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شناختی بر ابعاد مختلف سالمت و عملکرد تحصیلی با توجه به نقش مهم متغیرهای روان ه و اهداف:زمین

هیجانی و اشتیاق تحصیلی  بهزیستی اگرایی مثبت و منفی بدانشجویان، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ کمال

 دانشجویان پرستاری است.
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بود که به روش  اراکشهر  ریپرستانفر از دانشجویان  563نمونۀ پژوهش شامل . ندبود اراکشهر  یپرستاردانشجویان 

گرایی مثبت کمال ۀنامپرسش آوری اطالعات ازهای پرستاری انتخاب شدند. برای جمعگیری دردسترس از دانشکدهنمونه

اشتیاق تحصیلی  ۀنامو پرسش Magyar-Moeو  Keyesهیجانی  بهزیستیمقیاس ، و همکاران Terry-shortو منفی 

Fredricks رگرسیون خطی چند متغیره به  همبستگی پیرسون و ها از آزموناستفاده شد. برای تحلیل داده و همکاران

 روش ورود استفاده شد.

هیجانی و اشتیاق  بهزیستیگرایی مثبت با کمالن بی نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که: هایافته
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 مهمقد 

های مهم زندگی دانشجویان عملکرد تحصیلی یکی از جنبه

تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار بگیرد، یکی از است که می

مبادی مهم یادگیری که برای یادگیری و عملکرد موفق تحصیلی 

دانشجویان ضروری است، اشتیاق تحصیلی است که نقش مهمی 

اشتیاق تحصیلی بر  .[0] در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد

و دانشجویان در زمینۀ  آموزانکیفیت تالشی اشاره دارد که دانش

دهند، تا در دستیابی به نتایج فعالیت هدفمند آموزشی انجام می

. مطالعات تجربی نشان [2] مطلوب نقش فعالی داشته باشند

ی تحصیلی رهاییمتغی از امجموعهکه اشتیاق تحصیلی بر  اندداده

ۀ درباری دانشجو باورهااست، ازجمله:  مؤثری ناختشروانو 

و ارتباطات  هاارزشو میزان کنترل خود، اهداف و  هاییتوانا

اجتماعی وی، احساس تعلق دانشجویان به مدرسه و دانشگاه و 

. محققان معتقدند که برای مربیان [5،4]ها آنپیشرفت تحصیلی 

رستاری و توجه شناسایی عوامل انگیزشی دانشجویان پ ،پرستاری

بر آن، جهت تکمیل برنامۀ آموزش دانشجویان و  مؤثربه عوامل 

نشان  هاپژوهشی که طوربه .[3] کسب نتایج مثبت ضروری است

دهند فقدان یا کمبود انگیزه و اشتیاق در پرستاران، عالوه بر می

به سالمت جامعه نیز  تواندیمپیامدهای منفی برای خود آنان 
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همچنین، پیشینۀ  .[5]د هزینه و زمان شو ث اتالفآسیب زند و باع

کنندۀ برخورد این پژوهشی دربارۀ دانشجویان پرستاری بیان

زای تحصیلی و بالینی ها و عوامل استرسدانشجویان با چالش

تنها تنیدگی ناشی از مسائل تحصیلی، نه ۀتجرب. [6] متعدد است

، ذهنی بهزیستییادگیرندگان بلکه  عملکرد تحصیلی

 .[4] اندازدمیبه مخاطره هم را  هاآنو هیجانی  شناختیروان

شناختی ذهنی شامل سه بعد هیجانی، اجتماعی و روان بهزیستی

بینی و هیجانی، رضایت از زندگی، خوش بهزیستیاست که 

امیدواری، اعتماد به نفس، تسلط و حس کنترل، داشتن هدف در 

های ترین جنبهمهمزندگی، احساس تعلق و حمایت شخصی از 

عاطفی و هم  هایمؤلفههم  بهزیستیاحساس  .[4]آن هستند 

باال به طور  بهزیستی. افراد با احساس دشناختی دار هایمؤلفه

و از حوادث و وقایع  کنندمیهیجانات مثبت را تجربه  ایعمده

که افراد با احساس در حالی ؛پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند

را نامطلوب ارزیابی  شانزندگیایین حوادث و موقعیت پ بهزیستی

و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم  کنندمی

 .[3] کنندمیرا تجربه 

عوامل مرتبط با پیشرفت  دنبال بررسی پژوهشگرانی که به

اند، به طیف وسیعی از متغیرهایی که تحصیلی دانشجویان بوده

دهند، دست یافتند. از أثیر قرار میعملکرد تحصیلی را تحت ت

که به عنوان یک متغیر  [01] گرایی استجملۀ این متغیرها کمال

گرفتن استانداردهای  شخصیتی و سازمان رفتار به در نظر

وقفه برای کامل های بیعملکردی غیرواقعی برای خویش و تالش

 را گراییکمال که معتقدند  Dellwoو  Rice .[00] شدن اشاره دارد

 گراییکمال و مثبت گراییکمال کرد: تقسیم نوع دو به توانمی

 اساسی اشتباهات مرتکب منفی گراییکمال با افراد. [02] منفی

 خودانتقادی و خودتردیدی از ییباال سطوح دارای و شوندمی

 پیامدهای کنندۀبینیپیش بالطبع عوامل این هستند.

 نفس عزت فقدان سردگی،اف اضطراب، نظیر زامشکل شناختیروان

 همبستگی مثبت گراییکمال مقابل در است. درونی شرم و

 سازگاری و مطلوب عملکرد باال، شخصی معیارهای با معناداری

یی در گراکمالنشانگر شیوع بیشتر  هاپژوهش. [05] دارد مثبت

و نقش  [04] هستند دانشجو ریغدانشجویان نسبت به افراد 

روانی  های زندگی افراد همچون بعدر جنبهگرایی را بر بیشتکمال

و  Khosropourطوری که اند. بهشان نشان دادهو تحصیلی

Nikooyi انگیزۀ گرایی،کمال در پژوهشی نشان دادند که بین 

 تحصیلی دانشجویان پرستاری عملکرد با نفس عزت و پیشرفت

در پژوهشی  Hoseini .[03] دارد وجود داریمعنا مثبت رابطۀ

روانی  بهزیستیای و گرایی با راهبردهای مقابلهارۀ رابطۀ کمالدرب

 بین ی،امقابله یراهبردها بین از که داد نشانپرستاران، 

 و مثبت همبستگی روانی بهزیستی با مدارهمسئل ۀمقابل یراهبردها

 و منفی ۀرابط روانی بهزیستی با مدارهیجان راهبرد بین و معنادار

 از بیشتر مرد پرستاران داد کهنشان می نتایج .ددار وجود معناداری

 راهبرد از بیشتر زن پرستاران و مدارمسئله یامقابله راهبرد

در  و همکاران Zhang .[06]کردند یم استفاده مدارهیجان یامقابله

نابهنجار با ابعاد  خواهینهاییکه  ندبه این نتیجه رسید تحقیقی

ی دارامعن مثبت و رابطۀی( بدبین و فرسودگی تحصیلی )خستگی

 .[04] دارد

ی هاچالشبه برخورد دانشجویان پرستاری با  توجه با

بر سالمت  رگذاریتأث، بررسی عوامل [6] متفاوتتحصیلی و بالینی 

ی زیربرنامهروان و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری، برای 

ه ۀ خدمات آموزشی و بالینی بارائبه منظور رفع این مشکالت و 

یی در گراکمالبا توجه به شیوع  این دانشجویان ضروری است، لذا

بین دانشجویان و وجود پیشینۀ پژوهشی در زمینۀ رابطۀ 

عملکرد تحصیلی  یی با متغیرهای مرتبط با سالمت وگراکمال

در پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این  ،[40] انیدانشجو

بینی توان پیش ییی مثبت و منفگراکمالآیا  هستیم که سؤال

هیجانی دانشجویان پرستاری را  بهزیستیاشتیاق تحصیلی و 

 دارد؟

 بررسی  روش

. جامعۀ است یاز نوع همبستگ یفیطرح پژوهش حاضر توص

شهر  یپرستاردانشجویان  کلیۀدر این پژوهش  شدهمطالعه آماری

در شهر اراک در  33-34ر سال تحصیلی ند که دبود اراک

 نفر از 563نمونۀ پژوهش شامل . کردندرشتۀپرستاری تحصیل می

گیری بود که به روش نمونه اراکشهر  ریپرستادانشجویان 

های پرستاری انتخاب شدند. دربارۀ انتخاب دردسترس از دانشکده

وه باید هر گر رویدادینمونه باید اشاره کرد که در تحقیقات پس

شده که نمونۀ انتخاب، لذا برای این[04] نفر باشند 31حداقل 

نمایندۀ واقعی جامعه بوده و پژوهش از اعتبار بیرونی باالیی 

نفر در نظر گرفته شد. معیارهای  563 برخوردار باشد، تعداد نمونۀ

ورود به پژوهش عبارت بودند از: دانشجوی پرستاری بودن، تمایل 

داشتنِ بیماری جسمانی و روانی شدید. به شرکت در تحقیق، ن

معیارهای خروج از پژوهش نیز عبارت بودند از: دانشجوی 

کرده، تمایل التحصیل یا ترک تحصیلپرستاری نبودن، افراد فارغ

نداشتن به شرکت در تحقیق و وجود مشکالت روانی و جسمانی 

طوری که در تمرکز و تمایل آزمودنی در پاسخگویی به شدید به

االت اختالل ایجاد کند. ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه سؤ

 Short یتریمثبت و منف ییگراکمال ۀنامپرسشعبارت بودند از: 



 .....منفی و مثبت ییگراکمالرابطۀ بررسی  |و همکاران مسلم عباسی  

431 

 

و  و همکاران Fredricksاشتیاق تحصیلی  ۀنامپرسش ،و همکاران

 .Magyar-Moeو  Keyesهیجانی  بهزیستیمقیاس 

و  Terry-short فی راکمال گرایی مثبت و من ۀنامپرسش 

گرایی برای سنجش سطوح مختلف کمال 0333سال همکاران در 

الی ؤس 41این مقیاس یک آزمون  ند.دکرمثبت و منفی طراحی 

گرایی آن کمال ۀماد 21گرایی مثبت و کمال آن ۀماد 21است که 

گرایی مثبت و منفی کمال ۀنامپرسش. سنجدمنفی را می

ای کرت پنج درجهدر یک طیف لی و همکاران شورتتری

نمرات هر آزمودنی در این مقیاس ۀ دامن و شودگذاری مینمره

در  نامهاین پرسش . ضریب پایـایی بازآزمـاییاست 011 تا 21

هیجانی نیز  بهزیستی. مقیاس [03]است گزارش شده  46/1 حدود

 02از دو قسمت  ،[21]اندساخته Moe-Magyarو  Keyesکه 

سؤال آن مرتبط با هیجانات مثبت  6 سؤالی تشکیل شده است که

 6هیجانات مثبت بیشتر است( و  دهندۀاست) نمرۀ باالتر نشان

 دهندهسؤال آن مرتبط با هیجانات منفی است )نمرۀ باالتر نشان

 3هیجانات منفی بیشتر است(. پاسخگویی به آن براساس مقیاس 

 بندیرتبه( هیچ وقت) 3)تمام مدت( تا  0لیکرت از  ایدرجه

بهترین حالت  به معنی 3به معنی بدترین حالت و  0 .شودمی

  Golestanibakht.[21] است 61تا  0دامنۀ نمره از  .هیجانی است

و مقیاس  44/1ذهنی را  بهزیستی نامۀپرسشضریب همبستگی 

. ضریب [20] استکرده  گزارش 46/1را  هیجانی بهزیستیفرعی 

 نامهپرسشبرای کل آلفای کرونباخ  براساسهمسانی درونی 

 46/1هیجانی  بهزیستیفرعی آن شامل  هایمقیاسو برای  41/1

 .دست آمده استبه
 اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری برای سنجش همچنین

اشتیاق تحصیلی  ۀنامدر این پژوهش از پرسش دانشجویان

Fredricks استفاده شده است. مقیاس اشتیاق عاطفی  و همکاران

 داردگویه  04که  اندساخته و همکاران Fredricks راو شناختی 

ها؛ سه خرده مقیاس رفتاری، عاطفی و شناختی را که این گویه

. پاسخ هر کدام از [22] کندیم یریگاندازهمیان دانشجویان 

که از )هرگز تا در تمام اوقات( را  داردنمرات یک تا پنج  هاهیگو

پایایی این مقیاس را  و همکاران ضریب Fredricks. شودیمشامل 

اشتیاق  4تا  0 یهاهیگونامه . در این پرسشاندکردهگزارش  46/1

اشتیاق عاطفی و  01تا  3 یهاهیگو، سنجدیمرفتاری را 

. [22] کندیماشتیاق شناختی را بررسی  03تا  00 یهاهیگو

Abbasi  و همکاران در پژوهشی بعد از ترجمه و هنجاریابی

ی دانشجویان علوم پزشکی، ضریب آلفای نامۀ حاضر روپرسش

 .[25] نامه را گزارش دادندبرای این پرسش 66/1

ای بود که نامهشیوۀ اجرای تحقیق حاضر به شیوۀ پرسش

بعد از اخذ مجوزهای الزم و انتخاب جامعه و نمونۀ هدف، اهداف 

تحقیق به اعضای نمونه توضیح داده شد و بعد از کسب رضایت 

های تحقیق بین اعضای نمونه نامهنمونه، پرسشآگاهانۀ اعضای 

آوری، با استفاده از های مطالعۀ حاضر بعد از جمعتوزیع شد. داده

تجزیه و تحلیل شد که بدین منظور از  SPSSافزار نرم 20نسخۀ 

 مثبت ییگراکمال آزمون همبستگی پیرسون )برای بررسی رابطۀ

( و از رگرسیون لیتحصی اشتیاق و هیجانی بهزیستی با منفی و

اشتیاق تحصیلی و  واریانس بینیبه منظور پیش) یرهمتغچند

( منفی و مثبت ییگراکمالنمرات  براساس هیجانی بهزیستی

 استفاده شد.

 یافته ها

میانگین )و انحراف استاندارد( ، 0 با توجه به جدول

(، 4/3) 2/65 گرایی مثبتکمالآمده برای متغیر دستبه

(، 6/4) 2/54هیجانی  بهزیستی(، 0/4) 0/34فی گرایی منکمال

و  (6/2) 6/04 شناختیاشتیاق  ،(3/5) 4/06 اشتیاق عاطفی

 است.(، 4/5) 3/05اشتیاق رفتاری 

 

 هیجانی و اشتیاق تحصیلی بهزیستیگرایی، کمال میانگین و انحراف استاندارد .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر 

 4/3 2/65 یی مثبتگراکمال

 0/4 0/34 یی منفیگراکمال

 6/4 2/54 هیجانی بهزیستی

 3/5 4/06 اشتیاق عاطفی

 6/2 6/04 اشتیاق شناختی

 4/5 3/05 اشتیاق رفتاری

 
 بهزیستیگرایی مثبت با کمال، بین 2 جدولطبق نتایج 

و  مثبت صورتهیجانی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری به

همبستگی وجود دارد. به عبارتی، بین  سطحی معنادار در

هیجانی و اشتیاق تحصیلی  بهزیستیگرایی مثبت با کمال

 ۀرابط P<10/1ابعاد آن در سطح ۀ و هم دانشجویان پرستاری

 د.و معناداری وجود دار مثبت
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گرایی منفی با کمالبین  5با توجه به جدول شمارۀ 

ی و در سطحی منف صورتهیجانی و اشتیاق تحصیلی به بهزیستی

 .(P <10/1) داردمعنادار همبستگی وجود 

با توجه به  حاصل از رگرسیون چندگانه ونتایج  براساس

(، مدل Sig= 111/1) ( و سطح معناداری آن23/05) F ۀنمر

پژوهشی  ۀبرای تبیین متغیر وابست مناسبرگرسیونی حاضر مدل 

در به تعدیل یافته، مدل پژوهش حاضر قا 2Rبا توجه به است که 

 .است تحصیلیدرصد از اشتیاق  52تبیین 

 F مقدارکه  دهدمینشان  3 ۀنتایج جدول شمار

( که این امر F=10/3معنادار است ) 110/1در سطح  شدهمشاهده

که  دهدمی. نتایج نشان استبودن رگرسیون  دارمعنابیانگر 

مجموعاً از طریق  هیجانی بهزیستیدرصد از واریانس 02

 شوندمیتبیین منفی  گرایی مثبت والمتغیرهای کم

(022/1=2R.) 

 

 هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری بهزیستیگرایی مثبت با کمال. نتایج همبستگی پیرسون میان 2جدول 

 

 هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری بهزیستیگرایی منفی با کمال. نتایج همبستگی پیرسون میان 3جدول 

 متغیر
 یی منفیگراکمال

 معناداری همبستگی

 114/1 -513/1**  عاطفیاشتیاق 

 114/1 -563/1** اشتیاق شناختی

 154/1 -244/1*  اشتیاق رفتاری

 111/1 -442/1**  هیجانی بهزیستی
 

 تحصیلی. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه )به روش ورود( برای تبیین اشتیاق 4جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F Sig R 

2R 

2R 

 تعدیل یافته

 

0 

 436/4 2 300/04 رگرسیون

 34 344/50 باقیمانده 234/1 504/1 364/1 111/1 23/05
360/1 

 33 444/46 کل

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t sig 
B Std.E Beta 

0 

 111/1 044/00  444/1 334/4 عدد ثابت

 112/1 -444/0 -045/1 010/1 -031/1 یی مثبتگراکمال

 111/1 -006/4 -441/1 145/1 -043/1 یی منفیگراکمال
 

 منفی گرایی مثبت وکمالاز طریق  هیجانی بهزیستی بینیپیشنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش ورود برای  .1 جدول

 SS DF MS F P مدل
 41/044 4 20/403 رگرسیون

 504 23/3050 باقیمانده 111/1 14/00
04/06 

 520 44/3446 کل

 R R2 ARS پیش بین یرهایمتغ مدل
 ضرایب استاندارد راستانداردیغضرایب 

T 
SE B Beta 

 
Constant - - - 41/0 46/04 - 46/02*** 

 ***-43/5 -231/1 -261/1 163/1 000/1 022/1 531/1 یی مثبتگراکمال

 -33/0 -023/1 -004/1 161/1 000/1 022/1 531/1 یی منفیگراکمال
110/1>P*** 10/1>P** 13/1>P* 

 متغیر
 یی مثبتگراکمال

 معناداری همبستگی

 110/1 513/1**  عاطفیاشتیاق 

 110/1 544/1**  اشتیاق شناختی

 110/1 236/1**  یاق رفتاریاشت

 110/1 520/1**  هیجانی بهزیستی
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  حثب

 پژوهش حاضر نشان داد که بین هاییافتهنتایج 

هیجانی دانشجویان  بهزیستیبا و منفی مثبت  ییگراکمال

برمبنای نتایج تحقیقات وجود دارد. معناداری  ۀپرستاری رابط

Ahmadi Tahure  و همکاران وHoseini سطح مطلوب و بهنجار ،

ذهنی و در نتیجه افزایش  بهزیستیگرایی باعث افزایش کمال

هیجانی و سطح پایین و منفی آن باعث افت  بهزیستیسطح 

با  هااین یافته شود کههیجانی دانشجویان پرستاری می بهزیستی

. با توجه به نتیجۀ [06، 05]حاضر همسو است نتایج تحقیق 

 کاهش با متوسط گرایینشان دادند کمال کهدیگر،  هایپژوهش

، در تبیین [03] است مرتبط تحصیلی و پیشرفت اضطراب

هیجانی دانشجویان پرستاری  بهزیستیبا  گرایی مثبترابطۀکمال

گرایی مثبت با کاهش فشار روانی توان گفت که کمالچنین می

ذهنی این  بهزیستیتواند وارده بر دانشجویان پرستاری می

 بهزیستیذهنی شامل  بهزیستینشجویان را ارتقا بخشد که دا

هم  بهزیستیاحساس دیگر، عبارتشود. بههیجانی هم می

. افراد با احساس داردشناختی  هایمؤلفهعاطفی و هم  هایمؤلفه

و  کنندمیهیجانات مثبت را تجربه  ایعمدهباال به طور  بهزیستی

یابی مثبتی دارند، در حالی که از حوادث و وقایع پیرامون خود ارز

را  شانزندگیپایین حوادث و موقعیت  بهزیستیافراد با احساس 

و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب،  کنندمینامطلوب ارزیابی 

دانشجویان با  درواقع،. [3] کنندمیافسردگی و خشم را تجربه 

گرایی مثبت از طریق اتخاذ اهداف منطقی و در سطح کمال

رس و همچنین در پی داشتن انتظارات معقول از عملکرد و دست

نتایج کارهای خویش، سطح استرس و فشار روانی کمتری را 

کنند که در نتیجه با کاهش استرس، سالمت روان و تجربه می

طوری که در زمینۀ رابطه یابد. بهها بهبود میذهنی آن بهزیستی

دهندۀ این موضوع انها نشکلی، پژوهش بهزیستیفشار روانی با 

منجر به بروز مشکالت در بلندمدت  زااسترسعوامل هستند که 

قلبی و  عالئمجسمی و روانی همچون اضطراب، افسردگی، ترس، 

. [42] شوندمی و غیره ، سردردخوابیبیعروقی، مشکالت گوارشی، 

توان بیان کرد که با توجه به نقش در تبیین دیگر این یافته می

، [03] تحصیلی دانشجویان عملکرد بهبود در مثبت گراییکمال

گرایی دانشجویان پرستاری که از سطح مطلوب و مثبت کمال

برخوردارند، به دنبال کسب عملکرد تحصیلی بهتر، خودکارآمدی، 

جایی که یابد. و از آنعزت نفس و هیجانات مثبتشان افزایش می

ند، بالطبع سطح ذهنی افراد مرتبط هست بهزیستیاین متغیرها با 

ها افزایش خواهد یافت. همچنین در تبیین هیجانی آن بهزیستی

هیجانیِ دانشجویان پرستاری  بهزیستییی منفی با گراکمالرابطۀ 

باالیی  "متمرکزبرخود"یی گراکمالگفت افرادی که  توانیم

دارند، معیارهای شخصی باالیی هم دارند و با نگرانی از 

نرم  وپنجهدست هاتیفعالتردید در انجام  کردن و شک واشتباه

ی به این معیارهای ابیدستی که شکست در طوربه. کنندیم

 عواطف درماندگی، خودکشی، افکار اضطراب، آرمانی فرد را مستعد

های طوری که مطالعهکند. بهبینی و افسردگی میمنفی، خودکم

 موجب یمنف کمال گرایی که دهدمی باره نشانمختلفی در این

 در اختالالت بروز افزایش احتمال طریق از عمومی سالمت کاهش

. لذا با توجه به پیشینۀ پژوهشی [05] شودمی افراد تحتِ مطالعه

گرایی منفی و رابطۀ آن با ابعاد سالمت روان، یافتۀ در زمینۀ کمال

توان تبیین کرد که دانشجویانی که از پژوهش حاضر را چنین می

انتظارات نامعقولی دارند باعث افزایش پریشانی خود و دیگران 

روانی خویشتن شده و در نتیجه با افزایش اضطراب خود در 

گیرند که بالطبع باعث معرض مشکالت روانی بسیاری قرار می

شوند. شناختی خویش میکاهش سطح سالمت جسمانی و روان

از  دلیل انتظارات نامعقول گرایی منفی بههمچنین افراد با کمال

دیگران و در نتیجه در صورت اثبات خالف دیدگاه و انتظاراتشان، 

اعتماد شده و در نتیجه صمیمت و درگیری نسبت به دیگران بی

کنند که بالطبع با افزایش انزوا و اجتماعی کمتری تجربه می

شان، افسردگی، درماندگی و مشکالت روانی ـ اجتماعی تنهایی

ذهنی با افت  بهزیستیاظ دیگری را تجربه کرده و از لح

 با منفی گراییباکمال شوند. درواقع، افرادمحسوسی روبرو می

 قبیل از مناسب نیستند سالمتی برای که رفتارهایی انجام

 هایموقعیت با در مواجه درماندگی حس مواد، به وابستگی

 آن انجام که باال سطح گرفتن معیارهای نظر در علت به آمدهپیش

عمومی  سالمت زاآسیب رفتارهای سایر و فرد است عهدۀ از خارج

 گفت توانمی این نتایج تبیین در پس دهند.می را کاهش خود

 بودن پایین سازگارانه، و زندگی مناسب سبک با مثبت گراییکمال

 انتظارات به دستیابی مثبت، عواطف سالمتی، ایجاد مضر رفتارهای

 عملکرد یشافزا و بینانهخوش نگرش و ایجاد یک شخصی

 در بهزیستی افزایش و روانی هایاختالل باعث کاهش اجتماعی

 .[05] شودمی افراد

گرایی مثبت و منفی با اشتیاق در زمینۀ رابطۀ کمال

 سو با نتایج تحقیقاتهم هایافته تحصیلی دانشجویان پرستاری

Sheikh smaili  وKarimi ،Khosropour  و همکاران وZhang  و

یی مثبت و منفی با اشتیاق گراکمال ن داد کهنشا همکاران

. در [23، 04، 03] داردتحصیلی دانشجویان پرستاری رابطۀ معناداری 

گرایی مطلوبی توان گفت که دانشجویانی که کمالاین زمینه می

دارند، معموالً به دنبال تعیین اهداف قابل دسترس، احتمال 

بهبود نسبی  کنند و در نتیجه باموفقیتشان را بیشتر می
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ها بیشتر شده و در عملکردشان، عزت نفس و خودکارآمدی آن

گیری اشتیاق بیشتر برای یادگیری و موفقیت نتیجه باعث شکل

شود. به عبارت دیگر، یک چرخۀ حلقوی تحصیلی در ایشان می

گرایی مثبت، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و اشتیاق بین کمال

طریق  از مثبت گراییکمال گیرد. درواقع،تحصیلی شکل می

 به و اعتماد نفس عزت مثل مثبت روانیدرون هایزمینه تقویت

 شخصی هایپذیرش محدودیت بینی،واقع چون هاییویژگی و خود

انگیزه و  شخصی، عملکرد خرسندی از و مندیرضایت احساس و

 دهد.می قرار تأثیرتحت مثبت صورت اشتیاق تحصیلی را به

 شواهد و بوده دوسویه گراییکمال سازۀ که گفت وانتمی بنابراین

 و منفی صفت یک لزوماً گراییکه کمال است آن مؤید پژوهشی

 عملکرد و زندگی در سازگاری با مثبت گراییکمال نیست. ناسالم

. همچنین، دربارۀ رابطۀ [50] است همبسته تحصیلی مثبت

اری نیز گرایی منفی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستکمال

گرایی منفی و در نتیجه اتخاذ توان گفت که کمالچنین می

تبع آن شکست در رسیدن به معیارهای آرمانی و غیرمعقول و به

معیارها با کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس دانشجویان و آن

شود تا شان باعث میتضعیف حس کارآمدی و خوداثربخشی

ای مدرسه یا دانشگاه هانگیزۀ پایینی برای شرکت در فعالیت

داشته باشند و در نتیجه در کالس درس کمتر در مباحث شرکت 

دلیل اعتماد به نفس پایین و خودکارآمدی  کنند و بهمی

شده اشتیاقی به بهبود عملکرد خویش ندارند که در تضعیف

گیری دور معیوب افت نهایت با افت تحصیلی باعث شکل

طوری شود. بهها میدر آن قبینی و کاهش اشتیاتحصیلی، خودکم

توان به تحقیق خسروپور و نیکویی ها میکه در تأیید این یافته

 عزت و پیشرفت انگیزۀ گرایی،کمال اشاره کرد که نشان دادند بین

 مثبت رابطۀ تحصیلی دانشجویان پرستاری عملکرد با نفس

های تحقیق حاضر از جمله محدودیت .[03] دارد وجود داریمعنا

توان به مختص بودن نمونۀ تحقیق حاضر به دانشجویان می

پرستاری شهر اراک اشاره کرد که تعمیم نتایج به جوامع گسترده 

نامه به کند. عالوه براین استفاده از پرسشرا با مشکل مواجه می

آوری اطالعات در تحقیقات همبستگی با عنوان ابزار جمع

هی به سؤاالت و دمحدودیتی همچون ابهام در تفهیم و پاسخ

گیری پسند همراه است که نتیجههای جامعههمچنین ارائۀ پاسخ

ها و سازد. لذا با توجه به یافتهمشکل می در این زمینه را

شود تا در های تحقیق حاضر پیشنهاد میهمچنین محدودیت

نامه از های بعدی مرتبط با این زمینه در کنار پرسشپژوهش

اطالعات همچون مصاحبه به منظور  آوریسایر ابزارهای جمع

عمق بخشیدن به صحت اطالعات دریافتی توجه شود. عالوه 

گرایی در اشتیاق تحصیلی و براین، با توجه به نقش کمال

های تحصیلی شود تا در محیطدانشجویان پیشنهاد می بهزیستی

شناختی و مشاوره در و آموزشی به نقش مهم مداخالت روان

دانشجویان و  ستیبهزیصیلی و ارتقای بهبود عملکرد تح

 آموزان بیشتر توجه شود.دانش

 گیرینتیجه

های پژوهش حاضر و همچنین پیشینۀ با توجه به یافته

گرایی نقش توان نتیجه گرفت که کمالپژوهشی مختلف، می

و سالمت  همچون بعد تحصیلی) مهمی در ابعاد مختلف زندگی

طوری که بی توجهی به به کند.شناختی( دانشجویان ایفا میروان

 بهزیستیتواند افت تحصیلی و کاهش نقش مهم این متغیر می

بنابراین، نیازمند توجه هر چه  هیجانی دانشجویان را فراهم کند.

بیشتر مسئوالن آموزشی کشور به اهمیت مباحث و مداخالت 

ای در زمینۀ تحصیلی و بهداشت روان شناختی و مشاورهروان

 آموزان است.و دانش دانشجویان

 تقدیر و تشکر

محققان تحقیق حاضر نهایت تشکر و قدردانی خود را از 

عزیز در راستای انجام هر  مسئوالنهمکاری کلیۀ دانشجویان و 

 .ندکنیماین پژوهش اعالم  بهترچه

 اخالقی هیدییتأ

به منظور اجرای تحقیق حاضر ضمن اخذ مجوزهای الزم، 

ۀ اطالعات ضروری تحقیق، ارائهش و بعد از توضیح اهداف پژو

رضایت آگاهانۀ اعضای نمونه برای شرکت در مطالعۀ حاضر گرفته 

 شد.

 تعارض منافع

  .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین

 یمنابع مال

 شده هیتهی شخصی نویسندگان هانهیهزبا  صرفاًتحقیق حاضر 

 است.
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