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The Comparison of Self-Efficacy Beliefs and Mental Health between
Gifted and Normal Students
GholamAli Afrooz1, Ali Akbar Arjmandnia2, *Hossein Taghizadeh3, Sogand Ghasemzadeh4, Razieh Asadi3

Objective: The purpose of this study was to compare selfefficacy beliefs and mental health and their relationship
between gifted and normal students.
Methods: A cross-sectional study was conducted. The sample
of this study was randomly selected and consisted of 100
students (50 gifted student and 50 normal students) in Babul.
Data were collected by Sherer’s General Self-Efficacy Scale,
General Health Questionnaire and Raven’s Intelligence Test
(Adult forms). Independent t-test, Pearson's correlation and
multivariate regression tests were used to analyze the data.
Result: There were significant differences between the
average mental health (p= 0.001) and self-efficacy beliefs
(p= 0.005) of gifted and normal students. Also, there were
significant relationships between self-efficacy beliefs and
mental health and its components in gifted and normal
students (p= 0.01, r= 0.650).
Conclusion: According to the results, it seems that normal
students had lower levels of mental health as compared to
gifted students. It is recommended that students of normal
schools by psychologists, counselors and other staff in the
schools, more attention to them.
Keywords: Self-Efficacy Beliefs, Mental Health, Gifted and
Normal Students

چکیده

.۳  ایرران؛، تهرران، اسرتادیار دانشرگاه تهرران، دکتررای روانشناسری و آمروزش کودکران اسرتثنایی.۲  ایران؛، تهران، استاد دانشگاه تهران، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی.۱
 ایرران؛، تهرران، ، دانشرگاه تهرران، دانشرووی دکتررای روانشناسری و آمروزش کودکران اسرتثنایی.۴  ایران؛، تهران، دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Hosseintzk@gmail.com : *رایانامه. ۱۱۱۱۰۸۲۱۱۹۰ : *تلفن. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، خیابان گیشا، تهران:*آدرس نویسندٔه مسئول
.**این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی میباشد

72

1. PhD of Psychology and Education of Exceptional Children, Professor of Tehran University, Tehran, Iran; 2. PhD of Psychology and Education of
Exceptional Children, Assistant Professor of Tehran University, Tehran, Iran; 3. MA of Psychology and Education of Exceptional Children, Tehran
University, Tehran, Iran; 4. PhD student of Psychology and Education of Exceptional Children, Tehran University, Tehran, Iran.
* Correspondent Author Address: Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Geisha St., Tehran, Iran. *Tel:
+98(911)5829065 *E-mail: Hosseintzk@gmail.com

دریا

 مسایبرو باورهرای خودکارآمردی و سر م، هرد ایرن ورشوهم:هدف
.روان و بررسی ارتباط آنها در میان دانمآموزان تیزهوش و عادی بود
۰۱  دانمآمررروز۱۱۱  نمونرررو ایرررن ورررشوهم متشرررک از:روشبررسیییی
 دانمآموز عادی) در شهرستان باب بودنرد کره۰۱ دانمآموز تیزهوش و
 مسیرا، ابرزار بره کرار گر تره شرده.به صرور تاراد ی انتبراد شردند
 ورسشرنامه سر م عمرومی و آزمرون هروش،خودکارآمدی عمومی شرر
 مسطعی بوده- طرح وشوهم یک طرح تحلیلی.ریون رم بزرگبال) بود
 از آزمونهررای ترری مبررتس و همببررت ی،و برررای توزیرره تحلی ر دادههررا
.ویرسون استفاده شد
 یا ترررههای ورررشوهم نشررران داد کررره برررین میررران ین باورهرررای:یافتیییهها
) دانمآمرروزانp=۱٫۱۱۰ ) و سرر م روانp=۱٫۱۱۱ خودکارآمرردی
.مررردار تیزهررروش و مررردار عرررادی تفررراو معنررراداری و رررود دارد
 بین باورهای خودکارآمدی و س م روان و مؤلفرههای آن در،همچنین
،r=۱٫۹۰۱ دانمآموزان تیزهوش و عادی ارتباط معنراداری و رود دارد
.)p=۱٫۱۱
 به نظر می رسد که دانمآموزان مردار، با تو ه به یا تهها:نتیجهگیری
عادی در قیا با دانمآمروزان مردار تیزهروش سر م روان کمترری
دارنررد ل ر ا توصرریه مرری شررود کرره دانررم آمرروزان مرردار عررادی توس ر
 مرورد تو ره بیشرتری،  مشاوران و سایر کارکنان این مدار،روانشناسان
.قرار گیرند
 دانمآمررروزان، سررر م روان، باورهرررای خودکارآمررردی:کلییییدوا هها
.تیزهوش و عادی

۱۳۱۲/۹/۲۱ :

Received: 11/9/2013

Accepted: 2/10/2013

Abstract

۱۳۱۲/7/۱۱ :و یرش

MEJDS, Vol 3, No. 3, Winter 2013, 27-38
Downloaded from jdisabilstud.ir at 16:01 +0430 on Tuesday July 17th 2018

۳

مقاله
پژوهشی

اخت ال

مقدمه

روان ۱اسرر  .آنهررا

وشوهشررگران ایررن رشررته سرر م

همیشه سعی داشتهاند تا با داشتن تعریف امع و کام
از ایررن مفهرروم و بررسرری عررواملی کرره در س ر م

روان

انبان نسم دارد به انبان برای رسیدن به تعرادل رویری

و آرامررم یررری و کمررال مطل رود کمررک کننررد .ت ر مین
س م

روانی گروههای مبتلف امعه یکری از مبرا

هررر کشرروری اسر  .کرراو ن

۲

 )۱۱7۱سر م

روان را

شام سازگاری مرداوم برا شررای مت یرر و تر ش بررای
محیطری

تحسق اعتدال بین تضادهای درونی و الزامرا

در یال ت ییرر میدانرد  .)۱رویرد ۳نیرز نشرانو سر م

روان را و ررود تعررادل و همرراهن ی بررین نهرراد ،خررود و
راخررود و سررطوح خودآ گرراهی و ناخودآ گرراهی قلمررداد
 .)۲سررازمان هررانی بهداشر  ،4سر م

نمرروده اسر
روان را عبار

رد در برقراری ارتباط مروزون

از قابلی

و هماهنگ با دیگران ،توانایی در ت ییر و اص ح محی

ا تماعی خویم و ی مناسر
هیوررررانی و تمررررای

گلدشتاین 5س م

و منطسری تعارضهرای

شبارررری خررررود میدانررررد .)۳
روان را تعادل برین اعضرا و محری

در رسیدن به خود شکو ایی میداند  .)۴لهبراییزاده و
روان را اسرتعداد روانری بررای

مرادی  )۱۳۸۹سر م

همرراهن ی ،خوشررایند و مررؤ ر کررار کررردن ،انعطا و ر یر
بررودن در موقعی هررای دشرروار و داشررتن توانررایی برررای
بازیابی تعادل خرود تعریرف کردهانرد  .)۰آدلرر سر م

روان را داشررتن اهرردا

مشرربب ،رواب ر خررانوادگی و

ا تماعی مطلود ،کمک به همنوعران و کنتررل عواطرف
و ایباسرررا
شبارری

خرررود میدانرررد  .)۳الگررروی را ررررز از

سررالد و سر م

روان ،انبررانی اسر

ببرریار

کارآمررد و ب را کررنم و کررارکرد کام ر کرره از تواناییهررا و
اسررتعدادهاش بهررره میگیرررد و دارای ویشگیهررایی ماننررد
آمررادگی برررای کبر
آزادی و خ قیررررر

توربرره ،ایبررا

توربرره ،ایبررا

و آ ریننررررردگی اسررررر

 .)۳طبرررررق

برآوردهررای سررازمان هررانی بهداشرر  ،میررزان شرریو
1. Mental Health
2. Kaplan
3. Freud
4. World Health Organization
5. Goldstein

رو بررره ا رررزایم اسررر ؛ ایرررن در یرررالی اسررر کررره در

برنامهریزیهای توسعو ا تماعی و اقتاادی ،وایینترین
اولویررررر

بررررره آنهرررررا داده میشرررررود  .)۹مطالعرررررا

همهگیرشناسری اخررت ال

روانرری انوررام شررده در ایررران،

مت یررر بررودن شرریو ایررن اخررت ال

از  ۱۱٫۱تررا ۳۱٫۲

درصررد را دالل ر

میکننررد  .)7عوام ر متعررددی ممکررن

در س م

روان دانمآموزان تیزهوش ت یر داشته

اس

باشررند .یکرری از ایررن عوامرر  ،باورهررای خودکارآمرردی

اس  .از دیدگاه بندورا 6خودکارآمردی ،توانرایی ررد در
انوام عم خاص در کنار آمردن برا یرک موقعیر

اس ر

ویرشه

 .)۸برره عبررارتی ،خودکارآمرردی برره قضرراو های

ا راد در رابطه برا تواناییهایشران بررای بره مرر رسراندن
میشرررود .)۱

سررطوح طرایرری شرردر عملکرررد اطرر

ییطررههای مبتلررف خودکارآمرردی عبارتنررد از :الررف)
خودکارآمدی ا تماعی :بهمعنای ادراک ررد از توانمنردی
خرود در رسریدن بره معیارهرای ا تمراعی و ارتباطرا

ا تمراعی اسر ؛ د) خودکارآمردی تحاریلی :برهمعنای
ادراک ررد از توانمنردی خرود در یرادگیری ،یر مبرا
تحایلی و دستیابی به مو سی های تحایلی و دستیابی
برره مو سی هررای تحارریلی اس ر ؛ ) خودکارآمرردی

هیوانی :بهمعنای ادراک رد از توانمندی خود در کنترل و
مدیری

هیوانها و ا یار منفی اسر ؛ د) خودکارآمردی

بمانی :بهمعنای ادراک رد از توانایی بمی ،اطمینان
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یکررری از مفررراهید بنیرررادی روانشناسررری مرررورد تو ررره

روانی در کشورهای صرنعتی و دریالتوسرعه

در انورام عالی هرا و مهار هرای یزیکری و همچنرین

اطمینان از ت یرگ اری مثب
 .)۱۱-۱۲تحسیسررا
ایبرررا

بمانی بر ا راد دیگرر اسر

اخیررر بنرردورا نشرران داده اسر کرره

خودکارآمررردی کرررد برررا ا رررزایم شرررار روانررری،

واسخهای ضعیفتر به درد ،ان یزش کمترر بررای ویگیرری
برنامههای مربوط به س متی و تندرسرتی ،همببرته اسر .
همچنررین ایبررا

خودکارآمرردی زیرراد بررا شررار روانرری و

واسررخهای زیبررتی کمتررر برره شررار روانرری ،قرردر

انطبررا

بیشرررتر و ع قهمنررردی زیرررادتر بررره برنامرررههای سررر متی و
تندرستی همببته اسر  .باورهرای خودکارآمردی برر طررز

تفیررر ا ررراد ،گگررون ی رویررارویی بررا مشررک
هیوانی ،تامیدگیری مسابله با استر

انتباد اهدا

 ،سر م

و ا بردگی ،)۱۳

و دسترسی به آنها  )۱۴تر یر میگر ارد.
6. Bandura
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باورهرررای خودکارآمررردی از طر ررری در بهبرررود ر ترررار و
س متی و رضای مندی از زندگی نسم دارد و از طرر
باورهرا اسر

و مشرک

 .)۱۳باورداشرتن بره نراتوانی در ت ییرر

شرایطی که بهطور معنرادار برر زنردگی ررد تر یر دارنرد،
باعرر

ایبررا

بررررا نمرررررا

خودکارآمررردی تحاررریلی ،بیشرررترین همببرررت ی را برررا
ا بردگی دارد  .)۲۲نتای ورشوهم والدونرد ،ررزاد،
شهرآرای و سن ری  )۱۳۸7نشان داد که سطوح باالتر

بره رویردادهای شرارآور میشرود.

س م

روانی -بمانی از طریق نمرا

ا تمررراعی ،خودکارآمررردی تحاررریلی و نمررررا کمترررر

هن امی که ا راد خود را در بهدس آوردن ویامردهای برا

استر

تحایلی ویمبینری میشرود  .)۲۳در ورشوهم

ارزش ناتوان میبیننرد ،ا بررده میشروند .قضراو های

دیگر که توس محمد امینی و همکاران  )۱۳۸7تح

رد در کارایی خرود ،هن رام نراتوانی در ت یرگر اری برر

عنوان رابطو هوش هیوانی برا خودکارآمردی و سر م

آسری و یری نبرب

ورروگی ،بیهررودگی ،غمگینرری و

ا بررررردگی رابطررررو معیررررو

داشررررته و

بیشتر یمای

رویدادها و نارضایتی از یوادث ویرامونی هبرتو اصرلی

روان و مسایبررو آنهررا در دانمآمرروزان ممترراز و عررادی

 .)۱۰ا رراد

انوررام شررد ،نتررای نشرران داد کرره هرروش هیوررانی بررا

دارای خودکارآمرررردی ضررررعیف ،تیررررالیف و کارهررررا را

روان در هررررر دو گررررروه از

ایبرا

بیکفرایتی ا رراد ا بررده اسر
ا رزایم اسرتر

دشوارتر میبینند و ایرن باعر

خودکارآمرررردی و سرررر م

در آنران

دانمآمررروزان رابطرررو معنررراداری داشرررته و برررین هررروش

آرامم و نزدیکی به تیالیف مشک میشود  .)۱کاورارا

معنرراداری و ررود دارد  .)۳همچنررین وشوهشرری

میشود ،در مسابر باورهرای خودکارآمردی قروی باعر
 )۲۱۱۴در وشوهم خود بدین نتیوره دسر

بررین خودکارآمرردی و مشررک

یا ر کره

ر ترراری و روانرری رابطررو

معنررررراداری و رررررود دارد  .)۱۹یا ترررررههای مطالعرررررو
سیوکاگینگ و استفن

۱

 )۲۱۱۱یراکی از آن اسر کره

ا زایم خودکارآمدی با بهبود س م

روان رابطه دارد؛

هیورررانی ،خودکارآمررردی و سررر م

تفرراو

توسرررر ا ررررروز و معتمرررردی  )۱۳۸۴تحرررر

خودکارآمدی و س م

تیزهوش انوام شد و نتای آن نشان داد که بین س م
روانررری و ابعررراد خودکارآمررردی تررر ش ،اسرررتعداد و
بازخورد) رابطو معنادار و ود دارد .)۲۴

ایررن مطالعرره ا ررزایم خودکارآمرردی و راهدکررردن یررک
محررری ا تمررراعی یمای کننرررده از آنهرررا را از ملررره

عرررادی ،ایرررن اسررر کررره اخرررت ال

راههای کمک به ا رادی که از اضطراد و ا بردگی رنر
میبرند ،میداند  .)۱7اسرمی

و بینترر )۱۸؛ برارلو ،

کولن و راو  )۱۱و اندلر  )۲۱نیز بین خودکارآمدی و
ا بردگی و اضطراد رابطو معیرو

و معنرادار یا تنرد.

تررررری  )۱۱۱۴در وررررشوهم خررررود نشرررران داد کرررره
خودکارآمدی زیاد ،س م

برمانی و روانری بیشرتری

را برررهدنبال خواهرررد داشررر ؛ در یرررالی کررره انتظرررارا

عنرررروان

روانی در دانمآمروزان عرادی و

از دالی تفاو

۲

روان در دوگرررروه

میان دو گروه دانمآمروزان تیزهروش و
روانشرررناختی در

دانمآمرروزان تیزهرروش شرریو بیشررتری نبررب

برره ا ررراد

عادی بهخاوص در سنین نو روانی و بزرگبرالی دارد؛
زیرا این ا راد بهدلی تواناییهای شناختی خود نبب
تعارضا

بین ردی یبا تر بوده و ایبرا

به

از خرود

بیگان ی و شار روانی بیشتری را توربه میکننرد .)۲۰

همچنین ،طبق نظریو لومبروزو ۳میران تیزهروش برودن و

دیوان ی رابطهای و ود دارد .این نظریه مو

شرد کره

خودکارآمرردی انرردک برره اسررتفاده از راهبردهررای د رراعی

سالهرا در ا یرار عمرومی در مرورد سر م

روان ا رراد

انیار و سرزنم خرود منورر میشرود کره آن نیرز بره نوبرو

تیزهرروش شررک و تردیرردهایی بررهو ررود آیررد .طبررق ایررن

خررود ،نشرران ان بررمی و روانرری و بهزیبررتی منفرری،

رای ر دربررارر دانمآمرروزان تیزهرروش،

اضطراد ،درمانردگی و ا برردگی را در وری دارد .)۲۱
وشوهشی تح

عنوان رابطرو برین ابعراد خودکارآمردی و
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دیگر ببیاری از مبا

ا رراد ناشری از ایرن

 )۱۳۸۸انوام شد که نشران داد سرطوح خودکارآمردی

نظریرره ،تاررورا

سرزدن ر تارهای غیرقاب قبول از آنران اسر  .از ملره
این ر تارها میتوان به بدخلسی ،انزواطلبی ،4تکروی و

ا بررردگی در نو وانرران توس ر طهماسرریان و همکرراران

کمکنیردن به دیگران ،ورخاشگری ،بری براتی عراطفی،

1. Siu-kau Cheng and Stephen
2. Barlov

3. Lombroso
4. Isolationism

72

ناسررازگاری ا تمرراعی و نداشررتن رر ابی
 .)۲۹دانمآموزان تیزهوش باید برا مشرک

ببریاری

آنهرا ،توقرع و انتظراراتی

دربارر س م

مرررورد کدترررو هی قررررار گر تررره اسررر  .در مطالعرررا
بته و گریبته به آنها به صور

دانشگاهی به صور

اسر کرره والرردین ،معلمرران و دیگررران بررهطور ضررمنی یررا

کلی ورداخته میشود و این در یالی اس که کشورهایی

تلرررویحی بررره آنهرررا تحمیررر میکننرررد  .)۲7همچنرررین

که در زمینو وشوهمهای مربوط به کودکان اسرتثنایی در

دانمآموزان تیزهوش معموالً شرار روانری زیرادی بررای

دنیا ویشتاز هبتند ،تمام گروههرای اسرتثنایی را از ابعراد

میکننررد و برررای عررالیبودن در همررو زمینررهها

بهترررر برسرررند .همچنرررین زمینرررهای را بررررای

گر تن نمرههای باال یا به دس

ایبررا
ایبا

آوردن ش های خراص

ا برار و وییفهشناسری میکننرد ،ایرن یالر
۱

را

نشان ان کمالگرایی مینامند  .)۲7این شرار مو ر

مبتلف با هد مسایبه میکنند تا بتوانند از این طریرق بره
شرررناخ

برنامررهریزی صررحیو و ترردوین راهبردهررای ویشررگیری
راهد کنند؛ بنابراین ،با تو ه به وشوهمهرا و مطالعراتی

نرروعی همرن رری شررده و نمیگرر ارد ایررن دانمآمرروزان

که در سالهای اخیر در مورد باورهرای خودکارآمردی و

مبیری را انتباد کنند که برا زنردگی و ع قرو شباری

بمانی و روانی انوام شده و برا

آنهررا متناسرر

 .)۲7بررا و ررود ایررن کرره ا ررراد

اسرر

تیزهوش از توانایی تحایلی باالتری برخوردارنرد؛ ولری

به نظر میرسد کره توانرایی تحاریلی ررد بررای کراهم
اضررطراد و ا بررردگی کررا ی نیب ر  ،گررون ببرریاری از

آن بر س م

ت یرا

تو رره برره هررد ی کرره ایررن وررشوهم برره دنبررال آن اسرر
مسایبرررو باورهرررای خودکارآمررردی و سررر م

روان و

ارتباط آنهرا در میران دانمآمروزان تیزهروش و عرادی)،
زیر مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد:

رضیا

دانمآمرررروزان تیزهرررروش دگررررار تشررررویم روانرررری و

 -بین باورهرای خودکارآمردی دانمآمروزان تیزهروش و

دیگررر ،ا ررراد تیزهرروش از همرران سررالهای اولیرره دورر

روان و مؤلفرررررههای آن در میررررران

ناسررازگاریهای ا تمرراعی نیررز هبررتند  .)۲۴از سرروی
دببتان ،خود را بهعنوان ردی متفاو

ایررن ادراک ،مو رر

درک میکنند که

خودان ررارر منفرری میشررود .)۲۸

همچنین گفته میشود ا راد تیزهوش در بیشرتر مواقرع از

عادی تفاو

معناداری و ود دارد.

 -برررررین سررررر م

دانمآموزان تیزهوش و عادی تفراو

معنراداری و رود

دارد.

 -برررین باورهرررای خودکارآمررردی و نشررران ان برررمانی

سوی همباالن خود ،ا رادی خودنما ،ور ادعرا و لورو

دانمآموزان تیزهوش و عرادی ارتبراط معنراداری و رود

به شمار میروند و در برابر انتساد دیگران آسری و یرند.

دارد.

اغل

ایبا

میکنند که از سوی دیگران درک نشرده و

 -بین باورهای خودکارآمردی و اضرطراد دانمآمروزان

از ایرررن رو گوشرررهگیر میشررروند  .)۲۱موقعی هرررای

تیزهوش و عادی ارتباط معناداری و ود دارد.

آموزشی و تحایلی از عوام مهد ت یرگ ار بر باورهای

 -بین باورهای خودکارآمردی و ا برردگی دانمآمروزان

خودکارآمرردی و سرر م

روان دانمآمرروزان تیزهرروش

اسررر  .گنانچررره موقعی هرررای آموزشررری دربردارنررردر
رقاب های ناسالد و انتظارا
باشد یا در ا ر عدم

ابی

بیم از توان دانمآموزان

و برگب زدنها به کراهم

ان یزه و منزویکردن دانمآموزان بینوامرد ،میتوانرد بره
کاسررتن سرر م

روان ایررن دانمآمرروزان منوررر شررود.

همچنین ،هنوز از س م

روان و ارتباط بین این مت یرر

بررا باورهررای خودکارآمرردی در گررروه تیزهرروش مسطررع
دبیرسررتان در مسایبرره بررا دیگررر دانمآمرروزان از ملرره

دانمآمرروزان عررادی اط ر

گنرردانی نرردارید و وررشوهم
1. Perfectionism
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کنار بیایند .یکری از مشرک

اشرراره کرررد

روان دانمآموزان تیزهوش در کشورمان

تیزهوش و عادی ارتباط معناداری و ود دارد.
 -بررین باورهررای خودکارآمرردی و اخررت ل در عملکرررد

ا تمررراعی دانمآمررروزان تیزهررروش و عرررادی ارتبرررراط
معناداری و ود دارد.

روشبررسی

با تو ه به ماهی

هد

موضو وشوهم و با تو ه به ایرن کره

وشوهم یاضر ،مسایبو باورهای خودکارآمردی و

سررر م

روان و ارتبررراط آنهرررا در میررران دانمآمررروزان

تیزهوش و عادی بوده اس  ،از روش تحسیق تحلیلری-

مسطعی استفاده شد.

03

امعه و نمونو آماری :معیر

آمراری ورشوهم یاضرر

همببررت ی  +۱٫۱۱برره دس ر

شررام تمررامی دانمآمرروزان تیزهرروش و عررادی مسطررع

معنادار برود .همچنرین ،برهمنظور تعیرین روایری آزمرون،

 ۱۱۱نفررر برروده کرره از ایررن تعررداد ۰۱ ،نفررر دانمآمرروز

مسدار عددی ضری

آمد که

تیزهررروش و  ۰۱نفرررر دانمآمررروز عرررادی بودنرررد .روش

در سطو  ۱٫۱۱معنادار بود؛ بنابراین با تو ه بره معنرادار

تارراد ی خوشررهای بررود .برره ایررن

بهدس ر آمده ،میترروان نتیورره گر ر کرره

دبیرستان شهرستان باب بود .یود نمونرو ایرن ورشوهم

نمونررهگیری بهصررور

طریرق کرره ابتردا از میرران تمررام مردار
هرسررتی تهیرره شررد و سررن

بهصور

مسطررع دبیرسررتان

از بررین آنهررا ،یررک مدرسرره

شواهد همببت ی روایی م کری همزمران اسرتفاده شرد.

بررودن ضررری

همببت ی  +۱٫7۳به دس

آزمرررون ماتری هرررای ویشرررروندر ریرررون ویشرررر ته بررررای
سررررنوم میررررزان هرررروش دانمآمرررروزان دبیرسررررتانی و

تاراد ی انتبراد گردیرد .برهمنظور شناسرایی

بهدس ر آوردن بهرررر هوشرری آنرران از میررزان روایرری قاب ر

آزمودنیها بهعنوان ا راد تیزهوش و عادی ،ابتدا از میان

قبولی برخوردار اس  .در ورشوهم یاضرر نیرز ،ضرری

دانمآموزان این مدرسره ۱۹7 ،نفرر بهصرور
انتباد شدند .سن

تاراد ی

برر روی آنران آزمرون هروش ریرون

وایرررایی برررا روش آلفرررای کرونبرررا  ۱٫۹7 ،و ضرررری
همببررت ی ایررن آزمررون بررا آزمررون کت ر بررهعنوان میررزان

ا رررا شررد و دانمآمرروزانی کرره نمرررر معیررار را برره دس ر

روایی ۱٫7۳ ،به دس

آوردند نمرر هوشبهر  ۱۳۱به باال ،بهعنوان تیزهوشی و

توس واشرا شرریفی و نرایی دربرارر بررسری علر ا ر

گروههای مربوطه ایگزین شدند .همچنرین ،گروههرا از

مورد دانمآموزان گروههرای سرنی  ۱ترا  ۱۸سرالو تهرران

نمرررررر هوشرررربهر  ۱۱تررررا  ،۱۱۱بررررهعنوان عررررادی) ،در
نظررر سررن طبسررو سررنی  ۱7-۱۱سررال) و ررن
همتاسازی شدند.

وبررر)

ابزار معآوری دادهها :برای مرعآوری دادههرا در ایرن
وشوهم از آزمونهای زیر استفاده شد:
الف) آزمون هوش ریون

تحایلی در دانشگاه تربی

هنواریابی شده اس
د) مسیا

یکی از آزمونهای گروهی و ناببته به رهنرگ اسر کره

معلرد انورام گر تره برود ،در

.)۳۱

خودکارآمدی :برای سرنوم خودکارآمردی
۲

خودکارآمدی شرر و مرادوک

از مسیا

 .)۳۲ایررن مسیررا

رم بزرگبرال) :آزمرون ریرون

آمد .این آزمون طی وشوهشری کره

اسرتفاده شرد

شررام  ۱7سرؤال بررهصررور کررام

موا ق تا کام مبالف اسر  .ایرن مسیرا

سره نبره از

ر تار شام «می به آغازگری ر تار» و «می به گبرترش

ریون ۱بهمنظور انردازهگیری هروش طرایری کررده اسر .

تررر ش بررررای کامررر کرررردن تیلیرررف» و «مساومررر

آزمون ریون رم بزرگباالن برای ا رراد  ۱سراله و بیشرتر

رویارویی با موانع» را اندازهگیرری میکنرد و بره شریور ۴

طرایی شده اس  .این رم از گهار خردهآزمون تشرکی

امتیازی لیکر

در

نمرهگ اری میشود  .)۳۳ایرن مسیرا

شررده اس ر کرره هررر یررک ،از الگررو و منطررق داگانررهای

اکثراً برای انردازهگیرری خودکارآمردی عمرومی اسرتفاده

ویروی میکنند .ایرن ررم دارای  ۹۱عنارر اسر کره بره

شده اس  .اگرگه مسیرا

خودکارآمردی عمرومی بررای

سریهای  ۱۲تایی ،برا در رو دشرواری زاینرده ،تسبرید

وشوهمهررای بررالینی و شبارریتی توسررعه یا ر

شدهاند .این آزمون با تارویرهای سریاه و سرفید تردوین

سازمانها نیز بره کرار ر تره اسر  .نمررهگر اری مسیرا

شده و زمان ا ررای آن  ۴۰دقیسره اسر

 .)۳۱قابلیر

برای گویههای  ۱۳ ،۱ ،۸ ،۳ ،۱و  ۱۰از راس

امررا در
به گر

اعتماد آزمون ریون با روش بازآزمایی در دامنو  ۱٫۸۱ترا

 ۱امتیرراز اولررین گزینرره تررا  ۴امتیرراز آخرررین گزینرره) و

 ۱٫۱۱در واص ر زمررانی و گروههررای مبتلررف گررزارش

 ۴امتیاز اولین گزینره

شده اسر

 .)۳۱همببرت ی ایرن آزمرون برا آزمونهرای
 .)۳۱در

و

دامنرررو  ۱٫۹۱ترررا  ۱٫۸۹گرررزارش شرررده اسررر

وشوهم ریمانی  ،)۳۱با اسرتفاده از روش بازآزمرایی،
بین نمرا

باقیماندر گویهها از گ

به راس

تررا  ۱امتیرراز آخرررین گزینرره) اس ر  .امتیرراز کلرری از مررع

وکبلر و استنفورد -بینه ،شاخای از روایی اس که در

خام یاص از دو مریله آزمونگیری ضری

1. Raven

نمرههای تمام گویهها به دس

میآید که بره ایرن ترتیر

کمینرره آن  ۱7و بیشررینه آن  ۹۸خواهررد بررود .وودرو
کاشرررمن

۳
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آمررد کرره در سررطو ۱٫۱۱

 )۱۱۱۳در بررسررری مسیرررا

خودکارآمررردی

2. Sherer Self-Efficacy Scale
3. Woodruff & Cashman

03

عمررومی شرررر و مررادوک  ،روایرری و اعتبررار آن را ت ییررد

کردهاند  .)۳۴نتای بررسی بوگر ۱و اسمی

)۱۱۱۸

سطو باالتر یعنی خودکارآمدی عمومی در ایرن مسیرا
اسر

مرراده را برره خررود اختارراص میدهررد و توانررایی رررد در

انوررام کارهررای روزمررره ،ایبررا
ویایف ،ایبا

رضررای

مفیدبودن ،قدر

در انوررام
از

یادگیری و لر

 .)۳۰اصر رنشاد و دیگررران برررای روایرری م کرری

عالی های روزمرر زندگی را بررسی میکنرد؛ د) ع رد

آن را با مبرند مهارگر اری

مرراده را برره خررود اختارراص داده و

همببت ی درونی این مسیا

راتر  )۱۱۹۹مسایبه کردند .همببرت ی زیری مسیرا

ا بررردگی :هفرر
ایبا

بریارزشبرودن

بیارزشری ،نراامیردی ،ایبرا

خودکارآمدی عمومی شررر و مبرند مهارگر اری درونری

زندگی ،ا یرار خودکشری و آرزوی مرردن و ناتوانرایی در

تحاریلی

انوررام کارهررا را بررسرری میکنررد .نمرررر کرر هررر رررد از

مهار شده اس ) و همببت ی ویرسرون برین مسیا هرای

یاص

میآیرد.

معنادار بود  .)۳۹همببت ی ایرن مسیا هرا در مطالعرو

آزمودنی در آن عام را نشران میدهرد .مررور مطالعرا

راتر برابر با  ۱٫۳۳۳که در محاسبه ویشرر
م کور برابر با  ۱٫۳۴۲به دس
شرر و مادوک

آمد کره در سرطو ۱٫۱۱

 ۱٫۲۸7 ،)۱۱۸۲به دس

آنها اعتبار مسیا

را با استفاده از آزمون اسنرمن براون

اعتبرراریررابی رمهررای  ۲۸ ،۱۲و  ۹۱س رؤالی ورسشررنامو

آوردنرد  .)۳۲در ایرن ورشوهم

انردکی در زمینرو

وایررایی بررا روش آلفررای کرونبررا  ۱٫7۱ ،و

همببت ی درونی این مسیا

برا مبرند مهارگر اری راترر

بهعنوان میزان روایی م کی ۱٫۰۳ ،به دس
) ورسشنامو س م
توس گلدبرگ
اخررت ال

بررین  ۱۴تررا  ۲۱در هررر مسیررا  ،وخامر

وضررع

آمده اس .

گاتمن  ۱٫7۰بره دسر

۲

گهار زیر مسیا

انوررامگر ترره در کشررورهای مبتلررف هرران در زمینررو

بررا طررول برابررر  ۱٫7۹و نررابرابر  ۱٫7۹و بررا دونیمررهکررردن
نیررز ،ضررری

نمرررا

مع نمرا

بره دسر

آمد.

سر م

عمررومی دالل ر

آزمون را داشته اسر

بررر روایرری و وایررایی زیرراد ایررن

 .)۳7مطالعرا

عمررومی در ایررران انوررام

اعتباریررابی ورسشررنامو سر م

شده اس  .در وشوهم ایسر  )۳۸برا اسرتفاده از روش
آلفای کرونبرا  ،ضرری

وایرایی هرر یرک از مؤلفرههرای

روان  :)GHQ-28این ورسشرنامه

اضرررطراد ،ا برررردگی ،اخرررت ل عملکررررد ا تمررراعی و

 )۱۱7۱بررای تفییرک ا رراد مبرت بره

برابر برا ۱٫۸۰ ،۱٫۱۱ ،۱٫۸۲

روانرری از معی ر

مرا عررهکننررده برره مراکررز
 .)۳7سرؤاال

وزشکی عمومی سراخته شرده اسر

نشان ان بمانی بهترتی

و  ۱٫۸۸به دس

آمد .در ورشوهم یاضرر نیرز ،ضرری

در

وایایی ایرن ورسشرنامه برا روش آلفرای کرونبرا برابرر برا

یک طیف گهار در های اص  ،در ید معمول ،بیشرتر

 ۱٫7۹و میرررزان همببرررت ی درونررری ایرررن ورسشرررنامه برررا

در هبندی شده

ع د روانری  SCL-90کره برهعنروان شاخاری از

از ید معمول ،همیشه) به روش لیکر

اسررر کررره سرررؤاال

از راسررر

از  ۱ترررا ۴

بررره گررر

نمرررهگ ر اری میشررود .در ک ر نمرررا کررد نشرراندهنرردر
س م

روان و نمرا

بیشتر یراکی از سردان سر م

مسیا

میزان روایی اس  ،برابر با  ۱٫۹۹به دس

آمد.

روش ا را :روش معآوری دادهها در ایرن ورشوهم بره
ایررن صررور

بررود کرره ابترردا هرر

روانی اس  .این ورسشنامه ،گهار مسیا

الف) نشانههای بمانی بدنی) :هف

ماده را به خرود

انتبرررراد تارررراد ی دانمآمرررروزان ،ورسشررررنامهها برررره

ضعف و سبرتی،

آزمودنیها ارا ه شد .قبر از رواددادن بره گزینرهها ،از

اختااص میدهد و سردرد ،ایبا
ایبا

نیراز بره داروهرای تسرویتی و ایبرا

داغری یرا

سردی در بدن را بررسی میکنرد؛ د) ع رد اضرطراد:
هف

ماده را بره خرود اختاراص میدهرد و اضرطراد،

بیخوابی ،تح

شرار برودن و عاربانی

و دلشروره را
1. Bosscher
2. Goldberg

معر ینامرررهای از طرررر

ورود برره مدرسرره

رعی را در بر

میگیرد که بدین شرح اس :

MEJDS, Vol 3, No. 3, Winter 2013, 27-38
Downloaded from jdisabilstud.ir at 16:01 +0430 on Tuesday July 17th 2018

مجله مطالعات ناتوانی ،دوره  ،۹شماره  ،۹زمستان 12-۹3 ،۱۹۳1

یاکی از و ود سره عامر نهفترو همببرته و یرک عامر

بررسی میکند؛ ) اخت ل در عملکرد ا تماعی :هفر

دانشرررگاه و آمررروزشووررررورش

شهرسرتان بابر گر تره شررد و ور

آنها خواسته شد ابتدا مشباا
کنند ،سرن

توضیحا

از ورود برره مدرسرره و

ردی خود را تیمیر

برا تو ره بره دسرتورالعم هرر ورسشرنامه و

داده شده ،با دقر

بره سرؤالهای ورسشرنامه

واسخ دهند .م کهای خررو از ورشوهم نیرز ،شرام :

ابررت برره بیماریهررای عفررونی و واگیررر ،شرررو درمرران
دارویی یا انوام رایی ،ابره رایی محر تحاری یرا

07

برنامو مداخلرهای همزمران برا ایرن

خودکارآمررردی و سررر م روان و مؤلفرررههای آن در میررران

مح زندگی ،دریا

وررشوهم کرره ممکررن بررود بررر مت یرهررای ایررن وررشوهم

دانمآموزان تیزهوش و عادی ،آزمون همببت ی ویرسون بره

از مرعآوری دادههرا

یافتهها

و ورود آنهررا برره کررامنیوتر ،توزیررهوتحلیرر دادههررا بررا

اط عا

اسررتفاده از نرررما ررزار  SPSS-18انوررام گر رر  .برره ایررن

س م

صور کره ابتردا آمرار توصریفی محاسربه شرده و سرن

توصیفی مربوط بره باورهرای خودکارآمردی و

روان دانمآموزان تیزهوش و عرادی و خ صرو

نتای آزمون تی مبتس بهمنظور تعیین معنادار بودن تفاو

برای آزمون رضیه و بهمنظور آزمرودن رضریههای مربروط

میان ین نمرا

به مسایبرو میان ینهرای دو گرروه دانمآمروزان تیزهروش از

دانمآموزان تیزهروش و عرادی ،در ردول

شماره  ۱ارا ه شده اس .

نظر مت یرهای وشوهم ،از آزمون تی مبرتس اسرتفاده شرد.

همینطررور هرر تبیررین ارتبرراط بررین مت یرهررای باورهررای
دول  .۱اط عا

توصیفی و خ صه نتای آزمون تی مبتس مت یرهای باورهای خودکارآمدی و مؤلفههای س م
تیزهوش

مت یر

میان ین

باورهای خودکارآمدی

س م

روان ک آزمون)
اضطراد
ا بردگی

همررانگونرره کرره از نتررای

انحرا

میان ین

معیار

انحرا

معیار

t

۱۱٫۴۳

۰٫۳۸

۱٫7۰

۰٫۸7

۳٫۱۹

۱٫۱۱۱

۲٫7۱

۱٫۴۰

۴٫۹۱

۱٫۰۱

۱٫۲۹

۱٫۱۲۴

۲٫۳۱

۱٫۴۱

۳٫۱۸

۱٫۳۱

۱٫۴۸

۱٫۱۱۱

۲٫7۱

اخت ل در عملکرد ا تماعی

عادی
p

۱۱٫۲۱

نشان ان بمانی

روان

۲٫77

۱٫۰۱

۴٫۳7

۰٫۱7

۱٫۴۳
۱٫۳7

رردول  ۱مشرراهده میشررود،

میان ین نمرر دانمآموزان تیزهروش در مت یرر باورهرای
خودکارآمدی با تو ه به سرطو معنراداری  ،۱٫۱۱براالتر
از دانمآموزان عادی اس  .از برین مؤلفرههای سر م
روان در بررین دانمآمرروزان تیزهرروش ،میرران ین مؤلفررو

۴٫۰۱

عررادی تفرراو

مت یررر س ر م

۲٫۳۸

۴٫۱۲

۱٫۱۴

۱٫۴۸

۱٫۹۱

۱٫۴۱

۱٫۱۱۰
۱٫۱۱۴
۱٫۱۱۲

معنرراداری و ررود دارد  .)p=۱٫۱۱۱در
روان نیررز بررین دانمآم روزان تیزهرروش و

دانمآمررروزان عرررادی تفررراو

معنررراداری و رررود دارد

 .)p=۱٫۱۱۰بین دانمآموزان دو گروه ،در مؤلفرههای
اضررررررطراد  ،)p=۱٫۱۱۴ا بررررررردگی ،)p=۱٫۱۱۱

اخرررت ل در عملکررررد ا تمررراعی  )۲٫77بیشرررترین و

اخرررت ل در عملکررررد ا تمررراعی  )p=۱٫۱۱۲تفررراو

میان ین مؤلفو ا بردگی  )۲٫۳۱کمتررین مرورد اسر .

معنرراداری و ررود دارد؛ در یررالی کرره بررین دو گررروه از

روان در برررین

دانمآمرروزان در بُعررد نشرران ان بررمانی )p=۱٫۱۲۴

همچنرررین از برررین مؤلفرررههای سررر م

دانمآموزان عرادی ،میران ین مؤلفرو اضرطراد )۰٫۱7

تفاو

معناداری و ود ندارد.

بیشررترین و میرران ین مؤلفررو ا بررردگی  )۳٫۱۸کمترررین

خ صو نترای آزمرون همببرت ی ویرسرون برهمنظرور تبیرین

مورد اس .

معنادار بودن ارتباط بین باورهای خودکارآمدی و مؤلفههای

همچنررین بررا تو رره برره رردول  ،۱در مت یررر باورهررای
خودکارآمدی بین دانمآموزان تیزهروش و دانمآمروزان
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ت یرگ ار باشد ،بود.

روش توزیه و تحلی دادهها :و

کار ر

.

س م

روان در میران دانمآمروزان تیزهروش و عرادی ،در

دول شماره  ۲ارا ه شده اس .

00

دول  .۲نتای آزمون همببت ی ویرسون بهمنظور تبیین ارتباط مت یرهای مطالعهشده در میان دانمآموزان تیزهوش و عادی

ضری

همببت ی

ویرسون

باورهای

خودکارآمدی

مسدار p

۱٫۰۱۲

۱٫۳۲۳

۱٫۱۱۸

۱٫۱۱۳

ک )

بمانی

۱٫۹۰۱

۱٫۴۱۱

۱٫۰۹7

۱٫۱۱

۱٫۱۱۲

۱٫۱۱۰

همان گونه که در دول شماره  ۲مشاهده میشود ،برین
باورهررای خودکارآمرردی و س ر م

اضطراد

ا بردگی

تیزهرروش از سررطو برراالتری از س ر م

ا تماعی

روان نبررب

برره

روان ک ر ) ارتبرراط

دانمآموزان عادی برخوردار هبتند .همچنین ،نتای برا

معناداری و رود دارد  .)p=۱٫۱۱ ،r=۹همچنرین ،برین

تو رره برره سررطو معنرراداری نشرران داد کرره بررین باورهررای

اضرررررررررطراد  ،)p=۱٫۱۱۰ ،r=۱٫۰۹7ا برررررررررردگی

و عادی ارتباط معنراداری و رود دارد و ررض صرفر رد

 )p=۱٫۱۱۸ ،r=۱٫۰۱۲و اخررررررررت ل در عملکرررررررررد

میشود؛ یعنی که هر گسدر میزان باورهای خودکارآمدی

ا تمررراعی  )p=۱٫۱۱۳ ،r=۱٫۳۲۳نیرررز برررا باورهرررای

روانی رد نیز مطلرودترر

مؤلفههای نشان ان برمانی ،)p=۱٫۱۱۲ ،r=۱٫۴۱۱

خودکارآمدی ارتباط معناداری و ود دارد.

باالتر باشد ،وضعی

اس

س م

و بالعی  .این نتای تسریباً با نتای وشوهمهرای

خار ی زیر همبو اس :

بحث
هد

خودکارآمدی و س م

روان در دانمآمروزان تیزهروش

وشوهم یاضر ،مسایبو باورهای خودکارآمدی و

روان و همچنررررین ارتبرررراط آنهررررا در میرررران

سرررر م

دانمآموزان تیزهوش و عادی بود .در بررسری باورهرای

تری  )۲۱در وشوهم خود نشران داد کره سرطو براالی
باورهررای خودکارآمررردی ،سرر م

برررمانی و روانررری

بیشتری را بهدنبرال خواهرد داشر ؛ در یرالی کره سرطو

وایین باورهای خودکارآمردی بره اسرتفاده از راهبردهرای

خودکارآمدی ،نتای با تو ه بره سرطو معنراداری نشران

د اعی انیار و سرزنم خود منور میشود کره آن نیرز بره

معنراداری و رود دارد و

اضررررطراد ،درمانرررردگی و ا بررررردگی را در ورررری دارد.

داد کرره بررین دانمآمرروزان تیزهرروش و عررادی از لحررا
باورهای خودکارآمردی تفراو

رض صفر رد میشود؛ به عبار

دیگرر ،میران ین نمررر

نوبو خود ،نشان ان برمی و روانری و بهزیبرتی منفری،
ریچاردسون  ،)۱۱نشان داد که نو وانران ا بررده ،در

باورهای خودکارآمردی دانمآمروزان تیزهروش براالتر از

گندین ییطو باورهای خودکارآمدی از مله ،باورهرای

اس ر ؛ یعنرری کرره باورهررای خودکارآمرردی دانمآمرروزان

یا تههای مطالعو سیوکاگینگ و استفن  )۲۱۱۱یاکی

میان ین نمرر باورهای خودکارآمدی دانمآموزان عرادی
تیزهوش قویتر از باورهای خودکارآمردی دانمآمروزان
عادی اس  .در بررسی س م

روان ،نتای با تو ره بره

سطو معناداری نشان داد که بین دانمآموزان تیزهروش
و عادی از لحا س م

روان تفاو

معنراداری و رود

دارد و رررض صررفر رد میشررود؛ یعنرری میرران ین نمرررر
سر م

روان دانمآمرروزان تیزهرروش برراالتر از میرران ین

نمرر س م

روان دانمآموزان عادی بود .به این ترتی

کرره بررین دانمآمرروزان دو گررروه ،در ابعرراد اضررطراد،
ا برررردگی ،اخرررت ل در عملکررررد ا تمررراعی تفررراو
معنرراداری و ررود دارد .در یررالی کرره بررین دو گررروه از

دانمآموزان در بُعد نشان ان بمانی تفاو

معنراداری

و ررود نداشررته ونشرراندهنرردر ایررن بررود کرره دانمآمرروزان
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س م

روان

نشان ان

اخت ل در عملکرد

خودکارآمردی تحاریلی و ا تمراعی ،ضرعیف هبرتند.
از آن اس که ا زایم باورهرای خودکارآمردی برا بهبرود
روان رابطه دارد .این مطالعه ویشنهاد میکند که

س م

از ملرره راههررای کمررک برره ا رررادی کرره از اضررطراد و
ا بردگی رن میبرند ،ا زایم باورهای خودکارآمدی و
راهدکردن یک محی ا تماعی یمای کننرده از آنهرا
اس  .اسرمی

و بترز )۱۸؛ برارلو و همکراران  )۱۱و

اندلر و همکاران  )۲۱نیز بین باورهای خودکارآمدی و
ا بردگی و اضطراد رابطو معیرو

و معنرادار یا تنرد.

کاورارا و همکاران  )۱۹در وشوهم خرود بردین نتیوره
دس

یا

که بین خودکارآمدی و مشک

روانی رابطو معناداری و ود دارد.

ر تراری و

03

همچنین ،این نترای برا نترای وشوهمهرای داخلری زیرر
مطابس

دارد:

نتیوه دسر
سر م

دانمآمررررروزان در معررررررض رویررررردادهای منفررررری یرررررا

موقعی هررررای اسررررتر زا قرررررار میگیرنررررد ،ایبررررا

یا تنرد کره برین باورهرای خودکارآمردی برا

خودکارآمردی براال بره آنهرا کمرک میکنرد ترا بتواننرد آن

روان دانمآمروزان تیزهروش در سررطو  ۱٫۱۱و

رویدادها و موقعی ها را اداره کنند و در نتیوره خرود را

و

روانری محا ظر کننرد .از

دانمآمررروزان عرررادی در سرررطو  ۱٫۱۰رابطرررو مثبررر

معنرراداری و ررود دارد .همچنررین ،برره ایرن نتیورره دسر

یا تنرررد کررره از لحرررا باورهرررای خودکارآمررردی برررین
دانمآمرروزان تیزهرروش و دانمآمرروزان عررادی بررا ۱٫۱۰
اطمینان تفاو

معناداری و رود دارد .همچنرین ،نشران

دادنررد کرره بررین دانمآمرروزان تیزهرروش و دانمآمرروزان
عادی از لحا س م

روان برا  ۱٫۱۰اطمینران تفراو

معناداری و ود دارد .نتای وشوهم طهماسیان و اناری
 )۲۲مبتنررری برررر ایرررن اسررر کررره سرررطوح باورهرررای

خودکارآمدی با نمرا

ا برردگی رابطرو معیرو

دارد،

در برابر ببیاری از مشرک

سوی دیگر ایبا

خودکارآمدی انردک مرانع کنارآمردن

مؤ ر با موقعی های تنیدگی شده و نشرانههای مرضری و
روانی را ا زایم میدهد.

اخت ال

سرانوام ،محدودی ها این وشوهم به شرح زیر اس :

 دشررواری دسترسرری برره واسرربگویان و لرآنان هر

تیمیر ورسشرنامهها نیرز از محردودی های

این وشوهم به یباد میآید.
 -از آنوا که نمونو انتبادشده مربوط به شهرستان باب

اس  ،بنابراین در تعمید نتای به سایر نساط کشرور بایرد

به این معنری کره هرر گره سرطو باورهرای خودکارآمردی

ایتیاط کرد.

برراالتر باشررد ،میررزان ا بررردگی وررایینتررر خواهررد بررود.

 -مطالعرررو یاضرررر تنهرررا در مرررورد یمایررر

یا تررههای وررشوهم یررقشررنا  ،گمنرری و یروزآبررادی
 )۳۱نشرران داد کرره دانمآمرروزان تیزهرروش از سررطو
سر م

روانرری بهتررری نبررب

برره دانمآمرروزان عررادی
عمردر دانمآمروزان

برخوردارند .بدین ترتی که تفاو

تیزهرروش و دانمآمرروزان عررادی در ابعرراد اضررطراد و
ا بردگی بوده اس ؛ یعنی دانمآموزان تیزهوش نبرب
به دانمآموزان عادی میان ین نمررا

ورایینترری در دو

بُعد اضطراد و ا بردگی کب کرردهانرد و از وضرعی
س م

روان بهتری نبب

بره گرروه عرادی برخوردارنرد

 .)۳۸نتررای وررشوهم والدونررد ،رررزاد ،شررهرآرای و
سررن ری  )۲۳نشرران داد کرره سررطوح برراالتر سرر م
روانی بمانی از طریق نمرا

باالتر یمای

خودکارآمرردی تحارریلی و نمرررا

ا تماعی،

وررایینتررر اسرررتر

تحایلی ویمبینی میشرود .همچنرین وشوهشری توسر
ا ررروز و معتمرردی  )۲۴تح ر
س م

عنرروان خودکارآمرردی و

روانی در دانمآموزان عرادی و تیزهروش انورام

شررد کرره نتررای آن نشرران داد کرره بررین سرر م

روان و

خودکارآمدی رابطو معناداری و ود دارد.
در تو یرررره ایررررن یا ترررره میترررروان گفرررر  :باورهررررای

خودکارآمرردی عرراملی اس ر کرره بررهعنرروان یررک میررانوی
شناختی عمر میکنرد و شرناخ

و ا یرار و ایباسرا

رضررای

ا تمررراعی

دریا رر شررده و ادراکشررده ،خودکارآمرردی و سرر م
روان دانمآموزان تیزهوش و عادی انوام شرده اسر

و

به سادگی نمیتوان از تعمید نتای در دیگر دانمآمروزان
با نیازهای ویشه سبن گف .

 در این وشوهم امکان کنترل سایر مت یرها که به نوعیبا سر م

روان ارتبراط دارنرد و برر آن تر یر میگ ارنرد

مانند طبسو ا تماعی ،تادآوری ،راهبردهای مسابلهای،
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محمد امینی و همکاران  )۳در ورشوهم خرود ،بره ایرن

ا ررراد را تحررر

تررر یر قرررار میدهرررد؛ بنرررابراین ،وقتررری

سبکهای رزندوروی و  )...راهد نبوده اس .
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