داری وجود ی معنیدرصد( رابطه 15)با اطمینان  <25/2pبا واحد رودهن  یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم

 شود. . بنابر این فرض خالف)فرض محقق( رد شده و فرض صفر تأیید میندارد

 کارکنان ی( با شادکاممدارجامعه مدار،گرید مدار،)خود ییگراکمال یهالفهؤاز م کیهر نیبآیا  -8

 د؟وجود دار یمعنادار یدانشگاه آزاد واحد رودهن رابطه

: 𝐻° کارکنان دانشگاه آزاد واحد رودهن  یشادکامو  مدارجامعه مدار،گرید مدار،خودگرایی بین کمال

 ندارد.وجود  یمعنادار یرابطه

: 𝐻𝐴 کارکنان دانشگاه آزاد واحد رودهن  یشادکامو  مدارجامعه مدار،گرید مدار،خودگرایی بین کمال

 دارد.وجود  یمعنادار یرابطه

نشگاه آزاد کارکنان دا یشادکامبا  ییگراکمالهای هر چند به دلیل همبستگی پایین تک به تک مؤلفه

باشد اما نتایج تحلیل رگرسیون همزمان گام به گام دارای خطا میتحلیل رگرسیون نتایج واحد رودهن 

 باشد:به شرح زیر می

 های توصیفیماره( آ 4جدول )
 

 

 
 

 استانداردانحراف  میانگین متغیرها
 14.256 48.71 شادکامی

 3.876 48.68 گرایی خودمدارکمال

 6.437 85.28 گرایی دیگرمدارکمال

 2.336 18.22 مدارگرایی جامعهکمال
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 متغیرها همبستگی (ماتریس 5جدول )

 

 
 

 ( رگرسیون چندگانه همزمان6جدول )
Model  میزان تغییرمتغیر

 (Betaوابسته)
b  سطح

 داریمعنی
R 2R ضریب 

 a 

F 
 معادله)

 (رگرسیون

 گرایی خودمدارکمال

 گرایی دیگرمدارکمال

 مدارگرایی جامعهکمال

2.178- 
2.261 
2.238 

2.211- 
2.151 
2.425 

2.251 
2.481 
2.827 

18/2 217/2 121/45 868/1 

 
هن کارکنان دانشگاه آزاد واحد رودگرایی و شادکامی دهد همبستگی بین ابعاد کمالنتایج نشان می

باشد. همچنین اگر درصد واریانس بین این متغیرها مشترک می 217/2دهد که بوده و نشان می 18/2

ی رگرسیون گردند، هیچ کدام از ابعاد گرایی( همزمان کنترل و وارد معادلهی متغیرها )ابعاد کمالهمه

 .داردنکارکنان دانشگاه آزاد واحد رودهن داری با شادکامی ی معنیگرایی رابطهکمال

( با رنجورروان  ،رشلللد نایافته ،رشلللد یافته)های دفاعی سلللبک یهالفهؤاز م کیهر نیبآیا  -4
 وجود دارد؟ یمعنادار یکارکنان دانشگاه آزاد واحد رودهن رابطه یشادکام

: 𝐻° آزاد  کارکنان دانشگاه یشادکامو  رنجورروان  ،رشد نایافته ،رشد یافتههای دفاعی بین سبک

 ندارد.وجود  یمعنادار یواحد رودهن رابطه

 مدارجامعه دیگرمدار خودمدار شادکامی 

    1 شادکامی
 گرایی خودمدارکمال
 Sig 

2.234- 
2.213 

1   

 گرایی دیگرمدارکمال
 Sig 

2.225 
2.472 

2.687 
2.234- 

1  

 مدارگرایی جامعهکمال
 Sig 

2.226 
2.848 

2.541 
2.225 

2.552 
2.222 

1 
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: 𝐻𝐴 اه آزاد کارکنان دانشگ یشادکامو  رنجورروان  ،رشد نایافته ،رشد یافتههای دفاعی بین سبک

 دارد.وجود  یمعنادار یواحد رودهن رابطه

 باشد:گام به گام به شرح زیر میتحلیل رگرسیون نتایج 

 های توصیفیماره(آ7جدول )
 

 

 متغیرها همبستگی (ماتریس 3جدول )
 رنجورروان  نایافتهرشد  رشد یافته شادکامی 

    1 شادکامی
 سبک دفاعی رشد یافته

 Sig 
2.217 
2.222 

1   

 سبک دفاعی رشد نایافته
 Sig 

2.266- 
2.154 

2.482 
2.222 

1  

 رنجوردفاعی روان  سبک
 Sig 

2.221- 
2.825 

2.542 
2.222 

2.414 
2.222 

1 

 

 ( رگرسیون چندگانه گام به گام 1جدول )
Model R 2R F (معادله 

 (رگرسیون

 ضریب
 a 

b میزان تغییر 
 متغیر وابسته

(Beta) 

 سطح 
 داریمعنی

 221/2 217/2 824/2 528/82 328/11 247/2 217/2 سبک دفاعی رشد یافته
 سبک دفاعی رشد یافته
 سبک دفاعی رشد نایافته

232/2 271/2 124/12 282/83 422/2 
111/2- 

822/2 
116/2- 

222/2 
225/2 

 ابعاد»شود، پس از محاسبه رگرسیون گام به گام میان که در جداول فوق مالحظه میهمانگونه 

ی رگرسیون به عنوان ی فوق به معادلهی افزوده شدهمؤلفه 8از بین « شادکامی»با « های دفاعیسبک

دفاعی  سبک»ی دو مؤلفه، کارکنان دانشگاه آزاد واحد رودهن یشادکامی بینی کنندهمتغیرهای پیش

ی لفههای قابل اعتماد شادکامی بوده و مؤپیش بینی کننده« سبک دفاعی رشد نایافته»و  «شد یافتهر

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها
 14.256 48.71 شادکامی

 12.251 48.74 های دفاعی  رشد یافتهسبک

 24.321 116.23 های دفاعی  رشد نایافتهسبک

 1.657 81.13 رنجورهای دفاعی  روان سبک



621 6931بهار، سوم، شماره هشتمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

ی سبک دفاعرنجور از معادله حذف شده است. مقدار همبستگی محاسبه شده میان  سبک دفاعی روان

اریانس متغیر از و 247/2است دهد این مؤلفه توانستهبوده که نشان می 217/2شادکامی رشد یافته با 

مقدار  «سبک دفاعی رشد نایافته»ی وابسته یعنی شادکامی را توضیح دهد. با اضافه شدن مؤلفه

 یشادکاما ب« سبک دفاعی رشد نایافته»و  «سبک دفاعی رشد یافته»همبستگی محاسبه شده میان 

از  271/2اند ستهدهد این دو مؤلفه توانبوده که نشان می 232/2 کارکنان دانشگاه آزاد واحد رودهن

به تنهایی  «سبک دفاعی رشد نایافته»واریانس متغیر وابسته یعنی شادکامی را توضیح دهد؛ که سهم 

 باشد.می 282/2

 = شادکامی  x 1a +bسبک دفاعی رشد یافته x 2+ bیافتهناسبک دفاعی رشد 

 = شادکامی x 422/2 +282/83 سبک دفاعی رشد یافتهx(111/2- +) سبک دفاعی رشد نایافته  

 

 بحث  ونتیجه گیری

 

گرایی وسبک های دفاعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن بین شادکامی با کمال

 ی معناداری وجود دارد.رابطه

با توجه به نتایج به دست آمده در بخش آماری نشان داده شد که بین شادکامی با سبکهای دفاعی 

(، 1812(، مظفری)1834دارد. این یافته با  نتایج یافته های بشارت محمد علی) رشد یافته ربطه وجود

( همسویی دارد و با نظریه 1811-1812(، یعقوبی)1831(، محمد قلی زاده)1831(، زمزم)1811نامجو)

. در تبیین  این یافته ها می توان گفت های وایلنت و اندروز که در فصل دوم آمده است همراستاست

ده از دفاع های رشد یافته با سالمت روان مرتبط است. ومیتواند پیش بینی کننده شادمانی، که استفا

(. 1111موفقیت شغلی،رضایت مندی زنا شویی، تحول روانی اجتماعی و عدم پاتولوژی باشد)رومانو 

 و بنابراین استفاه از سبک های دفاعی رشد یافته پیش بینی کننده ی خوبی برای شادکامی افراد است

 افرادی که از سبک های دفاعی رشد یافته استفاده می کنند شادتر می باشند.
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 منابع فارسی

(. روانشناسی شادی. ترجمه مسعود گوهر انارکی، حمید طاهر نشاط دوست، حسن پاالهنگ و 1833آرگایل،م.) -
 .126-124(،ص:2221اصلی،فاطمه بهرامی. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی)تاریخ انتشار به زبان 

(. رابطه تفکر انتقادی و ابعاد آن با شادکامی و عزت نفس اجتماعی دانشجویان. فصلنامه 1811امیر پور، ب. ) -
 .147-148راهبردهای آموزش، دوره پنجم، شماره سوم، ص: 

رجمه براهانی، (. زمینه روانشناسی  هیلگارد. ت1831اتکینسون، ریچارد،اسمیت، ادوارد، بم، داربل، هوگسما) -
محمد تقی؛ کریمی، یوسف؛ شهرآرای، مهرناز؛ بیرشک، بهروز،بیک، مهرداد، گاهان، نیسان، زمانی، رضا، 

 .172-167بناب، مهدی محی الدین، تهران،رشد.

های مذهبی، سالمت روانی، رضایت از زندگی و (. ارتباط ساده و چندگانه نگرش1833برنا، م.،و سواری، ک. ) -
شناسی، شماره سوم، ص: های نو در روانحساس شادکامی در بین دانشجویان. مجله یافتهعزت نفس با ا

76-36. 

 .31-35(،1838برنز، دیوید، از حال بد به حال خوب ، ترجمه مهدی قراچه داغی ،)  -

( . رابطه سبک های دلبستگی و 1834بشارت ، محمد علی ، جوشن لو ، محسن و میرزمانی ، سید محمود ) -
ایی مثبت و منفی . کجله علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه سیستان و بوچستان دوره اول ، کمال گر

 .125-122،ص:71،68

شناسی (. پایه نظری رضامندی از دیدگاه اسالم. مجله روان1811پسندیده، ع.، گلزاری، م.،و براتی سده، ف. ) -
 .124-35و دین، سال پنجم، شماره چهارم، ص: 

( ، هنجاریابی آزمون شادکامی اکسفورد ، فصلنامه اندیشه و  1831، لطفی کاشانی ، فرح ،) ثابت ، مهرداد  -
 .21-24، ص:7-13،  15رفتار ، شماره 

(. بررسی شادکامی، سالمت روانی و ارتباط بین آنها در 1831رفیعی، م.، موسوی پور، س.،و آقا نجفی، م. ) -
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،  -. مجله علمی1831دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 

 .25-15سال پانزدهم، شماره سوم، ص: 

ها، حلقه مفقوده در تبیین (. انواع سرمایه1812پور، پ. )عباس زاده، م.، علیزاده، م.، کوهی، ک.،و علی -
م، ص: پنجاه و یکپژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره  -شادکامی دانشجویان تبریز. فصلنامه علمی

215-244. 

(. بررسی رابطه بین ابعاد کمالگرایی و اضطراب 1812عبد خدایی، محمد سعید، مهرام، بهروز ، ایزانلو، زهرا ) -
 .53-47(، ص:1پنهان در دانشجویان، پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره )

 براهنی و همکاران. تهران: انتشارات رشد ( زمینه روانشناسی . ترحمه.م.ن.،1872هیلگارد، ا.، اتکینسون، ر ) -
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