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دانشگاه شهید بهشتی

دهیچک
اي استرس تحصیلی در رابطـه نقش واسطهیپژوهش حاضر با هدف بررس

زهـوش و  یدر نوجوانـان ت یجـان یهیسـت یبهزو یمنفیابیترس از ارزبین 
و يعـاد نفـر  325(جـوان  نو680به این منظـور، تعـداد  . انجام شديعاد

کوتــاه مقیــاس تــرس از ارزیــابی منفــیبــه نســخه) نفــر تیزهــوش355
)BFNES( ،یلیاز انتظــارات تحصــیناشــاســترسمقیــاس)AESI ( و

ج نشان داد کـه در  ینتا. پاسخ دادند) SSW(ذهنییستیبهزيهااسیمق
ي، الگـو يزهـوش و عـاد  ینوجوانـان ت دو گـروه نمونـه  کل نمونه و در هـر  

یابیـ تـرس از ارز بـین  در رابطه یلیتحصاسترساينقش واسطهروض مف
ن، یـ عالوه بـر ا . داشتیها برازش مطلوببا دادهیجانیهیستیو بهزیمنف

روابط ساختاري بین متغیرهاي چندگانه نشان داد ینتایج تخصیص گروه
یسـت یو بهزیلیتحصـ اسـترس ، یمنفـ یابیـ که روابـط بـین تـرس از ارز   

در نهایـت،  . ارز بودنـد هـم يزهوش و عـاد یگروه نوجوانان تدر دو یجانیه
ک از دو گـروه  یـ مربوط به هر يهانتایج نشان داد که در مدل کلی و مدل

هـاي رگرسـیونی از لحـاظ آمـاري معنـادار      ، تمـامی وزن يزهوش و عادیت
ـ بودند و متغیرهاي پیش درصـد از پراکنـدگی متغیـر    18تـا  15ن یبین ب

مثبـت را  ر عاطفـه یـ متغیدرصد از پراکندگ21تا 13ن یو بیمنفعاطفه
زان یـ ز در میاز تمـا یکـه بخشـ  دادپـژوهش حاضـر نشـان    . تبیین کردند

در مواجهـه بـا   عـادي زهـوش و  ینوجوانان تیمثبت و منفیجانیتجارب ه
ق تفـاوت در  یـ ، از طریلیتحصـ يهاتیدر موقعيفردنیبيهايبدکارکرد

قابـل  یلیتحصیاسخ به مطالبات زندگادراك شده آنها در پاسترسسطح 
.ن استییتب

هوش، استرس، بهزیستی:يدیکليهاواژه
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Abstract
The present study examined the mediating role of academic
stress on the relationship between fear of negative
evaluation and emotional well-being among gifted and
normal adolescents. In a sample consisting of 680
adolescents (325 normal, 355 gifted), the Brief Fear of
Negative Evaluation Scale (BFNES), the Academic
Expectations Stress Inventory (AESI), and the Scales of
Subjective Well-Being (SSW) were administered. In global
model and for each of two groups (gifted and normal),
results indicated that the relationship between fear of
negative evaluation and emotional well-being by academic
stress is mediated. The results of the group specificity of
structural relations showed that the relationships between
fear of negative evaluation, academic stress and emotional
well-being were equivalent for both groups. All of the
regression weights in the global model and for each of the
two groups (gifted and normal), were statistically significant
and model' predictors accounted for 15 to 18 percent of the
variance in negative affect and 13 to 21 percent of the
variance in positive affect. These findings show that in both
groups, when encountering social stressors in academic
situations, differences in positive and negative affect to the
stressors accounted for by difference in the degree of
perceived academic stress.
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مقدمه
یر در قلمرو روانشناسیاخیمفهوميهايبندمرور صورت

ه یاولالقوهبيهاتیل ظرفیدهد که تبدینشان م1یزهوشیت
در گرو ،مختلفيهاشرفت شگرف در حوزهیبه تجارب پ

ا ییرشناختیغيهاواناییرقابل انکار تیتمرکز بر نقش غ
گر، یان دیبه ب. افراد استیجانیو هیاجتماعيهاتیقابل

به دن یصرف در تحقق بخشیشناختهايتواناییینابسندگ
زهوشان یتدهیپدروند رو به رشد و رانیفراگشرفتیتجارب پ
معاصر يهادر مدلیرشناختیم غیالزام انتخاب مفاهناموفق، 

توان بهها میاز میان این مدل.کندرا مطرح مییزهوشیت
، )2005اگنی، گ(2الگوي افتراقی تیزهوشی و پراستعدادي

پیشرفت - الگوي توانایی،)2003تاننبام، (3الگوي ستاره
اي حلقه، نظریه سه)2005لر، پرلت و لیم، ه(4خپویاي مونی
الگوي تحقق در نهایت، و ) 2005رنزولی، (5تیزهوشی

؛ ریس و سالیوان، 2005ریس، (6پراستعدادي در زنان
یمطالعاتيهااز قلمرویکین اساس، یبر ا. اشاره کرد)2009

، آموزاندانشیلیتحصیت زندگیفیمند به کهمحققان عالق
ج ینتا. استبوده يفردنیبهاياییتمرکز بر حوزه توان

ا ییاجتماعياند که بدکارکردمطالعات مختلف نشان داده
ق یران از طریفراگیاجتماعيهانقص در خزانه مهارت

به مطالبات یدهخفراگیران براي پاساییمحدودسازي توان
مثبت یجانیتجارب هقابل مالحظهکاهش ،یلیتحصیزندگ

ترك و وزا(پی دارددررا یمنفیجانیش تجارب هیو افزا
.)2002الیوارس، - ، دیزوریال، مایدیوابلزر؛ 2010؛ موتلو
ک مدل یق یاز طرن، پژوهش حاضر در صدد است کهیبنابرا

را در یلیتحصاسترسايواسطهنقشک سو،یمفروض، از 
ران یفراگیجانیهیستیو بهزیمنفیابین ترس از ارزیبرابطه

ک ی، به کمک گریدسوي آزمون کند و از عاديزهوش و یت
استرساياثر واسطه، 7ل شدهیتعدايواسطهیبیمدل ترک

شده و ادراكیلیتحصاسترسهرابطدر رایلیتحص

1. giftedness psychology
2. Differentiated Model of Giftedness and Talent
(DMGT)
3. star model
4. Munich Dynamic Ability-Achievement Model
(MDAAM)
5. three ring theory of giftedness
6. model of talent realization in women
7. moderated mediation

ش و زهویران تیسطوح عامل گروه فراگدر یجانیهیستیبهز
. دکنسه یگر مقایکدیبا عادي
ت یوضعیح چگونگیهدف تصربا) 1999(هارتین

تجاربزهوش در مواجهه با یران تیفراگیشناختروانيسازگار
و 8يآورتابيدگاه نظریک دو دیضرورت تفکزا براسترس

فرض يآوردگاه تابیبر اساس د. کندید میتاک9يریپذبیآس
از يمندل بهرهیبه دلزهوشیران تیشود که فراگیم

يهاتینه موقعیت بهیریبا هدف مدکافیيهاتوانایی
از يسطوح باالتر،عاديران یسه با فراگیزاننده در مقایانگ

از یبرخج ینتا. دهندیرا نشان میروانشناختيسازگار
ت یحمایاول به طور تجربيدگاه نظریاز مواضع دهاپژوهش

زیدنر و اسکلیر، ؛2014یی، رضا؛2004دیویري، (کنندیم
کاستوگیانی و ؛ 2014زینوویچ، - زیدنر و شانی؛ 1999

لی، ؛ 2014؛ کیو، لیانگ، تسنگ و گایو، 2009اندرونیکاف، 
؛ 2002مولر، ؛ 2012کابیلیس و تامپسون، -آلزوسکی
يریپذبیدگاه آسیدر د،در مقابل. )الف و ب2002نیهارت، 
ق یعمیشناختيهاتیفاز ظريمندشود که بهرهیفرض م

زهوش را در ی، افراد تيفردنیا تعارضات بدر بافت مواجهه ب
ياز مشکالت سازگاريبا سطوح باالترعاديسه با افراد یمقا

از مواضع مطالعاتبرخی دیگر ازجینتا. کندیمواجهه م
، سایدتنگ، توراکیواناکان(کنند دیدگاه نظري دوم حمایت می

؛ رابینسون، ریس، نیهارت و 2010، تانگاسریسوراپاین و آنورا
، ییس، فورنرت و ریواللورانزا، گیونول، اسپ؛ 2002مون، 
.)2011؛ ورتوین و روست، 2015

بر یرشناختیغتاثیر عواملمربوط به نهیشیمرور پ
ران یفراگیلیتحصیت زندگیفیکیو ذهنینیعينشانگرها

-یجانیههايمشخصهکنندهنییز از نقش تعینعادي
و یلیعملکرد تحصبینیاي پیشران بریفراگیاجتماع

؛ بارون و 2007بارون، (کندیت میحماآنهایذهنیستیبهز
؛ 2002؛ رابینسون، 2008؛ پاکلک و ویدك، 2009ماري، 

نسی، رس و شا؛ سیو2002؛ سیسک، 2004ریس و رنزولی، 
؛ فوالدوند، فرزاد، 1392؛ طاعتی، شکري و شهیدي، 2003

ور، گرانیلوکایل-ماریزي، گروگن؛ 1388سنگري، شهرآراي و
و کاستیلو،کایلر، باریس، ما- نگهان، گرو؛ 2013دلوا، 

د شده است که ین مطالعات تاکیااکثردر ). 2012، همکاران
مانند ضعف دريفردنیبيق مختلف بدکارکردیمصاد

8. resiliency
9. vulnerability
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يش رفتارهایدر نمای، ناتوانیاجتماعيهامهارت
ق تداخل یاز طریو اضطراب اجتماعیرتهاجمیغ،1ابرازمندانه

منابع اختنسدر دسترس و محدودیشناختيهاتیظرفبا
یجانیکاهش سطح تجارب همنجر به افراد،یروانشناخت

بر اساس آنچه گفته . شودمیران یفراگیلیمثبت و افت تحص
ش یمفروض که افزاده ین اید بر ایحاضر با تاکپژوهششد در 
یاز پراکندگیادراك شده بخشیلیصتحاسترسسطح 

را یجانیهیستیو بهزیاجتماعين بدکارکردیمشترك ب
، نقش )1شکل (مفروض يک الگویبه کمک ،کندین مییتب

ترس از ادراك شده در رابطهیلیتحصاسترسياواسطه
.شودیآزمون میجانیهیستیو بهزیمنفیابیارز

ییدایو پدیزهوشیمعاصر تينظريهادگاهیل دیتحل
و یجانیهیزهوشیمانند تیزهوشیق تیاز مصادیبرخ

را3یدومقولگیژگیوغلبه)2009ن و ماري، وبار(2یاجتماع
به .کندین با چالش روبرو میشیمحققان پيفکرمواضعبر 

ایيریپذبیدگاه آسیک از دو دیکه هر یگر، در حالیان دیب

شان را در مواجهه با زهویستا تیايکردیبا اخذ رويآورتاب
دهیاند، ظهور ار کردهیتصوآورا تابیر یپذبیآس،هاچالش

در مهمک دستاورد یعنوانبه یو اجتماعیجانیهیزهوشیت
ینیبشیدهد که در پینشان میزهوشیتیروانشناسهحوز

در یرشناختیغيهااییتوانتحصیلی، ضرورت وجود شرفت یپ
ن، طرح یبنابرا. ر استیکارناپذانهاي شناختیکنار توانایی

استرساياثر واسطهعدم تشابها یتشابه دربارهسوال
و یمنفیابیترس از ارزادراك شده در رابطهیلیتحص
عاديزهوش و یران تیدر دو گروه فراگیجانیهیستیبهز

يهاآموزهيریتوان تفسبه چالش کشیدنيبرایفرصت
بر .آوردیتر فراهم مدیجدينظرکردهايیدر برابر رویسنت

به کمک یک پژوهش حاضر در صدد است کهاین اساس،
تحصیلی استرسايواسطه، نقش )1شکل (مدل مفروض 

ترس از ارزیابی منفی و بهزیستی بین هدر رابطرا ادراك شده 
. بیازمایدعاديهیجانی در دو گروه نوجوانان تیزهوش و 

1شکل 
مندي استرس تحصیلی در رابطه ترس از ارزیابی منفی و بهزیستی هیجانی در نوجوانان تیزهوش و عاديواسطهضمدل مفرو

1روش

تحقیق :نمونه و روش اجراي پژوهش3آماري،2جامعه
680شامل گروه نمونه. بودحاضر توصیفی از نوع همبستگی 

غیرتیزهوش و 325(آموز دبیرستانی تیزهوش و عادي دانش
ر آموزش و پرورش شه11و 6در مناطق ) تیزهوش355

1. assertive behaviors
2. emotional-social giftedness
3. dichotomy

هاي سوم دبیرستان و رشتههاي تحصیلی اول تا تهران در پایه
گیريتحصیلی تجربی و ریاضی بود که با روش نمونه

آموزان حاضر، دانشپژوهشدر . اي انتخاب شدندچندمرحله
هاي تیزهوش دختر و پسر به ترتیب از بین دبیرستان

آموزش و پرورش شهر تهران و 11ع در منطقهفرزانگان واق
آموزش و پرورش شهر تهران 6عالمه حلی واقع در منطقه

دخترانه انبا توجه به استقرار مدارس تیزهوش. انتخاب شدند
آموزان ، براي انتخاب گروه دانش11و 6و پسرانه در مناطق 

بهزیستـی هیـجانی

گروه تیزهوش و عادي

استرس تحصیلی

ترس از ارزیابی منفی
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هاي دخترانه و پسرانه، از بین دبیرستاناز مدارس عادي
یک ، 11هاي پسرانه منطقه و دبیرستان6نه منطقه ادختر

هاي پس از انتخاب گروه. انتخاب شدی تصادفبه طور مدرسه 
نمونه نوجوانان تیزهوش و عادي دختر و پسر، از آنها تقاضا 

دقیقه در کالس درس به طور 20تا 15شد که در مدت 
ا هآوري دادهپس از جمع. ها را تکمیل کنندپرسشنامهگروهی 

با هدف تحلیل روابط ساختاري در مدل مفروض در دو گروه 
میانگین کلی سن .استفاده شدAmosافزار از نرم

و 76/1با انحراف استاندارد 35/15زهوش یآموزان تدانش
با انحراف 2/16زهوش یرتیآموزان غمیانگین کلی سن دانش

.بود07/1استاندارد 

ابزار سنجش
مقیــاس: تحصــیلیاتاز انتظــارناشــیاســترسمقیــاس

،انگ و هـوان ؛ AESI(1استرس ناشی از انتظارهاي تحصیلی
دهـی اسـت کـه بـه منظـور      یک مقیاس خـودگزارش ) 2006
آمـوزان  ادراك شـده بـه وسـیله دانـش    اسـترس گیـري  اندازه
هاي تحصـیلی بـه   هاي راهنمایی و دبیرستان در موقعیتدوره

اتشـامل انتظـار  ،سـترس امنـابع  مقیاسدر این . رودکار می
مقیاساین . فرد از خویشتن استاتوالدین و انتظار-معلمان
اتمقیـاس اول انتظـار  زیر. مقیاس استزیر2ه و ماد9شامل 

و ) 4، 5، 6، 7، 9(ه مـــاد5معلمـــان را از طریـــق -الـــدینو
، 2، 3، 8(ه ماد4از خود را از طریق اتتظارمقیاس دوم، انزیر
اي درجـه 5ه در یک طیـف  به هر ماد. دکنگیري میاندازه) 1

بـاال نشـان   اتنمـر مقیاسدر این . شودپاسخ داده میلیکرت 
انـگ و هـوان   پـژوهش در . بیشتر استاسترسدهنده تجربه 

نوجوان، یـک  721روينتایج تحلیل عامل اکتشافی ) 2006(
5(معلمـان  / والدینراتعامل انتظا2با هماد9مقیاس شامل 

در مطالعـه  . را نشـان داد ) هدمـا 4(از خـود  راتو انتظا) هماد
هـاي  عامـل 2درونـی یضـرایب همسـان  ) 2006(انگ و هـوان  

از خـود و نمـره کلـی    اتمعلمـان، انتظـار  -والـدین اتانتظار
. به دسـت آمـد  89/0و 48/0، 85/0به ترتیب برابر با مقیاس

زمون آکه با هدف ) 1391(يو شکریان جبلیملکدر مطالعه
ــییتغ ــامليریذرناپ اتناشــی از انتظــاراســترسمقیــاسیع

،انجـام شـد  عـادي زهوش و یتحصیلی در دو گروه نوجوانان ت
ريیاز تغییرناپــذیچنـدگروه يدییــتایل عـامل یــج تحلینتـا 

1. Academic Expectations Stress Inventory (AESI)
2. internal consistency

هـا و  عـاملی، بارهـاي عـاملی، واریـانس    گروهـی سـاختار  بین
اتناشـی از انتظـار  اسـترس مقیاسعاملی هاي بینکواریانس
بـه طـور   عـادي و گـروه نوجوانـان تیزهـوش و    در دتحصیلی

آمـوزان  دانشگروه، در حاضرپژوهش در . ت کردیحمایتجرب
اتهـاي انتظـار  تیزهوش، ضرایب آلفاي کرونباخ بـراي عامـل  

مقیــاساز خــود و نمــره کلــی اتمعلمــان، انتظــار-والــدین
، 81/0به ترتیـب برابـر بـا    تحصیلیاتاسترس ناشی از انتظار

، ضـرایب آلفـاي   عـادي آموزان دانشگروه در و84/0و 75/0
اتمعلمـان، انتظـار  -والدیناتهاي انتظارکرونباخ براي عامل
و 69/0، 81/0به ترتیـب برابـر بـا    مقیاساز خود و نمره کلی 

.به دست آمد83/0
نسخه کوتاه :کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفینسخه

با ) 1983(لريرا )BFNE(3مقیاس ترس از ارزیابی منفی
زاي افراد در هدف سنجش سطوح متمایز تجارب اضطراب

در . هاي منفی آتی، طراحی کردمواجهه احتمالی با ارزیابی
کنندگان به سوال است، مشارکت12شاملاین مقیاس، که 

هرگز صدق (1از اي درجه5ال روي یک طیف وهر س
. دهندپاسخ می) کندتقریبا همیشه صدق می(5تا )کندنمی

سطوح دهنده تجربهباالتر نشاناتدر این مقیاس، کسب نمر
ضرایب همسانی یدر پژوهش. باالتر اضطراب و ترس است

گذاري شده نمرهتاالوهاي سدرونی نمره کلی و زیرمقیاس
به دست آمد81/0و 82/0، 80/0مثبت و معکوس به ترتیب 

نتایج .)1390گراوند، شکري، خدایی، امرایی و طوالبی، (
که با هدف آزمون ) 1387(و همکاران شکريپژوهش
قیاس ترس از ارزیابی کوتاه مسنجی نسخههاي روانویژگی

4نوجوانان انجام شد، از روایی سازهگروهی از منفی در بین

در مطالعه. ه طور تجربی حمایت کردبذکورمقیاس م
که با هدف آزمون )1394(يروزمنش و شکریف

اس ترس از یکوتاه مقنسخهيریگاندازهيلگوايریرناپذییتغ
انجام عاديزهوش و یاز نوجوانان تیدر گروهیمنفیابیارز
از این مقیاسیچندگروهيدییتایل عاملیج تحلینتا،شد
گروهی ساختار عاملی، بارهاي عاملی، بینيریرناپذییتغ

عاملی در دو هاي بینها و کواریانسواریانس،ر خطایمقاد
پژوهشدر . ت کردیحماعادي نوجوانان تیزهوش و گروه 

فاي کرونباخ براي حاضر، در بین نوجوانان تیزهوش، ضریب آل
کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی مقیاس کامل نسخه

3. Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNES)
4. construct validity
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، ضریب آلفاي کرونباخ براي عاديو در بین نوجوانان 79/0
کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی قیاس کامل نسخهم

.ت آمدبه دس80/0
کییـز، شـموتکین و ریـف    :بهزیسـتی ذهنـی  هاي یاسمق

بـا هـدف   را ) SSW(1هاي بهزیستی ذهنـی مقیاس) 2002(
سنجش ابعاد شناختی و هیجـانی مفهـوم بهزیسـتی ذهنـی،     

، عاطفـه مثبـت  سنجش يبراها، در این مقیاس. توسعه دادند
داراي روحیــه ، 2بشــاشنشــانگرشــش بــه کننــدگان شــرکت

و 7سـرزنده و 6راضـی ، 5آرام و آسوده، 4ده شادالعافوق، 3خوب
شش نشانگر آنقدر غمگینم که به،یمنفسنجش عاطفهيبرا

نـاآرام یـا   ، 8عصـبی ، تواند مرا سـر حـال بیـاورد   چیز نمیهیچ
ــرار ــد، 9بیق ــرایم ســخت و پرزحمــت و 10ناامی ــز ب ، همــه چی

وط به ـي مرباـهاسـمقیدر . دـدهنپاسخ میبود11ارزشبی
ها هیگوتمامی به کنندگان ارکتـمشمثبت و منفی،هـعاطف

5تـا  ) هـیچ وقـت  (1از لیکرت ايدرجه5اس روي یک مقی
مقیـاس  از ، پـژوهش در ایـن  . دهنـ دمـی پاسـخ  )تمام اوقات(

ه بـه  کـ وجه شـناختی بهزیسـتی ذهنـی    از زندگی یا یترضا
در . شـود، اسـتفاده نشـد   کمک یک سوال انـدازه گیـري مـی   

هـاي عاطفـه   ضرایب آلفـاي کرونبـاخ مقیـاس   ، حاضرش پژوه
85/0برابر بابه ترتیبزهوش ینوجوانان تيبرامثبت و منفی

و 87/0ب برابـر بـا   یـ بـه ترت عـادي نوجوانـان  يو برا89/0و 
.دست آمده ب90/0

هایافته
میـانگین و انحـراف   شـامل  توصـیفی  هايیافته1جدول 

ـ   راي نوجوانـان تیزهـوش و   استاندارد متغیرهاي پـژوهش را ب
. دهدنشان میعادي

دهد می6نشان52جدول4در3همبستگی2ماتریس1نتایج
همبستگی بین عاديتیزهوش و 11نوجوانان10گروه9دو8در7که

-معلماتناشی از انتظاررساستترس از ارزیابی منفی با 

1. Scales of Subjective Well-being (SSW)
2. cheerful
3. in good spirits
4. extremely happy
5. calm and peaceful
6. satisfied
7. full of life
8. nervous
9. restless or fidgety
10. hopeless
11. worthless

ناشی از انتظارات فرد از خویشتن مثبت و استرسوالدین و 
چنین، نتایج ماتریس همبستگی نشانهم. معنادار بود

بین رابطهعاديدو گروه نوجوانان تیزهوش و دهد که درمی
ترس از ارزیابی منفی با عاطفه منفی، مثبت و معنادار و با 

در نهایت، نتایج ماتریس . و معنادار بودمثبت، منفیعاطفه
دهد که در دو گروه نوجوانان تیزهوش و همبستگی نشان می

والدین و -معلماتناشی از انتظاراسترسبین رابطهعادي
فرد از خویشتن با عاطفه مثبت، اتانتظارناشی از استرس

.دمنفی، مثبت و معنادار بومنفی و معنادار و با عاطفه

MSDزیرمقیاسگروهمتغیر

ترس از ارزیابی منفی

تیزهوش

52/2164/6ترس از ارزیابی منفی
28/1377/4والدین/ناشی از انتظارهاي معلماسترسناشی از انتظارهاي تحصیلیاسترس

59/1264/3ناشی از انتظارهاي فرد از خویشتناسترس
18/1698/4عاطفه مثبت هیجانیبهزیستی 

29/2375/4عاطفه منفی
ترس از ارزیابی منفی

عادي

98/2194/6ترس از ارزیابی منفی
75/1513/5والدین/ناشی از انتظارهاي معلماسترسناشی از انتظارهاي تحصیلیاسترس

35/1382/3ناشی از انتظارهاي فرد از خویشتناسترس
25/1607/5عاطفه مثبت هیجانیبهزیستی 

35/2233/5عاطفه منفی

جدول1
در مورد متغیرهاي پژوهش نوجوانان تیزهوش و عادي نمرات میانگین و انحراف استاندارد
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2جدول
+عاديماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش در نوجوانان تیزهوش و 

01/0p <05/0p <
. ضرایب همبستگی نوجوانان تیزهوش است،و مقادیر پایین قطر اصلی ماتریسعاديي قطر اصلی ماتریس، ضرایب همبستگی بین متغیرهاي در نوجوانان مقادیر باال+

ها به کمک روش از تحلیل دادهپیش،حاضردر پژوهش
آماري تحلیل عاملی تاییدي، همسو با پیشنهاد کالین 

هاي مفروضه) 2006(ارینو و میرز، گامست و گ) 2005(
و 2ورد مقادیر چولگیآبه کمک بر،1متغیريبهنجاري تک

از طریق ،و مقادیر پرت4بهنجاري چندمتغیري،3کشیدگی
عالوه بر این، . آزمون و تایید شدند،5روش فاصلۀ ماهاالنوبیس

هاي گمشده از روش حاضر براي مدیریت دادههدر مطالع
آورد مدل بر اساس روش آماري و براي بر6بیشینه انتظار

.استفاده شد7معادالت ساختاري از روش بیشینه احتمال
آزمون مدل به کمک روش ) 2005(طبق دیدگاه کالین 

طریق ها از آوري دادهجمعاز پس آماري معادالت ساختاري، 
، 10، برآورد مدل9تعیین مدل، 8تشخیص مدلگامپنج 

تشخیص . شودانجام می12و اصالح مدل11ارزشیابی مدل
روابط مفروض بین متغیرهاي مدل به تصمیم محقق درباره

در پژوهش.کندمکنون و مشاهده شده در مدل اشاره می
حاضر، با استناد به شواهد نظري و تجربی در قلمرو مطالعاتی 

نسبی استرس ايواسطهاثر ، مدل شناسی تیزهوشیروان
بر این . ه شدکامل ترجیج داداي تحصیلی بر مدل واسطه

شود که فقط بخشی از پراکندگی بین دو فرض می،اساس

1. univariate normality
2. skewness
3. kurtosis
4. multivariate normality
5. Mahalanobis distance
6. expectation maximization
7. maximum likelihood (ML)
8. model specification
9. model identification
10. model estimation
11. model modification
12. evaluation model

به ،قلمرو مفهومی ترس از ارزیابی منفی و بهزیستی هیجانی
. شودیح داده میکمک استرس تحصیلی توض

ثبت و منفی ممنظور تبیین پراکندگی نمرات عاطفهبه 
از طریق ترس از عادينوجوانان تیزهوش و در کل نمونه

تحصیلی ادراك شده از روش استرسبه واسطهفی ارزیابی من
نتایج ).2شکل (یابی معادالت ساختاري استفاده شدمدل

هاي برازش الگوي ساختاري آزمون نقش مربوط به شاخص
اي استرس تحصیلی ادراك شده در رابطه بین ترس از واسطه

ارزیابی منفی و عاطفه مثبت و منفی در کل نمونه نوجوانان 
هاي پیشنهادي هو و شاخصعادي براي هر یک از تیزهوش و 

، شاخص )2χ(شامل شاخص مجذور خی ) 1999(بنتلر 
، شاخص برازش )df2χ/(مجذور خی بر درجه آزادي

، شاخص (GFI)، شاخص نیکویی برازش (CFI)اي مقایسه
و خطاي ریشه مجذور (AGFI)انطباقی نیکویی برازش

، 28/826بر با به ترتیب برا(RMSEA)میانگین تقریب 
.به دست آمد067/0و 88/0، 89/0، 89/0، 05/4

براي ) 1999(بر اساس منطق پیشنهادي هو و بنتلر 
ها، ارزش عددي باالتر از تعیین برازش مدل پیشنهادي با داده

براي شاخص 06/0، ارزش عددي باالتر از )df/2χ(براي 2
RMSEA براي 90/0و ارزش عددي کمتر ازCFI ،GFI

، با هدف کمک به بهبود برازندگی الگو، ضرورت AGFIو
.دهداصالح الگو را نشان می

ها با استفاده از انتخاب اصالح آزمون برازش مدل با داده
ز طریق الگو نشان داد که در عامل مکنون عاطفه مثبت ا

و 8«هاي هاي خطا براي گویهایجاد کواریانس بین باقیمانده
مل مکنون عاطفه منفی از طریق و در عا» 12و 9«و » 9

و 1«هاي هاي خطا براي گویهایجاد کواریانس بین باقیمانده
و در نهایت، ایجاد کواریانس بین »5و 3«، »5و 4«، »3

12345متغیر
-34/0**30/0**49/0**41/0**1ترس از ارزیابی منفی-1
-15/0**12/0*57/0**33/01**والدین/استرس ناشی از انتظارهاي معلم-2
-33/0**34/0**53/01**43/0**استرس ناشی از انتظارهاي فرد از خویشتن-3
-64/0**27/01**20/0**33/0**عاطفه مثبت-4
1-65/0**-24/0**-19/0**-32/0**عاطفه منفی-5
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هاي خطا براي دو عامل مکنون عاطفه مثبت و باقیمانده
واحد در درجه آزادي الگوي اصالح 6منفی، پس از کاهش 

حد از ارزش عددي مقدار خی دو در وا11/434شده، مقدار 
اي ، الگوي ساختاري اثر واسطه2شکل . این الگو کم شد

نسبی استرس تحصیلی ادراك شده را در رابطه بین ترس از 
براي . دهدارزیابی منفی با عاطفه مثبت و منفی نشان می

هاي نیکویی برازش شامل مدل اصالح شده مقادیر شاخص
2χ ،/df2χ ،CFI ،GFI ،IAGF وRMSEA به ترتیب

به038/0و 93/0، 95/0، 97/0، 98/1، 174/392برابر با 
هاي برازش براي مدل ارزش عددي مقادیر شاخص. دست آمد

ها کلی اصالح شده، برازش مطلوب مدل مفروض را با داده
.دهدنشان می

2شکل 
از در نوجوانان تیزهوش و عادي پیشمثبت و منفی عاطفهبااز ارزیابی منفی ترستحصیلی در رابطه بیناسترسنسبی اياثر واسطه

مدلاصالح 

بینی متغیرهاي عاطفه نتایج مربوط به پیش3شکل 
مثبت و منفی نوجوانان تیزهوش و عادي را از ترس از ارزیابی 

. دهدمنفی به واسطه استرس تحصیلی ادراك شده نشان می
دهد که لگوي ساختاري نشان میهاي برازش امرور شاخص

. ها برازش قابل قبولی داردالگوي مذکور پس از اصالح، با داده
درصد از پراکندگی نمرات استرس تحصیلی 34در این الگو، 

15چنین، هم. از طریق ترس از ارزیابی منفی تبیین شد
درصد از 18هاي عاطفه منفی و درصد از پراکندگی نمره

عاطفه مثبت از طریق ترس از ارزیابی هايپراکندگی نمره
. بینی شدمنفی و استرس تحصیلی پیش

نسبی در کل گروه ايدر الگوي ساختاري اثر واسطه
نمونه نوجوانان تیزهوش و عادي، تمامی ضرایب مسیر بین 

در این الگو، . متغیرهاي مکنون از لحاظ آماري معنادار بودند
استرس تحصیلی ادراك رابطه بین ترس از ارزیابی منفی با

چنین، رابطه بین ترس از هم. شده مثبت و معنادار بود
ارزیابی منفی با عاطفه مثبت، منفی و معنادار و با عاطفه 

در نهایت، رابطه بین استرس . منفی مثبت و معنادار بود
تحصیلی ادراك شده با عاطفه منفی، مثبت و معنادار و با 

بر اساس الگوي ساختاري . دعاطفه مثبت، منفی و معنادار بو
اي نسبی در کل گروه نمونه نوجوانان تیزهوش و اثر واسطه

عادي، اثر غیرمستقیم ترس از ارزیابی منفی بر عاطفه مثبت 
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و منفی از طریق استرس تحصیلی ادراك شده به ترتیب برابر 
به دست آمد که از لحاظ آماري معنادار 44/0و - 10/0با 

). p>05/0( هستند 
ارزي گروهی روابط ساختاري در پیش از گزارش نتایج هم

مدل مفروض، ابتدا میزان برازندگی مدل به تفکیک در دو 

. شده آزمون شدآوريهاي جمعگروه تیزهوش و عادي با داده
بنابراین، به منظور تبیین الگوي پراکندگی نمرات عاطفه 

زیابی مثبت و منفی در نوجوانان تیزهوش از طریق ترس از ار
اي استرس تحصیلی ادراك شده از روش منفی و با اثر واسطه

.معادالت ساختاري استفاده شد

3شکل 
مثبت و منفی در نوجوانان هعاطفباترس از ارزیابی منفی هتحصیلی ادراك شده در رابطاسترسنسبی ايواسطهاصالح شده اثرمدل

عاديتیزهوش و 

اي ي برازش الگوي ساختاري اثر واسطههانتایج شاخص
استرس تحصیلی در رابطه ترس از ارزیابی منفی با عاطفه 

، براي هر یک از مثبت و منفی در نمونه نوجوانان تیزهوش
RMSEAو 2χ ،/df2χ ،CFI ،GFI ،AGFIهاي شاخص

و 83/0، 87/0، 88/0، 96/2، 14/603به ترتیب برابر با 
.دست آمدبه074/0

براي ) 1999(س منطق پیشنهادي هو و بنتلر بر اسا
ها، ارزش عددي باالتر تعیین برازش الگوي پیشنهادي با داده

براي 06/0، ارزش عددي باالتر از df/2χبراي شاخص 2از 
RMSEA براي 90/0و ارزش عددي کمتر ازCFI ،GFI

، با هدف کمک به بهبود برازندگی مدل، ضرورت AGFIو 
.دهدن میاصالح مدل را نشا

ها با استفاده از انتخاب اصالح آزمون برازش مدل با داده
ز طریق الگو نشان داد که در عامل مکنون عاطفه مثبت ا

و 10«هاي هاي خطا براي گویهایجاد کواریانس بین باقیمانده
، در عامل مکنون عاطفه منفی از »11و 9«و » 9و 8«، »12

هاي هاي خطا براي گویههطریق ایجاد کواریانس بین باقیماند
، در عامل مکنون ترس از »5و 3«و » 5و 4«، »3و 1«

هاي ارزیابی منفی از طریق ایجاد کواریانس بین باقیمانده
و در نهایت، ایجاد » 9و 8«و » 8و 3«هاي خطا براي گویه

هاي خطا در دو عامل مکنون عاطفه کواریانس بین باقیمانده
واحد در درجه آزادي الگوي 9هش مثبت و منفی، پس از کا

واحد از ارزش عددي مقدار خی 50/318اصالح شده، مقدار 
، الگوي ساختاري اثر4شکل . دو در این الگو کم شد
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اي نسبی استرس تحصیلی ادراك شده را در رابطه بین واسطه
با عاطفه مثبت و منفی در نمونه ترس از ارزیابی منفی

براي مدل اصالح شده . دهدنوجوانان تیزهوش نشان می
، 2χ ،/df2χ ،CFI ،GFIهاي برازش شامل مقادیر شاخص

AGFI وRMSEA 46/1، 64/284به ترتیب برابر با ،
ارزش عددي . دست آمدبه036/0و 91/0، 93/0، 97/0

هاي برازش براي مدل کلی اصالح شده، مقادیر شاخص
.هددها نشان میبرازش مطلوب مدل مفروض را با داده

4شکل 
از در نوجوانان تیزهوش پیشتحصیلی ادراك شده در رابطۀ ترس از ارزیابی منفی و عاطفۀ مثبت و منفی استرسنسبی اياثر واسطه

مدلاصالح

بینی متغیرهاي عاطفه نتایج مربوط به پیش5شکل 
مثبت و منفی نوجوانان تیزهوش را از ترس از ارزیابی منفی 

. دهداي استرس تحصیلی ادراك شده نشان میواسطهبا اثر 
هاي نیکویی برازش مدل ساختاري نشانمرور شاخص

ها برازش قابل دهد که مدل مذکور پس از اصالح، با دادهمی
درصد از پراکندگی نمرات 30در این مدل، . قبولی دارد

استرس تحصیلی ادراك شده از طریق ترس از ارزیابی منفی 
هاي عاطفه درصد از پراکندگی نمره12چنین، هم. تبیین شد
هاي عاطفه مثبت، از درصد از پراکندگی نمره15منفی و 

طریق ترس از ارزیابی منفی و استرس تحصیلی ادراك شده 
. بینی شدپیش

اي نسبی در گروه نوجوانان تیزهوش، در مدل اثر واسطه
ز لحاظ آماري تمامی ضرایب مسیر بین متغیرهاي مکنون ا

در این مدل، رابطه بین ترس از ارزیابی منفی . معنادار بودند
. با استرس تحصیلی ادراك شده مثبت و معنادار بود

بین ترس از ارزیابی منفی با عاطفه مثبت، چنین، رابطههم
در . منفی و معنادار و با عاطفه منفی، مثبت و معنادار بود

صیلی ادراك شده با عاطفه نهایت، رابطه بین استرس تح
منفی، مثبت و معنادار و با عاطفه مثبت، منفی و معنادار بود 

اي نسبی در بر اساس الگوي ساختاري اثر واسطه). 5شکل (
گروه نمونه نوجوانان تیزهوش، اثر غیرمستقیم ترس از ارزیابی 
منفی بر عاطفه مثبت و منفی از طریق استرس تحصیلی 
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به دست آمد که 10/0و -09/0برابر با ادراك شده به ترتیب 
). p>05/0( از لحاظ آماري معنادار هستند 

به منظور تبیین الگوي پراکندگی نمرات عاطفه مثبت و 
منفی در نوجوانان عادي از طریق ترس از ارزیابی منفی و با 

یابی اي استرس تحصیلی ادراك شده از روش مدلاثر واسطه
نشان داده 6ه شد که در شکل معادالت ساختاري استفاد

.شده است

5شکل 
مثبت و منفی در نوجوانان هعاطفباترس از ارزیابی منفی هتحصیلی ادراك شده در رابطاسترسنسبی اياصالح شده اثر واسطهمدل

تیزهوش 

هاي برازش الگوي ساختاري اثر نتایج مربوط به شاخص
تحصیلی ادراك شده در رابطه بین ترس از اي استرس واسطه

ارزیابی منفی با عاطفه مثبت و منفی در نمونه نوجوانان 
، 2χ ،/df2χ ،CF ،GFIهاي شاخصعادي براي هر یک از 

AGFI وRMSEA 44/2، 14/498به ترتیب برابر با ،
بر اساس منطق . دست آمدبه067/0و 85/0، 88/0، 88/0

براي تعیین برازش الگوي ) 9199(پیشنهادي هو و بنتلر 
براي شاخص 2ها، ارزش عددي باالتر از پیشنهادي با داده

df/2χ براي 06/0، ارزش عددي باالتر ازRMSEA و ارزش
، با هدف AGFIو CFI ،GFIبراي 90/0عددي کمتر از 

کمک به بهبود برازندگی الگو، ضرورت اصالح الگو را نشان 
.دهدمی

ها، با استفاده از انتخاب اصالح دادهآزمون برازش مدل با 
ز طریق ایجاد مدل نشان داد که در عامل عاطفه مثبت ا

، در »9و 8«هاي هاي خطا براي گویهکواریانس بین باقیمانده
عامل مکنون عاطفه منفی از طریق ایجاد کواریانس بین 

و در نهایت، » 5و 4«هاي هاي خطا براي براي گویهباقیمانده
هاي خطا در دو عامل مکنون اریانس بین باقیماندهایجاد کو

واحد در درجه آزادي 3عاطفه مثبت و منفی، پس از کاهش 
واحد از ارزش عددي مقدار 54/173مدل اصالح شده، مقدار 

، الگوي ساختاري اثر 7شکل . خی دو در این مدل کم شد
اي نسبی استرس تحصیلی ادراك شده را در رابطه بین واسطه
ز ارزیابی منفی با عاطفه مثبت و منفی در نمونه ترس ا

براي مدل اصالح شده مقادیر . دهدنوجوانان عادي نشان می
2χ ،/df2χ ،CFI ،GFI ،AGFIهاي برازش شامل شاخص

21/0

24/0

52/0-

11/0

30/0

28/0

19/0

30/0

e
23 e

25

55/0

59/0

62/0

64/0

71/0

61/0

گویه 
1

گویه 
3 63/0

گویه 
12

e3

69/0

59/0

ترس ارزیابی منفی
گویه 

6

9گویه 

گویه 
8

e7

e6

e5

گویه 
5

e8

گویه 
11

e4

e2

e1

R٢= 15/0

64/0

74/0

79/0

81/0

57/0

81/0
گویه 

2
عاطفه منفی

گویه 
1

e
11

e
13

گویه 
3

گویه 
4

گویه 
5

گویه 
6

e
12

e
14

e
16

e
15

R٢= 13/0

60/0

55/0

71/0

70/0

76/0

64/0
گویه 

8
عاطفه مثبت

گویه 
7

e
17

e
19

گویه 
9

گویه 
10

گویه 
11

گویه
12

e
18

e
20

e
22

e
21

R٢= 30/086/0 63/0

استرس تحصیلی

والد/استرس ناشی از انتظارهاي معلم

e
10

e9 e
24

27/0-

16/0-

19/0

26/0

استرس ناشی از انتظارها از خویشتن



بی منفی و بهزیستی هیجانیاسترس تحصیلی، ترس از ارزیا

67/67

، 92/0، 95/0، 62/1، 60/324به ترتیب برابر با RMSEAو 
ارزش عددي مقادیر . به دست آمد044/0و 90/0

برازش براي مدل کلی اصالح شده، نیکوییهايشاخص
.دهدها نشان میبرازش مطلوب مدل مفروض را با داده

6شکل 
پیش از عاديمثبت و منفی در نوجوانان هعاطفباترس از ارزیابی منفی هتحصیلی ادراك شده در رابطاسترسنسبی ايواسطهاثر 

مدلاصالح

ینی متغیرهاي عاطفه بنتایج مربوط به پیش7شکل 
مثبت و منفی نوجوانان عادي را از ترس از ارزیابی منفی با 

. دهداي استرس تحصیلی ادراك شده نشان میاثر واسطه
دهد که هاي نیکویی برازش مدل ساختاري نشان میشاخص

. ها برازش قابل قبولی داردمدل مذکور پس از اصالح، با داده
ندگی نمرات استرس تحصیلی درصد از پراک37در این مدل، 

. ادراك شده از طریق ترس از ارزیابی منفی تبیین شد
21هاي عاطفه منفی و درصد از پراکندگی نمره16چنین هم

هاي عاطفه مثبت از طریق ترس از نمرهدرصد از پراکندگی
. بینی شدارزیابی منفی و استرس تحصیلی ادراك شده پیش

ی در گروه نوجوانان عادي، اي نسبدر مدل اثر واسطه
تمامی ضرایب مسیر بین متغیرهاي مکنون از لحاظ آماري 

در این مدل، رابطه بین ترس از ارزیابی منفی . معنادار بودند
. با استرس تحصیلی ادراك شده مثبت و معنادار بود

بین ترس از ارزیابی منفی با عاطفه مثبت، چنین، رابطههم
در . ا عاطفه منفی، مثبت و معنادار بودمنفی و معنادار و ب

نهایت، رابطه بین استرس تحصیلی ادراك شده با عاطفه 
. منفی، مثبت و معنادار و با عاطفه مثبت، منفی و معنادار بود

اي نسـبی در گـروه نوجوانـان    بر اساس مدل اثـر واسـطه  
تیزهوش، اثر غیرمستقیم تـرس از ارزیـابی منفـی بـر عاطفـه      

ز طریـق اسـترس تحصـیلی ادراك شـده بـه      مثبت و منفـی ا 
دست آمد که از لحاظ آماري به15/0و -12/0ترتیب برابر با 

). p>05/0( معنادار هستند 
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7شکل 
عاديانان مثبت و منفی در نوجوهعاطفباترس از ارزیابی منفی هشده در رابطتحصیلی ادراكاسترسنسبی ايواسطهاصالح شده اثرمدل

ارزي حاضـر، آزمـون هـم   پـژوهش با توجه به این کـه در  
روابط ساختاري در الگوي پیشنهادي در دو گروه تیزهـوش و  

مــدل، روابــط ســاختاري در مــورد توجــه بــوده اســتعــادي
عـادي مفروض به تفکیک براي هر یک از دو گروه تیزهوش و 

ـ     .آزمون شد ط به منظـور آزمـون تغییرناپـذیري گروهـی رواب
ارزي روابـط سـاختاري در دو   مفروض، هممدلساختاري در 

بر این اساس، .قرار گرفتمورد بررسیعاديگروه تیزهوش و 
هاي تسـاوي  گیري پایه بدون محدودیتابتدا یک الگوي اندازه

سـپس،  . ایجـاد و آزمـون شـد   عـادي در دو گروه تیزهوش و 
در یکـی از  . گیري در دو گروه آزمون شـد تغییرناپذیري اندازه

هاي تحلیل عاملی تاییدي چندگروهی، دو گروه از طریق طرح
برازش ایـن  وتساوي تمامی بارهاي عاملی آزاد، محدود شدند
، 3در جـدول  . الگوي تحلیل عاملی چندگروهی مطلـوب بـود  

گیري در دو گروه هاي اندازهد که وزندهنشان می2χΔمقدار
ــوش و  ــان تیزه ــادينوجوان ــد ع ،p=07/0(مســاوي بودن

86/27=)18(2χΔ( .  سپس، دو گروه از طریق ایجاد تسـاوي
2χΔ، مقدار3در جدول . هاي ساختاري محدود شدنددر وزن

محـدودیت و الگـوي بـدون    دهـد کـه در الگـوي بـا    نشان می
ــاي ســاخوزن،محــدودیت ــان  ه ــروه نوجوان ــراي دو گ تاري ب

ــوش و  ــاديتیزهـــ ــد  عـــ ــاوي بودنـــ ،                 p=09/0(مســـ
57/32)=23(2χΔ( .  ــاد ــق ایج ــروه از طری ــت، دو گ در نهای

در جـدول  . هاي ساختاري محدود شـدند تساوي در کواریانس
دهـد کـه در الگـوي بامحـدودیت و     نشان مـی 2χΔ، مقدار3

هـاي سـاختاري بـراي دو    سکواریـان ،الگوي بدون محدودیت
ــوش و   ــان تیزهـ ــروه نوجوانـ ــاديگـ ــد عـ ــاوي بودنـ مسـ

)11/0=p،82/32)=24(2χΔ(.

3جدول 
عاديمفروض در نوجوانان تیزهوش و الگوينتایج آزمون تغییرناپذیري گروهی 

2χΔdfΔpالگو

85/271807/0گیريهاي اندازهالگوي با محدودیت وزن
57/322309/0هاي ساختاريمحدودیت وزنالگوي با

82/322411/0هاي  ساختاريالگوي با محدودیت کواریانس
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بحث
اسـترس ايواسـطه نقـش  هدف بررسـی  حاضر با پژوهش

بین تـرس از ارزیـابی منفـی و    هتحصیلی ادراك شده در رابط
هـدف دیگـر پـژوهش، بررسـی    . بهزیستی هیجانی آزمون شد

اي اســترس د تشــابه در نقــش واســطهوجــود یــا عــدم وجــو
تحصیلی در رابطه ترس از ارزیابی منفی و بهزیستی هیجـانی  

ايواسـطه یک مـدل از طریق در نوجوانان تیزهوش و عادي، 
اسـترس نشـان داد کـه   ایـن پـژوهش   نتایج .بودتعدیل شده

بین تـرس از ارزیـابی منفـی و    هرابطدرتحصیلی ادراك شده
نقش .کندمیاي ایفانقش واسطهان بهزیستی هیجانی نوجوان

بـین تـرس از ارزیـابی    هتحصیلی در رابطـ استرسايواسطه
دشـواري  هدهد که تجربـ منفی و بهزیستی هیجانی نشان می

هاي تحصیلی از طریق ایجـاد  فردي در محیطدر تعامالت بین
بــه دلیــل عــدم واي مــوقعیتی محــدودیت در منــابع مقابلــه

دهـی بـه   فرصـت پاسـخ  ، اجتمـاعی دسترسی به شبکه روابط 
مسـتعد  را مطالبات زندگی تحصیلی را محدود کـرده و افـراد   

بـه بیـان دیگـر، همسـو بـا     . کنـد هیجانات منفـی مـی  هتجرب
-اسـترس در مطالعـات 1بسـط فرضـیه اي برآمـده از  هـ آموزه
روابـط بـا   هکه تجربدر حالی،)2007شوارزر و کنول، (مقابله

شیدن به منابع روانشناختی افـراد  دیگران از طریق وسعت بخ
هـاي  الزم براي مدیریت پیامدهاي رویارویی با موقعیتهزمین

آورد، محرومیت از تجارب حمایتی بـه  انگیزاننده را فراهم می
فردي با محدود سـاختن منـابع   تعامالت بینهدلیل فقر تجرب

یافتـه بـا رخـدادهاي    ه سـازش فرد فرصت مواجهشناختیروان
با شرایط مواجههپیامدهاي هتبع آن مدیریت بهینمنفی و به 

عالوه بر ایـن، نتـایج برخـی از    . دهدانگیز را کاهش میچالش
هـاي  اضـطراب در موقعیـت  هدهد که تجربمطالعات نشان می

مـد و غیرمـرتبط بـا    ااز طریق فراخـوانی افکـار ناکار  ،پیشرفت
ام سازي براي مواجهه با تجارب ناکـ روي و زمینهتکالیف پیش

منفـی در افـراد   هـاي تحصـیلی در فراخـوانی هیجـان   هکنند
التو، ؛ پیتـارینن، سـوینی و پیهـ   2001پاکلـک،  (اثرگذار است

بخـش یـک  عنوانحاضر به پژوهشهچنین، یافتهم).2014
) 2006هـامن،  (2اسـترس تولید ههاي نظریاطالعاتی از آموزه

در تبیین پدیدایی تجـارب هیجـانی منفـی بـه طـور تجربـی       
، اسـترس تولیـد  هبنابراین، همسـو بـا  نظریـ   . کندحمایت می

1. cultivation hypothesis
2. stress generation theory

منـابع  تضـعیف  از طریـق  ،وري هیجانی سازش نایافتـه کنش
واسـترس سطوح باالیی از هرا مستعد تجربفردروانشناختی، 

.کندمنفی میهايگروه وسیعی از هیجانبه دنبال آن
استرسايواسطهنقشحاضر نشان داد که پژوهشنتایج 

بـین تـرس از ارزیـابی    هاز انتظارهاي تحصیلی در رابطـ ناشی
منفی و بهزیستی هیجانی در دو گـروه نوجوانـان تیزهـوش و    

اسـترس به بیان دیگر، نتایج نشـان داد کـه   . بودمشابه عادي
اکنـدگی مشـترك   ناشی از انتظارهاي تحصیلی در توضـیح پر 

تــرس از ارزیــابی منفــی و بهزیســتی بــین منــابع اطالعــاتی
ــان تیزهــوش و هیجــا ــوان عــادينی در دو گــروه نوجوان از ت

پذیري یبالگوي آسدر هتشاب. اي برخوردار استتبیینی مشابه
ر مواجهـه بـا پیامـدهاي    دعاديو دو گروه نوجوانان تیزهوش 

فـردي بـا   هـاي بـین  بـدکارکردي گریزناپذیر هیجانی ناشی از 
لش زمینه را براي به چـا ،زاي تحصیلیاسترستجارب واسطه

آوري مواضع فکري برآمده از رویکردهاي سنتی تـاب کشیدن
روانشناسـی تیزهوشـی   در حیطـه مطالعـات  پـذیري و آسیب

همسـو  نتایج پژوهش حاضر به بیان دیگر، . فراهم آورده است
روانشناسـی  مطالعـات ههاي فکري جدیدتر در عرصکردبا روی

تاس)2009(ن و ماري وو بار) 2007(ن وبارتیزهوشی مانند
وضـوح تیزهوشـی هیجـانی و اجتمـاعی، بـه     هبا طرح ایدکه

را در عاديپذیري دو گروه تیزهوش و آسیبالگوي در هتشاب
هـاي  ظرفیـت شـناختی ماننـد   هـاي روان غیاب برخی کیفیـت 

بنـابراین،  . هیجانی و اجتماعی در کانون توجه خود قرار دادند
آوري وتــابترکیبــی مــدل ه، بــا طــرح ایــدپــژوهش حاضــر

هـاي سـنتی   را براي خروج دیدگاهنوینیحل راهپذیريآسیب
.کندبست فکري معرفی میاز این بن

بـر  پذیري آوري و آسیبتابترکیبیزیربنایی فکري مدل 
تمـایزات  دومقولگی در فرایند توصـیف و تبیـین   هگذار از اید
هـاي  در گـروه انگیـز لشمواجهه با رویدادهاي چـا مشهود در

ترکیبــیبــر اســاس مــدل. اســتوار اســتعــاديتیزهــوش و 
ــاب ــآوري و آســیبت ــذیري، تجرب مصــونیت از پیامــدهاي هپ

هاي دشـوار در بافـت تعامـل بـا     موقعیتبا رویاروییهچندگان
که در گرو عضویت فرد به یکی از دو گـروه  ، قبل از آندیگران

هـایی  منـدي از کیفیـت  باشد، محصول بهرهعاديتیزهوش و 
شان موفق و غیرموفـق را از یکـدیگر تفکیـک    است که تیزهو

بنــابراین، ). 2009ن و مــاري، و؛ بــار2007ن، وبــار(کنــد مــی
منـد بـه روانشناسـی    عالقـه پزوهشگرانگیري جهتهمسو با 
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پـذیري بـا وسـعت    آوري و آسیبتابترکیبی تیزهوشی، مدل 
معنایی مفهوم تیزهوشی، ضـرورت تمرکـز بـر    هدادن به دامن
وانشناختی مختلف را به موازات توجـه بـر   هاي رنقش کیفیت

.پذیردعناصر شناختی میهنقش تعیین کنند
پذیري حاضر، تعمیمپژوهشهاي برخی از محدودیت

این ، نتایج نخست. کندنتایج آن را با محدودیت مواجه می
به دلیل استفاده از ابزارهاي خودگزارشی به جاي پژوهش

رکت کنندگان را به ممکن است مشا،مطالعه رفتار واقعی
هاي مبتنی بر کسب تایید اجتماعی و استفاده از شیوه

. اجتناب از بدنامی مربوط به عدم کفایت فردي ترغیب کند
هاي خودگزارشی از به بیان دیگر، به منظور تایید مقیاس

. هاي بالینی استفاده نشدمشاهده رفتاري و دیگر شاخص
وابط ساختاري بین حاضر به منظور تحلیل رپژوهشدوم، در 

متغیرهاي چندگانه در مدل مفهومی پیشنهاد شده، از یک 
ها بنابراین، تکرار و بسط این یافته. استفاده شد1طرح مقطعی

بر این اساس، . هاي طولی استطرحکارگیريهمستلزم ب
در مدل هتحلیل نقش تفسیري منابع اطالعاتی چندگان

فراگیران در بینی تجارب هیجانی مفروض با هدف پیش
هاي تحصیلی، از طریق طرح مطالعات طولی، براي موقعیت

مند به این قلمرو پژوهشی، یک اولویت محققان عالقه
عالوه بر این، با . شوداهمیت و محوري قلمداد میپژوهشی با

توجه به نقش تفسیري متغیر جنس در بافت مطالعاتی عوامل 
ی تحصیلی، گرهاي ذهنی کیفیت زندگنشانهکنندتبیین

آزمون روابط ساختاري در مدل مفروض در دو جنس، یک 
.شودحسوب میماولویت پژوهشی مهم 

در مجموع، نتایج پژوهش حاضر با حمایت تجربی از توان 
بینی پیشبرايمنتخب در الگوي مفروضعواملتفسیري 

هاي تحصیلی، همسو با تجارب هیجانی فراگیران در محیط
من، لرنر و لی، سمیراد، کلیلکگا(هاي پیشینپژوهش

لود، کارپنتر، گاستن، فري و رپی، مک؛2013بریتون، 
-هلبیگپترمن،آیر، موراي،؛ نیوبایر، ون2013همکاران، 

،نالی و فیلیپات، مکهیرن، ریس؛ 2013، النگ و همکاران
)2013همکاران،تر، کامر و یوئن، هربرت، فرمن، گو؛2012

مختلف مانند ايهاي مداخلههامبرناستفاده از ضرورت 
، آموزش 3آموزش تغییر توجه،2هاي اجتماعیآموزش مهارت

را با هدف توسعه و تقویت 5و آموزش مواجهه4رتغییر تفسی
بیش از پیش مورد تاکید ،هاي اجتماعی افرادمهارتهخزان

. دهدقرار می

1مراجع

. و پـاییزي، م ، .ع. ، طرخـان، ر .، نقش، ز.، گراوند، ف.شکري، ا
هاي روانسنجی فرم کوتاه مقیاس ترس از ویژگی). 1387(

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران . ارزیابی منفی
.316-14،325، )اندیشه و رفتار سابق(

ــروزمنش، ا ــکري، ا.فی ــاملی ). 1394. (، و ش ــذیري ع تغییرناپ
گیري نسخه کوتاه مقیـاس تـرس از ارزیـابی    الگوي اندازه

فصلنامه افـراد  . منفی در نوجوانان تیزهوش و غیرتیزهوش
.، زیر چاپاستثنایی
). 1388. (ا. ، و سنگري، ع.، شهرآراي، م.، فرزاد، و.فوالدوند، خ

اثر حمایت اجتماعی، اسـترس تحصـیلی و خودکارامـدي    
ــمانی   ــی و جس ــالمت روان ــر س ــیلی ب ــلنامه . تحص دوفص

.81-2،93روانشناسی معاصر، 

1. cross-sectional

نقـــش ). 1392. (، و شـــهیدي، ش.، شـــکري، ا.طـــاعتی، ف
بینـی در رابطـه بـین تجـارب تحصـیلی      اي خـوش واسطه

دوفصلنامه روانشناسـی  . زا و واکنش به این تجارباسترس
. 73-8،90معاصر، 

. ، و طـوالبی، س .، امرایـی، م .، خدایی، ع.، شکري، ا.گراوند، ف
قیـاس  هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتـاه م ). 1390(

12-18آمـوز  ترس از ارزیـابی منفـی در نوجوانـان دانـش    
.66-7،94مطالعات روانشناختی، . ساله شهر تهران

سـاختار  3تغییرناپزیري). 1391. (و شکري، ا. جبلی، م2ملکیان
تنیـدگی ناشـی از انتظارهـاي تحصـیلی در     5سیاهه4عاملی

ــلنامه . دانـــش آمـــوزان تیزهـــوش و غیرتیزهـــوش  فصـ
.291-303، 31شناسان ایرانی، روان: روانشناسی تحولی

2. social skill training
3. attention modification training
4. interpretation modification training
5. exposure training
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