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 مقدمه

بیانگر آن است که در حال حاضر تالش  1شناسی تیزهوشیمرور آخرین تحرکات فکری در قلمرو روان

یابی برای پدیدة تیزهوشان حلیح زوایای مفهومی سازة تیزهوشی، با هدف راههدفمند به منظور تصر

مند به این قلمرو مطالعاتی محسوب های متخصصان و محققان عالقهترین اولویتدر زمرة اساسی 2غیرموفق

، اشتاین و موری؛ ریتچات، روبن2018؛ وایت، گراهام و بالس، 2018، 2019شود )مافیلد و پاکرپترز، می

های مفهومی ناظر بر کیفیاتی (. در مجموع، محققان مختلف کوشیدند با توسعة دقیق برخی مدل2015

، ضمن گستراندن 6و تیزهوشی هیجانی ـ اجتماعی 5، انگیزش هوشمندانه4گری، خودمراقبت3مانند خرد

تاکید  تی افرادهای شناخمرزهای مفهومی سازة تیزهوشی، به طور خاص بر نابسندگی تاکید صرف بر ظرفیت

( با تاسی به 1398پور، آبادی و رشیدیگری )کیاکاظمی، شکری، فتحداشتند. در این بین، مدل خودمراقبت

شناسی ، ضمن رونمایی از ضرورت قرابت دو قلمرو مطالعاتی روان7شناسی مثبت تیزهوشیایدة روان

های متعلق به نهضت نوپای سازه های کارکردیشناسی مثبت، اهمیت تاکید بر ویژگیتیزهوشی و روان

یابی برای گذار از رویارویی با پدیده تیزهوشان غیرموفق یا خاموش مورد حلشناسی مثبت را در راهروان

؛ گیونالی، 2018؛ گیوز، پیر، کام، گاورتی و راموس، 1399دهد )خدایی و سید احمدی، توجه قرار می

 (.2019ماتا، گریتی و النگ، ؛ 2015اسپرینزا، لوییس، فارنرت و بالیتی، 

های جنبش مثبت، تالش مستمر و هدفمند محققان به منظور تجهیز خزانة در شرایط فعلی، با تاسی از آموزه

آنها، ضرورت تحلیل روشمند سازة  8مهارتی افراد و تغذیة سرمایه روانی آنها برای تامین مصونیت روانی

ای مختلف سبب شده است )دمیرتاس ـ زورباز و ایرجینی، هرا در گروه 9شناختیچندوجهی سرمایة روان

( سازة 2007( و لوتانز و یوسف )2007(. نخستین بار لوتانز و همکاران )2020میر و ویبرایت، ؛ بک2019

، 10آوریشناختی مثبت با شمول چهار مولفة تابشناختی را به مثابة یک کیفیت روانبسیط سرمایه روان

قضاوت فرد  بیانگر توسعه دادند. در این منطق مفهومی، خودکارآمدی 13و امید 12یبین، خوش11خودکارآمدی

آمیز یک عمل در سطحی مشخص است. به بیان دیگر، فرد دربارة توانایی خویش برای انجام موفقیت

خودکارآمدی به باور فرد دربارة ظرفیت خود برای بسیج منابع شناختی و انگیزشی با هدف انجام یک رفتار 

کند. عالوه بر این، مفهوم خودکارآمدی ناظر بر توانایی فرد برای بسیج تمامی وقعیت خاص اشاره میدر یک م

آمیز یک عمل است. شناختی و پیمودن همة مسیرهای معطوف به هدف به منظور انجام موفقیتمنابع روان

                                                           
1. giftedness psychology  

2. gifted underachievers  

3. wisdom  

4. self-care  

5. gifted motivation   

6. social-emotional giftedness  

7. positive psychology of giftedness  

8. mental immunization   

9. psychological capital  

10. resilience  

11. self-efficacy  

12. optimism  

13. hope  
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لیف روزانه و بلندمدت اعتماد افراد دارای باور خودکارآمدی باال، از آنجا که به توانایی خود برای انجام تکا

 انتظاری و نیاز بر احساس . امید(2014آوی، ) کنندانگیز را انتخاب میبیشتری دارند، بیشتر از تکالیف چالش

ها هایی معطوف به هدفحلگذاری روانی الزم و جستجوی راهها و سرمایهبرای محقق کردن هدف مثبت

دهندگی و یا تمایل به خودراهبری و خودجهت 1فه دارد. عاملیتداللت دارد. به بیان دیگر، امید دو مول

آورد. بنابراین، امید ناظر های خودگزینش شده را فراهم میجستجوگری مسیرهایی که فرصت تحقق هدف

 دارایها است. بر این اساس، افراد گزینی و تالشی مسئوالنه و باورمندانه برای محقق کردن هدفبر هدف

های متفاوت برای حصول حلهای فردی از توان کافی برای توسعة راهها و هدفاولویتامید، ضمن وضع 

. (2011آوی، آولیو و لوتانز، ) های پیشرفت اعم از شرایط کاری و تحصیلی برخوردارندموفقیت در موقعیت

دة انگیزاننبینی ناظر بر مدل اسنادگزینی عّلی افراد در مواجهة با رخدادهای طبق دیدگاه سلیگمن، خوش

شامل بیرونی بودن، ناپایدار بودن  2های اسنادهای عّلیپیرامونی است. به بیان دیگر، ترکیب خاصی از ویژگی

و خاص بودن در مواجهة با رخدادهای منفی، از طریق عدم فراخوانی هیجاناتی منفی مانند احساس تحقیر 

وع رخدادهای مثبت آتی، بر یک سبک شدگی انتظار وقشدگی، شرمساری و درماندگی و همچنین، موجب

است  ای بهترآینده برای فراگیر فرد ناظر بر انتظار بینیبینانه داللت دارد. به طور کلی، خوشتبیینی خوش

کنند که بین در مواجهة با رویدادهای ناکام کننده مدلی از اسنادگزینی را انتخاب میو اغلب افراد خوش

های کاری و تحصیلی مبهم و بین، در موقعیتل آنها هستند. افراد خوشدهد رخدادها تحت کنترنشان می

 آوری ناظر بر توانایی. مولفة تاب(2009)آوی، لوتانز و جنسن،  حتی پراسترس، انتظار دارند که موفق شوند

و همچنین توانایی سازگاری مثبت با رخدادهای  ناگوار وقوع رویداد از پیش شرایط به بازگشت زودهنگام

 یا هابآسی برابر در منفعالنه ارگانیسم قبل از آن که فقط بیانگر مقاومت آوریبنابراین، تاب .نفی استم

نز و آوی، لوتا) دارد خود داللت پیرامون محیط فرد در سازنده و فعال باشد، بر مشارکت تهدیدکننده شرایط

ی، ریچارد، شوند )آوی رنجاننده سازگار میهاگریآور به آسانی با رخدادها و مطالبه. افراد تاب(2010یوسف، 

  .(2011لوتانز و ماتری، 

سرمایه روان سیری  شواهد موجود، با توجه به وزن تف سب  صیلی بر ح شناختی در قلمروهای چندگانة تح

ای )شکری، مهدویان مشهدی و خدایی، ( و حرفه2019؛ گاچان و وانگ، 2019)آویدی، پینتر و وجاسویک، 

(، ضرورت دسترسی 2019کارتی، ؛ المبرت، بویلی، فیتچت و مک2020ـ لوپز و اکستریمرا، ؛ مریدار 1399

ــــت. یکی از هــای فنی روایی و پــایــایی از اهمیــت ویژهبــه ابزاری برخوردار از ویژگی ای برخوردار اس

)لوتانز، 3شناختیترین ابزارهای موجود برای سنجش سرمایه روانی افراد، پرسشنامه سرمایة روانپراستفاده

ـــخه2007آولیو، آوی و نورمن،  های مختلف های زبانی مختلف آن، در جمعیت( نام دارد که تا کنون نس

(، مکزیکی 2014؛ فورمیگا، ویزیو و جســـاس، 2018برزیلی )کامی، والنتینیپریتو پرس، کامی و داماســـیو، 

ـ کاردیناس، ویسیو، نانز و دیجیسیوس،  ـ اکرمانس و هربرت،  (، آفریقای جنوبی2018)سانتانا  )گارگینس 

؛ 2018(، رومانیایی )داریا و ویرگا ، 2015(، ایتالیایی )الساندری، بورگوگنی، کانسیگلیو و میتیدیری، 2013

ـــوس و آندری،  بان، جس با مانی )لورنز، بیر، پوتز و 2007(، آمریکایی )لوتانز و همکاران، 2012راس،  (، آل

                                                           
1. agency   

2. causal attributions 

3. Psychological Capital Questionnaire (PCQ)  



  54 |                                                                                       3شماره      |   2دوره     |1400   پاییز   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

ـــانتوس، (، پرتغالی )مانیکو، 2016هینیتز،  ـــانتوس و س ؛ آنتونس، کاتانو و پیناکانها، 2014پایس، داس س

؛ آزانزا، 2017(، اسپانیایی )مسیگار ـــ دیپدرو، سالر ـــ سانچز، فرناندز ـــ والرا و گارسیا و ایزگاردو، 2017

ـــ رابیو، 2014دومینگویز، موریانو و مولیرو،  ـــ پریز، آنتینو و لیون ـ ر ( توسعه یافته است. د2017؛ لیون ـ

(، لورنز و همکاران 2013(، گارگینس ـ اکرمانس و هربرت )2018مطالعات سانتانا ـ کاردیناس و همکاران )

سا و ویرگا )2016) سرمایة روان2018( و الپ شنامة  س  شناختی با تاکید بر( نتایج تحلیل عاملی تاییدی پر

ــاختار چهار عاملی تاب ــازةبینی و امید، از روایآوری، خودکارآمدی، خوشس ــنامة  1ی س ــش ــرمایة پرس س

ــناختی در نمونهروان های مختلف به طور تجربی حمایت کرد. عالوه بر این، در پژوهش کامی و همکاران ش

سکالر 2( نتایج تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی2018) پرسشنامه  3نیز از تغییرناپذیری شکلی، متریک و ا

های کارکردی سازة سرمایة ه اهمیت اطالع از ویژگیدر دو گروه جنسی حمایت کرد. در مجموع، با توجه ب

سنجی نسخة فارسی پرسشنامة سرمایة ، تحلیل روانشناختی در مسیر معنایابی برای مفهوم تیزهوشیروان

بنابراین، پژوهش حاضر با  ؛شناختی در نوجوانان تیزهوش دختر و پسر از اهمیت زیادی برخوردار استروان

ــی ویژگی ــخه نوجوانانهای روهدف بررس ــنجی نس ــرمایه س ــنامه س ــش ــناختی در گروهی از روان پرس ش

 یادگیرندگان تیزهوش دختر و پسر انجام شد.

 

 پژوهش روش

دختر و پسر مقاطع  زهوشینوجوانان ت هیپژوهش شامل کل یحاضر جامعه آمار یدر پژوهش همبستگ

بودند. نمونه  98-99 یلیل تحصدر سا یمتوسطه اول و دوم شهر ساوه در مدارس فرزانگان و عالمه حلّ

و  92/14 نیانگیدرصد ])با م 70/49پسر برابر با  182 زهوش،ینوجوان ت 366پژوهش شامل  نیآماری در ا

([ 34/1و انحراف استاندارد  32/15 نیانگیدرصد ])با م 30/50دختر برابر با  186([ و 38/1انحراف استاندارد 

پژوهش، محققان پس از  نیدر دسترس استفاده شد. در ا یریگنهانتخاب آنها از روش نمو یبودند که برا

 یهااز آنها، به کالس کیموافقت هر  نیدر شهر ساوه و تام یمدارس فرزانگان و عالمه حلّ رانیگفتگو با مد

 یمندان به همکارهدف پژوهش، از عالقه رامونیمختصر پ یحیرفته و پس از ارائه توضدرس آن مدرسه 

 یمالحظات اخالق نیبخش، محققان با هدف تام نیبه سواالت بسته سنجش پاسخ دهند. در ا شدیتقاضا م

نوجوانان به اختصار  یهاپاسخ یمحرمانگ ن،یمشارکت و همچن یراآگاهانه آنها ب تیپژوهش دربارة رضا

 یارهاابز یساختار عامل لیکه با هدف تحل ی( در مطالعات2005) نیکال دگاهی. طبق دشدارائه  یحاتیتوض

انتخاب  دیهر ماده آزمون با یمشارکت کننده به ازا 20تا حداکثر  5حداقل  نیب شوند،یسنجش انجام م

استفاده شد. البته، با  1به  15( از قاعدة 2005) نیکال یشنهادیشوند. در مطالعة حاضر، بر اساس منطق پ

 ن،یکال یشنهادینچه بر اساس قاعدة پنفر از آ 6از مشارکت کنندگان، تعداد  یبرخ یاحتمال زشیر ینبیشیپ

ز ا یکینوجوانان در  تیورود شامل عضو یهاانتخاب شدند. در پژوهش حاضر ، مالک شتریشد، ب شنهادیپ

مشارکت  یآگاهانه آنها برا تیرضا ن،یچنو فرزانگان در مقاطع متوسطه اول و دوم و هم یمدارس عالمه حلّ

                                                           
1. construct validity  

2. multi-group confirmatory factor analyses 

3. configural, metric and scalar invariance  
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یاز دو مادّه ابزار سنجش، منجر به حذف آنها م شیبه ب ییگوپژوهش، عدم پاسخ نیدر پژوهش بود. در ا

 . شد

  ابزار پژوهش

این . 1تحصیليپرسشنامه رفتارهای ارتقادهنده و بازدارنده سبک زندگي تحصیلي سالمت .1

الف( با هدف سنجش رفتارهای سبک زندگی 1396زاده و همکاران )پرسشنامه نخستین بار بوسیلة صالح

الف( نسخة 1396زاده و همکاران )محور ساخته شد؛ صاالحرندة سبک زندگی تحصیلی سالمتتسهیل گر/بازدا

مدل رفتاری را با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی توسعه  13سوالی پرسشنامه مشتمل بر  124

نی بیوشخمحور شامل گر سبک زندگی تحصیلی سالمتماده به رفتارهای تسهیل 48دادند. در این نسخه، 

(، سرزندگی سوال 10گیری هدف تسلطی )(، جهتسوال 8(، مشغولیت تحصیلی )سوال 10تحصیلی )

ماده نیز به رفتارهای بازدارندة سبک زندگی  76و ( سوال 10آوری تحصیلی )تاب و (سوال 10تحصیلی )

(، پرخاشگریسوال 9طلبی )(، اجتناب از کمکسوال 10شده )آموختهدرماندگیمحور شامل تحصیلی سالمت

 11(، اجتناب از تالش )سوال 7سازی )(، خودناتوانسوال 9کاری تحصیلی )(، اهمالسوال 10منفعالنه )

، مربوط بودند. در این مطالعه، (سوال 10گرایی غیرانطباقی )( و کمالسوال 10(، فریبکاری تحصیلی )سوال

چندعاملی مرتبة اولِ پرسشنامة رفتارهای نتایج روش آماری تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل 

لی نسخة اصدر ها داشت. محور، برازش مطلوبی با دادهگر/بازدارندة سبک زندگی تحصیلی سالمتتسهیل

( تا کامالً 5اماًل موافقم )ای از کمشارکت کنندگان به هر سوال بر روی یک طیف پنج درجه پرسشنامه،

زار، با افزایش نمرة افراد در هر مدل رفتاری، نمرة تخصیص داده شده در این ابدهند. می( پاسخ 1مخالفم )

در  دهد.محور افزایش نشان میگر/بازدارندة سبک زندگی تحصیلی سالمتبه آنها ذیل رفتارهای تسهیل

گرهای ایب همسانی درونی ابعاد چندگانه تسیهلالف(، ضر1396زاده و همکاران )صالحمطالعه 

گیری هدف جهت، 85/0برابر با  ، مشغولیت تحصیلی89/0 برابر با بینی تحصیلیخوشتحصیلی شامل سالمت

و برای هر یک از  93/0آوری تحصیلی برابر با ، تاب93/0، سرزندگی تحصیلی برابر با 93/0برابر با  تسلطی

، اجتناب از 92/0آموخته شده برابر با تحصیلی شامل درماندگیرفتارها در بٌعد رفتارهای بازدارنده سالمت 

، اجتناب از تالش 90/0سازی برابر با ، خودناتوان93/0کاری تحصیلی برابر با ، اهمال94/0برابر با  طلبیکمک

به دست آمد. در این  95/0گرایی غیرانطباقی برابر با  و کمال 96/0، فریبکاری تحصیلی برابر با 95/0برابر با 

بینی خوشمحور شامل گر سبک زندگی تحصیلی سالمتتسهیلمطالعه، ضرایب همسانی درونی رفتارهای 

ه ترتیب آوری تحصیلی ب، سرزندگی تحصیلی و تابگیری هدف تسلطیجهت، تحصیلی، مشغولیت تحصیلی

محور و برای رفتارهای بازدارندة سبک زندگی تحصیلی سالمت 95/0و  91/0/، 92، 88/0، 90/0برابر با 

سازی، اجتناب از کاری تحصیلی، خودناتوان، اهمالطلبیجتناب از کمکآموخته شده، اشامل درماندگی

، 94/0، 92/0، 90/0، 93/0، 95/0گرایی غیرانطباقی به ترتیب برابر با تالش، فریبکاری تحصیلی و کمال

 به دست آمد. 93/0و  95/0، 92/0

                                                           
1. health-oriented academic lifestyle promoting/reducing behaviors questionnaire   
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ـــ آرو و. 1فهرست مشغولیت مدرسه.2 ( بر 2012آپادایا ) فهرست مشغولیت تحصیلی به وسیلة سالمالـ

شغولیت کاری اترخت ساس مقیاس م ساالنوا و باکر،  2ا سچافیلی، مارتینز، مارکویس ـــــ پینتو،  ( 2002)ا

شد. سه مقیاس ماده 9سیاهة  ساخته  سی،  ساس ، 3انرژیّّای دربارة تکالیف در را  5شیفتگیو  4تعهداح

( 6( تا هر روز )0ای از هرگز )فت درجهکند. مشارکت کنندگان به هر ماده روی یک طیف هگیری میاندازه

ـ آرو و آپادایا )پاسخ می ( مقدار ضریب همسانی درونی عامل کلی مشغولیت 2012دهند. در مطالعة سالمال

سی به ترتیب  ستگی به تکالیف در سی و دلب سبت به تکالیف در صیلی و زیرمقیاس های انرژی، تعهد ن تح

( که با هدف تحلیل 1394پور و شکری )ست آمد. در مطالعة عبدهللبه د 80/0و  87/0، 82/0، 94/0برابر با 

ـ، روان تفاده های اصلی با اسنتایج تحلیل مولفهسنجی نسخة فارسی فهرست مشغولیت تحصیلی انجام شد 

از ســه عامل انرژی در دانشــگاه، تعهد نســبت به  SEIاز چرخش واریماکس نشــان داد که نســخة فارســی 

شگاه سه/دان ست.  تکلیف مدر شده ا شکیل  شگاه ت سه/دان سبت به تکالیف مدر ستگی( ن شیفتگی )دلب و 

گانه را در نمونة یادگیرندگان ایرانی تأیید های برازش تحلیل عامل تأییدی، وجود این عوامل ســهشــاخص

ــانی درونی  کرد. ــرایب همس ــیفتگیبرای عوامل انرژی، تعهد و  SEIمقادیر ض ــغولیت  ش و نمرة کلی مش

ـــیلی به تر ـــت آمد. 90/0و  81/0، 85/0، 73/0تیب برابر با تحص ـــکری در مطالعة عبدهلل به دس پور و ش

سانی درونی (، 1394) ضرایب هم شغولیت  SEIمقادیر  ستگی و نمرة کلی م برای عوامل انرژی، تعهد و دلب

ــانی این پژوهشبه دســت آمد. در  78/0و  72/0، 65/0تحصــیلی به ترتیب برابر با  ــرایب همس ، مقادیر ض

صیلی به ترتیب برابر با  SEIدرونی  شغولیت تح ستگی و نمرة کلی م ، 69/0برای عوامل انرژی، تعهد و دلب

 .به دست آمد 81/0و  75/0

ـ آرو و ناتانن ) مدرسهسیاهة فرسودگی  .6سیاهة فرسودگي مدرسه.3 ( بر اساس 2005به وسیلة سالمال

ــ آرو، ای )ناتاننشانگر فرسودگی برگن دربارة زندگی حرفه 15 ساخته شده ( 2003ن، آرو، ماتیزن و سالمالـ

ست سودگی برگن ) 15. ا شانگر فر شامل BBI-15ن ستگی کاری، بدگمانی  15(  سه بُعد خ ست که  ماده ا

ساس عدم کفایت در کار را می سبت به کار و اح سیاهه ن سودگی مادهّ 9سنجد.  سهای فر سه عامل مدر  ،

(، بدگمانی نسبت به 9و  7، 4، 1ّّهای سه )از طریق مادهشامل خستگی در محیط مدر مدرسهفرسودگی 

( و احســاس عدم کفایت در مدرســه )از طریق 6و  5، 2های هّمعنای تحصــیل در مدرســه )از طریق ماد

شارکت کنندگان به تمامی مادّگیری می( اندازه8و  3های مادهّ شش درجههکند. م ای از ها روی یک طیف 

سخ می6مالً موافق )( تا کا1کامالً مخالف ) سالمالـــــ آرو و همکاران )( پا ( مقادیر 2009دهند. در مطالعة 

شگاه و عدم ضرایب همسانی درونی برای مقیاس سبت به دان شگاه، بدگمانی ن های احساس خستگی در دان

رتاج و پور، ددر مطالعة عبدهللبه دست آمد.  67/0و  77/0، 61/0کفایت فردی در دانشگاه به ترتیب برابر با 

سیاهة فرسودگی تحصیلی در بین گروهی از ( که با هدف تحلیل روان1395احدی ) سخة فارسی  سنجی ن

شد، نتایج تحلیل مولفه شان داد که یادگیرندگان ایرانی انجام  ستفاده از چرخش واریماکس ن صلی با ا های ا

                                                           
1. School Engagement Inventory (SEI)  

2. Utrecht work engagement scale (UWES-S)  

3. energy  

4. dedication  

5. absorption  

6. School Burnout Inventory (SBI)  
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نی نسـبت به دانشـگاه و عدم از سـه عامل خسـتگی از دانشـگاه، بدگما SBIدر نمونة یادگیرندگان ایرانی، 

ست.  شده ا شکیل  سهشاخصکفایت فردی ت گانه را تأیید های برازش تحلیل عامل تأییدی، وجود عوامل 

برای عوامل خســتگی، بدگمانی و عدم کفایت  SBIمقادیر ضــرایب همســانی درونی این پژوهش، در  کرد.

  به دست آمد. 88/0و  87/0، 91/0به ترتیب برابر با  مدرسهفردی و نمرة کلی فرسودگی 

شناختی ( اولین بار پرسشنامة سرمایة روان2007لوتانز و همکاران ) .1شناختي.پرسشنامة سرمایة روان4

گیری سرمایة روانی افراد توسعه دادند و آن را در بین دانشجویان و کارکنان ادارات هنجاریابی را با هدف اندازه

ای از و مشارکت کنندگان به هر مادّه بر روی یک طیف شش درجه مادّه است 24کردند. این ابزار شامل 

دهند. بر اساس منطق نظری زیربنایی پرسشنامة سرمایة روانی، ( پاسخ می6( تا کامالً موافق )1کامالً مخالف )

ماده را شامل  6بینی است که هر وجه نیز آوری، امید و خوشاین ابزار شامل چهار بُعد خودکارآمدی، تاب

شود. بر این اساس، در گذاری میهای پرسشنامة سرمایة روانی به طور مستقیم نمرهشود. تمام مادّهیم

 1و برای گزینة کامالً مخالفم نیز از گزینة  6گذاری این ابزار، همواره برای گزینة کامالً موافقم از نمرة نمره

را در دفاع از مختصات فنی روایی و  شود. در تعدادی از مطالعات، محققان مختلف شواهدیاستفاده می

؛ لوتانز، آوی، کالپ ـ آسمیت 2007اند )لوتانز و همکاران، شناختی ارائه کردهپایایی پرسشنامة سرمایة روان

( نتایج روایی عاملی پرسشنامة 2007) (. در مطالعه لوتانز و همکاران2014؛ لوتانز، آولیو و آوی، 2008و لی، 

شناختی از چهار عامل شان داد که ساختار عاملی پرسشنامة سرمایة روانشناختی نسرمایة روان

( ضرایب 2007بینی تشکیل شده است. در پژوهش لوتانز و همکاران )اوری، امید و خوشخودکارآمدی، تاب

بینی و نمرة کلی سرمایة روانی به آوری و خوشهای خودکارآمدی، امید، تابهمسانی درونی زیرمقیاس

به دست آمد. در این پژوهش، ضرایب همسانی درونی  91/0و  80/0، 88/0، 80/0، 84/0ابر با ترتیب بر

، 87/0بینی و نمرة کلی سرمایة روانی به ترتیب برابر با آوری و خوشهای خودکارآمدی، امید، تابزیرمقیاس

    به دست آمد. 93/0و  78/0، 86/0، 83/0

این مطالعه برای  درها بر پایة نظریة کالسیک تست انجام شد. در این مطالعه، تحلیل داده .شیوه اجرا

برای برآورد مدل، و همسو با پیشنهاد میرز،  2نماییاستفاده از تحلیل عامل تأییدی از روش بیشینة درست

، (χ2)شاخص مجذور خی ( به منظور ارائه یک ارزیابی جامع از برازش الگو از 2016گامست و گارینو )

، شاخص نیکویی (CFI) 3ای، شاخص برازش مقایسه(dfχ2/) ی بر درجه آزادیشاخص مجذور خ

 6و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (AGFI) 5، شاخص نیکویی برازش انطباقی(GFI) 4برازش

(RMSEA)  .( و 2008(، لوتانز و همکاران )2007لوتانز و همکاران )همسو با نتایج مطالعات استفاده شد

گیری مشتمل بر چهار عامل به عنوان الگوی در این مطالعه نیز الگوی اندازه( 2010) لوتانز و همکاران

عالوه بر این، در پژوهش حاضر، همسو با پیشنهاد برخی شواهد مفروض و ارجح، انتخاب و آزمون شد. 

                                                           
1. Psychological Capital Questionnaire (PCQ) 

2. maximum likelihood 

3. Comparative Fit Index (CFI)  

4. Goodness of Fit Index (GFI)  

5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
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انان شناختی در دو گروه از نوجوپرسشنامة سرمایة روان 1گیریارزی اندازهتجربی، به منظور آزمون هم

(. آزمون تغییرناپذیری 2006دختر و پسر، از روش الگوهای تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد )بیرن، 

در مواقعی که بیش از یک گروه وجود دارد مستلزم استفاده از تحلیل عاملی تاییدی  2ساختار عاملی

 روهی استگاست. روش تحلیل عاملی چندگروهی، حالت بسط یافته تحلیل عاملی تک 3چندگروهی

شود. مربوط به هر گروه آزمون می 4ایکه در آن تغییرناپذیری پارامترهای برآورد شده دو مدل آشیانه

ای هتوان به این سوال پاسخ داد که آیا مولفهاز طریق استفاده از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی می

(. به منظور انجام 2006بیرن، کنند یا خیر )مقیاس در سطوح عامل مورد نظر به طور یکسان عمل می

تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی، پارامترهای معینی در الگو ثابت فرض شده و از این طریق الگو در 

های گیرد. در مجموع، در پژوهش حاضر، توالی محدودیتها قرار میمعرض برخی محدودیت

ساوی واریانس ـ کواریانس بین های خطا و تپیشنهادی به صورت تغییرناپذیری بارهای عاملی، عبارت

 (.2008های مکنون بود )ریگوتی، اسچینس و ماهر، عامل

 

 اهیافته

نوجوان  72درصد(،  4/22هشتم ) هینوجوان پا 82درصد(،  8/14هفتم ) هینوجوان پا 54پژوهش،  نیدر ا

 4( و رصدد 6/18) ازدهمی هینوجوان پا 68درصد(،  5/23دهم ) هینوجوان پا 86درصد(،  7/19نهم ) هیپا

نوجوان در رشته علوم  65پژوهش،  نیدر ا ن،یدرصد(، شرکت کردند. همچن 1/1دوازدهم ) هینوجوان پا

 6/9) یاضینوجوان در رشته ر 35درصد(،  1/16) ینوجوان در رشته علوم تجرب 59درصد(،  8/17) یانسان

 جدول جینتادر ادامه  .دندکت کرشر یلیتحص شینوجوان متوسطه اول و بدون گرا 207 ت،یدرصد( و در نها

 هیپرسشنامة سرما هایماده یدگیو کش یچولگ یفیتوص هایو شاخص اریو انحراف مع نیانگیم 1

 .دهدینشان م زهوشیرا در نوجوانان ت یشناختروان

 
سرمایه های پرسشنامة های چولگي و کشیدگي ماده. میانگین و انحراف معیار و شاخص1جدول 

 شناختيروان

                                                           
1. measurement equivalence 

2. factor structure invariance 

3. multi-group confirmatory factor analysis 

4. nested model 

انحراف  میانگین هاادهم

 معیار

 کشیدگي چولگي

حل آن، به خودم برای تجزیه و تحلیل یک مسئله با هدف دستیابی به راه  -1

 اعتماد و اطمینان دارم.

77/1 87/0 84/0 77/0 

 96/0 75/0 04/1 86/1 برای ارائة کارم در حضور معلمانم به خود اعتماد دارم.  -2

 62/0 71/0 05/1 93/1 در خالل آموزش کالسی به خودم اعتماد دارم. برای مشارکت در مباحث  -3

 93/0 79/0 85/0 56/1 هایی را وضع کنم.توانم در زندگی برای خود هدفمطمئن هستم که می  -4
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ها به کمک روش آماری تحلیل عاملی تاییدی، همسو با پیشنهاد کالین در مطالعة حاضر، قبل از تحلیل داده

و  2ـ به کمک برآورد مقادیر چولگی 1متغیریهای بهنجاری تک( مفروضه2016( و میرز و همکاران )2005)

                                                           
1. univariate normality  

2. skewness  

توانم خارج از کالس درس با افراد دیگر دربارة مطمئن هستم که می  -5

 موضوعات مختلف، بحث و گفتگو کنم.

69/1 85/0 50/0 59/0 

 21/0 48/0 89/0 67/1 توانم اطالعاتی را برای گروهی از دوستانم ارائه کنم.مطمئن هستم که می  -6

توانم برای خالص شدن از آن به اگر در انجام تکالیم با چالشی روبرو شوم، می  -7

 های زیادی فکر کنم.راه

08/2 05/1 80/0 09/0 

 10/0 96/0 12/1 01/2 ام را دنبال می کنم.م، اهداف تحصیلیدر شرایط فعلی، با انرژی تما  -8

 91/0 23/0 88/0 67/1 های زیادی وجود دارد.حلبرای هر مشکلی راه  -9

ام، فرد موفقی در شرایط فعلی، خودم را دربارة تسلط بر موضوعات درسی  -10

 دانم.می

18/2 11/1 67/0 45/0 

 42/0 52/0 93/0 83/1 های زیادی فکر کنم.های درسی خود به راهفتوانم برای دستیابی به هدمی  -11

یابم که خودم آنها را برای خویشتن های دست میدر شرایط فعلی، به هدف  -12

 ام.وضع کرده

02/2 03/1 86/0 20/0 

 -67/0 -20/0 30/1 20/3 شوم، برای غلبه بر آن مشکل دارم.وقتی در انجام تکالیفم با مانعی روبرو می  -13

در خالل آموزش کالسی، اگر با موانعی روبرو شوم، اغلب آنها را به کمک   -14

 کنم.های مختلف مدیریت میروش

99/1 95/0 85/0 35/0 

 34/0 33/0 93/0 89/1 توانم بخش زیادی از مشکالتم را خودم حل کنم.اگر الزم شود می -15

حل، اغلب برای جستجوی راه شوم،وقتی با فشارهای تحصیلی روبرو می -16

 کنم.تالش می

97/1 05/1 35/0 45/0 

اغلب می توانم بر مشکالتم غلبه کنم چون پیش از این نیز مسائل دیگری   -17

 ام.آمیزی حل کردهرا به طور موفقیت

85/1 94/0 86/0 54/0 

یز ن ام چند فعالیت دیگر راتوانم هنگام انجام تکالیف درسیکنم میفکر می  -18

 انجام دهم.

47/2 26/1 49/0 81/0 

حتی وقتی که موضوعات در کالس برایم مبهم هستند باز هم انتظار دارم   -19

 عملکرد قابل قبولی داشته باشم.

16/2 12/1 88/0 85/0 

ای کنم رفتار عاقالنهروند سعی میحتی وقتی که امور به خوبی پیش نمی  -20

 داشته باشم.

90/1 95/0 67/0 86/0 

 20/0 90/0 04/1 04/2 کنم.ام، اغلب به وجه مثبت امور نگاه میبارة مسائل درسیدر  -21

کنم، خوشبین وقتی به آنچه قرار است در آینده برایم رخ دهد فکر می  =22

 هستم.

74/1 99/0 35/0 29/0 

خواستم پیش نرفته ام هیچ وقت کارها آن طور که من میدر امور تحصیلی  -23

 .است

66/3 27/1 74/0- 51/0- 

 -59/0 63/0 27/1 37/2 ام است.وجه تحصیلی زندگی من، بهترین بخش زندگی  -24
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و  3و مقادیر پرت ـ از طریق روش فاصلة ماهاالنوبیس 2( ـ، بهنجاری چندمتغیری1)جدول  1کشیدگی

عالوه بر این، در این مطالعه، نتایج  ـ آزمون و تایید شدند. 4های گمشده ـ به کمک روش بیشینه انتظارداده

و  5های خطی بودندهد که مفروضهمشاهده شده، نشان میمربوط به پراکندگی مشترک بین متغیرهای 

(، لوتانز و 2007لوتانز و همکاران )همسو با نتایج مطالعات در ادامه، رعایت شده است.  6خطی چندگانههم

گیری مشتمل بر چهار الگوی اندازه( با هدف آزمون برازندگی 2010( و لوتانز و همکاران )2008همکاران )

های مشاهده در نوجوانان، از روش آماری تحلیل با دادهبینی آوری، امید و خوشرآمدی، تابزیرمقیاس خودکا

به کمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده  به بیان دیگر، در این مطالعه، عاملی تاییدی استفاده شد.

آوری، امید و ابگیری مشتمل بر چهار زیرمقیاس خودکارآمدی، تاندازه، مدل 18افزار آموس نسخه از نرم

گیری از روش عالوه بر این، در مطالعة حاضر برای برآورد مدل اندازه .آزمون شد نوجوانانبینی برای خوش

 نمایی نیز استفاده شد.بیشینة درست

شناختی مشتمل بر چهار گیری پرسشنامة سرمایة رواناندازهمدل های برازش مربوط به شاخصنتایج 

برای هر یک بینی در کل نمونة نوجوانان تیزهوش دختر و پسر آوری، امید و خوشعامل خودکارآمدی، تاب

، درجه آزادی (χ2)( شامل شاخص مجذور خی 2016های پیشنهادی میرز و همکاران )شاخصاز 

(dfشاخص مجذور خی بر درجه آزادی ،) (/dfχ2)ای ، شاخص برازش مقایسه(CFI) شاخص نیکویی ،

و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب  (AGFI)یی برازش انطباقی ، شاخص نیکو(GFI)برازش 

(RMSEA)  به دست آمد. بر  059/0و  91/0، 93/0، 95/0، 51/2، 246، 33/534به ترتیب برابر با

های نیکویی برازش بر مقبولیت ( واحد مقداری اندازه2016اساس منطق پیشنهادی میرز و همکاران )

 آوری شده داللت دارد. های جمعشناختی با دادهامة سرمایة روانبرازندگی مدل پیشنهادی پرسشن

گیری پرســشــنامة ســرمایة عاملی مدل اندازههای رگرســیونی ســاختار چهار مربوط به وزن نتایج 1 شــکل

شان میروان سر ن شان میشناختی را برای کل نمونة نوجوانان تیزهوش دختر و پ دهد که در دهد. نتایج ن

ساختار چهار عاملی، جمیع وزنکل نمونه برا سیونی از لحاظ آماری معنادارند ی  . در (P<001/0)های رگر

سیونی در عامل خودکارآمدی بین 1شکل  ضرایب رگر ، 79/0تا  67/0، در عامل امید بین 80/0تا  70/0، 

ـــ 81/0تا  68/0بینی بین و در نهایت، در عامل خوش 83/0تا  68/0آوری بین در عامل تاب ت آمد. به دس

( و 2008(، لوتانز و همکاران )2007لوتانز و همکاران )های همســو با یافتهعالوه بر این، در مطالعة حاضــر، 

ی شناختهای زیربنایی پرسشنامة سرمایة روانپراکندگی مشترک بین عاملمدل (، 2010لوتانز و همکاران )

سر ایرانی،  بینی برای نوجوانانآوری و خوششامل خودکارآمدی، امید، تاب شواهدی در تیزهوش دختر و پ

های دفاع از ساختار چهار عاملی این مقیاس فراهم آورد. در مطالعة حاضر، همبستگی بین تمامی زوج عامل

ــرمایة روان ــنامة س ــش ــاملپرس ــناختی ش ، خودکارآمدی و (001/0p  ,71/0=r)خودکارامدی و امید  ش

مدی 001/0p  ,69/0=r)آوری تاب کارآ بآوری 001/0p  ,63/0=r) بینیو خوش(، خود تا ید و  (، ام

                                                           
1. kurtosis  

2. multivariate normality  

3. Mahalanobis distance  

4. expectation maximization   

5. linearity  

6. multicolliniearity  
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(001/0p  ,66/0=rید و خوش تاب001/0p  ,69/0=rبینی )(، ام یت،  ها بینی، آوری و خوش( و در ن

 (.001/0p  ,63/0=r)مثبت و معنادار بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناختي در کل نمونه نوجوانانروان تحلیل تاییدی ساختار چهار عاملي پرسشنامة سرمایة. 1شکل 
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ساختار عاملی . در این بخش، به منظور آزمون همآزمون تغییرناپذیری سی  سرمایة ارزی جن شنامة  س پر

شدند. در بخش اول، ابتدا به منظور آزمون همشناختیروان ارزی ، مطالب به طور کلی در دو بخش گزارش 

سرمایة روانگیری اندازه شنامة  س شکلی، متریک و شناختی پر به ترتیب نتایج مربوط به تغییرناپذیری 

ارزی و در بخش دوم نتایج مربوط به همشناختی پرسشنامة سرمایة روانمانده های خطا یا پسعبارت

ـــ که مشتمل بر یک برازندگی شناختی پرسشنامة سرمایة روانساختاری  ارائه شدند. در گام نخست ـ

ـــ، با هدف آزمون ت  ، مدل تحلیلشناختی پرسشنامة سرمایة روانغییرناپذیری شکلی دوگروهی بود ـ

ها پایه با دادهعاملی بدون القاء هیچ محدودیتی برآورد شــد. در این بخش، برازش مطلوب مدل خط

شکلی به طور تجربی حمایت کرد ) صلی برای تغییرناپذیری  شرط ا  =051/0RMSEAاز التزام یا 

,939/0=GFA ,942/0=CFA ,000/0p< ,87/1266=(492)χ2 به بیان دیگر، نتایج نشـــان دادند .)

سپس، تغییرناپذیری  ارز بودند.که سـاختار نظری تصـریح شـده دربارة بارهای عاملی در دو گروه هم

شد. برای این منظور، در یکی از طرح های تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی، دو متریک در دو گروه آزمون 

بارهای عاملی آزاد در دو گروه، محدود شــدند. برازش این مدل تحلیل عاملی  گروه از طریق تســاوی تمامی

ــــــ که با هدف آزمون تفاوت بین مقادیر  Δχ2، مقدار2(. در جدول 2چندگروهی، مطلوب بود )جدول 

ــ نشان می χ2مقدار دهد که بارهای عاملی در بین مدل بامحدودیت و مدل بدون محدودیت محاسبه شده ـ

[. در ادامه، دو گروه از p ,85/28(=20)Δχ2= 09/0نان تیزهوش دختر و پسر مساوی بودند ]دو گروه نوجوا

های خطای آزاد در دو گروه، محدود شـــدند. برازش این الگوی تحلیل عاملی طریق تســـاوی تمامی عبارت

ــــــ که با هدف آزمون تفاوت بین مقادیر  Δχ2، مقدار2(. در جدول 2چندگروهی، مطلوب بود )جدول 

شان می χ2قدارم شده ــــ ن سبه  های دهد که عبارتبین الگوی بامحدودیت و الگوی بدون محدودیت محا

[. در نهایت، p ,16/73(=69)Δχ2= 26/0خطا در دو گروه نوجوانان تیزهوش دختر و پســر مســاوی بودند ]

ساختاری  سرمایة روانبه منظور آزمون هم ارزی  شنامة  س ساوی در ، دو گروه از طریق ایجاشناختیپر د ت

ـــدند. در جدول ها و کواریانسواریانس ـــان می Δχ2، مقدار2های عاملی محدود ش دهد که در مدل نش

نان تیزهوش ها و کواریانسبامحدودیت و مدل بدون محدودیت واریانس های عاملی برای دو گروه نوجوا

 [. p ,43/39 (=30)Δχ2= 11/0دختر و پسر مساوی بودند ]

 

 های تحلیل عاملي تاییدی چندگروهي در دو گروه نوجوانان دختر و پسر     . نتایج طرح2جدول 

 Δχ2 dfΔ p مدل

 18/0 20 61/25 مدل با محدودیت بارهای عاملی

 21/0 54 45/60 های خطامدل با محدودیت عبارت

 19/0 30 21/37 های عاملیها و کوواریانسمدل با محدودیت واریانس

 

شنامة  س به منظور بررســی روایی  ،در نهایت، در این مطالعه شناختي.سرمایه روانروایي مالکي پر

شــناختی با رفتارهای های ســرمایة روانمولفه ، همبســتگی بینشــناختیمالکی پرســشــنامة ســرمایة روان

شامل تابگر سبک زندگی تحصیلی سالمتتسهیل سرزندآوری تحصیلی، خوشمحور  گی بینی تحصیلی، 
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شتیاق تح صیلی و ا شده، تح شامل درماندگی آموخته  صیلی  سبک زندگی تح صیلی و رفتارهای بازدارندة 

یلی کاری و فریبکاری تحصگرایی غیرانطباقی، خودناتوان سازی تحصیلی، اهمالپرخاشگری منفعالنه، کمال

 و همچنین نشانگرهای بهزیستی شامل مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی، آزمون و گزارش شد. 

 

شناختي با رفتارهای انطباقي و غیرانطباقي سبک ماتریس همبستگي سرمایه روان. 3جدول 

 زندگي تحصیلي

 

سبک  یاقرانطبیو غ یانطباق یرا با رفتارها یشناختروان هیسرما نیب یمربوط به همبستگ جینتا 3در جدول 

که در  دهدینشان م جی. نتادهدیدختر و پسر نشان م زهوشیتمحور در نوجوانان سالمت یلیتحص یزندگ

 یآورابت ،ینیبخوش د،یامشامل  یشناختروان هیابعاد سرما نیب یدختر و پسر همبستگ زهوشینوجوانان ت
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22/0-

 

**
37/0-

 

**
66/0

 

**
48/0

 

**
34/0

 

**
54/0

 

** آوریتاب
54/0-

 

**
27/0-

 

**
49/0-

 

**
37/0-

 

**
23/0-

 

**
37/0-

 

**
54/0

 

**
39/0

 

**
41/0

 

**
52/0

 

** بینیخوش
34/0-

 

**
24/0-

 

**
34/0-

 

**
24/0-

 

**
24/0-

 

**
26/0-

 

**
41/0

 

**
34/0

 

**
33/0

 

**
41/0

 

 خودکارآمدی

تر
دخ

 
تر 

دخ
 

**
55/0-

 

**
31/0-

 

**
49/0-

 

**
48/0-

 

**
26/0-

 

**
45/0-

 

**
60/0

 

**
41/0

 

**
38/0

 

**
45/0

 

** امید
62/0-

 

**
24/0-

 

**
71/0-

 

**
57/0-

 

**
38/0-

 

**
40/0-

 

**
74/0

 

**
58/0

 

**
24/0

 

**
36/0

 

** آوریتاب
49/0-

 

**
32/0-

 

**
48/0-

 

**
43/0-

 

**
29/0-

 

**
37/0-

 

**
58/0

 

**
43/0

 

**
28/0

 

**
37/0

 

  بینیخوش

**
39/0-

 

**
25/0-

 

**
42/0-

 

**
34/0-

 

**
30/0-

 

**
26/0-

 

**
49/0

 

**
35/0

 

**
22/0

 

**
32/0
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 یمحور، مثبت و معنادار و با رفتارهاسالمت یلیتحص یسبک زندگ یانطباق یبا رفتارها یو خودکارآمد

 و معنادار بود. یمحور، منفسالمت یلیتحص یندگسبک ز یرانطباقیغ

 

 شناختي با بهزیستي تحصیلي. ماتریس ضرایب همبستگي سرمایه روان4جدول 

 

سرمایه روان همبستگینتایج  4ل جدو شان بین  شناختی را با مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی ن

شان داد که رابطة بین مقیاسمی سرمایه رواندهد. نتایج ن صیلی، مثبت و های  شغولیت تح شناختی با م

 معنادار و با فرسودگی تحصیلی، منفی و معنادار بود.

 

 گیریبحث و نتیجه

ین در ب شناختیپرسشنامة سرمایة روانسنجی نسخه فارسی های روانهدف تعیین ویژگی مطالعة حاضر با

تحلیل عاملی تاییدی  گروهی از نوجوانان تیزهوش دختر و پسر انجام شد. در مطالعة حاضر نتایج روش

(، 2014( ، فورمیگا و همکاران )2014(، داماسیو و همکاران )2018همسو با نتایج مطالعات کامی و همکاران )

(، الساندری و همکاران 2013(، گارگینس ـ اکرمانس و هربرت )2018سانتانا ـ کاردیناس و همکاران )

(،  آنتونس و همکاران 2014(، مانیکو و همکاران )2016(، لورنز و همکاران )2018(، الپسا و ویرگا )2015)

(، ورنسینگ 2018(، داریا و ویرگا )2017(، لیون ـ پریز و همکاران )2014(، آزانزا و همکاران )2017)

الگوی ( از برازندگی 2010( و لوتانز و همکاران )2008(، لوتانز و همکاران )2012(، راس و همکاران )2014)

ونه نوجوانان تیزهوش بینی در نمآوری و خوشل بر چهار عامل خودکارآمدی، امید، تابگیری مشتماندازه

 های تحلیل عاملی تاییدیعالوه بر این، در این مطالعه، نتایج طرحبه طور تجربی حمایت کرد. دختر و پسر 

های عاملی به طور سها کواریانهای خطا و واریانسارزی ساختار عاملی، بارهای عاملی، عبارتچندگانه از هم

شناختی با رفتارهای های سرمایه روانتایج مربوط به همبستگی بین مولفهتجربی حمایت کرد. در ادامه، ن

انطباقی و غیرانطباقی سبک زندگی تحصیلی و نشانگرهای بهزیستی تحصیلی شامل مشغولیت تحصیلی و 

شناختی تدارک الکی پرسشنامة سرمایة روانفرسودگی تحصیلی، شواهد قابل دفاعی را در حمایت از روایی م

انرژی و  تعهدمندی جنس 

 دلبستگی

احساس 

 خستگی

احساس عدم 

 کفایت

  خودکارآمدی

 پسر
 

0/45** 0/49** -0/38** -0/28** 

 **0/26- **0/44- **0/55 **0/44 امید 

آوریتاب  0/37** 0/49** -0/36** -0/29** 

بینیخوش  0/34** 0/38** -0/23** -0/20** 

  خودکارآمدی

 دختر

 
 

0/40** 0/50** -0/46** -0/40** 

 **0/42- **0/63- **0/60 **0/54 امید 

آوریتاب  0/38** 0/47** -0/41** -0/34** 

بینیخوش  0/41** 0/47** -0/31** -0/29** 
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خودکارآمدی، امید، های در نهایت، در مطالعه حاضر، ارزش عددی ضرایب همسانی درونی برای عاملدید. 

 از پایایی الزم نیز برخوردار است.پرسشنامه سرمایة روانی نشان داد که بینی آوری و خوشتاب

ارنة مدشناختی با رفتارهای پیشرفتهای سرمایه روانولفهنتایج مطالعة حاضر دربارة همبستگی بین م

( و پاتس و کسیدی 2016) یوهای مطالعات یادگیرندگان در مواجهة با تجارب انگیزاننده همسو با یافته

یافته و دهی به اشکال سازششناختی در شکلاز توان تبیینی سازة چندوجهی سرمایة روان( 2020)

مدارنه یادگیرندگان دفاع کرد. در این بخش، همسو با دغدغة محققان ای پیشرفتهیافتة فعالیتغیرسازش

های ژگیوی اطالع از / هیجانی یادگیرندگان و به منظورانگیزشی/شناختی  نیمرخِ مطالعةمند به تربیتی عالقه

 و« گریخودتعیین»مفهوم  و تفسیری تبیینی نقش بااهمیت توانکارکردی سرمایة روانی آنها، بر 

اند با تاسی از نظریة خودتعیین شود. بر این اساس، محققان مختلف کوشیدهتاکید می« خودارزشمندی»

هر توضیح  برایانگیزش درونی و انگیزش بیرونی را  تفسیریتوان  ،های پیشرفت تحصیلیگری در موقعیت

ان و لیل کنند )رایوری تحصیلی یادگیرندگان تیزهوش و غیرتیزهوش تحوجوه چندگانة کنشتر چه دقیق

(. بر اساس شواهد موجود، از آنجا که انگیزش 2010؛ گارن، متیوس و جولی، 2013؛ هیل، 2020دیسی، 

از ، محورهای هدفی تسلطگیریدرونی و اشکال خودتعیین شده انگیزش بیرونی به عنوان همبستة جهت

 تحصیلی مثبت در یادگیرندگان رابطهبا بهزیستی و نتایج  برخوردارنداختیاری و خودتایید شده ماهیتی 

ر برونی، رفتا دهند. در مقابل، از آنجا که در شرایط رجوع به اشکال کنترل شده انگیزشِنشان می مثبت

به شود. شود، متعاقب آن با نتایج تحصیلی ضعیف نیز همراه مییادگیرنده از طریق علل بیرونی راهبری می

خواهم تکالیفم را انجام )می 1یزش، رفتار را از طریق احساسات انتخابانگ بیان دیگر، اشکال خودتعیین شدة

کنند )باید ، تنظیم می3انگیزش، رفتار را از طریق احساسات متابعت ( و در مقابل، اشکال کنترل شدة2دهم

 ممقاومت در برابر انجایادگیرندگان به انگیزش از طریق تشویق  (. اشکال کنترل شدة4تکلیف را انجام دهم

شود )تکالیف را انجام نخواهم سبب می آنهارا در  7و نقصان انگیزش 6انگیزگیاز آن، بی 5گیریتکلیف یا کناره

دهی تحصیلی و در مقابل، اشکال کنترل شده انگیزش با سطوح باالی خودنظم (. اشکال خودتعیین شدة8داد

؛ یو 2009؛ نیمیسی و رایان، 2010ن، گارن و همکارا) دهدکاری تحصیلی رابطه نشان میانگیزش با اهمال

ها (. به طور کلی، نتایج پژوهش2019؛ ژو، نتومانیس و تاگرسن ـ نتومانیس، 2020و لیویسکوی ـ بریستول، 

ترین مسیرهای مفهومی قابل انتخاب با هدف توضیح نظامدار دهند که یکی از حساسدر این بخش نشان می

وری تحصیلی یادگیرندگان با تاکید بر اشکال انگیزش مختلف کنش شناختی بر وجوهتاثیرات سرمایه روان

شود. در این بخش، منطق مفروض محقق این خودتعیین شده در برابر انگیزش کنترل شده مشخص می

دهی شده انگیزش، است که غنای سرمایة روانشناختی از طریق تسهیل دسترسی به وجه خودجهت

قر در کند. در مقابل، فبینی میآوری و خوشرفتارهایی انطباقی مانند تابیادگیرندگان را مستعد استفاده از 

                                                           
1. feelings of choice  

2. I want to do my homework  

3. feelings of compliance  

4. I have to do my homework  

5. withdrawal   

6. amotivation. 

7. demotivation  

8. will not do my homework 
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سرمایة روانشناختی از طریق تسهیل دسترسی به اشکال کنترل شده انگیزش ضمن فراخوانی تجارب هیجانی 

های رفتاری بدکارکردی مانند فریبکاری تحصیلی، یادگیرندگان را در معرض انتخاب منفی،

 دهد.کاری و خودناتوان سازی قرار میگرایی غیرانطباقی(، اهمالنگر )کمالای غیرواقعهاستانداردگزینی

(، ریندل، تالیس 2018های مطالعات کیفر و همکاران )در بخش دیگری، نتایج پژوهش حاضر همسو با یافته

ودارزشمندی مندی نظریة خدهد که همسو با دغدغه( نشان می2020( و تراتنر و اشنایگر )2020و دریسل )

های معاصر انگیزش پیشرفت تحصیلی، یکی دیگر از بسترهای اطالعاتی توضیح دهندة به مثابه یکی از نظریه

های رفتاری یادگیرندگان، از طریق تمایل به جستجو بینی مدلنقش تفسیری سرمایة روانشناختی در پیش

یادگیرندگان فاقد سرمایة  شود. در بینیا عدم جستجوی راهبردهای اجتناب از شکست مشخص می

شود، بنابراین، در شرایط رویارویی با تجارب شناختی از آنجا که تجربة شکست، تهدیدگر ارزیابی میروان

 مندی از راهبردهای اجتناب ازمحور، یادگیرنده را به بهرهناکام کننده، تمایل به استفاده از اسنادهای توانایی

سازد. در مقابل، یادگیرندگان برخوردار از غنای سرمایة روانی، رهنمون میگر های خودمراقبتشکست یا رویه

ای هنایافته و تمایل به استفاده از ارزیابیمندی به استفاده از اسنادهای علّی سازشبه دلیل عدم عالقه

د دهنمیهای انتخابی خود قرار ننگر را در صدر گزینههای رفتاری خودمراقبتنگر، رجوع به انتخابچالشی

 (.2020؛ آندرمن، 2009)الرنس و کراکر، 

زهوش در بین نوجوانان تیگروهی پرسشنامه سرمایة روانی عالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر دربارة روایی بین

دهندة آن است که ساختار زیربنایی ( نشان2018های مطالعة کامی و همکاران )دختر و پسر همسو با یافته

برای  های خویشتنکنندة مدل شامل شوندة باورمندی فرد به تواناییعلّی نظری تبیین اصلی و سازوکارهای

های گزینی و تالش باورمندانه برای محقق کردن هدفهای پیرامونی، تمایل به هدفگریدهی به مطالبهپاسخ

انگیز ب چالشوری اولیه در صورت رویارویی با تجارخودوضع شده، توانایی بازگشت زودهنگام به سطح کنش

 اندیش در بطن و متنبینانه و غیرمطلقگرا، خوشمندی به استفاده از اسنادهای عّلی واقعو در نهایت، عالقه

ی ازا در بین دو گروه نوجوانان تیزهوش دختر و پسر، از اصول کلی متشابههای استرسمواجهة با موقعیت

کند که از لحاظ ساختاری، الگوی پیشنهادی از کید میکند. به بیان دیگر، نتایج پژوهش حاضر تاپیروی می

توان الزم برای توصیف و تبیین ظرفیت و الگوی پاسخدهی به تحریکات انگیزانندة پیرامونی در بافت رویارویی 

، در بین دو گروه از نوجوانان 2ایضربه و حتی رشد پس 1با این تجارب یا الگوی مقاومت در برابر استرس

های آن تفسیر شده های پژوهش حاضر باید در بافت محدودیتیافته  و پسر، برخوردار است.تیزهوش دختر 

و تعمیم داده شود. نخست آنکه، این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای 

اده ها به استفبه سؤالکنندگان را در پاسخ دهی به جای مطالعه رفتار واقعی ممکن است مشارکتخودگزارش

های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدم کفایت فردی ترغیب کند. به از شیوه

های بالینی استفاده دهی از مشاهده رفتاری و شاخصهای خودگزارشبیان دیگر، به منظور تأیید مقیاس

نسخة  هایگیری بود. بنابراین، آزمون میزان ثبات نمرهازهنشد. دوم، انجام مطالعة حاضر مشتمل بر یکبار اند

ة های فنی پرسشنامپذیر نیست. سوم، در مطالعة حاضر، آزمون ویژگیآوری نوجوان امکانمقیاس تابفارسی 

سخة نهای فنی سرمایه روانی با تمرکز بر روایی عاملی این مقیاس مبتنی بود. بنابراین، سنجش ویژگی

                                                           
1. stress resistance 

2. post-traumatic growth 
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را و بین، روایی واگهای دیگری مانند روایی پیشبا تاکید بر روش شناختیسرمایه روان فارسی پرسشنامة

در مجموع، نتایج پژوهش حاضر، شواهد تجربی جدیدی را دربارة ساختار  شود.پیشنهاد می 1افزایشی روایی

تایج نان دیگر، به همراه داشت. به بیشناختی گیری پرسشنامة سرمایه روانعاملی و تغییرناپذیری اندازه

ان نوجواندر بین آوری نوجوان مقیاس تابپژوهش حاضر از طریق تاکید بر تغییرناپذیری ساختار عاملی 

نگیز االگوی ساختاری فرایند، توانایی و پیامد رویارویی با تجارب چالشکه نشان داد تیزهوش دختر و پسر 

 دهد که نسخة فارسیهای مطالعة حاضر نشان مییافتهبنابراین، . در دو گروه، از نظر کیفی، یکسان است

ت، از شناسی مثببه مثابه یک ابزار خودگزارشی چندبُعدی در قلمرو مطالعاتی روانپرسشنامة سرمایه روانی 

 ، ابزارینوجوانان تیزهوش دختر و پسرشناختی در بین سنجی برای سنجش سازة سرمایة روانلحاظ روان

 دقیق و قابل اطمینان است.

 

 موازین اخالقي

 ،در این پژوهش، موازینی اخالقی شــامل اخذ رضــایت آگاهانه، تضــمین حریم خصــوصــی و رازداری

ـــدند. با توجه نحوه جمع ـــرکت کنندگان درباره خروج از پژوهش مختار آوری دادهرعایت ش ها، ش

موضوع به طور ماند و این بودند. در این پژوهش به افراد اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه می

 کامل رعایت شد. 

 

 سپاسگزاری

ــکر به  ــر یاری کردند، تش ــانی که ما را در اجرای پژوهش حاض از همه نوجوانان تیزهوش و همه کس

 آید.عمل می

 

 مشارکت نویسندگان

توسط معاونت پژوهشی  30/7/98ته از رساله دکتری نویسنده اول است که در تاریخ این مقاله برگرف

شگاه آزاد ا صویبدان ست. در تهیه این  سالمی واحد قم به ت شده ا صی انجام  شخ سیده و با هزینه  ر

ــندگان در طراحی، مفهوم ــازی، گردآوری دادهمقاله همه نویس ــی، تحلیل آماری ها، روشس ــناس ش

 اند.سازی آن نقش یکسانی داشتهها و نهاییداده
 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 

 

 

 

 

                                                           
1. incremental validity 
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 عمناب

محور ـ سنجی پرسشنامه هوش هیجانی صفتهای روان(. ویژگی1399خدایی، علی.، و سید احمدی، میثم. )

(، 31) 8، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازینسخه نوجوان: ساختار عاملی، روایی و پایایی. 

94-79 . 

(. ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری 1399ا.، و خدایی، علی. )انتهشکری، امید.، مهدویان مشهدی، پ

فصلنامه پژوهش در یادگیری شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی. گیری پرسشنامه سرمایه رواناندازه
 .   21-34(، 29) 8، آموزشگاهی و مجازی

. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای الف(1396آبادی، جلیل. )زاده، پروین.، شکری، امید.، و فتحصالح

فصلنامه های معاصر انگیزش پیشرفت. اندازی بر نظریهارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی: چشم
 .61-105(، 30) 8، گیری تربیتیاندازه

ای همحور: ایدب(. سبک زندگی تحصیلی سالمت1396آبادی، جلیل. )زاده، پروین.، شکری، امید.، و فتحصالح

 .1-30(، 46) 13شناسی تربیتی، فصلنامه روانشناسی سالمت تحصیلی. نوظهور در روان

سنجی نسخة فارسی سیاهة (. تحلیل روان1395پور، محمد. آزاد.، درتاج، فریبرز.، و احدی، حسن. )عبداهلل

 .23-42، (24) 6، گیری تربیتیفصلنامة اندازهفرسودگی تحصیلی . 

سنجی فهرست مشغولیت تحصیلی های روان(. تحلیل مشخصه1394آزاد.، و شکری، امید. ) پور، محمد.عبداهلل

 . 90-108، (2) 7 ،مجلة مطالعات آموزش و یادگیریدر دانشجویان ایرانی. 

شناسی مثبت تیزهوشی: روان(. 1398پور، فاطمه. )آبادی، جلیل.، و رشیدیکیاکاظمی، ارغوان.، شکری، امید.، فتح

  شناسی مثبت.. نخستین کنگره ایرانی روانگریبرای معرفی مدل خودمراقبتچهارچوبی 
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Psychometric Properties of the Psychological Capital 

Questionnaire in Gifted Adolescent Girls and Boys 
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Abstract  
Aim: The present study aimed to provide the psychometric test of the Persian version 

of the Psychological Capital Questionnaire in gifted adolescent girls and boys. 

Methods: The present study was correlational, and its statistical population consisted 

of gifted girls and boys in Farzanegan and Allameh Helli first and second-grade high 

schools in Saveh in the school year of 2019-2020. Among them, 366 adolescents (182 

boys, and 186 girls) were selected to respond to the psychological capital 

questionnaire (Luthans, Avolio, Avey, and Norman, 2007), health-centered academic 

lifestyle questionnaire (Salehzadeh, Shokri, and Fathabadi, 2017a), schoolwork 

engagement inventory (Salmela-Aro and Upadaya, 2012), and School Burnout 

Inventory (School Burnout Inventory (Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen and Nurmi, 

2009). The statistical method of confirmatory factor analysis was used to determine 

the factor validity of the psychological capital questionnaire, and the multi-group 

confirmatory factor analysis was used to test the sexual compatibility of the factor 

structure of the psychological capital questionnaire. Results: The results of 

confirmatory factor analysis based on AMOS software indicated that the four-factor 

version of the psychological capital questionnaire, including self-efficacy, hope, 

resilience, and optimism, had a good fit with the data in both sex groups. The results 

of multi-group confirmatory factor analysis also showed the inter-group invariance of 

factor structure, factor loadings, error values, and inter-factor variances and 

covariances of the psychological capital questionnaire in adolescent girls and boys. 

The results of the correlation between psychological capital, academic lifestyle 

behaviors, and academic well-being empirically supported the criterion validity of the 

psychological capital questionnaire. The internal consistency coefficients of self-

efficacy, hope, resilience, and optimism were equal to 0.87, 0.86, 0.86, and 0.80 

respectively. Conclusion: The results of the present study indicated that the Persian 

version of the Psychological Capital Questionnaire was a valid and reliable tool for 

measuring psychological capital in gifted adolescent girls and boys. 
Keywords: Gifted; Factor Analysis; Psychological Capital; Sexual Differences 

                                                           
1. PhD Student, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran 

2. *Corresponding Author: Associate Professor, Department of Psychology, Qom Branch, 

Islamic Azad University, Qom, Iran  

zarghamhajebi@gmail.com 

3. Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, 

Iran 

Journal of Applied Family Therapy Vol. 2 No. 3 Fall   2021 51-72 

https://orcid.org/0000-0002-3338-419X
https://orcid.org/0000-0002-7975-0845
https://orcid.org/0000-0003-0879-9796

