
 از عادي و تيزهوش آموزان دانش ةمقايس
 سرزندگي و افسردگي گرايي، كمال لحاظ

 تحصيلي
  ،2فتحي فتانه ،1يعقوبي ابوالقاسم دكتر

 3چگني فتحي مريم
 

 27/5/1398 تجديدنظر:                          4/4/1397 دريافت.: تاريخ
 8/9/1398 نهايي: پذيرش

 

 چكيده
 محسوب كشوري هر ملي هاي رمايهس تيزهوش آموزان دانش هدف:

 ايشان رواني هاي آسيب موجب تواند مي آنان به توجه عدم و شوند مي
 ةدور عادي و تيزهوش آموزان دانش ةمقايس پژوهش اين هدف گردد.

 تحصيلي سرزندگي و افسردگي گرايي، كمال لحاظ از متوسطه دوم
 آماري ةجامع .است اي مقايسه-علي نوع از پژوهش اين روش: .است

-1397 تحصيلي سال در متوسطه دوم ةدور دختر آموزان دانش شامل
 تعداد به يا نمونه آماري ةجامع اين از كه است آباد خرم شهر 1396
 بر همتاسازي با و شده انتخاب يا خوشه گيري نمونه روش با نفر 100

 و خانواده اجتماعي-اقتصادي پايگاه والدين، تحصيالت سطح اساس
 آموز دانش نفر 50( ينفر 50 گروه دو به خانواده ياعضا تعداد

 آوري جمع براي ند.ا هشد تقسيم عادي) آموز دانش نفر 50 و تيزهوش
 افسردگي ةنام پرسش ،)1995( شورت كمالگرايي ةنام پرسش از ها داده
 مارش و مارتين تحصيلي سرزندگي ةنام پرسش و )1988( بك

 استفاده تي آزمون از ها داده تحليل براي .است هشد استفاده )2006(
 بين كه دهد مي نشان تي آزمون نتايج :ها يافته .است هشد

 گرايي كمال متغيرهاي لحاظ از عادي و تيزهوش دختر انآموز دانش
 وجود داري معني تفاوت تحصيلي سرزندگي و افسردگي منفي، و مثبت
 گرايي كمال ميانگين به توجه با  ،دهد مي نشان نتايج همچنين دارد.
 گرايي كمال ،تيزهوش افراد در )06/31( افسردگي و )60/52( منفي
 .دارد وجود عادي آموزان دانش به نسبت بيشتري افسردگي و منفي
 و مثبت گرايي كمال يها نيانگيم كه است اين از حاكي نتايج

 برخوردار بيشتري ميزان از عادي آموزان دانش در تحصيلي سرزندگي
 بين در افسردگي و گرايي كمال تفاوت از ها يافته گيري: نتيجه .است
 متغيرها اين به توجه و كند مي حمايت عادي و تيزهوش آموزان دانش

 است. برخوردار اي ويژه اهميت از تيزهوش آموزان دانش در
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Abstract 
Objective: Gifted students are the national capital 
of countries, and lack of attention to them can 
inflict them with psychological harm. This study 
compared the gifted and normal high-school 
students in terms of perfectionism, depression, and 
academic buoyancy. Method: The research method 
was causal-comparative. The statistical population 
included female high-school students in 
Khorramabad during the academic year 2017-2018. 
A sample of 100 was selected by cluster sampling 
and then divided into two groups of 50 (50 gifted 
students and 50 normal students, matched by 
parents’ level of education, socio-economic status 
of the family, and the number of family members). 
The questionnaire by Terry-Short et al. (1955), 
Beck Depression Inventory (1988), and Martin and 
Marsh’s (2006) Academic Buoyancy Questionnaire 
were used to collect data. An independent t-test was 
performed for data analysis. Results: There was a 
significant difference between female gifted and 
normal students in terms of positive and negative 
perfectionism, depression, and academic buoyancy. 
There was a significant difference between mean 
negative perfectionism, positive perfectionism, 
academic buoyancy, and depression among the two 
groups. The results also revealed a significantly 
higher negative perfectionism and depression in 
gifted students than normal students. Moreover, the 
mean positive perfectionism and academic 
buoyancy was higher among normal students than 
gifted students. Conclusion: Results support the 
difference in perfectionism and depression among 
gifted and normal students, and attention to these 
variables in gifted students is of utmost importance. 
 
Keywords: Perfectionism, Depression, 
Academic Buoyancy, Gifted students, Normal 
students 
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 مقدمه
 ،انديشد مي خود پيشرفت و بقا به كه اي جامعه هر

 قرار توجه كانون در را خود درخشان استعدادهاي
 جهاني حركت يك كه هاست سال كلي طور به .دهد مي

 افراد از گروه اين به ويژه توجه سمت به و شده شروع
 زاده رسول و افروز (فراهيني، است كرده گيري جهت

 گفته 1تيزهوش يكودك به ).1392 طباطبايي،
 از استفاده و استدالل فكر، كمك با كه شود مي

 و بكند صحيح قضاوت بتواند عالي 2ذهني يفرايندها
 و باشد خالق يكارها در خاص ياستعدادها يدارا

 ثبات با و منظم داشتني، دوست خوشحال، فردي
 عالي، و صحيح استدالل و قضاوت  .شود مي شناخته

 نفس، به اعتماد ،يفكر استقالل ايجاد، و ابتكار قوه
 عدم نشاط، و يشاد اخالقي، وجدان انديشي، دور

 خلقي، كج ولي ،است بيشتر كودكان اين در يدلسرد
 توجهي، بي ،يگير گوشه اضطراب، ناسازگار، رفتار

 در نيز  اجتماعي بلوغ عدم و اعتماد عدم خستگي،
 است شده گزارش كودكان اين از قليلي ةعد

 كه هستند يكسان هوش با افراد ).1394 ،فر (ميالني
 است. باالتر يمقدار يعاد حد از شان يهوش بيضر

 به 130 از و »سرآمد« را 130 تا 120 نيب بهر هوش
 كودكي به هوش تيز كودك ند.يگو يم تيزهوش را باال

 فرايندهاي استدالل و فكر كمك با كه شود يم گفته
 استعداد ايدار و كند صحيح قضاوت بتواند ذهن عالي

  ).1394 فر، (ميالني باشد خالقه كارهاي در خاص
 پدر و معلم مشاهدات نيز و رواني هاي آزمون نتايج

 تيز آموزان دانش كه است آن ةكنند يدأيت مادر و
 و رفتاري خصوصيات نظر از استعداد با و هوش

 دارند. قرار متوسط حد از باالتر اجتماعي هنجارهاي
 خود سالهاي و سن هم از ركمت آموزان دانش اين

 فريب را ديگران كمتر ،شوند يم خالف كارهاي مرتكب
 فشار تحمل با و دشوار شرايط در وقتي ،دهند يم

 حفظ را خود تعهد و صداقت ،كنند يم كوشش
 بيشتري نفس به اعتماد از گروه اين .كنند مي

 ودخ اعمال و كارـاف از گرانـدي از بهتر و دـرخوردارنـب

  ).1395 نادري، و نراقي (سيف كنند يم استفاده
 آموزان دانش شخصيتي هاي ويژگي از يكي
 نوع اين نامناسب نوع كه است 3گرايي كمال تيزهوش

 زندگي و تحصيل بر مخربي اثرات تواند مي ويژگي
 و تيزهوشي ةرابط مورد در .باشد داشته آموزان دانش
 كه است آن يدؤم شده انجام مطالعات گرايي كمال

 متخصصان توسط كه كودكاني از معلمان و لدينوا
 در كه دارند انتظار ،شوند يم معرفي تيزهوش سنجش،

 ريتأث تحت زندگي كنند. عمل عالي ها نهيزم ةهم
 هاي توانايي سطح از باالتر و نانهيب غيرواقع انتظارات
 يك عنوان به خود پذيرش از را او است ممكن كودك،

 اگر ويژه به ؛كند تواننا نسبي هاي توانايي با فرد
 باشد. وابسته او موفقيت به كودك پذيرش و محبت

 يا نهيزم است ممكن بينانه واقع غير انتظارات بنابراين
 باشد تيزهوش كودكان در گرايي كمال رشد براي

 ).1388 لطيفيان، و حقيقت دالورپور، (جمشيدي،
 است موضوعاتي از يكي گرايي كمال و تيزهوشي ةرابط
 معلمان بندي درجه مقياس در يا گسترده طور به كه

 گرفته كار به ممتاز آموزان دانش شناسايي براي
 انجام مطالعات ).1394 آبادي، فيروز (ساداتي شود يم

 است اين از حاكي تيزهوش آموزان دانش بارةدر شده
 در بينانه واقع غير ييگرا مالك به مربوط مشكالت هك
 يازهاين از يكي باغل زهوش،يت آموزان دانش انيم

 از يمنف يراتيتأث مشكالت اين ؛است آنان اي مشاوره
 دارد بر در را يجانيه يها يشانيپر و يآموز-مك جمله

 با گرايي كمال ).1390 آرياپوران، و نريماني (آقاجاني،
 داشتن مانند است، ارتباط در گرايانه كمال هاي تالش

 دقيق معيارهاي وضع باال، سطح شخصي معيارهاي
 ).2013 (كاكيسي، بودن عالي براي تالش و عملكرد

 اشتباه، بروز ةدربار نگراني با ناسازگارانه گرايي كمال
 ديگران هاي قضاوت از ترس اعمال، مورد در ترديد
 ناهماهنگي و ديگران تأييد عدم از ترس خود، ةدربار
 با فرد است. آمده دست به نتايج و انتظارات بين

 سخت، استاندارهاي خود براي انهناسازگار گرايي كمال
 ارزيابي هنگام به و كند مي ايجاد باال سطح و غيرواقعي
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 (دشت دوش مي هيچ يا همه تفكر درگير خود عملكرد
 مثبت عامل يك عنوان به گرايي كمال ).1395 بزرگي،

 نظر در فرد براي موفقيت به دستيابي به تواند مي
 و اهريمظ حيدري، احدي، زاده، ولي( شود گرفته

 شخصيتي ويژگي واقع در ).1395 كجباف،
 با مرتبط اساسي موضوعات از يكي گرايي كمال

 كه زماني و است دانشجويان در تحصيلي عملكرد
 عملكرد افزايش به باشد، مثبت نوع از گرايي كمال

 نجفي، و خسروي (غروي، كند مي كمك تحصيلي
 اين در )1395( ايرواني و نصيران پژوهش ).1391

 مدارس در آموزان دانش كه است اين از حاكي ينهزم
 يكي و هستند مشكالتي داراي درخشان استعدادهاي

 پژوهش نتايج .است گرايي كمال مشكالت اين از
 تأكيد موضوع اين بر نيز )1390( همكاران و آقاجاني

 به نسبت تيزهوشان در گرايي كمال كه دارد
 متغير ينا به توجه و است متفاوت عادي آموزان دانش

 برخوردار اي ويژه اهميت از تيزهوش آموزان دانش در
 نيز )1389( اي اژه و كرمي بشارت، پژوهش است.
 در گرايي كمال ميزان كه دارد اين از نشان
 عادي آموزان دانش به نسبت تيزهوش آموزان دانش
 رواني نظر از چون هوش تيز افراد .است بيشتر
 جامعه معمول يطشرا در و ارندد برتري يها آرمان

 از بيشتر كنند، پيدا دست ها آرمان اين به توانند ينم
 نيز اجتماعي نظر از .شوند يم افسردگي دچار ديگران

 اجتماعي، مشكالت با بيشتري درگيري تيزهوش افراد
 در بيشتر دليل همين به و دارند شغلي و تحصيلي

 (رياسي، رنديگ يم قرار 4افسردگي به ابتال معرض
 ).1391 ابرقويي، صالحي و مقرب

 پزشكي روان اختالالت ترين شايع از يكي افسردگي
 خاصي شخص و مكان و زمان به محدود كه است

 بر در تواند مي را جامعه طبقات و اقشار ةهم و نيست
 ،فكر بر كه است رواني ياختالل افسردگي گيرد.

 گذارد مي تأثير فرد جسماني كردعمل و ،رفتار احساس،
 15 زمان از مقطعي هر در كه است شايع قدري به و
 از توجهي قابل مقدار ساالن بزرگ درصد 20 تا

 لواساني، (غالمعلي دارند خود با را افسردگي هاي نشانه
 افسردگي ).1389 احمدي، مال و اماني خضري،
 احساس عالقه، و انرژي كاهش با كه است اختاللي

 و گمر افكار اشتهايي، بي تمركز، در اشكال گناه،
 سطح در تغيير با يا شود مي مشخص خودكشي

 خواب، وضعيت تكلم، شناختي، هاي توانايي فعاليت،
 است. همراه بيولوژيك هاي ريتم ساير و اشتها

 اجتماعي روابط عملكرد، در اختالل به منجر افسردگي
 يافسردگ مانند يروان اختالالت .شود مي فردي بين و

 يعاد افراد به نسبت زهوشيت آموزان دانش در
 شيوع يبزرگسال و ينوجوان نيسن در خصوص هب

 هاي توانايي ليدل به افراد نيا رايز ،ددار بيشتري
 تر حساس يفرد نيب تعارضات به نسبت خود يشناخت

 يشتريب يروان فشار و يگانگيب خود از احساس و بوده
 پژوهش ).2007 افروز، و (معتمدي كنند مي تجربه را
 يبررس كه است مطلب اين دهندة نشان زمينه اين در

 ياجتماع يياراك جهت به هوشتيز افراد در يافسردگ
 حائز تواند مي زين ياقتصاد نظر از افراد، نيا بيشتر

 ).1391 همكاران، و (رياسي باشد تياهم
 ةارائ براي ما كشور پرورش و آموزش در

 مدارس ،تيزهوش انآموز دانش  به ويژه هاي آموزش
 و است شده گرفته نظر در اندرخش استعدادهاي

 وارد مدارس اين به آزمون طريق از آموزان دانش
 با تيزهوش آموزان دانش اينكه به توجه با .شوند مي

 مدارس ورودي امتحان همچون اي ويژه شرايط
 و يتيزهوش زدن برچسب درخشان، استعدادهاي

 و رقابتي جو و انآموز دانش  ديگر ز ا آنها جداسازي
 سازگاري و انطباق هستند، مواجه رس،مدا اين خاص

 قرار توجه مورد بايد موجود تحصيلي شرايط با آنها
 ؛است مختلفي هاي جنبه شامل سازگاري .گيرد

 جديد، موقعيت يا محيط به انتقال در سازگاري
 در سازگاري و فردي بين روابط در سازگاري
 سازگاري عنوان تحت آن از كه آموزشي هاي موقعيت
 چاري، حسين و (دهقاني شود مي ديا تحصيلي

 فردي سازگاري در هوش تأثير خصوص در ).1391
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 كه است اين از حاكي مطالعات تيزهوش آموزان دانش
 عادي كودكان از زودتر تيزهوش آموزان دانش تحول

 ةانداز به تيزهوش آموزان دانش سازگاري و شده آغاز
 اين برخالف .ستآنها از بهتر حتي و عادي كودكان

 از لنق به ،1982 فلدمن، مانند( ها پژوهش نتايج ظر،ن
 اجتماعي سازگاري تحول بررسي در )1986 فريمن،

 تيزهوشان از بسياري كه ،است آن از نشان تيزهوشان
 با كمي بسيار تعامل بوده منزوي اجتماعي نظر از

 شعباني، و پورقاز (جناآبادي، دارند خود ساالن هم
 و ها توانايي مجموعه فمختل هاي ديدگاه در ).1396

 دخالت سازگاري اين ةنحو در كه دروني استعدادهاي
 اين ةجمل از. است گرفته قرار توجه مورد دارند،

 در افراد سازگاري موجب كه استعدادها و ها توانايي
 ةحيط در فشارها و ها سختي موانع، تهديدها، برابر

 .است 5تحصيلي سرزندگي ،شود مي تحصيلي
 آموزان دانش توانايي صورت به ليتحصي سرزندگي

 معمول مشكالت و موانع با برخورد در موفقيت براي
 به تحصيلي سرزندگي است. شده تعريف  زندگي
 و مشكالت انواع به انطباقي و سازنده مثبت، پاسخ

 سر آنها با روز هر آموز دانش كه شود مي اطالق موانعي
 از يكي سرزندگي ).2013 (مارتين، دارد كار و

 هاي نظام از بسياري در رواني بهزيستي هاي مؤلفه
 طور به را كاري فردي وقتي .آيد مي شمار به پژوهشي

 و خستگي احساس تنها نه ،دهد مي انجام جوش خود
 كه كند مي احساس ،دهد نمي دست او به نااميدي

 دروني حس است. يافته نيز افزايش او انرژي
 است روان سالمت معنادار شاخص سرزندگي
 ).2012 هالواري، و اوماندسن هاپكينز، (سالبرگ،
 آوري تاب مفهوم ةكنند منعكس تحصيلي سرزندگي

 شناسي روان كلي ةحوز و تحصيلي ةزمين در فعال
 براي آموزان دانش ظرفيت عنوان به و است نگر مثبت
 كه شود مي محسوب موانعي و مشكالت بر غلبه

 مارش، و (مارتين است تحصيلي زندگي جاري حقيقت
 و حسيني طريفي عاليپور، مرادي، از نقل به ؛2009

 ).1397 ،عباسيان

 ةزمين در )1394( االسالمي شيخ و بخشي پژوهش
 عادي و تيزهوش نآموزا دانش تحصيلي سرزندگي

 و عادي آموزان دانش بين كه دارد اين از نشان
 معناداري تفاوت تحصيلي سرزندگي لحاظ از تيزهوش

 و درسي مواد آموزش به نبايد تنها مدارس .نيست
 شادكامي بايد بلكه بپردازند، مدارس در باطضان و نظم

 و شادي دهند. آموزش مدارس در نيز را سرزندگي و
 افراد زندگي در اساسي نيازهاي از يكي سرزندگي

 شمار به آدمي موفقيت و رشد براي عاملي و است
 افزايش در سزايي هب تأثير سرزندگي و نشاط .رود مي

 و شناسان روان دارد. سالم هاي فعاليت و توانايي
 آموزان دانش كه معتقدند پرورش و آموزش متخصصان

 يادگيري الگوهاي و شخصيتي خصوصيات تيزهوش
 ميان از و دارند عادي آموزان دانش به نسبت متفاوتي

 توان مي فرد به منحصر هاي توانايي و خصوصيات اين
 گسترده توانايي قي،منط تفكر زبان، تحول و رشد به
  كرد. اشاره پشتكار و زياد ةانگيز رياضي، ةحيط در

 به صورتي در استعدادها اين كه است بديهي
 از كودكان كه رسيد خواهند بالفعل سطح بيشترين
 باشند. برخوردار الزم سرزندگي و رواني سالمت
 ،كني ؛1989 همكاران، و (اسكيندر هايي پژوهش
 تأثير ةزمين در كه )1995 ،همكاران و مارش ؛ 2002
 و سالمت بر گوناگون آموزشي هاي موقعيت و ها روش

 تيزهوش آموزان دانش سرزندگي و نشاط احساس
 سوي از .اند كرده گزارش را متفاوتي نتايج گرفته انجام
 هاي شناخت تواند مي تيزهوش برچسب داشتن ديگر

 و آورد وجود به تيزهوش نوجوانان در را ناكارآمدي
 برچسب اين شود. منفي تجارب و احساسات به جرمن

 را اي بينانه واقع غير و حد از بيش انتظارات تواند مي
 به منجر و كند ايجاد دوستان و معلمان والدين، در

 با مواجهه شود. كودك در منفي گرايي كمال
 اي مشاوره نيازهاي از يكي عنوان به اغلب گرايي كمال

 وايتمور .است توجه مورد هميشه تيزهوش نوجوانان
 گرايي كمال كه است معتقد )1390 پوران، از نقل (به

 پذير آسيب عملكرد افت به نسبت را تيزهوش نوجوانان
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 ارزشي بي احساس و افسردگي ايجاد باعث و كند مي
 نوجوانان از برخي در گرايانه كمال ياه گرايش .شود مي

 موفقيت عدم مقابل در پذيري آسيب باعث تيزهوش
 ابتالي احتمال هيجاني بعد در اه گرايش اين .شود مي

 واكنش و افسردگي و اضطراب به را تيزهوش نوجوان
 افزايش باال سطح انتظارات به دستيابي در شكست به

 به دستيابي شد، گفته آنچه به توجه با لذا .دهد مي
 تواند مي ، زمينه اين در فزاينده و مكرر اطالعات

 و آموزشي مراكز تياراخ در مناسبي راهبردهاي
 هاي ويژگي بررسي كه آنجا از لذا .دهد قرار پژوهشي

 در تيزهوش آموزان دانش آموزشي و شناختي روان
 بررسي جمله از و عادي ساالن هم با مقايسه

 يامر تحصيلي سرزندگي و افسردگي و گرايي كمال
 و آنها مسائل درك براي تواند مي و است اهميت حائز

 بهينه پرورش و آموزش براي لوبمط شرايط طراحي
 استفاده مورد مستعد آموزان دانش آسيب وكم

 گرايي، كمال ةمقايس پژوهش اين اصلي هدف قرارگيرد،
 و عادي آموزان دانش تحصيلي سرزندگي و افسردگي
 است. بوده تيزهوش

 شناسي روش
 از اهداف و موضوع ماهيت به توجه با حاضر پژوهش

 .است اي مقايسه-علي نوع
  يريگ نمونه روش و نمونه ،جامعه
 و عادي آموزان دانش مطالعه اين آماري ةجامع

 1396-1397 تحصيلي سال در كه هستند تيزهوش
 آماري، ةجامع اين از ند.ا هداشت اشتغال تحصيل به

 گيري نمونه روش با نفر 100 تعداد به يا نمونه
 بر سازي همتا از بعد آماري ةنمون و انتخاب يا خوشه

–اجتماعي موقعيت والدين، تحصيالت سطح ساسا
 گروه دو به خانواده اعضاي تعداد و خانواده اقتصادي

 نفر 50 و تيزهوش آموز دانش نفر 50 شامل كه
 پژوهش در شركت براي ،ندبود عادي آموز دانش

  شدند. تقسيم
 پژوهش ابزارهاي

 توسط اسـمقي اين شورت: راييـگ كمال ةنام رسشـپ

 شده تهيه )1995( ديوي و سالد، اونز، ،شورت-تري
 گرايي كمال بين تئوريكي نظر از مقياس اين در .است

 است. شده قائل تمايز نوروتيك كمالگرايي و نجاره به
 به نيل براي يانگيزش مثبت يا نجاره به گرايي كمال

 و مطلوب نتايج آوردن دست به منظور به هدف يك
 ةانگيز يمنف گرايي كمال رود. مي شمار به ارزشمند

 و نامطلوب نتايج كسب منظور به هدف يك به نيل
 بر مشتمل مقياس است. شده تعريف منفي اجتناب

 و مثبت گرايي كمال آن ةگوي 20 كه است گويه 40
 اين به .سنجد يم را منفي گرايي كمال ديگر ةگوي 20

 كامالً« از ليكرت يا درجه 5 طيف اساس بر ها گويه
 ضريب .شود يم داده پاسخ »فممخال كامالً« تا »موافقم
 منفي و مثبت گرايي كمال مقياس براي كرونباخ آلفاي

 بشارت است. شده گزارش 86/0 و 85/0 ترتيب به
 را آلفا ضريب مقياس، اين اعتبار تعيين براي )1382(

 به منفي و مثبت گرايي كمال يها اسيمق زير براي
 و 91/0 ،ها يآزمودن كل براي 87/0 و 90/0 ترتيب

 براي 86/0 و 89/0 و دختر دانشجويان براي 88/0
 همساني ةنشان كه است دهورآ دست هب پسر دانشجويان

 ساداتي پژوهش در .باشد يم مقياس اين خوب دروني
 يها اسيمق براي آلفا ضريب )،1394( فيروزآبادي

 به 85/0 و 87/0 ترتيب به منفي و مثبت گرايي كمال
 مقياس اعتبار يبخش رضايت ةنشان كه هآمد دست
 گرايي كمال براي پايايي ضرايب پژوهش اين در .است

 مقياس خرده براي كرونباخ آلفاي روش از استفاده با
 مقياس خرده براي و 88/0 مثبت گرايي كمال
 از نشان كه هشد محاسبه 78/0 منفي گرايي كمال
 حاضر پژوهش در است. اسيمق اين قبول قابل پايايي
 هشد محاسبه تأييدي عاملي تحليل طريق از روايي
 يها ماده تمامي كه است داده نشان تحليل نتايج .است

 بارهاي داراي شورت كمالگرايي ةنام پرسش به مربوط
 به مربوط عامل روي و بوده 30/0 از بزرگتر قبول قابل
 p >001/0 سطح در يدار يمعن و مثبت بار خود

 .اند گذاشته
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 بك افسردگي ةنام پرسش
 منظور هـب است، سؤال 21 شامل هـك امهن پرسش نـاي

 ساخته افسرده بيماران هاي نشانه و بازخوردها سنجش
 و مشاهده مبناي بر اساساً آن هاي ماده و است شده

 بيماران ميان در متداول هاي نشانه و ها نگرش تلخيص
 و مواد اين ديگر، عبارت به اند. شده تهيه افسرده رواني
 محتواي اند. شده انتخاب قيمنط طور به آنها هاي وزن
 افسردگي شناسي نشانه جامع طور به نامه، پرسش اين

 دارد. تاكيد شناختي محتواي بر بيشتر اما است،
 هاي آزمون نوع از بك افسردگي ةنام پرسش

 تكميل دقيقه ده تا پنج در و است خودسنجي
 با مرتبط ةماد 21 از مجموع در آزمون شود. مي

 بايد ها آزمودني كه شود مي يلتشك مختلف هاي نشانه
 آن به سه تا صفر از اي درجه چهار مقياس يك روي
 غمگيني، مثل هايي زمينه در ها ماده اين دهند. پاسخ

 گناه، احساس شكست، و ناتواني احساس بدبيني،
 و بيزاري خود از اشتها، دادن دست از خواب، آشفتگي

 مختلف درجات مقياس ،ترتيب اين به هستند. ...
 و كند مي تعيين شديد بسيار تا خفيف از را افسردگي

 .است 63 حداكثر تا صفر حداقل از آن ياه هنمر ةدامن
 هايي پژوهش بررسي با )1988 گاربين، و استر (بك،

 ضريب كه ندا هدريافت اند كرده استفاده ابزار اين از كه
 ةفاصل برحسب بازآزمايي، شيوه از استفاده با آن اعتبار

 از آزمون مورد جمعيت نوع نيز و اجرا دفعات بين
 كرمي پژوهش  در است. بوده متغير 86/0 تا 48/0

 افسردگي ةنام پرسش پايايي )1387( جعفري و كتكي
 هآمد دست هب 73/0 كرونباخ آلفاي روش طريق از بك

 عمدتاً دوم) (ويرايش بك افسردگي ةنام پرسش .است
 ضريب كه دهش تهيه نامه پرسش اول ويرايش براساس

 براي و86/0 شكيپز روان بيماران براي آن بازآزمايي
 شده گزارش مناسب و 81/0 پزشكي روان غير بيماران

 افتراقي و همزمان محتوايي، روايي از نامه پرسش است.

 و (بك است برخوردار غيرباليني و باليني هاي نمونه در
 در )1386( محمدخاني و دابسون ).1988 همكاران،
 21 هر براي BDI-II كل اعتبار ضريب خود، پژوهش

 پژوهش اين در ند.ا هكرد گزارش 91/0 با برابر را گويه
 محاسبه كرونباخ آلفاي طريق از نامه پرسش پايايي
 .است هآمد دست به 88/0 آن مقدار كه است شده

 استفاده يديأيت عامل تحليل از روايي براي همچنين
 ،RMSEA 05/0 آمده دست به هاي شاخص كه  هشد

GFI 98/0 و AGFI 96/0 مناسب برازندگي از نشان 
 دارد. ها داده با نامه پرسش
  تحصيلي سرزندگي ةنام پرسش

 طراحي )2006( مارش و مارتين توسط مقياس اين
 بر آن دهي پاسخ ةنحو و است سوال 9 داراي كه شد،

 پنج تا مخالفم) (كامالً يك از ليكرت طيف اساس
 رفع و مقدماتي اجراي براي باشد. مي موافقم) (كامالً
 آموزان دانش از گروهي بر ها گويه اين ها نقص

 قرار بازنويسي مورد و شد اجرا مهريز دبيرستاني
 رسيد نهايي ةمرحل به گويه 9 نهايتاً و گرفت

 پژوهش در ).1391 ،چاري حسين و زاده دهقاني(
 ابزار اين پايايي )1391( چاري حسين و زاده دهقاني

 و بخشي وهشپژ در .است هبود 77/0 ربراب
 آلفاي طريق از ابزار پايايي نيز )1394( االسالمي شيخ

 پژوهش اين در .است هآمد دست به 72/0 كرونباخ
 محاسبه كرونباخ آلفاي طريق از نامه پرسش پايايي
 .است هآمد دست به 78/0 كرونباخ آلفاي كه شده

 ستفادها يديأيت عامل تحليل از روايي براي همچنين
 RMSEA آمده دست به هاي شاخص كه  است هشد
07/0، GFI 96/0 و AGFI 96/0 برازندگي از نشان 

 دارد. ها داده با نامه پرسش مناسب
 پژوهش هاي يافته
 .است هشد استفاده تي آزمون از ها داده تحليل براي

 و افسردگي منفي، گرايي كمال مثبت، گرايي كمال متغير در ها واريانس همگني ةمفروض بررسي جهت لوين آزمون نتايج .1 جدول
  تحصيلي سرزندگي

 (p) داري معني سطح 2آزادي درجه 1آزادي درجه لوين آماره متغيرها
 22/0 98 1 40/2 مثبت گرايي كمال
 56/0 98 1 33/0 منفي گرايي كمال

 14/0 98 1 40/3 افسردگي
 12/0 98 1 40/4 تحصيلي سرزندگي
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 مقدار دهد مي نشان 1 جدول تايجن كه طور همان
 مثبت، گرايي كمال متغيرهاي براي لوين ةآمار

 تحصيلي سرزندگي و افسردگي منفي، گرايي كمال

 برقرار واريانس همگني فرض بنابراين نيست، معنادار
  است.

 و عادي افراد در تحصيلي زندگيسر و افسردگي منفي، گرايي كمال مثبت، گرايي كمال هاي نمره معيار انحراف و ميانگين  .2 جدول
 تيزهوش

 معيار انحراف ميانگين ها گروه متغيرها

 مثبت گرايي كمال
 34/20 94/60 تيزهوش
 72/15 80/65 عادي

 نفيم گرايي كمال
 07/21 60/52 تيزهوش
 14/8 16/32 عادي

 افسردگي
 37/10 06/31 تيزهوش
 80/2 34/13 عادي

 تحصيلي سرزندگي
 34/5 62/29 تيزهوش
 30/5 72/29 عادي

 

 و عادي افراد در منفي گرايي كمال و مثبت گرايي كمال تحصيلي، سرزندگي افسردگي، ميانگين تفاوت براي تي آزمون نتايج .3جدول
 يزهوشت

 p آزادي درجه تي مقدار ميانگين تفاوت پايين حد باال حد فراواني ها گروه متغيرها
 001/0 49 64/33 34/13 54/12 13/14 50 عادي گروه افسردگي

 001/0 40 17/21 06/31 11/28 88/34 50 تيزهوش گروه
 001/0 49 62/39 43/29 21/28 11/31 50 عادي گروه تحصيلي سرزندگي

 001/0 49 53/40 62/29 10/29 11/32 50 تيزهوش گروه
 001/0 49 58/29 80/65 33/61 27/70 50 عادي گروه مثبت گرايي كمال

 001/0 49 18/21 94/60 15/55 72/66 50 تيزهوش گروه
 001/0 49 65/17 16/32 61/29 58/58 50 عادي گروه منفي گرايي كمال

 001/0 49 91/27 60/52 84/46 47/34 50 تيزهوش گروه

 ميانگين بين كه دهد يم نشان 3 جدول نتايج
 سرزندگي مثبت، گرايي كمال منفي، گرايي كمال

 توجه با عادي و تيزهوش افراد يافسردگ و تحصيلي
 آماري نظر از )001/0( داري معني سطح مقدار به

 به توجه با بنابراين دارد. وجود معناداري تفاوت
 افسردگي و )60/52( منفي گرايي كمال ميانگين

 افسردگي و منفي گرايي كمال تيزهوش افراد )06/31(
 .دندار عادي افراد به نسبت بيشتري

 ريگي نتيجه و بحث
 تيزهوش آموزان دانش ةسيمقا حاضر پژوهش از هدف

 سرزندگي و افسردگي گرايي، كمال لحاظ از عادي و
 دهد مي نشان تي آزمون تحليل نتايج .است تحصيلي

 لحاظ از عادي و تيزهوش آموزان دانش بين كه
 تفاوت >p 001/0 سطح در منفي و مثبت گرايي كمال

 هاي پژوهش اب حاصل ةنتيج .دارد وجود داري معني
 اي اژه و كرمي ،بشارت )،1390( همكاران و آقاجاني

 .است هماهنگ )1395( ايرواني و نصيران )،1389(
 هك آنجا از ،گفت توان مي افتهي نيا بيينت در
 جينتا به لين يبرا زشيانگ مكدرح مثبت ييگرا مالك

 از زين زهوشيت افراد نيبنابرا ،است ارزشمند و مطلوب
 مثبت اهداف به دنيرس و تيموفق يبرا زيادي ةزيانگ

 مثبت ييگرا مالك شتريب مقدار رو نيازا برخوردارند؛
 .است ريپذ هيتوج يعاد افراد به نسبت زهوشان،يت در
 زهوشيت افراد چون گفت توان مي گريد عبارت به

 و هستند شرفتيپ و تيموفق سرشار هاي انگيزه يدارا
 تيموفق آوردن دست به يبرا الزم ةزيانگ گريد يسو از
 ييگرا مالك يدارا افراد يژگيو اهداف به دنيرس و

 ييگرا مالك زانيم هك گفت توان مي است، مثبت
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  به نسبت زهوشيت آموزان دانش نيب در مثبت
 مورد در آنها هك شود مي باعث ،يعاد انآموز دانش
 جهت در و باشند داشته ينگر ندهيآ شيخو اهداف

 دهند انجام يمثبت ياه تالش اهداف نيا به دنيرس
 ).1390 همكاران، و (آقاجاني

 نيانگيم مطالعه، اين هاي يافته اساس بر
 از شتريب  هوش تيز آموزان دانش در يمنف ييگرا مالك

 افتهي نيا هيتوج در .است بوده عادي آموزان دانش
 هايي ويژگي تيزهوش انآموز دانش  گفت توان مي

 محور جامعه راييگ كمال شود باعث تواند مي كه دارند
 باشند، داشته عادي انآموز دانش به نسبت تري پايين

 فرض آور حيرت معموالً تيزهوشان اينكه خاطر به
 عقالتي، هاي زمينه در انآموز دانش اين .شوند مي

 معمول غير رهبري توانايي داراي هنري يا خالقيت
 ،كنند مي مخالفت گروهي هاي توافق با ها آن هستند،

 بودن انتظار حد از فراتر و فوق هاي ويژگي بودن دارا
 گرايي كمال بودن تر پايين تيزهوش انآموز دانش
 و بشارت(كند مي تبيين آنها در را محور جامعه

 از چون تيزهوش انآموز دانش ).1389  ،همكاران
 نظر از هم جامعه باالي به رو متوسط هاي خانواده

 تماعياج جايگاه و تحصيالت نظر از هم و اقتصادي
 اين از بااليي توقع سطح جامعه و خانواده هستند،

 اين كه شود مي سبب امر همين و دارند انآموز دانش
 و شده زيادي منفي گرايي كمال دچار انآموز دانش
 بهترين كه كنند مي تحميل خود بر را زيادي فشار

 دستجردي، لعلي و زاده سلطاني فر، باشند(ستوده
1393.( 

 نشان نيز مستقل هاي روهگ تي آزمون نتايج
 از عادي و تيزهوش آموزان دانش بين كه دهد مي

 داري معني تفاوت  >p 001/0 سطح در افسردگي
 با ،پژوهش اين از حاصل نتيجه .دارد وجود

 و معتمدي و )1391 ،همكاران و  (رياسي يها پژوهش
 ينسب يفراوان شيافزا دارد. همخواني )2007( افروز

 علل است نكمم پرهوش، افراد در يافسردگ
 نظر از .باشد داشته ياجتماع و يروان ،يكولوژيب

 افراد هك نمود اشاره تهكن نيا به توان مي يكولوژيب
 يطيمح هاي تنش از يشتريب كدر احتماالً پرهوش

 ميتنظ در اختالل به منجر امر نيا و داشته
 شيافزا جهينت در و خواب اختالل ن،يراكنوروآندو

 نظر به ،يروان نظر از .شود مي يافسردگ به ابتال شانس
 هوش يدارا افراد به نسبت پرهوش افراد رسد مي

 در چون و باشند داشته زيادتري هاي آرمان ،يمعمول
 نيست، مقدور آنها به رسيدن جامعه  معمول طيشرا

 از .شوند مي يافسردگ دچار گرانيد از شتريب نيبنابرا
 با يشتريب يريدرگ پرهوش، افراد زين ياجتماع نظر
 به و دارند ... و يشغل ،يليتحص ،ياجتماع التكمش
 قرار يافسردگ به ابتال معرض در شتريب ليدل نيهم
 و هستند انديشيدن حال در هميشه ها آن .گيرند مي
 حال در مداوم طور به آنها ذهن كه دليل همين به

  ،خوابي بي ي،شغل فرسودگي دچار ت،هس فعاليت
 و (رياسي شوند مي ضطرابا درنتيجه و افسردگي
 سنين در تيزهوش انآموز دانش ).1391 همكاران،
 روانشناختي و عاطفي مشكالت بزرگسالي و نوجواني
 هاي توانايي دليل به افراد اين زيرا دارند، بيشتري
 بيشتر فردي بين تعارضات به نسبت خود شناختي
 فشار و  بيگانگي خود از احساس و هستند حساس

 ميزان نتيجه در كنند مي تجربه را بيشتري رواني
 انوزـآم دانش به نسبت انآموز دانش نـاي در افسردگي

 .باشد مي برخوردار باالتري ميزان از عادي
 مستقل هاي گروه براي تي آزمون نتايج همچنين

 از عادي و تيزهوش آموزان دانش بين كه دهد مي نشان
 وجود داري معني تفاوت تحصيلي سرزندگي لحاظ

 بخشي پژوهش با ،پژوهش اين از حاصل نتيجه .ردندا
 راست و وين ويرت و )1394( االسالمي شيخ و
 كه انيآموز دانش شك بي دارد. همخواني )2011(

 بيشتري توانمندي هستند، تحصيلي سرزندگي داري
 تحصيلي، پيشرفت خالقيت، استعدادها، شكوفايي در

 به رسيدن براي همچنين . دارند سالمتي و كارايي
 برعكس ،كنند مي تالش سرسختانه خود اهداف
 هستند برخوردار پاييني سرزندگي از كه انيآموز دانش
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 درماندگي خستگي، اندوه، افسردگي، احساس معموالً
 تحصيلي، مشكالت برابر در و كنند مي اميدي نا و

 سرزندگي ايجاد و تحقق ةالزم و هستند عاجز و ناتوان
 افزايش براي آنها به كمك آموزان دانش بين در

 تربيتي شناسان روان اين بر عالوه است خودكارآمدي
 براي را خود تالش همه بايد معلمان كه معتقدند
 به و شكست و اضطراب احساس رساندن حداقل
 ايجاد و خالقيت و ابداع حس رساندن حداكثر
 و ها هدف ازد. گيرن ارك به خود از مثبت مفهومي
 هستند، دسترسي قابل اما تالش، نيازمند كه حقايقي

 به كه انيآموز دانش در را پيشرفت به ميل بگيرند بهره
 تشويق را يادگيري براي يادگيري و دارند نياز آن

 ).1386 تاجي، و عابدي (عريضي، كنند
 از يكي ايران در كافي تحقيقات كمبود
 پژوهش در  بود. پژوهش اين اصلي هاي محدويت

 استعدادهاي رسمدا انآموز دانش نمونه حاضر
 اين مورد در پژوهش براي و بودند درخشان

 سختي با مدرسه به ورود و مجوز  مراحل انآموز دانش
 از توان مي ،يعمل سطح در .است همراه معموالً

 تر دقيق شناخت يبرا پژوهش نيا هاي يافته
 اناتكام يعاد افراد و زهوشانيت يتيشخص هاي ويژگي

 و يشخص هاي زمينه در افراد نيا يها تيمحدود و
 يتيترب ،يآموزش هاي برنامه نيتدو ،يشخص نيب روابط

 و مثبت هاي ويژگي تيتقو منظور به اي مداخله و
 تيزهوش و عادي آموزان دانش يمنف يهايژگيو ليتعد

 .ردك استفاده
 ها نوشت پي

1. gifted student 
2. Mental processes 
3. perfectionism, 
4. depression 
5. Academic Buoyancy 

 نابعم
 گرايي كمال مقايسه ).1390( س آرياپوران، و م نريماني، س؛ آقاجاني،

 فصلنامه عادي. و تيزهوش دختر آموزان دانش در ابهام تحمل و
 .8-1 ،1 شماره يازدهم، سال ،استثنايي كودكان

 و مدرسه جو مقايسه ).1394( ر االسالمي، شيخ و ن بخشي،
 دومين عادي، و تيزهوش انآموز دانش در تحصيلي سرزندگي

 تربيت دانشگاه تربيتي علوم و شناسي روان المللي بين كنفرانس
 .حيدريه

 مقياس (روايي) اعتبار و (پايايي) اعتماد قابليت ).1382( م بشارت،
 ةشمار ،شناختي روان علوم ةمجل منفي. و مثبت گرايي كمال

 .349-356 هشتم،
 هاي ويژگي همقايس ).1389( ج ، اي اژه و س كرمي، م، بشارت،

 مدارس آموزان دانش در مهارگري و گرايي كمال شخصيتي
 دهم، سال ،استثنايي كودكان حيطه در پژوهش عادي. و تيزهوش

 .15-1 ،15 شماره
 و افسردگي اضطراب، رابطه اي مقايسه بررسي ).1390( ف وران،پ

 .تيزهوش نوجوانان در شده ادراك والدگري سبك با گرايي كمال
 كودك. باليني شناسي روان رشته ارشد كارشناسي نامة پايان

 بهشتي. شهيد دانشگاه
 مرتضي لطيفيان، و ش حقيقت، محمد، آقادالورپور، ب، جمشيدي،

 نظر از عادي و تيزهوشان مدارس آموزان دانش مقايسه ).1388(
 .17-1 ،49 شماره شناسي، ن  روا مجله گرايي. كمال ابعاد
 رابطه اي مقايسه بررسي ).1396( م اني،شعب و ع پورقاز، ح، جناآبادي،

 فردي سازگاري و گري خودتعيين شناختي روان بنيادي نيازهاي
 دوره مدرسه، شناسي روان مجله عادي. و تيزهوش آموزان دانش در
 .20-1 ،23 شماره ،6

 پرسش سنجي روان مختصات ).1386( پ محمدخاني، و ك  دابسون،
 در اساسي افسردگي اختالل هب مبتاليان در 2 -بك افسردگي ةنام

 و ها يماريب در بخشي توان ي نامه -ويژه نسبي. بهبودي دوره
 .82-88 ،29 شماره ،رواني اختالالت

 با تحصيلي گرايي كمال و ورزي تعلل رابطه ).1395( ز بزرگي، دشت
 نشريه دانشجويان. در تحصيلي عملكرد و تحصيلي فرسودگي

 .34-41 ،1 شماره ،9 دوره ،پزشكي علوم در آموزش راهبردهاي
 و تحصيلي سرزندگي ).1391(  م چاري، حسين و ح . م دهقاني،

 خودكارآمدي. واسطه نقش خانواده، ارتباطي الگوي از ادراك
-1 دوم، شماره جهارم، دوره ،يادگيري و آموزش مطالعات مجله

27. 
 و ع طاهري، زاده حسن م، ابرقويي، صالحي م، مقرب، ح، رياسي،

 آموزان دانش افسردگي مقايسه ).1391( م . م  طاهري، دهزا حسن
 .1388 تحصيلي سال در بيرجند شهرستان تيزهوش و عادي

 علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده پژوهشي علمي فصلنامه
 .9-1 )،2(9 .بيرجند پزشكي

 اضطراب با گرايي كمال ابعاد رابطه ).1394( س فيروزآبادي، ساداتي
 مجله تيزهوش. دبيرستاني آموزان دانش در تيخصل حالتي/
 .12-1 هشتم، شماره دوم، سال ،آموزشگاهي يادگيري در پژوهش

 ).1393( م دستجردي، لعلي و م زاده، سلطاني ف، فر، ستوده
 روان سالمت و هيجاني هوش گرايي، كمال هاي مؤلفه ي مقايسه
 هفصلنام اصفهان. شهر متوسطه مقطع عادي و تيزهوش دختران
 .20-1 هشتم، شماره سوم، سال ،آموزشگاهي و آموزشي مطالعات

 كودكان آموزش و روانشناسي ).1395( ع نادري، و م نراقي، سيف
 ارسباران. نشر تهران: استثنايي.
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 با معلم رفتارهاي رابطه ).1386( م تاجي، و ا عابدي، ،ر ح عريضي،
 شهر هاي دبيرستان انآموز دانش  دروني انگيزش و سرزندگي
 .28-13 ،23 دوره ،آموزشي هاي نوآوري فصلنامه اصفهان،

 امتحان، اضطراب رابطه ).1391( م نجفي، و م خسروي، م، غروي،
 نوين انديشه .تحصيلي پيشرفت با پيشرفت انگيزش و گرايي كمال

 .20-1 ،3 شماره ،8 دوره ،تربيتي
 ا احمدي، مال ج، اماني، آ، خضري، هيمن م، لوااساني، غالمعلي

 در پيشرفت اهداف و تحصيلي خودكارآمدي نقش ).1389(
 سال ،روانشناسي مجله دانشجويان. افسردگي و اضطراب تنيدگي

 .4 شماره چهاردهم،
 رابطه ).1392( ك طباطبايي، زاده رسول و غ افروز، ن، فراهيني،

 مجله تيزهوشان. در خالقيت با  كمرويي و پروري فرزند هاي شيوه
 .18-1 ،13 شماره ،2 دوره ،سهمدر شناسي ن روا
 بر اي مقدمه ،استثنايي كودكان ).1390( د هاالمان، و جيمز كافمن،

 به انتشارات مشهد، جواديان. مجتبي  ترجمه استثنايي، آموزش
 نشر.

 آموزش تأثير بررسي ).1387( م جعفري، و س كتكي، كرمي
 در مقيم معتادين افسردگي ميزان كاهش بر رفتاري-شناختي

 .15-1 ،8 شماره پژوهي، اعتياد مجله تهران. مدار اجتماع زمرك
 ).1397( م عباسيان، و ح حسيني، طريفي س، عاليپور، م، مرادي،

 سرزندگي با مدرسه ارزش و شده ادراك اجتماعي حمايت رابطه
 مطالعات مجله مدرسه. كار با درآميزي ميانجي نقش با تحصيلي
 .27-1 يكم، شماره دهم، دوره .يادگيري و آموزش

 نشر تهران: .اسثنايي كودكان روانشناسي ).1394( ب فر، ميالني
 قومس.

 انآموز دانش مشكالت بررسي ).1395( م ايرواني، و ص نصيران،
 و انآموز دانش  نظر از درخشان استعدادهاي مدارس در تيزهوش
 ،2 دوره ،تربيتي علوم و شناسي ن  روا مطالعات فصلنامه والدين.
 .27-1 ،1 شماره

 ب  م كجباف، و م م  مظاهري، م، حيدري، ح، احدي، ،ز زاده، ولي
 گيري جهت خودكارآمدي، گرايي، كمال ساختاري رابطه ).1395(

 دانشجويان. در تحصيلي كاري اهمال با رشته به عالقه و هدف
 .23-1 ، شماره ،12 دوره  ،تربيتي نوين انديشه
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