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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. 

Keywords: Gifted, Students, Psychological Capital, Quality of Life. 
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در  یزندگ تیفیو ک یشناختروان هیسرما نیب یرابطه یبررس

آموزان دانش سهیمدرسه با نظر به نوع مدرسه موردمطالعه: مقا

 شهر سنندج زهوشیو ت یمدارس عاد

 

  هوشنگ گراوند 
دانشگاه  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناسگروه روان ار،یاستاد

 .رانیلرستان، خرم آباد، ا
  

   یفاطمه عبدل
تهران،  ،یبخشو توان یستیارشد، دانشگاه علوم بهز یکارشناس یدانشجو

 .رانیا
 

 .رانیآباد، ادانشگاه لرستان، خرم ،یتیترب یشناسروان یدکترا   یعبداله محمد
  

   انیسبز دهیسع
صومه دانشگاه حضرت مع دانشکده علوم انسانی، ،گروه مشاوره ،استادیار

 .رانی، اقم، (ع)

 چکیده
شناختی و کیفیت زندگی در مدرسه، با نظر به نوع منظور بررسی ارتباط میان سرمایه روانپژوهش حاضر به

آموزان دوره دوم جامعه آماری پژوهش دانش ، به روش پس رویدادی انجام شد.موردمطالعهمدارس 

بودند. حجم نمونه نام کرده ثبت 1397-98متوسطه تیزهوش و عادی شهر سنندج بود که در سال تحصیلی 

نفر بود که به روش  137آموزان عادی برابر با و برای دانش 118آموزان تیزهوش برابر با برای جامعه دانش

شناختی های سرمایه روانها از پرسشنامهآوری دادهای انتخاب شدند. برای جمعگیری تصادفی خوشهنمونه

(PCQ( و کیفیت زندگی در مدرسه آینلی و بورک )استفاده شد. نتایج آزمون 1992 )t های مستقل گروه

آموزان تیزهوش و عادی در مقیاس سرمایه و تحلیل واریانس چندمتغیره نشان دادند که بین دانش

امیدواری تفاوت  صورت کلی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما ازلحاظ خرده مؤلفهشناختی بهروان

آموزان مدارس تیزهوش و عادی در مقیاس کیفیت زندگی در معناداری وجود دارد. همچنین بین دانش

دار بود. همچنین با استناد به ضرایب بتا طور خرده مؤلفه فرصت، تفاوت معنیطورکلی و همینمدرسه به
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شناختی و خرده مؤلفه توان چنین نتیجه گرفت که رابطه بین کل مقیاس سرمایه روانمحاسبه شده می

 تر از مدارس تیزهوش است.آموزان مدارس عادی، قویی مدرسه در بین دانشامیدواری با کیفیت زندگ

   ..یزندگ تیفیک ،یشناختروان هیآموزان، سرمادانش زهوش،یت :هاواژهکلید



 29 |  و همکارانگراوند ...؛   در یزندگ تیفیو ک یشناختروان هیسرما نیب یرابطه یبررس

 مقدمه

آموزان در دانش ش مهمی از زندگیخبو  برای یادگیری و تربیت است یمدرسه محیط

تحصیل با تغییرات جزئی در برخی کشورها در تمام کشورها درواقع،  شود.آنجا سپری می

در مدرسه  هابچهنیمی از ساعات بیداری  باًیتقر و شودسالگی اجباری می 17تا  6از 

برای از زندگی مهم  ءیک جز ، بلکهیک فضای زندگی تنهانهبنابراین، مدرسه گذرد؛ می

و کارکنان  اندیرم ،معلمان ،آموزانها با دیگر دانشآن ،ها است. در طی این دورهآن

 ،آورندآنچه از این تجربیات به دست می کنند.و تجربیاتی را کسب می مدرسه تعامل دارند

، چنانکه ممکن است بر اساس دهدقرار می ریها را تحت تأثزندگی تحصیلی آینده آن

نمایند )ارس و را ادامه دهند یا ترک تحصیل  التشانیتصمیم بگیرند که تحصتجربه مدرسه 

بار، در کانادا، طی یک بررسی ملی طور مثال، هر چهار سال یک(. به2۰16، 1سابیال

ی سالمت و بهزیستی، محیط اجتماعی و رفتارهای بهداشتی هایی را دربارهداده

کنند که این نظرسنجی شامل چندین مورد مرتبط است و آوری میآموزان جمعدانش

کند؛ زیرا مدرسه جزء الینفک زندگی یک را بررسی می 2کیفیت زندگی در مدرسه

کودک است و بنابراین کیفیت زندگی در مدرسه بحث مهمی از کیفیت کلی زندگی 

(. 2۰16، 3ایساک، کیریک و کوهلیکند )قوترا، مکاست که یک کودک تجربه می

گاه افراد در ویژه نظام آموزشی نگران سرنوشت، رشد و پیشرفت و جایجامعه و به روازاین

های شناختی و توسعه های مختلف مانند جنبهرود که افراد در جنبهجامعه است و انتظار می

های شخصیتی، هیجانی و رفتاری بهبود یابند )چهره برقی و ها و همچنین جنبهمهارت

های مختلفی استفاده ای از مقیاسطور فزایندهبه همین خاطر مدارس به (.2۰17نریمانی، 

دیداری، -کنند تا استعدادهای متفاوت شامل استعدادهای کالمی، ریاضی، فضاییمی

های فردی ( و به تفاوت2۰21، 4موسیقایی و بین فردی را ارزیابی کنند )هال وکلی
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آموزان تیزهوش، مدارس های خاص دانشآموزان توجه کنند. عالوه بر ویژگیدانش

صی است و محیط آموزشی متفاوتی را نیز آموزان نیز دارای شرایط خامخصوص این دانش

آموزان عادی از آموزان نسبت به دانشکنند بنابراین ممکن است این دانشتجربه می

تری برخوردار باشند )ریاسی، مقرب، صالحی ابرقوئی، شناختی مثبتهای روانویژگی

های ن(. در ایران، هرساله از طریق آزمو1391زاده طاهری، زاده طاهری و حسنحسن

ای در نظر های ویژهها آموزشو برای آن شدهییشناساآموزان تیزهوش مختلفی دانش

کنند های کلیدی در جامعه کسب میشود. این افراد معموالً در آینده جایگاهگرفته می

شناختی بین این دو نوع های روانرو شناسایی تفاوت(؛ ازاین2۰17)چهره برقی و نریمانی، 

تواند به رشد و پیشرفت هر دو نوع کارگیری نتایج حاصل از مطالعات میبهآموز و دانش

ها، ها، شایستگیها دارای طیف وسیعی از تواناییآموز کمک کند. البته که انساندانش

ها، احساسات، عالیق، انگیزه و موارد مشابه هستند ولی کودکان ها، شناختنگرش

دارای درجه باالیی از توانایی ذهنی کلی هستند  طور ذاتیتیزهوش کودکانی هستند که به

ای در حوزه خاصی از فعالیت یا دانش دارند. به همین دلیل است که العادهیا توانایی فوق

آموزان تیزهوش یک موضوع اساسی برای تسهیالت اجرایی است )هال و انتخاب دانش

 (.2۰21کلی، 

احتمال بیشتری دارد که به  آموزان تیزهوش در مقایسه با همساالن خود،دانش

ی باارزش ازنظر فرهنگ خود برسند. اگرچه در موقعیت چشمگیری در یک یا چند حوزه

 13۰ها از تیزهوشی به معنای ضریب هوشی باالتر از نمره بیشتر کشورها تعریف رایج آن

گرا، ما اهمیت روزافزون متغیرهای غیر فکری که است اما مطابق با یک رویکرد توسعه

آموزان تیزهوش تأثیر دارند را متوجه طور قاطع در ایجاد مسیرهای موفقیت دانشبه

های کمی دارند تنها با همساالن خود تفاوتآموزان تیزهوش نهطورکلی دانششویم. بهمی

گرایی، افزایش آگاهی نسبت به بلکه ازنظر کیفی )همچون حساسیت غیرمعمول، کمال

دید و توسعه زودهنگام منابع کنترل داخلی، انگیزه، اشتیاق به مسائل اخالقی، قیدوبندهای ش
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های زیادی دارند )گونزالس کابررا، یادگیری، عملکرد تحصیلی برجسته و ...( نیز تفاوت

 (.2۰19، 1باردون و گارایگوردوبیل -اورتیگا، آلوارز -تورون، ماچیمبارنا، گوتیرز

موزان است و حالتی از بهزیستی آکیفیت زندگی در مدرسه شاخصی از رفاه دانش 

شود. کیفیت کلی است که از ارتباط بین زندگی در مدرسه و محیط مدرسه ناشی می

عنوان تمایلی ذهنی در تواند بهزندگی در مدرسه یک ارزیابی شناختی است و همچنین می

آموزان در یافتن نظر گرفته شود. درواقع، کیفیت زندگی در مدرسه بر دیدگاه دانش

(. تحلیل 2۰16کند )ارس و بیالسا، های قوی و ضعیف سیستم مدرسه تأکید مینبهج

عاملی، چهار دسته از موارد را مشخص کرده است که در کیفیت زندگی در مدرسه تأثیر 

آموز، محیط فیزیکی مدرسه و کالس، احساسات مثبت نسبت دانش-دارند: ارتباطات معلم

(. کیفیت زندگی 2۰۰9، 2درسه )وینتراب و بارهایمبه مدرسه، احساسات منفی نسبت به م

خاطر و امنیت و درک از معلمان و در مدرسه شامل احساس رضایت از مدرسه، تعلق

اند که مدرسه را بسیار زیاد آموزان گزارش دادههمساالن است. اگرچه فقط اقلیتی از دانش

کنند که به مدرسه اس میاند که احسآموزان گزارش دادهدوست دارند، اما اکثریت دانش

ها از زندگی در دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت بچهتواند نشانخود تعلق دارند که می

عنوان معیار نگرش و احساس تواند بهترتیب، کیفیت زندگی مدرسه میاینمدرسه باشد. به

دامه مدرسه نوبه خود با اهدافشان برای اآموزان نسبت به مدرسه مشاهده شود که بهدانش

(؛ بنابراین با نظر به اینکه به مدرسه 2۰16طور مثبتی ارتباط دارد )قوتراو همکاران، به

آموزی با معلم خود، کنند، کیفیت زندگی در آن مهم است. اگر دانشاحساس تعلق می

آموزان و مدیریت مدرسه ارتباط خوبی نداشته باشد و احساس کند در مدرسه دیگر دانش

های اجتماعی و د یا فکر کند که مدرسه هیچ فرصتی در آینده در حوزهارزشی ندار

های اجتماعی در مدرسه هیچ تمایلی کند و نسبت به فعالیتتحصیلی برای او ایجاد نمی
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آموزی یک ادراک منفی از کیفیت زندگی در مدرسه خواهند نداشته باشد، چنین دانش

 (.2۰۰7، 1داشت )ساری، کوتوک و ارسیالن

ها و خصوصیات افراد شناختی یک صفت خاص از ویژگیین میان، سرمایه رواندر ا

بخشد. این سازه، از افراد در ها را ارتقا میاست که به ظهور رساندن، منابع مثبت و استعداد

اعتماد  امکاناتشانکند تا فعاالنه عمل کنند، به برخورد مؤثر با زندگی روزمره، پشتیبانی می

که از مشکالت سخت دلسرد شوند، به سناریوهای آینده مثبت نگاه کنند کنند و بدون این

تواند شناختی می(. درواقع، سرمایه روان2۰2۰، 2تی)سانتیسی، لودی، مگنانو، زاربو و زامیت

« توانید بشوید؟چه کسی می»و ازلحاظ رشد مثبت « شما کی هستید؟»عنوان سادگی بهبه

عنوان شناختی را به(. تحقیقات سرمایه روان2۰۰7، 3و نرمن دیده شود )لوتانز، اوولیو، آوی

ها و بینی کننده قوی نگرشکنند که یک پیشای پشتیبانی میسازه مرتبه باالتر و هسته

دهنده آن، است )مارتینز، شناختی تشکیلعملکردها، نسبت به هر یک از چهار منبع روان

بعد  چهار 5(. لوتانز، یوسف و آوولیو92۰1، 4پینتو -مورگان، چمبل و مارکویس -یوسف

اند بینی مشخص کردهآوری و خوششناختی را امید، خودکارآمدی، تابسرمایه روان

عنوان یک حالت شناختی بهدیگر، سرمایه روانعبارت(؛ به2۰2۰)سانتیسی و همکاران، 

فس نشود که با داشتن اعتمادبهتوسعه فرد توصیف میشناختی مثبت درحالروان

برانگیز، ایجاد یک )کارآمدی( جهت تالش الزم برای موفقیت در انجام وظایف چالش

بینی( در مورد موفقیت در زمان حال و آینده، پشتکار برای رسیدن به اسناد مثبت )خوش

اهداف و در صورت لزوم، هدایت مجدد مسیرها به سمت اهداف برای رسیدن به موفقیت 

ها، پایداری و مقاومت و حتی فراتر مدن از مشکالت و سختی)امید( و در صورت به ستوه آ

( مورداستفاده قرار 2۰15آوری( برای دستیابی به موفقیت )لوتانز و همکاران، از آن )تاب

آوری ازنظر مفهومی متمایز هستند، اما بینی، امید و تابگیرد. اگرچه کارآمدی، خوشمی
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شی از یک مجموعه هماهنگ منابع هستند که این چهار مؤلفه واریانس مشترک دارند و بخ

، نقل در 2۰17، 1مورگان-های منابع، متناسب هستند )لوتانز و یوسفبا مفهوم گروه

 3ی داتو و والدز(. مثالً نتایج مطالعه2۰19، 2کارمونا هالتی، ساالنووا، لورینس و شوفلی

طور مثبتی مشارکت تحصیلی، شکوفایی، شناختی به( نشان داد که سرمایه روان2۰16)

سازی محیط مدرسه و کند. بهینهی مینیبشیپشادمانی وابسته به آن و عاطفه مثبت را 

برانگیز برای مدیران، معلمان، آموزان تبدیل به یک کار چالشموفقیت تحصیلی دانش

های تحقیقاتی روی شده است. به همین منظور برخی برنامه مشاوران و روانشناسان مدارس

آموزان شناختی مثبت در تسهیل نتایج تحصیلی مربوط به دانشهای روانارزیابی نقش سازه

 اند.متمرکزشده

با مرور فرایندها و بروندادهای پژوهشی، مطالعاتی در زمینه متغیرهای مذکور در بین 

ارس عادی صورت پذیرفته است؛ برای مثال سهرابی، آموزان مدارس تیزهوش و مددانش

 ذهن و شادکامی شناختی،روان هیسرما مقایسه»(، تحت عنوان 14۰۰حافظی و مرادی )

ای در شهرستان نورآباد مطالعه« پسرانه هایدبیرستان عادی و آموزان تیزهوشدانش آگاهی

آموزان تیزهوش و عادی دانشانجام دادند که نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بین 

شناختی، شادکامی و ذهن های پسرانۀ این شهرستان در سه متغیر سرمایه رواندبیرستان

آموزان تیزهوش با توجه به شرایط خاص خود و آگاهی تفاوت معنادار وجود دارد و دانش

ن شناختی همچوهای روانطور شرایط تحصیلی ویژۀ آنان، عملکرد بهتری در سازههمین

( نیز 1398محمودی و کدیور ) شناختی، شادکامی و ذهن آگاهی دارند.سرمایه روان

ها نشان داد که از لحاظ محیط مدرسه و هوش هیجانی بین دو پژوهشی انجام دادند که یافته

آموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی، تفاوت معناداری وجود ۀ دانشموردمطالعگروه 

حی نشان داد ادراک از محیط مدرسه در مدارس تیزهوشان دارد. نتایج آزمون چند سط

های انتظارات آموزان تیزهوش در مؤلفهکه دانشطوریدارای تفاوت معنادار است، به
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روابط با معلم دارای میانگین باالتری نسبت به  و های آموزشیآموزشی، فرصت

تیزهوشان باالتر  آموزان عادی بوده و همچنین میانگین هوش هیجانی، در مدارسدانش

طورکلی به دلیل باالتر بودن هوش هیجانی در تیزهوشان گونه نتیجه گرفتند که بهبود؛ و این

ها از محیط مدرسه توجه به برآوردن انتظارات آموزشی باالتر آنان نیز و ادراک متفاوت آن

های سرمایهبررسی رابطه »( نیز در پژوهشی با عنوان 1398) اعتمادیاهمیت بیشتری دارد. 

آموزان های ارتباطی و پذیرش اجتماعی با کیفیت زندگی دانششناختی و مهارتروان

دریافتند ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب « دختر متوسطه دوم شهر رامهرمز

های ارتباطی و پذیرش اجتماعی با کیفیت شناختی و مهارتهای روانهای سرمایهویژگی

آمده، مشخص دستدار بود. با توجه به ضریب تعیین بهمعنی آموزان دخترزندگی دانش

بین درصد واریانس متغیر کیفیت زندگی توسط متغیرهای پیش 67شد که حدود 

 گردد.های ارتباطی و پذیرش اجتماعی تبیین میشناختی، مهارتهای روانسرمایه

سه بر ابعاد رسد که ساختارهای مختلف سازمان مدردر این زمینه چنین به نظر می

نوبه خود آموزان، جو مدرسه و ... بهگذارد. درگیری معلمان و دانشزندگی تأثیر می

شناختی را متأثر سازد، اما ویژه سرمایه روانها بهممکن است سالمت روانی و جسمانی آن

در پژوهشی که شهریاری گرایی وجود در این زمینه اطالعات کافی در اختیار نیست. بااین

شناختی بین منظور مقایسه هوش هیجانی و سرمایه روان( به1396روش نیا )و کو

آموزان پسر متوسطه دوم مدارس تیزهوش و مدارس عادی انجام داده بودند نتایج دانش

آموزان مدارس عادی آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که دانش

آموزان مدارس های آن باالتر از دانشی و مؤلفهشناختازنظر هوش هیجانی و سرمایه روان

باشند و این تفاوت معنادار است. معینی کیا، زاهد بابالن، جبارنژاد شوطی و تیزهوش می

آموزان نسبت به مدرسه بر اساس بینی نگرش دانشپیش»( در پژوهش 1396پور )عظیم

درصد از نگرش  17دریافتند که « کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کالس درس

درصد از  43های کیفیت زندگی در مدرسه و آموزان نسبت به مدرسه بر اساس مؤلفهدانش

شود. های ادراک از کالس تعیین میآموزان نسبت به مدرسه بر اساس مؤلفهنگرش دانش
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آموزان در مدارس خاص و مدارس مقایسه کیفیت زندگی دانش»ای تحت عنوان در مطالعه

( از نتایج حاصل، به این نتیجه رسیدند 1395) انیسپاهناهوکی، بزرگزاده و  ، نصرت«عادی

ها تفاوت ۀ آنموردمطالعو عادی  که میان کیفیت زندگی در مدرسه مدارس تیزهوش

 یاسدزاده و زاده، قاسمای که افروز، ارجمندنیا، تقیمعناداری وجود ندارد. در مطالعه

ای باورهای خودکارآمدی و سالمت روان در میان ( در بابل برای بررسی مقایسه1392)

آموزان تیزهوش و عادی انجام داده بودند نتایج نشان داد که بین میانگین باورهای دانش

آموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی تفاوت خودکارآمدی و سالمت روان دانش

وزان مدارس آمآموزان مدارس تیزهوش نسبت به دانشکه دانشطوریمعنادار است به

( در پژوهشی با 1393پور )فصیحی و محمدیعادی دارای سالمت روان باالتری هستند. 

 با کیفیت زندگی شناختیروان و بهزیستی شناختیسرمایه روان یرابطه بررسی»عنوان 

شناختی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط دریافتند که بین سرمایه روان« دانشجویان

بینی، امیدواری و شناختی )خوشهمچنین ابعاد سرمایه روان وجود دارد.معنادار آماری 

 با کیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار دارد. خودکارآمدی(

( انجام دادند نتایج نشان داد که ازنظر 2۰17در تحقیقی که نریمانی و چهره برقی )

ومی شبیه به است )و مفه 1های آن خودمختاریشناختی که یکی از جنبهبهزیستی روان

آموزان شناختی است( در بین دانشهای سرمایه روانمفهوم خودکارآمدی در مؤلفه

( در 2۰16آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. ارس و بیالسا )تیزهوش و دانش

آموزان دوره متوسطه از کیفیت زندگی در مدرسه در ادراک دانش»با عنوان  پژوهششان

آموزان درک متوسطی از کیفیت زندگی در مدرسه دارند شدریافتند دان« آنکارا

ی احساسات نسبت به مدرسه داشتند که شامل موارد که ادراک متوسطی دربارهطوریبه

باوجوداینکه شود، است. آموزان درک میگونه که توسط دانشمرتبط با تصویر مدرسه آن

ها را به یج مطلوب آکادمیک، توجهشناختی با نشان دادن ارتباط مستقیم با نتاسرمایه روان

حال، مطالعات در این زمینه، محدود به عوامل اجتماعی که خود جلب کرده است، بااین
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که (؛ درحالی2۰16 ارس و بیالسا،شود، شده است )شناختی میباعث افزایش سرمایه روان

یا عوامل فردی عوامل مختلف دیگر مانند عوامل سازمانی مانند کیفیت زندگی در مدرسه 

که ممکن است آن را متأثر سازد، موردتوجه قرار نگرفته است. درواقع، رابطه آن با کیفیت 

قرار  موردپژوهشاما در رابطه با کیفیت زندگی مدرسه  قرارگرفتهزندگی موردتوجه 

ای که در استرالیا انجام شد به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در مطالعهنگرفته است. 

آموزان دبیرستانی پرداخته شد. سپس یک مدل تحلیل مسیر، برای بررسی مدرسه دانش در

ها از مدرسه، کیفیت آموزان، انتظارات آنای دانشهای زمینهروابط میان ویژگی

های درسی رسمی و غیررسمی مدرسه، محیط کالس و کیفیت شده از برنامهادراک

 8265ی قرار گرفت. نمونه شامل موردبررس آموزان، انجام شد وزندگی در مدرسه دانش

ها نشان دادند استرالیا بود. تحلیل 1مدرسه در شهر نیو ساوث ولز 7۰از  12آموز پایه دانش

ترین آموزان از محیط کالس مهمی دانشکه پس از کنترل سایر متغیرهای مدل، تجربه

 (.۰22۰، 2ها بود )ماککننده کیفیت زندگی در مدرسۀ آنعامل تعیین

ارائه شواهد تجربی در مورد ارتباط کیفیت زندگی در مدرسه و تشکیل سرمایه 

تواند یک گام مهم برای درک نقش عوامل سازمانی و آموزان، میشناختی دانشروان

شناختی توجهی در مورد سرمایه رواناجتماعی باشد. در این راستا، اگرچه تحقیقات قابل

شده است، اما برخی از محققان معتقدند که دالیل انجامسازمانی  -های صنعتی در محیط

شود و های آموزشی متأثر میشناختی از محیطنظری محکمی وجود دارد که سرمایه روان

(. ازآنجاکه مطالعات کمی به بررسی ارتباط 2۰16بر آن هم تأثیر دارد )داتو و همکاران، 

اند، ر بسترهای مختلف پرداختهشناختی و کیفیت زندگی در مدرسه دبین سرمایه روان

دهد که آیا نوع مدرسه، کیفیت زندگی در مطالعه حاضر این مسئله را مورد بررسی قرار می

دهد. ارائه شواهد تجربی در شناختی فراگیران را تحت تأثیر قرار میمدرسه و سرمایه روان

شناختی رمایه روانهای ممکن بهبود ستواند به گسترش دانش ما در مورد راهاین مورد می

درواقع، با توجه به  طریق مداخالت مبتنی بر شواهد در اجتماع مدرسه کمک کند.از 
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ها از محیط ی اینکه چگونه ادراک بچهشناختی دربارهجدید بودن نسبی سازه سرمایه روان

دانیم )کارمونا هالتی، شوفلی، بینی کند، کمتر میتواند نتایج بعدی را پیشمدرسه، می

ای این است که ابتدا (؛ بنابراین، پیامدهای عملی چنین مطالعه2۰19 ورینس و ساالنووال

های آکادمیک، تمرکز کنیم، بر روی عناصر جای اینکه صرفاً بر افزایش دانش و مهارتبه

کند، آموزان را متأثر میمؤثر در کیفیت زندگی در مدرسه که نگرش و احساس دانش

آموزان همراه توانند با دانشنا که عوامل مدرسه تا چه اندازه میکنیم. بدین معتمرکز می

ها حمایت کنند. عالوه بر ها عالقه نشان دهند و از آنها باشند و به آنباشند؛ مراقب آن

آموزان تیزهوش تأثیر دارند از دیرباز موردتوجه این، فهم عواملی که بر پیشرفت دانش

آموزان تیزهوش با که دانشبوده است. ازآنجایی محققان در زمینه آموزش استعدادها

کنند ای متفاوت با جمعیت عمومی برخورد میگونهمسائل مربوط به خود و دیگران به

منظور تعامل مؤثر با نوجوانان ساالن بهبنابراین به درک تخصصی نیاز دارند. بزرگ

های متداول و نگرانی های رشد عمومی، مسائل منحصر به تیزهوشانتیزهوش باید از چالش

شوند، آگاه باشند )هال و طور متفاوتی تجربی میکه به خاطر ویژگی تیزهوش بودن به

آموزان و درنهایت فراهم های خاص دانش(. با این اوصاف، شناسایی ویژگی2۰21کلی، 

ها را به سمت داشتن عملکرد تواند آننمودن شرایط آموزشی، تربیتی و محیطی مناسب می

شده و با در نظر سب در مدرسه و جامعه سوق دهد. حال، با توجه به مباحث مطرحمنا

آموزان تیزهوش و عادی ازنظر سرمایه گرفتن اینکه تاکنون پژوهشی درزمینۀ مقایسۀ دانش

شناختی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در مدرسه نپرداخته است یا گزارشی ارائه نشده روان

مکن است در بهبود روابط، سازگاری و پیشرفت تحصیلی هر دو است، نتایج این پژوهش م

رو این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای سؤاالت آموزان مؤثر باشد. ازایننوع این دانش

 باشد.زیر می

نظر سرمایه  آموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی ازآیا میان دانش -

 شناختی تفاوت وجود دارد؟روان
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های سرمایه نظر مؤلفه آموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی ازدانشآیا میان  -

 شناختی تفاوت معنادار وجود دارد؟روان

نظر کیفیت زندگی در  آموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی ازآیا میان دانش -

 مدرسه تفاوت وجود دارد؟

یفیت های کنظر مؤلفه آموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی ازآیا میان دانش -

 زندگی در مدرسه تفاوت وجود دارد؟

های های سرمایهآیا میان مدارس تیزهوش و مدارس عادی از نظر ارتباط مؤلفه -

 ی کیفیت زندگی در مدرسه تفاوت وجود دارد؟هامؤلفهشناختی با روان

 هیسرما یهامؤلفه ارتباطازنظر  یعاد مدارس و زهوشیت مدارس انیم ایآ -

 دارد؟ وجود تفاوت مدرسه در یزندگ تیفیک با یشناختروان

 روش پژوهش

ای است. جامعه آماری این پژوهش مقایسه -روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع عّلی

های دولتی، آموزان تیزهوش و عادی دوره دوم متوسطه که در دبیرستانکلیه دانش

رگران ناحیه یک استعدادهای درخشان، شاهد، نمونه دولتی، غیرانتفاعی، هیأت امنایی، ایثا

باشند؛ که مشغول به تحصیل بودند، می 1397-98و دو شهر سنندج که در سال تحصیلی 

وپرورش استان کردستان در اختیار این پژوهش طبق آماری که از طریق وزارت آموزش

 215دختر و  21۰آموز )دانش 425آموزان تیزهوش ها برای دانشقرار گرفت، تعداد آن

 118پسر( بود. تعداد  415۰دختر و  495۰آموز )دانش 91۰۰زان عادی آموپسر( و دانش

آموزان عادی به شیوه نفر برای جامعه دانش 137آموزان تیزهوش و نفر برای جامعه دانش

ی انتخاب شدند. بر این اساس از بین مناطق دوگانه« ایتصادفی خوشه»گیری نمونه

مدرسه  2رسه استعدادهای درخشان و مد 2آموزشی شهر سنندج، منطقه یک انتخاب، 

نفر  22کالس و از هر کالس  12ی طورکلبهتصادفی انتخاب شدند.  صورتبهعادی، 

 264ی قرار گرفتند. در مجموع موردبررسنمونه انتخاب شدند و  عنوانبهتصادفی  صورتبه

های ناقص و نفر در این پژوهش شرکت داشتند که با توجه به افت نمونه و پرسشنامه
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آموز دانش 115نفر کاهش یافت که از این تعداد  235نادرست، تعداد نمونه نهایی به 

 1ن )پسرانه( و تیزهوشان فرزانگا 1های شهید بهشتی تیزهوش به ترتیب از بین دبیرستان

)دخترانه( واقع در منطقۀ یک انتخاب شدند. با توجه به استقرار مدارس تیزهوش دخترانه و 

تصادفی از بین  طوربهآموزان عادی، پسرانه در منطقه یک، برای انتخاب گروه دانش

بنابراین، در پژوهش ؛ یک، دو مدرسه انتخاب شدند های دخترانه و پسرانه منطقۀدبیرستان

گیری شامل، ناحیه، مدرسه، از چهار واحد نمونه کنندگانمشارکتخاب حاضر برای انت

 9۰/15 کنندگان در مدارس تیزهوششرکت سن آموز استفاده شد. میانگینکالس و دانش

 .بود (925/۰)انحراف استاندارد،  1۰/16و در مدارس عادی  (852/۰ استاندارد، راف)انح

 3/58نفر ) 67دختر و  آموزدانش( ددرص 7/41نفر ) 48 همچنین در مدارس تیزهوش

( درصد 8/34نفر ) 4۰پایه اول،  آموزدانش( درصد 2/25نفر ) 29آموز پسر، دانش( درصد

دانشگاهی(؛ و در آموز پایه چهارم )پیشدانش( درصد 4۰نفر ) 46آموز پایه دوم و دانش

آموز پسر، نشدا( درصد 5۰نفر ) 6۰دختر و  آموزدانش( درصد 5۰نفر ) 6۰مدارس عادی 

آموز پایه دوم و دانش( درصد 33/33نفر ) 4۰پایه اول،  آموزدانش( درصد 17/29نفر ) 35

 .دانشگاهی(؛ در مدارس عادی بودندآموز پایه چهارم )پیشدانش( درصد 5/37نفر ) 45

 های ذیل استفاده گردید.های پژوهش از پرسشنامهبرای گردآوری داده

پرسشنامه سرمایه  برای سنجش سرمایه روانی از (:PCQ) شناختیروانپرسشنامه سرمایه 

شده  استاندار ( استفاده شد. این پرسشنامه از مقادیر2۰۰7شناختی لوتانز و همکاران )روان

بینی و خودکارآمدی را آوری، خوشوسیعی برای ساختارهایی که امید، تاب طوربهکه 

ها نیز و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاس قرار گرفته است مورداستفادهسنجند می

گویه  6است که هر خرده مقیاس شامل  سؤال 24این پرسشنامه شامل  است. شدهاثبات

ای )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( لیکرت درجه 6در مقیاس  هرگونهاست و آزمودنی به 

دا نمره هر خرده مقیاس آوردن نمره سرمایه روانی ابت به دستدهد. برای پاسخ می

نمره کل سرمایه  عنوانبهها آمد و سپس مجموع آن به دستجداگانه  صورتبه

گذاری معکوس نمره صورتبه 23 – 2۰ -13 سؤاالتشناختی محسوب شد. همچنین روان



 1400 زمستان | 44شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 40

شوند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از این بود که این آزمون دارای عوامل و می

در حقیقت نتایج تحلیل عاملی روایی سازه  ر سازندگان آزمون است.های موردنظسازه

ها داشته و با مدل نظری هم کردند. مدل شش عاملی برازش بهتری با داده دییتأآزمون را 

 ،CFIی هاآمارهاست و  6/24نسبت خی دو این آزمون برابر با  هماهنگی بیشتری دارد.

RMSEA  (. همچنین 2۰۰7)لوتانز و همکاران،  هستند ۰8/۰و  97/۰در این مدل به ترتیب

در پژوهش حاضر میزان پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برای امیدواری 

به  85/۰و برای کل مقیاس  88/۰، خودکارآمدی 86/۰بینی ، خوش9۰/۰آوری ، تاب84/۰

 دست آمد.

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه برای اولین بار  مدرسه: پرسشنامه کیفیت زندگی در

سؤال که ابعاد  39( ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 1992توسط آینلی و بروک )

، 18، 14، 5عواطف منفی با سؤاالت »، «33، 21، 17، 11، 8، 1رضایت عمومی با سؤاالت »

، 15، 12، 9فرصت با سؤاالت »، «38، 34، 22، 19، 2رابطه با معلم با سؤاالت »، «37، 28

، 23، 13، 1۰ماجراجویی با سؤاالت »، «26، 16، 7، 4پیشرفت با سؤاالت »، »39، 31، 25

گیری را اندازه« 36، 35، 3۰، 29، 24، 2۰، 6، 3انسجام اجتماعی با سؤاالت »و « 32، 27

نمره،  2ه، مخالفم نمر 1ای به این صورت که با کاماًل مخالفم درجه 5 صورتبهکند و می

گیرد. همچنین سؤاالت نمره تعلق می 5نمره و کاماًل موافقم  4نمره، موافقم  3نظری ندارم 

شال، کارشکی، شوند )سلطانیگذاری میصورت معکوس نمرهبه 37 28، 18، 14، 5

آموزان (. در مطالعه بر روی دانش139۰آقامحمدیان شعرباف، عبدخدایی و بافنده، 

، رابطه با معلم 84/۰، عواطف منفی 79/۰ضرایب پایایی برای رضایت عمومی  شهرینیخم

و کل  84/۰و انسجام اجتماعی  78/۰، ماجراجویی 81/۰، پیشرفت 73/۰، فرصت 77/۰

توان گفت پرسشنامه کیفیت آمد. با توجه به نتیجه این پژوهش می به دست 88/۰سؤاالت 

وان از آن برای ارزیابی کیفیت زندگی مدرسه تزندگی در مدرسه اعتبار خوبی دارد و می

آموزان دوره متوسطه و راهنمایی در جمعیت ایرانی استفاده نمود )حیدری، در دانش

(. همچنین روایی همگرایی پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه با پرسشنامه سالمت 1394
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دار در سطح و معنی 75/۰مرتبط با کیفیت زندگی در مدرسه برآورد و روایی همگرایی 

محاسبه شده است )گائو، چانگ و  85/۰و همچنین آلفای کرونباخ آن  آمدهدستبه ۰1/۰

(. در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای 2۰16، 1سولومون

های رضایت عمومی کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس

، ماجراجویی 72/۰، پیشرفت 76/۰، فرصت 89/۰رابطه با معلم  ،83/۰، عواطف منفی 72/۰

 به دست آمده است. 87/۰و کل پرسشنامه  84/۰، انسجام اجتماعی 9۰/۰

 هایافته

، تیزهوشرس عادی و آموزان مدا، در بین دانششناختیسرمایه روانبرای مقایسه میانگین 

نشان  1شماره  جدول لبقا در آن جینتا کهاستفاده گردید  های مستقلتی گروه از آزمون

 .است شده داده

 اسیقم کل در یعاد و زهوشیت مدارس آموزاندانشبین  tحاصل از آزمون  نتایج. 1 جدول

 یشناختروان هیسرما

 متغیر
 یعاد مدارس زهوشیت مدارس

Df T sig 
 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 21/۰ -24/1 233 81/13 67/1۰2 95/14 33/1۰۰ یشناختروان هیسرما

س دو د واریانها گرفته شد که نتایج آن نشان دادر ابتدا آزمون لوین برای برابری واریانس

؛ بودند ۰5/۰از  تربزرگ آمدهدستبه pشناختی برابر است چون گروه در سرمایه روان

 tن یج آزموأیید شد. نتاد تبا هم برابر هستن هاانسیوارکند بنابراین فرض صفر که بیان می

آموزان مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس های مستقل نشان داد که بین دانشگروه

 (. t(233) =-24/1و  p=21/۰اداری وجود ندارد )شناختی تفاوت معنسرمایه روان

خودکارآمدی، ) شناختیهای سرمایه روانخرده مقیاسبرای مقایسه میانگین 

، از تیزهوشآموزان مدارس عادی و (، در بین دانشبینیآوری، خوشتابامیدواری، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gu, Chang & Solmon 
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شماره  جداول قالب در آن جینتا کههای تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید آزمون

 .است شده نشان داده 2

 هیسرما سطوح لحاظ از یعاد و زهوشیت مدارس رهیچندمتغ انسیوار لیتحل جینتا. 2 جدول

 یشناختروان

 منبع

 
 

 یرهایمتغ

 وابسته

 مدارس

 زهوشیت
 یعاد مدارس

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

مقدار 
F 

 یمعنادار

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع

 نوع

 مدرسه

 95/۰ ۰۰4/۰ ۰93/۰ 1 ۰93/۰ 51/4 11/27 74/4 15/27 خودکارآمدی

 /۰34 53/4 91/122 1 91/122 88/4 72/26 51/5 27/25 یدواریام

 81/1 ۰6/۰ 32/1 1 32/1 55/4 95/22 ۰4/5 8۰/22 یآورتاب

 15/۰ 11/2 43/36 1 43/36 1۰/4 88/25 19/4 ۰9/25 بینیخوش

که نشان  (p ،36/2  =(23۰ ،4)F= ۰49/۰است ) داریمعن ۰4/۰نتایج آزمون پیلالی تریس برابر 

ی جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای هانیانگیمتوان فرضیه مشابه بودن دهد میمی

درصد از  4یعنی  ۰4/۰مدارس تیزهوش و عادی را رد کرد. مجذور اتا چند متغیره برابر 

تغییرات چند متغیره متغیرهای وابسته مربوط به عامل نوع مدرسه است. نتایج آزمون تحلیل 

آموزان مدارس تیزهوش و نشان داد که بین دانش (MANOVA)ندمتغیره واریانس چ

بینی فقط در آوری و خوشهای خودکارآمدی، امیدواری، تابعادی از لحاظ خرده مؤلفه

توان نتیجه گرفت که می کهیطوربهخرده مؤلفه امیدواری تفاوت معناداری وجود دارد؛ 

 وش است.امیدواری مدارس عادی بیشتر از مدارس تیزه

، تیزهوشآموزان مدارس عادی و ، در بین دانشکیفیت زندگیبرای مقایسه میانگین 

نشان  3شماره  جدول قالب در آن جینتا کهاستفاده گردید  های مستقلتی گروه از آزمون

 .است شده داده
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آموزان مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس بین دانش t. نتایج حاصل از آزمون 3جدول 

 کیفیت زندگی مدرسه

 متغیر
 یعاد مدارس زهوشیت مدارس

df T Sig 

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 ۰13/۰ -49/2 233 41/19 99/1۰8 55/16 11/1۰3 مدرسه یزندگ تیفیک

ها گرفته شد که نتایج آن نشان داد واریانس دو در ابتدا آزمون لوین برای برابری واریانس

؛ بودند ۰5/۰از  تربزرگ آمدهدستبه pگروه در کیفیت زندگی مدرسه برابر است چون 

 tبا هم برابر هستند تأیید شد. نتایج آزمون  هاانسیوارکند بنابراین فرض صفر که بیان می

آموزان مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس های مستقل نشان داد که بین دانشگروه

(؛ t (233= )-49/2و  p=۰۰1/۰کیفیت زندگی مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد )

توان نتیجه گرفت میزان کیفیت زندگی مدرسه مدارس عادی بیشتر از می کهیطوربه

 مدارس تیزهوش است.

رضایت عمومی، ) های کیفیت زندگی مدرسهخرده مقیاسبرای مقایسه میانگین 

(، در بین عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی

های تحلیل واریانس چند متغیره استفاده ، از آزمونتیزهوشآموزان مدارس عادی و دانش

 .است شده نشان داده 4اره شم جداول قالب در آن جینتا کهگردید 

 تیفیک سطوح لحاظ از یعاد و زهوشیت مدارس رهیچندمتغ انسیوار لیتحل جینتا. 4 جدول

 مدرسه یزندگ

 منبع
 یرهایمتغ

 وابسته

 مدارس

 زهوشیت
 یعاد مدارس

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

مقدار 
F 

 یمعنادار

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع

 نوع

 مدرسه

 تیرضا

 یعموم
29/16 19/5 62/17 25/6 77/1۰3 1 77/1۰3 12/3 ۰8/۰ 

 52/۰ 41/۰ 95/6 1 95/6 78/4 ۰8/11 21/3 73/1۰ عواطف
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 منبع
 یرهایمتغ

 وابسته

 مدارس

 زهوشیت
 یعاد مدارس

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

مقدار 
F 

 یمعنادار

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع

 یمنف

 52/۰ 41/۰ 59/5 1 59/5 96/3 3۰/13 42/3 99/12 معلم با رابطه

 ۰۰۰/۰ 97/13 59/236 1 59/236 13/4 23/18 ۰9/4 22/16 فرصت

 31/۰ ۰3/1 97/5 1 97/5 39/2 66/11 4۰/2 34/11 شرفتیپ

 13/۰ 28/2 56/22 1 56/22 2۰/3 94/13 ۰7/3 32/13 ییماجراجو

 انسجام

 یاجتماع
19/22 1۰/5 14/23 83/3 ۰3/53 1 ۰3/53 62/2 11/۰ 

که نشان  (p ،24/3  =(227 ،7)F= ۰۰3/۰دار است )معنی ۰9/۰نتایج آزمون پیلالی تریس برابر 

ی جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای هانیانگیمتوان فرضیه مشابه بودن دهد میمی

درصد از  9یعنی  ۰9/۰مدارس تیزهوش و عادی را رد کرد. مجذور اتا چند متغیره برابر 

تغییرات چند متغیره متغیرهای وابسته مربوط به عامل نوع مدرسه است. نتایج آزمون تحلیل 

آموزان مدارس تیزهوش و نشان داد که بین دانش (MANOVA)ندمتغیره واریانس چ

های کیفیت زندگی مدرسه فقط در خرده مؤلفه فرصت تفاوت خرده مؤلفه ازلحاظعادی 

توان نتیجه گرفت که میانگین فرصت مدارس عادی که میطوریمعناداری وجود دارد؛ به

 بیشتر از مدارس تیزهوش است.

ی آن با هامؤلفهشناختی و خرده بین کل مقیاس سرمایه روانبرای شناخت رابطه 

آموزان مدارس تیزهوش و عادی از تحلیل رگرسیون ساده و کیفیت زندگی مدرسه دانش

منعکس شده است.  7الی  5ی چندگانه استفاده شده است که نتایج آن در جداول شماره

ی سطوح هاونیرگرسی جزئی و همبستگ ضرایب خام، استاندارد شده 5ی در جدول شماره

 6شناختی بر کیفیت زندگی مدرسه به تفکیک نوع مدرسه و در جدول شماره سرمایه روان

ها به ی آنشدهلیتعدو مقدار  2R( و ضرایب تعیین چندگانه Rهمبستگی چندگانه )

 تفکیک نوع مدرسه ارائه شده است.
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 ونیرگرس در یجزئ یهمبستگ واستانداردشده  خام، ریتأث بیضرا ریمقاد و a ثابت مقدار. 5 جدول

 مدرسه نوع کیتفک به مدرسه یزندگ تیفیک بر آن سطوح و یشناختروان هیسرما اسیمق کل

 گروه رهایمتغ
 یبتا

 راستانداردیغ

 یخطا

 استاندارد

 یبتا

 استاندارد
T 

 سطح

 یمعنادار

 یهمبستگ

 یجزئ

 a ثابت مقدار
  ۰۰۰/۰ ۰4/5  ۰3/9 58/45 زهوشانیت

  ۰۰7/۰ 74/2  26/11 87/3۰ یعاد

 هیسرما اسیمق

 یشناختروان

 52/۰ ۰۰۰/۰ 43/6 52/۰ ۰9/۰ 57/۰ زهوشانیت

 54/۰ ۰۰۰/۰ 99/6 54/۰ 11/۰ 76/۰ یعاد

 a ثابت مقدار
  ۰۰۰/۰ 79/4  66/9 33/46 زهوشانیت

  ۰۰2/۰ 19/3  43/11 53/36 یعاد

 خودکارآمدی
 12/۰ 2۰/۰ 28/1 14/۰ 38/۰ 49/۰ زهوشانیت

 ۰5/۰ 58/۰ 56/۰ ۰6/۰ 44/۰ 25/۰ یعاد

 یدواریام
 26/۰ ۰۰5/۰ 87/2 32/۰ 33/۰ 96/۰ زهوشانیت

 36/۰ ۰۰۰/۰ ۰9/4 44/۰ 43/۰ 77/1 یعاد

 یآورتاب
 ۰4/۰ 7۰/۰ 39/۰ ۰4/۰ 31/۰ 12/۰ زهوشانیت

 ۰8/۰ 36/۰ 92/۰ ۰8/۰ 36/۰ 33/۰ یعاد

 بینیخوش
 17/۰ ۰7/۰ 85/1 17/۰ 35/۰ 66/۰ زهوشانیت

 ۰9/۰ 33/۰ 97/۰ ۰9/۰ 44/۰ 42/۰ یعاد

 هیسرما اسیمق کل ونیرگرس در شدهلیتعد و چندگانه نییتع چندگانه، یهمبستگ بیضرا. 6 جدول

 مدرسه نوع کیتفک به مدرسه یزندگ تیفیک بر آن سطوح و یشناختروان

 گروه رهایمتغ
 یهمبستگ بیضر

 R چندگانه

 نییتع بیضر

 2R چندگانه

 نییتع بیضر

 شدهلیتعد

 اریمع انحراف

 نییتع بیضر

 هیسرما اسیمق کل

 یشناختروان

 22/14 26/۰ 27/۰ 52/۰ زهوشانیت

 39/16 29/۰ 29/۰ 54/۰ یعاد

 هیسرما سطوح

 یشناختروان

 23/14 26/۰ 29/۰ 54/۰ زهوشانیت

 17/16 31/۰ 33/۰ 57/۰ یعاد
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 تیفیک بر آن سطوح و یشناختروان هیسرما اسیمق کل یهاونیرگرس یدارمعنی آزمون. 7 جدول

 مدرسه نوع کیتفک به مدرسه یزندگ

 گروه رهایمتغ

 مجموع

 مربعات

 ونیرگرس

 مجموع

 مربعات

 ماندهیباق

 مجموع

 مربعات

 کل

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 مقدار

F 

 سطح

 یمعنادار

 اسیمق کل

 هیسرما

 یشناختروان

 53/31245 22/22863 31/8382 زهوشانیت

1 31/8382 

43/4 ۰۰1/۰ 113 
32/2۰2 

114 

 99/44852 6۰/31698 39/13154 یعاد

1 39/13154 

96/48 ۰۰1/۰ 118 
63/268 

119 

 هیسرما سطوح

 یشناختروان

 53/31245 24/2228۰ 28/8965 زهوشانیت

4 32/2241 

۰6/11 ۰۰1/۰ 11۰ 
54/2۰2 

114 

 99/44852 61/3۰۰92 38/1476۰ یعاد

4 ۰9/369۰ 

1۰/14 ۰۰1/۰ 115 
67/261 

119 

برای کل مقیاس  شدهمحاسبهدهد که با استناد به ضرایب بتا نتایج جداول باال نشان می

توان چنین نتیجه گرفت که رابطه بین کل شناختی و هریک از سطوح آن میسرمایه روان

آموزان مدارس عادی شناختی با کیفیت زندگی مدرسه در بین دانشمقیاس سرمایه روان

(. همچنین رابطه بین خرده مؤلفه 52/۰در برابر  54/۰از مدارس تیزهوش است ) تریقو

از مدارس  تریقوآموزان مدارس عادی کیفیت زندگی مدرسه در بین دانش امیدواری با

 (.32/۰در برابر  44/۰تیزهوش است )

 گیریبحث و نتیجه

شناختی و کیفیت زندگی در پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه روان

نتایج مدرسه با نظر به نوع مدارس عادی و تیزهوش شهر سنندج انجام گرفت. بر اساس 

آموزان شناختی دانشبین سرمایه روان»مشتق شده از این مطالعه، فرضیه اصلی پژوهش که 



 47 |  و همکارانگراوند ...؛   در یزندگ تیفیو ک یشناختروان هیسرما نیب یرابطه یبررس

تأیید نشد یعنی بین « آموزان عادی تفاوت معناداری وجود داردتیزهوش و دانش

شناختی تفاوت آموزان مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس سرمایه رواندانش

( و 1396نتایج تحقیقات شهریاری گرایی و کوروش نیا )معناداری وجود نداشت که این با 

همکاران ( همسو است ولی با نتایج تحقیقات سهرابی و 1395نصرت ناهوکی و همکاران )

(، نریمانی و چهره برقی 1392(، افروز و همکاران )1396(، محمودی و کدیور )14۰۰)

آموزان تیزهوش دانش توان گفت اگرچهسو است. در تبیین این نتیجه می( ناهم2۰17)

ای در یک یا چند زمینه همچون هوش عمومی، استعداد فرهنگی شدهتوانایی بالقوه اثبات

های شناختی، خاص، تفکر خالق و سازنده، توانایی رهبری و توانایی روانی حرکتی، حوزه

های فراشناختی دارند اجتماعی، عاطفی و یادگیری، باورهای انگیزشی و مهارت

ای است که ( اما از طرفی دوران متوسطه یا نوجوانی دوره1393و همکاران،  1گ)استرنبر

سالی با تصور کند و گذر موفق بین نوجوانی و بزرگنوجوان هویت خود را جستجو می

ها درباره کار و هویت و ها و انتخابها، تعهدات، تواناییخود از عقاید، ترجیحات، ارزش

شود و توانایی یادگیری ی درونی و بیرونی مشخص میهاهمچنین حل تعارض بین محرک

آموزان عالقگی و مشکالت انگیزشی و مسائل روانی که دانشتواند اثرات بیسریع نمی

دهد؛ خنثی کند )هال و کلی، صورت یکسان تحت تأثیر قرار میتیزهوش و عادی را به

2۰21.) 

ان مدارس تیزهوش و عادی آموزشناختی، بین دانشاما درزمینۀ سطوح سرمایه روان

بینی فقط در خرده آوری و خوشهای خودکارآمدی، امیدواری، تابازلحاظ خرده مؤلفه

که امیدواری مدارس عادی بیشتر طوریمؤلفه امیدواری تفاوت معناداری وجود داشت، به

آموزان تیزهوش توان گفت دانشاز مدارس تیزهوش بود که در تبیین این نتیجه نیز می

زیست و سایر مسائل شان، محیطهای گرم، آینده، آیندهبت به مسائلی مانند صلح، سالحنس

حل بودن برای حل طور مشاهده شد که خواستار ارائه راهآمده نگران هستند. همینپیش

آموزان محیطی در دانشمسائل جهانی مانند گرسنگی، گرمایش جهانی و مشکالت زیست
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ها به دلیل رشد زودهنگام آگاهی آموزان عادی بیشتر است. آنتیزهوش در مقایسه با دانش

بینند که قدرت تغییر آموزان تیزهوش است اما زمانی که میاجتماعی و عاطفی در دانش

(. 2۰18، 1کنند )بیلدرنبسیاری چیزها را ندارند احساس ضعف، درماندگی و ناامیدی می

گرفت که به دلیل رقابت زیاد بین  توان در نظربرای این نتیجه تبیین دیگری را می

شود ها کم میآموزان تیزهوش و اینکه هرکدام استعداد باالیی دارند، بنابراین تفاوتدانش

دهد. چون هر چه کند دیگری برتر است و امید خود را از دست میو هر فرد فکر می

این  رود. در یک محیط آموزشیزمان مثل او پیش میکند دیگری هم همرقابت می

برد؛ اما در مدرسه ها است که امید فرد را به رقم زدن آینده باال میها و تحسینتفاوت

تواند شود. بعالوه فردی که بسیار امیدوار است، میتیزهوش همه به یک روش تحسین می

چندین مسیر را برای رسیدن به یک هدف خاص در نظر بگیرد. این وضعیت توسط 

ها و مسیرهای آموز به رشتهگیرد؛ زیرا هر دانشجه قرار میمدارس عادی بیشتر موردتو

اندیشد، اما در مدارس تیزهوش بیشتر بر دستیابی به یک سری متعدد برای آینده می

شود. این تبیین را تئوری امید آوری، های خاص دانشگاهی و یک مسیر تأکید میرشته

ها شامل سه مؤلفه اساسی است: آنکنند. تئوری ( تأیید می2۰۰9) 2آوی، لوتانز و جینسن

ریزی است. مسیرها، نشانگر استعداد شخص برای برنامه 4و عاملیت 3اهداف، مسیرها

شده که عاملیت از توانایی ادراکهای دستیابی به اهداف مطلوب است درحالیاستراتژی

 شدهینیبشیپهایی مانند مسیرهای دستیابی به اهداف فرد برای استفاده از چنین استراتژی

داللت دارد. عالوه بر این، هدف عاملیت این است که افراد را برای ایجاد انرژی مثبت در 

که مسیرها راهی برای دستیابی به اهداف دستیابی به وظایف معین تشویق کند، درحالی

طور جداگانه ها و مسیرها بهشوند. عاملیتخود یا موفقیت در یک کار معین تلقی می

کنند؛ طور وابسته به هم عمل می، عمل کنند. هر دو برای انجام یک کار خاص بهتوانندنمی

تواند چندین مسیر برای بنابراین داللت بر این دارد که فردی که بسیار امیدوار است، می
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ها، (. عالوه بر تمام این2۰18، 1رسیدن به یک هدف خاص ایجاد کند )آدریبیگبه و مجولی

آموزان تیزهوش و بااستعداد ها عمومی و شناخت دانشم ویژگیمطالعات زیادی برای فه

دهنده چگونگی پاسخ به سؤاالت پیشرفته این شده است اما تعداد مطالعاتی که نشانانجام

طورکلی دهند که معلمان بهآموزان باشد بسیار کم است. درواقع، مطالعات نشان میدانش

که سؤاالتی که دشوار دهند درحالیمیتر را ترجیح در محیط تدریس، سؤاالت ساده

آموزان با سایر ای متفاوت دارند وجه تمایز این دانشهستند یا نیاز به فکر کردن به شیوه

هایی مواجه باشند که نتواند توانایی بالقوه ها با برنامهآموزان هستند و ممکن است آندانش

 (.2۰18ها را به چالش بکشد )بیلدرن، آن

آموزان یت زندگی مدرسه نیز نتایج پژوهش نشان داد که بین دانشدرزمینۀ کیف 

مدارس تیزهوش و عادی در کل مقیاس کیفیت زندگی مدرسه تفاوت معناداری وجود 

که میزان کیفیت زندگی مدرسه مدارس عادی بیشتر از مدارس تیزهوش طوریدارد، به

آموزان مدارس دانش بود. در این راستا، درزمینۀ سطوح کیفیت زندگی مدرسه بین

های کیفیت زندگی مدرسه فقط در خرده مؤلفه تیزهوش و عادی ازلحاظ خرده مؤلفه

که میانگین خرده مؤلفه فرصت مدارس طوریفرصت تفاوت معناداری وجود داشت، به

عادی بیشتر از مدارس تیزهوش بود. در تبیین این نتیجه باید گفت، معموالً نگاه عامه به 

ست که کیفیت زندگی مدرسه در مدارس تیزهوش باالتر است که برخالف مدارس این ا

آموزان مدارس عادی دارای کیفیت نتایجی است که این پژوهش نشان داد که دانش

زندگی مدرسه باالتر هستند. درواقع، این تفکر در ذهن عامه وجود دارد که بهترین معلمان، 

ش وجود دارد، زیرا تمام تالش متصدیان آموزان باهوش در مدارس تیزهومدیران و دانش

تنها موفقیت دهد که نهآموزان است. این نتیجه نشان میحصول موفقیت تحصیلی دانش

ها نیز شناختی آنآموزان و رشد اجتماعی و روانتحصیلی بلکه امنیت و خوشبختی دانش

وزان مسئول آمتنها نسبت به رشد تحصیلی دانشمهم است. مدارس مؤسساتی هستند که نه

شان مسئول هستند. اگرچه، کمک به شناختیهستند، بلکه نسبت به رشد اجتماعی و روان
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طور قطعی است، اما ای، هدف زندگی در مدرسه بهدستیابی به اهداف اجتماعی و حرفه

شان را مهم شناختیآموزان تقویت جنبه فکری و زیباییاکثریت خیلی زیادی از دانش

شود باید هم رشد تحصیلی و آموزان مهیا میین محیط تربیتی که برای دانشدانند؛ بنابرامی

(. در این راستا، 2۰16ها را حمایت کند )ارس و بیالسا، شناختی آنهم اجتماعی و هم روان

توانند در که مؤسسات آموزشی می عنوان یک پیامد عملی عمده، باید بر نقش اساسیبه

آموزان داشته باشند، تأکید کرد. بدین معنا که درسه دانشافزایش کیفیت زندگی در م

جای تمرکز بر برنامه درسی مبتنی بر کنترل و پیشرفت، جامعه مدرسه باید بر خلق یک به

دهد، آموزان بازخورد مقتضی میمحیطی متمرکز شود که قوانین مشخصی دارد، به دانش

کند و به ها مراقبت و حمایت میبه ارتباط آندهد و از نیاز ها اجازه بیان عالیق را میبه آن

 های خودشان را داشته باشند.دهد تا انتخابها این آزادی را میآن

شناختی با کیفیت زندگی مدرسه همچنین، درزمینۀ رابطه بین کل مقیاس سرمایه روان

تر از مدارس تیزهوش بودند. بعالوه، بین خرده آموزان، مدارس عادی قویدر بین دانش

آموزان رابطه وجود داشت و این مؤلفه امیدواری با کیفیت زندگی مدرسه در بین دانش

رسد از مدارس تیزهوش بود. در این زمینه چنین به نظر می تررابطه در مدارس عادی قوی

های مدرسه، استقالل در مدرسه، نوع تعامل معلم و که نوع ساختار و زیرساخت

آموزان از فاکتورهای هستند که باعث های واگذارشده به دانشآموز، مسئولیتدانش

این مبتنی بر نتایج این شوند؛ بنابرآموزان میتفاوت در کیفیت زندگی مدرسه بین دانش

 -تنها از طریق مداخالت در سطح فردیشناختی باید نههای سرمایه روانپژوهش، مؤلفه

بلکه از طریق ارتقا سطح مدرسه شامل یک  -شناختیاستفاده از روش مداخل سرمایه روان

عنوان یک راهبرد برای دستیابی به عملکرد آکادمیک، برنامه درسی آموزشی حامی به

ویت شوند. اینکه نتایج نشان داد که بین خرده مؤلفه امیدواری با کیفیت زندگی مدرسه تق

تر از مدارس آموزان رابطه وجود دارد و این رابطه در مدارس عادی قویدر بین دانش

های ساختاری مدارس و ترکیب متفاوت دهد که تفاوتتیزهوش بود، این را نشان می

آموزان اظ استعداد تحصیلی زمینه را برای امیدواری دانشآموزان مدارس عادی ازلحدانش
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کند؛ بنابراین شاید الزم است در مدارس متعدد و تعیین مسیرهای مختلف فراهم می

آموزان همسان و تیزهوش یک تغییر ساختاری اتفاق افتد و هدف مدرسه تنها پذیرش دانش

 ها نباشد.تقویت بعد تحصیلی آن

های مطالعه حاضر را نیز مورد تأکید قرار دهیم: اول اینکه این یک ما باید محدودیت

ها رابطه عّلی ایجاد کنیم و برای اثبات توانیم بین آنمطالعه مقطعی است، بنابراین نمی

توانیم نقش ها نیاز به مطالعات طولی داریم. در تحقیقات آینده میروابط علّی بین متغیر

هایی مانند نوع روابط بین افراد، سطح اقتصادی و اجتماعی، هیجانات مثبت بین کنندهتعدیل

آموز، تأکید بر آموز با دانشآموزان و دانشآموزان، روابط والدین و دانشمعلم و دانش

که عوامل زیادی روی کیفیت ی قرار دهیم. ازآنجاییموردبررسموفقیت تحصیلی و ... را 

است شاید نیاز باشد نقش عوامل دیگر همچون نقش  زندگی در مدرسه تأثیرگذار

های طور مهارتی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، انگیزه پیشرفت در آینده و همینخودپنداره

اجتماعی و انسجام روانی را روی میزان کیفیت زندگی در مدرسه بسنجیم. از طرفی عدم 

زش استعدادهای آموزان تیزهوش به یک دغدغه بزرگ در زمینۀ آموموفقیت دانش

های افراد تیزهوشی که های تحقیقی روی درک ویژگیدرخشان تبدیل شده است. حوزه

هایی ها با همساالن موفق خود در زمینهشوند در درجه اول از طریق مقایسه آنموفق نمی

های مانند انگیزه، خودکارآمدی، نگرش نسبت به معلم و مدرسه، خودتنظیمی، مهارت

های مدرسه و شرایط ها، محیطذاری اهداف، یادگیری استراتژیگمطالعه، ارزش

(. مورد دیگری که در 2۰2۰، 1پردازد )استینبرگ، اولزوسکی و کالورتخانوادگی می

صورت مستقل گیرد و باید بهسنجش کیفیت زندگی در مدرسه مورد غفلت قرار می

ز است توجهی را که ی قرار گیرد، محیط فیزیکی کالس و مدرسه است که نیاموردبررس

شود در آینده به نوع حال به خود جلب نکرده است، اکنون جلب کند. پیشنهاد میتابه

چارچوب مدارس تیزهوشان نیز توجه شود زیرا این مدارس از نوع چارچوب به سه دسته 

های متمرکز بر های مبتنی بر توانایی، چارچوباند از چارچوبشوند که عبارتتقسیم می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Steenbergen, Olszewski, Calvert 
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 -های یکپارچه )وورل، سوبوتنیک، اولسزیوسکیها و استعدادها، چارچوبمهارتتوسعه 

شده و ها نیز شناسایی( و نیاز است در ایران این چارچوب2۰19، 1کوبیلیوس و دیکسون

ها آموزان آنشناختی دانشهای سرمایه روانطور مؤلفهکیفیت زندگی در مدرسه و همین

طور بالقوه عوامل مختلفی ممکن است بر ر این است که بهی قرار گیرد. اعتقاد بموردبررس

های خانوادگی، ارتباط با کیفیت زندگی در مدرسه تأثیر بگذارد مانند سن و جنس، ویژگی

اجتماعی، انتظارات مدرسه، انگیزه تحصیلی، سرمایه -دوستان، وضعیت اقتصادی 

وهش قومیت، مکان جغرافیای و ( که در این پژ2۰16شناختی و ... )قوترا و همکاران، روان

قرار نداشته است. همچنین رضایت از زندگی در مدرسه  موردتوجهسایر عوامل فرهنگی 

تواند چارچوب آن دربرگیرنده عوامل متعددی باشد ای است میموضوع مهم و پیچیده

ها و های شخصی فرد مانند خودکارآمدی، عالئق، اهداف، باورها، ارزشازجمله ویژگی

های فرهنگی و اجتماعی(. همچنین در رات محیطی )محیط مدرسه و خانواده و نگرشتأثی

های مختلف آزمایش کرد تا درک توان همین مدل را بر روی نمونهمطالعات آینده می

 بهتری از این متغیرها به دست آورد.
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