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 چکیده
آموزان دانش ييگرامدل كمال نيتدوپژوهش حاضر با هدف  هدف:

 یو باورها یفرزندپرور هایسبک من،يناا ياساس دلبستگبر زهوشتی

اين  روش:. ي به انجام رسیدجان یه نظمييب  گریيانجیبا م يرمنطقیغ

صیفي از نوع كاربردی و از نظر ماهیت، تو، پژوهش به لحاظ هدف

مدارس تیزهوشان آموزان دانشهمبستگي بود. جامعه آماری شامل 

بود. حجم نمونه  1400 -1399استان لرستان در سال تحصیلي 

نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش  335دسترس برابر با  درصورت به

(، باورهای 1990فراست و همکاران )گرايي كمالمشتمل بر پرسشنامه 

 گرتز و رومرهیجاني نظمي بي(، 1384ايراني ) منطقي جونز نسخه

های سبک( و 1990دلبستگي كولینز و ريد )های سبک(، 2004)

با استفاده از رويکرد مدل ها داده( بود. 1991ي بوری )نياقتدار والد

نشان داد نتايج پژوهش  :هایافته .شدندساختاری تحلیل  هایمعادله

يمن و سبک فرزندپروری كه باورهای غیرمنطقي، دلبستگي ناا

ولي دو  گرايي منفي بودمستبدانه دارای رابطه علّي مثبت با كمال

فاقد رابطه معنادار بودند. گیر آسانو فرزندپروری مقتدرانه سبک 

هیجاني دارای نقش معنادار در رابطه باورهای نظمي بيهمچنین، 

غیرمنطقي، دلبستگي ناايمن و سبک فرزندپروری مستبدانه با 
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گیری شکلمبتني بر تنظیم هیجان، پیشايندهای های مداخله

را تحت تأثیر قرار دهند و زمینه تعديل پیامدهای گرايي كمال

 . كنندمنفي را فراهم گرايي كمالنامطلوب 
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to develop a 
model of perfectionism of gifted students based on 
insecure attachment, parenting styles and irrational 
beliefs mediated by emotional disorder. Method: 
This research is purposeful; and It was applied and 
descriptive in nature. The statistical population 
included students of gifted schools in Lorestan 
Province in the academic year 2020-2021. The 
available sample size was 335 people. The research 
instruments included Frost et al.'s (1990) 
Perfectionism Questionnaire, Jones's Logical 
Beliefs Iranian Edition (2005), Gertz and Roemer’s 
(2004) Emotional Disorder, Collins and Reid’s 
Attachment Styles (1990) and Bury’s parental 
Authority Styles (1991). The data were analyzed 
using the structural equation model approach. 
Results: The results showed that irrational beliefs, 
insecure attachment and authoritarian parenting 
style had a positive causal relationship with 
negative perfectionism, but the authoritative and 
easy parenting styles had no significant relationship 
with perfectionism. Emotional disorder also played 
a significant role in the relationship between 
irrational beliefs, insecure attachment, and 
authoritarian parenting style with negative 
perfectionism. Conclusion: Psychologists can rely 
on emotion regulation interventions to influence the 
preconditions for the formation of perfectionism 
and also moderate the adverse consequences of 
negative perfectionism. 
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 مقدمه

را تجربه  يمختلف عيروزمره خود وقا يافراد در زندگ

 نيافراد در مواجهه با ابیشتر كه يحالدرو  كننديم

، دهنديم نشانرا  يمعمول یرفتارهاو  باورها ،عيوقا

 یهاشيگرااز نوعي  ديگر يممکن است برخ

شده آزار آنان  موجبكه بروز دهند خود  ازساز مشکل

داشته باشد )يیلدز،  دنبالبه و مشکالتي را برای آنان 

آموزان دانش (. در اين میان،2020دورو و الدلکلینگلو، 

با دنیايي از گوناگوني فردی وارد فضای مدرسه 

، هاارزشگیری رفتارها، بر شکلتواند ميكه شوند مي

گذار باشد. در كنار ورهای آنان اثرو باها نگرش

بودن بسیاری از اين باورها و كارآمدسودمندی و 

مشکالت رفتاری و افکار برخي ظهور ، هانگرش

ناپذير اجتنابدردسرساز در يادگیرندگان حقیقتي 

، يک ويژگي است كه 1گراييكمالدر اين راستا، است. 

ي و های تحصیلي اساسساز بروز چالشتواند زمینهمي

 (. 2020پیامدهای تبعي منفي شود )يوسوپوف، 

بعدی و های اولیه، ديدگاهي تکسازیدر مفهوم

گرايي وجود داشت، ولي با شناسانه درباره كمالآسیب

عنوان يک سازه ها، اين مفهوم بهگسترش پژوهش

چندبعدی مطرح شد. در اين راستا، هويت و فلت 

( 1389ني، ؛ به نقل از بشارت، عزيزی و حس2002)

گرايي خودمحور، ديگرمحورو سه بعِد كمال

محور را متمايز كردند. از ديدگاه سوتاردی و جامعه

 نییبه تع ليتما يي،گراكمال(، 2019دابین )

 يابيسطح باال و خودارز یعملکرد یاستانداردها

 اي تیموفقاساس آن، تنها بركه  گونه استوسواس

تالش شود. يوّر مكار تص جهیعنوان نتشکست كامل به

گرايي با مشکالت پژوهشگران نشانگر پیوند كمال

رواني بوده است )رايت، فیشر، بیکر، اَروركه و چری، 

گرايي ناسازگار باعث بروز نگراني در (. كمال2021

ارزيابي خود، ترديد درباره اعمال خويش، 

شود كه به سازی و تضعیف خودپنداره ميخودناتوان

نداشتن، انجام پذيریورزی، سازشموجب آن، اهمال

رفتارهای اجتنابي، ايجاد موانع برای در راه رسیدن به 

های ناخوشايند و رنجش در امور اهداف و وقوع تجربه

و اكستوبي،  2019هیل، و )كارنگیردآموزشي شکل مي

2018.) 

در اين میان، با توجه به اينکه در آموزش 

بر عملکرد  طور معمولبه 2آموزان تیزهوشدانش

شود )سابتونیک، های علمي تأكید ميمطلوب و توانايي

(، تالش برای 2011الژوسکي، كولیوس و وورل، 

رسیدن به ايدئال نمود بیشتری دارد و اين 

گرايي ناسازگار را آموزان وجوه مختلفي از كمالدانش

و  رانینص(. 2018دهند )موفیلد و پاركر، نشان مي

يي در افراد گراكه كمال ندداد ( نشان1395) يروانيا

اين افراد بودن در كامل تیزهوش وجود دارد و تصور

كارد. مي را جوييیبرتربذر تالش نامتعارف برای 

اساس آنچه بیان شد، كوشش برای شناسايي بر

آموزان گرايي در دانشگیری كمالپیشايندهای شکل

 تیزهوش اهمیت دارد. 

عنوان به 3دپروریهای فرزندر اين راستا به سبک

نخستین پیشايند در اين پژوهش توجه شده است. 

آموزان از انتظارها و انتقادهای والدين درک دانش

شود. بامريند موجب كاهش كیفیت سطح روابط مي

( سه 2017؛ به نقل از میلر و اسپیرزنومیستر، 1978)

 6گیرو آسان 5، مقتدرانه4سبک فرزندپروری مستبدانه

كوبي و مارتین سبک و مک را معرفي كرد

را به آنها افزود. سبک فرزندپروری  7انگارانهغفلت

گری در كنار سطح مستبدانه با سطح باالی مطالبه

كند. والدين دارای پايین پاسخگويي نمود پیدا مي

گری و پاسخگويي بااليي سبک مقتدرانه سطح مطالبه

ی گرگیرانه، والدين سطح مطالبهدارند. در سبک آسان

كم و سطح پاسخگويي باال دارند. در سبک 

گری و پاسخگويي انگارانه، سطح پايین مطالبهسهل

نداشتن از سوی والدين نسبت همراه با حمايت و توجه

به فرزندان مشهود است )میلر و اسپیرزنومیستر، 

طور عمده در گرا به(. كودكان كمال2017

كمتر از  كنند كه عملکردهايي پرورش پیدا ميخانواده

حالت ايدئال با انتقاد آشکار يا ضمني پاسخ داده 
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شود و به همین سبب، نوعي شیوه ارزيابي انتقادی مي

گرايي است گیرد كه گويای كمالدر فرزندان شکل مي

 (.2008)بوون، روس، پاورز و گلني، 

باورهای غیرمنطقي عامل ديگری است كه در اين 

گرايي به ی كمالعنوان يکي از پیشايندهاپژوهش به

آن توجه شده است. الیس باور دارد كه بیماری رواني 

شود و باورهای غیرعقالني از افکار نادرست ناشي مي

كه غیرمنطقي، غیرتجربي و غیركاركردی هستند، به 

شوند. آشفتگي هیجاني نیز آشفتگي هیجاني منجر مي

به نوبه خود مشکالت رفتاری و فیزيولوژيکي را به بار 

(. هاشمي، سوری و عاشوری 2005آورد )الیس، مي

توانند ( نشان دادند كه باورهای منطقي مي1394)

گرايي ناسازگار را تعديل كنند و اثرهای منفي كمال

( و رضايي و 2013درمات )سامر، والتون و مک

نظمي هیجاني و باورهای ( بر رابطه بي1395باباخاني )

به تأيید ديگران  بیني و نیازغیرمنطقي مانند خودكم

 اند. تأكید داشته

به اهمیت روابط بین  8سبک دلبستگي ناايمن

كودک و مراقبان در مراحل رشد اجتماعي و عاطفي 

گیری اولیه كودک اشاره دارد. نتیجه اين ارتباط، شکل

نظامي از افکار، باورها عواطف و رفتارها درباره خود و 

ه فرد خواهد ديگران است كه تا دوران بزرگسالي همرا

(. افراد با سبک 2018،و همکاران بود )پاالگیني

پذيری كمتری در تنظیم دلبستگي ناايمن انعطاف

های شديدتری ها دارند و از نظر عاطفي واكنشهیجان

كنند و دهند. آنها عواطف خود را سركوب مينشان مي

گیرند )كلیر و زيمر، زمان ناراحتي از ديگران فاصله مي

گرايي ( نشان داد كه كمال2019كو )نگچی(. 2017

نداشتن میان ناايمن و همسويي از وجود دلبستگي

گیرد. كو رفتارهای والدين و نیازهای كودک نشأت مي

گرايي از ( دريافتند كه كمال2019و همکاران )

 پذيرد.دلبستگي ناايمن تأثیر مي

اساس آنچه بیان شد، در اين مطالعه تالش شد بر

در رابطه علّي  9نظمي هیجانيگرانه بيانجيتا نقش می

های باورهای غیرمنطقي، دلبستگي ناايمن و سبک

 گرايي بررسي شود. برخوردارفرزندپروری با كمال

نظمي هیجاني به معنای بي 10نبودن از تنظیم هیجان

است كه ناتواني در استفاده درست از راهبردهای 

 اي زمان تمدمنظور تسلط بر ي بهو شناخت یرفتار

گیرد را در بر مي جانیه انواعشدت تجربه 

( و طیفي از 1397بخش، سیف و درتاج، )عیسي

و پريشاني رواني را به دنبال دارد )دادومو و ها آسیب

 (.1( )شکل 2016همکاران، 

 مدل مفهومی پژوهش  1شکل 

مطالعه گرايي، در بیان ضرورت توجه به كمال

نشان داد كه  (1398و همکاران ) زادهیمراد

آموزان تیزهوش استان لرستان گرايي در دانشكمال

تنها عامل  نه ييگراكمالمشهود است. از بعد نظری، 

در  يعلّ يبلکه نقش استي روانهای اختالل هنگهدارند

(. نتايج اين 2013 ،بايروگريتزچدارد )آ بروز آنها

ها را نسبت به برخورد تواند خانوادهميپژوهش 

دهي به نیازهای فرزندان آگاه كند و پاسخ گیرانهسخت

های و به آنان يادآور شود كه فرزندان تنها ماشین

مکانیکي برای حفظ محتوای دروس و عمل به 

آنها بر  انتظارهای والدين نیستند، بلکه روان

سوی ديگر، های محیطي مقدم است. از خواسته

آموزان شناخت معلمان نسبت به صفات دانش

های تواند موجب شود كه معلمان تجربهگرا ميالكم

آموزشي را طوری فراهم كنند كه زمینه بسط اين 

زيرا ، ای فراهم شودويژگي شخصیتي تا اندازه

آموزان تیزهوش سهم بزرگي در تعیین سرنوشت دانش

بر اين اساس، مطالعه حاضر با هدف . كشورمان دارند

گرايي دل كمالپاسخ به اين پرسش انجام شد كه آيا م

های فرزندپروری، باورهای غیرمنطقي و اساس سبک

 ـمينظيـری بـگبا میانجيمن ـگي ناايـک دلبستـسب
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 هیجاني از برازش مناسب برخوردار است؟

 روش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، كاربردی و از نظر 

ماهیت، نوعي پژوهش همبستگي بود كه بر مبنای 

انجام گرفت.  11اختاریهای سسازی معادلهتحلیل مدل

آموزان مدارس جامعه آماری پژوهش شامل دانش

بود  1400 -1399تیزهوشان استان لرستان در سال 

اساس آمار اخذ شده از اداره كل استان برابر با )بر

متغیر اساس تعداد نفر بودند(. حجم نمونه بر 1800

های و داشتن نمونه مطلوب جهت انجام معادله پنهان

نفر محاسبه  335دسترس برابر صورت دربه ساختاری

شد. اين نمونه به اين صورت انتخاب شد كه در گام 

مدرسه تیزهوشان در شش شهر  12اول فهرست 

استان لرستان اخذ شد. سپس، ابزار پژوهش در اختیار 

، كوهدشت، آبادخرممديران اين مدارس در شهرهای 

 رفت. به اين، نورآباد و الیگودرز قرار گدورود، بروجرد

های مجازی مدارس اقدام به ترتیب از راه شبکه

ها ها شد كه ابزارهای گردآوری دادگردآوری داده

 مشتمل بر موارد زير بود:

 (:1990گرايي فراست و همکاران )پرسشنامه كمال -
 ينگرانهای منفي لفهؤشامل مای گويه 35اين ابزار 

نتظارهای ها، شک درباره اعمال، ادرباره اشتباه

 ي و مؤلفه مثبتِ نيوالد یانتقادگر ي،نيلدوا

 خواني است. ادهسازماني و شخص یاستانداردها

 يبررس( در 1398ي )فشاركي غالمی و ریشعی، ریعب

 یچندبعد ييگراكمال اسیمق يسنجروان یهايژگيو

به اين نتیجه رسیدند كه پايايي اين ابزار  فراست

ی سازمهیو دون يدرون يهمسان یهاروشاساس بر

است كه تأيید مي شود.  83/0و  84/0برابر با 

آگاهي، همچنین، روايي محتوايي، روايي مالكي )ذهن

ي( و روايي افسردگ، جانیهي شناخت ييجوظمخودن

 طرف،یبسازه اين ابزار در پژوهش ايشان تأيید شد. 

 بيضرنیز  1389ی در سال جواد میو حک یریشع

و روايي 86/0 برابر بارا مه پرسشنا ي ايندرون يهمسان

پايايي اين ابزار . همگرای مناسب آن را گزارش كردند

 84/0اساس آلفای كرونباخ برابر با در پژوهش حاضر بر

 به دست آمد. 

پرسشنامه باورهای منطقي جونز نسخه  -
پرسشنامه در سال اين  (:1384شده ايراني )اعتباريابي

ين ابزار مقیاس اتوسط جونز طراحي شد.  1969

تا  از كاماًل مخالفم ایپنج درجه کرتیل طیفاساس بر

نیز در ايران  آنفرم كوتاه كامالً موافقم طراحي شد. 

كه  دشطراحي ( 1384)توسط عبادی و معتمدين 

، بدری، معتمدينماده بود. در پژوهش  40مشتمل بر 

سنجي اين های روان( ويژگي1391) زمانيو  عبادی

و  86/0ه پايايي كلي آن برابر با ابزار بررسي شد ك

به دست آمده است.  86/0تا  60/0برای ابعاد از 

همچنین روايي همگرا و سازه اين ابزار تأيید شد. 

( پايايي اين 1384ين )معتمد و یعبادافزون بر اين، 

 فیكرونباخ و روش تصن یآلفا بيضر اساسابزار را بر

يي آن در گزارش كردند. پايا 76/0و  75/0برابر با 

اساس ضريب آلفای كرونباخ برابر با پژوهش حاضر بر

به دست آمد. 94/0

 (DERS) گرتز و رومرنظمي هیجاني پرسشنامه بي-
نارسايي  ای است كه سطوحگويه 36یابزار (:2004)

تقريبًا از ای پنج درجهطیف تنظیم هیجاني فرد را در 

ر سنجد. دمي در شش زمینه همیشه تقريباً تا  هرگز

( مبني بر بررسي روايي و 1397پژوهش بشارت )

اساس پايايي اين ابزار مشخص شد كه پايايي آن بر

سازی و روايي آن ضريب آلفای كرونباخ و دونیمه

اساس روش محتوايي، مالكي و سازه مورد تأيید بر

اساس ( پايايي بر1389است. در پژوهش بشارت )

 9/0تا  7/0ز ضريب آلفای كرونباخ برای تمام ابعاد ا

محاسبه شد. پايايي اين ابزار در پژوهش حاضر 

به دست  92/0اساس ضريب آلفای كرونباخ برابر با بر

 آمد.

های دلبستگي كولینز و ريد پرسشنامه سبک -
هازان و شاور  هياساس نظربر 1990در سال (: 1990)

 سبکگويه و سه بعد است:  18ساخته شد كه 

 نزیكولي. وابستگ سبکو  بودنکينزد سبکي، اضطراب
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گزارش كردند.  80/0پرسشنامه را  نيا ييايپا ديو ر

با استفاده از آزمون مجدد ( 1382) و وازپور انيیطال

قابل اعتماد  95/0در سطح  ابزار نيكه ا ندنشان داد

اساس . پايايي اين ابزار در پژوهش حاضر براست

 به دست آمد. 86/0ضريب آلفای كرونباخ برابر با 

 (:1991وری )بي نياقتدار والدهای پرسشنامه سبک -
 سبک اسیمقخردهسه و  هيگو 30از  پرسشنامهاين 

شده  لیتشکي مقتدر منطقو  مستبدانه، ریگآسان

سطحي از شديدًا پنج فیطاساس ی برگذارنمره. است

ژوهش مخالفم تا شديداً موافقم طراحي شد. پ

های ( مشخصه1392) آذر و همکاران انيسپهر

ر در پايايي اين ابزاار را تأيید كرد. سنجي اين ابزروان

اساس ضريب آلفای كرونباخ برابر با پژوهش حاضر بر

به دست آمد. 82/0

ها، در بخش توصیفي، برای تجزيه و تحلیل داده

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهشي 

منظور تدوين محاسبه شد و در بخش استنباطي، به

های های پژوهشي از مدل معادلهو بررسي فرضیهمدل 

و  SPSS24افزار ساختاری بهره گرفته شد. نرم

LISREL8.8 ها استفاده منظور تجريه و تحلیل دادهبه

 شد.

 هایافته

شناختي مشخص شد در بررسي متغیرهای جمعیت

 6/51نفر( و  162درصد از افراد دختر ) 4/48كه 

میانگین متغیرهای نفر( بودند.  173درصد پسر )

نظمي هیجاني، گرايي، باورهای غیرمنطقي، بيكمال

گیر، دلبستگي ناايمن، سبک فرزندپروری آسان

 ،39/60ترتیب برابر است با مستبدانه و مقتدرانه به

 30/33و  36/27، 73/26، 35/20، 79/40، 64/63

 محاسبه شد. 

گری بررسي مدل پژوهش بدون نقش میانجي

 ينظمي هیجانبي

اساس متغیرهای پیشایند در حالت ضرایب استانداردگرایی برمدل کمال  2شکل 

های ساختاری به در ادامه با استفاده از مدل معادله

های پژوهش بررسي برازش مدل ساختاری و فرضیه

گری منظور بررسي نقش میانجيپرداخته شد. به

نظمي هیجاني، نخست مدل مفهومي بدون نقش بي

، ارتباط 2اساس شکل گرانه برازش شد. بريمیانج

متغیرهای پژوهشي نشان داده شد. ضرايب تأثیر 

استاندارد گويای اين است كه باورهای غیرمنطقي، 

دلبستگي ناايمن، فرزندپروری مستبدانه، فرزندپروری 

ترتیب دارای گیرانه و فرزندپروری مقتدرانه بهآسان

و  09/0، 33/0 ،26/0، 30/0ضريب تأثیری به میزان 

 گرايي منفي هستند. بر كمال – 09/0
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اساس متغیرهای پیشایند در حالت ضرایب معناداریگرایی برمدل کمال  3شکل 

مربوط به رابطه  t، مقدار3اساس شکل بر

باورهای غیرمنطقي، دلبستگي ناايمن، فرزندپروری 

گیرانه و فرزندپروری مستبدانه، فرزندپروری آسان

، 81/3، 23/4ترتیب برابر با گرايي بهدرانه با كمالمقت

برای  tمحاسبه شد. هرگاه مقدار -93/1و  91/1، 23/4

باشد، معناداری آن تأيید  96/1رابطه بیشتر از يک 

شود. بر اين اساس، در مدل حاضر، ضريب تأثیر مي

استاندارد متغیرهای باورهای غیرمنطقي و دلبستگي 

مثبت و معنادار و فرزندپروری  گراييناايمن بر كمال

گرايي منفي و معناداربود. مستبدانه بر كمال

نظمی هیجانی در حالت ضرایب استانداردگری بیاساس پیشایندها با میانجیگرایی برمدل کمال  4شکل 

نظمي هیجاني به ، با ورود بي4اساس شکل بر

مدل، رابطه علّي مستقیم باورهای غیرمنطقي، 

گي ناايمن و فرزندپروری مستبدانه با دلبست

گرايي منفي كاهش پیدا كرد. از سويي، چون كمال

گرايي معنادار بود، نظمي هیجاني باكمالي بيرابطه علّ

نظمي هیجاني گرانه بيتوان گفت كه نقش میانجيمي

در رابطه علّي باورهای غیرمنطقي، دلبستگي ناايمن و 

گرايي تأيید شد. السبک فرزندپروری مستبدانه با كم
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ضرايب استاندارد باورهای غیرمنطقي، دلبستگي 

گرانه و ناايمن و سبک فرزندپروری مستبدانه، آسان

، 28/0و  19/0، 14/0گرايي برابر با مقتدرانه بر كمال

، 54/0نظمي هیجاني برابر با و بر بي -05/0و  11/0

بود. در نهايت،  -08/0و  03/0، 15/0و  24/0

بر  29/0هیجاني ضريب تأثیر برابر با نظمي بي

 گرايي داشت.كمال

نظمی هیجانی در حالت ضرایب معناداریگری بیاساس پیشایندها با میانجیگرایی برمدل کمال  5شکل 

رابطه باورهای  t، مقدار 5اساس شکل بر

غیرمنطقي، دلبستگي ناايمن و انواع سبک 

، 98/1برابر با  ترتیبگرايي بهفرزندپروری با كمال

گزارش شد؛ يعني –94/0و  90/1، 46/3، 85/2

ي وارد مدل شد، باورهای جانیه ينظميبكه حالتيدر

غیرمنطقي، دلبستگي ناايمن و سبک فرزندپروری 

گرايي ي مثبت و معنادار با كمالرابطه علّمستبدانه 

گیرانه و مقتدرانه فاقد داشتند، ولي فرزندپروری آسان

رابطه باورهای  tار بودند. مقدار معنادرابطه 

غیرمنطقي، دلبستگي ناايمن، فرزندپروری مستبدانه، 

گیرانه و فرزندپروری مقتدرانه با فرزندپروری آسان

و  56/0، 18/2، 82/3، 69/6نظمي هیجاني برابر با بي

نظمي هیجاني و عّلي بي رابطه tبود. مقدار  –62/1

شان از معناداری بود كه ن 18/3گرايي برابر با كمال

 اين ضريب داشت. 

 های برازش مدل ساختاریشاخص  1جدول 

وضعیت برازش سطح مطلوب مقدار شاخص شاخص برازش مدل

مطلوب است1/0زير 08/0 12ريشه میانگین مجذورات تقريب

مطلوب است3زير CMIN  /df72/1تقسیم 

مطلوب است9/0باالتر يا مساوی 1390/0شاخص برازش استاندارد

مطلوب است9/0باالتر يا مساوی 1494/0شاخص برازش تطبیقي

مطلوب است9/0باالتر يا مساوی 1594/0شاخص نیکويي برازش

مطلوب است9/0باالتر يا مساوی 1694/0شاخص برازش اين كری منتال

مطلوب است9/0باالتر يا مساوی 1790/0شاخص نیکويي برازش
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اساس شده برهش، مدل برازش يافتهدر اين پژو

 18شاخص ريشه میانگین مربعات خطاهای تخمین

بر درجه  CMINنتیجه تقسیم (، 1/0تر از كوچک)

 های برازش، شاخصمچنین( و ه5از تر پايین)آزادی 

اين  برازش، برازش تطبیقي، نیکويي استاندارد، برازش

از پس شد.  تأيید( 9/0)باالتر يا مساوی منتال كری

 های پژوهشي بررسي شد. تأيید برازش مدل، فرضیه

باورهای بررسي فرضیه نخست نشان داد كه 

گرايي كمال با 30/0عّلي به میزان ای رابطه غیرمنطقي

به مدل به  نظمي هیجانيبيبا ورود  كه است هداشت

نظمي بي. با توجه به اينکه پیدا كردكاهش 14/0

و  داشتگرايي كمالبر 29/0تأثیری به میزان  هیجاني

 باورهای غیرمنطقي از 54/0به میزان  مثبت شکل

يک متغیر  نظمي هیجانيبي پس، تأثیر پذيرفت

رابطه باورهای غیرمنطقي گر با اثر معنادار در میانجي

بر اين اساس، فرضیه نخست . بودمنفي گرايي كمالو 

 .شد تأيیدپژوهش 

من بررسي فرضیه دوم نشان داد كه دلبستگي نااي

و  بودگرايي كمال با 26/0میزان  باعّلي ای رابطهدارای 

. با پیدا كردكاهش  19/0نظمي هیجاني به با ورود بي

نظمي هیجاني دارای تأثیری به توجه به اينکه بي

مثبت به ای گونه بهو گرايي كمالبر  29/0میزان 

نظمي بيمتأثر بود، دلبستگي ناايمن  از 24/0میزان 

گر معنادار در رابطه دلبستگي میانجيهیجاني يک 

بر اين اساس، فرضیه . استمنفي گرايي كمالناايمن و 

 .شد تأيیددوم پژوهش 

فرزندپروری بررسي فرضیه سوم نشان داد كه 

 با 33/0میزان  باعّلي ای رابطهدارای  مستبدانه

كاهش  28/0نظمي به ورود بيكه با  بودگرايي كمال

ي رابطه علّي هیجاني دارای نظمبي چون. پیدا كرد

و به  بودمنفي گرايي كمال با 29/0مثبت به میزان 

سبک فرزندپروری مستبدانه تحت تأثیر  15/0میزان 

نظمي هیجاني يک متغیر بي پس، داشتقرار 

و فرزندپروری مستبدانه  رابطهگر معنادار در میانجي

 سومبر اين اساس، فرضیه . بودمنفي گرايي كمال

سبک  رابطه عّليبررسي  .شد أيیدتپژوهش 

و مقتدرانه نشان داد كه به گیرانه آسانفرزندپروری 

سبب اينکه ضريب تأثیر استاندارد اين دو مؤلفه بر 

تر پايین tو مقادير  –05/0و  11/0برابر با گرايي كمال

بر  معنادارتأثیر فاقد اين دو عامل بود،  96/1از 

بر  قد تأثیر معنادارفابودند و از سويي، گرايي كمال

 بودند. هیجاني نظمي بي

 گیرینتیجهحث و ب

 ييگرامدل كمال نيتدو حاضر با هدف پژوهش

 من،يناا ياساس دلبستگبر زهوشتی آموزاندانش

با  يرمنطقیغ یو باورها یفرزندپرور هایسبک

مدارس آموزان دانشدر  يجانیه نظمييب گریيانجیم

همبستگي انجام  -ي اساس روش توصیفبر تیزهوشان

 شد.

 باورهای غیرمنطقي رابطه علّي بر اول مبني فرضیه

نشان  نظمي هیجانيبيگری میانجيبا گرايي كمال با

با مثبت  دارای رابطه عّلي باورهای غیرمنطقيداد كه 

 ،نظمي هیجانيبا ورود متغیر بي، ولي بودگرايي كمال

رهای غیرمستقیم باورابطه كاهش و  رابطه عّلياين 

 يعنيیدا كرد؛ پافزايش گرايي كمال باغیرمنطقي 

مانند مقهور آموزان دانشوجود باورهای غیرمنطقي در 

غیرقابل مشکالت،  پنداشتنثابتبودن، گذشتهحوادث 

آزردگي شديد در برابر ها، نگراني دانستنكنترل 

 از ديگران و زياداشتباهات، انتظار توجه و مشکالت 

عنوان باورهايي ها بهتشکسپنداشتن فاجعه

از هايي نشانهبروز ساز تواند زمینهميغیرمنطقي 

دادن انجامكامل گراني درباره نگرايي، همچون كمال

توانايي خود، ترديد نسبت به امور و كارها همراه با 

والدين انتقادهای و  سطح باالانتظارهای حساسیت به 

ساز زمینهباورهای غیرمنطقي از سوی ديگر، . باشد

و  عدم توجه به احساسات، آشفتگي در درک عواطف

های گرايشبر بروز بود كه كنترل فردی  فقدان

اين فرضیه با  بررسينتايج اثرگذارند. گرايانه كمال

بايتمیر (، 1394)و همکاران  هاشمينتايج پژوهش 

كراسین ( و 2014) و ما مندل ،دانکلي (،2019)
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توان مين اين يافته در تبییهمخوان است. ( 2013)

كه شود مي موجبباورهای غیرمنطقي وجود گفت كه 

شادی عمیق  ،به هر سطحي از موفقیت رسیدنفرد با 

و  در وجود خويش احساس نکندرا و رضايت دروني 

بي  يكمالبه سوی پايان ناپذير و  پیوستهحركت نوعي 

 يخودانتقادگر از نظر عاطف ادافرداشته باشد. انتها 

 رتريپذبیآس دادهايرو فشار رواني ناشي از نسبت به

 ياجتناب مقابلهو  تريمنف يتعامل اجتماعهستند و 

(. 2014)دانکلي و همکاران،  دهنديمنشان  تریجدی

به  ازین ،ينیبمانند خودكم يرمنطقیغ یباورها

 با ينیبدگركم و گرانيد تأيیدبه  ازین ت،یموفق

و همکاران،  سامردارد )رابطه جويانه برتریخودبیني 

برخي در  بازدارنده ييگراكمالافزون بر اين،  .(2013

 ديیبه تأ ازینباورهای غیرمنطقي فرد درباره خود مانند 

و  خوار فکری، نشدر برابر اشتباهات يگران، نديگران

اسدپور، )كند پیدا ميي نمود فردی منف ارهاییعم

 . (1397، يوسفي و فالح

دلبستگي  رابطه عّلي بر مبني پژوهش دوم فرضیه

نظمي بيگری با میانجيگرايي منفي با كمال ناايمن

رابطه دارای دلبستگي ناايمن نشان داد كه  هیجاني

هیجاني دارای نظمي بيمنفي و گرايي باكمال مثبت

نظمي بود. بر اين اساس، بيگرايي كمالمثبت با  رابطه

ن هیجاني توانست رابطه مستقیم میان دلبستگي ناايم

آن موجب تعديل  را كاهش و به نوعيگرايي كمالبا 

مالیوويره، كیو و  نتايج اين فرضیه با پژوهششود. 

(، 2018) پورواری، بهبودی و شريفي(، 2019آنتوني )

 راندلز، فلت، نش، مک كرگور و هويتو( 2017) ركزس

اين كننده تأيیداين يافته همخواني دارد.  (2010)

مشکالت و  هیجانيهای یبآسكه است ديدگاه الیس 

 ،شودغیرمنطقي ناشي مي یرفتاری و رواني از باورها

های غیرعقالني به آشفتگي هیجاني منجر شناخت

شود و آشفتگي هیجاني نیز به نوبه خود مشکالت مي

 يآگاه(. 2005دارد )الیس،  دنبالبه  را رفتاری

ناسازگار  ييگراكمال یریگشکلر د فیضع يجانیه

، و همکاران رهيوویمالست )ااثرگذار 

بازدارنده  یرفتارها با خودمحور ييگراكمال.(2019

و  يشانيپر ياضطراب هایچهرههمراه است و 

با  انيگراكمالناسازگار در  يشناخت یهاسبک

 شودمي ديتشد یمهار رفتار ستمیس یسازفعال

هرگاه فردی به سبب  .(2010)راندلز و همکاران، 

همچون دشواری هايي نشانهمن دلبستگي ناايداشتن 

عدم تمايل و  شدنطرد، ترس از گرانيارتباط با ددر 

نوعي دارای ، را نشان دهدد به نمايش احساسات خو

كه مانع درک درست عواطف  استهیجاني نظمي بي

به نوعي منجر به خودانتقادی و  وخود و ديگران 

ساز زمینهكه شود كنترل ميغیرقابلنگراني 

 .استگرايانه كمالباورهای گیری شکل

های سبکرابطه عّلي  بر مبني سوم بررسي فرضیه

نظمي گری بيبا میانجيگرايي كمالفرزندپروری با 

هیجاني نشان داد كه فرزندپروری مستبدانه دارای 

نظمي منفي و بيگرايي كمالرابطه عّلي مثبت با 

هیجاني دارای رابطه نظمي بيهیجاني و از ديگر سو، 

منفي بود. بر اين اساس، گرايي كمالي مثبت با علّ

 میانجي معنادار در رابطهيک نظمي هیجاني بي

به آن اين بود. گرايي كمالبا مستبدانه فرزندپروری 

والدين وسیله بهنه رفتارهای مستبدا معنا است كه

گرفتن حق انتخاب از مانند اعمال كنترل شديد و 

احساسات منفي،  خلقساز تواند زمینهمي فرزندان

و عواطف ها هیجانبر  نداشتنآشفتگي رواني، كنترل

همچون گرايانه كمالو از سويي، باورهای شود 

د نسبت به حساسیت به انتقاد و داشتن شک و تردي

دو سبک تأثیر ضريب استاندارد خود را نهادينه سازد. 

معنادار نبود كه گرايي كمالگیرانه بر آسانمقتدرانه و 

افراد های خانوادهبه فضای خاص تواند مين ت آعلّ

موفقیت  بهشديد  تأكید هاآنردد كه در رگتیزهوش ب

دانش برای غیرقابل كنترل در كنکور نوعي بافت 

نتايج حاصل از اين والدين به وجود آورد. و آموزان 

پور ، مهديان و محمدیجوعدالت فرضیه با پژوهش

(، 2017) اران، كالنتری، نوحي و تكاكاوند(، 2019)

و  انیدام( و 2014) یريون، عبدمجید و محدجالسسب
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يیلدز و در پژوهش  .همخواني دارد (2013همکاران )

( 1397( و طاهری و همکاران )2020همکاران )

گرايي كمالمنفي سبک مقتدرانه والدين بر اثرهای 

اين رابطه در پژوهش  نشدن تأيید. علت شد تأيید

ابطه علّي سبک الی رسطح باحاضر اين است كه 

مستبدانه در كنار باورهای غیرمنطقي و سبک 

درصد تبیین را به خود  باالتريندلبستگي ناايمن 

فرزندپروری  مثبت رابطه علّيدر تبیین اختصاص داد. 

آموزان دانشمنفي در گرايي كمال با مستبدانه

تغییرات  امروزدر جامعه گفت كه توان ميتیزهوش 

 يجوامع انساندر  دهیچیپ یهايندگرگوو انتظارها 

و را تحت تأثیر قرار داده است  یفرزندپرور یهاوهیش

چنان  را خودان فرزندتا  كننديمتالش ا هخانواده

 یگودر يک میدان مبارزه، د نپرورش دهند كه بتوان

و زاده مرادی) دنيسبقت را از همساالن خود بربا

بر اين ( 2017كاكاوند و همکاران ) (.1398همکاران، 

افکار، رفتارها  یریگبر شکل نيعملکرد والدباورند كه 

 یخلق باورهاكه و احساسات كودكان اثر دارد 

 . را به دنبال دارد انهيگراكمال

نداشتن امکان ،اين پژوهشهای محدوديتاز جمله 

 نبودنپذيرمراجعه حضوری به افراد جامعه و امکان

ی داده مانند گردآورهای روشاز ديگر وری بهره

آمده از اين دستهاساس نتايج ببرمصاحبه بود. 

كه با شود ميديگر پیشنهاد پژوهشگران پژوهش به 

علمي به شناسايي متغیرهای های مطالعهانجام 

ناشي از ي روانهای آسیبكاهش  اثرگذار بر

تیزهوش و عادی بپردازند آموزان دانشگرايي در كمال

های روشدر جهت طراحي  هايافتهو مبتني بر اين 

اثربخش به منظور كاهش پیامدهای منفي اين مداخله 

 . كنندويژگي شخصیتي اقدام 

 هایادداشت
1. Perfectionism

2. Gifted students

3. Perceived parenting styles

4. Authoritarian

5. Authoritative

6. Permissive

7. Neglectful

8. Insecure attachment styles

9. Emotional dysregulation

10. Emotional regulation

11. Structural equation modeling

12 . Root mean square error of approximation 

(RMSEA) 

13 . Normalized fitness index (NFI) 

14. Comparative fitness index (CFI)

15.  Goodness of fit index (GFI)

16 . Incremental fitness index (IFI) 

17 . Tucker-Lewis coefficient (GFI) 

18. RMSEA

 منابع
ي محمد فشاركيغالم، محمدرضا، شعیری فاطمهی ریعباخوان

 ييگراكمال اسیمق يسنجروان یهايژگيو يبررس( »1398)

 يپزشکو روان يشناسمجله روان، «(FMPSفراست ) یچندبعد
 .101 –88: (1) 6، شناخت

و  ييشناسا( »1397و. ) فالح.، ری دآبادیسع يوسف.، يپ اسدپور

آموزش و  رانيدر مد ييگراكمال یهاابعاد و مؤلفه یبندرتبه

، يآموزش هایپژوهش در نظام، «پرورش استان مازندران

 .29 -9 صص ،نامهويژه

، انديشه و رفتار، «مقیاس دشواری تنظیم هیجان( »1397بشارت م. )

12 (47 :)89– 105 . 

گرايي والدين رابطه كمال( »1389بشارت م.، عزيزی ک.، حسیني ا. )

(: 8)4، های آموزشيپژوهش در نظام، «های فرزندپروریبا سبک

9-29. 

هراس اجتماعي، ( »1389جوادی م. )بیطرف ش.، شعیری م.، حکیم
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. 82-75(: 25)7، ايران
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 میدر تنظ یدشوار گریيانجیبا م يرمنطقیغ یاساس باورهابر

دانشگاه  يهل دانشگاه علوم پزشکأتدر كارمندان م جاناتیه

 .85-63 :(1) 1، عدالت يشناسپژوهشنامه روان ،«تهران

( 1392. )ح یمحمود .،ج بگلو یساريامان .،آذر ف انيسپهر

 یا: نقش واسطهیفرزندپروری هانفس نوجوانان و سبکعزت»

 ،یعلوم رفتارمجله  ،«ياساس يشناختروان یازهایشده نبرآورده
7 (2 :)151-158 . 

.، می ن.، بان محمودي س.، الهامر.،  رزادگانیش.، نی طاهر

با  نيوالد یفرزندپرور یهاسبک( »1397س. ) انيسروند

، «فرزند و چند فرزندتکی هاخانواده انيدر دانشجو ييگراكمال

 . 68-58(: 2)3 ،يراپزشکیو پ ييماما ،یفصلنامه پرستار

در  يو سالمت روان يدلبستگ» (1382ص. ) وازپور .،ر انيیطال
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 آموزاندانش و اضطراب امتحان يلیتحص یآوربر تاب يانجیه
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های پژوهش در نظام، «منطقه نه تهران يرستانیدختر دب
 . 78 – 69نامه، ، ويژهآموزشي

ی غضنفر.، ع پورقدم.، ف کونديردریم.، حي سکرميو.، س زادهیمراد
نگر و مثبت يدرمانروان ياثربخش يررسب( »1398. )ف
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79– 110 . 
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