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 چکيده

مقايسه اضطراب امتحان، از طريق ( BFLPE) بزرگ در ظرف کوچک یماه هدف از پژوهش حاضر بررسی کارايی مدل

نفر از  07يابی به هدف فوق، منظور دست. بهبودخودپنداره تحصیلی و خودپنداره اجتماعی دانشجويان استعداد درخشان و عادی 

 گیری هدفمندبا استفاده از روش نمونه دانشجويان دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی و در دو گروه استعداد درخشان و عادی

های اضطراب امتحان و خودپنداره تحصیلی و اجتماعی مورد مقايسه قرار گرفتند. انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه

شجويان استعداد درخشان نسبت به گروه عادی از اضطراب امتحان کمتر و خودپنداره تحصیلی های پژوهش نشان داد که دانيافته

خودپنداره اجتماعی در دانشجويان عادی باالتر از دانشجويان استعداد درخشان گزارش شد. با توجه به مثبتی برخوردار بودند و 

وزشی عادی ارزيابی متفاوت و ا قرار گرفتن در يک محیط آمرسد که دانشجويان با سطح توانايی باال بنظر مینتايج پژوهش به

های روانشناختی ثیر محیط آموزشی بر برخی مؤلفهأو ت گويای کارآيی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچکتری از خود دارند که مثبت

 باشد.از جمله خودپنداره و اضطرب امتحان می
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 مقدمه

کند. خودپنداره يک ها را به موقعیت تعیین میهای شناختی و شخصیتی خودپنداره افراد است که نوع گزينش آنيکی از سازه

های ودپنداره که بر مقايسه شرايط و توانايیطرحواره چندبعدی است که در آن تمام اطالعات مربوط به خود جای گرفته است. خ

(. 2702 و همکاران، 1جانکمن) کندمیگرايی شخصی متمرکز است و نفع فردی را دنبال فرد با ديگران مبتنی است، بر پیشرفت

 یپیونده بمثا به تحصیلی عملکرد و مثبت خودپنداره بین ارتباط که هاستمدت تربیت و تعلیم اندرکاراندست و شناسانجامعه

ندکه باشمی تحقیقات تا به امروز حاکی از آن (.0832 کروثی،( اندگرفته نظر در تحصیلی عملکرد ارزيابی با سطح هم و مهم

گیری اند. در اين راستا تحقیقات زيادی در رابطه با شکلخودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی به میزان زيادی به هم وابسته

مارش، انجام شده است ) 2چارچوب مرجعی معلمت گرفته که حجم زيادی از آن بر مقايسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی صور

گذرانند که در آموزان اغلب اوقات خود را در مدرسه می(. دانش2773 ،4و همکاران ؛ ناگیالف2770 ،3، بامرت و کولرتراتوين، التک

-توان گفت سطح عملکرد و بافت محیط آموزشی يک عامل مهم در شکلشود، لذا میکید میأبیشتر بر مقايسه با همساالن ت آن

 (0831) فیروزآبادی وشناس، چمنی حق( و 0804) ایه کلی است. همچنین جلیلوند و اژهگیری خودپنداره تحصیلی و خودپندار

 ز هوش ايجاد کند. های شخصیتی متفاوتی را مستقل اتواند ويژگیود نشان دادند که محیط آموزشی میهای خدر پژوهش

گیرد. بنابراين معلمانی که از بر اساس مدل چارچوب مرجعی معلم خودپنداره تحصیلی طی فرآيند مقايسه اجتماعی شکل می

آن گروه از  کهکنند. درحالیآموزان مقايسه میآموز را با عملکرد ساير دانشيک دانش عملکرد نند،کيک ارجاع اجتماعی استفاده می

کنند. ويژگی اصلی آموز را نسبت به خودش مقايسه میدهند، عملکرد يک دانشه ارجاع فردی را مورد استفاده قرار میمعلمانی ک

عتقاد بر اين است که چنین فردی است. اکید بر پیشرفت درونأآموزان تهای دانشارجاع فردی هنگام ارزيابی موفقیتيک چارچوب 

خودپنداره، انگیزه و موفقیت دهد و بنابراين کاهش می ،آموزان با موفقیت کمرا برای دانشهای اجتماعی ثیر منفی مقايسهأروشی ت

  (.2771 ،1، کورل، مارش و ترايتوين)لودتکی دهدآموزان را افزايش میدانش

يکی از نظريات مهمی است که به نقش مدرسه و  )BFLPE( "6ثیر قرار گرفتن ماهی بزرگ در استخر کوچکأت"نظريه 

 ،0نظريه مقايسه اجتماعی )فستینگرريشه در  BFLPE کنند.کید میأگیری خودپنداره تحصیلی تچوب مرجعی معلم در شکلچار

و  شد مطرح (0534توسط مارش و پارکر )  BFLPEاثر  .ای طوالنی در روانشناسی اجتماعی است( دارد که دارای تاريخچه0514

عبارتی ديگر در اين مدل کنند. بهادن به خودپنداره خود استفاده میگروه برای شکل دآموزان از يک مرجع يا کند که دانشبیان می

کنند و اين مقايسه مبنايی برای آموزان ديگر مقايسه میفرض بر آن است که فرد توانايی تحصیلی خود را با توانايی تحصیلی دانش

آموزان با سطح توانايی باال وقتی در که دانشبدين صورت (.2771 تشکیل خودپنداره تحصیلی است )نقل از لودتکی و همکاران،

-که در مدارس با توانايی پايین قرار میتری دارند، نسبت به زمانیگیرند، خودپنداره تحصیلی پايینمدارس با توانايی باال قرار می

 بیند.ها در يک ظرف بزرگ میهیعنوان يک ماهی کوچک نسبت به ساير ماتر مانند کسی که خود را بهبه زبان ساده گیرند،

آموزان رس گزينشی )که فرايند پذيرش دانشآموزان مدادانش ( در آلمان مبین آن است که0534) 3نتايج پژوهشی جروسلم 

آموزان مدارس غیر گزينشی )که مالک مشخصی آموز قرار داده بودند(، در مقايسه با دانشخود را بر اساس پیشرفت تحصیلی دانش

، کونگ همچنین مارش(. 2773 )به نقل از مارش و همکاران، تری را داشتندهای تحصیلی بسیار پايینپذيرش ندارند( موفقیتبرای 
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آموزان و گماردن آنها در مدارس گزينشی بر که جداسازی دانش ( در پژوهشی در کشور هنگ کنگ نشان دادند2777) 0و هائو

 است.  ( همسو و هماهنگ3055) 2پژوهش زيدنر و اسکلرنفی داشته است. اين نتايج با ثیرات مأآموزان تخودپنداره تحصیلی دانش

اند که يک اضافی برای اين پیشنهاد فراهم کرده شواهد( 0551 ،4رهینبرگ میسکو و ؛3،3053)کرامپن شدهتحقیقات انجام 

TFR افراد  نفس و تا حدودی موفقیت، عزتانگیزشبر  ثیرات مثبتیأبلکه ت ،دهدآموز را افزايش میفردی نه تنها خودانگاره دانش

انگیزش و موفقیت دارند، در  ثیرات مثبتی برأکه معلمان دارای يک ارجاع فردی توضوح نشان داد ها بههای اين بررسیيافته .دارد

بر بررسی  عالوه(. 2771 )لودتکی و همکاران، دارندآموزان ثیر منفی بر انگیزه دانشأارجاع اجتماعی ت که معلمان دارایحالی

BFLPE تحصیلی ساير محققان  در قلمرو آموزشی و خودپندارهBFLPE اندنند هنر و ورزش نیز ارزيابی کردههايی مارا در زمینه 

 (. 2773 ،1)ياندی و رين

يمناستیک کالس ژ 27کننده در شرکت 471( خودپنداره ورزشکاران ژيمناستیک را در 2771) 6، مارش، سارازين و بايسکنل

 07بررسی کردند. آنها دريافتند که خودپنداره ورزشکاران رابطه منفی با متوسط عملکرد کالس دارد و اين رابطه منفی در طول 

ی چون خودشیفتگی، سازگاری، هايبر روی سازه BFLPEهفته برنامه ژيمناستیک بیشتر شد. عالوه بر اين تحقیقاتی در رابطه با اثر 

)زيدنر و  (، اضطراب امتحان2702 ،0، بیکر، مارش، التک و ترايتوين)جانکمن رنجوری، صداقتنگرايی، روانشناسی، برووظیفه

 ( نیز صورت گرفته است.0553 ،3اسکلر

ترين عنوان يکی از مهمعنوان يک عامل مهم در بسیاری از عملکردهای انسان است و ارتقاء آن بهاز آنجا که خودپنداره مثبت به 

)هوشبهر نرمال( در  آموزان عادیکه دانش سسات آموزشی در سراسر جهان در نظر گرفت شده است، لذا اين موضوعاهداف مؤ

های تحصیلی ها، خودپندارهها و مدارس مختلط با انواع توانايیباال نسبت به همتايان خود درکالسهای ها و مدارس با توانايیکالس

بهبود پیامدها و کاربردهای مهمی را برای  BFLPEانی است. واضح است که بررسی در مورد دارند، موجب نگر تریتر و ضعیفپايین

ن کنند خواهد داشت. واقعیت ايتحصیل می های برجسته و گزينشیآموزانی که در مدارس و کالسو اصالح تجارب آموزشی دانش

شود، همه جا مطرح می "BFLPE"گیرد، لذا صورت میطور بالقوه مقايسه اجتماعی کنند و بهاست که مردم در جامعه زندگی می

های تسريع يا های تیزهوش، برنامهها يا مدرسهينشی، کالسدر هرجايی که مقايسه با باالدست باشد مانند حضور در مدارس گز

های ر خودپندارههمگی نتايج منفی را ب( 2774) 5، هائو و گراونبه گفته مارش گنجاندن کامل کودکان دارای نیازهای خاص، که

جويان دانشگاهی ارائه ثیر چارچوب ارجاع مشابه برای دانشأرا برای ت ( داليلی0566) 10همچنین ديويسآموزان دارد. تحصیلی دانش

عبارت ديگر افراد در اين سطح تحصیلی نه تواند درسطح دانشگاه هم وجود داشته باشد. بهحتی می "BFLPE"دهد و بنابراين می

تری چارچوب ارجاعی را بر اساس گیرند؛ بلکه قادرند در سطح وسیعب محدود به دانشگاه را برای مقايسه در نظر میتنها چارچو

 و همکاران ( و ناگیب2770) مارش و همکاران .(0553 )نقل از زيدنر و اسکنیر، نظر بگیرندهای ديگر در عملکرد ساير دانشگاه

صیلی تنها به خاطر اثراتش بر سالمت روان مهم نیست، بلکه خاصیت انگیزشی نیز کنند که خودپنداره تح( استدالل می2773)

 دهد.ثیر قرار میأهای تحصیلی، عاليق علمی، انتخاب رشته و موفقیت در طول زمان را تحت تدارد. خودپنداره تحصیلی آرمان

در  BFLPEژوهش حاضر بررسی کارايی مدل هدف پ باشد. با توجه به مطالب فوق،پس توجه به اين امر حائز اهمیت زيادی می

در واقع پژوهش حاضر در  باشد.اعی دانشجويان دانشگاه اصفهان میطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی، خودپنداره اجتمضمقايسه ا
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گیرند تر از سطح توانايی خودشان را برای مقايسه در نظر میپی آن است که تعیین کند؛ دانشجويانی که چارچوب مرجعی پايین

 . کنند)استعداد درخشان(، چگونه خود پنداره اجتماعی، تحصیلی و اضطراب امتحان خود را ارزيابی می

 روش

و عادی مقطع  باشد که شامل دو گروه استعداد درخشاندانشجو از دانشگاه اصفهان می 07نمونه تحقیق حاضر شامل 

های برتر فمند انتخاب شدند. گروه استعداد درخشان دانشجويان رتبهای هدبودند و به شیوه 50و  57های کارشناسی ورودی سال

شان از طريق سازمان سنجش اعالم شده بود. گروه عادی دانشجويانی بودند که عنوان استعداد کنکور سراسری بودند که اسامی

درخشان انتخاب شدند تا امکان درخشان نگرفته بودند و از نظر سن، جنس، معدل و رشته تحصیلی همتا با دانشجويان استعداد 

 مقايسه اين دو گروه وجود داشته باشد. 

 ابزار پژوهش

ماده است که آزمودنی بر اساس يک مقیاس چهار  21اضطراب امتحان مشتمل بر  : پرسشنامه1پرسشنامه اضطراب امتحان

. حداقل نمره در اين آزمون صفر و حداکثر گويدبه آن پاسخ می( 8و اغلب اوقات= 2، گاهی اوقات=0ندرت=، به7ای ) هرگز=گزينه

از ضريب  TAIبرای سنجش همسانی درونی  دهنده اضطراب بیشتری است.است. هر چه فرد نمره باالتری کسب کند، نشان 01

یب ترتهای پسر بههای دختر و آزمودنیآلفای کرونباخ استفاده شد. براساس نتايج حاصله ضرايب آلفا برای کل نمونه، آزمودنی

 57پس از چهار هفته تا شش هفته به  اً، اين آزمون مجددTAIباشد. همچنین برای سنجش روايی مقیاس می( 52/7، 51/7، 54/7)

ها در دو های آزمودنیآزمودنی دختر که در مراحل اول شرکت داشتند، داده شد. ضرايب همبستگی بین نمره 57آزمودنی در پسر و 

و r ((،33/7r= )=00/7)ترتیب های پسر بههای دختر و آزمودنیها، آزمودنیدد برای کل آزمودنینوبت يعنی آزمون و آزمون مج

(60/7=r) (.0801، شکرکن و نجاريان مقدم،اسدی ابوالقاسمی،) بخش استباشد که رضايتمی 

 (2منداگليو پيريت و)مقياس خودپنداره 

 استفاده ”PMSPS“عنوان تحت (0551) منداگلیو سشنامه پیريت واز پر آن ابعاد و خودپنداره سنجش برای تحقیق، اين در

 چهار در را افراد خودپندارۀ و بوده چندبعدی دارای ديدگاهی خودپنداره مفهوم مورد است . در سؤال 24 شامل پرسشنامه اين شد. 

 از که نمره ای موافقم( کامالً  تا فممخال کامالً  )از دارد گزينه چهار سؤال هر .می سنجد ارزشی و اجتماعی ورزشی، بعد تحصیلی،

 شده بررسی ،روش دو از با استفاده (0803) سامانی و البرزی وسیله به پرسشنامه اين پايايی  .می گیرد تعلق آن به چهار تا يک

 آن ثبات سیبرر منظورگزارش گرديد.  به 30/7استفاده و  کرونباخ آلفای ضريب از پرسشنامه اين همسانی درونی بررسی است. برای

 منظوربه همچنین ،محققان (.  اين0830دست آمد )البرزی و سامانی،به 30/7 پايايی ضريب که شد بازآزمايی استفاده  روش از نیز

 از و دادند قرار نظرانصاحب از تن اختیار چند در را پرسشنامه منظوربدين کردند؛ استفاده محتوا از روايی پرسشنامه روايی بررسی

 اجتماعی و تحصیلی استفاده گرديد. های خودپندارهدر پژوهش حاضر از خرده مقیاس .کردند استفاده نانآ نظرات

 هايافته

 سال05نفر  22درصد(،  4/10) سال03 نفر 86سال بود که  20تا  03وهش بین ژکننده در اين پآموزان شرکتسن دانش

 10و  مرد درصد(0/20) نفر 05درصد( سن داشتند. دراين بین  4/0) سال 20نفر  0درصد( و 0/01) سال 27نفر  00درصد(، 4/80)

درصد( دانشجوی عادی بودند  17نفر ) 81درصد( دانشجوی استعداد درخشان و  17نفر ) 81درصد( زن بودند. همچنین  5/02نفر )

 0متغیرهای پژوهش در جدول  انحراف معیار بود. میانگین و 74/03و دانشجويان عادی  22/03که میانگین معدل گروه استعداد 

 .گزارش شده است
 های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه. آماره0جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر گروه

 65/3 33/86 81 اضطراب امتحان عادی

                                                 
1. Test Anxiety Invertory (TAI) 
2. Pyryt and Mandaglio Self Perceived Survey 

 



 55/8 2/20 81 خودپنداره تحصیلی

 80/2 80/23 81 خودپنداره اجتماعی

 32/6 80/3 81 اضطراب امتحان استعداد درخشان

 08/8 31/84 81 خودپنداره تحصیلی

 5/4 23/23 81 خودپنداره اجتماعی

 33/86ترتیب انحراف استاندارد برای متغیر اضطراب امتحان در گروه عادی به شود میانگین ومشاهده می 0همانگونه که در جدول 

 2/20ترتیب برای متغیر خودپنداره تحصیلی در گروه عادی بهانحراف استاندارد  ، میانگین و32/6و 80/3 ، ودر گروه استعداد65/3و

انحراف استاندارد برای خودپنداره اجتماعی در  بود. همچنین میانگین و 08/8و  31/84در دانشجويان استعداد درخشان  و 55/8و 

 مقايسه خودپنداره تحصیلی ومنظور بود. به 5/4و  23/23ترتیب و در دانشجويان استعداد به 80/2 و 80/23 دانشجويان عادی

 )مانکوا( استعداد درخشان دانشگاه اصفهان از تحلیل واريانس چند متغیره اجتماعی و همچنین اضطراب امتحان دانشجويان عادی و

 گزارش شده است. 2استفاده شد که نتايج در جدول 
اجتماعی و اضطراب  خودپنداره تحصیلی وده مقیاس سازگاری کل های مربوط به عملکرد دوگروه در خرداده نتايج تحلیل کوواريانس .2جــدول

 امتحان
منبع 

 تغییرات

مجموع  متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح 

داریمعنی  

ضريب 

 اتا

توان 

 آماری

 73/7 774/7 15/7 252/7 423/4 0 423/4 خودپنداره اجتماعی معدل

 01/7 70/7 84/7 524/7 024/02 0 024/02 خودپنداره تحصیلی

 0 770/7 10/7 480/7 062/26 0 062/26 اضطراب امتحان

 707/7 /778 608/7 037/7 026/2 0 026/2 خودپنداره اجتماعی سن

 718/7 7770/7 364/7 725/7 836/7 0 836/7 خودپنداره تحصیلی

 821/7 784/7 080/7 884/2 623/085 0 623/085 اضطراب امتحان

 /717 7770/7 532/7 7770/7 770/7 0 770/7 نداره اجتماعیخودپ گروه

 0 103/7 7770/7 353/07 508/525 0 508/525 خودپنداره تحصیلی

 0 045/7 7770/7 463/056 463/00010 0 463/00010 اضطراب امتحان

تفاوت بـین عملکـرد  ش )کمکی(،عنوان متغیر همپرادهد، با در نظر گرفتن سن و معدل بهنشان می 2همچنان که نتايج جدول 

دار است. معنی 7770/7و اضطراب امتحان در سطح  دانشجويان استعداد درخشان در متغیر خودپنداره تحصیلی دانشجويان عادی و

 نمرات دانشجويان استعداد درخشـان عبارت ديگر میانگیندار نیست. بهیمعن 53/7گروه در متغیر خودپنداره اجتماعی  اما تفاوت دو

اين معنی کـه دانشـجويان اسـتعداد درخشـان نسـبت بـه  در متغیر خودپنداره تحصیلی از میانگین دانشجويان عادی باالتر است به

دهـد کـه میـانگین نمـرات اضـطراب امتحـان همتايان عادی از خودپنداره تحصیلی بهتری برخوردارند. همچنین نتـايج نشـان مـی

تر است که ايـن نشـانگر وضـعیت بهتـر دانشـجويان اسـتعداد در دانشجويان عادی پايین دانشجويان استعداد درخشان در مقايسه با

 نمرات اضطراب امتحان است.

 گيريبحث و نتيجه

خودپنداره اجتماعی دانشجويان استعداد درخشان و  اظطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی و پژوهش حاضر مقايسهاز هدف 

 بود. BFLPE عادی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل

ی و خودپنداره اجتماعی های پژوهش نشان داد که بین دو گروه از نظر اضطراب امتحان و خودپنداره تحصیلطور کلی يافتهبه 

های مذکور نشان دادند که دانشجويان عادی دارای خودپنداره داری وجود دارد. همانطور که مالحظه گرديد؛ يافتهیتفاوت معن

-که دانشجويان گروه استعداد درخشان که خود را با افراد دارای سطح توانايی متوسط مقايسه میحالیدر، اجتماعی باالتری بودند

 کردند نسبت به گروه عادی از اضطراب امتحان کمتر و خودپنداره تحصیلی مثبتی برخوردار بودند.



د و ساختار محیط آموزشی سطح عملکر BFLPEبر اساس مدل  باشد؛می BFLPEاين پژوهش تا حدودی مبین مدل  نتايج

ز های مختلف فرد داشته باشد. در واقع هرگاه فردی با سطح عملکرد خاصی در محیط آموزشی که اسزايی بر جنبههثیر بأتواند تمی

زمانی  BFLPEثیر مدل أدهد. تتر از توانايی اوست قرار بگیرد، خودپنداره متفاوتی را از خود نشان مینظر توانايی باالتر يا پايین

تری کنند و در نتیجه خودپنداره پايینافتد که فرد با سطح توانايی مشخص خود را با افراد دارای توانايی باالتر مقايسه میاتفاق می

تر مقايسه آموزان با توانايی پايیندانشآورند؛ يا بر عکس، افرادی که با سطح توانايی مشخص وقتی که خودشان را با دست میهرا ب

ای در مطالعه (0533) 0الذکر، لیدر راستای نتايج فوق(. 0530)مارش،  آورنددست میهند، در نتیجه خودپنداره باالتری را بکنمی

گیری انگیزشی و جهت ادراکی تحصیلی خودشان را از نظر خودآموزان عادی، کودکان تیز هوش نشان داد که در مقايسه با دانش

-دارند که دانش( اظهار می0555) و زيدنر و اسکلر (2777(، مارش و همکاران )0534) جروسلم نباالتر ارزيابی نمودند. همچنی

باشند و را دارا می تریهای تحصیلی بسیار پايینآموزان مدارس غیر گزينشی موفقیتآموزان مدارس گزينشی در مقايسه با دانش

ها با نتايج ثیرات منفی داشته است. همچنین اين يافتهأزان تآموگماردن آنها در مدارس گزينشی بر خودپنداره تحصیلی دانش

(، که بیانگر 2702) (، جانکمن و همکاران2773) (، ياندی و رين2771) ، کنل و همکاران(2774)  پژوهشی مارش و همکاران

  اشند، همسوست.بهای روانشناختی از جمله خودپنداره و اضطرب ا امتحان میدر تبیین برخی مؤلفه BFLPEکارايی مدل 

رفت که مقیاس خودپنداره اجتماعی در دانشجويان استعداد درخشان نمره باالتری را به با توجه به مطالب باال چنان انتظار می

خود اختصاص داده باشد، ولی پژوهش حاضر عکس اين مطلب را نشان داد و میانگین مقیاس خودپنداره اجتماعی در دانشجويان 

توان گفت که عوامل مختلفی از جمله فشارهای ها مینشجويان استعداد درخشان شده است. در تبیین اين يافتهعادی باالتر از دا

ثیرگذار باشد. از أتواند در اين امر تهای منفی دانشجويان نسبت به بافت و ساختار دانشگاه میهای شديد، نگرشتحصیلی، رقابت

تری مقايسه نمايند. همچنین امکان ند، ممکن است خود را با چارچوب مرجع وسیعادانشجويانی که وارد دانشگاه شدهسوی ديگر 

دارد اين دسته از دانشجويان در ابتدای ورود به دانشگاه خودپنداره بااليی داشته، ولی پس از گذشت مدت زمانی شناخت کافی 

آنها  همکالس خود نکنند، در نتیجه خودپنداره شان ر ا محدود به دانشجوياندست آورده و خود پندارههنسبت به موفقیت خود ب

 های عادی شود.پايین آمده و همسان با ساير همکالسی

گیرد. آموز، چارچوب مرجعی را جهت ارزيابی خود با ديگران در نظر میتوان اينگونه اظهار داشت که هر دانشطور کلی میبه

گیرد، بر پیشرفت تحصیلی او ی خود از متوسط عملکرد مدرسه در نظر میآموز برااند چارچوب مرجعی که دانشتحقیقات نشان داده

-ها را نیز در دانشخودپنداره يا ديگر جنبه ثیرگذاری بر پیشرفت تحصیلی،أرسد اين چارچوب پس از تنظر میهگذارد. اما بثیر میأت

های خود دارد؛ ابتدا عملکرد لفهؤاره يا ديگر مثیر با واسطه بر خودپندأيعنی چارچوب مرجع يک ت ثیر قرار دهد.أآموزان تحت ت

 دهدثیر قرار میأثیر به نوبه خود ادراک فرد را درباره خودش تحت تأگیرد و اين تچارچوب مرجع قرار می ثیرأتحصیلی فرد تحت ت

 (. 0830)خیر و جوکار،

گردد. بر همین اساس طراب امتحان میاز طرف ديگر خودپنداره منفی و درک پايین افراد از شايستگی تحصیلی منجر به اض

 شودها باعث ظهور هیجانات مثبت و دوری از هیجانات منفی چون اضطراب میافراد با ايجاد افکار مثبت در آنخودپنداره مثبت در 

 (.2770، 2)جینگ

را قبل از ورود به دانشجويان تیزهوش و استعداد درخشان  گردد خودپندارههای اين تحقیق پیشنهاد میدر راستای يافته 

گیری و دانشگاه بررسی کنند و حداقل طی يک سال آنها را دنبال نمايند تا بهتر بتوان تغییرات احتمالی در خودپنداره آنها را اندازه

های بررسی حاضر تنها به کمک پرسشنامه دادهقضاوت نمود.  BFLPEتری در مورد مدل تجزيه تحلیل نمود و با بینش وسیع

ثیر أنحوی بر خودپنداره فرد تشده و از مصاحبه استفاده نشده است.در اين پژوهش امکان کنترل برخی از متغیرها که بهگردآوری 

اجتماعی( فراهم نبوده است. همچنین پايین بودن حجم نمونه از ديگر -های تربیتی والدين، طبقه اقتصادی)مانند روش گذارندمی

گیری تصادفی انجام شود در آينده اين پژوهش در سطح ملی و با شیوه نمونهیشنهاد میهای پژوهش حاضر بود. لذا پمحدوديت

 .شود
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Abstract: 
The aim of the present study is to investigate the performance of Big Fish in Little 

Pond (BFLPE) model through the comparison of test anxiety, academic self-

concept, and social self-concept in gifted/talented and normal students. In order to 

achieve the above objective, 07 undergraduate students of Isfahan University were 

selected and assigned to talented and normal groups and the results of their test 

anxiety and academic and social self-concept questionnaires were compared. The 

findings showed that talented students had less test anxiety compared to the normal 

group, and positive academic self-concept and social self-concept of normal 

students was higher compared to the talented students. According to the results of 

this study, it seems that placing students with high ability levels in a common 

educational environment might increase positive evaluation of their social and 

academic self-concept. This indicates the BFLPE model and educational 

environment has significant effects on some psychological factors such as self-

concept and test anxiety.  

Key words: Big Fish in Little Pond (BFLPE) model, test anxiety, academic self-

concept, social self-concept  

 


