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 چکيده
مهم از یکی. باشدمی زندگی کل کیفیت بودن مطلوب میزان یا درجه از فرد قضاوت شادکامی،

 رزش،و و بدنی فعالیت. است بدنی فعالیت و ورزش به پرداختن شادکامی، ایجاد در عوامل ترین

 حمایت و تقویت. است معلوالن و جانبازان روانی  و جسمی یهاینارسای تکامل جهت در عاملی

 بازتوانی و روحی نشاط سالمت، تامین منظور به معلول و جانباز افراد ورزشی هایفعالیت از

می شمار به معلوالن و جانبازان بدنی تربیت اهداف ترینمهم جمله از آنان شادکامی و جسمی

 رد دکامیشا و شخصیتی تیپ با گراییکمال بین رابطه حاضر، پژوهش هدف بنابراین. آید

 ۰۸ تعداد 6931 سال در همبستگی نوع از توصیفی پژوهش این .بود معلول و جانباز ورزشکاران

 دردسترس  گیری نمونه روش به بختیاری و چهارمحال استان معلول و جانباز ورزشکاران از نفر

 ،وردآکسف شادکامی پرسشنامه سه شامل  پژوهش، ابزار. کردند شرکت پژوهش در و شده انتخاب

 داده تحلیل و تجزیه منظور به. بود اهواز گراییکمال مقیاس و NEO-FFI شخصیتی پرسشنامه

 همبستگی ضریب معیار، انحراف میانگین، نظیر آماری هایشاخص از شده گردآوری های

 در گراییکمال و شادکامی بین .شد استفاده رگرسیون و چندگانه رگرسیون تحلیل و پیرسون

 مجموع از چنینهم. دارد وجود داریمعنی و معکوس رابطه معلول و نبازجا ورزشکاران بین

 واملع دیگر و. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه گراییکمال با نژندگراییروان شخصیت، عوامل

 ابطهر گراییکمال با بودن باوجدان و بودن دلپذیر پذیری،انعطاف گرایی،برون شامل شخصیت

 هایتوانایی به توجه بدون بلندپروازانه توقعات و گراییکمال لذا هرچه .ارندد داریمعنی و معکوس

 . شد خواهد کمتر شادکامی و بیشتر اضطراب میزان باشد، بیشتر فرد

 .معلول و جانباز ورزشکاران و شادکامی شخصیتی، تیپ گرایی،کمال : يديکل اژگانو
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 4 ، سميه صفري 3 ، محمدرضا مرادي 2 ، عليرضا اميدي 1 کيانی مجيد

 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران 6
 .ایران شهرکرد، شهرکرد، دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه استادیار 2
 .ایران شهرکرد، شهرکرد، دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه استادیار 9
 .ایران شهرکرد، شهرکرد، دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه استادیار 4
 

 نام نویسنده مسئول:

 مجيد کيانی

 امیشادک و شخصيتی تيپ با گراییکمال بين رابطه

 معلول و جانباز ورزشکاران در
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 مقدمه
 نه،زمی این از و است یافته شادکامی اختصاص مفهوم ویژه به نگرمثبت روانشناسی به ربوطم پژوهش، فعال هایعرصه از یکی امروزه

 انسان شخصی هایجنبه تمامی بر که بسیاری تأثیر دلیل به انسان روانی نشاط و زندگی سر. است آمده فراهم بخشی امید و جدید هاییافته

 شخصیت و نیست بعدی تک موجودی انسان است، بوده محققان ذهن توجه مورد وارههم دارد، او در مختلف رفتارهای ظهور و بروز چگونگی و

 این هماهنگ و جانبه همه رشد مرهون وی جسمانی و روانی سالمت لذا است شده تشکیل اجتماعی و جسمانی عاطفی، شناختی، ابعاد از او

 کردن نبالد البته. است گرفته قرار توجه مورد شادمانی متغیر نگر،ثبتم روانشناسی توسعه و رشد با اخیر هایسال در رو این از باشد،می ابعاد

 اسیروانشن حوزه در اصلی هایعالقه زندگی از رضایت و شادکامی اساس این بر. است نگرمثبت روانشناسی هایجنبه از یکی تنها شادکامی

....(.  و خوشایندی و لذت خشنودی، شادی، مثال برای) کندمی ادرمتب ذهن به را متفاوت مفهوم چندین( شادکامی) واژه[. 6] هستند گرامثبت

 که است هاییارزشیابی انواع دربرگیرنده و چتری اصطالح یک که کنندمی اشاره  6ذهنی بهزیستی اصطالح به روانشناسان از تعدادی روازاین

 راباضط و افسردگی فقدان مثبت، خلق و هیجان زندگی، از خشنودی لقبی از مواردی ها،ارزشیابی این. آوردمی عمل به اشزندگی و خود از فرد

 ربتجا است، ناخشنود زندگی از که کند اعالم فرد اگر بنابراین. است عواطف و هاشناخت شکل به نیز آن مختلف هایجنبه و شده شامل را

[. 2] است برخوردار اندکی ذهنی خوشبختی از و دارد اضطراب و خشم مانند منفی هیجانی احساسات و اندک مثبت عواطف و بخشلذت

 ورزدمی تأکید دحالتن این بر تأثیرگذار که عواملی بینی پیش و روانی سالمت و شادکامی تبیین و درک بر که است علمی فعالیت یک شادکامی

 غیرمستقیم هم و مستقیم صورت به هم سالمت و عملکرد با شادکامی[. 9] باشدمی سالم شادکامی تولید متعدد هایروش تعیین دنبال به و

 به ود هر که گیرد، می کار به بیشتر را روانی تنظیمات مؤثرتر هایراه و مدارمسئله کنارآمدن راهبردهای همچنین شادکامی. باشدمی مرتبط

 جهت در اطالعات پردازش رد که هستند کسانی شادکام افراد که معتقدند( 2۸۸۸)  2استراک و شوارتز[. 4] شوندمی منجر بهتر عملکرد

 تعریفی در[. 5]شودمی منجر هاآن شادمانی به که کنندمی تفسیر و پردازش طوری را اطالعات یعنی دارند، سوگیری خوشحالی و بینیخوش

 در آگاهانه و طورکلیبه را هاییقضاوت فرد یک مثال برای است، حساس فرد زندگی کیفیت به نسبت و است نسبی مسئله یک شادکامی دیگر

 احساس در فردی های تفاوت [.1]کندمی اشاره تفریحات مانند زندگی از خاصی هایجنبه به یا و آوردمی عمل به زندگی از خشنودی مورد

 دیگر، عبارت به[. 7] باشد ژنتیکی عوامل از ناشی توانند می که هاییتفاوت. است مرتبط شخصیتی هایتفاوت با زیادی حد تا شادکامی،

 سطح اب شادکامی که دهدمی نشان ها،پژوهش. گرفت نظر در شناختی زیست یپایه آن برای توانمی که است شخصیتی متغیر یک شادکامی،

 [.۰] است مرتبط رنجوری روان پایین سطح و گرایی برون باالی

 گرایی،برون بودن، باهوش قبیل از یصفات به یعنی شود؛ می اشاره او شخصیتی هایویژگی به معموالً کس هر شخصیت توصیف برای

 گلدبرگ .است شخصیت بزرگ عامل پنج الگوی شخصیت، خصوص در اهمیت با هایالگوه از یکی. آن نظایر و بدبینی خیالی،بی پرخاشگری،

 یک انندهم شخصیت در زیربنایی فردی هایتفاوت شناسایی به مندعالقه پژوهشگران برای شخصیت بزرگ عامل پنج الگوی که داردمی اظهار

 سازنده هایمؤلفه بدانیم، فرد هایانگیزش و هیجانات افکار، اعمال، از ترکیبی عنوان به را شخصیت اگر[. 3]رسدمی نظر به بنیادی کشف

 لگوهایا که طوری به. باشند شده ترکیب مختلفی طرق به هامؤلفه این دارد امکان دیگر سوی از باشد متفاوت افراد در است ممکن شخصیت

 سبتن را افراد واکنش متفاوت شخصی هایویژگی و فردی هایتفاوت وجود معتقدند محققان از بسیاری آورند، وجود به را متفاوتی شخصیتی

 مفهوم. کنند تعریف را آن دقیقاً توانندنمی ولی دانندمی را آن همه که است مفهومی شخصیت[. 6۸] گرداندمی متمایز فشارزاها و هاموقعیت به

 رد مطلوب مفهوم یک حد به گاهی آن عامیانه کاربرد. است پیچیده العادهفوق حالدرعین معمول و رایج مفهوم یک روانشناسی در شخصیت

 فردی و فرهنگی نوعی، ویژگی سه از ایآمیزه انسان هر. است مناقشه مورد درکل آن علمی مفهوم کهدرحالی است، یافته تنزل دیگران دیدگاه

 ،پروین گفته به. است شخصیت روانشناسی نظر امکان و مورد توجه که دهدمی تشکیل را فردیمنحصربه کلیت مجموعاً و. دارد خود در را

 ترینکاربردی نیز شخصیت ارزیابی[. 66] است نوسان در افراد، تعامل از ناشی مشهود رفتارهای تا ارگانیسم درونی فرآیندهای از تعاریف دامنه

. وندش آگاه هاآن هاینشانه از خود جویاندرمان یا بیماران شخصیت ارزیابی با کنندمی سعی بالینی شناسانروان. است زمینه این در شیوه

 از آگاهی. ندکن تعیین را درمان روند بهترین و دهند تشخیص را هااختالل توانندمی طریق این به شخصیت ارزیابی با فقط بالینی متخصصان

 مفهوم، این از آگاهی بدون که گفت بتوان اغراق بدون شاید. دهدمی تشکیل را شناسیآسیب هاینظریه و هادرمانیروان اغلب ودهشال شخصیت،

 [.62] کرد درک روشنیبه را شناختیروان هایاختالل از تعدادی و درمانیروان هایروش تواننمی

                                                           
1 . Mental well-being 
2 . Schwarz & Strack 
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 را گوناگون رویکردهای همگرایی دارند سعی و اندکرده مطرح شخصیت در را عاملی پنج معروف نظریه( 6336)  6کوستا و گری مک

 سبکی هب رفتار در انسان کلی آمادگی آن از منظور و. است صفت عوامل تحلیل هایروش اساس پروین گفته به. رسانند اثبات به محور این حول

 [.69] کندمی مشخص ار فرد یک که است صفاتی مجموعه معنای به شخصیت مفهوم این در. است خاص

 4پذیریانعطاف ،(E) 9گراییبرون ،(N) 2نژندگرایی روان از اندعبارت عامل پنج این. گیردمی اندازه را شخصیت اصلی عامل پنج فرم، این

(O)، 5بودن دلپذیر (A )1بودن باوجدان و (C) .در ایدهگستر کاربردهای عاملی پنج مدل. است خصوصیت شش شامل عوامل این از یک هر 

 [.66] شوند مندبهره عاملی پنج مدل ارزیابی راهبردهای از توانندمی بالینی متخصصین و دارد بالینی امور

 زا متفاوتی تعریف خود دیدگاه فراخور به هرکدام و است قرارگرفته بسیاری پژوهشگران توجه مورد اخیر هایدهه در گراییکمال سازه

 جودو کلی توافق ابعاد آن هایویژگی درباره اما. شودمی تأکید آن ساختار بودن چندبعدی بر گرایی،کمال توصیف در امروزه. اندداده ارائه آن

 [.64] دارند سازش است، گراییکمال اساسی مفهوم عملکرد، برای بلندمرتبه معیارهای که امر این بر پژوهشگران بیشتر حالبااین. ندارد

 هایویژگی زا یکی و بگذارد تاثیر دارد، افراد شادکامی بر اساسی نقش که اهدافی انتخاب بر تواندمی شخصیتی هایویژگی که است واضح

 شخصیتی ایهویژگی از یکی گراییکمال. است گراییکمال باشد، داشته نقش شخصیتی هایویژگی از تأثیر با انتخاب این در تواندمی که افراد

 داندانشمن میان در نظری اتفاق هنوز چه اگر. است بوده دشوار امری همواره شخصیتی ویژگی عنوان به یگرایکمال ماهیت و تعریف[. 65] است

 داشتن که باورند این بر همه اند،آورده عمل به گراییکمال از که متعددی تعاریف در محققان اما ندارد وجود روانی ساختار این با رابطه در

 وضع به فرد پایدار تمایل یمنزله به گراییکمال[. 61]باشدمی گراییکمال مرکزی و اساسی مفهوم خویش، شادکامی برای باال بسیار معیارهای

 بصورت باید آنها کنندمی فکر که هستند کسانی گراکمال اشخاص واقع در[. 67] آنها تحقق برای تالش و نیافتنی دست و کامل معیارهای

 توجه کردیعمل باالی معیارهای به دستیابی عدم هاینشانه به آنها و نیست بخش رضایت آنها نظر زا نباشد دقیق که چیزی هر کنند، کار دقیق

 یدنرس برای افراطی تالش و وصول غیرقابل و مهم طلبانه،جاه پروازانه، بلند اهداف داشتن گراییکمال مشخصه ترینمهم[. 6۰] دارند سوگیرانه

 نظریه ژهوی به روانشناسان توسط ایگسترده و جانبه همه صورت به تاریخ طول در انسان رفتار بر آن تأثیر و کمال انگیزه. است اهداف این به

 حساسا شکست، احساس همچون مختلفی منفی پیامدهای با گراییکمال دیدگاه این در. است گرفته قرار بحث مورد روانکاوی رویکرد پردازان

 [.63]دارد ارتباط شخصیت هایاختالل و تصمیمیبی گناه،

 بود معتقد و گذاشت تفاوت نژندیروان و بهنجار گراییکمال میان ،(6337) 7هاماچک. نابهنجار و بهنجار از اندعبارت گراییکمال انواع

 و سخت کارهای از اشخاص بهنجار گراییکمال در. است وابسته روانی سازگارهای به هم و سازگار طبیعی فعالیت به هم گراییکمال که

 کارها، امانج در موفقیت. کنند عمل صورت بهترین به تا کوشندمی آزادند، کارها انجام در کنندمی احساس که زمانی و برندمی لذت فرساقتطا

 [.2۸] آوردمی همراه به نفس به اعتماد و رضایت خشنودی، احساس ایگونه

 و شادکامی به افراد رسیدان راه که است داده گزارش بود شدهریآوجمع مختلف کشورهای از که مطالعه چندین مرور با( 2۸۸9) داینر

 شخصیتی هایهمبسته عنوان تحت پژوهشی در ،(2۸۸7)  ۰اسچیماک[. 26]است گرایانهکمال هایارزش و اهداف به آنان رسیدن خوشبختی

 مثبت بطهرا شادکامی و گراییبرون بین و دار،نیمع منفی رابطه شادکامی با رنجورخویی روان که رسیدند نتیجه این به افسردگی و شادکامی

 احساس شادکامی در با گراییکمال و های هویتیسبک یرابطه عنوان تحت پژوهشی در( 6936) باباپور و بهادری[. 22]دارد وجود دارمعنی

ی ی رابطه منفی دارد. همچنین کمال گرایگرایی منفگرایی مثبت رابطه مثبت و با کملرسید که شادکامی با کمال نتیجه این به دانشجویان

 [.29] میتواند شادکامی را پیش بینی کند.

 سالم عناصر با بیشتر مدار، خود گرایی کمال دادند نشان( 2۸۸1) دیگران و  3مولنار گرایی، کمال ابعاد و شخصیت ارتباط ی زمینه در

 روان مثل شخصیت ناسالم عناصر با مدار، جامعه گرایی کمال که حالی در ،دارد ارتباط گرایی برون و بودن وجدان با مانند شخصیت سازگار و

 مدل یک ارائه عنوان با خود پژوهش در( 6939) همکاران و نویندگانی نادری[. 24]دارد منفی ارتباط ابعاد بقیه با و مثبت ارتباط نژندگرایی

 با هویتی ایهسبک بین  که رسید نتیجه این به گراییکمال و نئو شخصیتی هایویژگی هویتی، هاییسبک میان رابطه تبیین جهت مفهومی

 رسیدند که کمال نتیجه این به پژوهشی در( 6935) شیرزاد و همکاران[. 25]دارد وجود معناداری رابطه گراییکمال و شخصیتی هایویژگی

                                                           
1 . Costa & Mc crea 
2 . Neuroticisn 
3 . Extraversion 
4 . Openness 
5 . Agreeableness 
6 . Conscientiousness 
7.  Hamachek 
8.  Schimmack 
9.  Molnar 
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 خصیتیش تیپ با گرایی کمال بین همچنین و دارد جودمعناداری و نو مثبت رابطه دانشجویان امتحان اضطراب با شخصیتی های تیپ و گرایی

A شخصیتی تیپ دارای دانشجویان و گراکمال دانشجویان بود در این کلی گیری نتیجه. دارد وجود مثبتی و معنادار رابطه نیز A میزان 

 های فعالیت انجام برونگرایی، رخویی،رنجو روان در پژوهشی بیان کردند که ،(6935)و همکاران  نوفرستی[. 21]است  باال امتحان اضطراب

همچنین در تحقیقی [. 27] بود ایثارگران و جانبازان در شادکامی های کننده بینی پیش مهمترین درآمد سطح و جسمانی سالمت ارادی،

 های دشواری و بیقل بیماری بسا چه و بوده قلبی بیماری بروز در تاثیرگذار هایمؤلفه از D شخصیتی تیپ و گرایی مشخص شد که کمال

 [.2۰] بشود افراد این در شادکامی کاهش موجب آن همراه

 لیعام عنوانبه را گراییکمال نیز دیگران و شری. دارد عهده بر روانی اختالالت فرایند و تداوم اتیولوژی، در را مهمی نقش گراییکمال

 بررسی رایب که تحقیقی در. است مرتبط نیز شخصیت اختالالت با و کندمی روانی هایآشفتگی و استرس تجربه مستعد را فرد که دانندمی

 دارای گراییکمال ابعاد که گردید معلوم است اجراشده تبریز دانشگاه دانشجویان عمومی سالمت با گراییکمال ابعاد و شخصیت ابعاد رابطه

 [.23] ندبود دلپذیری و گراییبرون با منفی ارتباط و نژندگراییروان با مثبت ارتباط

( 2۸۸1) 6زورف و استین بالنک دانکلی، پژوهش در مثال، برای. اندکرده تأیید را گراییکمال و شخصیتی هایویژگی بین رابطه هایافته

 گراییبرون اب اما دارد مثبت رابطه رنجوریروان با منفی گراییکمال که دریافتند شخصیت صفات و مثبت و منفی گراییکمال یرابطه بررسی در

 نتایج حال، این با[. 9۸] دارد مثبت رابطه مداریوظیفه با مستقیماَ مثبت گراییکمال همچنین. دهدمی نشان منفی رابطه پذیریتوافق و

 طباقیغیران گراییکمال با داد که روان رنجورخویی نشان گرایی کمال با شخصیتی صفات رابطه رابطه مورد در( 6939) دانش و همکاران پژوهش

 با راییگبرون و پذیریمسئولیت همچنین. داشت منفی رابطه گراییکمال نوع این با تجربیات برابر در گشودگی و مثبت رابطه دختران

 جاربت برابر در گشودگی و روان رنجوری لذا .داشت منفی رابطه گراییکمال نوع این با روان رنجورخویی و مثبت رابطه انطباقی گراییکمال

 [. 96] است دختران غیرانطباقی گراییکمال بینییشپ به قادر

 ستهواب مؤسسات و هاسازمان هایاولویت و اهداف از یکی  معلولین و جانبازان اجتماعی و فردی شادی افزایش اینکه به توجه با بنابراین

 گراییالکم بین رابطه بررسی پژوهش، این رد اساسی مسئله فوق پژوهشی هاییافته و نظری مباحث به توجه همچنین و باشدمی قشر این به

 ورزشکاران رد گراییکمال با شخصیت تیپ و شادکامی تأثیر میزان بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف واقع در. بود شادکامی و شخصیتی تیپ با

 .باشدمی معلول و جانباز

 

 روش پژوهش
 جامعه. گردید آوریجمع پرسشنامه از استفاده با و میدانی وهشی به آن هایداده که بوده همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 حجم انتخاب و تخمین منظور به. بودند 6۸۸ تعداد به 6931 سال در بختیاری و چهارمحال استان معلول و جانباز ورزشکاران شامل آماری

 و جانبازان ورزشی هیأت و جوانان و ورزش کل اداره به مراجعه با. شد تعیین نفر  ۰۸ تعداد( 637۸) مورگان و کرجسی جدول از آماری نمونه

 الیبالو و بسکتبال فوتبال، گروهی رشته سه از ها آزمودنی. آمد دست به جامعه این ورزشکاران و ورزشی هایتیم ها،باشگاه آمار استان، معلوالن

 اهی،شف رضایت اعالم با و شده انتخاب دردسترس گیریهنمون روش به شنا، و میدانی و دو میز، روی تنیس تیراندازی، انفرادی رشته چهار و

-NEO شخصیتی پرسشنامه آکسفورد، شادکامی پرسشنامه پرسشنامه شامل پژوهش، متغیرهای گیریاندازه ابزار. کردند شرکت پژوهش در

FFI 4 سوال 23 بر مشتمل و شده هساخت( 63۰3)  2لو و آرجیل توسط آکسفورد، شادکامی پرسشنامه. بودند اهواز گراییکمال مقیاس و 

 NEO-FFI شخصیتی پرسشنامه دوم پرسشنامه[. 92]کردند گزارش( 3۸/۸) را پرسشنامه این پایایی( 633۸) لو و آرجیل. است ایگزینه

. 9 گراییبرون. 2 نژندگرایی روان. 6 مؤلفه پنچ و است ایگزینه 5 سوال 1۸ شامل که[ 1]شد ساخته( 63۰5) کاستا و کریمک توسط

 آلفاى روش از استفاده با پرسشنامه پایایی ،(693۸) مرتضوی تحقیق در. سنجدمی را بودن باوجدان. 5  و پذیریتوافق. 4 پذیریانعطاف

 شامل که شد ساخته(  69۰۸) زرگر و عطاری نجاریان، توسط توسط اهواز گراییکمال مقیاس  سوم پرسشنامه. آمد دست به( ۰6/۸) کرونباخ،

 دست به( 3۸/۸) کرونباخ، آلفاى روش از استفاده با پرسشنامه پایایی ،(69۰۸) همکاران و نجاریان تحقیق در .است ایگزینه 4 سوال 27

 ورزشی های باشگاه جانبازان، ورزشی هیات و استان جوانان و ورزش کل اداره از جانباز و معلول ورزشکاران آمار دریافت از پس[. 99]آمد

 اعالم با و داوطلبانه طور به جانباز و معلول ورزشکاران بین از هاآزمودنی. شد شروع ها داده آوری جمع کار مجوز، اخذ اب و شناسایی مرتبط

 تحلیل و تجزیه  SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده ها،نامه پرسش آوری، جمع و تکمیل از پس. کردند شرکت پژوهش در شفاهی رضایت

 هاینآزمو نیز و درصد محاسبه جدول، ترسیم استاندارد، انحراف میانگین، محاسبه مثل توصیفی آمار از از هاداده لیلتح و تجزیه جهت. شدند

                                                           
1.  Dunkley, Blankstein, Zuroff, 
2.  Argyle & Lu 
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 روایی زا اطمینان منظور به. شد استفاده هافرضیه آزمون جهت دوعاملی متغیره چند رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب مثل آماری

 در شانای اصالحی نظرات و گرفت قرار ورزشی مدیریت متخصص اساتید اختیار در پرسشنامه محتوایی، روایی شرو از استفاده با پرسشنامه،

 پایایی آزمون زا حاصل نتایج است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی تعیین برای. گردید منظور پرسشنامه نهایی طراحی

 : است شده داده نشان( 6) جدول در

 هاپایایی پرسشنامه :1ول جد

 آلفاي کرونباخ پرسشنامه

 7۰3/۸ هاي شخصيتیویژگی

 ۰32/۸ شادکامی آکسفورد

 369/۸ گرایی اهوازمقياس کمال

 

 نتایج پژوهش
از و درصد ورزشکاران جانب 7/96درصد ورزشکاران جانباز و معلول دارای مدرک تحصیلی دیپلم و  9/1۰آمده، دستبا توجه به نتایج به 

درصد زنان و  6/76بود. نمونه آماری شامل  4/99چنین میانگین سنی افراد مورد مطالعه معلول دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است. هم

 درصد مردان بود.  3/2۰

 هاي متغيرهاي پژوهشوضعيت نرمال بودن توزیع داده :2جدول 

 داریسطح معنی اسمیرنوف  آماره آزمون کولموگروف انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 261/۸ 19۰/۸ 53/4 ۰4/69 رنجوریروان

 963/۸ 56۰/۸ 3۰/4 49/2۸ گراییبرون

 923/۸ 449/۸ 55/7 54/96 پذیریانعطاف

 952/۸ 271/۸ 4۰/۰ 53/24 پذیریتوافق

 455/۸ 257/۸ 25/5 42/6۸ باوجدان

 655/۸ 594/۸ 77/64 ۰2/15 های شخصیتیویژگی

 23۸/۸ 117/۸ 36/64 94/73 شادکامی

 2۸۰/۸ 4۰7/۸ 79/62 45/1۰ کمال گرایی

  

داری های متغیرهای پژوهش با توزیع نرمال تفاوت معنینشان داد که بین توزیع داده 2نتایج آزمون کولموگروف  اسمیرنوف جدول   

 د.باش(، بنابراین شکل توزیع داده ها در متغیر مورد نظر نرمال می<p ۸5/۸وجود ندارد )

آمده است. با توجه به  9گرایی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول برای بررسی رابطه شادکامی با کمال

گرایی، میزان وجود دارد. یعنی با افزایش میزان کمال ۸۸6/۸گرایی همبستگی منفی و معناداری در سطح ها، بین شادکامی و کمالنتایج داده

 یابد.هش میشادکامی کا

 گراییماتریس همبستگی شادکامی با کمال :3جدول 

 گراییکمال متغیر

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد 

 ۸۸6/۸ -1/۸ ۰۸ شادکامی

 

دهد که نتایج نشان می 4شده است. طبق جدول گرایی نمایش دادهنتایج آزمون ضریب همبستگی ابعاد شخصیت با کمال 4در جدول 

گرایی، گرایی رابطه مثبت و معنادار ولی عوامل دیگر شخصیت یعنی برونوامل شخصیت صفات روان نژندگرایی با کمالاز مجموع ع

ها، همبستگی مثبت گرایی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. با توجه به روش کدگذاری دادهپذیری، دلپذیر بودن و باوجدان با کمالانعطاف
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رایی، گشود. و با کاهش نمره برونگرایی بیشتر میرنجوری نمره کمالبدین معنی است که با افزایش نمره روان گراییرنجوری با کمالروان

 شود.گرایی بیشتر میپذیری، دلپذیر بودن و باوجدان بودن نمره کمالانعطاف

 گراییماتریس همبستگی ابعاد شخصيت با کمال :4جدول 

 باوجدان بودن پذیریتوافق پذیریانعطاف گراییبرون وریرنجروان گراییکمال متغیرهای پژوهش

     6 *-5/۸ رنجوریروان

    6 **-42/۸ *92/۸ گراییبرون

   6 ۸۸3/۸ 65/۸ 65/۸ پذیریانعطاف

  6 **41/۸ 25/۸ -2/۸ **9۰/۸ پذیریتوافق

 6 **43/۸  *9/۸ **49/۸ -26/۸ 6۰/۸ باوجدان

50/5>p  *51/5>p ** 

 

شوند. بر اساس گرایی نشان داده مینتایج رگرسیون چندگانه هر یک از متغیرهای شادکامی و عوامل شخصیت با کمال ،5در جدول 

معنادار است که این  ۸۸6/۸( در سطح 3/67=F) Fمقدار  است. 71/۸آمده دستمقدار رگرسیون چندگانه به 2نتایج مندرج در جدول 

 ده است.آمدستبه Rدهنده معناداری میزان نشان

 گرایینتایج آزمون تحليل رگرسيون چندگانه جهت بررسی رابطه شادکامی و تيپ شخصيت با کمال :0جدول 

 سطح معناداری مقدار F ضریب تبیین (Rمقدار رگرسیون ) روش ورود متغیرها

 ۸۸6/۸ 3/67 577/۸ 71/۸ رگرسیون چندگانه )همزمان(

 بینمتغیرهای پیش
 ب استانداردضرای ضرایب غیراستاندارد

t سطح معناداری مقدار 
B خطای استاندارد Beta 

 ۸۸6/۸ 9/5 - 16/6۸ 9/63 مقدار ثابت

 ۸66/۸ 16/2 71/۸ ۰3/۸ 95/2 شادکامی

 ۸۸6/۸ -9/5 -/53 ۸۰4/۸ -45/۸ روان نژندگرایی

 ۸69/۸ 9/2 73/۸ 45/۸ ۸5/2 گراییبرون

 497/۸ 7/۸ 6۸۰/۸ 66/۸ ۸23/۸ پذیریانعطاف

 ۸۸6/۸ 64/4 2/6 35/۸ -۸6/9۸ یر بودندلپذ

 ۸۰9/۸ ۸1/6 ۸97/۸ ۸6۰/۸ ۸۰9/۸ باوجدان

 

ج شود. با توجه به نتایگرایی توسط ابعاد شخصیت و شادکامی تبیین میدرصد از واریانس کمال 57دهنده این است که تقریباً نتایج نشان

گرایی را بینی کنندگی معنادار کمالودن شخصیت به همراه شادکامی قدرت پیشگرایی و دلپذیر بنژندگرایی، برونمندرج در جدول ابعاد روان

 دارند.
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 گيريبحث و نتيجه
باشد. شادکامی پیامدهای مثبتی بر روی سبک ای است که ضرورت و نیاز دنیای امروز میها و مسئلهشادکامی کمال بخشیدن به قابلیت

معلول دارد و میل به انجام رفتارهایی که با موفقیت مرتبط هستند را افزایش میدهد. هدف از این پژوهش زندگی و موفقیت ورزشکاران جانباز و 

نفر از ورزشکاران جانباز و معلول  ۰۸گرایی با تیپ شخصیتی و شادکامی در ورزشکاران جانباز و معلول بود. بدین منظور بررسی رابطه بین کمال

ی منفی گرایی همبستگررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از ضریب همبستگی، بین شادکامی و کمالاستان چهارمحال و بختیاری مورد ب

؛ (6693) باباپور و بهادری(؛ 2۸۸3) 6استرومنشده توسط هویت، فلت و  نتایج تحقیقات انجامکه با  وجود دارد. ۸۸6/۸و معناداری در سطح 

[. تبیین این همبستگی بدین شرح است که 94،  21، 29، 1] ( همخوانی داشت69۰۸کاران )(؛ گروسی فرشی و هم6935) شیرزاد و همکاران

گرایی دارای جویی است و کمالای از عواطف مثبت همچون رضایت از کار، خشنودی از شغل، و لذت و کاماحساس شادکامی دارای زمینه

ظار نقص و کامل است. که دستیابی به آن دور از انتانتظار رسیدن به نتایجی بییاهیچ و معیارهای بسیار باال برای عملکرد، گرایش به قانون همه

شود. اکثر محققان بر این توافق دارند که موجب آن بر میزان شادی و رضایت و خشنودی فرد کاسته میشود که بهاست و موجب اضطراب می

ها باید در هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین نحو راها معتقدند آنگگرایی است و کمالمعیارهای باال برای عملکرد مفهوم اساسی کمال

های آلگونه افراد به ایدهآن را انجام دهند وگرنه راضی نخواهند شد و شخص با این خصوصیات باید در قضاوت صد درصد اشتباه نکند. اگر این

کنند، حتی اگر این افراد تحت شرایط دست خواهد داد، خود را سرزنش میها خودساخته و بسیار دشوار نرسند اضطراب و احساس تقصیر به آن

قدری ها جلوگیری نماید. زیرا به تصور خود باید بهکنند که این عوامل نباید از رسیدن به مقاصد آنیافته باشند، احساس میدشواری پرورش 

[.  از سوی دیگر 61مانند ترس و تسلیم و عناد از خود ظاهر سازند ]ها را تحمل کنند بدون اینکه احساساتی قوی باشند که بتوانند سختی

که شود که دسترسی به این معیارها، بسیار دشوار است. ازآنجاییبینانه از سوی دیگران بر فرد تحمیل میگرایانه و غیرواقعگاهی معیارهای کمال

توانند نوعی احساس عدم کنترل را در فرد ایجاد کنند، اند، بنابراین میرحعنوان تجربیاتی تحمیلی بیرونی مطاین معیارهای افراطی بوده و به

[. بنابراین 26نین گرفتن انرژی الزم برای شادی و عواطف مثبت است ]چکه نتایج آن شکست، اضطراب، خشم، درماندگی و ناامیدی و هم

ها و امکانات ورزشکاران جانباز و معلول متناسب نباشد و انتظاراتی چنانچه سطح انتظارات و توقعات والدین، اقشار جامعه و دیگران با توانایی

در تبیین  شود. لذابین بردن نگرش مثبت و شادی در جانبازان و معلولین می نابجا و غیرمنطقی از آنان داشته باشند، باعث افزایش اضطراب و از

ای هتوان به این نکته اشاره کرد که ورزشکاران جانباز و معلول شادکام احساس کنترل شخصی بیشتری دارند، بیشتر به تواناییها میاین یافته

کنند، عزت نفس باالیی دارند، برای خودشان های زندگی مقابله بیشتری میسها و درماندگی خویش، با استراندیشند تا به ناتوانیخود می

 کنند. ارزش قائل هستند و خودشان را دوست دارند. این افراد به اخالقیات توجه بسیار دارند و عقالنی رفتار می

 گرایی همبستگی منفی وجوری با کمالرندهد که از مجموع عوامل شخصیت صفات روانهای فرضیه دوم نشان مینتایج مربوط به یافته

اهده گرایی همبستگی مثبت و معنادار مشپذیری، دلپذیر بودن و باوجدان بودن با کمالگرایی، انعطافمعنادار و عوامل دیگر شخصیت یعنی برون

اکبری و (، 69۰1صوفیانی ) ،(3969) دانش و همکاران (،6935) نوفرستی و همکاران(، 2۸۸1دیگران ) و 2مولنارشد. که با نتایج تحقیقات 

های ها نشان داد که با افزایش ویژگییافته[. 96، 21، 2۰، 23، 27، 24]است  ( همخوان بوده6935) شیرزاد و همکاران( و 6934) همکاران

رد این نکته اشاره کرد که فتوان به رنجوری ورزشکاران جانباز و معلول شادکامی آنها کاهش می یابد و بالعکس. در تبیین این یافته میروان

دگاهی آمیز از دیهای مبالغهروان رنجور خود بیمار انگار است. ولی افکار کسی که از روانرنجوری در عذاب است بیهوده نیست، بلکه در واقع حالت

دهند، از روان انجام می تر است. مثالً کسی که همیشه این احساس را داشته باشد که بیش از حد ممنون کارهایی باشد که برایشمعقول

رنجور در واقع ابلهانه نیست، بلکه ممکن است برد. حق شناسی او بی جا نیست، اما از حد خارج است. نگرش فرد روانرنجوری خفیفی رنج می

ود، گر سعی شهای واقعی نامناسب باشد. روان رنجور همیشه کسی است که می توان با او منطقی ومعقول صحبت کرد، و انسبت به موقعیت

افتد، دست یابد. به عبارتی چنین شخصی دارای ذهن خودآگاه است که به صورتی تواند به تصایر کامالً درستی از آنچه برایش اتفاق میمی

دی با دهد سازگار باشد و اغلب پایش رفتار خود را از دست می دهد. پس فرتواند با آنچه رخ میمعقول سازمان یافته، اما در عین حال نمی

آید. گرایی روان رنجور به علت پرهیز زیاد از اشتباه به وجود میکمالگرایی دیگران باشد. تواند موجب شادکامی و به کمالچنین ویژگی نمی

 یشده و یا حترسد و فرد از به دست آوردن خشنودی ازآنچه در حالت طبیعی خوب انجامبرای شخص انجام هیچ کاری کامالً خوب به نظر نمی

گرا، خودشکوفایی استعدادها نیست، بلکه برتری توان گفت محرک اصلی در زندگی افراد کمالمیهمچنین . از کارهای دیگران، ناتوان است

ها باید در هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین نحو آن را انجام دهند وگرنه راضی نخواهند شد. نرسیدن به کماالت آنان یافتن است، آن

کند. این افراد معموالً در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شده و درنتیجه ارزش آنان در نظر چار اضطراب و احساس گناه شدید میرا د
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رسند کنند که دیگران هم نسبت به آنان همین نظر را دارند و به این باور میشوند و چنین تصور مییابد و دچار کهتری میخودشان کاهش می

و  (2۸۸3و همکاران ) 6های هویتشوند که همسو با یافتهاند و درنتیجه دچار اضطراب میداده و اعتبار خود را نزد دیگران از دست که حرمت

 [.27، 94( است ]6935) نوفرستی و همکاران

ی زشکاران جانباز و معلول شادکامپذیری، دلپذیر بودن و باوجدان بودن ورگرایی، انعطافهای برونها نشان داد که با افزایش ویژگییافته

توان به این نکته اشاره کرد که افراد انرژی را از گرایی ورزشکاران جانباز و معلول مییابد و بالعکس. در تبین ویژگی برونآنها افزایش می

برونگرا از آمادگی کمتری برای تسلط بر کنند. افراد آورند و این انرژی را روی آنها )دیگران( متمرکز میمعاشرت و تعامل با دیگران بدست می

هایی های گروهی را به تننفس خویش برخوردارند. معموالً نسبت به افراد درونگرا اعتماد بنفس باالتری دارند و بودن در جمع دوستان و فعالیت

یت شادکامی و کمال گرایی در های جمعی موجب تقودهند و همین احساس مسئولیت و فعالیتهای ذهنی و انفرادی ترجیح میو فعالیت

ذیری پتوان به این نکته اشاره کرد که  انعطافپذیری ورزشکاران جانباز و معلول میانعطاف گردد. در تبین ویژگیورزشکاران جانباز و معلول می

جات متفاوت از این فاکتور برخوردارند. شود. البته افراد به میزان و درهای شخصیتی است که معموالً در درون هر فرد نهادینه مییکی از ویژگی

گردد و قطعاً نقش مؤثری را در های جدید ظاهر میتوان اینگونه گفت که انعطاف پذیری در نحوه رویارویی افراد با مسائل و تجربهدر واقع می

دارند اند از این فاکتور برخورقیت دست یافتهشک تمام افرادی که تاکنون به موفگردد بر عهده دارد. بیای که از این رویارویی ناشی مینتیجه

ود در خو همچنین افرادی که از این پس قصد دارند نام خود را در زمره افراد موفق ثبت کنند نیز باید از این اصل مهم برخوردار گردند و آن را 

اید به همین خاطر است که امروزه اغلب افراد انعطاف رود. شتقویت نمایند. از این رو این مسئله از اصل مهم در دستیابی به موفقیت بشمار می

دانند. انعطاف پذیری در تجربه فرد، فرد را به سمت تجربه حاالت هیجانی مثبت و هم حاالت هیجانی منفی هدایت پذیری را یک هنر می

ی ز و معلول وجود دارد. در تبین ویژگکند، بنابراین ارتباط مستقیمی بین شادکامی و ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری ورزشکاران جانبامی

رند، اما بپذیر به طور مخلصانه از بودن با دیگران لذت میتوان به این نکته اشاره کرد که  افراد توافقپذیری ورزشکاران جانباز و معلول میتوافق

کنند افرادی مسلط و هل به دیگران اعمال میبا وجود این ویژگی معموالً برنامه خود اصالحی برای خود دارند و هنگامی که شیوه خود را 

ر تواند درسد میزنند که این ویژگی به نظر میها احتماالً کمتر دست به همنوایی میدهنده به نظر می رسند و به دلیل وجود این ویژگی

ن نکته توان به ایجانباز و معلول می شناسی ورزشکارانشادکامی ورزشکاران جانباز و معلول نقش مؤثری داشته باشد. در تبین ویژگی وظیفه

گیرند. آنها به خانواده خود ها به اصول اخالقی پایبند هستند و تا کارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمیشناساشاره کرد که وظیفه

ها موفقیت طلب هستند، و افراد شناسهی شخصیتی است وظیفکنند. کار زیاد، ویژگی بارز این گونهوفادارند و از مقامات مافوق اطاعت می

 د.شونپردازنند و همین امر موجب دلگرمی سایر افراد میوظیفه شناس به دلیل حس پذیرش مسئولیت با روحیه به وظایف محاله خود می

د و ی دیگران داشته باشنگرا نگران برخورد با معیارهای دیگران هستند باید ترس بیشتری از قضاوت منفچون افراد دارای سطح باالی کمال

 دار زندگیشده توسط جامعه و افراد معنیاهمیت زیادی به دسترسی به کمال و اجتناب از ناامید کردن دیگران بدهند چون معیارهای تحمیل

ریق و از طشود، تجربه شکست و حاالت هیجانی همچون خشم، احساس گناه و افسردگی معمول است کنترل ادراک میبسیار شدید و غیرقابل

هند. دگرایی خود را نشان میپذیری در روابطشان دارند که گاه به شکل اضطراب و درونبرداری و انعطافگرایان مشکلی درزمینه فرمانکمال

گرایی، تواند بر برونترس از ارزیابی منفی توسط دیگران و اهمیت داشتن نظر سایرین در بین این اشخاص کامالً آشکار است که همین امر می

 [.24]است  (،2۸۸1دیگران ) و مولنارپذیری، دلپذیر بودن و باوجدان بودن تأثیرات منفی داشته باشد. که همسو با تحقیقات انعطاف

گرایی توسط ابعاد شخصیت و شادکامی درصد از واریانس کمال 57حاکی از آن بود که تقریباً  5نتایج تحلیل رگرسیون و اطالعات جدول 

ت به گرایی و دلپذیر بودن شخصینژندگرایی، برونشود. با توجه به نتایج مندرج ضرایب تأثیر استاندارد موجود در جدول ابعاد روانتبیین می

نوفرستی و ( و 6935) شیرزاد و همکارانگرایی را دارند. این یافته با نتایج تحقیق بینی کنندگی معنادار کمالهمراه شادکامی قدرت پیش

را گتوان به این نکته اشاره کرد که ورزشکاران جانباز و معلول کمال[. در تبیین این یافته می21 - 27باشد]( مطابق و همسو می6935)همکاران 

یر، گهای فردی که یکی از دالیل آن عوامل خانوادگی از جمله: والدین غیر تأییدگر و یا گاهگاه تأییدگر، سختممکن است به دلیل تفاوت

گرایی و دلپذیر بودن شخصیت در طول زندگی قادر هستند به بهترین شکل ممکن با این باشد و همچنین به دلیل ویژگی برون.. میانتقادگر و.

باال  های خودشکوفایی در آنها با شادکامیگرا به متعصب بودن، بزرگی طلب بودن گرایشویژگی خود کنار بیایند. لذا استعداد ذاتی افراد کمال

توانند گستره زندگی و نحوه ارتباط و تعامل ورزشکاران جانباز و معلول را با محیط گرایی میدارد. بطور کلی شادکامی و کمالرابطه مثبت 

 پیرامونش را تحت تأثیر قرار دهد.
 از منابع یکی واندتمی آن ابعاد همه در منفی در بین ورزشکاران جانباز و معلول، گراییکمال که کرد بندیجمع چنین توانمی در نهایت 

 را خود گراکمال گذارد. افرادمی شکست، عدم خشنودی و نارضایتی از شغل باقی ناکامی، بااحساس را فرد اوقات اغلب زیرا که باشد اضطراب
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 از یکی را فیمن گراییکمال نیز آلیس آلبرت شود.می محسوب اضطراب منبع یک مداوم و ثابت انتظار دانند و اینمی بودن نقصبی به ملزم

 بین در خود از انتظارات سطح رفتن باال به توجه با شود.می منجر شناختیروان به پریشانی که کندمی تعریف اساسی غیرمنطقی باور دوازده

 بطلبد. را ویژه درمانی و آموزشی اقدامات و بوده فراوانی تواند نکتهورزشکاران جانباز و معلول می

های پژوهش ین که جامعه آماری پژوهش، تنها مربوط به ورزشکاران جانباز و معلول بود مشکل در تعمیم یافتهبه هر حال، با توجه به ا

 رود گاهیها، احتمال میبه کل جمعیت و سایر ورزشکاران جانباز و معلول ایران وجود دارد. به علت زیاد بودن تعداد سواالت و طوالنی بودن آن

ا هاالت صورت نگرفته باشد و از آن جا که ابزار جمع آوری، پرسش نامه بوده، درباره ی صحت و صدق پاسخدقت کافی در پاسخ گویی به سو

 اطمینان وجود ندارد و انجام پژوهش با استفاده از پرسش نامه معایب مرتبط با این ابزار اندازه گیری در این پژوهش را به همراه دارد.

 

 سپاسگزاري
و معلوالن استان  های جانبازانها و مربیان ورزشپژوهش یاری دادند و نیز از هیأت که ما را در اجرای ایناز تمام دوستان و عزیزانی 

تشکر و  وقت باارزش خود را برای شرکت در این پژوهش صرف نمودند کمال چهارمحال و بختیاری، همچنین جانبازان عزیز این استان که

 قدردانی را داریم.

 

 اخالقی تأیيدیه
و همچنین حضور خود  نگهداری شده محرمانه صورت به افراد به مربوط ها، اطالعاترج نام و مشخصات فردی در پرسش نامهعدم د

 پست از طریق مند بودند،عالقه تحقیق نتایج دریافت به که هاییآزمودنی محقق برای جمع آوری اطالعات از نکات اخالقی تحقیق حاضر بود. و

 شدند مطلع نتایج این از الکترونیک
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