
 

 

  
  
 
 

آموزان دبیرستانی  گرایی با اضطراب حالتی/خصلتی در دانش رابطۀ ابعاد کمال
  تیزهوش

  1سمیه ساداتی فیروزآبادي

  
  

  چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ ابعاد 

آموزان  گرایی با اضطراب حالتی/خصلتی در دانش کمال
رستانی (متوسطه دوم) تیزهوش شهر شیراز است. دبی
آموز دبیرستانی  نفر دانش 203پژوهش حاضر،  در
آموز پسر) شرکت  دانش 100آموز دختر و  دانش 103(

نامۀ  هاي پژوهش از طریق پرسش داشتند. داده
تري شورت و همکاران و  گرایی مثبت و منفی کمال

 نامه اضطراب حالتی/خصلتی اسپیلبرگر و پرسش
آوري گردید و سپس از طریق روش  همکاران جمع

مستقل  tآزمون  آماري تحلیل رگرسیون چندگانه و
مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطۀ 

آموزان با  گرایی مثبت دانش معنادار منفی بین کمال
اضطراب حالتی و خصلتی وجود دارد و رابطۀ معنادار 

آموزان با اضطراب  شگرایی منفی دان مثبتی بین کمال
حالتی و خصلتی وجود دارد. همچنین دیگر یافته 
پژوهش حاکی از این است که دختران و پسران در 

  متغیرهاي مورد مطالعه تفاوت معناداري داشتند. 
گرایی مثبت/ منفی، اضطراب  : کمالواژگان کلیدي

  .آموزان تیزهوش حالتی / خصلتی، دانش
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 مقدمه

، اندیشد اي که به بقا و پیشرفت خود می هر جامعه
استعدادهاي درخشان خود را در کانون  شایسته است

هاست که یک حرکت جهانی به  سال .توجه قرار دهد
شروع شده سمت توجه ویژه به نخبگان و تیزهوشان 

. کشورهایی که خود را با این حرکت همگام است
روز   به بلکه روز ،نکنند، نه فقط در حال توقف نیستند

پیمایند و فاصله بسیار زیادي را با  سیر قهقرایی را می
رو، توجه  ). ازاین1383 اي، گیرند (اژه این کاروان می

آموزان و شناخت بیشتر  دانش گونه به شخصیت این
ري است بس مهم که نیاز به بحث هاي آنان، ام قابلیت

دارد. عدم شناخت مدیران، معلمان و والدین از 
آموزانی  دانش ویژه به آموزان دانش شخصیتی هاي ویژگی

همچنین کمبود ، توانایی خاصی برخوردارنداز که 
هایی براي شکوفاسازي  برآوردن فرصت امکانات در

 ردهاي ویژه  هاي آنان و در نهایت نبود کمک قابلیت
مانع  که روند می شمار بهراستا، همگی از عواملی  این

آموزان خواهند شد. به  هاي این دانش تجلی قابلیت
یقین عده زیادي در این روند قربانی این عدم 

شوند که براي آنان ارمغانی جز ابتال به  ها می شناخت
هاي جسمی و روانی در پی نخواهد داشت  اختالل

توجه به اثرات مخرب  همچنین با). 1387(افروز، 
اضطراب در زندگی و مسائل تحصیلی کودکان و 

آموزان تیزهوش، بررسی  نوجوانان به ویژه دانش
هاي شخصیتی این افراد براي پرورش و  ویژگی

، ضروري به نظر آنهاهاي بالقوه  شکوفایی توانایی
آموزان  هاي شخصیتی دانش رسد. یکی از ویژگی می

اشد که نوع نامناسب این ب گرایی می تیزهوش، کمال
تواند اثرات مخربی بر روي تحصیل و  نوع ویژگی می

آموزان ایجاد کند. بر این اساس ما در  زندگی این دانش

گرایی به عنوان  پژوهش حاضر به بررسی ابعاد کمال
آموزان تیزهوش در ارتباط  یک ویژگی شخصیتی دانش

  ایم. با اضطراب پرداخته
ته مورد توجه گرایی در گذش سازة کمال

پردازان بزرگ همچون فروید، آدلر، مازلو بوده  نظریه
هاي اخیر نیز مورد توجه پژوهشگران  است و در دهه

بسیاري قرارگرفته است و هرکدام به فراخور دیدگاه 
حال،  اند. با این  خود تعریف متفاوتی از آن ارائه داده

ه بیشتر پژوهشگران، بر این امر که معیارهاي بلندمرتب
باشد،  گرایی می براي عملکرد، مفهوم اساسی کمال

اي  گرایی را شیوه ) کمال1950( 1سازش دارند. هورناي
داند که افراد براي رهایی از اضطراب  از زندگی می

گرایی را گرایش  کنند و کمال اساسی از آن استفاده می
ترین  عیب و نقص بودن، کوچک رنجورانه به بی روان

گناهی نابخشودنی پنداشتن و اشتباه خود را به 
مضطربانه انتظار پیامدهاي شوم آن را کشیدن، تعریف 

ر می گرایی  نویسد: کمال ) می1978( 2کند. هالند
دهندة گرایش و عالقۀ فرد به درك محیط  نشان

است که به  3پیرامون خود به گونۀ قانون همه یا هیچ
هاي  هاي یا شکست موجب آن، نتایج ممکن، موفقیت

گرایی به صورت  هستند. گرچه مفهوم کمالکامل 
به خود اختصاص  شناسان را اي توجه روان گسترده
اي تقریباً ناشناخته  اما هنوز به عنوان پدیده داده است؛

گرایی  تعریف شده است. سازة کمال و ناسازگار
) و مثبت و منفی 1978، 4تواند بهنجار (هماچک می

؛ تري 1990 ،5(فروست، مارتین، الهارت و روزنبلت

                                                             
1. Horney 
2. Hollender 
3. All or none 
4. Homachek 
5. Frost, Marten, Lahart  & Rosenblate 
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؛ فلت 2005، 2؛ رم1995، 1شورت، اونز، اسالد و دوي
؛ هاس و پراپاریس، 2006، 2005، 2002، 3و هیویت

 5کژکنش ) و1978(هماچک،  4) یا نوروتیک2003

  ) باشد.1990و همکاران،  (فروست
گرایی برحسب  کمالهاي متعدد،  در پژوهش

ف مثبت (بهنجار) و منفی (نابهنجار) تعری هاي مؤلفه
به ترتیب با انتظارات  ها مؤلفهکه این شده است 

کسانی  .شوند مشخص می غیرمنطقیشخصی منطقی و 
معیارهایی را  ،دارند) (بهنجار تگرایی مثب که کمال

گیرند، اما به جاي اینکه رسیدن  براي خود در نظر می
و یا نرسیدن به آن معیارها برایشان مهم باشد، نفس 

ه هدف در نظرشان اهمیت تالش کردن براي رسیدن ب
دارد. در واقع این افراد از کار و تالش زیاد لذت 

سعی  ،برند و وقتی در انجام یا ندادن کاري آزادند می
توانند انجام  کنند آن را به بهترین نحوي که می می

نه تنها موجب  بهنجار (مثبت) گرایی کمال ودهند 
شود که فرد  شود، بلکه باعث می مشکلی نمی

ادهاي خودش را شکوفا سازد و به احساس استعد
 در مقابل افراد رضایت شخصی باالیی دست یابد.

رنجور بیشتر در  یا روان منفی (نابهنجار) گراي کمال
 آنهاد؛ سر بزن آنهافکر آنند که مبادا اشتباهی از 

از  اگر حتی آنهاکنند.  احساس پیروزي نمی وقت هیچ
س رضایت هم احسا باز ،دیگران بهتر کار کنند

کنند و هدف باالتري  کنند و خود را سرزنش می نمی
انتها  بی ةگیرند و مدام در این زنجیر را در نظر می

و در نتیجه  و همیشه با خودشان درگیرند گرفتارند
رنجورخویی  دچار انواع افسردگی، اضطراب و روان

                                                             
1. Terry Short, Owens, Slade & Dewey 
2. Ram  
3. Flett & Hewitt 
4. Neurotic 
5. Dysfunctional 

فلت و هیویت،  ؛2005؛ رم، 1978شوند (هماچک،  می
 1995تري شورت و همکاران،  )؛2006، 2005، 2002

  ).2003و هاس و پراپاریس، 
گرایی، شواهد  در مورد رابطۀ تیزهوشی و کمال

پژوهشی مؤید آن است که والدین و معلمان از 
کودکانی که به وسیلۀ متخصصان سنجش، تیزهوش 

ها عالی  شوند انتظار دارند که در همۀ زمینه معرفی می
ارات غیرواقعی و عمل کنند. زندگی تحت تأثیر انتظ

باال ممکن است کودك را از پذیرش خود به عنوان 
یک فرد کامل ناتوان کند. به ویژه در صورتی که 
محبت و پذیرش کودك به موفقیت او وابسته باشد 

به نقل از جمشیدي، دالورپور، حقیقت  1983(کورنل، 
چنین انتظاراتی از تیزهوشان  ). این1388و لطیفیان، 

کند که خود این  گرایی می داشتن کمال را مستعد آنها
شناختی  هاي روان ویژگی باعث ایجاد آسیب

؛ بیلینگ، 2003شود (کونور،  می آنهاناپذیري در  جبران
هاي   ). از جمله یافته2004، 6اسرائیلی و آنتونی

آموزان  گرایی در دانش پژوهشی که بیانگر وجود کمال
 و رانیسون رینز، هاي نیهارت تیزهوشان است، پژوهش

به نقل از آقاجانی، نریمانی و آریاپوران،  2002مون (
باشد که  ) می2008) و بولیان ( 2004)؛ پیریت (1390

آموزان  همگی گویاي این مطلب بودند که دانش
آموزان عادي در معرض  تیزهوش بیشتر از دانش

  گرایی هستند. کمال
گرایی مثبت  اند که کمال ها نشان داده نتایج پژوهش

با امید به موفقیت، انگیزش در مدرسه، بهزیستی 
شناختی (عدم اضطراب و افسردگی) مرتبط است  روان

گرایی منفی با ترس از شکست، مشکل در  و کمال

                                                             
6. Beiling, Israeli & Antony 
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نفس  تغذیه، اشکاالت انگیزشی و اضطراب و عزت
  پایین در ارتباط است.

گرایی تقریباً همیشه  که بیان شد کمال همان طور
گرایی  ت و یکی از پیامدهاي کمالبا اضطراب توأم اس

 به پاسخ در غالباً تواند اضطراب باشد. اضطراب می
 مبهم و درونی نامعلوم، که شود می تهدیدي ایجاد

 تشویش با و است گرفته منشأ از تعارض یا و است
 عالیم اغلب که باشد می ناخوشایند همراه و فراگیر
 قلب، تپش سردرد، تعریق، نظیر خودکار دستگاه
 با نیز ناراحتی مختصر و سینه قفسه در تنگی احساس

باشد  قراري می بی احساس با توام و است همراه آن
؛ رایس 1998، 1الف؛ رایس و اسالنی 2007(استروبر، 
؛ دانکلی، 2002، 3، شافرن، کوپر و فایربورن2و شافران

ب؛  2007؛ استروبر، 2006، 4بالنکسشین و ماشب
؛ بشارت، 1997نی، ؛ اسال2004، 5هیل و هلسمن

 و هنرمند زاده ؛ مهرابی1381 کمسفیدي، ؛ میرزا1381
؛ هاشمی و لطیفیان، 1383؛ گنجی، 1382وردي، 

1392 .(  
 مفهوم ) دو1970( 6اسپیلبرگر، گرساچ و لیوشن

برند که  می کار به اضطراب را وابسته به اما متمایز
باشد.  شامل اضطراب حالتی و اضطراب خصلتی می

هیجانی  یک موقعیت یا حالت حالتی اضطراب در
 تنش، بیم، احساس ذهنی و آگاهانه درك موجب
 اعصاب سیستم در انگیختگی نگرانی و ناآرامی،

 بوده متغیر اغلب حالتی اضطراب شود. می خودمختار
 اضطراب اما است؛ موقعیتی تنش از و کارکردي

 گرایش در فردي هاي تفاوت از است خصلتی عبارت

                                                             
1. Rice &slany 
2. Riley & Shafran 
3. Cooper & Fairburn 
4. Dunkley, blankstein & masheb 
5. Hill & Huelsmann 
6. Spielberger, Gorsuch & Lushene 

 عنوان به زا استرس ابی موقعیتارزی و ادراك
  .خطرناك یا تهدیدکننده

گرایی  در زمینۀ ارتباط بین ابعاد مثبت و منفی کمال
و اضطراب، نتایج تحقیقات متعدد گویاي این مطلب 
است که در زمان بررسی این ارتباط تمایزگذاري بین 

گرایی اهمیت خاصی  هاي مثبت و منفی کمال جنبه
هاي منفی  ل که تنها، جنبهوجود دارد. به این دلی

 گرایی با اضطراب و استرس رابطه دارد. در حالی کمال
گونه نیست.  هاي مثبت آن وضعیت این که براي جنبه

گرایی با اضطراب رابطۀ معناداري  جنبۀ مثبت کمال
؛ استوبر، اتو، پسچک، 2007، 7ندارد (استوبر و ایزمن

، 9رامبوالف؛ استوبر، استوبر و  20078بکر و استول، 
 ب).  2007

ها و تحقیقات صورت گرفته در  همچنین پژوهش
گرایی، نتایج متفاوتی را از نظر جنسیتی  زمینۀ کمال

اند. برخی نتایج رابطۀ معنادار و برخی  گزارش داده
اند. به این  عدم وجود رابطۀ معنادار را نشان داده

ها عدم رابطه معنادار را در  صورت که بعضی پژوهش
اند  گرایی گزارش کرده ر و پسر از نظر کمالبین دخت

هاي دیگر  ) و پژوهش1390قد، برزگر و بالغی،  (سرو
اند. به این  رابطۀ معناداري را بین دو جنس ارائه داده

گرایی منفی در دختران بیشتر از  صورت که کمال
پسران گزارش شده است (آندرسون، آیریکا، بوهرمن 

و  1383، 1382 ،2003؛ بشارت، 2005، 10و کالدو
  ).1990فروست و همکاران، 

مسایل درگیر با اضطراب که یکی از  نظر به این
 آنهاهایی که  آموزان نوع معیارها و کمال دانش

                                                             
7. Stober & Eismann 
8. Stober, Otto, Pescheck, Becker & Stoll 
9. Rambow 
10. Andersson, Airikka, Buhrman & kaldo 
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، تحقیق حاضر، در پی آن است باشد گزینند، می برمی
گرایی با اضطراب حالتی  با بررسی رابطه ابعاد کمالکه 

مشکالت د تا آموزان کمک کن در بین دانش/ خصلتی 
کاهش یافته و در نهایت به رشد و  آنهاتحصیلی در 

شکوفایی هرچه بیشتر این قشر توانمند کمک کرده 
ها  به دنبال پاسخ به این سؤال. لذا پژوهش حاضر باشد

 با اضطراب حالتیگرایی  ابعاد کمال آیا بیناست که 
 آیا بین؟ رابطه وجود دارد تیزهوشآموزان  دانش در

آموزان  دانش در با اضطراب خصلتیگرایی  لابعاد کما
گرایی مثبت  کمالآیا بین ؟ رابطه وجود دارد تیزهوش

جنسیت  برحسب تیزهوشآموزان  دانش/ منفی در 
اضطراب حالتی / آیا بین و  تفاوت وجود دارد؟

جنسیت  برحسب تیزهوشآموزان  دانش خصلتی
 تفاوت وجود دارد؟

  شناسی روش
جراي این پژوهش روش و طرح تحقیق: روش ا

هاي همبستگی  توصیفی و طرح پژوهش از نوع طرح
  است.

جامعۀ آماري این گیري:  جامعه و روش نمونه
 (متوسطه دوم) آموزان دبیرستانی پژوهش را کلیۀ دانش

. داد شهر شیراز را تشکیل می مدارس تیزهوش
اي انجام  گیري خوشه با روش نمونه حاضر پژوهش

دبیرستان (متوسطه  4میان  گرفت به این صورت که از
دوم) شهید دستغیب دو مدرسه و از میان چهار 

انتخاب  دبیرستان (متوسطه دوم) فرزانگان، دو مدرسه
 شد و در هر مدرسه، دو کالس انتخاب شد و

تمام  به صورت گروهی ههاي مذکور ب نامه پرسش
آموزان هشت کالس که تمایل به شرکت در  دانش

ها،  نامه . قبل از توزیع پرسشپژوهش داشتند، داده شد
ها، هدف پژوهش و  دهی به سؤال پاسخ ةنحو ةدربار

شد.  توضیحاتی داده آنهاضرورت همکاري صادقانه 

هاي  عالوه بر این به افراد اطمینان داده شد که جواب
شد. الزم به ذکر است که خواهد  تلقی آنان محرمانه

آموزان  دانش 218در اختیار  ها نامه پرسشدر ابتدا 
به دلیل   نامه پرسش 15تیزهوش قرارداده شد که تعداد 

مخدوش بودن از نمونه کنار گذاشته شدند و 
 203کنندگان در پژوهش حاضر  سان کل شرکت بدین
تکمیل  بعد از دختر) شدند. 103پسر و  100نفر (

با  ي مربوطها ، دادهآنهاآوري  جمع ها و نامه پرسش
  مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS افزار استفاده از نرم

هاي  ها: براي گردآوري داده گردآوري داده  ابزار
نامه به قرار زیر استفاده  پژوهش حاضر از دو پرسش

  شد: 
 –تري  گرایی مثبت و منفی نامه کمال پرسش - 1

گرایی  گیري کمال شورت و همکاران: به منظور اندازه
) 1995شورت و همکاران ( –تري  مثبت و منفی

باشد  گویه می 40ي را تهیه کردند که مشتمل بر ابزار
 گویه دیگر 20گرایی مثبت و  گویه آن کمال 20که 

ها در  نماید. گویه گرایی منفی را ارزیابی می کمال
ها را  گرایی آزمودنی اي لیکرتی، کمال درجه مقیاس پنج

ها  سنجد. حداقل نمره آزمودنی از نمره یک تا پنج می
 100و حداکثر آن  20اي آزمون ه در هر یک از مقیاس

نامه به وسیلۀ محقق به فارسی  خواهد بود. این پرسش
ترجمه شده و با فرم اصلی آن مطابقت کامل داده شده 
است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی از 
روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که میزان آن براي 

 86/0ی گرایی منف و براي کمال 88/0گرایی مثبت  کمال
دست آمد که این نتیجه حاکی از پایایی مطلوب  به

باشد. در پژوهش حاضر جهت  مقیاس ذکرشده می
تحلیل عوامل)   تعیین روایی از روش همسانی درونی (

گرایی  استفاده گردید. ساختار عاملی مقیاس کمال
شورت و همکاران با روش  –تري  مثبت و منفی
 ریماکس بههاي اصلی با چرخش وا تحلیل مؤلفه

و آزمون کرویت  KMOدست آمد. دو شاخص 
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% و مقدار 91برابر  KMOبارتلت محاسبه شد. مقدار 
که این مسئله بیانگر  )P>001/0دو معنادار بود ( خی

برداري و قابل توجیه بودن تحلیل عاملی  کفایت نمونه
بود. نتایج حاکی از دو عامل بود که دامنه بار عاملی از 

که این مسئله بیانگر روایی مقیاس % بود 78% تا 62
) جهت تعیین 1382همچنین بشارت ( مذکور است.

پایایی و روایی این مقیاس به ترتیب از روش آلفاي 
هاي این  کرونباخ و ضریب همبستگی بین زیرمقیاس

نامه سالمت عمومی  هاي پرسش آزمون با زیرمقیاس
نفس کوپر اسمیت  ) و مقیاس عزت1972گلد برگ (

هاي اصلی آزمون  و با روش تحلیل مؤلفه )1967(
استفاده کرد. طبق گزارش این محقق، ضرایب و نتایج 

نامه  به دست آمده، پایایی و روایی مقیاس پرسش
شورت و همکاران  –تري  گرایی مثبت و منفی کمال

  کنند.  ) را تایید می1995(
 1خصلتی–  حالتی اضطراب نامه پرسش - 2

- موقعیتی نامه اضطراب سشاسپیلبرگر و همکاران: پر
) براي 1970به وسیلۀ اسپیلبرگر و همکاران ( خصلتی

بررسی میزان اضطراب افراد تهیه شده است. این 
 40سنجد که شامل  نامه دو نوع اضطراب را می پرسش

گویه  20گویه آن اضطراب حالتی و  20گویه است که 
سنجد. در مقابل هر  دیگر اضطراب خصلتی را می

) تا 1(نمره  »هرگز«اي از  چهارگزینه گویه طیف
گیرد. دامنه نمرات در این  ) قرار می4(نمره  »همیشه«

باشد که نمرات بیشتر  می 160تا  40نامه از  پرسش

                                                             
1. State/Trait Anxiety Inventory (STAI) 

باشد. اسپیلبرگر و  بیانگر اضطراب باالتر فرد می
)، پناهی شهري 1983)، اسپیلبرگر (1970همکاران (

یایی ابزار ) روایی و پا1380قد ( و سرو) 1372(
اند. همچنین در  مذکور را در حد مطلوب گزارش کرده

پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی از روش آلفاي 
کرونباخ استفاده شد که میزان آن براي اضطراب حالتی 

دست آمد که  به 79/0و براي اضطراب خصلتی  72/0
نامۀ ذکرشده  این نتیجه حاکی از پایایی مطلوب پرسش

پژوهش حاضر جهت تعیین روایی از  باشد. در می
روش تحلیل عوامل استفاده گردید که دو شاخص 

KMO  و آزمون کرویت بارتلت محاسبه شد. مقدار
KMO  که این  دو معنادار بود % و مقدار خی93برابر

برداري و قابل توجیه بودن  مسئله بیانگر کفایت نمونه
 تحلیل عاملی بود. نتایج حاکی از دو عامل بود که

% بود که این مسئله 82% تا 69دامنه بار عاملی از 
   بیانگر روایی مقیاس مذکور است.

  هاي پژوهش یافته
گرایی  ابعاد کمال ا بینآیگویی به سؤال:  براي پاسخ

رابطه  تیزهوشآموزان  دانش در با اضطراب حالتی
با گرایی  ابعاد کمال آیا بینو سؤال:  وجود دارد؟

رابطه  تیزهوشآموزان  دانش در اضطراب خصلتی
هاي  ابتدا میانگین و انحراف معیار نمره وجود دارد؟

گرایی و اضطراب  دختران و پسران در ابعاد کمال
خصلتی محاسبه شد و سپس همبستگی بین حالتی / 
   اضطراب حالتی / خصلتیگرایی با  ابعاد کمال

 گرایی و اضطراب خصلتی / حالتی کمال ابعاددر  پسران و دختران هاي نمرهمیانگین و انحراف معیار . 1 جدول

  گروه                
  آزمون 

  دختران  پسران
  انحراف معیار  میانگین  تعداد ف معیارانحرا میانگین  تعداد

  گرایی مثبت کمال
  گرایی منفی کمال

  اضطراب حالتی
 اضطراب خصلتی

100  
100  
100  
100  

50  /87  
33  /62  
78/57  
98/59  

06  /9  
53  /11  
57/13  
1/14  

103  
103  
103  
103 

77  
07 /75  
20/69  
58/74  

28  /8  
10  /10  
20/15  
20/16  
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 1محاسبه شد که در جدول  تیزهوشآموزان  دانش
  آمده است.  2و 

شود  مالحظه می 1که در جدول  همان طور
مثبت و دختران در  گرایی کمالمیانگین پسران در 

همچنین میانگین  باشد. گرایی منفی باالتر می کمال

در اضطراب حالتی / خصلتی بیشتر از پسران دختران 
  باشد. می

دهند،  نشان می 2گونه که مندرجات جدول  همان
گرایی مثبت با اضطراب حالتی /  بین ابعاد کمال

گرایی  خصلتی رابطه منفی وجود دارد و بین کمال
منفی با اضطراب حالتی / خصلتی رابطه مثبتی وجود 

 دارد. 

ر یک از ابعاد همچنین براي تعیین اینکه ه
گرایی به چه میزان و در چه جهتی اضطراب  کمال

کنند، از رگرسیون  بینی می حالتی / خصلتی را پیش

) استفاده شد. خالصه نتایج 1زمان هم  چندگانه (به شیوه
  ارائه شده است.  4و  3این تحلیل در جدول

 3گونه که از اطالعات ارائه شده در جدول  همان
واریانس اضطراب حالتی به درصد  16آید  بر می

شود. در بین ابعاد  گرایی تبیین می وسیلۀ ابعاد کمال
گرایی مثبت به صورت منفی با ضریب  کمال مذکور
گرایی منفی به صورت مثبت با  و کمال -31/0بتاي 

بینی  داري در پیش سهم معنی 38/0ضریب بتاي 
  آموزان تیزهوش دارند.  اضطراب حالتی دانش

 4از اطالعات ارائه شده در جدول گونه که  همان
درصد واریانس اضطراب خصلتی به  49/18آید  بر می

شود. در بین ابعاد  گرایی تبیین می وسیلۀ ابعاد کمال
گرایی مثبت به صورت منفی با ضریب  کمال مذکور

گرایی منفی به صورت مثبت با  و کمال -36/0بتاي 
بینی  داري در پیش سهم معنی 40/0ضریب بتاي 

  آموزان تیزهوش دارند.  ضطراب خصلتی دانشا
آیا بین به منظور پاسخ دادن به سؤال سوم: 

 تیزهوشآموزان  دانشفی در گرایی مثبت / من کمال
و سؤال چهارم:  جنسیت تفاوت وجود دارد؟ برحسب

آموزان  دانش اضطراب حالتی / خصلتیآیا بین 
؟ از جنسیت تفاوت وجود دارد برحسب تیزهوش

 6و  5جدول  مستقل استفاده شد که در t آزمون
  شده است. گزارش

                                                             
1. Enter 

گرایی با  ابعاد کمالبین  همبستگیماتریس  .2جدول 
 اضطراب حالتی / خصلتی

  4  3 2 1  هامتغیر
       1  گرایی مثبت کمال - 1
      1 - 25/0**  ی منفیگرای کمال - 2
    1  27/0*  -24/0*  اضطراب حالتی - 3
  1  29/0  36/0*  - 25/0**  اضطراب خصلتی - 4

        **05/0*     P<01/0P< 

 آموزان تیزهوش گرایی بر اضطراب حالتی دانش رگرسیون چندگانه ابعاد کمال .3جدول 

R  R بین متغیرهاي پیش 2  B  Β P 

  مثبت گرایی کمال
  گرایی منفی کمال

40/0 16/0 
1/1-  
9/0  

31/0- 

38/0 

0001/0 

0001/0 

 آموزان تیزهوش گرایی بر اضطراب خصلتی دانش یون چندگانه ابعاد کمالرگرس .4جدول 

 R  R 2  B  β P بین متغیرهاي پیش

  گرایی مثبت کمال
 گرایی منفی کمال

43/0 49/18/0 5/1 -  
2/1  

36/0- 

40/0 

0001/0 

0001/0 
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د؛ نمرات نده نشان می 5نتایج مندرج در جدول 
تفاوت  منفی گرایی مثبت و کمالپسران در  دختران و

 نمرات دختران کهمعناداري با هم دارند. بدین صورت 
و  ؛باالتر از پسران بوده است گرایی منفی در کمال

گرایی مثبت باالتر از دختران  نمرات پسران در کمال
 بوده است.

د؛ نمرات نده نشان می 6نتایج مندرج در جدول 
تفاوت  اضطراب حالتی / خصلتیپسران در  دختران و

معناداري با هم دارند. بدین صورت که نمرات دختران 

باالتر  هم در اضطراب حالتی و هم اضطراب خصلتی
و پسران نسبت به دختران  ؛از پسران بوده است

دند. همچنین نتایج نشان اضطراب کمتري را نشان دا
داد که دختران اضطراب خصلتی باالتري نسبت به 

  اضطراب حالتی داشتند.
  و بحث گیري نتیجه

گرایی با  در پژوهش حاضر رابطه ابعاد کمال
تانی آموزان دبیرس اضطراب حالتی / خصلتی در دانش

هاي  تیزهوش مورد بررسی قرار گرفت. یافته

هاي رگرسیون چندگانه انجام شده براي  تحلیل
درصد واریانس  16نشان داد که  2و  1سؤاالت 

گرایی تبیین  اضطراب حالتی به وسیلۀ ابعاد کمال
گرایی مثبت به صورت  شود. در بین این ابعاد، کمال می

سهم  گرایی منفی به صورت مثبت منفی و کمال
آموزان  بینی اضطراب حالتی دانش داري در پیش معنی

درصد واریانس  49/18تیزهوش دارند. همچنین 
گرایی تبیین  اضطراب خصلتی به وسیلۀ ابعاد کمال

گرایی مثبت به  کمال شود که در بین ابعاد مذکور می

گرایی منفی به صورت مثبت  صورت منفی و کمال
اب خصلتی بینی اضطر داري در پیش سهم معنی

آموزان تیزهوش دارند. نتایج این پژوهش با  دانش
فلت و  )؛2005)؛ رم (1978هاي هماچک ( پژوهش

تري شورت و  )؛2006، 2005، 2002هیویت (
) همسو 2003) و هاس و پراپاریس (1995همکاران (

توان بیان کرد  باشد. در راستاي تبیین این یافته می می
برخالف افراد داراي  فیمن گرایی که افراد داراي کمال

 و نابهنجار هاي ویژگی دلیل به گرایی مثبت، کمال
 عدم تحقق از فرد هاي نگرانی اش، نایافته سازش

 گرایی مثبت / منفی برحسب جنسیت کمال در مستقل tآزمون  .5جدول 

    آماري     شاخص
  متغیرهاي پژوهش

انحراف   میانگین تعداد
 معیار

خطاي 
  معیار

df آزمون t sig 

  0001/0  14/6  201  90/0  06/9  5/87 100  پسران  مثبت ییگرا کمال  
  81/0  28/8 77  103  دختران   

  0001/0  43/5  201  15/1  53/11  22/62 100 پسران  منفی ییگرا کمال  
  22/1  1/10  07/75  103  دختران    

 ر اضطراب حالتی / خصلتی برحسب جنسیتد مستقل tآزمون  .6جدول 

    شاخص آماري    
  متغیرهاي پژوهش

خطاي  انحراف معیار  میانگین تعداد
  معیار

df آزمون 
t 

sig 

  0001/0  02/4  201  35/1  57/13 78/57  100  پسران  ب حالتیاضطرا  
  49/1  2/15 2/69  103  دختران   

  0001/0  88/4  201  41/1 1/14 98/59  100 پسران  اضطراب خصلتی  
  59/1  2/16  58/74  103  دختران  
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 از و دهد می افزایش پیوسته را گرایانه کمال معیارهاي
 احساس نفس، اعتمادبه و نفس عزت تضعیف طریق

 و برد می تحلیل را او شخصی کفایت و شایستگی
 و ها ظرفیت از نتواند وي دشو می موجب

 وضعیت استفاده کند. این خوبی به خود هاي توانمندي
 افزایش را اضطراب او تهدیدکننده، و نامطلوب

   دهد. می
 منفی (نابهنجار) گرایی داراي کمال افراد همچنین

گرایی مثبت،  بر عکس افراد داراي کمالرنجور  یا روان
د. سر بزن آنهااز بیشتر در فکر آنند که مبادا اشتباهی 

حتی  آنها. کنند نمیهیچ وقت احساس پیروزي  آنها
هم احساس رضایت  باز ،از دیگران بهتر کار کننداگر 
و هدف باالتري  کنند میو خود را سرزنش  کنند نمی

 انتها بیو مدام در این زنجیره  گیرند میرا در نظر 
؛ و درنتیجه و همیشه با خودشان درگیرند گرفتارند

انواع افسردگی، اضطراب و روان رنجورخویی دچار 
  شوند. می

ها (استروبر و ایزمن،  همچنین، نتایج پژوهش
الف؛ رایس و  2007؛ استوبر و همکاران، 2007

؛ شافرن، کوپر 2005؛ رایس و شافران، 1998اسالنی، 
؛ دانکلی، بالنکسشین و ماشب، 2002و فایربورن، 

ل و ب؛ هی 2007؛ استروبر و همکاران، 2006
اند که  ) نشان داده1997؛ اسالنی، 2004همکاران، 

گرایی مثبت با امید به موفقیت، انگیزش در  کمال
مدرسه، بهزیستی روانی (عدم اضطراب و افسردگی) 

گرایی منفی با ترس از شکست،  مرتبط است؛ و کمال
مشکل در تغذیه، اشکاالت انگیزشی و اضطراب و 

ها  ر تبیین این یافتهنفس پایین در ارتباط است. د عزت
گرایی منفی به خاطر  باید گفت که افراد داراي کمال

داراي اضطراب حالتی و  آنهاهاي شخصیتی  ویژگی
خصلتی بیشتري هستند و کمتر داراي بهزیستی روانی 
هستند و افراد کمال گراي مثبت با توجه به 

داراي اضطراب کمتري  آنهاهاي شخصیتی  ویژگی
 هستند.

نتایج  4و  3گویی به سؤاالت  اسخبه منظور پ
مستقل انجام شده نشان داد که تفاوت  t هاي آزمون
گرایی و اضطراب حالتی /  داري در ابعاد کمال معنی

خصلتی دختران و پسران مشاهده شد. بدین صورت 
گرایی منفی و اضطراب  که نمرات دختران در کمال

حالتی و خصلتی بیشتر از پسران بود. نمرات پسران 
که این یافته  گرایی مثبت بیشتر از دختران بود در کمال

) و 1383، 1382، 2003هاي بشارت ( با نتیجۀ پژوهش
باشد. در تبیین  ) همسو می1990فروست و همکاران (

ها با نتیجه این سؤال پژوهش بایستی عنوان  این یافته
ها و  کرد که، دختران در مقایسه با پسران از حالت

برند و  ابی بیشتري رنج میهاي اضطر اختالل
گرایی منفی با حاالتی همچون اضطراب،  کمال

سرخوردگی، نگرانی و افسردگی همراه است. بنابراین 
ها و تحقیقات بسیاري که تاکنون انجام  مطابق نظریه

ها و  گرفته، دختران در مقایسه با پسران از حالت
برند و به این  هاي اضطرابی بیشتري رنج می اختالل

گرایی  در روند تحصیل و زندگی داراي کمال آنهال دلی
باشند و پسران  منفی و اضطراب حالتی / خصلتی می

  باشد. گرایی مثبتی می داراي کمال
ها این بود  پژوهش حاضر از جمله محدودیتدر 

گرایی با اضطراب  رابطۀ ابعاد کمالکه فقط به بررسی 
ن دبیرستاآموزان تیزهوش  حالتی / خصلتی در دانش

، یندههاي آ گردد در پژوهش پیشنهاد می ،پرداخته است
این رابطه در مقاطع تحصیلی مختلف همچنین در 

آموزان استثنایی و عادي بررسی گردد  سایر گروه دانش
آموزان  دانش ۀدهی به کل جامع تا نتایج قابلیت تعمیم

را داشته باشد. محدودیت دوم پژوهش حاضر آن بود 
همبستگی بود و به همین  که روش تحقیق از نوع

توان استنباط علّی از نتایج آن نمود. پیشنهاد  جهت نمی
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، تحقیق در قالب یک یندههاي آ شود در پژوهش می
شود  اي تکرار گردد. پیشنهاد می طرح تجربی یا مداخله

گرایی با  رابطۀ ابعاد کمالمحققان بعدي در بررسی 
نند به متغیرهاي دیگر مااضطراب حالتی / خصلتی 

امید و ، سبک هویت، ورزي تحصیلی ، تعللنفس عزت
. همچنین براي کنندتوجه آموزان  دانشابعاد شخصیت 

گانه  گانه یا سه ابعاد پنجاز گرایی  کمالسنجش 
  .استفاده شودگرایی  کمال

طلبی در  جویی و برتري شیوع رقابتبا توجه به 
، لزوم تیزهوشآموزان  ویژه دانش آموزان به بین دانش

 ةاندرکاران نظام آموزشی را به حوز دستۀ توج
کاهش اضطراب  يراهبردهایی برا کارگیري بهاهداف، 

و به گرایی مثبت  گرایی منفی به کمال و تبدیل کمال

مدار در  جاي هنجار همدار ب کار بردن رویکرد مالك
نتایج امتحانات جهت کاهش ترس از شکست، 

ضروري یا اصالح آن  طلبی برتريجویی و  رقابت
باعث ایجاد  گرایی منفی کمالنماید. زیرا داشتن  می

گونه در بین  آمیز و اضطراب رفتارهاي اختالل
ها منجر به  شود و داشتن این ویژگی آموزان می دانش

و در نهایت تیزهوش آموزان  افت تحصیلی در دانش
شود. توجه بیشتر به  کاهش نوآوري در کشورمان می

تواند  و کارشناسانه میاین مسئله و برخورد جدي 
گامی در جهت حل معضالت آموزشی یادگیرندگان، 

در سطوح مختلف  تیزهوشآموزان  ویژه دانش به
  تحصیلی باشد. 
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