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  چکیده

ال  هدف این پژوهش بررسی رابطه ـا سـبک    ي کـم تفکـر   ؛هـاي چندگانـه شـناختی شـامل     گرایـی ب

ـرارآمیز و      ه، مقابله عاطفی، مقابله رفتاري، تفکر خرافاتی، تفکر طبقـه سازند ـدي شـده، تفکـر اس بن

ـوز دختـر دبیرسـتانی در شـهر کـرج بـه        دانـش  330لوحانه بود. در ایـن مطالعـه    بینی ساده خوش آم

ی (تـري   کمـال  هـاي  نامـه  اي انتخاب شـدند، پرسـش   چند مرحله -اي گیري خوشه روش نمونه   گراـی

ـرا گردیـد      ) 1994یـر،   ) و تفکر سازنده (اپستین و مـی 1995شورت،  ـه انتخـاب شـده اج ـراي نمون . ب

ا اسـتفاده از     داده ان       هاي جمـع آوري شـده ـب مـورد  روش رگرسـیون چنـد متغیـره بـه روش همزـم

ـرار گرفـت     ـال      تجزیـه و تحلیـل ق ـان داد کــه بـین کم ه دسـت آمـده نش ــایج ـب ــا    . نت مثبـت ب گرایـی 
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اي شـناختی رابطـه     گرایی منفی با سـبک  معنادار و بین کمال و ممستقیهاي شناختی رابطه  سبک ـه

گرایان مثبت بین مقابله عاطفی با مشـکالت، مقابلـه رفتـاري     . در کمالردمعنادار وجود دا معکوس

ینی رابطه  با مشکالت و خوش دي شـده    معنـادار و بـین تفکـر اسـرارآمیز و تفکـر طبقـه      مستقیم ب بـن

ـه معنـادار          معنادار وجود دا معکوسرابطه  اتی رابط ـر کلـی سـازنده و تفکـر خراـف شـت و بـین تفک

 معکـوس وجود نداشت. کمال گرایی منفی با تفکر کلی سازنده و تمام زیرمقیاس هـاي آن رابطـه   

ان مثبـت    هاي پژوهش نشان داد کـه کمـال   معنادار و با خوش بینی رابطه معنادار نداشت. یافته گراـی

ـب روش   از تفکر مثبت برخوردار بوده و بـه   ـاي رفتـاري و عـاطفی بـه حـل       شـکل فعاالنـه در قال ه

بینـی   خرافاتی و اسرارآمیز پـائین و خـوش   پردازند و از تفکرات منفی دوقطبی، مشکالت خود می

ـوده و از روش    باالیی برخوردارند و در مقابل کمال هـاي   گرایان منفی از تفکر مثبـت برخـوردار نب

ـود را دور      ستفاده نمیعاطفی و رفتاري در مقابله با مشکالت ا ـرات مخـرب هـم خ کنند. اما از تفک

ـوش   نگـه مــی  ــزان خ ینــی آن دارنـد و می ــایج بدسـت آمــده در   کـل . در اســتهـا بســیار پـائین    ب نت

ـده ناسـازگاري   گرایان منفی نشـان  کمال هـاي مقابلـه بـا مشـکالت و الگوهـاي       هـایی در روش  دهن

  کنند. ا مشکالت خود رویارویی میاي مناسب ب گرایان مثبت به شیوه فکري بوده و کمال

ـر اسـرارآمیز، تفکـر         گرایـی، سـبک   کمـال  :واژگان کلیدي هـاي شـناختی، تفکـر سـازنده، تفک

  .خرافاتی

  مقدمه

ـاحب    دانش نظـران تعلـیم و    آموزان به عنوان رکن اصلی آموزش و پرورش همیشه مـورد توجـه ص

ین دلیـل بـراي پـرورش سـالمت روانـ        تربیت قرار گرفتـه  کیفیـت آموزشـی    ءی و ارتقـا اند.بـه هـم

هاي شخصیتی، شناختی، عاطفی و انگیزشی آنـان ضـروري بـه نظـر      آموزان، شناخت ویژگی دانش

ـن اطالعـات، تبـدیل        روان رسد. می شناسی شناختی با نحوه کسب اطالعـات از جهـان، بازنمـایی ای

ـی بـه ت   ي اسـتفاده از آن بـه منظـور جهـت     آن به دانش، نحـوه ذخیـره آن و شـیوه    ـه و رفتـار   ده وج

شناسی شـناختی بیـانگر ایـن نکتـه اسـت       ن سروکار دارد. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه روا
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هاي فردي مهمی در زمینه مسائل شناختی هسـتند کـه در حـل مشـکالت و      که افراد داراي تفاوت

میـان ایـن    هاي شناختی هستند کـه در  کنند. یکی از این ابعاد، سبک گیري به آنها اتکاء می تصمیم

ـورت     اصـطالح   ها از جایگاه مهمـی برخوردارنـد.   بندي طبقه در  1سـبک شـناختی را اولـین بـار آلپ

له، تفکـر، ادراك و  أبکار گرفـت. وي سـبک شـناختی را روش معمـول فـرد بـراي حـل مسـ         1937

ــا    ــدینگ و چیم ــرد (رای ــیف ک ــادآوري توص ــمیت ( 1991، 2ی ــدینگ و اس )، ســبک  1997). رای

ــردي بـراي ســازمان   را بـه   ــات ف دهــی و پـردازش اطالعــات در طــول دوره    عنــوان رویکــرد بـا ثب

). ویتکـین در سـال   1384انـد (بـه نقـل از کدیور،عبـداهللا پـور و عبـداللهی،        یادگیري تعریف کرده

براي نخستین بار الگوي سبک شـناختی را مطـرح سـاخت کـه مشـتمل بـر دو سـبک        1972تا 1962

کی افراد بررسـی کـرد   هاي ادرا از زمینه است و تأثیر زمینه را در قضاوتوابسته به زمینه و مستقل 

ه کردنـد    ها هاي مختلفی از سبک بندي بعد از آن محققان تقسیم ).1380(سیف،  ي شـناختی را اراـئ

ـوان سـبک       1989( 3یر : اپستین و میاز جمله ـه سـبک شـناختی تحـت عن ) رویکرد جدیدي نسبت ب

ـازه هفـت بعـدي در         ردهارائه ک 4شناختی تفکر سازنده اند که سبک شـناختی را بـه عنـوان یـک س

توانایی مقابله با مشکالت اسـت .ایـن     ، ارزیابی5تفکر کلی سازنده -1 گیرد که عبارتند از: نظر می

ـه عـاطفی و رفتـاري )و ضـعیف (تفکـر          ـر را در دو بعـد سـازنده (مقابل مؤلفه دو قطبی بوده و تفک

ــ    ــاتی و اس ــا   -2دهــد. رارآمیز) مـورد بررســی قـرار مــی  طبقـه بنــدي شـده و خراف مقابلـه عــاطفی ب

ـیت، عـدم تفکـر در     ، به ارزیابی میزان پذیرش خود، عدم تعمیم دادن منفی6مشکالت ، عدم حساس

ی  ـامل تفکـر   7مقابلـه رفتـاري بـا مشـکالت     -3پـردازد.  خصوص تجربیات ناخوشایند گذشته ـم ، ش

ـا و وظیفـه    ، بـه  8بنـدي شـده   تفکـر طبقـه   -4. شـود  شناسـی مـی   مثبت، تشخیص موقعیـت عملکرده

                                                 
1. Allport 
2. Riding & Cheema 
3. Epstein & Meier  
4. Constructive thinking  
5. Constructive Thinking Inventory (CTI) 
6. Emotional  Coping (EC) 
7. Behavioral Coping (BC) 
8. Categorical Thinking (CT) 
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، 1تفکـر خرافـاتی   -5 پـردازد.  ارزیابی تفکر دو قطبی، عدم اطمینان به دیگـران و عـدم تحمـل مـی    

ـت.   بـه اعتقـادات    2تفکـر اسـرارآمیز   -6 یک مقیاس متجانس در مورد وجود خرافات شخصـی اس

شـود. از   ی مربـوط مـی  برانگیز و تفکر ظـاهري خرافـ   هاي نامفهوم و پرسش فرد در خصوص پدیده

ینـی سـاده   خوش -7قبیل اعتقاد به خرافات سنتی و قدیمی، سحروجادو و طالع بینی.  بـه   :،3لوحانـه  ب

محققـان در   پـردازد.  آمیـز مـی   اي و تفکـر حقـارت   بینانه، تفکر کلیشـه  بینی غیرواقع سنجش خوش

رود،  ار مـی هـاي شخصـیت بـه شـم     هاي خود نشان دادند که سبک شناختی که از ویژگـی  پژوهش

گرایـی کـه بـه عنـوان یـک صـفت شخصـیتی اسـت، ارتبـاط داشـته باشـد،             تواند با ابعاد کمـال  می

ـورد کمـال     هاي شـناختی ممکـن اسـت بیـنش     گونه که، مطالعات مربوط به سبک بدین هـایی در م

گرایـی، بـیش از یـک قـرن      ). سازه کمال2005 5و فدوا، 4گرایی و تمایز ابعاد آن فراهم آورد (برنز

ـه شـناخته شـده اسـت. ژانـت       ـال      1898( 6اسـت ک وص کم ــی  ) اولـین فـردي بـود کـه در خـص گرای

ت مـی      نوشـت. او کمـال   ــرادي بـا عقایـد محکــم و ثاـب دانســت (بـه نقـل از خســروي و    گرایـان را اف

کمال گرایی براي نخستین بار به عنوان یک سـازه تـک بعـدي توسـط      ).1388زاده صحرایی،  علی

بـه نقـل از جمشـیدي، رزمـی،      2004، 7هولزمن، فیور، کـایبلر و ویسـنت   برنز تعریف گردید (هیل،

). وي کمال گرایی را تمایل پایدار فـرد بـه تعیـین اسـتانداردهاي کامـل و      1387حقیقت و سامانی، 

ارت،    1998(برنـز،   دست نیافتنی و تالش براي تحقق آن تعریف کرد ). اکثـر  1384؛ بـه نقـل از بـش

ـد در نظـر مـی    تعاریف اولیه، عمدتاً کمال ـد معتقدنـد    گرایی را به عنوان یک ویژگی ناکارآم گیرن

بـه   2004،  8که با انواع اختالالت نوروتیـک و رفتارهـاي ناسـازگار ارتبـاط دارد (پـارك و یانگنـا      

ــی ــحرایی،  نقــل از عل ــی از روان  1386زاده ص ــیوه نگــرش برخ ــا در ش ــیت   ).ام ــه شخص شناســان ب

                                                 
1. Personal Superstitious Thinking (PST) 
2. Esoteric Thinking (ET)  
3. Naïve Optimism (NO) 
4. Burns, L. R 
5. Fedewa, B. A 
6. Janet  
7. Hill, Huelsman, Furre, Kibler & Vicente  
8. Park & Youngna  
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شناسـی کمـال یـا     روان است.کانون و جهت تازه این نگـرش، آدمی،تغییري بنیادي در حال تکوین 

 پردازنـد،  مـی  (سالمت روانی) شود که به جنبه سالم طبیعت آدمی شناسی سالمت خوانده می روان

هدف روان شناسی کمال درمان بیماري روانـی نیسـت بلکـه     (بیماري روانی). نه به جنبه ناسالم آن

ــیم انسان   ــاي   بیـداري و رهــایی اســتعدادهاي عظ ــافتن معن ،گســترش و غنـاي شخصــیت انســان و ی

داننـد، بـا    گـرا مـی   شناس انسـان  شناسان کمال که اکثراً خود را روان ژرفتري در زندگی است. روان

بینند با آنچـه کـه رفتـارگرایی و روانکـاوي      نگرند. انسانی که آنها می دیدي نو به ماهیت انسان می

ـد، کن شناسی ترسیم مـی  یعنی اشکال سنتی روان  ترجمـه خوشـدل،   ،1990(شـولتز  متفـاوت اسـت   ن

ه اعتـدال       ).1388 پیروان خود را از افراط و تفریط برحـذر داشـته و آنهـا را ـب مکتب اسالم، همواره 

ــی    و میانـه  ــن آیــات مشــخص م ــه  روي تشــویق نمــوده اســت. بــا انــدکی اندیشــیدن در ای شــود ک

ـافتن بـه آن معیارهـا    ، تالش افرا هایی چون داشتن معیارهاي دست نیافتنی ویژگی طی براي دست ی

ده شـناخته مـی     هاي سخت  و ارزیابی ـوند چـرا کـه بیـرون از تـاب و       گیرانه، از نظر اسـالم نکوهـی ش

ـر  1380نژاد،شهنی ییالق و نجاریان،  توان انسان هستند (هرمزي پـردازان و محققـان    ).بسـیاري از نظ

ــد ــکولر1984( 2)، رودل1978( 1هاماچـــک   ماننـ  5) و چـــان 1999( 4، ســـیلورمن )2000( 3)، اسـ

ه عنـوان یـک سـازه دو بعـدي در نظـر         رویکرد جدیدي نسبت به کمال گرایی ارائـه داده و آن را ـب

باشـد (بـه نقـل از جمشـیدي و      هاي مثبت یا هنجار و منفی یا ناهنجـار مـی   گیرند که داراي جنبه می

ــري ).1387همکـاران،   ال ) 1995( 6، اســلد و دوي شــورت، اوونـز  -ت ــی مثبــت و  دو نــوع کـم گرای

ا و رفتارهـا اطـالق مـی     به آن دسته از شـناخت  7گرایی مثبت، منفی را متمایز کردند. کمال شـود   ـه

پیشرفت که هدفشان کسب موفقیت پیامـدهاي مثبـت          ها و  ه  هاي سـطح بـاال بـه منظـور دسـتیابی ـب

                                                 
1. Hamachek  
2. Roedell  
3. Schuler  
4. Silverman  
5. Chan  
6. Terry-Short, Owens, Salde & Dewey  
7. positive perfectionism  
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دفشـان کسـب موفقیـت و    شود کـه ه  ها و رفتارهایی گفته می به شناخت 1، گرایی منفی . کمال است

ـز،       پیشرفت لد، اوون پیامـدهاي منفـی اسـت (اـس بـه  1998هاي سطح باال به منظور اجتناب یا فرار از 

ین کمـال          ). باتوجـه بـه پـژوهش   1384نقل از بشارت،  ـده در داخـل کشـور، رابطـه ـب هـاي انجـام ش

ابطـه هـر یـک    گرایی و سبک هاي شناختی تا کنون مورد پژوهش علمی قرار نگرفته است. البته ر

تـوان   از متغیر هاي مورد پژوهش با متغیر هاي دیگر مورد بررسی قرار گرفته است براي نمونـه مـی  

مستقل از زمینـه بـا    -هاي شناختی وابسته به زمینه ) اشاره کرد که رابطه سبک1997برنز (به مطالعه 

ـه رسـید کـه    تیج هـاي   بـین سـبک   پیشرفت تحصیلی و جنسیت دانشجویان را بررسی کرد و به این ن

ـا شکسـت تحصـیلی دانشـجویان رابطـه       -وابسته به زمینه دار  اي معنـی  مستقل از زمینه و موفقیـت ی

 2دار وجـود دارد. اوبـرین   هاي یادگیري دختران و پسـران تفـاوت معنـی    وجود ندارد، اما بین سبک

نهـا بـین   هاي دانشجویان با سبک شـناختی ترجیحـی آ   ي برخی از ویژگی ) در بررسی رابطه1999(

ـوالی و نیـز    -سبک شناختی دانشجویان دختر و پسر تفاوت یافت. دانشجویان پسر بیشتر انتزاعـی  مت

د. رضـایی (   تصـادفی  -اند، در صورتی که دانشجویان دختر بیشتر انتزاعی تصادفی -عینی ) 1378اـن

ـوزان و دانشـجویان رشـته    هاي شناختی وابسـته و مسـتقل از زمینـه در دانـش     درباره سبک هـاي   آم

پژوهشـی انجـام داد. نتـایج نشـان داد کـه یادگیرنـدگان گـروه         هـاي ریاضـی بـه سـبک      گونـاگون 

هاي علوم انسانی به سبک وابسته بـه زمینـه گـرایش     شناختی مستقل از زمینه و یادگیرندگان گروه

ایی حـل      1379آزادمرد ( اند. داشته نـه بـا تواـن ـتقل از زمی  ) درباره رابطه سبک شناختی وابسـته و مس

نـه         أمس ـر از زمی ژوهش، هرچـه سـبک یـادگیري فـرد مسـتقل ت له پژوهشی انجام داد. بر طبق این ـپ

ــایی وي در حــل مسـ   ــه 1991( 3له بیشــتر اســت. فروسـت و هندرســون  أباشـد، توان ) در پژوهشــی ب

ه تمرکـز       مطالعه کمال ـه تمایـل ـب ان داد ک گرایی مثبت و منفی در ورزشکاران پرداختند. نتایج نـش

گرا، بعد از ارتکاب اشـتباه، ضـعیف عمـل     ، ممکن است باعث شود ورزشکاران کمالبر اشتباهات

گرایی مثبت و منفی بـا انگیـزه پیشـرفت، پیشـرفت      ) به منظور سنجش رابطۀ کمال2005کنند. رم (
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ال        تـایج نشـان داد سـطوح بـاالتر کـم ـی مثبـت بـا     تحصیلی و بهزیستی، پژوهشـی انجـام داد، ن گرای

ـزه    ـاالتر انگی اط بـود.   سطوح ب ي  ) در تحقیقـی بـه بررسـی رابطـه    1386بشـارت (  پیشـرفت در ارتـب

ـن بـا کمـال        هاي دلبستگی و کمال سبک گرایی پرداخت. نتایج نشان داد کـه سـبک دلبسـتگی ایم

ی دارد. سـبک دلبسـتگی نـا      گرایی مثبت، همبستگی مثبت و با کمال گرایی منفی، همبستگی منـف

ـی منفــی،       (اجتنـابی، دوســوگرا)با کمـال گر   ایمـن  ایـی مثبــت، همبسـتگی منفـی و بــا کمـال گرای

ـارت (  همبستگی مثبت داشتند. گرایـی مثبـت و    ي کمـال  ) در تحقیقـی بـه بررسـی رابطـه    1384بش

ـان داد کـه کمـال     ها منفی و مکانیسم ـا مکانیسـم     ي دفاعی پرداخت. نتـایج نش هـاي   گرایـی مثبـت ب

اي دفـا   دفاعی رشد یافته همبستگی مثبت و با مکانیزم ـد نایافتـه همبسـتگی     ـه عی نوروتیـک و رش

ــا       ) در مطالعـه 1386اده صـحرایی (  ز منفـی دارد. علـی   اي بـه بررسـی رابطـه باورهـاي غیرمنطقـی ب

ـال     کمال گرایـی   گرایی مثبت و منفی پرداخت . نتایج حاکی از همبستگی منفـی و معنـادار بـین کم

م شـده در خـارج از کشـور در    انجـا   از تنهـا پـژوهش  مثبت و نمره کـل باورهـاي غیرمنطقـی بـود.     

ناختی مـی    گرایی و سبک رابطه بین کمال ـوان از پـژوهش برنـز و فـدوا (     هـاي ـش ) نـام بـرد.   2005ت

تایج به دست آمده از پژوهش آنها نشان می یانـه،   گرایـی منفـی   دهد که افراد متمایل به کمـال  ن گرا

گیرنـد.   مقابله با استرس بکار مـی اي را در  اي ناسازگارانه هاي مقابله متفکران ضعیفی بوده و روش

ـا مشـکالت پرداختـه و وظیفـه           در مقابل کمال ه مبـارزه ب شـناس   گرایان مثبـت بـه شـکل فعاالنـه ـب

ـاطفی نشـان دهنـد و       باشند، اما ممکن است این افراد، واکنش می اري و ع هاي خود را به شـکل رفـت

ـاي انجـام شـده     ارند. بیشتر پژوهشرود افراد خالق نبوده و تفکر آزادانه ند آن طور که انتظار می ه

پیامدهاي کمال در زمینه کمال هـاي ناشـی از    ، چگـونگی کـاهش آسـیب    گرایـی  گرایی به بررسی 

اي شـناختی توجـه     گرایی پرداخته و به رابطه آن با سـبک  گیري کمال آن و عوامل موثر در شکل ـه

شـود.   شـناختی احسـاس مـی   گرایی با سـبک   اند. به همین دلیل ضرورت بررسی رابطه کمال نکرده

ـبک   بنابراین سؤال اصـلی پـژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه آیـا مـی          هـاي شـناختی،   تـوان از روي س

بینی کرد. هدف پژوهش حاضـر مطالعـه رابطـه     آموزان دختر دبیرستانی را پیش گرایی دانش کمال
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هاي شناختی است و براي تحقق ایـن هـدف یـک فرضـیه اصـلی و هفـت        گرایی و سبک بین کمال

  فرضیه فرعی مورد بررسی قرارخواهدگرفت.

  

  فرضیه اصلی

آمـوزان دختـر دبیرسـتانی رابطـه وجـود       هاي شناختی دانش گرایی مثبت و منفی با سبک بین کمال

  دارد.

  هاي جزیی فرضیه

آمـوزان   گرایی مثبت و منفی با سبک شناختی عاطفی مقابله با مشـکالت دانـش   بین کمال -1

 د دارد.دختر دبیرستانی رابطه وجو

آمـوزان   گرایی مثبت و منفی با سبک شناختی رفتاري مقابله با مشکالت دانـش  بین کمال -2

 دختر دبیرستانی رابطه وجود دارد.

ـا سـبک شـناختی تفکـر طبقـه      بین کمال -3 آمـوزان   بنـدي شـده دانـش    گرایی مثبت و منفی ب

 دختر دبیرستانی رابطه وجود دارد.

ت و منفـی   بین کمال -4 ـا سـبک شـناختی تفکـر خرافـاتی دانـش       گرایی مثـب آمـوزان دختـر    ب

 دبیرستانی رابطه وجود دارد.

ـرارآمیز دانـش      بین کمال -5 آمـوزان دختـر    گرایی مثبت و منفی با سـبک شـناختی تفکـر اس

 دبیرستانی رابطه وجود دارد.

ینـی سـاده   گرایی مثبت و منفی با سبک شـناختی خـوش   بین کمال -6 آمـوزان   لوحانـه دانـش   ب

 دبیرستانی رابطه وجود دارد. دختر

  روش پژوهش
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ـه در سـال       آموزان دختر دبیرستان جامعه آماري این پژوهش کلیه دانش ـادي شـهر کـرج ک هاي ع

ـد، مـی     1389-1390تحصیلی  د.حجم نمونـه    در پایه اول تا چهارم مشغول بـه تحصـیل بودن  330باـش

ــه گیـري خوشـه       اب گردیدنـد .ایــن    اي تصـادفی چنــد مرحلـه اي   نفـر بـود کـه بـه روش نمون انتـخ

ک طـرح        کـاربردي  -پژوهش یک تحقیق بنیادي و از نـوع همبسـتگی اسـت. روش همبسـتگی، ـی

هاي آزمایشی، متغیرها بـه طـور مشـخص دسـتکاري      تحقیقی غیرآزمایشی است که برخالف طرح

شـوند. روش همبسـتگی    شوند، بلکه متغیرها به همان شکل طبیعی خود توصـیف مـی   یا کنترل نمی

رود که بخواهید نیرومندي و جهـت رابطـه بـین دو متغیـر (معمـوالً پیوسـته) را        می به کار میهنگا

(پلنت، هـا در بخـش توصـیفی از     ). بـراي تحلیـل داده  1389ترجمه کاکاونـد،   2008 توصیف کنید 

هـاي پراکنـدگی (انحـراف اسـتاندارد) و بـراي تحلیـل        هاي مرکزي (میـانگین) و شـاخص   شاخص

  هاي فرعی از روش رگرسیون چند متغیره همزمان استفاده شد. یهفرضیۀ اصلی و فرض

  ابزار پژوهش

ـر (  مقیـاس تفکـر سـازنده اپسـتین و مـی      مقیـاس تفکـر سـازنده:    -1 گیـري   ) بـراي انـدازه  1989ی

سـنجد و شـش    گویه تفکـر کلـی سـازنده را مـی     25.  گویه است 30هاي شناختی، مشتمل بر  سبک

، سـبک   اي لیکـرت  ها در مقیاس پنج درجه باشد. گویه گویه می آن هر کدام شامل پنج  زیرمقیاس

ر مقیـاس       شناختی آزمودنی ها را از نمره یک تا پنج در یک زمینه تفکر کلـی سـازنده و شـش زـی

ـا در هریـک از زیرمقیـاس    سنجد. حـداقل نمـره آزمـودنی    آن می ـداکثر بیسـت و پـنج       ه پـنج و ح

ـد و در تفکــر کلـی ســازنده حـداقل نمــره     مـی  ــنج      باش ــنج و حـداکثر صــد و بیسـت و پ بیسـت و پ

اي براي توانایی مقابله با مشـکالت اسـت کـه     کننده باشد. فهرست تفکر سازنده مقیاس ارزیابی می

ده متشـکل از تمـامی   شود. مقیاس تفکـر کلـی سـازن    شامل یک مقیاس کلی و شش زیرمقیاس می

زیرمقیاس مقابله عـاطفی و رفتـاري   باشد.  لوحانه می بینی ساده به استثناي خوش شش مقیاس اصلی

ـه مثبـت بـا     دهنده بدنه تشکیل با مشکالت، ي اصلی این آزمون بوده و به عنوان دو منبع اصلی مقابل

اس       ضرایب آلفاي کرونباخ شوند. سوب میمشکالت مح هـاي   ایـن پرسشـنامه بـا توجـه بـه زیرمقـی
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ـجویان رشـ   129مـرد و   92نفـري (  221آن در یـک نمونـه    شناسـی در دانشـگاه    ته روانزن) از دانش

ه عـاطفی    86/0آمریکا بدست آمده است که به ترتیب براي تفکـر کلـی سـازنده     1میدسترن ، مقابـل

دي شـده    ، تفکـر طبقـه  76/0؛ تفکـر خرافـاتی   76/0؛ مقابله رفتاري با مشـکالت 88/0با مشکالت  بـن

(برنـز و     76/0بینی  ، و خوش85/0، تفکر اسرارآمیز 75/0 ده اسـت  دوا،  گزارش ـش ). جهـت  2005ـف

ـاخ اسـتفاده گردیـد.     تعیین پایایی پرسشنامه تفکر سازنده در پژوهش حاضر از روش آلفاي کرونب

بـه دسـت آمـد کـه حـاکی       64/0براي تفکر کلی سازنده  n=71ضریب آلفاي به دست آمده روي 

ـذکور مـی     پایایی متوسط بـاالي پرسشـنامه م باشـد. همچنـین روایـی صـوري پرسشـنامه تفکـر        از 

  مورد تایید قرار گرفت.   از اساتید صاحب نظر در این زمینهسازنده توسط سه نفر 

ال گرایـی تـري    مقیاس کمال گرایی مثبـت و منفـی:    -2 شـورت و همکـاران    -مقیـاس کـم

گویـه   20گویـه مـی باشـد کـه      40) براي اندازه گیري کمال گرایی مثبت و منفی مشتمل بر 1995(

هـا در مقیـاس    نمایـد. گویـه   را ارزیابی مـی  گرایی منفی آن کمالگویه  20و  گرایی مثبت آن کمال

ـت و منفـی      گرایی آزمودنی اي لیکرت، کمال پنج درجه پـنج در دو زمینـه مثب ها را از نمره یک تا 

ـاس   سـنجد. حــداقل نمـره آزمـودنی    مـی  ــداکثر آن  20هــاي آزمـون  هــا در هریـک از مقی  100و ح

پایـ 1382بشارت ( خواهد بود. نفـري از دانشـجویان    212مقیـاس در یـک نمونـه     2ایی) جهت تعیین 

ـا (کمـال   از روش آلفاي کرونباخ استفاده کرد. ضـریب آلفـا بـراي زیـر مقیـاس      گرایـی مثبـت و    ه

ـودنی  87/0و  90/0منفـی) بــه ترتیـب    ــراي کــل آزم بـراي دانشــجویان دختــر و   88/0و  91/0هــا؛  ب

ـود کــه نشــان از همسـ     86/0و  89/0 ــاالي مقیـاس بـراي دانشــجویان پســر ب ــی ب هــا اســت.  انی درون

راي کـل      نفر از آزمودنی 90هاي  ضرایب همبستگی بین نمره ار هفتـه ـب ها در دو نوبت با فاصله چـه

ر    ؛ براي آزمـودنی r=  86/0ها  آزمودنی ـر    و بـراي آزمـودنی   r=  84/0هـاي دخـت  r=  87/0هـاي پس

ـت و منفـی     3روایی باشد. محاسبه شد که نشانه ثبات باالي این مقیاس می مقیاس کمال گرایـی مثب

ـاس    از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس ـا زیرمقی هـاي پرسشـنامه    هاي این آزمـون ب
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وپر اسـمیت (  1972سالمت عمومی (گلدبرگ،  ) و بـا روش تحلیـل   1967) و مقیاس عزت نفس ـک

ـی مقیـاس        مولفه ایج بـه دسـت آمـده، روای پرسشـنامه  هاي اصلی آزمون بررسی شد. ضرایب و نـت

جهـت   ).1382کننـد (بشـارت،    شـورت و همکـاران را تاییـد مـی     -تري گرایی مثبت و منفی  کمال

ـر از آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده       تعیین پایایی پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی در پـژوهش حاض

ـی    و کمـال  83/0گرایی مثبت  گردید. ضریب آلفاي به دست آمده براي کمال بـه   74/0گرایـی منف

  ست آمد.د

    هاي شناختی گرایی و سبک هاي توصیفی نمرات کمال شاخص. 1جدول   

رد  میانگین  تعداد  ها مقیاس   انحراف استاندا

  364/10  045/77  330 گرایی مثبت کمال

  065/11  166/60  330 گرایی منفی کمال

  534/3  557/15  330 ي عاطفی با مشکالت مقابله

  528/3  106/18  330  ي رفتاري با مشکالت مقابله

  288/4  445/15  330  تفکر اسرارآمیز

  637/3  781/15  330  تفکر خرافاتی

  409/3  187/14  330  بندي شده تفکر طبقه

  606/3  133/19  330  لوحانه بینی ساده خوش

  919/8  078/79  330  تفکر کلی سازنده

میانگین نمرات کمال نتایج جدول نشان می ـت در دانـش   دهد که  االتر از آمـوزان بـ   گرایی مثب

ال  میـانگین نمـرات خـوش       میانگین نمرات کـم ت و  ـی منفـی اـس ـه بـاالترین      گرای بینـی سـاده لوحان

ـاي شـناختی و      ــین    بنـدي شـده پـایین    طبقـه  نمـرات تفکـر  میـانگین سـبک ه تـرین میـانگین را در ب

  باشند. آموزان دارا می دانش
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  یرهمتغ رسیون چنده هاي آماري رگتحلیل واریانس ومشخص خالصه مدل رگرسیون، .2جدول 

متغیر 

  مالك

متغیر هاي 

  پیش بین
SS  df  MS  F  P  R  

2
R  

سبک 

شناختی 

  عاطفی

کمال گرایی 

  مثبت
744/141 2  872/70  841/5  003/0  186/0  034/0  

کمال گرایی 

  منفی
662/3967  327  134/12  -  -  -  -  

سبک 
شناختی 

  رفتاري

کمال گرایی 
  مثبت

196/886  2  098/443  123/45  0001/0  465/0  216/0  

کمال گرایی 

  منفی
092/3211  327  82/9  -  -  -  -  

سبک 

شناختی 
  طبقه بندي

کمال گرایی 

  مثبت
155/378  2  078/189  941/17  0001/0  314/0  099/0  

کمال گرایی 

  منفی
196/3446  327  539/10  -  -  -  -  

سبک 

شناختی 

  خرافاتی

کمال گرایی 

  مثبت
546/989  2  494/273  502/23  0001/0  355/0  126/0  

کمال گرایی 

  منفی
302/3805  327  637/11  -  -  -  -  

سبک 

شناختی 

  اسرار آمیز

کمال گرایی 

  مثبت
066/379  2  533/189  926/10  0001/0  250/0  063/0  

کمال گرایی 

  منفی
453/5672  327  347/17  -  -  -  -  

سبک 
شناختی 

خوش بینی 

ساده 
  لوحانه

کمال گرایی 
  مثبت

919/559  2  959/279  621/24  0001/0  362/0  131/0  

کمال گرایی 
  منفی

214/3718  327  371/11  -  -  -  -  

سبک 
شناختی 

تفکر کلی 

  سازنده

کمال گرایی 

  مثبت
727/4759  2  864/2379  344/36  0001/0  426/0  182/0  

کمال گرایی 

  منفی
224/21412  327  481/65  -  -  -  -  
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ـدول  نشـان مـی     فرضیه اصلی: ـدار     نتـایج ج ـد کـه مق ـادار اسـت (   Fده ) و > P 0001/0معن

ـانس سـبک شـناختی براسـاس متغیرهـاي مـالك       18بیانگر آن است که تقریباً  2Rمقدار  % از واری

ـت. جـدول ضـرایب       بنابرایناست.  شده یعنی کمال گرایی تبیین مدل رگرسیون خطـی معنـادار اس

ی       که کمـال دهد  رگرسیون نشان می ـه منفـی )ـم ـا رابط ی منفـی (ب توانـد تغییـرات مربـوط بـه      گراـی

ـه آمـاره        بینی کند  و کمال آموزان را پیش هاي شناختی در دانش سبک ـا توجـه ب مثبـت ب ـی   tگرای

  معنادار نیست.

ان مـی     :1فرضیه فرعی  ) و > P 003/0معنـادار اسـت (   Fدهـد کـه مقـدار     نتـایج جـدول نـش

2مقدار 
R  یانگر آن است ـاً  ب ـانس سـبک شـناختی عـاطفی براسـاس متغیرهـاي       3که تقریب % از واری

ذا مـدل رگرسـیون خطـی معنـادار اسـت. جـدول          شـده  مالك یعنی کمـال گرایـی تبیـین    اسـت. ـل

  B Beta  t  P  متغیر هاي پیش بین  متغیر مالك

سبک شناختی 

  عاطفی

  008/0  671/2  146/0 050/0  کمال گرایی مثبت

  014/0  -466/2  -135/0  -043/0  کمال گرایی منفی

سبک شناختی 

  رفتاري

  0001/0  003/9  445/0  151/0  کمال گرایی مثبت

  0001/0  -194/4  -207/0  -066/0  کمال گرایی منفی

سبک شناختی 

  طبقه بندي

  0001/0  -564/3  -189/0  -062/0  کمال گرایی مثبت

  0001/0  -302/4  -228/0  -070/0  کمال گرایی منفی

سبک شناختی 

  خرافاتی

  744/0  327/0  017/0  006/0  کمال گرایی مثبت

  0001/0  -831/6  -356/0  -117/0  کمال گرایی منفی

سبک شناختی 

آمیز   اسرار 

  0001/0  -670/3  -198/0  -082/0  کمال گرایی مثبت

  018/0  -385/2  -129/0  -050/0  کمال گرایی منفی

سبک شناختی 

خوش بینی 

  ساده لوحانه

  0001/0  765/6  352/0  122/0  کمال گرایی مثبت

  341/0  954/0  050/0  016/0  کمال گرایی منفی

سبک شناختی 

 کلیتفکر 

  سازنده

  146/0  456/1  073/0  063/0  کمال گرایی مثبت

  0001/0  -519/8  -430/0  -346/0  کمال گرایی منفی
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گرایـی مثبـت (بـا     گرایی منفی (با رابطه منفـی) و کمـال   دهد که کمال ضرایب رگرسیون نشان می

یش   ک شـناختی عـاطفی در دانـش   توانند تغییرات مربوط به سب رابطه مثبت) می وزان را ـپ بینـی   آـم

  کنند.

ـدار     نتایج جدول  نشان مـی   :2فرضیه فرعی  د کـه مق ادار اسـت (   Fدـه ) و > P 0001/0معـن

2مقدار 
R  ًاز واریانس سـبک شـناختی رفتـاري براسـاس متغیرهـاي      22بیانگر آن است که تقریبا %

ـذا مـدل رگرسـ     شـده  مالك یعنی کمـال گرایـی تبیـین    یون خطـی معنـادار اسـت. جـدول     اسـت. ل

گرایـی مثبـت (بـا     گرایی منفی (با رابطه منفـی) و کمـال   دهد که کمال ضرایب رگرسیون نشان می

یش   توانند تغییرات مربوط به سبک شناختی رفتـاري در دانـش   رابطه مثبت) می وزان را ـپ بینـی   آـم

  کنند.

ـان مـی    :3فرضیه فرعی  ـدار     نتایج جدول نش د کـه مق ادار   Fدـه ) و > P 0001/0اسـت ( معـن

2مقـدار  
R   ًـا ــه تقریـب ــانگر آن اســت ک ــاس  10بی  % از واریــانس ســبک شــناختی طبقــه بنــدي براس

اسـت. لـذا مـدل رگرسـیون خطـی معنـادار اسـت.         شـده  تبیینمتغیرهاي مالك یعنی کمال گرایی 

ی     دهد که کمال جدول ضرایب رگرسیون نشان می ـا رابطـه منفی)ـم ـی (ب تواننـد   گرایی مثبت و منف

  بینی کنند.  آموزان را پیش بندي در دانش تغییرات مربوط به سبک شناختی طبقه

ـان مـی    : 4فرضیه فرعی ـدار     نتایج جـدول نش د کـه مق ادار اسـت (   Fدـه ) و > P 0001/0معـن

2مقدار 
R  ًیانگر آن است که تقریبا % از واریانس سبک شـناختی خرافـاتی براسـاس متغیرهـاي     13ب

یـی    ذا مـدل رگرسـیون خطـی معنـادار اسـت. جـدول          شـده  نمالك یعنی کمـال گرایـی تب اسـت. ـل

د تغییـرات مربـوط     گرایی منفی (با رابطـه منفی)مـی   دهد که کمال ضرایب رگرسیون نشان می تواـن

ال    آموزان را پیش شناختی خرافاتی در دانش  به سبک ـی مثبـت بـا توجـه بـه       بینـی کنـد و کـم گرای

  معنادار نیست. tآماره 

تایج :5فرضیه فرعی  ـان مـی   ن ـدار     جدول  نش د کـه مق ادار اسـت (   Fدـه ) و > P 0001/0معـن

2مقدار 
R  ًیانگر آن است که تقریبا % از واریانس سبک شناختی اسـرارآمیز براسـاس متغیرهـاي    6ب

ذا مـدل رگرسـیون خطـی معنـادار اسـت. جـدول          شـده  مالك یعنی کمـال گرایـی تبیـین    اسـت. ـل
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ـد تغییـرات    مثبت و منفی (با رابطه منفی) میگرایی  دهد که کمال ضرایب رگرسیون نشان می توانن

  بینی کنند. آموزان را پیش مربوط به سبک شناختی اسرارآمیز در دانش

ـدار     نتایج جدول  نشان مـی   :6فرضیه فرعی  د کـه مق ادار اسـت (   Fدـه ) و > P 0001/0معـن

2مقـدار  
R    ًــا ــانگر آن اســت کـه تقریب ــی ب  13بی ین ـناختی خــوش ب ــاس % از واریــانس ســبک ش راس

اسـت. لـذا مـدل رگرسـیون خطـی معنـادار اسـت.         شـده  متغیرهاي مالك یعنی کمال گرایی تبیین

ـد تغییـرات    گرایی مثبت (با رابطه مثبـت) مـی   دهد که کمال جدول ضرایب رگرسیون نشان می توان

ینی در دانش شناختی خوش  مربوط به سبک پـیش  ب ال    آموزان را  ـی منفـی بـا     بینـی کنـد و کـم گرای

  معنادار نیست. tآماره  توجه به

  تحلیل داده ها

تـه     -1 ــا یاف تـایج فرضـیه اصـلی ب ــی   ) همخـوانی دارد. کمـال  2005هـاي برنـز و فــدوا (   ن ان منف گراـی

ی یـا فـرم          چشم هـاي دیگـر تفکـر     اندازشان به زنـدگی منفـی بـوده و در عـین حـال از افکـار خراـف

ـراف خـود یـا کنتـرل آن اسـتفا       ـال   ده نمـی جادویی براي توجیه کردن محـیط اط گرایـی   کننـد. کم

تـوان گفـت کـه کمـال      مثبت به طور قابل توجهی با تفکر سازنده در ارتباط نیست. در تبیین آن می

کننده مثبت مثل عزت نفس ارتقـا یافتـه و رضـایت از خـود،      واسطه عوامل تقویته گرایان مثبت ب

ه مـا بـه خـاطر گـر        تحریک می ران جامـع ـا بـه    ایش خـانواده شود و احتماال این خصـایص در دخـت ه

  یابد. داشتن فرزند پسر و بها دادن به آنها، پرورش نمی

؛ فلـت، بسـر، هویـت و دوي،    2006نتایج فرضـیه اول بـا تحقیقـات قبلـی (اسـتوبر و اوتـو،        -2

ــد،  2007 ــریس، پیـر و مــک،  2008؛ اسـتوبر،  2007؛ مارتیننـت و فران ــارت،   2008؛ ه بـه نقــل از بش

ـت، تقویـت           ) مبنی بر اینکه کمـال 1387 ت بـا شـاخص هـاي سـازگاري و عواطـف مثب گرایـی مثـب

) مبنـی بـر اینکـه کمـال گرایـان      1978شود هماهنـگ اسـت و همچنـین ، پـژوهش هاماچـک (      می

ـی بـالعکس       هاي دشوار و طاقت فرسـاي خـود لـذت مـی     مثبت از تالش برنـد و کمـال گرایـان منف

ـدوا (    نتایج این پژوهش با یافته هستند. ال   2005هـاي برنـز و ف ـی منفـی بـا     ) در بعـد رابطـه کـم گرای
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گرایـی مثبـت نـاهمخوان اسـت. در تبیـین       سبک شناختی عاطفی همخوان اما در بعـد رابطـه کمـال   

پـذیري   هـاي منسـجم کـه همـراه بـا احسـاس مسـئولیت        توان گفت که احتماالً جو مثبت خانواده می

باشـد و در کنـار آن رابطـه     هاي مثبت می متقابل است، زمینه مساعدي براي بدست آوردن ویژگی

گرایـی را   هـاي مثبـت کمـال    هاي منفی و هم جنبه دلبستگی به شکل پیوند عاطفی نزدیک هم جنبه

ی مثبـت    کند. این بدان معنی است که با افزایش سـطح دلبسـتگی ایمـن ، کمـال     بینی می پیش گراـی

یابـد (رایـس و    زایش مـی گرایی منفی افـ  یابد و با افزایش سطح دلبستگی ناایمن ، کمال افزایش می

  ).2000میرزاده، 

ـا تحقیقـات    2005هاي برنز و فدوا ( نتایج فرضیه دوم با یافته -3 ) همخوانی دارد. و همچنـین ب

ــري1978(هاماچـک،   ورت   -؛ ت پـارکر،  1995ـش تامف و  ــه  2001؛ ســادارت واسـلنی،  2000؛ اســ ب

ود را   1387نقل از بشارت،  بـه وضـع معیارهـاي دقیـق بـراي      ) مبنی بر اینکه کمال گرایان مثبـت ـخ

ــی       هـاي کمـال گرایانـه وادار مـی     عملکـرد و تـالش   ان منف سـازند، هماهنـگ اسـت و کمـال گراـی

  بالعکس هستند.

ـدوا (    نتایج فرضیه سوم با یافته -4 تـه      2005هـاي برنـز و ف یـین ایـن یاف ) نـاهمخوان اسـت. در تب

وري باشـد کـه در آن از نـرمش    آموزان طـ  باید گفت که احتماالً ممکن است شرایط زندگی دانش

ـرایط و موقعیـت       پذیري بیش از سرسـختی بهـره   و انعطاف ـن روش در اکثـر ش هـا،   منـد باشـند  و ای

کننده در هدایت زندگی فـردي و خـانوادگی وي محسـوب شـده و در      روشی بسیار کارساز و قانع

ـرف دیگـر   سازي کـرده باشـن   نتیجه به طور طبیعی این الگوهاي فکري را در خودشان درون د. از ط

هـاي فرزنـدپروري و رواج پدیـده فرزندسـاالري در خـانواده نـام بـرد کـه          توان از تـاثیر شـیوه   می

هـاي   اي دلسوزانه براي مواجهـه بـا اسـترس    آموزان بیشتر نموده و پشتوانه انعطاف والدین را با دانش

ـوان بـه تفـاوت    نماید و از منظر دیگر می زندگی را براي آنها فراهم می هـاي فرهنگـی و مـذهبی     ت

  جوامع اشاره کرد.

اي برنـز و فـدوا (    نتایج فرضیه چهارم با یافتـه  -5 ـزان پـائین     ) نـاهمخوان مـی  2005ـه می باشـد. 

ـا مـی        افکار خرافاتی در کمال تواننـد از خودشـان در    گرایان منفی احتمـاالً بـه دلیـل اسـت کـه آنه
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ـان مثبـت در    مقابل تهدید محافظت کننـد. رفتـار کمـال    ا مقایسـه       گرای ایـن زمینـه معنـادار نبـود. ـب

گرایـان مثبـت بیشـتر بـوده و احتمـال ایـن        گرایان مثبت و منفی، درجه افکار خرافی در کمال کمال

تـوان ایـن    که آنها از این افکار براي رسیدن به موفقیت استفاده کنند زیاد است از جهتی دیگر مـی 

افکـار ناآگاهانـه و ناسـازگارانه خـود،      آمـوزان در مـورد   گونه تبیین نمود که ممکـن اسـت دانـش   

ـود ایـن افکـار را نداشـته باشـند.. از دیگـر عوامـل           آگاهی نداشته و یا اینکه تمایل بـه پـذیرش وج

آمـوزان   توان عوامل فرهنگی وعوامل مربوط به رشد را نام برد. به دلیـل اینکـه دانـش    تاثیرگذار می

ــاً     برنـد،   ي سـنی در دوران نوجـوانی بسـر مـی     ایـن دوره  ـت. نهایت  ایـن گرایشـات در آنهـا بیشـتر اس

  هاي شخصیتی سواالت اشاره کرد.   هاي جنسی، ویژگی توان به تفاوت می

ـدوا (  نتایج فرضیه پنجم با یافته -6 ال   2005هاي برنز و ف ـی مثبـت بـا     ) در بعـد رابطـه کـم گرای

ت. در تبیـین  گرایـی منفـی نـاهمخوان اسـ     سبک شناختی اسرارآمیز همخوان و در بعد رابطه کمـال 

کننـد، امـا بـه تفکـر      ها فکر نمی آل  گرایان منفی به ایده توان گفت که اگرچه کمال این پژوهش می

ائین دانـش      اسرارآمیز هم روي نمی د. علـت گـرایش ـپ آمـوزان بـه سـمت افکـار اسـرارآمیز       آورـن

ري بـیش    آموزان باشد مبنی بر اینکه اگر به ایـن روش  تواند باالبودن سطح اطالعاتی دانش می فـک

ـا ایـن خطـر مواجـه مـی        وند کـه از قابلیـت    از حد وابسـته باشـند، ب راي حـل       ـش ی خـود ـب هـاي منطـق

ـه واسـطه مـدارك و       مشکالت استفاده نکنند و یا چون این اعتقادات غیرواقعی بوده و بـه آسـانی ب

ـن افـراد در واقـع نمـی           ـد کـه ای ـا شـاید دلیـل آن ایـن باش اهنـد  خو اسناد عینی قابل اثبات نیست و ی

  خواهند کامل نمایانده شوند. کامل باشند بلکه می

ـدوا (   نتایج فرضیه ششم با یافته -7 تـه    ) همخـوان مـی  2005هاي برنـز و ف ـد. تفسـیر یاف هـاي   باش

لوحانه که شدیدترین فـرم تفکـر مثبـت اسـت را در کمـال       بینی ساده این فرضیه میزان باالي خوش

ـرخالف خـوش    ثبت خوشگرایان م دهد. کمال گرایان مثبت نشان می بـین   بـین واقـع   بین ساده لـوح ب

ت       (که یک ویژگی روش گـرا و   هاي رفتاري مقابله با مشـکالت اسـت)، بـیش از حـد معمـول مثـب

 گرایان منفی معنادار نبود. بینی در کمال ). میزان خوش1994بین هستند (اپستین،  خوش
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  گیري نتیجهبحث و 

ــی و عــالی در دوران ت  ــی برگزیــدن اهــداف واقع ــیل و بعــد از آن، م ــیاري   حص ــروز بس توانــد از ب

ـد منفـی آن نـه تنهـا       هاي روانی در افراد جلوگیري کند. اما کمال ها و بیماري تعارض ی در بع گراـی

هـاي مکـرر بـه     ساز آسیب روانی و اضـطراب  شود بلکه از عوامل زمینه باعث پیشرفت و تعالی نمی

ـان منفـی، از جملـه متفکـران ضـعیف از       مـال رود. نتایج این پژوهش نشان داد کـه ک  شمار می گرای

نظر تفکر سازنده بوده و از نظر مقابله عاطفی و رفتاري با مشـکالت عملکـرد ضـعیفی داشـته و بـه      

نتـایج   جاي این که فعاالنه به حل مشـکالت بپـردازد، تمایـل بـه اجتنـاب از مشکالتشـان را دارنـد       

ـت نشـانگر ایـن بـو      پـژوهش در زمینـه کمـال    گرایـی مثبـت، ســازگارانه و    د کـه کمـال  گرایـی مثب

ـا تفکـر          باشد. اگرچه کمال کننده) می کننده (تشویق تقویت ـل تـوجهی ب مثبـت بـه طـور قاب ـی  گرای

ـا نمـی   ـد نشـان   سازنده در ارتباط نیست ام ی مثبـت    ي تفکـر ضـعیف باشـد. کمـال     دهنـده  توان گراـی

ـاطفی، بـ   ي بسیار تنگاتنگ با رفتارهاي مقابلـه بـا مشـکالت از نظـر      رابطه اري و ع خصـوص  ه رفـت

تواننـد بـا    گرایـان مثبـت مـی    ي این است که کمال دهنده دهد. این موضوع نشان رفتاري را نشان می

ـدن در حـل و فصـل فعاالنـه          ـه بـراي تشـویق ش ي مشـکالت   در نظر گرفتن و گذرانـدن چنـد مرحل

ا   ي رفتاري) و منحرف کردن توجه خود از آنها و توجه بـه روش  (مقابله ر عـاطفی   هـاي ـس لم از نـظ

ـت آورده و مـوثرتر           (مقابله ـل بـاالتري را بـه دس ت تحم ـد تـا ظرفـی ي عاطفی) به خود کمـک کنن

ـاي خـود متمرکـز نمـی     عمل کنند و با این روش، دیگـر بـه روي مشـکالت یـا بدشانسـی      شـوند.   ه

تـه   بینی ساده ي مثبت تنگاتنگی را با خوش گرایی مثبت رابطه کمال اي  لوحانه دارد کـه یاف آن بـا   ـه

گرایی در یـک راسـتا قـرار دارنـد، مبنـی بـر ایـن کـه زمـانی کـه افـراد در             ي تجانس لذت فرضیه

توانند بـه روي عملکـرد خـود تمرکـز داشـته و اطالعـات بـه         حاالت روانی مناسبی قرار دارند، می

ـود (برنــز و فـدوا،           ــاالت روانـی کمــک خواهـد نم ــه آنهـا در تغییـر ح ــین 2005دسـت آمـده ب ). ب

بنـدي شـده تفـاوت چنـدانی وجـود       ي تفکر اسرارآمیز و طبقه رایان مثبت و منفی در زمینهگ کمال

باشـد امـا     هاي نامتعارف و تفکر دو قطبـی مـی   ي آنها از پدیده ي عدم استفاده دهنده ندارد که نشان

ــین کمـال   در زمینـه  ــه     ي تفکــر خرافـاتی ب ــان مثبــت و منفـی تفــاوت فاحشـی وجــود دارد ک گرای
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ال  دهنده نشان منفـی بـه بـازي     ي عدم تمایل کـم هـاي ذهنـی بـراي کـاهش تـاثیرات منفـی        گرایـان 

ـاي مقابلـه    هـایی در روش  گرایان منفـی ناسـازگاري   باشد. در مجموع کمال حاصل از ناامیدي می ه

ه شـیوه     با مشکالت خـود دارنـد، در عـوض کمـال     ـان مثبـت ـب ـب بـا مشـکالت خـود      گرای اي مناس

شناس و به طور کلی سـعادتمندتر از دیگـران هسـتند. ایـن      و وظیفه بین کنند و خوش رویارویی می

رایط (اجتمـاعی، فرهنگـی، آموزشـی،           تفاوت را این گونه مـی  تـوان تفسـیر کـرد، کـه احتمـاال ـش

ـردد. علـت          شناختی) می خانوادگی، مذهبی و روان تـایج کسـب شـده، محسـوب گ توانـد از علـل ن

اثیرگـذار دانسـت، نـوع نگـرش معلمـان و والـدین بـه        توان احتماال به عنوان علـت ت  دیگري که می

آمـوزان بیشـتر در مـدارس     باشـد. ممکـن اسـت معلمـان ایـن دانـش       تحصیل و اهداف تحصیلی می

ي بهتر و برتري نسبت بـه دیگـران، تاکیـد داشـته باشـند و والـدین آنـان بـه          دخترانه بر کسب نمره

ـتقالل کـاري و مـالی در آینـده، تاکیـد      برتري و باالتر بودن از دیگران و راهیابی به دانشـگا  ه و اس

توانـد بـر انتخـاب سـبک شـناختی دختـران تـاثیر بگـذارد و آنهـا را بـه            داشته باشند. این موارد می

ـر شـده، شایسـته اسـت اولیـاي         طرف کمال ـوارد ذک گرایی مثبت یا منفی سوق دهد. با عنایت بـه م

ـوزان کمـک کننـد.     ا استعدادهاي دانـش مدرسه و والدین به برگزیدن اهداف واقعی و متناسب ب آم

ـال       گرایـی   انتخاب معیارهاي دست نیافتنی و غیرواقعی، بـه خودارزشـیابی انتقـادي و نهایتـاً بـه کم

شـود و در   ها در عملکرد خود متمرکـز مـی   ها و نقص منفی منجر شده و فرد بیشتر بر روي شکست

، نـوع  )وهش ( دانـش آمـوزان دختـر   جامعه آماري پژنهایت به خود شکوفایی دست نخواهد یافت.

ـدودیت   ین، مح یم ایجـاد      پژوهش (همبستگی) و کمبود پژوهش هاي پیـش هـایی را در زمینـه تعـم

ـزار مـورد         ه کند که باید در نظر گرفته شوند. ب می عـالوه مشـکالت احتمـالی مربـوط بـه روایـی اب

شـود   ژوهش پیشـنهاد مـی  استفاده در این پژوهش را نباید از نظر دور داشت. با توجه به موضـوع پـ  

ــایی دیگـر انجــام پــذیرد و رابطــه کمــال گرایــی و      کـه پــژوهش  منــاطق جغرافی ــده، در  هــاي آین

  هاي شناختی در پسران این مقطع سنی مورد بررسی قرار گیرد. سبک
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