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 چکیده

و عادی بود.پژوهش  یزهوشدانش آموزان ت ینب یجانی و اضطراب رقابتیه یشناخت یمتنظ هیسپژوهش مقا ینهدف از انجام ا

آموزان دانش یهاست.جامعه آماری کل یهامقایس-یو از نوع عل یفیحاضر از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش توص

بودند. حجم نمونه بر اساس  1318 -1311 یلیدوره دوم شهرستان بناب در سال تحص یپسر مقطع متوسطه مدارس دولت

 یریگ( با استفاده از روش نمونهیزهوشآموز پسر تدانش 22و  یآموز پسر عاددانش 22) شده دوگروه پسر یادجامعه آماری 

مدرسه  1مدرسه عادی و 1مدرسه) 2و عادی بناب  یزهوشانمدارس ت ینصورت که از ب ینخوشهای انتخاب شدند. به ا

تنظیم  پرسشنامه .ازها پاسخ دادندآموزان به سوالات پرسشنامهکلاس انتخاب و دانش1هر مدرسه ( و سپس از یزهوشت

شد و برای  استفاده های متغیر تنظیم شناختی هیجانآوردن دادهبرای به دست (2222)کرایج و گارنسفکی هیجان شناختی

 شده و تحلیل یک راهه تجزیه واریانس تحلیل با هاداده. ( استفاده شد1112متغیر اضطراب رقابتی از پرسشنامه رینر و مارتنز)

  .دارد وجود عادی تفاوت و تیزهوش آموزاندانش اضطراب رقابتی در و هیجان شناختی تنظیم نتایج نشان داد که بین. است

  اضطراب رقابتی، تنظیم شناختی هیجان، تیزهوش.    واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه

 انآموزدانش به بالاتر نسبت شناختی هایتوانمندی و نظیربی هایویژگی از که هستند آموزانیتیزهوش دانش آموزاندانش

 دقت، گرایی،کمال شدید، حس کنجکاوی دارای تیزهوش آموزان. دانش(Haj & Kamb,2212هستند) برخوردار عادی

 ودعلاقه ز دیگران، تفکر تایید در مشکل ذهنی، تحریک به شدید نیاز بزرگ، شهودی هایجهش به صورت یادگیری صراحت،

 آموزاندانش به نسبت نظرات مختلف و هاایده دانستن به علاقه و گرایی درون به گرایش فلسفی، و اخلاقی مسائل به هنگام

 رسازگارت اجتماعی نظر از و پذیرانعطاف خود درونی پیرامون و بیرونی هایتجربه به نسبت تیزهوش آموزاندانش. دارند عادی

 تریبیش ظرفیت و دارند بیشتری انعطاف خود پیرامون درونی و بیرونی هایبه تجربه نسبت تیزهوش آموزاندانش. هستند

 علمی شناختی، برتری ایجاد با (. تیزهوشی1311دارند)دستغیب و همکاران،  نادرست باورهای و هاارزش و تغییر بازبینی برای
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موفقیت  کلاسی هایفعالیت در شرکت حین در و شودمی خود همسالان از فرد تمایز موجب ترپیشرفت مناسب اهداف و

 که هستند تیزهوشان کسانی مدارس آموزان(. دانشHorak & Galluzzo,2212دهند)می نشان خود از کلاس در بیشتری

 ار ویژه تحصیلی هایزمینه و رهبری ، هنرمندی،خلاقیت هوش، جمله از هاحوزه برخی در عملکرد بالای قابلیت از هایینشانه

 آموزاندانش به نسبت بالاتری خودکارآمدی و شناسیوظیفه از آموزاندانش (. این1312دهند)آقاجانی و همکاران،می نشان

ارتباط است)نریمانی و  در بالاتر پذیری مسئولیت و درسی کارهای انجام به نسبت تعهد در امر این که عادی برخوردارند

 (.1312همکاران، 

 آموزاندانش تحصیلی سازگاری و ی والدگریهاسبک بین در هیجان شناختی تنظیم مثبت هایاستراتژی هاپژوهش اساس بر 

 روانشناختی اصیل فرایندهای هادفاع و هاشناخت ها،(.هیجان1312کنند)سامانی و حسین چاری، می ایفا ایواسطه نقش

 روابط و متغیرها این جدید هایجنبه کشف. دارند هم با ایتنیده درهم روابط چند وجهی و پیچیده متغیرهای این. هستند

 رد را ای نیرومندتریواسطه نقش هیجان، شناختی تنظیم. است برخوردار مهمی بالینی و نظری اهمیت و ازاصالت آنها بین

است)بشارت و  داده نشان های دفاعیسبک و خشم بین رابطه به نسبت دفاعی، سبکهای و خشم نشخوار بین رابطه

 یسازگار در اساسی نقش که است شناختی روان بهزیستی در کننده تعیین و مهم یک عامل هیجان (. تنظیم1313همکاران،

 ،آن ضعف در و داشته هنجار به تحول در اصلی نقشی همچنین هیجان تنظیم. کند می ایفا زندگی زا رویدادهای استرس با

 مدیریت به قادر که آموزانی(. دانشCicchetti & Cohen؛2212رود )می شمار به روانی هایآسیب ایجاد در مهم عاملی

 &Wisco,2221میگردند ) روانی هایآسیب دچار سایرین از بیشتر نیستند، زندگی وقایع برابر در هیجاناتشان صحیح

Lyubomirskyخشاثرب وری کنش و روانی بهزیستی در کننده تعیین و مهم عاملی هیجان گفت،تنظیم توانمی (. بنابراین 

 & Granefski 2212میکند) ایفا زندگی زایاسترس رویدادهای با فردی و اجتماعی سازگاری در نقش اساسی که میباشد،

Kraaij.) ختلفم افراد و هیجانی رفتاری اختلالات و شناسیآسیب در تشدیدکننده و محافظتی هیجان نقش شناختی تنظیم 

 مهمی نقش زا استرس شرایط از افراد خروج ینحوه در هیجان شناختی (. تنظیم1312میکند)یارمحمدی و همکاران ،  ایجاد

 ابت های آموزشیبرنامه و مداخلات ریزی پی برای هدفی عنوان به باید تنظیم هیجان مثبت راهبردهای تقویت.میکند ایفا را

 یادگیری، خودتنظیمی بین اند داده ها نشانپژوهش (. نتایج1311و همکاران ، شود)شریفی باستان  واقع توجه مورد آوری

 وجود تیزهوش آموزان دانش نفع به معناداری تفاوت عادی و آموزان تیزهوش دانش هیجان شناختی تنظیم و زمان مدیریت

 هاستفاد و همسالان و والدین به دلبستگی. دارد نوجوانان رفتار و عواطف بر مهمی نقش (. تنظیم هیجان1311دارد)ده بزرگی، 

نقش دارند)سپهریان و همکاران،  هیجان شناختی تنظیم در که است مهمی عوامل ازجمله کارآمد هایمقابل هایاز سبک

1313.) 

به تجارب  یهبالقوه اول هاییتظرف یلکه تبد دهدینشان م یزهوشیت یدر قلمرو روانشناس یراخ یمرور مطالعات مفهوم

و  یماعاجت هاییتقابل یا یرشناختیغ هایییتوانا انکاریرقابلمختلف، در گرو تمرکز بر نقش غ یهاشگرف در حوزه یشرفتپ

و روند  یراناگفر یشرفتبه تجارب پ یدنصرف در تحقق بخش یشناخت هایییتوانا ینابسندگ یگر،د یانافراد است. به ب یجانیه

را  گیری،یاددر  یردرگ یندهایمتفاوت با فرا یشناخت یاو  یرشناختیغ یمزام انتخاب مفاهناموفق، ال یزهوشانت یدهرو به رشد پد

 یلیبار تحص یلبه دل یزهوشت آموزاندانشاشاره کرد که  یدبا ی(. از طرفGagne,2212)کند یمطرح م یزهوشانت یتدر جمع

یگردند همچون اضطراب م یروانشناخت هاییبدچار آس ید،شد یرقابت یگسترده وحضور در فضا یشناخت یفتکال یاد،ز

(2211,Guenole et al .) 

 اضطراب. یرودکنار م یکه به سادگ یبه احساس خطر همه جانبه درون یزولوژیکیو ف یاضطراب عبارت است از پاسخ عاطف

همراه است،  یخاص یعمدتاً اختلال افراد جوان است که شروع آن معمول در اواسط دهه سوم عمر است. اضطراب با علائم بدن

, 2218)یسازدمقابله آماده م یو شخص را برا یدهدالوقوع م یبقر یعلامت هشدار دهنده است که خبر از خطر یکاضطراب 



Furmark et alبود که اضطراب را به دو دسته اضطراب حالت و اضطراب صفت  یکس یناول ل،احتما یهبرگر  یل(. اسپ

را  یاضطراب حالت رقابت یگرانو د ینمعنا که هر زمان نوسان دارد. مارت یناست به ا یدارکرد. اضطراب حالت ناپا یبند یمتقس

بودن  یزآم یدادراک شخص از تهد تیجهعمده در ن یاکه به گونه کندیم یفو تنش تعر یمآگاهانه از ب یهابه عنوان احساس

خودمختار و به  یهمراه است با فعال شدن نظام عصب یشه. اضطراب اغلب و نه همکندیبروز م یکنزد یا یفعل هاییتموقع

 هاییژگیوجود، پژوهشگران عموما اضطراب حالت را با توجه به و ین. با اشودیاشتباه م یختگیاست که با برانگ یلدل ینهم

اختلالات  ینیجتراز را یکی(. اضطراب 1311 یس،)زهتاب و خوشنوکنندیم یریگ)روان( اندازه ی( و شناختیزیولوژیکی)فیبدن

 در قرن حاضر است.  یعاطف -یجانیه

ها، از ترس یاریبرند که سرچشمه بس یمشکلات نام م یشهاز اضطراب به عنوان ر یمختلف روان شناس هاییهدر نظر

درصد گزارش  32تا  12اضطراب در دانش آموزان از  یوعش یزاناز مطالعات، م یدر برخ یها است. حتها وخشونتیافسردگ

(. اضطراب اثرات نامطلوب Ejee,2212گزارش شده است) 2/12 یران،در ا یرستانیبرآورد برای دانش آموزان دب ینه اشده ک

مواقع احساس اضطراب  یو کارکرد دانش آموزان دارد. هر دانش آموزی در مدرسه ممکن است بعض یبر سلامت روان یادیز

دانش آموزان در  یتمانع موفق یژهگذاشته، بو یرتأث یادگیریلکرد  شود که در عم یم یاداضطراب به حدی ز یاما گاه ید،نما

 یل،تحص دربه علت شکست  یدآموزان با اضطراب شددانش %22از  یشها نشان داده اند که باز گزارش یگردد. برخ یآزمونها م

های (. در بررسی منابع مختلف در زمینه بهداشت روانی، دیدگاه1313و همکاران، ی)ابوالقاسم مانند یباز م یلاز ادامه تحص

ها عقیده بر این آموزان تیزهوش و عادی مشاهده شده است. در یکی از این دیدگاههای دانشکاملا متفاوت در مورد ویژگی

دیگر می شوند؛ در این رابطه بکر معتقد  ت روانیاافراد عادی کمتر دچار افسردگی و اختلال بهاست که افراد تیزهوش نسبت 

های شناختی، فهم عمیق تری نسبت به خود و دیگران داشته و بهتر می توانند با فشارها و است که تیزهوشان به دلیل توانایی

آسیب پذیری، اختالالت روانی و خودکشی در بین  یزان(. در برخی مطالعات مBaker,2222تعارضات روانی سازگار شوند )

(. در برخی تحقیقات نیز تیزهوشان shneidman,2222) است تیزهوشان در مقایسه با افراد عادی شیوع کمتری نشان داده

 تبه طور معناداری سالمت روانی بهتری نسبت به دانش آموزان عادی داشته و دختران تیزهوش نیز از دختران عادی وضعی

های شهر ارومیه، میزان اضطراب و افسردگی در ی دانش آموزان دبیرستانروانی بهتری نشان داده اند. در مطالعه ای بر رو

(. 1382)آهنگر زاده رضایی و همکاران ،  دانش آموزان مدارس عادی به طور معنی داری بیشتر از تیزهوشان گزارش شده است

تیزهوش شیوع بیشتری نسبت به  روانی مانند افسردگی و اضطراب در دانش آموزان لتدیدگاه دوم حاکی از این است که اختالا

های شناختی خود نسبت به افراد عادی به خصوص در سنین نوجوانی و بزرگسالی دارند؛ زیرا این افراد به دلیل توانایی

 یمل هاییههوش از سرما یزآموزان ت شتعارضات بین فردی حساس تر بوده و فشار روانی بیشتری را تجربه می کنند.گرچه دان

بالا، برای  یلیبرخورداری از استعداد تحص یرغمآموزان علدانش ینرسد ا یبه نظر م ینشوند، چن یمحسوب م هر جامعه ای

ود که خ یسطح بالای انتظارات یلهوش به دل یزآموزان تدانش ینرفع اضطراب خود با مشکل مواجه باشند. وجود اضطراب در ب

افتن یبا توجه به آنچه گفته شد به دنبال  بگذارد. یمنف یرآنان تأث یجانه یمتواند بر سطح تنظ یم یزاز آنها دارند ن یگرانو د

 فاوتت هوش و عادی یزآموزان تدانش ینبو اضطراب رقابتی  یجانیه یشناخت یمتنظ یابود که آ یمسوال خواه ینبرای ا پاسخ

 وجود دارد؟

 روش 

 یهآماری کل جامعهاست. یهامقایس-یو از نوع عل یفیپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش توص

بودند. حجم نمونه  1318 -1311بناب در سال تحصیلی  دوره دوم شهرستان یآموزان پسر مقطع متوسطه مدارس دولتدانش

( با استفاده از روش آموز پسر تیزهوشدانش 22آموز پسر عادی و دانش 22)پسرگروه دوشده  یادبر اساس جامعه آماری 

 1مدرسه عادی و 1مدرسه) 2بناب و عادی  یزهوشانمدارس ت ینصورت که از ب این خوشهای انتخاب شدند. به یریگمونهن



ابزار  یهاز ته پس ها پاسخ دادند.آموزان به سوالات پرسشنامهکلاس انتخاب و دانش1( و سپس از هر مدرسه تیزهوش مدرسه

های آوری پرسشنامهمدارس اقدام به جمعبناب  زش و پرورش شهرستانسازمان آمو ینپژوهش و کسب مجوز لازم از مسئول

ای پرسشنامه یچو ه یدهگرد یلها تکمپرسشنامه یداشت و تمام نظارت ها. پژوهشگر بر روند اجرای پرسشنامهیدپژوهش گرد

 ها. بعد از گردآوری دادهیدانجام روز کاری به طول 2ها با استفاده از پرسشنامه آوری داده یند جمعنماند. فرا یبدون پاسخ باق

های آماری با روش یل آماریو عادی طبق بندی شد و با ورود به نرم افزارتحل یزهوشآموزان تهای دانشپاسخ هایپرسشنامه

به  یشهای گراشامل اندازه یفیتوص سطح ها درداده یلو تحل یهقرار گرفتند. جهت تجز یلو تحل یهمناسب مورد تجز

 عیبودن( توز یعیجهت نرمال بودن)طب ی( و در سطح استنباطاستاندارد های پراکنده از مرکز)انحراف( و اندازهگینیانمرکز)م

 یهمگن بررسی و برای برایآنوا از آزمون  یانس یک راههوار هاییسماتر یبرای بررس یلکز ،و یرواز آزمون شاپ یریگنمونه

 . یداستفاده گرد SPSSنرم افزار  23از نسخه  ه است. سپسآزمون لون استفاده شد یگروه ینب هاییانسوار

و  یگارنفسک)توسط  یجانه یشناخت یماز پرسشنامه تنظ یجانه یشناخت یمتنظ یزانم یپژوهش حاضر به منظور بررس در

 یاست. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارش یو هلند یسیدو نسخه انگل ی( در کشور هلند تدوین شده و دارا2222 ،همکاران

سال به بالا)هم افراد بهنجار و هم  12افراد  یآسان است و برا یلیاین پرسشنامه خ یماده است.اجرا 18 یاست و دارا

 یهایاساست. خرده مق یاسنه خرده مق یدارا یجانه یشناخت یمباشد. پرسشنامه تنظ ی( قابل استفاده مینیبال یهایتجمع

 یارزیاب ی،ریز رنامهتمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر ب ی،ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگر یور نه راهبردشناختمذک

 یم(یشهاز یک) تقریباًهرگز( تا پنج) تقریباً هم یاسکند. دامنه نمرات مق یم یو ملامت دیگران را ارزیاب یمجدد، فاجعه ساز

 یراهبرد مذکوردر مقابله و مواجهه با وقایع استرس زا و منف یشتراستفاده ب یزانم یانگرب یاسباشد. نمرات بالا در هر خرده مق

قرار گرفته  ی( مورد هنجاریاب1312 یتوسط)حسن یدر فرهنگ ایران یجانه یشناخت یمپرسشنامه تنظ یباشد. نسخه فارس یم

 یها و رواییاسخرده مق ینب یبا استفاده ازچرخش وریمکس همبستگ یمؤلفه اصل یلتحل یهایوهبه ش یاسمق یاست. روای

فرم کوتاه نسخه  یاسنشان داد که نه خرده مق 82/2تا 28/2بادامنه   اخکرونب یقرار گرفت. نتایج آلفا یمورد بررس یملاک

درصد واریانس،  21 ینیضمن تب یمؤلفه اصل یلهستند. تحل یاعتبار مطلوب یدارا یجانه یشناخت یمپرسش نامه تنظ یفارس

 (.1311را مورد حمایت قرار داد)زهتاب، یجانه یشناخت یمپرسشنامه تنظ یاصل ینه عامل یالگو

شده استفاده  ین( تدو1112،و مارتنز ینرر)که توسط  یرقابت یحاضر از پرسشنامه اضطراب حالت یقدر تحق ینبر ا علاوه

 سه خرده یو دارا کندیم یریگمهم را اندازه یدادرو یااز مسابقه  یشپ یرقابت یپرسشنامه اضطراب حالت یناست. ا یدهگرد

 22متشکل از  یرقابت یاعتماد به نفس. پرسشنامه اضطراب حالت -3 ناختیاضطراب ش -2 یاضطراب جسمان -1است.  یاسمق

 باشدیم یلینسبتا و خ ی،ازههرگز، تا اندا یفط یهبر پا یکرتل یاچهار درجه یاس. پاسخ به سوالات بر اساس مقباشدیسوال م

شده  یگذارصورت معکوس نمره به 12. لازم به ذکر است که سوال یافتاختصاص  2-3-2-1به هر پاسخ نمره  یبو به ترت

پرسشنامه در مطالعات  یناست. ا 32و حداکثر نمره  1که حداقل نمره  آیدیهر خرده آزمون نمره مجزا بدست م یاست.برا

 بیپرسشنامه را با استفاده ضرا ینا یاییبرخوردار بوده است. پا یکاف یاییو پا ییاستفاده شده و از روا اریبس یو داخل یخارج

 گریحالت به حالت د یکاز  یازامت ینکها یلبه روش آزمون مجدد به دل یاییکه پا یرااند. زقرار داده یابیکرونباخ مورد ارز یآلفا

 (peter etal, 2221) این پرسشنامه توسط یدرون ی. ضریب پایایباشدیمناسب نم کندیم ییرتغ یاضطراب حالت یاسدر مق

این آزمون را مناسب  یکه در ایران انجام گرفته است روای یمطالعات همچنیناست. گزارش شده 83/2و 81/2 یببه ترت

بدست  12/2تا  21/2نباخ از کرو یآلفا یب. دامنه ضرا82/2(: 1381پور )/.؛ محسن88(: 1382) یریداده اند شمش یصتشخ

عامل  ی، برا 81/2تا  21/2 یشناخت املع یکرونباخ را برا یآلفا یب. آنها ضرادهدیرا نشان م یثبات درون ینکه بالاتر آیدیم

 p<21/2در سطح احتمال  یمحاسبه نمودند که همگ 12/2تا  88/2عامل اعتماد به نفس برابر  یو برا 83/2تا  82/2 یجسمان

 (.1312و همکاران ،  یبود)قاسم اردیمعن



 نتایج

 های توصیفی و آزمون شاپیرو ویلکز برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها: آماره1جدول 

 تعداد گروه منبع متغیر

 ویلکز-آزمون شاپیرو های توصیفیآماره

 کمترین
بیشتری

 ن
 .W df Sig انحراف استاندارد میانگین

 هیجانتنظیم شناختی 
 2,228 22 2,182 3,22 13,32 22 22 22 تیزهوش

 2,232 22 2,131 1,32 12,31 21 21 22 عادی

 

 خودسرزنشگری
 2,322 22 2,182 2,12 2,81 12 3 22 تیزهوش

 2,112 22 2,131 1,22 2,21 1 3 22 عادی

 پذیرش
 2,112 22 2,182 1,22 1,21 8 2 22 تیزهوش

 2,221 22 2,111 1,28 2,21 1 2 22 عادی

 تمرکز بر فکر
 2,112 22 2,182 1,32 1,12 8 2 22 تیزهوش

 2,111 22 2,132 1,31 2,22 1 2 22 عادی

 تمرکز مجدد مثبت
 2,121 22 2,181 1,22 1,12 2 2 22 تیزهوش

 2,118 22 2,131 1,32 1,21 8 3 22 عادی

تمرکز مجدد بر برنامه 

 ریزی

 2,282 22 2,121 1,23 2,22 1 2 22 تیزهوش

 2,212 22 2,128 1,12 1,11 8 3 22 عادی

 ارزیابی مجدد مثبت
 2,232 22 2,188 1,21 2,22 1 2 22 تیزهوش

 2,122 22 2,132 1,22 1,22 8 3 22 عادی

 کم اهمیت شماری
 2,321 22 2,182 1,32 1,21 8 2 22 تیزهوش

 2,122 22 2,122 1,21 1,22 8 3 22 عادی

 فاجعه نمایی
 2,118 22 2,181 2,11 2,31 8 1 22 تیزهوش

 2,212 22 2,111 1,22 1,12 8 2 22 عادی

 دیگر سرزنشگری
 2,123 22 2,182 1,12 2,22 1 2 22 تیزهوش

 2,211 22 2,122 1,12 1,21 8 3 22 عادی



 اضطراب رقابتی
 2,231 22 2,188 2,11 22,22 82 21 22 تیزهوش

 2,222 22 2,121 12,22 21,12 88 21 22 عادی

 

 یاضطراب شناخت
 2,182 22 2,122 2,22 22,11 22 11 22 تیزهوش

 2,321 22 2,112 2,22 21,11 32 12 22 عادی

 یاضطراب جسمان
 2,222 22 2,128 2,21 23,21 22 21 22 تیزهوش

 2,212 22 2,113 2,11 21,32 31 11 22 عادی

 اعتماد به نفس
 2,322 22 2,182 2,12 21,22 31 22 22 تیزهوش

 2,222 22 2,132 2,13 22,21 21 12 22 عادی

در گروه تیزهوش  (32/13 ± 22/3)برابر با  جانیه یشناخت میتنظ، میانگین و انحراف معیار برای 1با توجه به اطلاعات جدول 

در گروه تیزهوش  (22/22 ± 11/2)در گروه عادی و میانگین و انحراف معیار برای اضطراب رقابتی برابر با  (31/12 ± 32/1)و 

 یابیارزهای تنظیم شناختی هیجانی، در گروه تیزهوش در گروه عادی محاسبه شده است. در بین مولفه (12/21 ± 22/12)و 

 (21/2 ± 21/1)در گروه عادی پذیرش با میانگین و انحراف معیار  و (22/2 ± 21/1)با میانگین و انحراف معیار  مجدد مثبت

در گروه تیزهوش و کم اهمیت شماری   (81/2 ± 12/2)دارای بیشترین میانگین و خودسرزنشگری با میانگین و انحراف معیار 

های اضطراب رقابتی، اعتماد به نفس باشد. در بین مولفهدارای کمترین میانگین می (22/1 ± 21/1)با میانگین و انحراف معیار 

در گروه عادی  (21/22 ± 13/2)در گروه تیزهوش و با میانگین و انحراف معیار  (22/21 ± 12/2)با میانگین و انحراف معیار 

در گروه تیزهوش و اضطراب  (11/22 ± 22/2)دارای بیشترین میانگین و اضطراب شناختی با میانگین و انحراف معیار 

باشد. همچنین با توجه به اینکه تعداد نمونه دارای کمترین میانگین می (32/21 ± 11/2)ا میانگین و انحراف معیار جسمانی ب

ها از آزمون شاپیرو ویلکز استفاده شده است. نتایج آزمون باشد جهت ارزیابی نرمال بودن دادهنفر می 32هر گروه کمتر از 

های ( و برای سنجش فرضیهp>21/2که نمرات متغیرها، دارای توزیعی نرمال بوده ) دهدشاپیرو ویلکز در جدول بالا نشان می

 های پارامتری استفاده کرد.پژوهش باید از آزمون

 ی، با توجه بهو عاد زهوشیدانش آموزان ت نیببه منظور سنجش میزان تفاوت اضطراب رقابتی و تنظیم شناختی هیجان در 

-همگونی واریانس 1لون لیل واریانس یک راهه استفاده شده است. لذا ابتدا، با استفاده از آزمونها از آزمون تحنرمال بودن داده

 است. نتایج آزمون در جدول زیر ارائه شده است.ها بررسی شدهها در گروه

 هاهمگنی واریانس : آزمون2جدول 

 .F df1 df2 Sig منبع تغییر

 2,111 38 1 1,211 تنظیم شناختی هیجان

 2,228 38 1 1,122 خودسرزنشگری

                                                             
1 Leven 



 2,113 38 1 2,223 پذیرش

 2,222 38 1 2,213 تمرکز بر فکر

 2,113 38 1 1,218 تمرکز مجدد مثبت

تمرکز مجدد بر برنامه 

 ریزی
2,211 1 38 2,111 

 2,121 38 1 2,323 ارزیابی مجدد مثبت

 2,212 38 1 2,183 کم اهمیت شماری

 2,218 38 1 1,112 فاجعه نمایی

 2,822 38 1 2,222 دیگر سرزنشگری

 2,211 38 1 2,222 اضطراب رقابتی

 2,222 38 1 2,113 یاضطراب شناخت

 2,222 38 1 1,318 یاضطراب جسمان

 2,212 38 1 2,122 اعتماد به نفس

 

 (.p>21/2ها همگن می باشند )با توجه به نتایج حاصل از تحلیل آزمون لون واریانس

 یو عاد زهوشیدانش آموزان ت نیب جانیه یشناخت میتنظی و اضطراب رقابت: آزمون آنوا برای بررسی تفاوت 3جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع متغیر

 اضطراب رقابتی

 2,222 1,232 132,122 1 132,122 بین گروه

 - - 12,123 38 3132,222 درون گروه

 - - - 31 2221,122 کل

 یاضطراب شناخت

 2,231 1,211 11,222 1 11,222 بین گروه

 - - 13,221 38 111,122 درون گروه

 - - - 31 131,122 کل

 یاضطراب جسمان
 2,232 2,212 22,221 1 22,221 بین گروه

 - - 12,232 38 221,112 درون گروه



 - - - 31 131,121 کل

 اعتماد به نفس

 2,228 2,222 111,221 1 111,221 بین گروه

 - - 11,312 38 181,112 درون گروه

 - - - 31 222,121 کل

تنظیم شناختی 

 هیجان

 2,211 2,232 1,221 1 1,221 بین گروه

 - - 22,112 38 212,212 درون گروه

 - - -- 31 823,221 کل

 خودسرزنشگری

 2,222 8,322 32,222 1 32,222 بین گروه

 - - 3,821 38 122,122 درون گروه

 - - - 31 121,122 کل

 پذیرش

 2,221 2,211 12,122 1 12,122 بین گروه

 - - 2,212 38 122,322 درون گروه

 - -  31 112,222 کل

 تمرکز بر فکر

 2,212 2,182 12,122 1 12,122 بین گروه

 - - 1,832 38 21,822 درون گروه

 - - - 31 81,122 کل

تمرکز مجدد 

 مثبت

 2,231 1,211 2,221 1 2,221 بین گروه

 - - 1,388 38 12,212 درون گروه

 - - - 31 12,221 کل

تمرکز مجدد بر 

 برنامه ریزی

 2,221 1,123 13,221 1 13,221 بین گروه

 - - 2,112 38 12,112 درون گروه

 - - - 31 112,321 کل

ارزیابی مجدد 

 مثبت

 2,211 2,222 12,122 1 12,122 بین گروه

 - - 2,812 38 122,222 درون گروه

 - - - 31 123,122 کل



 کم اهمیت شماری

 2,112 2,211 2,221 1 2,221 بین گروه

 - - 2,232 38 82,112 درون گروه

 - - - 31 82,121 کل

 فاجعه نمایی

 2,221 1,222 2,221 1 2,221 بین گروه

 - - 1,211 38 22,112 درون گروه

 - - - 31 12,221 کل

 دیگر سرزنشگری

 2,222 1,112 13,221 1 13,221 بین گروه

 - - 2,383 38 12,112 درون گروه

 - - - 31 123,221 کل

، 212/2، برای اضطراب جسمانی برابر با 232/1بدست آمده برای اضطراب رقابتی برابر با  F، مقدار 3با توجه به اطلاعات جدول 

، برای تمرکز بر فکر برابر 211/2، برای پذیرش برابر با 322/8، برای خودسرزنشگری برابر با 222/2برابر با  اعتماد به نفسبرای 

یی برابر با فاجعه نما، برای 222/2برای ارزیابی مجدد مثبت برابر با  ،123/1، برای تمرکز مجدد بر برنامه ریزی برابر با 182/2با 

 21/2کمتر از  38و  1باشد و سطح معنی داری این مقادیر با درجه آزادی می 112/1، برای دیگر سرزنشگری برابر با 222/1

، تنظیم شناختی د به نفساعتماتوان نتیجه گرفت، بین اضطراب رقابتی، اضطراب جسمانی، (. پس می>21/2Pباشد )می

 نیبیی، دیگر سرزنشگری فاجعه نماریزی، ارزیابی مجدد مثبت، هیجان، پذیرش تمرکز بر فکر، تمرکز مجدد بر برنامه

بین  21/2. اما با توجه به بالا بودن سطح معناداری از مقدار استاندارد تفاوت معنادار وجود دارد یو عاد زهوشیآموزان تدانش

 .داردنتفاوت معنادار وجود  یو عاد زهوشیآموزان تدانش نیبی شناخت و اضطراب مجدد مثبت ی، تمرکزرشما یتکم اهم

 یریگ یجهبحث و نت

 که صورت بدین معناداری دارند، تفاوت هم با هیجان شناختی تنظیم لحاظ از عادی و تیزهوش آموزاندانش داد نشان نتایج

 اییدت پژوهش دوم فرضیه بنابراین. بود عادی آموزاندانش از بالاتر هوش تیز آموزاندانش بین در هیجانی شناختی تنظیم نمره

سلطانی و همکاران،  طهور )احمدی ،(1313(، )نریمانی و همکاران ،1313فر و همکاران، ی)پرتویهایافته با نتیجه این. شد

 همسو cross et al،) sayler et al,2211))،,2211) (zeidner et al،(2212 ،(1313 سرحدی، و )جناآبادی ،(1313

 تنظیم. است مرتبط زندگی مختلف هایحوزه در موفقیت عدم یا موفقیت با هیجان تنظیم شناختی گفت توانمی. است

 هایموقعیت ازجمله مختلف هایحوزه در را فرد عملکرد تواندمی پشتکار و بودن منظم نشدن، دلسرد عواطف، هیجانات،کنترل

 انعم تواندمی درس کلاس محیط در تنظیم هیجان. دهد قرار تیزهوش افراد زمره در را آموز دانش و نماید بینی پیش تحصیلی

(. 1313کند)میکائیلی و همکاران،  مضاعف را آموز دانش و تلاش گردد آموزانخستگی دانش و کسالت ناامیدی، دلزدگی،

هیجانی  و احساسی حالتهای شدت دادن تغییر و کردن تنظیم نگهداری، آغاز، فرایند بردارنده هیجان در شناختی تنظیم

 اثیرت تحت مختلف هایدر زمینه را فرد عملکردهای که است فیزیولوژیکی فرایندهای و هیجان با مرتبط یهاانگیزش درونی،

 که باور این مانند دارند، منفی شناختهایی و باورها خود، هایهیجان یدرباره که (. افرادی(marc et al,2212میدهد قرار

 مختص فقط هستند، شرمندگی یمایه آورند،می در پای از را آنان و یابندمی ادامه تا ابد هستند، معنی بی آنها هایهیجان

 ندگیدرما آنها احساس برابر در بیشتری احتمال به شد؛ نخواهند اعتباریابی گاه هیچ و نیستند بیان قابل آنها هستند، خود



 قیتموف کاهش و تحصیل به رغبتی باعث بی استرس و درماندگی احساس این که شوندمی استرس دچار بیشتر و کنندمی

 ای ترمثبت هایدیدگاه از که دیگر افراد برخی. تیزهوشان تا در شودمی دیده عادی افراد در بیشتر هاویژگی این گردد؛می

 و دارمعنی آنها برای اشخاص این هایهیجان کنند، اعتباریابی توانندمی بیشتر مند باشند،بهره هیجان به نسبت تر انطباقی

 نتیجه در .شوندقلمداد می گذرا بلکه نبوده، مدت طولانی و نیستند خود به منحصر نبوده، شرمندگی یمایه پذیرش است، قابل

 را مختلف هایفعالیت بود خواهند قادر رغبتو  میل با و دهدمی قرار تاثیر تحت را اشخاصی چنین کمتر منفی هایهیجان

 جزو و باشند ترموفق نیز تحصیل در کندمی کمک آنها به هااین ویژگی شوند،می منفی حالتهای دچار کمتر و کنند دنبال

 هایهیجانتنظیم  برای منفی هایشیوه از که افرادی(. 1311 تقلیدآباد و همکاران، قربانی) قلمداد شوند تیزهوش آموزاندانش

 .کنندمی تجربه نیز را استرس بالاتری سطح و کنندمی درماندگی احساس گوناگون شرایط در کنند،می استفاده خود

 رد فرد شودمی باعث آنهاست، مدیریت و هابا هیجان موثر مقابله در ناتوانی از ناشی که منفی هیجانی شناختی جویینظم

 یا و ریپرخاشگ افزایش سبب هیجان شناختی تنظیم راهبردهای به دسترسی محدود. دکن ناتوانی احساس نیز تحصیلی زمینه

 شودمی باعث و کندمی ایجاد فرد در نیز را رفتگی تحلیل هایزمینه و شودمی فردی بین افزایش مشکلات و افسردگی

 بین روابط در فرد که شودمی باعثها هیجان مدیریت توانایی. نشود قلمداد تیزهوش و نباشد موفقیت کسب به قادر آموزدانش

 هر در و گیرد قرار ناخوشایند وقایع تاثیر تحت وکمتر کند استفاده مناسب مقابلهای راهبردهای از مشکلات بروز هنگام و فردی

 تنظیم توانایی که رسدمی نظر به منطقی شد گفته آنچه به توجه با(. 1312 صالحی و همکاران،) باشد سرآمد شرایطی

 .باشد عادی آموزاندانش از بالاتر هوش تیز آموزاندانش بین هیجان در شناختی

 آموزانبالاتر از دانش یزهوشانت یهایرستانآموزان دب ین دانشدر باضطراب رقابتی دهد که سطح  یمطالعه نشان م یجنتا

 و همکاران  صورت گرفته است در ییتوسط خانم قهقا ی کهو جمع بند یشینپ یقاتتحق یجبا نتا یافته یناست. که ا عادی

 یو نظر بلند و رفاه یهمچون تقو یرازاز شهر ش ییهای نمونهپژوهشگران بر رو یگرد یجبا نتا ینباشد. همچن یراستا م یک

 ینه اه بتوان گفت با توج یج مینتا یین. در تبباشدیمشابه نم یالاسلام یخو ش یج خیرها با نتایافته یندارد، اگر چه ا یهمخوان

،  چون تصور از خود ییهایژگیو ، از یبه علت برخوردار یزرا داشته و ن یدادهارو ینیب یت پیشقابل یزهوشانکه دانش آموزان ت

 ینتوان چن یم یدانش آموزان عاد به بالاتر نسبت یستگیو شا یتاحساس کفا یزو ن خود ی حرمتخودکارآمد ینهمچن

ته و با داش یزندگ یلحل مسا یبرا موثرتری بهتر و یآور یشده سبک رو یاد یصدر خصا یبرتر دلیل استدلال کرد که آنها به

 کمتر دچار یزندگ یاسترس زا یدادهایرو اثر در ینهراسند. بنابرا یها نمیهها و تنبخود از شکست عملکرد بهتر از یابیارز

  نانجام گرفته توسط نور بالا و همکارا یهایبه بررس توجه برخوردارند. با یبهتر یشوند و از سلامت روان یم نگرانی اضطراب و

 برآورد شده است. % 21کشورمان  سطح ساله و بالاتر در 11در افراد  یاختلالات روان یوعش یزانم

 خاص یاییپژوهش به گروه و منطقه جغراف یجبودن نتا یر محدودنظ هایییتبا محدود یگرپژوهش حاضر، مانند هر پژوهش د

 پژوهش به جز پرسشنامه و تعداد کم نمونه یگرد ی پژوهشیاز ابزارها یریگ، عدم بهرهستان بناب(شهر یزهوشآموزان تدانش)

 شتریو با حجم نمونه ب یاییمناطق جغراف یگر، سایرد یپژوهش در جامعه آمار ینا یرکه نظ یشودم یشنهادپ بنابراینمواجه بود.
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Abstract 

The purpose of this study was to compare Cognitive Emotion Regulation and Competitive 

Anxiety among gifted and normal students. The second period of Bonab city was in the 

academic year 1311-1111. Sample size was selected based on the statistical population of 

the two groups of boys (22 normal boy students and 22 gifted boy students) using cluster 

sampling method. By selecting 2 schools (1 normal and 1 gifted) from the gifted and normal 

schools and then 1 class from each school, the students answered the questionnaire 

questions. Cognitive emotion regulation variable was used to obtain data and Rainer and 



Martens (1112) questionnaire was used for competitive anxiety variable. Data were analyzed 

by one-way analysis of variance. The results showed that there is a difference between 

cognitive emotion regulation and competitive anxiety in gifted and normal student. 
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