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Abstract
The present study was conducted by a post-event method to investigate the
relationship between psychological capital and quality of life in school with
regard to the type of schools studied. The statistical population of the study
is the second-year high school students of Sanandaj who had registered in
the academic year 2018-2019. Estimation of sample size using Cochran's
formula for the community of gifted students was equal to 118 and for
normal students was equal to 137 people who were selected by cluster
sampling. The Psychological Capital Questionnaire (PCQ) and Quality of
Life Questionnaire at Ainley & Bourke School (1992) were used to collect
data. The results of the independent group t-test and multivariate analysis of
variance showed that there is no significant difference between gifted and
normal students on the whole scale of psychological capital, but there is a
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significant difference in terms of the hope component. There was also a
significant difference between gifted and normal school students in the
whole scale of school quality of life and opportunity subcomponent. Also,
based on the calculated beta coefficients, it can be concluded that the
relationship between the whole scale of psychological capital and the hope
component with the quality of school life is stronger among students of
ordinary schools than in gifted schools.
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مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

بررسی رابطهی بین سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی در
مدارس عادی و تیزهوش شهر سنندج
هوشنگ گراوند

عبداله محمدی
سعیده سبزیان

لرستان ،خرم آباد ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران،
ایران.
دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
استادیار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه حضرت معصومه

تاریخ پذیرش00/11/11 :

فاطمه عبدلی



استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه

تاریخ ارسال99/12/11 :

مدرسه با نظر به نوع مدرسه موردمطالعه :مقایسه دانشآموزان

(ع) ،قم ،ایران.

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی ارتباط میان سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی در مدرسه ،با نظر به نوع
مدارس موردمطالعه ،به روش پس رویدادی انجام شد .جامعه آماری پژوهش دانشآموزان دوره دوم
متوسطه تیزهوش و عادی شهر سنندج بود که در سال تحصیلی  1397-98ثبتنام کرده بودند .حجم نمونه

ISSN: 2476/647X

چکیده

برای جامعه دانشآموزان تیزهوش برابر با  118و برای دانشآموزان عادی برابر با  137نفر بود که به روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای سرمایه روانشناختی
و تحلیل واریانس چندمتغیره نشان دادند که بین دانشآموزان تیزهوش و عادی در مقیاس سرمایه
روانشناختی بهصورت کلی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما ازلحاظ خرده مؤلفه امیدواری تفاوت
معناداری وجود دارد .همچنین بین دانشآموزان مدارس تیزهوش و عادی در مقیاس کیفیت زندگی در
مدرسه بهطورکلی و همینطور خرده مؤلفه فرصت ،تفاوت معنیدار بود .همچنین با استناد به ضرایب بتا
 نویسنده مسئولgaravand.h@lu.ac.ir :

eISSN: 2252-0031

( )PCQو کیفیت زندگی در مدرسه آینلی و بورک ( )1992استفاده شد .نتایج آزمون  tگروههای مستقل
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محاسبه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که رابطه بین کل مقیاس سرمایه روانشناختی و خرده مؤلفه
امیدواری با کیفیت زندگی مدرسه در بین دانشآموزان مدارس عادی ،قویتر از مدارس تیزهوش است.

کلیدواژهها :تیزهوش ،دانشآموزان ،سرمایه روانشناختی ،کیفیت زندگی..
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مقدمه
مدرسه محیطی برای یادگیری و تربیت است و بخش مهمی از زندگی دانشآموزان در
آنجا سپری میشود .درواقع ،در تمام کشورها تحصیل با تغییرات جزئی در برخی کشورها
از  6تا  17سالگی اجباری میشود و تقریباً نیمی از ساعات بیداری بچهها در مدرسه
میگذرد؛ بنابراین ،مدرسه نهتنها یک فضای زندگی ،بلکه یک جزء مهم از زندگی برای
آنها است .در طی این دوره ،آنها با دیگر دانشآموزان ،معلمان ،مدیران و کارکنان
مدرسه تعامل دارند و تجربیاتی را کسب میکنند .آنچه از این تجربیات به دست میآورند،
زندگی تحصیلی آینده آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ،چنانکه ممکن است بر اساس
تجربه مدرسه تصمیم بگیرند که تحصیالتشان را ادامه دهند یا ترک تحصیل نمایند (ارس و
بیالسا .)2۰16 1،بهطور مثال ،هر چهار سال یکبار ،در کانادا ،طی یک بررسی ملی
دادههایی را درباره ی سالمت و بهزیستی ،محیط اجتماعی و رفتارهای بهداشتی
دانشآموزان جمعآوری می کنند که این نظرسنجی شامل چندین مورد مرتبط است و
کیفیت زندگی در مدرسه 2را بررسی میکند؛ زیرا مدرسه جزء الینفک زندگی یک
کودک است و بنابراین کیفیت زندگی در مدرسه بحث مهمی از کیفیت کلی زندگی
است که یک کودک تجربه میکند (قوترا ،مکایساک ،کیریک و کوهلی.)2۰16 3،
ازاینرو جامعه و بهویژه نظام آموزشی نگران سرنوشت ،رشد و پیشرفت و جایگاه افراد در
جامعه است و انتظار میرود که افراد در جنبههای مختلف مانند جنبههای شناختی و توسعه
مهارتها و همچنین جنبه های شخصیتی ،هیجانی و رفتاری بهبود یابند (چهره برقی و
نریمانی .)2۰17 ،به همین خاطر مدارس بهطور فزایندهای از مقیاسهای مختلفی استفاده
میکنند تا استعدادهای متفاوت شامل استعدادهای کالمی ،ریاضی ،فضایی-دیداری،
موسیقایی و بین فردی را ارزیابی کنند (هال وکلی )2۰21 4،و به تفاوتهای فردی
1. Eres & Bilasa
2. Quality of School Life
3. Ghotra, McIsaac, Kirk & Kuhle
4. Hall & Kelly
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دانشآموزان توجه کنند .عالوه بر ویژگیهای خاص دانشآموزان تیزهوش ،مدارس
مخصوص این دانشآموزان نیز دارای شرایط خاصی است و محیط آموزشی متفاوتی را نیز
تجربه میکنند بنابراین ممکن است این دانشآموزان نسبت به دانشآموزان عادی از
ویژگیهای روانشناختی مثبتتری برخوردار باشند (ریاسی ،مقرب ،صالحی ابرقوئی،
حسنزاده طاهری و حسنزاده طاهری .)1391 ،در ایران ،هرساله از طریق آزمونهای
مختلفی دانشآموزان تیزهوش شناساییشده و برای آنها آموزشهای ویژهای در نظر
گرفته میشود .این افراد معموالً در آینده جایگاههای کلیدی در جامعه کسب میکنند
(چهره برقی و نریمانی)2۰17 ،؛ ازاینرو شناسایی تفاوتهای روانشناختی بین این دو نوع
دانشآموز و بهکارگیری نتایج حاصل از مطالعات میتواند به رشد و پیشرفت هر دو نوع
دانشآموز کمک کند .البته که انسانها دارای طیف وسیعی از تواناییها ،شایستگیها،
نگرشها ،شناختها ،احساسات ،عالیق ،انگیزه و موارد مشابه هستند ولی کودکان
تیزهوش کودکانی هستند که بهطور ذاتی دارای درجه باالیی از توانایی ذهنی کلی هستند
یا توانایی فوقالعاده ای در حوزه خاصی از فعالیت یا دانش دارند .به همین دلیل است که
انتخاب دانش آموزان تیزهوش یک موضوع اساسی برای تسهیالت اجرایی است (هال و
کلی.)2۰21 ،
دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با همساالن خود ،احتمال بیشتری دارد که به
موقعیت چشمگیری در یک یا چند حوزه ی باارزش ازنظر فرهنگ خود برسند .اگرچه در
بیشتر کشورها تعریف رایج آنها از تیزهوشی به معنای ضریب هوشی باالتر از نمره 13۰
است اما مطابق با یک رویکرد توسعهگرا ،ما اهمیت روزافزون متغیرهای غیر فکری که
بهطور قاطع در ایجاد مسیرهای موفقیت دانشآموزان تیزهوش تأثیر دارند را متوجه
میشویم .بهطورکلی دانشآموزان تیزهوش نهتنها با همساالن خود تفاوتهای کمی دارند
بلکه ازنظر کیفی (همچون حساسیت غیرمعمول ،کمالگرایی ،افزایش آگاهی نسبت به
مسائل اخالقی ،قیدوبندهای شدید و توسعه زودهنگام منابع کنترل داخلی ،انگیزه ،اشتیاق به
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یادگیری ،عملکرد تحصیلی برجسته و  )...نیز تفاوتهای زیادی دارند (گونزالس کابررا،
تورون ،ماچیمبارنا ،گوتیرز -اورتیگا ،آلوارز -باردون و گارایگوردوبیل.)2۰19 1،
کیفیت زندگی در مدرسه شاخصی از رفاه دانشآموزان است و حالتی از بهزیستی
کلی است که از ارتباط بین زندگی در مدرسه و محیط مدرسه ناشی میشود .کیفیت
زندگی در مدرسه یک ارزیابی شناختی است و همچنین میتواند بهعنوان تمایلی ذهنی در
نظر گرفته شود .درواقع ،کیفیت زندگی در مدرسه بر دیدگاه دانشآموزان در یافتن
جنبههای قوی و ضعیف سیستم مدرسه تأکید میکند (ارس و بیالسا .)2۰16 ،تحلیل
عاملی ،چهار دسته از موارد را مشخص کرده است که در کیفیت زندگی در مدرسه تأثیر
دارند :ارتباطات معلم-دانش آموز ،محیط فیزیکی مدرسه و کالس ،احساسات مثبت نسبت
به مدرسه ،احساسات منفی نسبت به مدرسه (وینتراب و بارهایم .)2۰۰9 2،کیفیت زندگی
در مدرسه شامل احساس رضایت از مدرسه ،تعلقخاطر و امنیت و درک از معلمان و
همساالن است .اگرچه فقط اقلیتی از دانشآموزان گزارش داده اند که مدرسه را بسیار زیاد
دوست دارند ،اما اکثریت دانشآموزان گزارش دادهاند که احساس میکنند که به مدرسه
خود تعلق دارند که میتواند نشاندهنده میزان رضایت یا عدم رضایت بچهها از زندگی در
مدرسه باشد .بهاینترتیب ،کیفیت زندگی مدرسه میتواند بهعنوان معیار نگرش و احساس
دانشآموزان نسبت به مدرسه مشاهده شود که بهنوبه خود با اهدافشان برای ادامه مدرسه
بهطور مثبتی ارتباط دارد (قوتراو همکاران)2۰16 ،؛ بنابراین با نظر به اینکه به مدرسه
احساس تعلق میکنند ،کیفیت زندگی در آن مهم است .اگر دانشآموزی با معلم خود،
دیگر دانش آموزان و مدیریت مدرسه ارتباط خوبی نداشته باشد و احساس کند در مدرسه
ارزشی ندارد یا فکر کند که مدرسه هیچ فرصتی در آینده در حوزههای اجتماعی و
تحصیلی برای او ایجاد نمیکند و نسبت به فعالیتهای اجتماعی در مدرسه هیچ تمایلی

& 1. González-Cabrera, Tourón, Machimbarrena, Gutiérrez-Ortega, Álvarez-Bardón
Garaigordobil
2. Weintraub & Bar-Haim
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نداشته باشد ،چنین دانشآموزی یک ادراک منفی از کیفیت زندگی در مدرسه خواهند
داشت (ساری ،کوتوک و ارسیالن.)2۰۰7 1،
در این میان ،سرمایه روانشناختی یک صفت خاص از ویژگیها و خصوصیات افراد
است که به ظهور رساندن ،منابع مثبت و استعدادها را ارتقا میبخشد .این سازه ،از افراد در
برخورد مؤثر با زندگی روزمره ،پشتیبانی میکند تا فعاالنه عمل کنند ،به امکاناتشان اعتماد
کنند و بدون این که از مشکالت سخت دلسرد شوند ،به سناریوهای آینده مثبت نگاه کنند
(سانتیسی ،لودی ،مگنانو ،زاربو و زامیتتی .)2۰2۰ 2،درواقع ،سرمایه روانشناختی میتواند
بهسادگی بهعنوان «شما کی هستید؟» و ازلحاظ رشد مثبت «چه کسی میتوانید بشوید؟»
دیده شود (لوتانز ،اوولیو ،آوی و نرمن .)2۰۰7 3،تحقیقات سرمایه روانشناختی را بهعنوان
سازه مرتبه باالتر و هستهای پشتیبانی میکنند که یک پیشبینی کننده قوی نگرشها و
عملکردها ،نسبت به هر یک از چهار منبع روانشناختی تشکیلدهنده آن ،است (مارتینز،
یوسف -مورگان ،چمبل و مارکویس -پینتو .)2۰19 4،لوتانز ،یوسف و آوولیو5چهار بعد
سرمایه روانشناختی را امید ،خودکارآمدی ،تابآوری و خوشبینی مشخص کردهاند
(سانتیسی و همکاران)2۰2۰ ،؛ بهعبارتدیگر ،سرمایه روانشناختی بهعنوان یک حالت
روانشناختی مثبت درحالتوسعه فرد توصیف میشود که با داشتن اعتمادبهنفس
(کارآمدی) جهت تالش الزم برای موفقیت در انجام وظایف چالشبرانگیز ،ایجاد یک
اسناد مثبت (خوشبینی) در مورد موفقیت در زمان حال و آینده ،پشتکار برای رسیدن به
اهداف و در صورت لزوم ،هدایت مجدد مسیرها به سمت اهداف برای رسیدن به موفقیت
(امید) و در صورت به ستوه آمدن از مشکالت و سختیها ،پایداری و مقاومت و حتی فراتر
از آن (تابآوری) برای دستیابی به موفقیت (لوتانز و همکاران )2۰15 ،مورداستفاده قرار
میگیرد .اگرچه کارآمدی ،خوشبینی ،امید و تابآوری ازنظر مفهومی متمایز هستند ،اما
Sarı, Ötünç, & Erceylan
Santisi, Lodi, Magnano, Zarbo & Zammitti
Luthans, Avolio, Avey & Norman
Martínez, Youssef-Morgan, Chambel & Marques-Pinto
Luthans, Youssef & Avolio

1.
2.
3.
4.
5.
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این چهار مؤلفه واریانس مشترک دارند و بخشی از یک مجموعه هماهنگ منابع هستند که
با مفهوم گروههای منابع ،متناسب هستند (لوتانز و یوسف-مورگان ،2۰17 1،نقل در
کارمونا هالتی ،ساالنووا ،لورینس و شوفلی .)2۰19 2،مثالً نتایج مطالعهی داتو و والدز

3

( )2۰16نشان داد که سرمایه روانشناختی بهطور مثبتی مشارکت تحصیلی ،شکوفایی،
شادمانی وابسته به آن و عاطفه مثبت را پیشبینی میکند .بهینهسازی محیط مدرسه و
موفقیت تحصیلی دانشآموزان تبدیل به یک کار چالشبرانگیز برای مدیران ،معلمان،
مشاوران و روانشناسان مدارس شده است .به همین منظور برخی برنامههای تحقیقاتی روی
ارزیابی نقش سازههای روانشناختی مثبت در تسهیل نتایج تحصیلی مربوط به دانشآموزان
متمرکزشدهاند.
با مرور فرایندها و بروندادهای پژوهشی ،مطالعاتی در زمینه متغیرهای مذکور در بین
دانشآموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی صورت پذیرفته است؛ برای مثال سهرابی،
حافظی و مرادی ( ،)14۰۰تحت عنوان «مقایسه سرمایه روانشناختی ،شادکامی و ذهن
آگاهی دانشآموزان تیزهوش و عادی دبیرستانهای پسرانه» در شهرستان نورآباد مطالعهای
انجام دادند که نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بین دانشآموزان تیزهوش و عادی
دبیرستانهای پسرانۀ این شهرستان در سه متغیر سرمایه روانشناختی ،شادکامی و ذهن
آگاهی تفاوت معنادار وجود دارد و دانشآموزان تیزهوش با توجه به شرایط خاص خود و
همینطور شرایط تحصیلی ویژۀ آنان ،عملکرد بهتری در سازههای روانشناختی همچون
سرمایه روانشناختی ،شادکامی و ذهن آگاهی دارند .محمودی و کدیور ( )1398نیز
پژوهشی انجام دادند که یافته ها نشان داد که از لحاظ محیط مدرسه و هوش هیجانی بین دو
گروه موردمطالعۀ دانشآموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی ،تفاوت معناداری وجود
دارد .نتایج آزمون چند سطحی نشان داد ادراک از محیط مدرسه در مدارس تیزهوشان
دارای تفاوت معنادار است ،بهطوریکه دانشآموزان تیزهوش در مؤلفههای انتظارات
1. Luthans and Youssef-Morgan
2. Carmona–Halty, Salanova, Llorens & Schaufeli
3. Datu & Valdez
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آموزشی ،فرصتهای آموزشی و روابط با معلم دارای میانگین باالتری نسبت به
دانشآموزان عادی بوده و همچنین میانگین هوش هیجانی ،در مدارس تیزهوشان باالتر
بود؛ و اینگونه نتیجه گرفتند که بهطورکلی به دلیل باالتر بودن هوش هیجانی در تیزهوشان
و ادراک متفاوت آنها از محیط مدرسه توجه به برآوردن انتظارات آموزشی باالتر آنان نیز
اهمیت بیشتری دارد .اعتمادی ( )1398نیز در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه سرمایههای
روانشناختی و مهارت های ارتباطی و پذیرش اجتماعی با کیفیت زندگی دانشآموزان
دختر متوسطه دوم شهر رامهرمز» دریافتند ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب
ویژگیهای سرمایههای روانشناختی و مهارتهای ارتباطی و پذیرش اجتماعی با کیفیت
زندگی دانشآموزان دختر معنیدار بود .با توجه به ضریب تعیین بهدستآمده ،مشخص
شد که حدود  67درصد واریانس متغیر کیفیت زندگی توسط متغیرهای پیشبین
سرمایههای روانشناختی ،مهارتهای ارتباطی و پذیرش اجتماعی تبیین میگردد.
در این زمینه چنین به نظر میرسد که ساختارهای مختلف سازمان مدرسه بر ابعاد
زندگی تأثیر میگذارد .درگیری معلمان و دانشآموزان ،جو مدرسه و  ...بهنوبه خود
ممکن است سالمت روانی و جسمانی آنها بهویژه سرمایه روانشناختی را متأثر سازد ،اما
بااینوجود در این زمینه اطالعات کافی در اختیار نیست .در پژوهشی که شهریاری گرایی
و کوروش نیا ( )1396بهمنظور مقایسه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی بین
دانش آموزان پسر متوسطه دوم مدارس تیزهوش و مدارس عادی انجام داده بودند نتایج
آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که دانشآموزان مدارس عادی
ازنظر هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن باالتر از دانشآموزان مدارس
تیزهوش می باشند و این تفاوت معنادار است .معینی کیا ،زاهد بابالن ،جبارنژاد شوطی و
عظیمپور ( )1396در پژوهش «پیشبینی نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه بر اساس
کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کالس درس» دریافتند که  17درصد از نگرش
دانشآموزان نسبت به مدرسه بر اساس مؤلفههای کیفیت زندگی در مدرسه و  43درصد از
نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه بر اساس مؤلفههای ادراک از کالس تعیین میشود.
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در مطالعهای تحت عنوان «مقایسه کیفیت زندگی دانشآموزان در مدارس خاص و مدارس
عادی» ،نصرت ناهوکی ،بزرگزاده و سپاهیان ( )1395از نتایج حاصل ،به این نتیجه رسیدند
که میان کیفیت زندگی در مدرسه مدارس تیزهوش و عادی موردمطالعۀ آنها تفاوت
معناداری وجود ندارد .در مطالعهای که افروز ،ارجمندنیا ،تقیزاده ،قاسمزاده و اسدی
( )1392در بابل برای بررسی مقایسهای باورهای خودکارآمدی و سالمت روان در میان
دانش آموزان تیزهوش و عادی انجام داده بودند نتایج نشان داد که بین میانگین باورهای
خودکارآمدی و سالمت روان دانشآموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی تفاوت
معنادار است بهطوریکه دانشآموزان مدارس تیزهوش نسبت به دانشآموزان مدارس
عادی دارای سالمت روان باالتری هستند .فصیحی و محمدیپور ( )1393در پژوهشی با
عنوان «بررسی رابطهی سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی
دانشجویان» دریافتند که بین سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط
معنادار آماری وجود دارد .همچنین ابعاد سرمایه روانشناختی (خوشبینی ،امیدواری و
خودکارآمدی) با کیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار دارد.
در تحقیقی که نریمانی و چهره برقی ( )2۰17انجام دادند نتایج نشان داد که ازنظر
بهزیستی روانشناختی که یکی از جنبههای آن خودمختاری 1است (و مفهومی شبیه به
مفهوم خودکارآمدی در مؤلفههای سرمایه روانشناختی است) در بین دانشآموزان
تیزهوش و دانشآموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد .ارس و بیالسا ( )2۰16در
پژوهششان با عنوان «ادراک دانشآموزان دوره متوسطه از کیفیت زندگی در مدرسه در
آنکارا» دریافتند دانشآموزان درک متوسطی از کیفیت زندگی در مدرسه دارند
بهطوریکه ادراک متوسطی دربارهی احساسات نسبت به مدرسه داشتند که شامل موارد
مرتبط با تصویر مدرسه آنگونه که توسط دانشآموزان درک میشود ،است .باوجوداینکه
سرمایه روانشناختی با نشان دادن ارتباط مستقیم با نتایج مطلوب آکادمیک ،توجهها را به
خود جلب کرده است ،بااین حال ،مطالعات در این زمینه ،محدود به عوامل اجتماعی که
1. self-autonomy
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باعث افزایش سرمایه روانشناختی میشود ،شده است (ارس و بیالسا)2۰16 ،؛ درحالیکه
عوامل مختلف دیگر مانند عوامل سازمانی مانند کیفیت زندگی در مدرسه یا عوامل فردی
که ممکن است آن را متأثر سازد ،موردتوجه قرار نگرفته است .درواقع ،رابطه آن با کیفیت
زندگی موردتوجه قرارگرفته اما در رابطه با کیفیت زندگی مدرسه موردپژوهش قرار
نگرفته است .در مطالعه ای که در استرالیا انجام شد به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی
در مدرسه دانش آموزان دبیرستانی پرداخته شد .سپس یک مدل تحلیل مسیر ،برای بررسی
روابط میان ویژگیهای زمینهای دانشآموزان ،انتظارات آنها از مدرسه ،کیفیت
ادراکشده از برنامههای درسی رسمی و غیررسمی مدرسه ،محیط کالس و کیفیت
زندگی در مدرسه دانشآموزان ،انجام شد و موردبررسی قرار گرفت .نمونه شامل 8265
دانشآموز پایه  12از  7۰مدرسه در شهر نیو ساوث ولز1استرالیا بود .تحلیلها نشان دادند
که پس از کنترل سایر متغیرهای مدل ،تجربهی دانشآموزان از محیط کالس مهمترین
عامل تعیینکننده کیفیت زندگی در مدرسۀ آنها بود (ماک.)2۰۰2 2،
ارائه شواهد تجربی در مورد ارتباط کیفیت زندگی در مدرسه و تشکیل سرمایه
روانشناختی دانشآموزان ،می تواند یک گام مهم برای درک نقش عوامل سازمانی و
اجتماعی باشد .در این راستا ،اگرچه تحقیقات قابلتوجهی در مورد سرمایه روانشناختی
در محیطهای صنعتی  -سازمانی انجامشده است ،اما برخی از محققان معتقدند که دالیل
نظری محکمی وجود دارد که سرمایه روانشناختی از محیطهای آموزشی متأثر میشود و
بر آن هم تأثیر دارد (داتو و همکاران .)2۰16 ،ازآنجاکه مطالعات کمی به بررسی ارتباط
بین سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی در مدرسه در بسترهای مختلف پرداختهاند،
مطالعه حاضر این مسئله را مورد بررسی قرار میدهد که آیا نوع مدرسه ،کیفیت زندگی در
مدرسه و سرمایه روانشناختی فراگیران را تحت تأثیر قرار میدهد .ارائه شواهد تجربی در
این مورد میتواند به گسترش دانش ما در مورد راههای ممکن بهبود سرمایه روانشناختی
از طریق مداخالت مبتنی بر شواهد در اجتماع مدرسه کمک کند .درواقع ،با توجه به
1. New South Wales
2. Mok
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جدید بودن نسبی سازه سرمایه روانشناختی دربارهی اینکه چگونه ادراک بچهها از محیط
مدرسه ،میتواند نتایج بعدی را پیشبینی کند ،کمتر میدانیم (کارمونا هالتی ،شوفلی،
لورینس و ساالنووا )2۰19؛ بنابراین ،پیامدهای عملی چنین مطالعهای این است که ابتدا
بهجای اینکه صرفاً بر افزایش دانش و مهارتهای آکادمیک ،تمرکز کنیم ،بر روی عناصر
مؤثر در کیفیت زندگی در مدرسه که نگرش و احساس دانشآموزان را متأثر میکند،
تمرکز میکنیم .بدین معنا که عوامل مدرسه تا چه اندازه میتوانند با دانشآموزان همراه
باشند؛ مراقب آنها باشند و به آنها عالقه نشان دهند و از آنها حمایت کنند .عالوه بر
این ،فهم عواملی که بر پیشرفت دانشآموزان تیزهوش تأثیر دارند از دیرباز موردتوجه
محققان در زمینه آموزش استعدادها بوده است .ازآنجاییکه دانشآموزان تیزهوش با
مسائل مربوط به خود و دیگران بهگونهای متفاوت با جمعیت عمومی برخورد میکنند
بنابراین به درک تخصصی نیاز دارند .بزرگساالن بهمنظور تعامل مؤثر با نوجوانان
تیزهوش باید از چالشهای رشد عمومی ،مسائل منحصر به تیزهوشان و نگرانیهای متداول
که به خاطر ویژگی تیزهوش بودن بهطور متفاوتی تجربی میشوند ،آگاه باشند (هال و
کلی .)2۰21 ،با این اوصاف ،شناسایی ویژگیهای خاص دانشآموزان و درنهایت فراهم
نمودن شرایط آموزشی ،تربیتی و محیطی مناسب میتواند آنها را به سمت داشتن عملکرد
مناسب در مدرسه و جامعه سوق دهد .حال ،با توجه به مباحث مطرحشده و با در نظر
گرفتن اینکه تاکنون پژوهشی درزمینۀ مقایسۀ دانشآموزان تیزهوش و عادی ازنظر سرمایه
روان شناختی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در مدرسه نپرداخته است یا گزارشی ارائه نشده
است ،نتایج این پژوهش ممکن است در بهبود روابط ،سازگاری و پیشرفت تحصیلی هر دو
نوع این دانشآموزان مؤثر باشد .ازاینرو این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای سؤاالت
زیر میباشد.
 آیا میان دانشآموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی از نظر سرمایهروانشناختی تفاوت وجود دارد؟
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 آیا میان دانشآموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی از نظر مؤلفههای سرمایهروانشناختی تفاوت معنادار وجود دارد؟
 آیا میان دانشآموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی از نظر کیفیت زندگی درمدرسه تفاوت وجود دارد؟
 آیا میان دانشآموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی از نظر مؤلفههای کیفیتزندگی در مدرسه تفاوت وجود دارد؟
 آیا میان مدارس تیزهوش و مدارس عادی از نظر ارتباط مؤلفههای سرمایههایروانشناختی با مؤلفههای کیفیت زندگی در مدرسه تفاوت وجود دارد؟
 آیا میان مدارس تیزهوش و مدارس عادی ازنظر ارتباط مؤلفههای سرمایهروانشناختی با کیفیت زندگی در مدرسه تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی -مقایسهای است .جامعه آماری این پژوهش
کلیه دانشآموزان تیزهوش و عادی دوره دوم متوسطه که در دبیرستانهای دولتی،
استعدادهای درخشان ،شاهد ،نمونه دولتی ،غیرانتفاعی ،هیأت امنایی ،ایثارگران ناحیه یک
و دو شهر سنندج که در سال تحصیلی  1397-98مشغول به تحصیل بودند ،میباشند؛ که
طبق آماری که از طریق وزارت آموزشوپرورش استان کردستان در اختیار این پژوهش
قرار گرفت ،تعداد آنها برای دانشآموزان تیزهوش  425دانشآموز ( 21۰دختر و 215
پسر) و دانشآموزان عادی  91۰۰دانشآموز ( 495۰دختر و  415۰پسر) بود .تعداد 118
نفر برای جامعه دانشآموزان تیزهوش و  137نفر برای جامعه دانشآموزان عادی به شیوه
نمونهگیری «تصادفی خوشهای» انتخاب شدند .بر این اساس از بین مناطق دوگانهی
آموزشی شهر سنندج ،منطقه یک انتخاب 2 ،مدرسه استعدادهای درخشان و  2مدرسه
عادی ،بهصورت تصادفی انتخاب شدند .بهطورکلی  12کالس و از هر کالس  22نفر
بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند و موردبررسی قرار گرفتند .در مجموع 264
نفر در این پژوهش شرکت داشتند که با توجه به افت نمونه و پرسشنامههای ناقص و
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نادرست ،تعداد نمونه نهایی به  235نفر کاهش یافت که از این تعداد  115دانشآموز
تیزهوش به ترتیب از بین دبیرستانهای شهید بهشتی ( 1پسرانه) و تیزهوشان فرزانگان 1
(دخترانه) واقع در منطقۀ یک انتخاب شدند .با توجه به استقرار مدارس تیزهوش دخترانه و
پسرانه در منطقه یک ،برای انتخاب گروه دانشآموزان عادی ،بهطور تصادفی از بین
دبیرستانهای دخترانه و پسرانه منطقۀ یک ،دو مدرسه انتخاب شدند؛ بنابراین ،در پژوهش
حاضر برای انتخاب مشارکتکنندگان از چهار واحد نمونهگیری شامل ،ناحیه ،مدرسه،
کالس و دانشآموز استفاده شد .میانگین سن شرکتکنندگان در مدارس تیزهوش 15/9۰
(انحراف استاندارد )۰/852 ،و در مدارس عادی ( 16/1۰انحراف استاندارد )۰/925 ،بود.
همچنین در مدارس تیزهوش  48نفر ( 41/7درصد) دانشآموز دختر و  67نفر (58/3
درصد) دانشآموز پسر 29 ،نفر ( 25/2درصد) دانشآموز پایه اول 4۰ ،نفر ( 34/8درصد)
دانشآموز پایه دوم و  46نفر ( 4۰درصد) دانشآموز پایه چهارم (پیشدانشگاهی)؛ و در
مدارس عادی  6۰نفر ( 5۰درصد) دانشآموز دختر و  6۰نفر ( 5۰درصد) دانشآموز پسر،
 35نفر ( 29/17درصد) دانشآموز پایه اول 4۰ ،نفر ( 33/33درصد) دانشآموز پایه دوم و
 45نفر ( 37/5درصد) دانشآموز پایه چهارم (پیشدانشگاهی)؛ در مدارس عادی بودند.
برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامههای ذیل استفاده گردید.
پرسشنامه سرمایه روانشناختی ( :)PCQبرای سنجش سرمایه روانی از پرسشنامه سرمایه
روانشناختی لوتانز و همکاران ( )2۰۰7استفاده شد .این پرسشنامه از مقادیر استاندار شده
که بهطور وسیعی برای ساختارهایی که امید ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی را
میسنجند مورداستفاده قرار گرفته است و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاسها نیز
اثباتشده است .این پرسشنامه شامل  24سؤال است که هر خرده مقیاس شامل  6گویه
است و آزمودنی به هرگونه در مقیاس  6درجهای (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) لیکرت
پاسخ میدهد .برای به دست آوردن نمره سرمایه روانی ابتدا نمره هر خرده مقیاس
بهصورت جداگانه به دست آمد و سپس مجموع آنها بهعنوان نمره کل سرمایه
روانشناختی محسوب شد .همچنین سؤاالت  23 – 2۰ -13بهصورت معکوس نمرهگذاری
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می شوند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از این بود که این آزمون دارای عوامل و
سازههای موردنظر سازندگان آزمون است .در حقیقت نتایج تحلیل عاملی روایی سازه
آزمون را تأیید کردند .مدل شش عاملی برازش بهتری با دادهها داشته و با مدل نظری هم
هماهنگی بیشتری دارد .نسبت خی دو این آزمون برابر با  24/6است و آمارههای ،CFI
 RMSEAدر این مدل به ترتیب  ۰/97و  ۰/۰8هستند (لوتانز و همکاران .)2۰۰7 ،همچنین
در پژوهش حاضر میزان پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برای امیدواری
 ،۰/84تابآوری  ،۰/9۰خوشبینی  ،۰/86خودکارآمدی  ۰/88و برای کل مقیاس  ۰/85به
دست آمد.
پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه :پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه برای اولین بار
توسط آینلی و بروک ( )1992ساخته شده است .این پرسشنامه شامل  39سؤال که ابعاد
«رضایت عمومی با سؤاالت « ،»33 ،21 ،17 ،11 ،8 ،1عواطف منفی با سؤاالت ،18 ،14 ،5
« ،»37 ،28رابطه با معلم با سؤاالت « ،»38 ،34 ،22 ،19 ،2فرصت با سؤاالت ،15 ،12 ،9
« ،«39 ،31 ،25پیشرفت با سؤاالت « ،»26 ،16 ،7 ،4ماجراجویی با سؤاالت ،23 ،13 ،1۰
 »32 ،27و «انسجام اجتماعی با سؤاالت  »36 ،35 ،3۰ ،29 ،24 ،2۰ ،6 ،3را اندازهگیری
ال مخالفم  1نمره ،مخالفم  2نمره،
میکند و بهصورت  5درجهای به این صورت که با کام ً
ال موافقم  5نمره تعلق میگیرد .همچنین سؤاالت
نظری ندارم  3نمره ،موافقم  4نمره و کام ً
 37 28 ،18 ،14 ،5بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند (سلطانیشال ،کارشکی،
آقامحمدیان شعرباف ،عبدخدایی و بافنده .)139۰ ،در مطالعه بر روی دانشآموزان
خمینیشهر ضرایب پایایی برای رضایت عمومی  ،۰/79عواطف منفی  ،۰/84رابطه با معلم
 ،۰/77فرصت  ،۰/73پیشرفت  ،۰/81ماجراجویی  ۰/78و انسجام اجتماعی  ۰/84و کل
سؤاالت  ۰/88به دست آمد .با توجه به نتیجه این پژوهش میتوان گفت پرسشنامه کیفیت
زندگی در مدرسه اعتبار خوبی دارد و میتوان از آن برای ارزیابی کیفیت زندگی مدرسه
در دانشآموزان دوره متوسطه و راهنمایی در جمعیت ایرانی استفاده نمود (حیدری،
 .)1394همچنین روایی همگرایی پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه با پرسشنامه سالمت
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مرتبط با کیفیت زندگی در مدرسه برآورد و روایی همگرایی  ۰/75و معنیدار در سطح
 ۰/۰1بهدستآمده و همچنین آلفای کرونباخ آن  ۰/85محاسبه شده است (گائو ،چانگ و
سولومون .) 2۰16 1،در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای رضایت عمومی
 ،۰/72عواطف منفی  ،۰/83رابطه با معلم  ،۰/89فرصت  ،۰/76پیشرفت  ،۰/72ماجراجویی
 ،۰/9۰انسجام اجتماعی  ۰/84و کل پرسشنامه  ۰/87به دست آمده است.

یافتهها
برای مقایسه میانگین سرمایه روانشناختی ،در بین دانشآموزان مدارس عادی و تیزهوش،
از آزمون تی گروههای مستقل استفاده گردید که نتایج آن در قالب جدول شماره  1نشان
داده شده است.
جدول  .1نتایج حاصل از آزمون  tبین دانشآموزان مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس
سرمایه روانشناختی
متغیر
سرمایه روانشناختی

مدارس تیزهوش

مدارس عادی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

1۰۰/33

14/95

1۰2/67

13/81

Df

T

sig

233

-1/24

۰/21

در ابتدا آزمون لوین برای برابری واریانسها گرفته شد که نتایج آن نشان داد واریانس دو
گروه در سرمایه روانشناختی برابر است چون  pبهدستآمده بزرگتر از  ۰/۰5بودند؛
بنابراین فرض صفر که بیان میکند واریانسها با هم برابر هستند تأیید شد .نتایج آزمون t

گروههای مستقل نشان داد که بین دانشآموزان مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس
سرمایه روانشناختی تفاوت معناداری وجود ندارد ( p=۰/21و .) t)233( =-1/24
برای مقایسه میانگین خرده مقیاسهای سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی،
امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی) ،در بین دانشآموزان مدارس عادی و تیزهوش ،از
1. Gu, Chang & Solmon
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آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید که نتایج آن در قالب جداول شماره
 2نشان داده شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره مدارس تیزهوش و عادی از لحاظ سطوح سرمایه
روانشناختی
مدارس

منبع

متغیرهای

تیزهوش

وابسته
میانگین

انحراف
معیار

مدارس عادی

میانگین

انحراف

مجموع درجه میانگین مقدار
معناداری
مجذورات آزادی مجذورات F

معیار

خودکارآمدی 27/15

4/74

27/11

4/51

۰/۰93

1

۰/۰93

۰/۰۰4

۰/95

نوع

امیدواری

25/27

5/51

26/72

4/88

122/91

1

122/91

4/53

/۰34

مدرسه

تابآوری

22/8۰

5/۰4

22/95

4/55

1/32

1

1/32

۰/۰6

1/81

خوشبینی

25/۰9

4/19

25/88

4/1۰

36/43

1

36/43

2/11

۰/15

نتایج آزمون پیلالی تریس برابر  ۰/۰4معنیدار است ( )F)4 ،23۰( = 2/36، p= ۰/۰49که نشان
میدهد میتوان فرضیه مشابه بودن میانگینهای جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای
مدارس تیزهوش و عادی را رد کرد .مجذور اتا چند متغیره برابر  ۰/۰4یعنی  4درصد از
تغییرات چند متغیره متغیرهای وابسته مربوط به عامل نوع مدرسه است .نتایج آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیره ) (MANOVAنشان داد که بین دانشآموزان مدارس تیزهوش و
عادی از لحاظ خرده مؤلفههای خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوشبینی فقط در
خرده مؤلفه امیدواری تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه میتوان نتیجه گرفت که
امیدواری مدارس عادی بیشتر از مدارس تیزهوش است.
برای مقایسه میانگین کیفیت زندگی ،در بین دانشآموزان مدارس عادی و تیزهوش،
از آزمون تی گروههای مستقل استفاده گردید که نتایج آن در قالب جدول شماره  3نشان
داده شده است.
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جدول  .3نتایج حاصل از آزمون  tبین دانشآموزان مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس
کیفیت زندگی مدرسه
مدارس تیزهوش

متغیر
کیفیت زندگی مدرسه

مدارس عادی

df

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

1۰3/11

16/55

1۰8/99

19/41

233

Sig

T
-2/49

۰/۰13

در ابتدا آزمون لوین برای برابری واریانسها گرفته شد که نتایج آن نشان داد واریانس دو
گروه در کیفیت زندگی مدرسه برابر است چون  pبهدستآمده بزرگتر از  ۰/۰5بودند؛
بنابراین فرض صفر که بیان میکند واریانسها با هم برابر هستند تأیید شد .نتایج آزمون t

گروههای مستقل نشان داد که بین دانشآموزان مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس
کیفیت زندگی مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد ( p=۰/۰۰1و ) t)233( =-2/49؛
بهطوریکه میتوان نتیجه گرفت میزان کیفیت زندگی مدرسه مدارس عادی بیشتر از
مدارس تیزهوش است.
برای مقایسه میانگین خرده مقیاسهای کیفیت زندگی مدرسه (رضایت عمومی،
عواطف منفی ،رابطه با معلم ،فرصت ،پیشرفت ،ماجراجویی ،انسجام اجتماعی) ،در بین
دانشآموزان مدارس عادی و تیزهوش ،از آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره استفاده
گردید که نتایج آن در قالب جداول شماره  4نشان داده شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره مدارس تیزهوش و عادی از لحاظ سطوح کیفیت
زندگی مدرسه
مدارس

مدارس عادی

متغیرهای تیزهوش
مجموع درجه میانگین مقدار
منبع
انحراف
وابسته
انحراف مجذورات آزادی مجذورات F
میانگین
میانگین
معیار
معیار
نوع
مدرسه

رضایت
عمومی
عواطف

معناداری

6/25 17/62 5/19 16/29

1۰3/77

1

1۰3/77

3/12

۰/۰8

4/78 11/۰8 3/21 1۰/73

6/95

1

6/95

۰/41

۰/52
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مدارس
تیزهوش

مدارس عادی

متغیرهای
مجموع درجه میانگین مقدار
منبع
انحراف
انحراف
وابسته
مجذورات آزادی مجذورات F
میانگین
میانگین
معیار
معیار

معناداری

منفی
5/59

1

5/59

رابطه با معلم 3/96 13/3۰ 3/42 12/99
فرصت

4/13 18/23 4/۰9 16/22

236/59

1

236/59

پیشرفت

۰/41

۰/52

۰/۰۰۰ 13/97

2/39 11/66 2/4۰ 11/34

5/97

1

5/97

1/۰3

۰/31

ماجراجویی 3/2۰ 13/94 3/۰7 13/32

22/56

1

22/56

2/28

۰/13

3/83 23/14 5/1۰ 22/19

53/۰3

1

53/۰3

2/62

۰/11

انسجام
اجتماعی

نتایج آزمون پیلالی تریس برابر  ۰/۰9معنیدار است ( )F)7 ،227( = 3/24، p= ۰/۰۰3که نشان
میدهد میتوان فرضیه مشابه بودن میانگینهای جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای
مدارس تیزهوش و عادی را رد کرد .مجذور اتا چند متغیره برابر  ۰/۰9یعنی  9درصد از
تغییرات چند متغیره متغیرهای وابسته مربوط به عامل نوع مدرسه است .نتایج آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیره ) (MANOVAنشان داد که بین دانشآموزان مدارس تیزهوش و
عادی ازلحاظ خرده مؤلفههای کیفیت زندگی مدرسه فقط در خرده مؤلفه فرصت تفاوت
معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه میتوان نتیجه گرفت که میانگین فرصت مدارس عادی
بیشتر از مدارس تیزهوش است.
برای شناخت رابطه بین کل مقیاس سرمایه روانشناختی و خرده مؤلفههای آن با
کیفیت زندگی مدرسه دانشآموزان مدارس تیزهوش و عادی از تحلیل رگرسیون ساده و
چندگانه استفاده شده است که نتایج آن در جداول شمارهی  5الی  7منعکس شده است.
در جدول شمارهی  5ضرایب خام ،استاندارد شده و همبستگی جزئی رگرسیونهای سطوح
سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی مدرسه به تفکیک نوع مدرسه و در جدول شماره 6
همبستگی چندگانه ( )Rو ضرایب تعیین چندگانه  R2و مقدار تعدیلشدهی آنها به
تفکیک نوع مدرسه ارائه شده است.
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جدول  .5مقدار ثابت  aو مقادیر ضرایب تأثیر خام ،استانداردشده و همبستگی جزئی در رگرسیون
کل مقیاس سرمایه روانشناختی و سطوح آن بر کیفیت زندگی مدرسه به تفکیک نوع مدرسه
گروه

متغیرها

خطای

بتای

بتای

غیراستاندارد استاندارد استاندارد

T

سطح

همبستگی

معناداری

جزئی

تیزهوشان

45/58

9/۰3

5/۰4

۰/۰۰۰

عادی

3۰/87

11/26

2/74

۰/۰۰7

مقیاس سرمایه

تیزهوشان

۰/57

۰/۰9

۰/52

6/43

۰/۰۰۰

۰/52

روانشناختی

عادی

۰/76

۰/11

۰/54

6/99

۰/۰۰۰

۰/54

تیزهوشان

46/33

9/66

4/79

۰/۰۰۰

عادی

36/53

11/43

3/19

۰/۰۰2

تیزهوشان

۰/49

۰/38

۰/14

1/28

۰/2۰

۰/12

عادی

۰/25

۰/44

۰/۰6

۰/56

۰/58

۰/۰5

تیزهوشان

۰/96

۰/33

۰/32

2/87

۰/۰۰5

۰/26

عادی

1/77

۰/43

۰/44

4/۰9

۰/۰۰۰

۰/36

تیزهوشان

۰/12

۰/31

۰/۰4

۰/39

۰/7۰

۰/۰4

عادی

۰/33

۰/36

۰/۰8

۰/92

۰/36

۰/۰8

تیزهوشان

۰/66

۰/35

۰/17

1/85

۰/۰7

۰/17

عادی

۰/42

۰/44

۰/۰9

۰/97

۰/33

۰/۰9

مقدار ثابت a

مقدار ثابت a
خودکارآمدی
امیدواری
تابآوری
خوشبینی

جدول  .6ضرایب همبستگی چندگانه ،تعیین چندگانه و تعدیلشده در رگرسیون کل مقیاس سرمایه
روانشناختی و سطوح آن بر کیفیت زندگی مدرسه به تفکیک نوع مدرسه
ضریب تعیین

انحراف معیار

ضریب همبستگی ضریب تعیین
چندگانه R

چندگانه R2

تعدیلشده

ضریب تعیین

۰/27

۰/26

14/22

۰/29

16/39
14/23
16/17

متغیرها

گروه

کل مقیاس سرمایه

تیزهوشان

۰/52

روانشناختی

عادی

۰/54

۰/29

سطوح سرمایه

تیزهوشان

۰/54

۰/29

۰/26

روانشناختی

عادی

۰/57

۰/33

۰/31

 | 46روان شناسی افراد استثنایی | سال یازدهم |شماره  | 44زمستان 1400

جدول  .7آزمون معنیداری رگرسیونهای کل مقیاس سرمایه روانشناختی و سطوح آن بر کیفیت
زندگی مدرسه به تفکیک نوع مدرسه
متغیرها

گروه

مجموع

مجموع

مجموع

مربعات

مربعات

مربعات

رگرسیون باقیمانده

کل

سطح

درجه میانگین مقدار
آزادی مجذورات  Fمعناداری
1

کل مقیاس

تیزهوشان

8382/31

31245/53 22863/22

114

سرمایه
روانشناختی

113
1

عادی

44852/99 31698/6۰ 13154/39

118
119
4

تیزهوشان

8965/28

31245/53 2228۰/24

11۰

سطوح سرمایه

114

روانشناختی

4
عادی

44852/99 3۰۰92/61 1476۰/38

115
119

8382/31
2۰2/32

4/43

۰/۰۰1

13154/39
268/63

48/96

۰/۰۰1

2241/32
2۰2/54

11/۰6

۰/۰۰1

369۰/۰9
261/67

14/1۰

۰/۰۰1

نتایج جداول باال نشان میدهد که با استناد به ضرایب بتا محاسبهشده برای کل مقیاس
سرمایه روانشناختی و هریک از سطوح آن میتوان چنین نتیجه گرفت که رابطه بین کل
مقیاس سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی مدرسه در بین دانشآموزان مدارس عادی
قویتر از مدارس تیزهوش است ( ۰/54در برابر  .)۰/52همچنین رابطه بین خرده مؤلفه
امیدواری با کیفیت زندگی مدرسه در بین دانشآموزان مدارس عادی قویتر از مدارس
تیزهوش است ( ۰/44در برابر .)۰/32

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی در
مدرسه با نظر به نوع مدارس عادی و تیزهوش شهر سنندج انجام گرفت .بر اساس نتایج
مشتق شده از این مطالعه ،فرضیه اصلی پژوهش که «بین سرمایه روانشناختی دانشآموزان
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تیزهوش و دانشآموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد» تأیید نشد یعنی بین
دانشآموزان مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس سرمایه روانشناختی تفاوت
معناداری وجود نداشت که این با نتایج تحقیقات شهریاری گرایی و کوروش نیا ( )1396و
نصرت ناهوکی و همکاران ( )1395همسو است ولی با نتایج تحقیقات سهرابی و همکاران
( ،)14۰۰محمودی و کدیور ( ،)1396افروز و همکاران ( ،)1392نریمانی و چهره برقی
( )2۰17ناهمسو است .در تبیین این نتیجه میتوان گفت اگرچه دانشآموزان تیزهوش
توانایی بالقوه اثباتشدهای در یک یا چند زمینه همچون هوش عمومی ،استعداد فرهنگی
خاص ،تفکر خالق و سازنده ،توانایی رهبری و توانایی روانی حرکتی ،حوزههای شناختی،
اجتماعی ،عاطفی و یادگیری ،باورهای انگیزشی و مهارتهای فراشناختی دارند
(استرنبرگ1و همکاران )1393 ،اما از طرفی دوران متوسطه یا نوجوانی دورهای است که
نوجوان هویت خود را جستجو میکند و گذر موفق بین نوجوانی و بزرگسالی با تصور
خود از عقاید ،ترجیحات ،ارزشها ،تعهدات ،تواناییها و انتخابها درباره کار و هویت و
همچنین حل تعارض بین محرکهای درونی و بیرونی مشخص میشود و توانایی یادگیری
سریع نمیتواند اثرات بی عالقگی و مشکالت انگیزشی و مسائل روانی که دانشآموزان
تیزهوش و عادی را بهصورت یکسان تحت تأثیر قرار میدهد؛ خنثی کند (هال و کلی،
.)2۰21
اما درزمینۀ سطوح سرمایه روانشناختی ،بین دانشآموزان مدارس تیزهوش و عادی
ازلحاظ خرده مؤلفههای خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوشبینی فقط در خرده
مؤلفه امیدواری تفاوت معناداری وجود داشت ،بهطوریکه امیدواری مدارس عادی بیشتر
از مدارس تیزهوش بود که در تبیین این نتیجه نیز میتوان گفت دانشآموزان تیزهوش
نسبت به مسائلی مانند صلح ،سالحهای گرم ،آینده ،آیندهشان ،محیطزیست و سایر مسائل
پیشآمده نگران هستند .همینطور مشاهده شد که خواستار ارائه راهحل بودن برای حل
مسائل جهانی مانند گرسنگی ،گرمایش جهانی و مشکالت زیستمحیطی در دانشآموزان
1.Sternberg
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تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان عادی بیشتر است .آنها به دلیل رشد زودهنگام آگاهی
اجتماعی و عاطفی در دانشآموزان تیزهوش است اما زمانی که میبینند که قدرت تغییر
بسیاری چیزها را ندارند احساس ضعف ،درماندگی و ناامیدی میکنند (بیلدرن.)2۰18 1،
برای این نتیجه تبیین دیگری را میتوان در نظر گرفت که به دلیل رقابت زیاد بین
دانش آموزان تیزهوش و اینکه هرکدام استعداد باالیی دارند ،بنابراین تفاوتها کم میشود
و هر فرد فکر میکند دیگری برتر است و امید خود را از دست میدهد .چون هر چه
رقابت میکند دیگری هم همزمان مثل او پیش میرود .در یک محیط آموزشی این
تفاوتها و تحسینها است که امید فرد را به رقم زدن آینده باال میبرد؛ اما در مدرسه
تیزهوش همه به یک روش تحسین میشود .بعالوه فردی که بسیار امیدوار است ،میتواند
چندین مسیر را برای رسیدن به یک هدف خاص در نظر بگیرد .این وضعیت توسط
مدارس عادی بیشتر موردتوجه قرار میگیرد؛ زیرا هر دانشآموز به رشتهها و مسیرهای
متعدد برای آینده می اندیشد ،اما در مدارس تیزهوش بیشتر بر دستیابی به یک سری
رشتههای خاص دانشگاهی و یک مسیر تأکید میشود .این تبیین را تئوری امید آوری،
آوی ،لوتانز و جینسن )2۰۰9(2تأیید میکنند .تئوری آنها شامل سه مؤلفه اساسی است:
اهداف ،مسیرها 3و عاملیت 4است .مسیرها ،نشانگر استعداد شخص برای برنامهریزی
استراتژیهای دستیابی به اهداف مطلوب است درحالیکه عاملیت از توانایی ادراکشده
فرد برای استفاده از چنین استراتژیهایی مانند مسیرهای دستیابی به اهداف پیشبینیشده
داللت دارد .عالوه بر این ،هدف عاملیت این است که افراد را برای ایجاد انرژی مثبت در
دستیابی به وظایف معین تشویق کند ،درحالیکه مسیرها راهی برای دستیابی به اهداف
خود یا موفقیت در یک کار معین تلقی میشوند .عاملیتها و مسیرها بهطور جداگانه
نمیتوانند ،عمل کنند .هر دو برای انجام یک کار خاص بهطور وابسته به هم عمل میکنند؛
بنابراین داللت بر این دارد که فردی که بسیار امیدوار است ،میتواند چندین مسیر برای
1. Bildiren
2. Avey, Luthans & Jenes
3. Pathways
4. agency
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رسیدن به یک هدف خاص ایجاد کند (آدریبیگبه و مجولی .)2۰18 1،عالوه بر تمام اینها،
مطالعات زیادی برای فهم ویژگیها عمومی و شناخت دانشآموزان تیزهوش و بااستعداد
انجامشده است اما تعداد مطالعاتی که نشاندهنده چگونگی پاسخ به سؤاالت پیشرفته این
دانشآموزان باشد بسیار کم است .درواقع ،مطالعات نشان میدهند که معلمان بهطورکلی
در محیط تدریس ،سؤاالت سادهتر را ترجیح میدهند درحالیکه سؤاالتی که دشوار
هستند یا نیاز به فکر کردن به شیوهای متفاوت دارند وجه تمایز این دانشآموزان با سایر
دانشآموزان هستند و ممکن است آنها با برنامههایی مواجه باشند که نتواند توانایی بالقوه
آنها را به چالش بکشد (بیلدرن.)2۰18 ،
درزمینۀ کیفیت زندگی مدرسه نیز نتایج پژوهش نشان داد که بین دانشآموزان
مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس کیفیت زندگی مدرسه تفاوت معناداری وجود
دارد ،بهطوری که میزان کیفیت زندگی مدرسه مدارس عادی بیشتر از مدارس تیزهوش
بود .در این راستا ،درزمینۀ سطوح کیفیت زندگی مدرسه بین دانشآموزان مدارس
تیزهوش و عادی ازلحاظ خرده مؤلفه های کیفیت زندگی مدرسه فقط در خرده مؤلفه
فرصت تفاوت معناداری وجود داشت ،بهطوریکه میانگین خرده مؤلفه فرصت مدارس
عادی بیشتر از مدارس تیزهوش بود .در تبیین این نتیجه باید گفت ،معموالً نگاه عامه به
مدارس این ا ست که کیفیت زندگی مدرسه در مدارس تیزهوش باالتر است که برخالف
نتایجی است که این پژوهش نشان داد که دانشآموزان مدارس عادی دارای کیفیت
زندگی مدرسه باالتر هستند .درواقع ،این تفکر در ذهن عامه وجود دارد که بهترین معلمان،
مدیران و دانشآموزان باهوش در مدارس تیزهوش وجود دارد ،زیرا تمام تالش متصدیان
حصول موفقیت تحصیلی دانشآموزان است .این نتیجه نشان میدهد که نهتنها موفقیت
تحصیلی بلکه امنیت و خوشبختی دانشآموزان و رشد اجتماعی و روانشناختی آنها نیز
مهم است .مدارس مؤسساتی هستند که نهتنها نسبت به رشد تحصیلی دانشآموزان مسئول
هستند ،بلکه نسبت به رشد اجتماعی و روانشناختیشان مسئول هستند .اگرچه ،کمک به
1. Aderibigbe and Mjoli
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دستیابی به اهداف اجتماعی و حرفهای ،هدف زندگی در مدرسه بهطور قطعی است ،اما
اکثریت خیلی زیادی از دانشآموزان تقویت جنبه فکری و زیباییشناختیشان را مهم
میدانند؛ بنابراین محیط تربیتی که برای دانشآموزان مهیا میشود باید هم رشد تحصیلی و
هم اجتماعی و هم روانشناختی آنها را حمایت کند (ارس و بیالسا .)2۰16 ،در این راستا،
بهعنوان یک پیامد عملی عمده ،باید بر نقش اساسی که مؤسسات آموزشی میتوانند در
افزایش کیفیت زندگی در مدرسه دانشآموزان داشته باشند ،تأکید کرد .بدین معنا که
به جای تمرکز بر برنامه درسی مبتنی بر کنترل و پیشرفت ،جامعه مدرسه باید بر خلق یک
محیطی متمرکز شود که قوانین مشخصی دارد ،به دانشآموزان بازخورد مقتضی میدهد،
به آنها اجازه بیان عالیق را میدهد و از نیاز به ارتباط آنها مراقبت و حمایت میکند و به
آنها این آزادی را میدهد تا انتخابهای خودشان را داشته باشند.
همچنین ،درزمینۀ رابطه بین کل مقیاس سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی مدرسه
در بین دانشآموزان ،مدارس عادی قویتر از مدارس تیزهوش بودند .بعالوه ،بین خرده
مؤلفه امیدواری با کیفیت زندگی مدرسه در بین دانشآموزان رابطه وجود داشت و این
رابطه در مدارس عادی قویتر از مدارس تیزهوش بود .در این زمینه چنین به نظر میرسد
که نوع ساختار و زیرساخت های مدرسه ،استقالل در مدرسه ،نوع تعامل معلم و
دانشآموز ،مسئولیتهای واگذارشده به دانشآموزان از فاکتورهای هستند که باعث
تفاوت در کیفیت زندگی مدرسه بین دانشآموزان میشوند؛ بنابراین مبتنی بر نتایج این
پژوهش ،مؤلفههای سرمایه روانشناختی باید نهتنها از طریق مداخالت در سطح فردی-
استفاده از روش مداخل سرمایه روانشناختی -بلکه از طریق ارتقا سطح مدرسه شامل یک
برنامه درسی آموزشی حامی به عنوان یک راهبرد برای دستیابی به عملکرد آکادمیک،
تق ویت شوند .اینکه نتایج نشان داد که بین خرده مؤلفه امیدواری با کیفیت زندگی مدرسه
در بین دانشآموزان رابطه وجود دارد و این رابطه در مدارس عادی قویتر از مدارس
تیزهوش بود ،این را نشان میدهد که تفاوتهای ساختاری مدارس و ترکیب متفاوت
دانشآموزان مدارس عادی ازلحاظ استعداد تحصیلی زمینه را برای امیدواری دانشآموزان
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متعدد و تعیین مسیرهای مختلف فراهم میکند؛ بنابراین شاید الزم است در مدارس
تیزهوش یک تغییر ساختاری اتفاق افتد و هدف مدرسه تنها پذیرش دانشآموزان همسان و
تقویت بعد تحصیلی آنها نباشد.
ما باید محدودیتهای مطالعه حاضر را نیز مورد تأکید قرار دهیم :اول اینکه این یک
مطالعه مقطعی است ،بنابراین نمیتوانیم بین آنها رابطه علّی ایجاد کنیم و برای اثبات
روابط علّی بین متغیرها نیاز به مطالعات طولی داریم .در تحقیقات آینده میتوانیم نقش
تعدیلکنندههایی مانند نوع روابط بین افراد ،سطح اقتصادی و اجتماعی ،هیجانات مثبت بین
معلم و دانشآموزان ،روابط والدین و دانشآموزان و دانشآموز با دانشآموز ،تأکید بر
موفقیت تحصیلی و  ...را موردبررسی قرار دهیم .ازآنجاییکه عوامل زیادی روی کیفیت
زندگی در مدرسه تأثیرگذار است شاید نیاز باشد نقش عوامل دیگر همچون نقش
خودپندارهی تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی ،انگیزه پیشرفت در آینده و همینطور مهارتهای
اجتماعی و انسجام روانی را روی میزان کیفیت زندگی در مدرسه بسنجیم .از طرفی عدم
موفقیت دانشآموزان تیزهوش به یک دغدغه بزرگ در زمینۀ آموزش استعدادهای
درخشان تبدیل شده است .حوزههای تحقیقی روی درک ویژگیهای افراد تیزهوشی که
موفق نمیشوند در درجه اول از طریق مقایسه آنها با همساالن موفق خود در زمینههایی
مانند انگیزه ،خودکارآمدی ،نگرش نسبت به معلم و مدرسه ،خودتنظیمی ،مهارتهای
مطالعه ،ارزشگذاری اهداف ،یادگیری استراتژیها ،محیطهای مدرسه و شرایط
خانوادگی میپردازد (استینبرگ ،اولزوسکی و کالورت .)2۰2۰ 1،مورد دیگری که در
سنجش کیفیت زندگی در مدرسه مورد غفلت قرار میگیرد و باید بهصورت مستقل
موردبررسی قرار گیرد ،محیط فیزیکی کالس و مدرسه است که نیاز است توجهی را که
تابه حال به خود جلب نکرده است ،اکنون جلب کند .پیشنهاد میشود در آینده به نوع
چارچوب مدارس تیزهوشان نیز توجه شود زیرا این مدارس از نوع چارچوب به سه دسته
تقسیم میشوند که عبارتاند از چارچوبهای مبتنی بر توانایی ،چارچوبهای متمرکز بر
1 Steenbergen, Olszewski, Calvert
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توسعه مهارتها و استعدادها ،چارچوبهای یکپارچه (وورل ،سوبوتنیک ،اولسزیوسکی-
کوبیلیوس و دیکسون )2۰19 1،و نیاز است در ایران این چارچوبها نیز شناساییشده و
کیفیت زندگی در مدرسه و همینطور مؤلفههای سرمایه روانشناختی دانشآموزان آنها
موردبررسی قرار گیرد .اعتقاد بر این است که بهطور بالقوه عوامل مختلفی ممکن است بر
کیفیت زندگی در مدرسه تأثیر بگذارد مانند سن و جنس ،ویژگیهای خانوادگی ،ارتباط با
دوستان ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،انتظارات مدرسه ،انگیزه تحصیلی ،سرمایه
روانشناختی و ( ...قوترا و همکاران )2۰16 ،که در این پژوهش قومیت ،مکان جغرافیای و
سایر عوامل فرهنگی موردتوجه قرار نداشته است .همچنین رضایت از زندگی در مدرسه
موضوع مهم و پیچیدهای است میتواند چارچوب آن دربرگیرنده عوامل متعددی باشد
ازجمله ویژگیهای شخصی فرد مانند خودکارآمدی ،عالئق ،اهداف ،باورها ،ارزشها و
تأثیرات محیطی (محیط مدرسه و خانواده و نگرشهای فرهنگی و اجتماعی) .همچنین در
مطالعات آینده میتوان همین مدل را بر روی نمونههای مختلف آزمایش کرد تا درک
بهتری از این متغیرها به دست آورد.
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