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 چکیده
گرایی با فت مثبت و منفی در رابطة کمالای هیجانات پیشرپژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه

 600 همبستگی حاضر تعداد پژوهشبهزیستی تحصیلی نوجوانان تیزهوش دختر و پسر انجام شد. در 
، نسخة عدیگرایی چندبُدختر( به فهرست شناختارهای کمال 105پسر و  101آموز تیزهوش )دانش

و سیاهة فرسودگی تحصیلی پاسخ  لیت تحصیلی، سیاهة مشغوهای پیشرفتتجدیدنظر شدة پرسشنامه هیجان
مندی نمونه و در هر دو گروه نوجوانان تیزهوش دختر و پسر، مدل واسطه دادند. نتایج نشان داد که در کلِ

ها برازش مطلوبی گرایی و بهزیستی تحصیلی با دادهنسبی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة کمال
خصیص گروهی روابط بین متغیرهای چندگانه نشان داد که روابط بین داشت. عالوه بر این، نتایج ت

د. ارز بوگرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دو گروه نوجوانان تیزهوش دختر و پسر همکمال
های مربوط به نوجوانان تیزهوش دختر و پسر، تمامی همچنین، نتایج نشان داد که در مدل کلی و مدل

های گیری مدلحاضر همسو با جهت پژوهشیونی از لحاظ آماری معنادار بودند. نتایج های رگرسوزن
های های کارکردی مفاهیم غیرشناختی مانند توانشمعاصر تیزهوشی، ضرورت تمرکز بر نقش ویژگی

وری تحصیلی آنها در مواجهه با بینی کنشهیجانی/اجتماعی فراگیران تیزهوش دختر و پسر را در پیش
 دهد.انگیز مورد تاکید قرار میهای چالشتموقعی

گرایی، هیجانات پیشرفت، بهزیستی تحصیلی، مدل های جنسی، کمالتفاوت کلیدی: گانواژ
 ای تعدیل شدهواسطه
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 مقدمه
شناسی روان پژوهشسیمند به قلمرو عالقه پژوهشگرانمرور دقیق مجموعة تالش 

کید بر استقالل یافتگی نسبی دایرة دهد که تاهای اخیر نشان میدر سال 1تیزهوشی
های شناختی و غیرشناختی )هیجانی/اجتماعی( در گستراندن دامنة معنایی مفهوم توانش

تیزهوشی و ظهور و بروز ردیف مشخص و قابل دفاعی از تیزهوشی مانند تیزهوشی هیجانی 
اهد تجربی شو( از نقش بااهمیتی برخوردار بوده است. 0889)بارآن و ماری،  0و اجتماعی

برای درک بیش از پیش روند رو به رشد تیزهوشان  پژوهشگرانکه تالش نشانگر این است 
سازد )زیدنر های هیجانی/اجتماعی را برجسته میغیرموفق، ضرورت تمرکز بر نقش توانش

استقالل یافتگی میدان کارکردی  بر اساس آنچه گفته شد، از یک سو (.0812و ماتیوس، 
تی و غیرشناختی و از دیگر سوی، فقر اطالعاتی دربارة ماهیت های شناخمشخصه

شناسی تیزهوشی، روان پژوهشسیوری سازوکارهای هیجانی/اجتماعی در بافت کنش
بینی های کارکردی این عناصر اطالعاتی را در پیشضرورت تحلیل روشمند ویژگی

در  پژوهشگراین، کند. بنابرکیفیت زندگی تحصیلی فراگیران تیزهوش گریزناپذیر می
تیزهوشی، پژوهشسی های مفهومی اخیر در قلمرو گری مدلحاضر با تاسی از سلطهپژوهش 

در فراگیران  6بینی بهزیستی تحصیلیمانند تیزهوشی هیجانی و اجتماعی به منظور پیش
ای هیجانات ـ به مثابة یک رگة شخصیتی ـ، بر نقش واسطه 4گراییتیزهوش از طریق کمال

صدد است با استفاده از پژوهشگر در شود. عالوه بر این، مثبت و منفی تاکید می 5پیشرفت
 مندی هیجانات پیشرفت را در رابطة بین، واسطه0ای تعدیل شدهیک مدل تحلیل واسطه

 گرایی و بهزیستی تحصیلی در دو جنس مقایسه کند.کمال
 به فراگیری اطالقآموز تیزهوش ( دانش0815بر اساس انجمن ملّی کودکان سرآمد )

شود که هنگام مقایسة با همتایان مشابة خود از نظر سنی، تجربه و محیط، به طور بلقوه می
 دهند. این فراگیران در امور تحصیلی خودسطوح باالتری از تجارب پیشرفت را نشان می

اند که نشان داده پژوهشگردردهند. تعداد زیادی از ترند و پیشرفت بیشتری را نشان میموفق

                                                 
1. giftedness psychology 

2. social and emotional giftedness 

3. academic well-being 

4. perfectionism 

5. achievement emotions 

6. moderated mediation 
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گرایانه در پاسخدهی به مطالبات فراگیران سرآمد به دلیل برخورداری از تمایالت کمال
زندگی تحصیلی در معرض طیف وسیعی از پیامدهای منفی مانند تنیدگی تحصیلی )مافیلد، 

(، 0810)مافیلد و همکاران،  1(، راهبرد مقابلة اجتنابی0810پیترس و چاکرابورتی ـ گوش، 
گرایی مفهومی است که اغلب گیرند. کمال( قرار می0882)فاستر، کاری اهمال

گرایی به مثابة توانند تعریف دقیقی از آن ارائه کنند. به طور کلی، کمالان نمیپژوهشگر
نقص به وری است که از طریق تمایل فرد برای تالش به منظور کامل و بیای از کنششیوه

شود )گویگنارد، جاکویت و ردی مشخص میهای زندگی فنظر رسیدن در اغلب جنبه
همراه  6و رفتار خوددفاعی 0گرایی بر خودارزیابی منفی(. به بیان دیگر، کمال0810لوبارت، 

( تاکید 1902(. هماچک )1908داللت دارد )برنس،  4با احساساتِ خودپذیری مشروط
ن نتیجة کند که چنین رفتارها و احساساتی، نشانگرهای ترس از شکست به عنوامی

هنگام تعامل با دیگران  0و ارزشگذاری کمینه برای خویشتن 5ارزشگذاری عملکردبیش
های اخیر، های اجتماعی مختلف مانند مدرسه یا خانواده است. در سالمهم در موقعیت

پردازی گرایی را به عنوان یک رگة شخصیتی چندبُعدی مفهومان مختلف کمالپژوهشگر
(. بر اساس شواهد 0889؛ چان، 0880؛ رایس و اسالنی، 0880و، کنند )استویبر و آتمی

ها در روابط ، تحریف2/اجتماعیهای روانیتجربی موجود این رگة شخصیتی با دشواری
دهد )آلدیا ، رابطة معکوس با موفقیت و بدکارکردهای تحصیلی، رابطه نشان می0فردیبین

؛ ریس، ریچاردسون 0814کاربونی، ؛ گیلمن، ریس و 0811؛ ایوم و ریس، 0880و ریس، 
گرایی به مثابة یک رگة شخصیتی است که به صورت (. عالوه بر این، کمال0810و رای، 

گرای سالم، ضمن انتخاب هدفهای شود. یک فرد کمالگروهبندی می 18و نوروتیک 9سالم
ر کند. دها احساس رضامندی و خرسندی مینگرانه، در صورت دستیابی به آن هدفواقع

مندی به انتخاب استانداردهای گرای نوروتیک اساساً از طریق عالقهمقابل، یک کمال
                                                 
1. avoidance coping strategy 

2. negative self-evaluation 

3. self-defeating behaviour 

4. conditional self-acceptance 

5. overvalue performance 

6. undervalue the self 

7. social/emotional difficulties 

8.distortions in relations 

9. healthy 

10. neurotic 
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شود که شود. بنابراین، چنین تمایلی سبب مینایافتنی مشخص میپیشرفت سطح باال و دست
(. با هدف 0816ها ناکامل و ناقص هستند )گویگنارد و همکاران، فرد احساس کند هدف
گرایی سالم گرایی و استلزامات آن تمایزگذاری بین کمالاز کمالدستیابی به درکی جامع 

گرایی ان اگر برخی وجوه کمالپژوهشگرو نوروتیک ضروری است. طبق دیدگاه برخی 
های خود دست یابند به این دلیل کند تا به هدفکامالً انطباقی است و به افراد کمک می

شوند تا افراد کنند و سبب مین تسهیل میاست که تمایل آنها را برای برتری و ممتاز بود
 (.0884برای دستیابی به اهداف خود تالش نمایند )بیلینگ، اسرائیل و آنتونی، 

های کارکردی خصیصة ان ویژگیپژوهشگرهای اخیر، تعداد زیادی از در سال
، 0818، 0889، 0882اند )چان، کرده پژوهشگرایی را در بین فراگیران سرآمد کمال
گرایانه در بین فراگیران اند که تمایالت کمال(. نتایج غالب مطالعات نشان داده0810

؛ کارنبالم و 0888سرآمد در مقایسه با غیرسرآمد به طور معناداری بیشتر است )اسچالر، 
ان پیامدهای منفی تمایالت پژوهشگر(. در این بین، گروه دیگری از 0885آنلی، 

اند )گیونالی، کرده پژوهشرآمد به طور سیستمیک گرایانه را در فراگیران سکمال
(. فراگیران متمایل به استفاده از گرایشات 0815اسپیرانزا، لیوس، فارنرت، ریوال و بالیتی، 

گرایانه بیشتر عادت دارند که در انجام امور موفق باشند و این موضوع، ترس از کمال
خواهند که کارهای ایان اغلب میگرشود. کمالخیلی زیادی را در آنها سبب می 1شکست

های شکست نقص انجام دهند بنابراین، آنها خویشتن را از مواجهة با هزینهمختلف را بی
گذارد. گرایان اثری منفی میکنند. ترس از شکست، بر کمالادراک شدة فراروی دور می

 ستفاده ازشود که میل به اگرا برای پرهیز از تجارب شکست سبب میکمال تالش فراگیر
گیری از گریزی، کناره، تالش0کاریاشکال متنوعی از سازوکارهای دفاعی مانند اهمال

ـ با هدف حفط احساس خودارزشمندی ـ، در آنها قوت گیرد و  4سازیو خودناتوان 6تالش
کنند. عالوه بر این، از آنجا که از رویارویی با تجارب جدید به طور جدی خودداری می

بینند، سطوح باالتری از استرس گرا بیشتر خویشتن را در معرض فشار میلفراگیران کما
ناشی از انتظارات فرد از خویشتن و استرس ناشی از انتظارات دیگران مهم از خود را نیز 

                                                 
1. fear of failure 

2. procrastination 

3. effort withdrawal 

4. self-handicapping 
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کنند. اغلب فراگیران سرآمد با انتخاب استانداردهایی دست نایافتنی برای گزارش می
های با تجارب تحصیلی ناکام کننده واکنشوری تحصیلی خویش، در مواجهه کنش

گرایی فراگیران سرآمد با وفاداری جدی آنها نسبت به دهند. کمالشدیدی را نشان می
ارزشگذاری غیرمنطقی برای دستیابی به این رعایت استاندادهای خودوضع شده و بیش

های از ویژگی(. عالوه بر این، برخی 0810تچر و نامیستر، شود )فلاستاندادها مشخص می
، خودانتقادگری و 1گرا شامل خودانزواگریمتعارف دیگر در بین فراگیران سرآمدِ کمال

، احساس نگرانی مزمن، 6های مدیریت زمان، فقدان مهارت0دگرانتقادگری مفرط
(. به طور کلی، نتایج 0810است )کاالرد ـ سالجیت،  5گریو قضاوت 4گریکنترل

ها عالوه بر تعامالت اجتماعی و بهزیستی که این ویژگی دهدمطالعات مختلف نشان می
وری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی آنها گرا به طو خاص، بر کنشهیجانی سرآمدان کمال

؛ 0818؛ چریستوفر و شیوماکر، 0810نیز تاثیری منفی دارد )گنیلکا، آشبی و نوبل، 
 (.0815؛ آینس، 0810گویگنارد، جاکویت و البارت، 

ن مختلف با هدف تاکید بر نقش تبیینی عناصر اطالعاتی مختلف در اپژوهشگر
های مفهومی های تفسیری ردیفگرا، ظرفیتوری تحصیلی سرآمدان کمالبینی کنشپیش

؛ شیم، رابنستین و دراپوا، 0882اند )بارآن، چندگانه را در کانون توجه خود قرار داده
مهمترین دوایر مفهومی توضیح دهندة  دهد یکی از(. مرورشواهد تجربی نشان می0810

گرا، هیجانات پیشرفت هستند )تان و چان، پسایندهای چندگانة تحصیلی در سرآمدان کمال
های (. هیجانات پیشرفت به مثابة هیجاناتی هستند که به طور مستقیم به فعالیت0814

موضوع  پژوهشان با هدف پژوهشگرشوند. پیشتر پیشرفت یا نتایج پیشرفت مربوط می
اند. در حالیکه هیجانات پیشرفت فقط بر هیجانات مربوط به نتایج پیشرفت تاکید کرده

و ب(،  الف 0880)پکران، گویتز، تیتز و پری،  0نظریة کنترل ـ ارزش هیجانات پیشرفت
شود. برای مثال لذت ناشی از های پیشرفت را نیز شامل میهیجانات مربوط به فعالیت

شی از آموزش کالسی و ناکامی ناشی مواجهه با تکالیف دشوار یادگیری، خستگی نا

                                                 
1. self-isolating 

2. over self-criticism & other criticism 

3. poor time-management skills 

4. controlling 

5. judgmental 

6. control-value theory of achievement emotions 
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شوند. نظریة کنترل ـ ارزش هیجانات مصادیقی از هیجانات پیشرفت فعالیتی محسوب می
های نظری دربارة هیجانات در ترین و پراستنادترین دیدگاهپیشرفت به مثابه یکی از مطمئن

های وی اثرگذاری هیجانات در موقعیتشرایط پیشرفت بر بنیادهای نظری مربوط به الگ
آموزشی متمرکز است. نظریة کنترل ـ ارزش یک دیدگاه شناختی ـ اجتماعی دربارة 

های رویکردهای آورد. این نظریه مفروضههیجانات پیشرفت فراگیران و معلمان فراهم می
که  شودبخشد. در این نظریه فرض میرا انسجام می 0و ارزش ـ انتظار 1نظری اسناد

بینی تجارب های کنترل و ارزش مرتبط با یادگیری، آموزش و پیشرفت، در پیشارزیابی
هیجانی فراگیران دارای اهمیت زیادی است. در نظریة کنترل ـ ارزش هیجانات پیشرفت از 

گانه شناخت، هیجان و انگیزش به یک طرف، ضرورت گریزناپذیر تمرکز بر قلمروهای سه
ای الگوی پراکندگی و از طرف دیگر، تاکید بر ماهیت چرخه مثابة دوایری متداخل

مشترک بین سه قلمرو مفهومی پیش گفته در بسط توان تفسیری و تبیینی مدل پیشنهادی از 
؛ 0882؛ گوئتز، پریکل، پکران و هال، 0880، 0885سهم بسزایی برخوردار است )پکران، 

ر این نظریه، دو نوع هیجان از یکدیگر (. د0818پکران، گوئتز، دانیلز، استاپنسکی و پری، 
مدرانه در حال انجام و های پیشرفتکه به فعالیت 6قابل تفکیک هستند: هیجانات فعالیتی

شوند. هیجانات پیامدی خود شامل ها مربوط میکه به نتایج این فعالیت 4هیجانات پیامدی
کست آتی( و هیجانات )امید برای موفقیت آتی یا یا اضطراب از ش 5نگرهیجانات آینده

)غرور یا شرم متعاقب بازخورد پیشرفت( هستند. عالوه بر این، هیجانات  0نگرگذشته
( و یا به صورت 2پیشرفت یا به صورت تجاربی موقعیتی و موقت )هیجانات پیشرفت حالتی

 های پیشرفت آنها راهیجاناتی مستمر و عاداتی که فرد در رابطه با نتایج پیشرفت یا فعالیت
شوند )پکران، گوئتز، فرانزل، سازی میمفهوم 0کند )هیجانات پیشرفت صفتیتجربه می

 (.0811بارچفیلد و پری، 

                                                 
1. attribution theory 

2. expectancy-value 

3. activity emotions 

4. outcome emotions 

5. prospective emotions 

6. retrospective emotions 

7. state achievement emotions 

8. trait achievement emotions 
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( نشان دادند که هیجانات پیشرفت بر 0818لوییس، هاویلند ـ جونس و بارت )
شناختی فراگیران اثرگذارند. عالوه بر این، انگیزش، یادگیری، حافظه و سالمت روان

( نیز یادآور شدند که تجارب هیجانی فراگیران به طور 0880ان، هال و هاگ )گوئتز، پکر
مستقیم با بهزیستی ذهنی و مصادیق چندگانة کیفیت یادگیری و پیشرفت فراگیران مانند 

دهد. عالوه بر و پیامدهای پیشرفت در آنها رابطه نشان می پژوهشانگیزش، راهبردهای 
کالسی آنها مانند تعامل معلم ـ کیفیت تعمالت درون این، هیجانات پیشرفت فراگیران بر

(. در مجموع، در مطالعات اندکی بر 0880آموز اثرگذار است )میر و ترنر، دانش
گرایی و هیجانات پیشرفت مانند احساس ناکامی، احساس کمال پراکندگی مشترک بین

ده است )هیل، گناه و شرمساری، عزت نفس پایین، اضطراب، استرس و افسردگی تاکید ش
؛ بلینگ و 0885؛ موبلی، اسلنی و ریس، 0884هالسمن، فار، کیبلر، ویسنتی و کندی، 

گرایان انطباقی در مقایسه با (. در مجموع، در بین کمال0814؛ تان و چان، 0884همکاران، 
های مثبتی مانند سطوح باالتر هیجانات پیشرفت مثبت گرایان غیرانطباقی ویژگیکمال
(، تجربة سطوح باالتر عاطفة مثبت و رضامندی از زندگی )چانگ، واتکینس و 0811)شی، 

( و سطوح 0881(، وابستگی کمتر به منبع کنترل بیرونی )سادارس و اسالنی، 0884بانکس، 
( به طور 0885؛ موبلی و همکاران، 0884پایینتر اضطراب )دیکسون، الپسلی و هانچون، 

( تاکید بر توان 0814تان و چان ) پژوهشمسو با نتایج معناداری بیشتر است. بنابراین، ه
گرای انطباقی و تفسیری هیجانات پیشرفت در در پیش بینی پسایندهای چندگانة کمال

وری تحصیلی در بین فراگیران سرآمد غیرانطباقی مانند بهزیستی هیجانی/اجتماعی و کنش
 از اهمیت زیادی برخوردار است.

ان مختلف دربارة موضوعاتی مانند ظاهر جسمانی هشگرپژودر حال حاضر، در بین 
(، محبوبیت در 0880هالی و کراتر، ؛ می، کیم، مک0885)چامی ـ وبر، نارینگ و میچاد، 

بین همساالن و جنس مخالف و همچنین نگرانی دربارة موفقیت تحصیلی )فرانسیس، 
( 1990آشبوی )های جنسی تاکید شده است. اسالنی و ( بر نقش تبیینی تفاوت0888

گرایی با یکدیگر متفاوتند. نتایج این دریافتند دو جنس به طور معناداری از نظر کمال
تر ارزیابی نمودند و آن گرایی را منفینشان داد که زنان در مقایسه با مردان کمال پژوهش

ای تر نیز تجربه کردند. عالوه بر این، در مقایسه با پسران، دختران بررا پریشان کننده
( و والدین )هاریس و 0884هاتی، دستیابی به اهداف خود بیشتر از طرف همساالن )ون
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گیرند. بنابراین، دختران در مقایسه با پسران در ( در معرض فشار قرار می1996نیکسون، 
( از آنجا 0889پذیرترند. طبق دیدگاه کالرک و کاکر )مواجهة با فشارهای تحصیلی آسیب

سه با پسران بیشتر در معرض انتقاد مادرانه و خودانتقادی قرار دارند، که دختران در مقای
( دریافتند که 0885کنند. عالوه بر این، گامبلی و روبرت )فشار تحصیلی بیشتری تجربه می
گرا و انتقادی، بیشتر بر سبک شناختی دختران اثرِ منفی ادراک نوجوان از والدین کمال
گرایی مادران تاثیر ن در مقایسه با پسران بیشتر از کمالدارد تا پسران. همچنین، دخترا

 (.0880پدیرند )وودسیدی و همکاران، می
( دریافت که افراد تیزهوش در مقایسه با 1999( و پیچاسکی )0815مافیلد و پارکر )

را نشان دادند. همچنین، بوچت و فالک  1زدگیغیرتیزهوش سطوح باالتری از هیجان
( نیز دریاقتند که دختران تیزهوش در مقایسه با 0889لک و هوانگ )( و میلر، فا0881)

زدگی را نشان دادند. بر این اساس، بیشتر انتظار پسران تیزهوش سطوح باالتری از هیجان
وری رود که هیجانات پیشرفت بر بهزیستی اجتماعی ـ هیجانی، یادگیری و کنشمی

ها نشان تیزهوش. همچنین، این یافته تحصیلی دختران تیزهوش تاثیر بگذارد تا پسران
 هایدهد که اگر دختران تیزهوش در مقایسه با پسران تیزهوش برای وضع خودانتظاریمی

کنند. البته در آموزش الزم را ندیده باشند، هیجانات شدید بیشتری را تجربه می 0نگرانهواقع
جنسی  6غییرناپذیری( که با هدف آزمون ت1696پاسبانی، شکری و پورشهریار ) پژوهش

تنیدگی تحصیلی ادراک شده در رابطة ترس از ارزیابی  4مندی نسبیمدل مفروض واسطه
منفی و بهزیستی هیجانی نوجوانان تیزهوش و غیرتیزهوش انجام شد، نتایج با تاکید بر 

های کارکردی جنسی روابط ساختاری در مدل مفروض، از تشابة در ویژگی 5ارزیهم
می مختلف شامل ترس از ارزیابی منفی و تنیدگی تحصیلی ادراک شده در قلمروهای مفهو

بینی بهزیستی هیجانی دو گروه جنسی و در دو گروه تیزهوش و غیرتیزهوش به طور پیش
گرایی ( که با هدف بررسی رابطة کمال0814تان و چان ) پژوهشتجربی حمایت کرد. در 

یی و هیجانات پیشرفت در نوجوانان دختر گراو هیجانات پیشرفت و همچنین مقایسة کمال

                                                 
1. over-excitability 

2. realistic self-expectations 

3. invariance 

4. partially mediated model 

5. equivalence 
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گرا انجام شد نتایج نشان داد که گرای غیرانطباقی و غیرکمالگرای انطباقی، کمالکمال
بینی پیش 1بینی کنندة هیجانات پیشرفت مثبت و در مقابل، مغایرتاستانداردهای باال پیش

گرایان غیرانطباقی کمال کننده هیجانات پیشرفت منفی بود. همچنین، نتایج نشان داد که
گریان انطباقی در مقایسه با سطوح باالتری از هیجان شرم تجربه کردند. عالوه بر این، کمال

 گرایان اضطراب بیشتری گزارش کردند.غیرکمال
بینی فقر اطالعاتی موجود پیرامون نقش تفسیری هیجانات پیشرفت در پیشنابراین، ب
گرایی و همچنین، ضرورت بیش از از طریق کمال وری تحصیلی نوجوانان تیزهوشکنش

بینی پسایندهای پیش توسعة دانش نظری پیرامون توان تفسیری منابع اطالعاتی در بافت پیش
گرایی و در نهایت، مغایرت نتایج مطالعات موجود دربارة نقش تعدیل چندگانة کمال

ان پژوهشگرد تا شناسی تیزهوشی سبب شروان پژوهشیکنندة متغیر جنس در قلمرو 
گرایی و مندی هیجانات پیشرفت را در رابطة کمالارزی جنسی مدل مفروض واسطههم

 (.1بهزیستی تحصیلی آزمون کنند )شکل 
 
 
 
 

 
 جنس

 . مدل مفروض پژوهش1شکل 

 روش
یابی های همبستگی است که در آن از روش آماری مدلپژوهش حاضر از نوع پژوهش

 شامل آماری حاضر، جامعهپژوهش یابی علّی استفاده شد. در معادالت ساختاری یا مدل
های اول و سوم متوسطة مدارس عالمة حلی و آموزان تیزهوش دختر و پسر پایهدانش کلیه

بودند. به طور کلی، نمونه آماری در این  95-90فرززانگان شهر تهران در سال تحصیلی 
بودند که  [درصد( 0/58دختر ) 105درصد( و  4/49پسر ) 101] نوجوان 600پژوهش شامل 

                                                 
1. discrepancy 

 بهزیستی تحصیلی گراییکمال

 هیجان پیشرفت
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 144گیری در دسترس انتخاب شدند. در نمونة منتخب، تعداد با استفاده از روش نمونه
( از پایة سوم 0/55نوجوان ) 100درصد( از پایة اول متوسطه و تعداد  1/01نوجوان )

درصد( از  0/00نوجوان ) 96متوسطه انتخاب شدند. عالوه بر این، در نمونة منتخب، تعداد 
آموزان رشتة درصد( از گروه دانش 5/21نوجوان ) 066آموزان رشتة ریاضی و تعداد دانش

( حداقل نسبت حجم نمونه برای هر 0885کالین ) تجربی انتخاب شدند. طبق دیدگاه
شود. مطلوب قلمداد می 1به  08تر و نسبت مناسب 1به  18نفر، نسبت  5پارامتر برآورد شده 

شود. گیری میپارامتر اندازه 65پژوهش حاضر، طبق دیدگاه کالین،  در مدل مفروض
شرکت کننده انتخاب  600ای برابر با بنابراین، برای دستیابی به نتایجی قابل قبول نمونه

استفاده شد.  1به  9شدند. به بیان دیگر، در این پژوهش بر اساس پیشنهاد کالین، از قاعده 
آموز بیشتر انتخاب دانش 11مشارکت کنندگان، تعداد بینی ریزش ان با پیشپژوهشگر

حاضر،  پژوهشدر  ها حذف نشدند.شدند که االبته هیچ یک در مرحله غربالگری داده
 تنها عضویت فراگیران در مدارس تیزهوشان عالمة حلی و فرزانگان شهر تهران به عنوان

ابزارهای سنجش مالک ورود و عدم پاسخدهی به بیش از پنج درصد کل سواالت در 
 تعریف شد. پژوهشمختلف، به عنوان تنها مالک خروج از 

نسخة . (6002، کابوری، MPCI) 1گرایی چندبْعدیفهرست شناختارهای کمال
گویه، به وسیلة  15گرایی چندبُعدی، مشتمل بر انگلیسی فهرست شناختارهای کمال

گرایی گرایشی کمال( با هدف سنجش فراوانی شناختارهای مربوط به 0880کوبوری )
(، تعقیب 11و  6، 0، 18، 5، 14های )شامل گویه 0همراه با سه بُعد استانداردهای فردی

 های)شامل گویه 4( و نگرانی مفرط دربارة اشتباهات16و  1، 2، 0های )شامل گویه 6کمال
 ( توسعه یافت. در این فهرست، شرکت کنندگان به هر گویه بر روی یک10و  4، 9، 0، 15

دهند. برای محاسبة نمره هر یک از )همیشه( پاسخ می 4)هرگز( تا  1ای از درجه 4طیف 
های مربوط به هر بْعد با یکدیگر گرا، نمرة افراد در گویهگانة شناختارهای کمالابعاد سه

؛ کوبوری و 0880های ژاپنی )کوبوری، شوند. نتایج مطالعات مختلف در نمونهجمع می
( از روایی عاملی، همگرا و واگرای مقیاس 0880( و انگلیسی )کوبوری، 0884،0885تاننو، 

                                                 
1. Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory (MPCI) 

2. personal standards 

3. pursuit of perfection 

4. concern over mistakes 
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معتمد  پژوهشاند. در گرایی چندبُعدی به طور تجربی حمایت کردهشناختارهای کمال
سنجی نسخة فارسی فهرست شناختارهای ( که با هدف تحلیل روان1690یگانه و شکری )

های اصلی با استفاده از چرخش مولفهگرایی چندبُعدی انجام شد، نتایج تحلیل کمال
شامل سه بُعد  MPCIاوبلیمین نشان داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار عاملی 

نگرانی دربارة اشتباهات و پیگیری کمال بود. همچنین، نتایج استاندادرهای فردی، بیش
ری قابل قبول یک مدل اندازه گی MPCIبُعدی تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل سه

گرا با گانة شناختارهای کمالاست. در نهایت، الگوی متمایز ضرایب همبستگی بین ابعاد سه
به طور تجربی حمایت کرد. در  MPCIهای عاطفة مثبت و منفی از روایی واگرای مقیاس

 ( ضرایب همسانی درونی ابعاد استاندادرهای فردی،1690معتمد یگانه و شکری ) پژوهش
به دست آمد.  29/8و  01/8، 08/8نی دربارة اشتباهات و پیگیری کمال به ترتیب نگرابیش
نگرانی دربارة حاضر، ضرایب همسانی درونی ابعاد استاندادرهای فردی، بیش پژوهشدر 

 دست آمد. به 29/8و  01/8، 08/8اشتباهات و پیگیری کمال به ترتیب 
پکران،  (.1694پور، عبداهلل ،R-AEQ) 1های پیشرفتنسخة کوتاه پرسشنامه هیجان

گزارشی -یک ابزار خودهای پیشرفت را به مثابة هیجانپرسشنامه ( 0885گوئتز و پری )
پرسشنامه هیجانهای این  .توسعه دادندهای پیشرفت گیری هیجاناندازهبا هدف چندبعدی 

 و امتحان پژوهشموقعیت پیشرفت تحصیلی شامل کالس درس، را در سه پیشرفت مختلف 
یک از سه موقعیت کالس درس،  رهای پیشرفت در هبنابراین، پرسشنامة هیجانسنجد. می

های کند. پرسشنامة هیجانگیری مینوع هیجان متفاوت را اندازه و امتحان، هشت پژوهش
و  6های مربوط به یادگیری، هیجان0های مربوط به کالسپیشرفت شامل سه مقیاس هیجان

های پیشرفت مشارکت کنندگان به است. در پرسشنامة هیجان 4حانهای مربوط به امتهیجان
-= کامالً موافق پاسخ می5= کامالً مخالف تا 1ای از هر گویه روی یک طیف پنج درجه

 18) 5لذتگویه و هشت زیرمقیاس  08های مربوط به کالس شامل دهند. مقیاس هیجان
(، گویه 01) 6(، اضطرابگویه 9) 0خشم (،گویه 9) 1(، فخرگویه 0) 0(، امیدواریگویه

                                                 
1. Academic Achievement Questionnaire- Revised (AAQ-R) 

2. class-related emotions 

3. learning-related emotions 

4. test-related emotions 

5. enjoyment 

6. hope 
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های های هیجاناست. مقیاس (گویه 11) 0( و خستگیگویه 18) 5(، ناامیدیگویه 11) 4شرم
گویه،  22و  25های مربوط به امتحان هر کدام به ترتیب با مربوط به یادگیری و هیجان

پور بداهللع پژوهشکنند. در گیری میای از هشت نوع هیجان قبل را اندازهمجموعة مشابه
( با هدف توسعة نسخة تجدید نظر شدة پرسشنامة هیجانات پیشرفت، برای هر یک 1694)

گویه  6و امتحان،  پژوهشگانة تجارب هیجانی در سه قلمرو یادگیری، از ابعاد هشت
دو روش تحلیل آماری مبتنی  ها از، برای انتخاب گویهپژوهشانتخاب شدند. در این 

همبستگی هر گویه با نمرة کلی »و دستور « آلفا پس از حذف مادّه»ها مانند دستور گویه
گویه که دارای  6های مختلف، استفاده شد. بنابراین، برای هر عامل، از بین گویه« مقیاس

شدند بیشترین مقدار باالترین میزان همبستگی با نمره کلی بودند و پس از حذف سبب می
اد شود، انتخاب شدند. بنابراین، از تجمیع سه کاهش در ارزش عددی آلفای آن عامل ایج

 20، یادگیری و امتحان، نسخة کوتاه پژوهشای برای هر یک از سه قلمرو گویه 04بستة 
، ضرایب همسانی درونی پژوهشای پرسشنامة هیجانات پیشرفت، توسعه یافت. در این ماده

نامیدی و خستگی در  های لذت، امیدواری، فخر )غرور(، خشم، اضطراب، شرم،زیرمقیاس
، 55/8، 58/8، 00/8، 55/8، 05/8های مربوط به کالس به ترتیب برابر با و مقیاس هیجان

های لذت، امیدواری، فخر، خشم، ، ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس50/8و  06/8، 05/8
های مربوط به یادگیری به ترتیب برابر اضطراب، شرم، نامیدی و خستگی در مقیاس هیجان

و در نهایت ضرایب همسانی  05/8و  00/8، 58/8، 08/8، 05/8، 01/8، 54/8، 55/8 با
های لذت، امیدواری، آسودگی، خشم، اضطراب، شرم، نامیدی و درونی زیرمقیاس

، 58/8، 25/8، 20/8، 55/8های مربوط به امتحان به ترتیب برابر با خستگی در مقیاس هیجان
حاضر، ضرایب همسانی درونی  پژوهشآمد. در به دست  08/8و  21/8، 52/8، 05/8

 20/8، 00/8های هیجانات پیشرفت مثبت شامل لذت، غرور و امید به ترتیب برابر با مقیاس
های هیجانات پیشرفت منفی شامل اضطراب، و ضرایب همسانی درونی مقیاس 24/8و 

                                                                                                                   
1. pride 

2. anger 

3. anxiety 

4. shame 

5. hopelessness 

6. boredom 
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به دست  08/8و  06/8، 21/8، 00/8، 24/8شرم، نامیدی، خشم و خستگی به ترتیب برابر با 
 آمد.

فهرست مشغولیت  (.0810، سالمالـ آرو و آپادایا، SEI) 1سیاهة مشغولیت تحصیلی
( بر اساس مقیاس مشغولیت کاری اترخت 0810تحصیلی به وسیلة سالمالـ آرو و آپادایا )

 9( توسعه یافت. سیاهة الف 0880)اسچافیلی، ماتینز، مارکویس ـ پینتو، ساالنوا و باکر، 
گیری را اندازه شیفتگیو  احساس تعهد، انرژیّای دربارة تکالیف درسی، سه مقیاس ماده
( تا هر 8ای از هرگز )کند. مشارکت کنندگان به هر ماده روی یک طیف هفت درجهمی

( مقدار ضریب همسانی 0810سالمالـ آرو و آپادایا )پژوهش دهند. در ( پاسخ می0روز )
لی و زیرمقیاس های انرژی، تعهد نسبت به تکالیف درونی عامل کلی مشغولیت تحصی

به دست  08/8و  02/8، 00/8، 94/8درسی و دلبستگی به تکالیف درسی به ترتیب برابر با 
های اصلی با استفاده از نتایج تحلیل مولفه( 1694پور و شکری )عبدهللپژوهش آمد. در 

انرژی در دانشگاه، تعهد از سه عامل  SEIچرخش واریماکس نشان داد که نسخة فارسی 
نسبت به تکلیف مدرسه/دانشگاه و شیفتگی نسبت به تکالیف مدرسه/دانشگاه تشکیل شده 

، وجود این عوامل AMOSافزار های برازش تحلیل عامل تأییدی بر پایه نرمشاخصاست. 
(، 1694پور و شکری )عبدهلل پژوهشدر  گانه را در نمونة دانشجویان ایرانی تأیید کرد.سه

برای عوامل انرژی، تعهد و دلبستگی و نمرة کلی  SEIمقادیر ضرایب همسانی درونی 
حاضر،  پژوهشبه دست آمد. در  20/8و  20/8، 05/8مشغولیت تحصیلی به ترتیب برابر با 

برای عوامل انرژی، تعهد و دلبستگی و نمرة کلی  SEIمقادیر ضرایب همسانی درونی 
 به دست آمد. 01/8و  25/8، 09/8بر با مشغولیت تحصیلی به ترتیب برا

 (.0889، سالمالـ آرو، کیورا، لسکینن و نورمی، SBIسیاهة فرسودگی تحصیلی )

نشانگر  15( بر اساس 0885سیاهة فرسودگی تحصیلی به وسیلة سالمالـ آرو و ناتانن )
سالمالـ ؛ 0886ای )ناتانن، آرو، ماتیزن و سالمالـ آرو، فرسودگی برگن برای زندگی حرفه

( شامل BBI-15نشانگر فرسودگی برگن ) 15( توسعه یافت. 0884آرو، ناتانن و نورمی، 
ماده است که سه بُعد خستگی کاری، بدگمانی نسبت به کار و احساس عدم کفایت در  15

ای فرسودگی تحصیلی، سه عامل فرسودگی تحصیلی شامل مادهّ 9سنجد. سیاهه کار را می
(، بدگمانی نسبت 9و  2، 4، 1ّهای ماده: ماده 6/دانشگاه )از طریق خستگی در محیط مدرسه

                                                 
1. School Engagement Inventory (SEI) 
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( و احساس عدم 0و  5، 0های هّماده: ماد 6به معنای تحصیل در مدرسه/دانشگاه )از طریق 
کند. گیری می( اندازه0و  6های ماده: مادهّ 0کفایت در مدرسه/دانشگاه )از طریق 

( تا 1ای از کامالً مخالف )ی یک طیف شش درجهها رومشارکت کنندگان به تمامی گویه
( مقادیر 0889سالمالـ آرو و همکاران ) پژوهشدهند. در ( پاسخ می0کامالً موافق )

های احساس خستگی در دانشگاه، بدگمانی نسبت به ضرایب همسانی درونی برای مقیاس
به دست  02/8و  22/8، 01/8دانشگاه و عدم کفایت فردی در دانشگاه به ترتیب برابر با 

سنجی نسخة ( که با هدف تحلیل روان1695پور، درتاج و احدی )عبدهلل پژوهشدر آمد. 
فارسی سیاهة فرسودگی تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد، نتایج 

های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که در نمونة دانشجویان تحلیل مولفه
از سه عامل احساس خستگی در دانشگاه، بدگمانی نسبت به دانشگاه و  SBI ایرانی،

های برازش تحلیل عامل شاخصاحساس عدم کفایت فردی در دانشگاه تشکیل شده است. 
پور عبداهلل پژوهشدر  گانه را تأیید کرد.، وجود عوامل سهAMOSافزار تأییدی بر پایه نرم

برای عوامل خستگی، بدگمانی و  SBIسانی درونی ( مقادیر ضرایب هم1695و همکاران )
و  05/8، 02/8، 91/8عدم کفایت فردی و نمرة کلی فرسودگی تحصیلی به ترتیب برابر با 

برای عوامل  SBIحاضر، مقادیر ضرایب همسانی درونی  پژوهشدر  به دست آمد. 00/8
ایت فردی در احساس خستگی در دانشگاه، بدگمانی نسبت به دانشگاه و احساس عدم کف

به  05/8و  06/8، 00/8، 90/8دانشگاه و نمرة کلی فرسودگی تحصیلی به ترتیب برابر با 
 دست آمد.

 نتایج
های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی تحقیق را نشان اندازه 1جدول 

 دهد.می

 (=623nختر و پسر )آموزان تیزهوش دهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دانش. شاخص1جدول 

 میانگین گروه هازیرمقیاس کلی عامل
 انحراف
 استاندارد

 
 کمالگرایی

  کمالگرایی انطباقی: استانداردهای فردی
 
 

69/15 61/6 
نگرانی دربارة کمالگرایی غیرانطباقی: بیش

 اشتباهات
00/11 24/0 
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نتایج همبستگی بین کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی با ابعاد هیجانات  0جدول 
دهد. به طور کلی، آموزان تیزهوش دختر و پسر نشان میپیشرفت مثبت و منفی را در دانش

آموزان تیزهوش دختر و دهد که در هر دو گروه دانشنشان می 0نتایج جدول همبستگی 
پسر رابطة بین کمالگرایی انطباقی با هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و با هیجانات 

و آموزان تیزهوش دختر پیشرفت منفی، منفی و معنادار بود. همچنین، در هر دو گروه دانش
پسر رابطة بین کمالگرایی غیرانطباقی با هیجانات پیشرفت منفی، مثبت و معنادار و با 

 هیجانات پیشرفت مثبت، منفی و معنادار بود.

  کمالگرایی غیرانطباقی: تعقیب کمال
 
 پسر

(101) 

52/9 58/0 

 
 

 هیجانات پیشرفت

 00/6 80/16 هیجان مثبت: لذت
 04/6 09/18 هیجان مثبت: امید
 80/6 69/11 هیجان منفی: خشم

 65/6 02/0 هیجان منفی: اضطراب
 00/0 90/0 هیجان منفی: نامیدی
 98/1 00/5 هیجان منفی: خستگی

 مشغولیت تحصیلی
 80/0 01/4 تعهد

 40/0 29/4 انرژی و دلبستگی

 فرسودگی تحصیلی
 64/0 02/0 احساس خستگی در دانشگاه

 64/0 51/0 احساس عدم کفایت در دانشگاه

 
 کمالگرایی

 کمالگرایی انطباقی: استانداردهای فردی

 
 
 
 

 دختر
(105) 

81/19 90/6 
نگرانی دربارة کمالگرایی غیرانطباقی: بیش

 اشتباهات
91/18 90/6 

 80/6 00/18 تعقیب کمالکمالگرایی غیرانطباقی: 

 
 

 هیجانات پیشرفت

 06/4 01/18 هیجان مثبت: لذت
 00/6 58/9 هیجان مثبت: امید
 50/0 94/0 هیجان منفی: خشم

 80/0 01/2 هیجان منفی: اضطراب
 50/0 05/0 هیجان منفی: نامیدی
 20/0 61/5 هیجان منفی: خستگی

 مشغولیت تحصیلی
 

 22/0 66/5 تعهد
 29/0 09/5 انرژی و دلبستگی

 فرسودگی تحصیلی
 62/6 02/0 احساس خستگی در دانشگاه

 02/0 22/5 احساس عدم کفایت در دانشگاه
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گرایی انطباقی و غیرانطباقی با هیجانات مثبت و منفی در همبستگی کمال ماتریس. 2جدول 
 آموزان دخترو پسردانش

10/1P< 10/1P< 

آموزان پسر و مقادیر پایین قطر ماتریس ، مقادیر باالی قطر ماتریس به دانش4و  6، 2: در جدول 1نکته 
 .استآموزان دختر مربوط به دنش

جدول همبستگی ابعاد کمالگرایی با مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در . 6جدول 
 آموزان دختر و پسردانش

 1 0 6 4 5 0 2 0 9 

های استاندارد-1
 فردی

1   *15/8 *12/8 **06/8- **00/8- **05/8- **61/8- 

نگرانی بیش-0
 دربارة اشتباهات

 1  *10/8- **00/8- *10/8 **61/8 **06/8 *15/8 

 06/8** 00/8** 15/8* 01/8** -08/8** -19/8** 1   تعقیب کمال-6

 -54/8** -51/8** -45/8** -41/8** 55/8** 1 -10/8* -15/8* 10/8* لذت -4

 -62/8** -49/8** -40/8** -65/8** 1 50/8** -06/8** -12/8* 14/8* امید -5

 42/8** 50/8** 49/8** 1 -40/8** -45/8** 68/8** 04/8** -05/8** خشم -0

 58/8** 55/8** 1 55/8** -51/8** -44/8** 66/8** 01/8** -61/8** اضطراب -2

 45/8** 1 58/8** 50/8** -44/8** -42/8** 69/8** 09/8** -60/8** نامیدی -0

 1 50/8** 54/8** 49/8** -69/8** -50/8** 00/8** 04/8** -02/8** خستگی -9

 6 اسیمق 0 اسیمق 1 اسیمق 
تعهد 

 تحصیلی
انرژی و 
 دلبستگی

احساس خستگی 
 در دانشگاه

احساس عدم کفایت در 
 دانشگاه

استانداردهای -1
 فردی

1 **69/8- **44/8- *10/8- *12/8- *15/8- *10/8- 

نگرانی بیش-0
 دربارة اشتباهات

**40/8- 1 **50/8 *12/8- **08/8- *10/8 **06/8 

 08/8** 15/8* -10/8* -15/8* 1 58/8** -45/8** تعقیب کمال-6

 -69/8** -40/8** 46/8** 1 -15/8* -10/8* -04/8** تعهد تحصیلی

انرژی و 
 دلبستگی

**00/8- *12/8- *12/8- **54/8 1 **42/8- **44/8- 

احساس خستگی 
 در دانشگاه

**68/8- **04/8 **60/8 **45/8- **51/8- 1 **50/8 

 1 59/8** 40/8** -41/8** 62/8** 46/8** -46/8**احساس عدم 
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 10/1P< 10/1P< 

گرایی انطباقی و غیرانطباقی با ابعاد نتایج همبستگی بین ابعاد کمال 6همچنین، جدول 
آموزان تیزهوش دختر و پسر نشان تحصیلی و مشغولیت تحصیلی را در دانش فرسودگی

آموزان تیزهوش دختر و پسر رابطة بین دهد که در دانشنشان می 6دهد. نتایج جدول می
کمالگرایی انطباقی با مشغولیت تحصیلی، مثبت و معنادار و با فرسودگی تحصیلی، منفی و 

دهد رابطة بین کمالگرایی غیرانطباقی با فرسودگی می معنادار بود. همچنین، نتایج نشان
 تحصیلی، مثبت و معنادار و با مشغولیت تحصیلی، منفی و معنادار بود.

نتایج همبستگی بین ابعاد هیجانات پیشرفت مثبت و منفی با فرسودگی  4جدول 
نتایج دهد. آموزان تیزهوش دختر و پسر نشان میتحصیلی و مشغولیت تحصیلی را در دانش

آموزان تیزهوش دختر و پسر رابطة بین دهد که در دانشنشان می 4جدول همبستگی 
هیجانات پیشرفت مثبت با فرسودگی تحصیلی، منفی و معنادار و با مشغولیت تحصیلی، 

آموزان تیزهوش دختر دهد که دانشنشان می 4مثبت و معنادار بود. همچنین، نتایج جدول 
ات پیشرفت منفی با فرسودگی تحصیلی، مثبت و معنادار و با و پسر، رابطة بین هیجان

 مشغولیت تحصیلی، منفی و معنادار بود.

همبستگی هیجانات مثبت و منفی با فرسودگی تحصیلی و مشغولت تحصیلی در  ماتریس. 4جدول 
 آموزان دختر و پسردانش

کفایت در 
 دانشگاه

 1 0 6 4 5 0 2 0 9 18 

1-
ت

لذ
 

1 **55/8 **41/8- **45/8- **51/8- **54/8- **02/8 **60/8 *10/8- *15/8- 

0-
ید

ام
 

**
50

/8
 

1 **65/8- **40/8- **49/8- **62/8- **02/8 **60/8 *12/8- *12/8- 
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 81/8P< 85/8P< 

یابی معادالت ها به کمک روش آماری مدلحاضر قبل از تحلیل داده پژوهشدر 
های ( مفروضه0880( و میرز، گامست و گارینو )0885ساختاری، همسو با پیشنهاد کالین )

متغیری ـ به کمک برآورد مقادیر چولگی و کشیدگی ـ، بهنجاری بهنجاری تک

6-
شم

خ
 

**45/8- **40/8- 1 **49/8 **50/8 **42/8 *10/8- *10/8- **61/8 **09/8 

4-
ب

طرا
اض

 

**44/8- **51/8- **55/8 1 **55/8 **58/8 *14/8- *15/8- **00/8 **00/8 

5-
ی

ید
نام

 

**42/8- **44/8- **50/8 **58/8 1 **45/8 *10/8- **01/8- *15/8 *10/8 

0-
گی

ست
خ

 

**50/8- **69/8- **49/8 **54/8 **50/8 1 *15/8- **00/8- *12/8 **08/8 

2- 
د 

عه
ت

لی
صی

تح
 

**05/8 **09/8 **45/8- *12/8- **68/8- **02/8- 1 **46/8 **40/8- **69/8- 

0- 
ی و

رژ
ان

گی 
ست

دلب
 

**45/8 **49/8 **65/8- **06/8- **48/8- **04/8- **54/8 1 **42/8- **44/8- 
9- 

در 
ی 

تگ
خس

سه
در

م
 

*10/8- *12/8- **60/8 **04/8 **64/8 **60/8 **45/8- **51/8- 1 **50/8 

18- 
دم 

ع ت
فای

ک
 

**04/8- **00/8- **69/8 **00/8 **60/8 **46/8 **41/8- **40/8 **59/8 1 
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ـ  1و مقادیر پرت ـ از طریق روش فاصلة ماهاالنوبیس ـ چندمتغیری ـ به کمک ضریب مردیا
، نتایج مربوط به پراکندگی مشترک بین پژوهشآزمون و تایید شدند. عالوه بر این، در این 

دهد گزارش شده است، نشان می 4و  0متغیرهای مشاهده شده که در جداول همبستگی 
 پژوهشاست. در نهایت در خطی چندگانه رعایت شده های خطی بودن و همکه مفروضه

استفاده شد. عالوه بر این،  0حاضر، منظور مدیریت داده های گمشده از روش بیشینه انتظار
 نیز استفاده شد. 6بیشینة احتمالحاضر برای برآورد مدل از روش  پژوهشدر 

ماهیت پیچیده و چندبُعدی مدل منتخب، استفاده از فن آماری مدل یابی معادالت 
( اگر چه روش 0880گریزناپذیر می کند. طبق دیدگاه وستون و گاری )ساختاری را 

های کمی پراستفاده مانند تحلیل رگرسیون و آماری معادالت ساختاری با دیگر روش
هایی نیز دارد. اول، ها، تفاوتتحلیل واریانس قابل مقایسه است، اما در مقایسه با این روش

شوند ها فقط به کمک یک مقدار ارائه میسازههای خطی کلی در حالی که در دیگر مدل
گیری ندارند، در روش معادالت ساختاری ضمن این و امکانی برای شمول خطای اندازه

کند، این روش امکان های چندگانه برای یک سازه واحد استفاده میاز اندازه پژوهشگرکه 
از این جهت مهم است که  آورد. این تفاوتبرآورد خطای ویژه هر اندازه را نیز فراهم می

آورد. دوم، در این روش، امکان آزمون روایی سازه را برای عوامل مختلف فراهم می
های چندگانه است، بلکه قضاوت دربارة تفسیر معناداری نتایج نه تنها نیازمند برآورد آماره

ش های نیکویی برازهای مشاهده شده استفاده از شاخصبرازندگی مدل مفروض با داده
 کند.مختلف را نیز گریزناپذیر می

در بخش اول، به منظور تبیین الگوی پراکندگی نمرات متغیرهای مکنون مشغولیت 
تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از طریق متغیرهای کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی با 

آموزان تیزهوش دختر و میانجیگری هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در کل نمونة دانش
یابی معادالت ساختاری استفاده شد. به بیان دیگر، ابتدا، مدل مفروض سر از روش مدلپ

مندی هیجانات پیشرفت در روابط ساختاری بین کمالگرایی و بهزیستی تحصیلی با واسطه
 (.0آموزان تیزهوش دختر و پسر آزمون شد )شکل کل نمونة دانش

                                                 
1. Mahalanobis distance 

2. expectation maximization 

3. maximum likelihood 



 1369 زمستان، 28، شمارة هفتم سال، راد استثناییشناسی افروانفصلنامة     111

 
کمالگرایی انطباقی و  مثبت و منفی در رابطةمندی نسبی هیجانات پیشرفت . مدل واسطه2شکل 

 آموزان دختر و پسر قبل از اصالحغیرانطباقی با بهزیستی تحصیلی در کل نمونه دانش

و  5، 14های : در متغیر مکنون کمالگرایی انطباقی نشانگر بستة اول از تجمیع گویه1نکتة 
 به دست آمد. 11و  6، 8، 11های و نشانگر بستة دوم از تجمیع از گویه 11

های برازش مدل مفروض در کل نمونة در این بخش، نتایج مربوط به شاخص
(، شاخص مجذور 0χشامل شاخص مجذور خی )آموزان تیزهوش دختر و پسر دانش

، شاخص نیکویی )CFI(ای (، شاخص برازش مقایسهdf/0χ) خی بر درجه آزادی
خطای ریشه مجذور  و )AGFI(، شاخص نیکویی برازش انطباقی )GFI(برازش 

و  02/8، 91/8، 02/8، 50/6، 60/060به ترتیب برابر با  )RMSEA(میانگین تقریب 
 6( ارزش عددی باالتر از 0880به دست آمد. طبق دیدگاه میرز و همکاران ) 800/8

 80/8(، ارزش عددی باالتر از df/0χ) برای شاخص مجذور خی بر درجه آزادی
)RMSEA(  ی دو شاخص برا 98/8و کمتر از)CFI(  و شاخص)AGFI(  ضرورت

آوری شده، های جمعاصالح مدل مفروض را با هدف افزایش برازندگی آن با داده
 دهد.مورد تاکید قرار می

ها با انتخاب گام اصالح مدل نشان داد که در آزمون برازندگی مدل با داده
های خطا برای اقیماندهاز طریق ایجاد کواریانس بین بگرایی غیرانطباقی متغیر کمال
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گرایی ، در متغیر مکنون کمال«نگرانی دربارة اشتباهات و پیگیری کمالبیش»نشانگرهای 
بستة اول و بستة »انطباقی از طریق ایجاد کواریانس بین باقیمانده های خطا برای نشانگرهای 

های اقیمانده، در متغیر مکنون هیجانات پیشرفت مثبت از طریق ایجاد کواریانس بین ب«دوم
، در متغیر هیجانات پیشرفت منفی از طریق ایجاد «لذت و امید»خطا برای نشانگرهای 
« نامیدی و خستگی»، «خشم و اضطراب»های خطا برای نشانگرهای کواریانس بین باقیمانده

، در متغیر مشغولیت تحصیلی از طریق ایجاد کواریانس بین «نامیدی و اضطراب»و 
و در نهایت، در متغیر فرسودگی « انرژی و تعهد»ا برای نشانگرهای های خطباقیمانده

احساس »های خطا برای نشانگرهای تحصیلی از طریق ایجاد کوارایانس بین باقیمانده
واحد در  0پس از کاهش ، «خستگی در دانشگاه و احساس عدم کفایت در دانشگاه

عددی مقدار خی دو  واحد از ارزش 91/100درجه آزادی مدل اصالح شده، مقدار 
 (.6در این مدل کم شد )شکل 

کمالگرایی انطباقی و مندی نسبی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة . مدل واسطه6شکل 
 آموزان دختر و پسر پس از اصالحغیرانطباقی با بهزیستی تحصیلی در کل نمونه دانش
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گی نمرات هیجانات درصد از پراکند 52دهد که در مدل مفروض، نشان می 6شکل 
درصد از پراکندگی هیجانات پیشرفت منفی از طریق متغیرهای مکنون  14پیشرفت مثبت و 

درصد از پراکندگی  55کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی تبیین شد. همچنین، در این مدل، 
درصد از پراکندگی نمرات فرسودگی تحصیلی از طریق  49نمرات مشغولیت تحصیلی و 

مکنون کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی و هیجانات پیشرفت مثبت و منفی متغیرهای 
آموزان مندی نسبی در کل گروه نمونة دانشبینی شد. در مدل مفروض واسطهپیش

تیزهوش دختر و پسر، تمامی ضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون از لحاظ آماری معنادار 
یی غیرانطباقی با هیجانات پیشرفت منفی و بودند. در این مدل مفروض، رابطه بین کمالگرا

فرسودگی تحصیلی، مثبت و معنادار و با هیجانات پیشرفت مثبت و مشغولیت تحصیلی، 
مثبت و معنادار بود. همچنین، در این مدل، رابطة بین کمالگرایی انطباقی با هیجانات 

منفی و  پیشرفت مثبت و مشغولیت تحصیلی، مثبت و معنادار و با هیجانات پیشرفت
فرسودگی تحصیلی، منفی و معنادار بود. عالوه بر این، رابطة بین هیجانات پیشرفت مثبت با 
فرسودگی تحصیلی، منفی و معنادار و با مشغولیت تحصیلی، مثبت و معنادار بود. در نهایت، 
رابطة بین هیجانات پیشرفت منفی با فرسودگی تحصیلی، مثبت و معنادار و با مشغولیت 

 ، منفی و معنادار بود.تحصیلی
، برای تعیین معناداری آماری اثر غیرمستقیم متغیرهای مکنون پژوهشدر این 

کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی بر بهزیستی تحصیلی )فرسودگی تحصیلی و مشغولیت 
آموزان تیزهوش تحصیلی( از طریق هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در کل نمونة دانش

استراپ استفاده شد. در این مدل، اثر غیرمستقیم کمالگرایی ش بوتدختر و پسر از رو
غیرانطباقی بر مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از طریق هیجانات پیشرفت مثبت در 

به دست آمد که  -10/8و  -10/8کل نمونة دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر به ترتیب 
در این مدل، اثر غیرمستقیم کمالگرایی  (. همچنین،P<85/8از نظر آماری معنادار بود )

انطباقی بر مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از طریق هیجانات پیشرفت مثبت در 
به دست آمد که از  10/8و  -62/8کل نمونة دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر به ترتیب 

 (.P<85/8نظر آماری معنادار بود )
ری جنسی روابط ساختاری در مدل پیشنهادی، در این بخش، قبل از تحلیل تغییرناپذی

شود. بنابراین، ها به تفکیک برای دو گروه جنسی آزمون میبرازندگی مدل مفروض با داده
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به منظور تبیین الگوی پراکندگی نمرات متغیرهای مکنون مشغولیت تحصیلی و فرسودگی 
یجانات پیشرفت مثبت و تحصیلی از طریق کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی با میانجیگری ه

یابی معادالت ساختاری استفاده آموزان تیزهوش دختر از روش مدلمنفی در نمونة دانش
شد. به بیان دیگر، مدل مفروض روابط ساختاری بین کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی و 

مندی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با واسطه
 (.4آموزان تیزهوش دختر آزمون شد )شکل ونة دانشنم

های برازش مدل مفروض در کل نمونة در این بخش، نتایج مربوط به شاخص
(، شاخص مجذور 0χشامل شاخص مجذور خی )آموزان تیزهوش دختر و پسر دانش

، شاخص نیکویی )CFI(ای (، شاخص برازش مقایسهdf/0χ) خی بر درجه آزادی
و خطای ریشه مجذور  )AGFI(اخص نیکویی برازش انطباقی ، ش)GFI(برازش 

و  00/8، 05/8، 06/8، 40/6، 80/066به ترتیب برابر با  )RMSEA(میانگین تقریب 
( ارزش عددی باالتر 0880به دست آمد. بر اساس دیدگاه میرز و همکاران ) 891/8

 80/8تر از (، ارزش عددی باالdf/0χ) برای شاخص مجذور خی بر درجه آزادی 6از 
و ارزش عددی کمتر از  )RMSEA(شاخص خطای ریشه مجذور میانگین تقریب 

و  )GFI(، شاخص نیکویی برازش (CFI)ای برای شاخص برازش مقایسه 98/8
ضرورت اصالح مدل مفروض را با هدف  )AGFI(شاخص نیکویی برازش انطباقی 

 دهد.ید قرار میآوری شده، مورد تاکهای جمعافزایش برازندگی آن با داده
ها با انتخاب گام اصالح مدل نشان داد که در متغیر آزمون برازندگی مدل با داده

های خطا برای از طریق ایجاد کواریانس بین باقیماندهمکنون کمالگرایی غیرانطباقی 
، در متغیر مکنون کمالگرایی «بیش نگرانی دربارة اشتباهات و پیگیری کمال»نشانگرهای 

بستة اول و بستة »ز طریق ایجاد کواریانس بین باقیمانده های خطا برای نشانگرهای انطباقی ا
های ، در متغیر مکنون هیجانات پیشرفت منفی از طریق ایجاد کواریانس بین باقیمانده«دوم

، در «نامیدی و اضطراب»و « نامیدی و خستگی»، «خشم و اضطراب»خطا برای نشانگرهای 
های خطا برای صیلی از طریق ایجاد کواریانس بین باقیماندهمتغیر مکنون مشغولیت تح

و در نهایت، در متغیر مکنون فرسودگی تحصیلی از طریق « انرژی و تعهد»نشانگرهای 
احساس خستگی در دانشگاه و »های خطا برای نشانگرهای ایجاد کوارایانس بین باقیمانده

در درجه آزادی مدل اصالح واحد  0پس از کاهش ، «احساس عدم کفایت در دانشگاه
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واحد از ارزش عددی مقدار خی دو در این مدل کم شد )شکل  91/100شده، مقدار 
4.)  

 
کمالگرایی انطباقی و مندی نسبی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة. مدل واسطه4شکل 

 پس از اصالح آموزان دختردانشغیرانطباقی با بهزیستی تحصیلی در نمونه 

های برازش مدل مفروض در نمونة بخش، نتایج مربوط به شاخص در این
(، شاخص مجذور خی بر 0χشامل شاخص مجذور خی )آموزان تیزهوش دختر دانش

، شاخص نیکویی برازش (CFI)ای مقایسه (، شاخص برازشdf/0χ) درجه آزادی
(GFI) شاخص نیکویی برازش انطباقی ،(AGFI)  و خطای ریشه مجذور میانگین
به  80/8و  98/8، 94/8، 95/8، 81/0، 04/108به ترتیب برابر با  (RMSEA)تقریب 

 ( ارزش عددی مقادیر0880دست آمد. بر اساس دیدگاه میرز و همکاران )
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دهد که در نمونة های نیکویی برازش برای مدل مفروض نشان میشاخص
 ها برازش مطلوبی دارد.نهادی با داده، مدل پیشآموزان تیزهوش دختردانش

درصد از پراکندگی نمرات هیجانات  54دهد که در مدل مفروض، نشان می 4شکل 
درصد از پراکندگی هیجانات پیشرفت منفی از طریق متغیرهای مکنون  9پیشرفت مثبت و 

کندگی درصد از پرا 56کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی تبیین شد. همچنین، در این مدل، 
درصد از پراکندگی نمرات فرسودگی تحصیلی از طریق  46نمرات مشغولیت تحصیلی و 

متغیرهای مکنون کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی و هیجانات پیشرفت مثبت و منفی 
آموزان تیزهوش دختر، مندی نسبی در نمونة دانشبینی شد. در مدل مفروض واسطهپیش

ای مکنون از لحاظ آماری معنادار بودند. در این مدل تمامی ضرایب مسیر بین متغیره
مفروض، رابطه بین کمالگرایی غیرانطباقی با هیجانات پیشرفت منفی و فرسودگی 
تحصیلی، مثبت و معنادار و با هیجانات پیشرفت مثبت و مشغولیت تحصیلی، مثبت و معنادار 

هیجانات پیشرفت مثبت و  بود. همچنین، در این مدل، رابطة بین کمالگرایی انطباقی با
مشغولیت تحصیلی، مثبت و معنادار و با هیجانات پیشرفت منفی و فرسودگی تحصیلی، 
منفی و معنادار بود. عالوه بر این، رابطة بین هیجانات پیشرفت مثبت با فرسودگی تحصیلی، 

هیجانات منفی و معنادار و با مشغولیت تحصیلی، مثبت و معنادار بود. در نهایت، رابطة بین 
پیشرفت منفی با فرسودگی تحصیلی، مثبت و معنادار و با مشغولیت تحصیلی، منفی و 

 معنادار بود.
در این مدل، اثر غیرمستقیم کمالگرایی غیرانطباقی بر مشغولیت تحصیلی و فرسـودگی  
تحصیلی از طریق هیجانات پیشرفت مثبت در کل نمونة دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر 

(. همچنـین،  P<85/8به دست آمد که از نظر آماری معنادار بود ) -82/8و  -19/8به ترتیب 
در این مدل، اثر غیرمستقیم کمالگرایی انطباقی بر مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی 
از طریق هیجانات پیشرفت مثبت در کل نمونة دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر به ترتیب 

 (.P<85/8از نظر آماری معنادار بود )به دست آمد که  80/8و  -14/8
در ادامه، به منظور تبیین الگوی پراکندگی نمرات متغیرهای مکنون مشغولیت 
تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از طریق کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی با میانجیگری 

یابی آموزان تیزهوش پسر از روش مدلهیجانات پیشرفت مثبت و منفی در نمونة دانش
عادالت ساختاری استفاده شد. به بیان دیگر، مدل مفروض روابط ساختاری بین م
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مندی واسطه کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی و مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با
 (.5آموزان تیزهوش پسر آزمون شد )شکل هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در نمونة دانش

های برازش مدل مفروض در نمونة در این بخش، نتایج مربوط به شاخص
(، شاخص مجذور خی بر 0χشامل شاخص مجذور خی )آموزان تیزهوش پسر دانش

، شاخص نیکویی برازش )CFI(ای (، شاخص برازش مقایسهdf/0χ) درجه آزادی
)GFI( شاخص نیکویی برازش انطباقی ،(AGFI)  و خطای ریشه مجذور میانگین

به  80/8و  05/8، 98/8، 02/8، 81/0، 98/164با به ترتیب برابر  )RMSEA(تقریب 
 برای شاخص مجذور خی بر درجه آزادی 6دست آمد. ارزش عددی باالتر از 

(df/0χ ارزش عددی باالتر از ،)شاخص  80/8(RMSEA)  و ارزش عددی کمتر از
و شاخص نیکویی برازش انطباقی  (CFI)ای برای شاخص برازش مقایسه 98/8

(AGFI) ح مدل مفروض را با هدف افزایش برازندگی آن با ضرورت اصال
 دهد.آوری شده، مورد تاکید قرار میهای جمعداده

ها با انتخاب گام اصالح مدل نشان داد که در آزمون برازندگی مدل با داده
های خطا از طریق ایجاد کواریانس بین باقیماندهمتغیر مکنون کمالگرایی غیرانطباقی 

، در متغیر مکنون «یش نگرانی دربارة اشتباهات و پیگیری کمالب»برای نشانگرهای 
بستة »های خطا برای نشانگرهای گرایی انطباقی از طریق ایجاد کواریانس بین باقیماندهکمال

، در متغیر مکنون هیجانات پیشرفت منفی از طریق ایجاد کواریانس بین «اول و بستة دوم
، در متغیر «نامیدی و خستگی»و « شم و اضطرابخ»های خطا برای نشانگرهای باقیمانده

های خطا برای مکنون مشغولیت تحصیلی از طریق ایجاد کواریانس بین باقیمانده
و در نهایت، در متغیر مکنون فرسودگی تحصیلی از طریق « انرژی و تعهد»نشانگرهای 

دانشگاه و  احساس خستگی در»های خطا برای نشانگرهای ایجاد کوارایانس بین باقیمانده
واحد در درجه آزادی مدل اصالح  0پس از کاهش ، «احساس عدم کفایت در دانشگاه

واحد از ارزش عددی مقدار خی دو در این مدل کم شد )شکل  05/49شده، مقدار 
5.) 



 121  ...در یلیتحص یستیو بهز شرفتیپ جاناتیه ،گراییکمال نیروابط ب یابیمدل

 

 
کمالگرایی انطباقی و  مندی نسبی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة. مدل واسطه5شکل 

 آموزان پسر پس از اصالحزیستی تحصیلی در نمونه دانشغیرانطباقی با به

های برازش مدل مفروض در نمونة در این بخش، نتایج مربوط به شاخص
(، شاخص مجذور خی بر 0χشامل شاخص مجذور خی )آموزان تیزهوش دختر دانش

، شاخص نیکویی برازش )CFI(ای مقایسه (، شاخص برازشdf/0χ) درجه آزادی
)GFI(یکویی برازش انطباقی ، شاخص ن)AGFI(  و خطای ریشه مجذور میانگین

به  85/8و  98/8، 96/8، 90/8، 48/1، 05/05به ترتیب برابر با  )RMSEA(تقریب 
 ( ارزش عددی مقادیر0880دست آمد. بر اساس دیدگاه میرز و همکاران )

دهد که در نمونة های نیکویی برازش برای مدل مفروض نشان میشاخص
 ها برازش مطلوبی دارد.، مدل پیشنهادی با دادهوزان تیزهوش پسرآمدانش

درصد از پراکندگی نمرات هیجانات  21دهد که در مدل مفروض، نشان می 5شکل 
درصد از پراکندگی هیجانات پیشرفت منفی از طریق متغیرهای مکنون  15پیشرفت مثبت و 
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درصد از پراکندگی  50ر این مدل، کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی تبیین شد. همچنین، د
درصد از پراکندگی نمرات فرسودگی تحصیلی از طریق  40نمرات مشغولیت تحصیلی و 

متغیرهای مکنون کمالگرایی انطباقی و غیرانطباقی و هیجانات پیشرفت مثبت و منفی 
آموزان تیزهوش پسر، مندی نسبی در نمونة دانشبینی شد. در مدل مفروض واسطهپیش

می ضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون از لحاظ آماری معنادار بودند. در این مدل تما
مفروض، رابطه بین کمالگرایی غیرانطباقی با هیجانات پیشرفت منفی و فرسودگی 
تحصیلی، مثبت و معنادار و با هیجانات پیشرفت مثبت و مشغولیت تحصیلی، مثبت و معنادار 

بین کمالگرایی انطباقی با هیجانات پیشرفت مثبت و بود. همچنین، در این مدل، رابطة 
مشغولیت تحصیلی، مثبت و معنادار و با هیجانات پیشرفت منفی و فرسودگی تحصیلی، 
منفی و معنادار بود. عالوه بر این، رابطة بین هیجانات پیشرفت مثبت با فرسودگی تحصیلی، 

ود. در نهایت، رابطة بین هیجانات منفی و معنادار و با مشغولیت تحصیلی، مثبت و معنادار ب
پیشرفت منفی با فرسودگی تحصیلی، مثبت و معنادار و با مشغولیت تحصیلی، منفی و 

 معنادار بود.
در این مدل، اثر غیرمستقیم کمالگرایی غیرانطباقی بر مشغولیت تحصیلی و فرسودگی 

پسر به ترتیب  آموزان تیزهوش تحصیلی از طریق هیجانات پیشرفت مثبت در نمونة دان
(. همچنین، در این P<85/8به دست آمد که از نظر آماری معنادار بود ) -11/8و  -14/8

مدل، اثر غیرمستقیم کمالگرایی انطباقی بر مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از 
و  -08/8آموزان تیزهوش پسر به ترتیب طریق هیجانات پیشرفت مثبت در کل نمونة دانش

 (.P<85/8آمد که از نظر آماری معنادار بود )به دست  16/8
ارزی جنسی روابط ساختاری در مدل حاضر، آزمون هم پژوهشبا توجه به این که در 
 بوده است، در این بخش، روابط ساختاری در مدل پژوهشگرمفروض در کانون توجه 

زمون آموزان تیزهوش دختر و پسر آمفروض، به تفکیک برای هر یک از دو گروه دانش
به بیان دیگر، به منظور تحلیل تغییرناپذیری گروهی روابط ساختاری در مدل شد. 

مندی نسبی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة کمالگرایی مفروض واسطه
ارزی روابط ساختاری در مدل مزبور انطباقی و غیرانطباقی با بهزیستی تحصیلی، هم

مون شد. بر این اساس، در مدل پیشنهادی ـ آزآموزان تیزهوش دختر و پسر دانشدر 
مندی نسبی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة مدل مفروض واسطه
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گرایی انطباقی و غیرانطباقی با بهزیستی تحصیلی ـ، ابتدا، یک الگوی پایه و کمال
ایجاد و آزمون آموزان تیزهوش دختر و پسر دانشمحدودیت تساوی در دو گروه بدون
 شد.

محدودیت های برازش مدل ساختاری بدوندر این بخش، نتایج مربوط به شاخص
(، df/0χ) (، شاخص مجذور خی بر درجه آزادی0χشامل شاخص مجذور خی )

، شاخص نیکویی )GFI(، شاخص نیکویی برازش )CFI(ای شاخص برازش مقایسه
ه ب )RMSEA(و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب  (AGFI)برازش انطباقی 
به دست آمد. طبق  846/8و  980/8، 900/8، 944/8، 01/1، 02/190ترتیب برابر با 

های نیکویی برازش در شاخص ( ارزش عددی مقادیر0880دیدگاه میرز و همکاران )
ها برازش قابل قبولی دهد که مدل پیشنهادی با دادهنشان می محدودیتبدونمدل 
 دارد.

آموزان تیزهوش دختر و ری در دو گروه دانشگیسپس، تغییرناپذیری مدل اندازه
های معادله ساختاری چندگروهی، دو گروه از طریق پسر آزمون شد. در یکی از مدل

تساوی تمامی بارهای عاملی آزاد در دو گروه، محدود شدند. نتایج نشان داد که 
با ـ که  0χΔمقدار ، 5(. در جدول 5ها مطلوب بود )جدول برازش این مدل با داده

محدودیت بدون بین مدل بامحدودیت و مدل 0χهدف آزمون تفاوت بین مقادیر 
آموزان دانشگیری در دو گروه های اندازهدهد که وزنمحاسبه شد ـ نشان می

[. سپس، دو گروه از p ,04/19(=12) 0χΔ=00/8مساوی بودند ] تیزهوش دختر و پسر
 0χΔمقدار ، 5ند. در جدول های ساختاری محدود شدطریق ایجاد تساوی در وزن

های ساختاری محدودیت وزندهد که در مدل بامحدودیت و مدل بدوننشان می
 [.p ,15/2(=18) 0χΔ= 21/8] مساوی بودند آموزان تیزهوش دختر و پسردانشبرای 

در رابطة  مندی نسبی هیجانات پیشرفتواسطه. تغییرناپذیری جنسی مدل مفروض 5جدول 
 اقی و غیرانطباقی با بهزیستی تحصیلیگرایی انطبکمال

 مدل
-بامحدودیت/بدون

 محدودیت
0χ df/0χ 

CFI GFI AGFI RMSEA 0χΔ dfΔ p 

-بدون مدل

 محدودیت
-مدل بدون

 محدویت
02/190 01/1 944/8 900/8 980/8 846/8 - - - 

 20/8 0 64/5 841/8 982/8 905/8 940/8 55/1 01/190های مدل وزنهای مدل
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 گیریاندازه بامحدودیت

 00/8 12 04/19 841/8 981/8 901/8 940/8 55/1 28/010 های ساختاریمدل وزن 

 گیریونتیجه بحث
مندی نسبی هیجانات ارزی جنسی مدل مفروض واسطهحاضر با هدف آزمون هم پژوهش

گرایی و بهزیستی تحصیلی نوجوانان تیزهوش انجام شد. در پیشرفت در رابطة کمال
آموزان تیزهوش های برازندگی مدل پیشنهادی در کل نمونة دانششاخصمجموع، مرور 

مندی نسبی هیجانات پیشرفت مثبت و مدل مفروض واسطهدختر و پسر نشان داد که 
ها برازش با داده گرایی انطباقی و غیرانطباقی با بهزیستی تحصیلیمنفی در رابطة کمال

روهی روابط ساختاری در مدل پیشنهادی از ارزی گمطلوبی داشت. عالوه بر این، نتایج هم
گیری و های اندازهمحدودیت بر اساس وزنطریق مقایسه الگوی بامحدودیت و بدون

آموزان تیزهوش دختر و پسر تفاوت های ساختاری نشان داد که بین دو گروه دانشوزن
ز نفش حاضر ضمن حمایت تجربی ا پژوهشمعناداری وجود ندارد. به بیان دیگر، نتایج 

گرایی انطباقی و غیرانطباقی با کمالدر رابطة هیجانات پیشرفت مثبت و منفی ای واسطه
نشان داد که کیفیت میانجیگری این منبع تغییرپذیری در رابطة پیش  بهزیستی تحصیلی

 آموزان تیزهوش دختر و پسر یکسان است.گفته در دو گروه دانش
(، شیم و 0810العات ریس و همکاران )های مطحاضر همسو با یافته پژوهشنتایج 
(، آشبوی 0882(، چان )0811(، شی )0814(، تان و چان )0815(، ایونس )0810همکاران )
(، بلینگ و 0880(، ریس و اسنالی )0884(، گرزیگاک و همکاران )0885و برانر )

( از نقش تفسیری اشکال سالم و نوروتیک 0884( و چانگ و همکاران )0886همکاران )
کند. بر وری فراگیران تیزهوش به طور تجربی حمایت میبینی کنشگرایی در پیشکمال

مند به ان عالقهپژوهشگراساس شواهد نظری و تجربی موجود، از آنجا که دغدغه اصلی 
های رفتاری فراگیران تیزهوش و غیرتیزهوش در تحلیل سیستمیک انواع مختلف مدل

ظرفیت تبیینی همزمان دوایر مفهومی شناخت، هیجان و های پیشرفت، با تاکید بر موقعیت
های رفتاری یافتگی انتخابشود، بنابراین، تفسیر تمایز در سطح سازشانگیزش مشخص می
های نظری آوریبینی کنندة رویهای پیشرفت با تاکید بر نقش پیشفراگیران در موقعیت

میت زیادی برخوردار است معاصر در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت تحصیلی از اه
 (.0814؛ تان و چان، 0880؛ مارتین، 0885؛ رام، 0884)سیفرت، 
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های مفهومی معاصر در بر اساس نظریة خودکارآمدی ـ به مثابة یکی از صورتبندی
های پیشرفت ـ، یافته در موقعیتیافته یا غیرسازشهای رفتاری سازشحوزة انتخاب

نگرانه های واقعهای غیرانتقادی و خودانتظاریخودارزیابیگرایی سالم ـ که از طریق کمال
شود ـ، به دلیل عدم تهدید باور کارآمدی فراگیر در مواجهه با در فراگیران مشخص می

های انگیزاننده و به تبع آن ترغیب فراگیر به استفاده از راهبردهای مقابلة انطباقی با موقعیت
های رویارویی غیرانطباقی، کمک به وی برای شیوه انگیز فراروی در مقابلمطالبات چالش

مدیریت تجارب هیجانی و میزان تنیدگی ادراک شده متعاقب رویارویی با شرایط بحرانی 
گذاری بر روی عناصر اسنادی انطباقی مانند تالش سرمایهو همچنین، تشویق فراگیر به بیش

گرایی ر مقابل، کمالوری تحصیلی فراگیران تضعیف نشود. دشود که کنشسبب می
نگرانه، ترس از های غیرواقعهای منتقدانه، خودانتظارینوروتیک که از طریق خودارزشیابی

شود در مواجهة با مطالبات شکست و ترس از ارزیابی منفی دیگران مشخص می
گریزی به مثابة یک انگیز از طریق تشویق فراگیر به انتخاب مدل رفتاری تالشچالش

دهی تحصیلی بدکارکرد و در اعی، ترغیب او به استفاده از راهبردهای خودنظمسازوکار دف
نهایت، افزایش سطح تنیدگی در فراگیر، در تهدید نیمرخ انگیزشی او و همچنین تسهیل 

یافتگی انگیزشی/هیجانی و فرسودگی تحصیلی در فراگیر نقصان فرو غلطیدن در ورطة
؛ تان و 0880؛ مارتین، 0882؛ چان، 0885؛ رام، 0884ای دارد )سیفرت، نقش قابل مالحظه

 (.0810؛ مافیلد و همکاران، 0814؛ فارکاس، 0814چان، 
بر اساس شواهد نظری و تجربی موجود، مدل مفهومی اسناد، بستر تئوریک دیگری 

تواند به طور مفروض و مستدل، تمایز در مصادیق تعریف کنندة سازگاری است که می
گرایی در های کنشی اشکال انطباقی و غیرانطباقی کمالویژگی تحصیلی را بر اساس

های مفهومی برآمده از فراگیران تیزهوش و غیرتیزهوش توضیح دهد. بر اساس آموزه
یافته یا های سازشبینی مدلگرایی در پیشنظریة اسناد، بخشی از توان تبیینی خصیصه کمال

یل آنها به انتخاب مدل ارجحی از اسنادهای یافته تحصیلی فراگیران از طریق تماغیرسازش
گرایی سالم با تشویق فراگیر به استفاده از شود. بر این اساس، کمالعلّی مشخص می

اسنادهای علّی انطباقی در مواجهة با مطالبات انگیزانندة زندگی تحصیلی و به دنبال آن 
نات پیشرفت منفی، در آمادگی فراگیر برای تجربة هیجانات پیشرفت مثبت در مقابل هیجا

مدارانة مثبت در فراگیران مانند تمایل به پیشرفت بینی اشکال مختلف رفتارهایپیش
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انگیز و در نهایت، های تحصیلی، انتخاب تکالیف تحصیلی چالشمشارکت در فعالیت
گرایی شود. در مقابل، کمالانجام متعهدانه و پرکیفیت تکالیف درسی موثر واقع می

طریق تشویق فراگیران به استفاده از اسنادهای علّی بدکارکرد در مواجهة با  نوروتیک از
انگیز، ضمن فراخوانی هیجانات پیشرفت منفی، آنها را به انتخاب چالش هایموقعیت

میلی به مشارکت فعاالنه در امور تحصیلی و رفتارهایی مانند گزینش تکالیف ساده، بی
کند و از این طریق، با تهدید نیمرخ می کیفیت تکالیف درسی تشویقانجام بی

شود انگیزشی/هیجانی فراگیران سازگاری تحصیلی آنها را به شدت تضعیف می
؛ مارتین، 0882؛ چان، 0885؛ رام، 0884؛ سیفرت، 0880)هاوکینس، وات و سینکالر، 

 (.0815؛ ایونس، 0810؛ مافیلد و همکاران، 0814؛ فارکاس، 0814؛ تان و چان، 0880
یر مفروض دیگر برای توضیح مستدل تمایزات در سازگاری تحصیلی فراگیران با مس

گرایی، از طریق تمرکز بر بضاعت فکری تاکید بر نقش تفسیری اشکال مثبت و منفی کمال
های مفهومی برآمده از نظریة شود. بر اساس آموزهنظریة خودارزشمندی، ممکن می

تالش وی برای حفظ و تدام احساس خودارزشمندی، استراتژی ارجح فراگیر و 
شناسی انگیزشی فراگیران از اهمیت زیادی برخوردار خودارزشمندی، در توصیف ریخت

وابستگی هویت گرایی منفی، بیشاست. بر اساس نظریة خودارزشمندی، در وضعیت کمال
ناپذیری منابع فردی به کیفیت تجارب پیشرفت تحصیلی و همچنین اصرار بر کنترل

شود که فراگیر با انتخاب برخی ورندة تجارب ناکام کنندة تحصیلی سبب میپدیدآ
گیری از تالش، گریزی یا کنارهگر مانند تالشسازوکارهای دفاعی و خودتوجیه

های شکست سازی، از یک سوی، از فروپاشی فردی در مواجهة باکاری و خودناتواناهمال
ابقاء خودارزشمندی در خویشتن نیز تالش  تحصیلی جلوگیری نماید و از دیگر سوی، برای

کند. بنابراین، بر اساس منطق پیشنهادی مدل خودارزشمندی، تهدیدشدگی مصادیق 
شناختی های کیفیت روانگری ویژگیتوصیف کنندة سازگاری تحصیلی متعاقب سلطه

یافتگی تجارب هیجانی منفی و اصرار به استفاده از کمالگرایی منفی، محصول وزن
بردهای اجتناب از شکست است. البته آنچه در اینجا منظور نظر است راهبردهای راه

اجتناب از معنای ضمنی شکست است که ـ به دلیل استیالی اسنادهای علّی بدکارکرد ـ، به 
گرایی مثبت، از آنجا که ترس از شود. در مقابل، در وضعیت کمالعدم توانایی مربوط می

های اساس منطق نظریة خودارزشمندی، دیگر استفاده از مکانیزمشکست معنا ندارد، لذا، بر 
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بینی شکست و یا حتی در مواجهه با تجارب ناکام کننده، انتظار توجیهی متعاقب پیش
؛ 0814؛ تان و چان، 0880؛ مارتین، 0882؛ چان، 0885؛ رام، 0884رود )سیفرت، نمی

 (.0815؛ ایونس، 0810؛ مافیلد و همکاران، 0814فارکاس، 
های شناختی جنس در بخشمرور شواهد تجربی پیرامون توان تبیینی متغیر جمعیت

دهد که در اغلب مطالعات، منطق شناسی تیزهوشی نشان میمختلف قلمرو مطالعاتی روان
های ساختارمحور بوده است )میلر و همکاران، محور مقدم بر مقایسههای سطحمقایسه
های ساختاری، حاضر با انتخاب منطق مقایسه پژوهشنتایج  .(0815مافیلد و پارکر، ؛ 0889

مندی نسبی ارزی جنسی روابط ساختاری در مدل مفروض واسطهشواهدی در دفاع از هم
گرایی مثبت و منفی و بهزیستی تحصیلی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة بین کمال

ید بر تغییرناپذیری جنسی روابط حاضر با تاک پژوهشفراهم آورد. به بیان دیگر، نتایج 
های کارکردی قلمروهای مفهومی منتخب در مدل مفروض ساختاری بر مشابهت ویژگی

بینی رفتارهای تحصیلی سازگارانه و مند با هدف پیشدر دو بافت عناصر پیشایندی و واسطه
 دهد که کارکردکند. نتایج مطالعاتی از این دست نشان میناسازگارانه تاکید می

شناختی کمالگرایی مثبت و منفی و همچنین هیجانات پیشرفت مثبت و های روانکیفیت
 بینی رفتارهای تحصیلی فراجنسیتی و فرابافتاری است.منفی در پیش

حاضر، اطالعات ارزشمندی را دربارة ویژگی  پژوهشنتایج  کهبا وجود آن 
دهای انگیزشی ـ رفتاری بینی پساینکارکردی هیجانات پیشرفت در بافت مطالعاتی پیش

حاضر،  پژوهشهای کمالگرایی مثبت و منفی فراهم کرده است، اما برخی از محدودیت
حاضر دارای ماهیتی  پژوهش، اول کند.پذیری نتایج آن را با محدودیت مواجه میتعمیم

تیاط های آن باید با احهای علّی و معلولی بر اساس یافتهمقطعی است. بنابراین، طرح استنتاج
شود با مند به این قلمرو پژوهشی پیشنهاد میان عالقهپژوهشگرانجام شود. بر این اساس، به 

های به عمل آمده از گیرینگر که در آن تمامی اندازهاستفاده از یک طرح تحقیقاتی آینده
های شوند، روابط علّی بین سازهمفاهیم مختلف در فواصل زمانی متفاوت انجام می

تی چندگانه را در الگوی ساختاری مفروض بیازمایند. بنابراین، با هدف کسب شناخروان
های کارکردی مفاهیم منتخب در مدل اطالع از تغییرپذیری یا عدم تغییرپذیری ویژگی

، دومشود. آوری اطالعات به کمک یک طرح تحقیق طولی پیشنهاد میمفروض، جمع
دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای حاضر همچون بسیاری از مطالعات  پژوهشنتایج 
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رفتار واقعی ممکن است مشارکت کنندگان را به استفاده از  پژوهشخودگزارشی به جای 
های مبتنی بر کسب تایید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدم کفایت فردی شیوه

ه رفتاری و های خودگزارشی از مشاهدترغیب کند. به بیان دیگر، به منظور تایید مقیاس
حاضر فقط از  پژوهشبا توجه به آن که نمونه سوم، های بالینی استفاده نشد. دیگر شاخص

 بین نوجوانان تیزهوش مدارس عالمة حلی و فرزانگان شهر انتخاب شدند، بنابراین
های کارکردی مفاهیم منتخب در مدل مفروض، نیازمند انتخاب دهی ویژگیتعمیم
، با چهارمز است )برای مثال نوجوانان دختر و پسر غیرتیزهوش(. های نمونه دیگر نیگروه

توجه به ترکیب مفهومی انتخاب شده در مدل پیشنهادی و همچنین با توجه به فن آماری 
که ظرفیت اطالع  1های رقیبمدل منتخب برای آزمون مدل مفروض، ضرورت آزمون

ود. طبق دیدگاه وستون و شدهند پیشنهاد میمی ی منتخب را افزایشپژوهشدهندگی 
های رقیب در استفاده از فن آماری معادالت ی مدل( انتخاب گزینه0880گوری )

، یک 6مندی کاملدر برابر مدل واسطه 0مندی نسبیی مدل واسطهساختاری مانند مقایسه
-حاضر، از طریق ایجاد کواریانس بین باقیمانده پژوهشپذیر است. پنجم، در انتخاب توجیه

های خطا برای نشانگرهای عوامل مکنون منتخب در مدل مفروض تالش شد شاخص های
های خطا نیکویی برازش در نمونه انتخابی بهبود یابند. در واقع، کواریانس بین باقیمانده

دهد که همپوشانی بین برای نشانگرهای مربوط به عوامل مختلف به طور تجربی نشان می
وری عمومی فراتر است. ز توان تبیینی عامل زیربنایی کنشدهی، اهر زوج نشانگر در پاسخ

دهد. ششم، ها را کاهش میپذیری دادهانتخاب گزینة اصالح مدل تا حدی ظرفیت تعمیم
( با توجه به اهمیت استقالل یافتگی هر 0818پکران و همکاران ) پژوهشبر اساس نتایج 

های پیشرفت پیشنهاد ی در موقعیتهای مربوط به تجارب هیجانی مثبت و منفیک از مقیاس
یافته، بر شود که به جای تمرکز بر مفهوم هیجانات پیشرفت در هیأتی بسیط و وسعتمی

 ویژگی کنشی هر بعد از هیجانات مثبت و منفی به طور مستقل تأکید شود.
گرایی مثبت و منفی و هیجانات پیشرفت با توجه به نقش تفسیری منابع اطالعاتی کمال

بینی نشانگرهای ذهنی اثربخشی زندگی تحصیلی فراگیران تیزهوش و منفی در پیشمثبت 
های دختر و پسر و با توجه به شواهد تجربی موجود پیرامون اثربخشی برنامه

                                                 
1. testing alternative models 

2. fully mediated model 

3. partially mediated model 
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حاضر با  پژوهشای متمرکز بر دوایر مفهومی شناخت و هیجان، نتایج آموزشی/مداخله
ای فراگیران نین تجهیز منابع مقابلهبینانه و همچهای تفکر خوشهدف آموزش مهارت

تیزهوش در مواجهة با مطالبات زندگی تحصیلی، همسو با برخی شواهد تجربی آزمون 
؛ منصوری، شکری، 0814)پنگ و همکاران،  1آوری پنسیلوانیااثربخشی برنامة تاب

آبادی و ؛ شکری، شهیدی، مظاهری، فتح1696نژاد، پورشهریار، پوراعتماد و رحیمی
؛ آنگر، راسل و 0880)استینهارت و دالبیر،  0آوری(، برنامة آموزش تاب1696نژاد، یمیرح

آبادی و )شکری، گشتاسبی، شریفی، فتح 6(، برنامة بازآموزی اسنادی0814کانلی، 
( و همچنین برنامة 1690آبادی و شریفی، ؛ گشتاسبی، شکری، فتح1695نژاد، رحیمی

( را مورد تاکید قرار 0812، ویالردی و اسچنایدمن، )گلری 4دهیتوانمندسازی خودنظم
 دهد.می

 منابع
ای استرس تحصیلی در رابطة (. نقش واسطه1694) .و پورشهریار، ح ی، ا، شکررپاسبانی، 

بین ترس از ارزیابی منفی با بهزیستی هیجانی در نوجوانان تیزهوش و عادی. 
 .52-20، 1 ،شناسی معاصردوفصلنامة روان

. و خانجانی، م نژاد، پ، رحیمیآبادی، جع، فتحمظاهری، م  ،، شهیدی، ششکری، ا.
 هایبرابر تجربه در دانشجویان روانی سازیایمن ایمداخله برنامة (. اثربخشی1696)

گیری و فصلنامة مطالعات اندازهپنسیلوانیا.  پیشگیری الگوی اساسِ بر منفی هیجانی
 .105-198، 2، ارزشیابی آموزشی

(. اثربخشی 1695. )نژاد، پو رحیمی ج آبادی،، فتحاسبی، ز، شریفی، م.، گشتا شکری،
آوری بخشی شناختی هیجان و تاببرنامة بازآموزی اسنادی بر راهبردهای نظم

 .51-00، 0، شناسی مثبتنامة روانپژوهشتحصیلی دانشجویان. 

                                                 
1. Pennsylvania Resilience Program (PRP) 

2. Resilience Education Program (REP) 

3. Attributional Retraining Program (ARP) 

4. Regulation Empowerment Program (REP) 
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سنجی نسخة فارسی روان(. تحلیل 1695و احدی، ح. ) .، درتاج، ف.زادعبداهلل پور، م. آ
-40، 04، دورة شش، شمارة گیری تربیتیفصلنامة اندازهسیاهة فرسودگی تحصیلی. 

06. 
سنجی فهرست های روان(. تحلیل مشخصه1694و شکری، ا. ) .زادعبداهلل پور، م. آ

، 0، مجلة مطالعات آموزش و یادگیریمشغولیت تحصیلی در دانشجویان ایرانی. 
180-98. 

(. تاثیر برنامة بازآموزی 1690. )آبادی، ج و شریفی، م.، فتحز.، شکری، اگشتاسبی، 
فصلنامة پژوهش در اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان. 

 .06-60، 4، یادگیری آموزشگاهی و مجازی
(. 1696. )نژاد، پو رحیمی ، شکری، ا، پورشهریار، ح، پوراعتماد، ح رمنصوری، ا
شناختی های اسنادی و سازگاری روانآوری پنسیلوانیا بر سبکی برنامة تاباثربخش

 .109-144، 68، شناسی کاربردیفصلنامة رواندانشجویان. 
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