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 چکیده

ت مثب تنظیم هیجانیپژوهش حاضر با هدف مقايسه 

و توانايی شممناختی در دو  خود ارزشمممندیو منفی، 

به  صمممورت گرفت. یگروه نوجوانان تیزهوش و عاد

ظور  ن م ين  فر 120ا نش ن موزان مممدار  از دا آ

ای گیری خوشممهتیزهوشممان و عادی بر اسمما  نمونه

شهر انتخاب چند مرحله شهر بو سطح  ای از مدار  

در  به طور انفرادی دانش آموزاندر نهايت . شمممدند

خود هممای شمممنمماختی، تنظیم هیجممان و توانممايی

نشممان نتايج  .مورد مطالعه قرار گرفتند ارزشمممندی

تفمماوت بین دو گروه نوجوانممان تیزهوش و  دهنممده

عاد نايی شمممناختی، تنظیم هیجان و  عادی در اب توا

نوجوانان تیزهوش  ، به طوری کهبود خود ارزشمندی

مشممرور را  خود ارزشمممندیبیش از نوجوانان عادی 

 خود ارزشمممندیرسممد به نظر می. ردندکتجربه می

ناختی و تنظیم هیجان مشرور در مقايسه با ابعاد ش

Abstract 
The purpose of the present study was to 

compare positive and negative 

emotional regulation, cognitive ability 

and Contingencies of self-worth in two 

groups of gifted and normal 

adolescents. For this purpose, 120 

persons of gifted and normal students, 

based on multi-stage cluster sampling 

were selected from schools in the city of 

Bushehr. Finally, the students 

individually in cognitive abilities, 

emotional regulation and Contingencies 

of self-worth were studied. The results 

showed differences between the two 

groups of gifted and normal 

adolescents, So that gifted adolescents 

were experiencing more than normal 

adolescent's contingent self-worth. It 

seems that the Contingencies of self-

worth ompared with cognitive 

dimensions and emotion regulation, 

more prominent role in explaining 

educational differences Gifted and 

normal students. 
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 مقدمه

است که دربردارنده رشد و بلوغ شناختی، هیجانی  سالیبزرگنوجوانی دوره زمانی بین کودکی و 

اين تغییر و دگرگونی نه تنها در حیطه رشد فیزيولوژيکی  .(2005، 1و اجتماعی بوده )سیسک و زِهر

از دوران بنابراين، انتقال . (0200، 2ونگدهد )سممايفرت و هافکه به شممدت آشممکار هسممتند ر  می

( اما سمممرعت و میزان تغییرات اين دوره بیش از توان و 1985، 3نوجوانی گريزناپذير اسمممت )پراي 

ست )ديوي ظرفیت مقابله ست که 2003، 4ای نوجوان ا ستر  در نوجوان ا ( و نتیجه آن، پديده ا

قشر  تارهایساخ بر تأثیربا استر  (. 2002، 5اکنون به خوبی بازشناخته شده است )بیئرن و مازانو

صاحب سر بر مزاحم افکار و نگرانی تولید و با (PFCپیشانی مغز )پیش  و رقابت به حافظه منابع ت

سنکمی های تهديدآمیزمحرک جذب ترجیحاً توجهی منابع کشمکش پرداخته و ، دراک 6شوند )آي

  .(2007، 9و کالوو 8، سانتو 7شان

 هاتوانايی از وسمممیعی گسمممترة بوده و غزم سممماختار و رفتار بین رابط شمممناختی هایتوانايی

سخ، توجه، بازداری ،ريزیبرنامه) سئله، حل پا  را( شناختی پذيریو انعطاف تکالیف زمانهم انجام م

 11(ERجويی، تنظیم هیجان )يک نوع ديگر از توانايی خود نظم (.2008، 10)مادريگال گیردبرمی در

ها در اسمممت و دربردارنده مديريت فعال هیجان اسمممت که طی دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته

سخ سخپیگیری اهداف هیجانی، همچنین آغازگری پا های هیجانی های هیجانی جديد يا تغییر در پا

 (. 2011تامپسون، است )از طريق اعمال فرايندهای تنظیمی 

                                                           
1 -Sisk, Zehr 

2 -Seifert, Hoffnung 

3- Price 

4 -Davis 

5 -Byrne, Mazanov 

6 - Eysenck 

7 - Derakshan 
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و تعديل  ای از فرايندهای خودکار و کنترل شده درگیر در آغاز، نگهداریتنظیم هیجان مجموعه

رو  ، میلزوبوقوع، شممدت و اسممتمرار حایت هیجانی اسممت ) تنظیم بر اين اسمما ، (. 1،2012نشممِ

، اسمممنو، )جاکوب  های مختلف زندگی مرتبط اسمممتهیجان با موفقیت يا عدم موفقیت در حوزه

عالوه بر اين، بیان شمممده اسمممت که (. 2008، 2و همکاران گرسمممی، مِنا ويسمممیلیگام، بالير، چارنی

تری از تجارب هیجانی و مواجهه های شممناختی بای ممکن اسممت الگوی مثبتآموزان با توانايیشدان

سبت به دانش شناختی پايین تجربه کنند )گوتزهیجانی ن ، 3ن و هال، پرکل، پیکريآموزان با توانايی 

 و ، اسممتراند، اسمممیتبینی بروندادهای تحصممیلی )ديریتوانايی شممناختی نه تنها در پیش. (2007

، 5اجتماعی اهمیت محوری دارد )زاگروسمممکی-های مالی و اقتصمممادی( و موفقیت2007، 4فرناندز

های اصمملی ارزيابی-خود هایمؤلفهيکی از  عنوانبه خود ارزشمممندیبلکه احسمما  فرد از  .(2007

(CSE)6کند و نمرات بایی توانايی شممناختی و موفقیت تحصممیلی را تقويت می ، ارتبار مثبت بین

 (. 2009، 7شود )روسوپا و اسکوردرمنجر به افزايش انگیزش و عملکرد فرد می ارزيابی-دخو

شممود کلی شمماخصممی مهم در سممالمت روان و رشممد مثبت در نظر گرفته می خود ارزشمممندی 

موجب افزايش سالمت عمومی و احسا   خود ارزشمندی(. 2011، 8، سافنبورن و اُمیدسن)هوگن

 داردطه رابو با انگیزش پیشرفت و همچنین موفقیت تحصیلی  شدهوزان آمخوشبختی در بین دانش

ريزی خود را بر تحصممیالت پايه خود ارزشمممندیآموزان (. بیشممتر دانش2004، و بارونز کراکر ،9)نیا

آنان با  خود ارزشمممندیدارند، که احتمال زياد  10ارزشمممندی مشممرور تحصممیلید کنند يا خومی

 (. 2003 يابد )کراکر و همکاران،و با نتايج منفی کاهش می نتايج مثبت تحصیلی افزايش

د بر عملکر و توانايی تنظیم هیجان خود ارزشمممندی ،توانايی شممناختی توان گفتدر مجموع می

صیلی دانش سازه. لذا با توجه به اهمیت تأثیرگذارندآموزان تح مطرح  هایدر نظر گرفتن روابط بین 

های موجود در به اين صممورت که آيا تفاوت شممودمشممخم میحوزه  اين درضممرورت پژوهش  شممده

های شناختی است که منجر به عملکرد بهتر نوجوانان تیزهوش و عادی در زمینه بایتر بودن توانايی

های شممناختی گردد يا اينکه سممازه تنظیم هیجان که دارای روابط نزديک با توانايیتیزهوشممان می

ست و نیز تنظیم هیجان در اين ب ضر پژوهشبنابراين، هدف  .ین نقش داردا سه حا سی مقاي ی ابرر

                                                           
1 - Webb, Miles, Sheeran 

2 - Jacobs, Snow, Geraci, Meena Vythilingam, Blair, Charney 

3 - Goetz, Preckel, Pekrun, Hall 

4 - Deary, Strand, Smith, Fernandes 

5 . Zagorsky 

6 . core self-evaluations 

7 . Rosopa, Schroeder 

8 - Haugen, Säfvenbom, Ommundsen 

9 . Niiya 

10 . Academic contingencies of self-worth 
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شناختی شمندیو تنظیم هیجان  ،توانايی  ست تا مقدار و  خود ارز بین نوجوانان تیزهوش و عادی ا

 .مورد بررسی قرار گیردها بین اين دو گروه زان تفاوتمی
 

 پژوهش روش

های توصیفی از نوع به طرح هامتغیرها و مقايسه گروه کاریدستپژوهش حاضر با توجه به عدم 

مقطع آموزان دانش کلیه مطالعه حاضممر آماری جامعهای( تعلق دارد. پ  رويدادی )علی/مقايسممه

سطه  شهر متو شهر سطح  نفر از  60مدار  عادی و  آموزاننفر از دانش 60نهايت  بودند که در بو

شاندانش صورت آموزان مدار  تیزهو شهنمونه به  سه منطقه  بین ازای لهچند مرح ایگیری خو

 شدند.  انتفاعی( انتخابآموزشی )شامل مدار  دولتی و غیر

 پژوهش ابزارهای

   شمندیمقیا شرور خود ارز شمندیمقیا  : م شرور يک مقیا   خود ارز شی خودم  گزار

(. بررسمممی 2003)کراکر و همکاران، اسمممت خرده مقیا   7و از  سمممؤال 35اسمممت که دارای 

نامه در نمونه جمعیتی ايرانی نشممان داد که دامنه ضممرايب جی اين پرسممشسممنهای روانويژگی

به  83/0کل مقیا  نیز  آلفایقرار داشت و ضريب  84/0تا  75/0خرده مقیا  از  7برای  آلفای

 (.1392)مرزبان، کاوه فارسانی و بهرامی، آمد  دست

 از  ایهای شناختی و سیاههتوانايیهای روزانه نیازمند ای از فعالیتسیاهه .های شناختیتوانايی

کارکردهای شممناختی مغز مشممتمل بر حافظه، اقسممام توجه )انتخابی، انتقالی، تقسممیم شممده و 

صمیمپايدار(، برنامه شناخت اجتماعی را میريزی، ت های ويژگی( 1392سنجد. نجاتی )گیری و 

میزان آلفای کرونبا  نشممان داده شممده اسممت به طوری که  برای اين ابزار مطلوبسممنجی روان

سط نجاتی ) شده تو سش1392گزارش  ستگی آزمون 83/0نامه ( برای اين پر باز آزمون -و همب

 معنادار بود.  01/0آن در سطح 

 جويی شمممناختی هیجاننامه نظمپرسمممش(CERQ1 :ی نظم جويی هیجان يک نامهپرسمممش

سش سايی راهبردهای مقابلهنامهپر شنا ست که جهت  شناختی افراد پ  از ی چند بعدی ا ای 

يا موقعیت گیرد. فرم کوتاه شمممده اين های منفی مورد اسمممتفاده قرار میتجربه کردن وقايع 

 9های مذکور باشممدخرده مقیا ماده می18نامه يک ابزار خود گزارشممی اسممت و دارای پرسممش

شناختی را ارزيابی می شکند. نمرات بای در هر خرده مقیا  بیانگر میزان راهبرد  ستفاده بی تر ا

ستر  شد )گارنفسکیزا و منفی میاز راهبرد مذکور در مقابله و مواجهه با وقايع ا  ،و همکاران با

ی نظم جويی هیجان نامه(. در فرهنگ ايرانی هم اعتبار و روايی مطلوبی برای پرسمممش2001

 .(1390گزارش شده است )حسنی، 

                                                           
1 - Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 
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              هايافته

 تیزهوشانگروه ) دودر  پژوهشانحراف معیار متغیرهای به ترتیب میانگین و  1در جدول شماره 

 ( درج گرديده است. عادیو 

 نوجوانان در و توانايی شناختی خود ارزشمندیتنظیم هیجان، توصیفی  هاینمره .1 جدول

 در هر گروه( نفر 60)تعداد =  عادی و تیزهوش

 شاخم

 متغیر

 عادی تیزهوشان

 استاندارد نحرافا میانگین استاندارد انحراف میانگین

 57/0 75/13 60/0 35/16 سن

 87/1 91/4 74/1 26/5 مالمت خويش

 36/2 43/5 20/2 68/5 پذيرش

 86/1 13/7 56/1 36/6 نشخوارگری

 14/2 31/6 80/1 03/5 تمرکز مجدد مثبت

 06/2 50/7 64/1 83/6 ريزیتمرکز مجدد بر برنامه

 70/1 61/7 92/1 68/6 ارزيابی مجدد مثبت

 95/1 58/6 04/2 06/6 گیریديدگاه

 86/1 65/4 53/1 76/4 فاجعه سازی

 58/1 40/4 22/1 03/4 مالمت ديگران

 93/4 33/17 54/4 55/16 ديگران تائید

 72/4 88/19 97/2 46/21 ظاهر

 49/7 63/24 97/3 20/28 رقابت

 34/6 05/23 89/3 70/25 شايستگی تحصیلی

 23/5 43/24 67/3 15/26 عشق خانوادگی

دامنیپاک  28/26 27/5 46/23 96/5 

 99/5 51/28 21/4 01/31 عشق به خدا

 53/5 51/22 44/3 28/23 حافظه

 66/5 59/18 13/3 70/20 کنترل مهاری و توجه انتخابی

گیریتصمیم  66/17 21/3 89/18 66/5 

ريزیبرنامه  13/10 62/2 31/10 44/3 

 62/3 71/8 31/2 73/8 توجه پايدار

 01/3 55/6 41/2 01/7 شناخت اجتماعی

پذيری  شناختیانعطاف  60/13 23/3 95/12 11/4 
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ماره جدول در فاوت  1 شممم پايیننمره بینت یانگینر تهای  عاد  هام لب اب جاندر اغ  تنظیم هی

-نتايج تحلیل، از آزمون کولموگروف ارائهقبل از شود. مشاهده می عادی نسبت به تیزهوش نوجوانان

برای بررسممی فرب برابری واريان  خطای  2برای بررسممی نرمال بودن و از آزمون لون 1یرنوفاسممم

 درج گرديده است. 2که نتايج آن در جدول  متغیر وابسته استفاده شد

نتايج آزمون  اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزيع نمرات و -لموگروف وآزمون ک. 2جدول 

 هاروهگ لون برای بررسی برابری واريان 
 آزمون لون K-Sآزمون  

 سطح معناداری ارزش آزمون نتیجه Zآماره  متغیر

 379/0 779/0 نرمال 730/0 مالمت خويش

 872/0 026/0 نرمال 456/0 پذيرش

 211/0 58/1 نرمال 09/1 نشخوارگری

 175/0 23/3 نرمال 55/1 تمرکز مجدد مثبت

 111/0 63/6 نرمال 27/1 ريزیتمرکز مجدد بر برنامه

 289/0 13/1 نرمال 00/1 ارزيابی مجدد مثبت

 859/0 032/0 نرمال 730/0 گیریديدگاه

 154/0 77/3 نرمال 913/0 فاجعه سازی

 119/0 61/5 نرمال 548/0 مالمت ديگران

 494/0 472/0 نرمال 822/0 ديگران تائید

 113/0 41/6 نرمال 00/1 ظاهر

 241/0 48/17 نرمال 55/1 رقابت

 395/0 63/16 نرمال 36/1 شايستگی تحصیلی

 253/0 80/3 نرمال 00/1 عشق خانوادگی

دامنیپاک  437/0 609/0 نرمال 46/1 

 148/0 00/4 نرمال 09/1 عشق به خدا

 224/0 39/8 نرمال 822/0 حافظه

 190/0 49/14 نرمال 49/1 کنترل مهاری و توجه انتخابی

گیریتصمیم  312/0 56/10 نرمال 753/0 

ريزیبرنامه  123/0 32/5 نرمال 00/1 

 112/0 32/10 نرمال 00/1 توجه پايدار

 224/0 25/5 نرمال 00/1 شناخت اجتماعی

پذيری  شناختیانعطاف  253/0 31/1 نرمال 913/0 

                                                           
1 - Test Kolmogorov - Smirnoff 

2- Leven's Test of Equality of Error Variance 
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ها برقرار است. همچنین نتايج آزمون دهد که مفروضه نرمال بودن دادهنشان می 2نتايج جدول 

دار معنی ارزش آزمون لوناين موارد  همهدهد، زيرا در ها را نشان میگروه ی واريان لون فرب برابر

ها برقرار بود و اسممتفاده از مدل تحلیل های اين نمرهنشممده اسممت. بنابراين فرب همسممانی واريان 

 .است بالمانعواريان  

 

 و عادی نوجوانان تیزهوش در متغیرهای پژوهشتحلیل واريان  تک متغیره  .3 جدول
منبع  متغیر

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

درجه 

یآزاد  

F  سطح

 معناداری

 اتا

(η  (2  

 

بین  مالمت خويش

 گروهی

67/2 67/2 1 813/0 369/0 007/0 

بین  پذيرش

 گروهی

18/1 18/1 1 225/0 636/0 002/0 

بین  نشخوارگری

 گروهی

82/20 82/20 1 11/7 009/0 058/0 

بین  دد مثبتتمرکز مج

 گروهی

08/48 08/48 1 06/12 001/0 094/0 

-تمرکز مجدد بر برنامه

 ريزی

بین 

 گروهی

49/14 49/14 1 11/4 045/0 034/0 

بین  ارزيابی مجدد مثبت

 گروهی

87/26 87/26 1 02/8 005/0 065/0 

بین  گیریديدگاه

 گروهی

93/6 93/6 1 72/1 192/0 015/0 

بین  فاجعه سازی

 گروهی

367/0 367/0 1 125/0 724/0 001/0 

بین  مالمت ديگران

 گروهی

53/3 53/3 1 75/1 188/0 015/0 

بین  ديگران تائید

 گروهی

44/19 44/19 1 851/0 358/0 007/0 

بین  ظاهر

 گروهی

90/80 90/80 1 12/5 025/0 042/0 

بین  رقابت

 گروهی

24/442 24/442 1 55/12 001/0 098/0 

بین  شايستگی تحصیلی

 روهیگ

15/255 15/255 1 50/9 003/0 076/0 
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منبع  متغیر

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

درجه 

یآزاد  

F  سطح

 معناداری

 اتا

(η  (2  

 

بین  عشق خانوادگی

 گروهی

35/111 35/111 1 60/5 020/0 046/0 

دامنیپاک بین  

 گروهی

98/294 98/294 1 70/9 002/0 077/0 

بین  عشق به خدا

 گروهی

82/207 82/207 1 71/7 006/0 062/0 

بین  حافظه

 گروهی

97/25 97/25 1 22/1 270/0 010/0 

رل مهاری و توجه کنت

 انتخابی

بین 

 گروهی

27/147 27/147 1 17/7 008/0 058/0 

گیریتصمیم بین  

 گروهی

28/18 28/18 1 857/0 356/0 007/0 

ريزیبرنامه بین  

 گروهی

463/0 463/0 1 049/0 825/0 000/0 

بین  توجه پايدار

 گروهی

109/0 109/0 1 012/0 913/0 000/0 

بین  شناخت اجتماعی

 گروهی

37/6 37/6 1 841/0 361/0 007/0 

پذيری  شناختیانعطاف بین  

 گروهی

43/9 43/9 1 692/0 407/0 006/0 

01/0 P<** 

سمممطوح  مثبت تنظیم هیجانی ابعادبرخی  در نوجوانان تیزهوش 3 ولجد مندرجات به توجه با

 سبتنرا  بایيیسطوح نشخوارگری  و در ،ريزیتمرکز مجدد بر برنامه ،تمرکز مجدد مثبت ی ازپايین

 نشمممان 3 جدولدر  طرفهيک واريان  تحلیل آزمون کنند همچنینرا تجربه می عادی دختران به

شمندی ابعاد در عادی و نوجوانان تیزهوش گروه دو بینتفاوت  دهدمی  داریمعنیمشرور  خود ارز

 .دکننمشمممرور را تجربه می خود ارزشممممندی عادینوجوانان  از بیشنوجوانان تیزهوش  اسمممت و

نايی شمممناختی در بیشمممتر ابعاد  تفاوت به جز کنترل مهاری و توجه انتخابی همچنین در بعد توا

 .معناداری بین دو گروه نوجوان تیزهوش و عادی يافت نشد
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 و نتیجه گیری بحث

شناختی و مثبت و منفی،  تنظیم هیجانیمقايسه  حاضر پژوهش هدف  خود ارزشمندیتوانايی 

نان تیزهوش ها در تر میانگینهای پايینتفاوت بین نمره پژوهش هایيافته .بود و عادی در نوجوا

 کلی عملکرد طوربه داد. نشممماناغلب ابعاد تنظیم هیجان نوجوانان تیزهوش نسمممبت به عادی را 

 زيادی شواهد  (.2004 )پالسن، دارد زيادی ارتبار هاآن هیجان تنظیم هایمهارت با آموزاندانش

مختلف زندگی مرتبط  هایحوزهکه تنظیم هیجان با موفقیت و عدم موفقیت در دهند نشمممان می

کاران،  جاکوب  و هم جان تنظیم نقش (، امروزه2008اسمممت ) نايی در هی و  يادگیری هايیتوا

شده آموزاندانش عملکردی ست )چانگ، تأيید همچنان  (.2006، 1چانگ-برديج و دودک شوارتز، ا

اين يافته ز هوش راهبردهای منفی تنظیم هیجانی بایتری دارند، نوجوانان تیکه نشمممان داده شمممد 

سو با  ضطراب هم ست که در مورد ارتبار اثرات تنظیم هیجان بر ا ست و  به دستشواهدی ا آمده ا

با مطالعاتی اسممت که بُعد نظارتی تنظیم هیجان، دشممواری آگاهی هیجانی و درک  همسممو همچنین

(. يک تلويح ضمممنی مهم 2005اند )مِنن و همکاران، انسممتههیجانی ضممعیف را با اضممطراب مرتبط د

 مؤثرهای جاری اين اسممت که اضممطراب بای احتمایً به اسممتفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی يافته

گذارد یم تأثیرگیری و تصمممیم یفرد ینبآسممیب وارد کرده و بنابراين به طور منفی بر فرايندهای 

سمممطوح بایتر  نوجوانان که به طور طبیعی و در اثر تغییرات اين دوره (.2005)زِرمتن و همکاران،  

تنظیم هیجان  کنند ممکن اسممت بیشممتر مسممتعد تجربه دشممواریرا تجربه می و اسممتر  اضممطراب

پذير راهبردهای تنظیم هیجان به منظور انطباق ها بر اهمیت به کارگیری انعطاف. اين يافتهباشمممند

رود هنگامی که تنظیم هیجان خوب پیش میبنابراين، (. 2004همکاران،  بهتر تاکید دارند )بوننو و

 کند.آور است، تعديل میبه سبکی که برای او شادی آمیزموفقیت طوربهفرد هیجاناتش را 

مشرور نوجوانان تیزهوش  خود ارزشمندیدر همچنین نتیجه ديگر پژوهش حاضر نشان داد که 

از مشرور آموزشی بای  خود ارزشمندی باآموزان دانشسب کردند. های بایتری در همه ابعاد کنمره

 شممان کاهشافزايش و از نتايج ضممعیف تحصممیلی عزت نف  شمماننتايج تحصممیلی خوب عزت نف 

 ( دريافتند که2004، کراکر، و بارون  )نیادر واقع، (. 2002 ،2لوهتانن )کراکر، سمممامرز، ويابد می

عزت  بودندثابت  یهوشمم از لحاظزمانی که  رور آموزشممی بایمشمم مندیخود ارزشمم آموزان بادانش

 هاآن خود ارزشممممندیکه  آموزانیدانش کردند. پ  از افت تحصمممیلی گزارش را تریپايین نف 

شرور به توانايی علمی ستآن م ستیابی موفقیت و  ها ست  اجتناببه دنبال د شک ستند تاز  ا به ه

 هاآن خود ارزشمممندیبرای افرادی که  (.2004، و پارک)کراکر  ببخشممندتوانايی علمی خود اعتبار 

شرور به عملکرد شخم شانم ست در يک حوزه م ست در آن ا شک سا  حوزه، موفقیت و   به اح

که  هستندوقتی ارزشمند  کنندمیاحسا   هاآن (.2001)کراکر و ولف،  يابدمی تعمیم هاآنارزش 

                                                           
1 - Chang,  Schwartz, Dodge, Bridge-Chang 

2 - Sommers, Luhtanen 
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شند و حوزه موفقآن در  سا  زمانی  با شبیاح شوندمیی ارز ست مواجه  شک  و )کراکر کنند که با 

تالش برای رسیدن به موفقیت و جلوگیری  جهترا  افراد مشرور خود ارزشمندی (.2003، همکاران

ست در حوزه شک شد با اعتبار می هاآنای که به ارزش از  ؛ 2004)کراکر و پارک،  کندمی انگیزهبخ

      (.2001کراکر و ولف، 

توانايی شممناختی نمرات  هایمؤلفهآموزان تیز هوش در اغلب تی نیز دانشدر بعد توانايی شممناخ

بایتری داشتند، هر چند به جز کنترل مهاری و توجه انتخابی تفاوت معناداری بین دو گروه نوجوان 

شد.  صیلی عملکردتیزهوش و عادی يافت ن صول آموزاندانش تح  هایتوانايی همچون عواملی مح

 -باشمممد )نیبلحمايت اجتماعی می منابع و تکالیف انجام زمینه در وی هایمهارتو  شمممناختی

های های پیشممین صممورت گرفته پیرامون اثرات توانايیبا توجه به اينکه پژوهش (.2006، شممووالم

صیلی غالباً بر روی افراد  ست، تبیین ديگر مبنی بر  سالبزرگشناختی و عملکرد تح شده ا انجام 

تواند ناشممی از نوع جامعه پژوهشممی باشممد با سممته از نوجوانان مید ن دوعدم تفاوت گسممترده بین اي

ها و تر بسیاری از اس منشأ اجتماعی، روانی توجه به اينکه نوجوانی به سبب تغییرات فیزيولوژيکی،

تواند اثرات منفی مضاعفی بر روی بنابراين خود اين عامل می (؛2006)مارسیا،  های روانی استتنش

صلی ا مؤلفهان در تکالیف شناختی گذارد. همچنان که بیان شد، حافظه فعال به عنوان عملکرد نوجو

توانايی شمممناختی؛ به عنوان توانايی رخیره موقت و دسمممتکاری اطالعات در غیاب محرک بیرونی 

، 2و نايت 1( وابسته است )مولرPFCپیشانی )(، به طور نیرومندی به کارکرد قشر پیش2003)بَدلی، 

 سممیسممتم افزايش فعالیتکنند از اين رو نوجوانانی که سممطوح اسممتر  بای را تجربه می( و 2006

عالی  هاآمینکاتکول هایدهندهتراکم انتقال، (SNS)سممممپاتیک  نالو بیش ف  محور هیپوفیز آدر

د تجربه خواهند کررا پیشممانی مغز در قشممر پیش و انتشممار گلوکوکورتیکوئیدها (HPA)هیپوتایمو 

شر پیش عملکرد(؛ و از همین رو 2003، )دی کلوئت شانی مغز ق صبی ( PFC)پی ساختار ع به عنوان 

 (.2013ايون و موريسن، شود )مکمختل می کننده حافظه فعال پردازش

صورت پذيرفت که با توجه به تغییرات  ضر بر روی جامعه نوجوانان  با توجه به اينکه پژوهش حا

ای هرود که استر  بیشتری را در موقعیتکنند انتظار میمیشناختی که تجربه فیزيولوژيکی و روان

ر مبنی بر عملکرد بایت هاآنمختلف داشته باشند و از طرفی شدت اين استر  و توقعات ديگران از 

صیلی منجر می شنهاد میتح شکالتی را تجربه نمايند. بنابراين پی ردد گگردد تا در تنظیم هیجانی م

ر های سنی ديگبر روی گروهبه منظور بررسی اين روابط منظری تطبیقی های مشابهی از تا پژوهش

رسمممد که عاملی که موجب تمايز در عملکرد تحصمممیلی دو گروه نوجوان می به نظرصمممورت گیرد. 

اسمممت، و اينکه تا چه میزان  هاآنمشمممرور  یخود ارزشممممندشمممود، میزان تیزهوش و عادی می

                                                           
1 - Muller 

2 - night 
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صیلی يا شمندی خود را در موفقیت تح گیرند، هر چند اين توانايی خود را در آن به کار میفته و ارز

 .شناختی را فراهم سازدهای روانتواند زمینه آسیبمندی مشرور میشارز میزان از خود
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