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Abstract  
This research with purpose of the comparison the psychological capital, happiness and 
mindfulness of boys' high schools gifted and normal students in norabad city. This research 
in terms of purpose was applied and in terms of data collection method, it was quantitative 
and based on a causal-comparative approach. The statistical population of the study 
consisted of all gifted and normal high school students in norabad city who were selected 
by simple random sampling method of 25 subjects for each of the research groups (gifted 
and normal students). Data were collected using a questionnaire of psychological capital 
(SISRI), a Happiness Questionnaire (CD-RIS), and a Five-factor Mindfulness 
Questionnaire (FFMQ), which Psychometric properties (validity and reliability) were well 
documented. In order to analyze the data, descriptive indices (mean, standard deviation, 
minimum and maximum score) and inferential (MANOVA) were used in. Findings showed 
that there is a significant difference between the gifted and normal students of boys' high 
schools in norabad city in three variables of psychological capital, happiness and 
mindfulness. So, gifted students, given their specific circumstances and their special 
educational conditions, have a better performance in positive psychological constructs, 
including psychological capital, happiness, and Mindfulness. 

Keywords: Gifted students, Happiness, Mindfulness, Normal students, Psychological 
Capital.  
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 آموزاندانش یآگاه و ذهن یشادکام شناختی،روان ةیسرما ةیسمقا

 پسرانه هاییرستاندب یو عاد تیزهوش

 3، کبری مرادی2، حسین حافظی1عنایت سهرابی

، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه پیام نور، (مثبت گرا)شناسی اسالمی ارشد روان  کارشناسیمعلم و . 1

 ، تهران، ایران16763-7963: صندوق پستی

 ، تهران، ایران16763-7963: تربیتی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستیاستادیار، گروه علوم. 2

 ، تهران، ایران16763-7963: شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستیاستادیار، گروه روان. 7

 (44/70/4933: ؛ تاریخ پذیرش41/70/4931: تاریخ دریافت)

 چکیده

هاای پسارانة شا ر    ی دبیرستانو عاد یزهوشآموزان تدانش یآگاه و ذهن یشادکام ی،شناختروان یةسرما یسةر با هدف مقاژوهش حاضپ
 ایمقایساه  -علی روشها، کمی و مبتنی بر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده حاضر پژوهش .گرفتانجام نورآباد 

باا اساتفاده از روش   کاه   نفار باود   هاای شا ر نورآبااد   آموزان تیزهاوش و عاادی دبیرساتان   انشد همةآماری پژوهش شامل  ةجامع. بود
هاا  ابزار گاردآوری داده . انتخاب شد( آموزان تیزهوش و عادیدانش)های پژوهش نفر برای هر یک از گروه 52تصادفی ساده گیری  نمونه
هاا   آن( روایای و پایاایی  )ساجی   بود کاه خصویایار روان  آگاهی ذهن عاملی پنجو  شادکامی، شناختیسرمایة روان هایپرسشنامه شامل

و ( میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و جاداکرر نماره  )های توییفی شاخصها،  به منظور تجزیه وتحلیل داده .همگی مناسب گزارش شد
هاای پسارانة شا ر نورآبااد در ساه مت یار       یرساتان آموزان تیزهوش و عادی دببین دانشنشان داد  هایافته .انجام گرفت( مانوا)استنباطی 

تیزهوش با توجه به شرایط خاص خاود و  آموزان بنابراین، دانش. داری وجود داردی تفاور معناآگاه و ذهن یشادکام ی،شناختروان یةسرما
آگااهی  ناختی، شاادکامی و ذهان  شا  گرا از جمله سارمایة روان شناختی مربتهای روان، عملکرد ب تری در سازهشرایط تحصیلی ویژة آنان

 .دارند

  .شادکامیشناختی، روان ةسرمایآگاهی، ذهن، عادی آموزان ، دانشتیزهوشآموزان دانش :كلیدی  واژگان
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 مقدمه

 ةتوسع منظور بهها  رسالت آموزش و پرورش توان بخشیدن به انساننظران،  براساس بیان صاحب

های خالق خود است و این هدف از سایر اهداف  مندیکامل استعدادهای خود و نیز شناخت توان

تفریط یا  های اصالحی به دور از هر گونه افراط و گیری صحیح از سیاستبهره ،تر استمتعالی

ابراهیمی، ناطقی )های مثبت را در سیستم آموزشی ایجاد کند تواند دگرگونیتعصب کورکورانه می

کلید فتح آینده است و از دیرباز انتظار از آموزش و آموزش و پرورش کارآمد، (. 7931و فقیهی، 

های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده پرورش آن بوده که انسان

ریزان و سیاستگذاران آموزشی، معلمان و مسئوالن آموزش و ضرورت دارد برنامه ،بنابراین. دکن

آموزان را برای فعالیت در ناسند تا بتوانند آمادگی الزم دانشپرورش مقتضیات زندگی فردا را بش

صافی، )آموزان توجه خاصی داشته باشد های فردی دانشفردا پرورش دهند و به تفاوت ةجامع

 یقاز طر تیزهوشآموزان دانش یراناز کشورها از جمله ا یاریآموزش بس یستمدر س(. 7933

 یناکثر ا. شده است یزیرها برنامه آن یبرا یژهموزش وشوند و آیم ییمختلف شناسا یهاآزمون

را کسب  یدیکل یهایگاهکنند و در جامعه جایکسب م ییباال یهادرجه یافراد در آموزش عال

ها در  آموز و درنظرگرفتن آن دو نوع دانش ینا ینب یشناخت روان هایتفاوت اساییشن. کنندیم

آموز  دو نوع دانش ینا یندر ب یشترب یشرفترشد و پ تواند بهیآموزش و پرورش م یهابرنامه

  .(7171برقی و نریمانی، چهره) شودمنجر 

ة مهم در آیند یپرورش یابند، نقش درستی شناسایی و اگر به ایران،تیزهوشان به عنوان سرآمدان 

خیص ستعداد کسانی هستند که طبق تشکودکان تیزهوش و باا (7317) 7از نظر مارلند. دارندایران 

ر به عملکرد در سطوح عالی خود قاد ةهای برجستافراد دارای صالحیت، به دلیل استعداد و توانایی

 ،نیا و کوروش گرایی شهریاری) داندرا مالک تیزهوش می 791باالتر از  IQ (7397) 7وکسلر. باشند

                                                           
1. Marland 

2. Wechsler 
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و خدمات  ها این افراد به برنامه. آموزان تیزهوش عملکرد شناختی خوبی دارند دانش .(7931

شود، نیاز دارند و توانایی بالقوة  آموزشی متمایزی فراتر از آنچه در مدارس عادی ارائه می

استعداد فرهنگی   اند از توانایی هوش عمومی، ای در یک یا چند زمینه دارند که عبارت شده  اثبات

اند  نشان داده هاپژوهش. توانایی رهبری و توانایی روانی و حرکتی  تفکر خالق و سازنده،  خاص،

های دیگر مانند  ، در زمینه(741-791)آموزان تیزهوش عالوه بر داشتن بهرة هوشی زیاد  که دانش

های فراشناختی نسبت  باورهای انگیزشی و مهارت  یادگیری،  عاطفی،  اجتماعی،  های شناختی، حوزه

  (.7939، 7گریکورنکوو  ، جارویناسترنبرگ)به همساالن خود عملکرد بهتری دارند 

هایی از قبیل آموزان تیزهوش دارای ویژگی، دانش( 7171) 7از نظر رین، پالکر و استوکینگ

های شهودی گرایی، دقت و صراحت، یادگیری به صورت جهشحس کنجکاوی شدید، کمال

بزرگ، نیاز شدید به تحریک ذهنی، مشکل در تأیید تفکر دیگران، عالقه زودهنگام به مسائل 

 .باشندها و نظرهای مختلف میگرایی، و عالقه به دانستن ایده فلسفی، گرایش به درون اخالقی و

آموزان، دارای  آموزان تیزهوش، مدارس مخصوص این دانشهای خاص دانشعالوه بر ویژگی

آموزان مدارس عادی  آموز و محیط آموزشی متفاوت نسبت به دانششرایط خاص پذیرش دانش

ریاسی و )های بیشتر در این گروه شود تواند موجب تفاوتلی احتماالً میباشند و چنین عواممی

-شناختی مثبتهای روانآموزان تیزهوش ممکن است از ویژگیبنابراین، دانش(. 7933همکاران، 

 . تری برخوردار باشند

نگر نیز موجب شناسی مثبت، ظهور رویکرد روان(7111) 9از نظر سلیگمنو سیکزیت مهالی

های مختلف علوم رفتاری از جمله  مؤثری در زمینه های نافذ وقابل مالحظه و پژوهش تحوالت

نگر شناسی مثبتروان. است شدهآموزان و دانشجویان مطالعات مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش

ها و اختالالت هدف های انسان به جای پرداختن به نابهنجاریبا توجه به استعدادها و توانمندی

                                                           
1. Jarvin & Grigorenko 

2. Rinn, Plucker & Stocking 

3. Seligman & Csikszentmihalyi 
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داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارد های می ها و شیوهشناسایی سازهخود را 

نگر، که مورد توجه زیاد  شناسی مثبت یکی از متغیرهای روان(. 7931گلستانه، سلیمانی و دهقانی، )

سرمایة روان شناختی قابلیت رشد و  .است 7شناختیشناسان قرار گرفته است، سرمایه روان روان

ریزی پس از یک  ول را در یک بازة زمانی معین در صورت مهیابودن شرایط دارد؛ و با برنامهتح

، 9؛ مایلز، فک و کوزولووفسکی7179و همکاران،  7برگیوم)دوره زمانی معین قابلیت تغییر را دارد 

لی شناختی است که در یک فرایند تعام-های ادارکیشناختی ترکیبی از مؤلفه سرمایة روان(. 7179

های فشارزا تداوم بخشد و تالش او را برای تغییر موقعیت یابانه به زندگی فرد معنا میو ارزش

شناختی حالت مثبتی از آمادگی و ظرفبت بالقوه سرمایة روان (.7174و همکاران،  4رجو)دهد می

است  3بینیو خوش 1آوری، تاب1، امید9برای تحول فردی و شامل چهار مؤلفة خودکارآمدی

 (. 7179و همکاران،  77؛ لوتانز7177، 71؛ چن و لیم7177، 3استام)

در بهزیستی روانی و جسمانی و تأثیر مثبت آن بر روحیه و عملکرد  77با توجه به اهمیت شادی

های رفاه و توسعة اجتماعی، ترین مؤلفههای اخیر، این سازه به منزلة یکی از مهم افراد، در دهه

ول، هلی)های اجتماعی و رفاهی پیدا کرده است گذاری توسعه و سیاست ای در ادبیاتجایگاه ویژه

به  یشناس در روان یذهن یستیغالباً به عنوان اصطالح بهز شادی(. 7173و  7171، 79لییرد و ساکس

                                                           
1. Psychological capital 

2. Bergheim 

3. Mills, Fleck & Kozikowski  

4. Rego  

5. Self-efficacy 

6. Hope 

7. Resiliency 

8. Optimism 

9. Stam 

10. Chen & Lim  

11. Luthans 

12. happiness  

13. Helliwell, Layard & Sachs 
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و  9؛ شلدون 7114 ،7هازانو  یف، روکاس؛ ساگ7119 7داینرو  یوبومیرسکی، کینگل)رود  یمکار 

همراه  یگراست که با احساسات مثبت د یاحساس شادی، ه عبارت دیگرب(. 7114 یوبومیرسکی،ل

از  یشترب یارشود که احساسات مثبت شخص بس یم صلحا یذهن یستیبهز یجه،است و در نت

 یابه طور گسترده(. 7111 ،4ینردا)باشد  یادز یو یاز زندگ یتاو باشد و رضا یاحساسات منف

داتو، ) دارد یکودکان مدرسه ا یزهدر رفاه و انگ یاساس و ینقش مهم یاست که شاد یناعتقاد بر ا

؛ 7119، 1کرجسلر ، کوفود و جنسن؛ موس، 7117؛ فری و اشتوتزر، 7171، 9کینگ و والدز

 یمتعدد یهااغلب با چالش یاکودکان مدرسه (.7177، 3؛ سلیمانی و تیبیان7111، 1اوروپولوس

و  یسبرگ، کامپرفرو)شود  دارمسأله یو رفتارها یروبرو هستند که ممکن است منجر به اثرات منف

آموزان دارد و دانش یتدر رشد شخص یقابل توجه یرو نشاط تأث یفقدان شاد(. 7119 ،3سلیگمن

-ال)بگذارد  یرآنها تأث یآموزش یو دستاوردها یتتفکر، خالق یهااست بر هوش، مهارت ممکن

است که  یآموزش یهایستماز س یاریسب یدر مدارس مشکل اساس شادیفقدان (. 7117 ،71یاسین

و همکارن،  77؛ سالورا7171، 77گایلرمی و دی فریتاس)یرد گیندرت با دقت مورد توجه قرار م هب

 یتی، شخصی، عاطفیشناخت یها و مهارت هایژگیو یتبا توجه به اهم یدبا یتوجه به شاد (.7171

اما  ،شود یدتأک یکودک یلدر اوا یداافتد بیاتفاق م یزمان ةدور ینکه در ا یاجتماع یشرفتو پ

 (. 7333 ،74و اشر ؛ پارکر7171، 79ماهون، یورسکی و یورسکی)ی از بزرگسال یرترطور قطع نه د به
                                                           
1. Lyubomirsky, King & Diener 
2. Sagiv, Roccas and Hazan 
3. Sheldon 
4. Diener 
5. Datu, King & Valdez 
6. Moos  
7. Oreopoulos  
8. Soleimani & Tebyanian 
9. Weissberg, Kumpfer & Seligman 
10. Al-Yasin  
11. Guilherme & de Freitas  
12. Salavera  
13. Mahon,Yarcheski & Yarcheski  
14. Parker & Asher  
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ای خاص و هدفمند در زمان  کردن به شیوه متغیر دیگری که عموماً به معنای توجه 7آگاهیذهن

درونی و بیرونی را آزادانه و بدون آگاه، واقعیات افراد ذهن(. 7119، 7کابات زین)حال است 

ای از تفکرات، هیجانات و کنند و توانایی زیادی در رویارویی با دامنة گستردهتحریف درک می

آگاهی توجه ذهن(. 7111، 9براون، رایان و کرسول)ها اعم از خوشایند و ناخوشایند دارند تجربه

هایی از این نمونه. ها توجه شود ه آنقاطعانه به امور در زمان حال است تا به شکل دیگری ب

خواهید، فردا انجام دهید و شامل موضوعات شامل آگاهی از تنفس و نگرانی دربارة آنچه شما می

هر فکر یا احساسی که در ذهن شما وارد . تمرکز مکرر و مجدد ذهن در زمان حاضر است

( 7171) 9پژوهش دوان .(7111، 4بایرون)شود  شود، همانگونه که هست، تأیید و پذیرش می می

کننده باشد و  تواند به افراد در شناخت نقاط ضعف و قوت شخصی کمکآگاهی می نشان داد ذهن

 . باعث افزایش سالمت روان شود

، ی، عاطفیشناخت)ها جنبه یاریاز بس یبا کودکان عاد یسهو با استعداد در مقا تیزهوشکودکان 

و  3یو؛ ل7111، 3یو ش یو؛ ل7113، 1یو؛ ل7111، 1کارانو هم یدمنفر) متفاوت هستند( یاجتماع

. شودیآشکار م یینپا یناختالفات از همان سن ینا. (7111، 71؛ ژانگ و همکاران7113، همکاران

مورد عالقه، سؤال از نگرش و  یعوس هایحوزه یلاز قب ییهاتوان با جنبهیرا م تیزهوشکودکان 

 و یویس؛ د7117، 77کالرک)کرد  یزشود، متمایشاهده مم یکودک ینسؤاالت اصرارگرا که از سن

و تعامل با  یکنجکاو. آنها یشناخت یهایژگیو و( 7117، 79و همکاران ی؛ رنزول 7114، 77یمر

                                                           
1. Mindfulness 
2. Kabat-Zinn 
3. Brown, Ryan & Creswell 
4. Byron 
5. Duan 
6. Friedman  
7. Liu  
8. Shi  
9. Zhang, Zhao & Yang  
10. Zhang  
11. Clark 
12. Davis & Rimm 
13. Renzulli  
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و  یت، خالقیزهبزرگ، انگ یتموفق (.7119، 7پورتر)شود یآشکار م یآنها از کودک یطمح

 شودیدبستان نسبت داده م ةدر دورو بااستعداد  تیزهوشبه فرزندان  یاجتماع یها مهارت

شده است کودکان  یانب ین،همچن(. 7113، 9کواچو مک سفرو-یاگارس؛ 7119، 7آلپ-اندپولز)

با کودکان  یسهدر مقا یو عاطف یاجتماع یهارا با توجه به جنبه ند خودو بااستعداد قادرتیزهوش 

مشترک  ةمشخص(. 7117، مکارانو ه 9یهارت؛ ن7119 ،4ینو ل یول)د کنن یبهتر سازمانده عادی

ها در  آن یشناخت یهااست که مهارت ینو مشابه ا یهر دو نظر علم ازو بااستعداد  تیزهوشافراد 

مطالعات  (.7331، 1؛ استرنبرگ7119پورتر، )متوسط برتر است  یهامهارت یبا افراد دارا یسهمقا

و درک خود از  یلیتحص یتر موفقو بااستعداد از نظ تیزهوشآموزان دهد دانشینشان م یتجرب

 ،3و کانل یویسد ؛7334، 1آتامان)ند برخوردار یآموزان عادبا دانش یسهدر مقا یسطح باالتر

 .(7119، 77یورک؛ 7331، 71پاجارس؛ 7111و همکاران،  3یرید ؛7339

 برمهم مدرسه و خانواده  یهاسازه تأثیر یبه بررس ایمطالعه ، در(7173)و همکاران  77بدری

های آنان نشان داد یافته .پرداختند ی در قالب یک مدل ساختاریابوظب ارسآموزان مد دانش ادیش

، در (7173) و همکاران 79ارن. آموزان دارندهر دو سازة مدرسه و خانواده اثر مثبت بر شادی دانش

لکرد و عم یو روان ی، رفتاری، عاطفیاجتماع مسائل یهاینه، زمیزندگ یفیتک یسةمقا هبپژوهشی 

نتایج نشان داد کودکان تیزهوش  .ی پرداختندهوش عاد یو فرزندان دارا تیزهوشفرزندان  ةخانواد

                                                           
1. Porter 

2. Endepohls-Ulpe  

3. Garcia-Cepero & McCoach 

4. Liu & Lien  

5. Neihart  

6. Sternberg  

7. Ataman  

8. Davis & Connell  

9. Deary  

10. Pajares 

11. Yürük 

12. Badri 

13. Eren  
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ی کنند، عملکرد اجتماعیم یفتر توصتر و سرزندهیاطاحتی، خود را بیبا کودکان عاد یسهدر مقا

 7بیلدیرن .داشتندشان یسالمت جسم یتاز وضع یو درک بدتر اندتری را گزارش کردهکم

نتایج . ای به بررسی کیفیت آرزوهای کودکان تیزهوش، نخبه و عادی پرداختنددر مطالعه( 7173)

داری در نوع و کیفیت آرزوهای نشان داد بین کودکان تیزهوش و نخبه با کودکان عادی تفاوت معنا

هانی و آنان وجود دارد و این کودکان دارای آرزوهایی از قبیل حق نامحدود آرزوها، آرزوهای ج  

ای بر روی ، در مطالعه(7173) 7یبردکچ و یلهانکورکماز، ا. هستند... آرزوهای خالق و 

تیزهوش و عادی دریافتند که  آموزاندانشیلی مکان کنترل و تعلل تحصخودکارآمدی، 

 .باالتر بود یتوجهشایان به طور عادی آموزان نسبت به دانش یزهوشآموزان تدانش یخودکارآمد

. داری بین دو گروه گزارش نشده در متغیرهای مکان کنترل و تعلل تحصیلی تفاوت معناضمن اینک

های  شناختی با مؤلفهای به بررسی مقایسة بهزیستی رواندر مطالعه( 7171)برقی و نریمانی چهره

دختر و پسر تیزهوش و  آموزاندر دانش( عاطفة مثبت، عاطفة منفی، شادی و رضایت از زندگی)

آموزان تیزهوش و عادی در متغیر نتایج نشان داد بین دانش. مدارس شهر اردبیل پرداختندعادی 

، (7171) 9حیدرینجفی و . داری وجود داردهای آن تفاوت معناشناختی و مؤلفهبهزیستی روان

آموزان در دانشرا  یاجتماع یو خودکارآمد یدوست ، نوعیتکامل اخالق یتیشخص هاییژگیو

 یتیصفات شخص یننشان داد ب یجنتا .مقایسه کردنداهواز  های یرستاندب یدو عا تیزهوش

وجود  یداراتفاوت معن یو عاد تیزهوشآموزان دانشی و قضاوت اخالق یاجتماع یخودکارآمد

طبعی در ای به مقایسه هوش هیجانی و شوخ، در مطالعه(7174) 4یاسینی و مهرداد .دارد

طبعی نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و شوخ. کرج پرداختندآموزان تیزهوش و عادی شهر  دانش

آموزان وجود دارد و در این خصوص، دانش داریآموزان تیزهوش و عادی تفاوت معنادانش

                                                           
1. Bildiren  

2. Korkmaz, Ilhan & Bardakci  

3. Najafi & Heidari, 

4. Yassini & Mehrdad 
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، نمرة کلی احساسات یمتنظبینی، تیزهوش وضعیت بهتری را در نمرة کلی هوش هیجانی، خوش

7اوزکان. آموزان عادی دارندشطبعی، خالقیت، چالش و تسهیل نسبت به دانشوخ
و همکاران  

آموزان به این نتیجه ، در حیطة تعامل معلمان و دانش(7179) 7، و اوزکان و کایادلن(7179)

آموزان رسیدند که نظرات معلمان بیشتر مبتنی بر تجربه و وضعیت آموزشی آنان است و دانش

 .تیزهوش از جایگاه مهمی در آموزش و پرورش برخوردارند

-شناختی در دانشروان ةسرمای ةمقایسای با عنوان در مطالعه، (7931)و عجم  بیدختی حیدری

به این نتیجه نهم،  ةآموزان پایارتباط آن با سالمت روان دانش و ؛خاص آموزان مدارس عادی و

مدارس عادی  از( نمونه تیزهوشان و)آموزان مدارس خاص دانش شناختی روان ةسرمایرسیدند که 

 ،یجانیهوش ه نیانگیم ای دریافتند، در مطالعه(7931)نیا گرایی و کوروش شهریاری. تر استبیش

آموزان پسر باالتر از دانش یآموزان پسر عاددانش نیها در ب های آن لفهؤو م یشناختروان یةسرما

 آموزانسازگاری اجتماعی و شادکامی دانش، در پژوهشی نشان داد (7931)زمانی  .استسمپاد 

ای به ، در مطالعه(7939)عباسی  .دارد آموزان عادی قرارتیزهوش به طور معناداری باالتر از دانش

 آموزان تیزهوش و عادی مقطع متوسطههای مقابله با استرس و پردازش هیجانی دانشسبکمقایسة 

 ومقابله از نظر سبک ( تیزهوش و عادی)آموزان بین دو گروه از دانشنتایج نشان داد . پرداختند

و  منابع دارابودن علت به تیزهوش آموزاندانش. دارد وجود معناداری تفاوت هیجانی پردازش

 نتیجه، در و دارند متفاوتی هیجانی پردازش و دهینظم توانایی هیجانی، و شناختی هایتوانمندی

مکاران دستغیب و ه .کنندای متفاوتی را تجربه میهیجانات، سبک مقابله متفاوت مدیریت با

 زانیکمتر و م زهوشانیدر ت یرمنطقیغ ینمرات باورها نیانگیمدر پژوهشی نشان دادند ( 7939)

از نظر  یو عاد زهوشیآموزان ت دانش نیب همچنین، نشان دادند. بود شتریدر آن ها ب یشادکام

نشان  ای، در مطالعه(7937)افروز و همکاران  .تفاوت وجود دارد یو شادکام یمنطق ریغ یباورها

                                                           
1. Ozcana 

2. Kayadelen 
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داری آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناروان دانشدادند بین باورهای خودکارآمدی و سالمت

آموزان مدارس آموزان مدارس عادی در قیاس با دانشآنان با توجه به اینکه دانش. وجود دارد

سط آموزان مدارس عادی تواند دانشتیزهوش از سالمت روان کمتری برخوردارند، پیشنهاد کرده

شناس، حق. شناسان، مشاوران و سایر کارکنان این مدارس مورد توجه بیشتری قرار گیرندروان

آموزان دختر تیزهوش به طور معناداری از سطح ، نشان دادند دانش(7939)چمنی و فیروزآبادی 

 یطمطلوب مح یطشرااز نظر آنان، . آموزان عادی برخوردارندبهداشت روانی بهتری نسبت به دانش

  .تفاوت نقش داشته باشد یندر ا تواند یو نوع برخورد خانواده م یآموزش

هایی از آموزان تیزهوش در توسعة آیندة کشور، اجرای پژوهشبا توجه به نقش و اهمیت دانش

های خاص این گروه شود و در نهایت، با ساز شناسایی ویژگیتواند زمینهاین دست، می

توان این افراد را به سمت داشتن بیتی و محیطی مناسب، میکردن شرایط آموزشی، تر فراهم

از طرفی، ترغیب سازمان آموزش و پرورش را نیز . عملکرد مناسب در مدرسه و جامعه سوق داد

تر های آموزشی و پرورشی مناسب، موجبات رشد سالمدر پی خواهد داشت تا بتواند با ارائه روش

ث باال و با درنظرگرفتن این مسأله که تاکنون پژوهشی در زمینة با توجه به مباح. آنان را فراهم کند

یا گزارش نشده است، هر یک از این   آگاهی انجام شناختی، شادکامی و ذهن روانمقایسة سرمایة 

آموزان تیزهوش و عادی تواند در بهبود روابط، سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانشمتغیرها می

 :گویی به مسأله اساسی زیر استحاضر درصدد پاسخبنابراین، پژوهش . مؤثر باشد

آگاهی در شناختی، شادکامی و ذهنشناختی سرمایة روانهای روانآیا به لحاظ سازه

 آموزان پسر تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد؟  دانش

 شناسی پژوهشروش

شادکامی  آگاهی و شناختی، ذهنمقایسة سرمایة روان)پژوهش حاضر با عنایت به ماهیت آن 

به لحاظ هدف در زمرة ( های پسرانة شهر نورآبادآموزان تیزهوش و عادی دبیرستان دانش

های کمی و مبتنی بر ها از نوع پژوهشهای کاربردی، و به لحاظ روش گردآوری داده پژوهش
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 یهوش و عادیزآموزان تدانش همةآماری پژوهش شامل  ةجامع. ای استمقایسه -رویکرد علی

 17)نفر  971به تعداد  7931شهر نورآباد در سال ة پسران یهایرستاندبتجربی م رشتة علومپایة ده

آموز تیزهوش دانش 79)نفر  91بود که از این تعداد، ( آموز عادیدانش 419آموز تیزهوش و دانش

 برای گردآوری .گیری تصادفی ساده انتخاب شدبا استفاده از روش نمونه( آموز عادیدانش 79و 

 .استفاده شدزیر  از چهار ابزار هاداده

7شناختیروان  پرسشنامة سرمایة
توسط لوتانز و همکاران طراحی و ساخته  7111در سال  .

، امیدواری (1تا  7های گویه)خرده مقیاس خودکارآمدی  4گویه و  74این پرسشنامه . شد

در . دارد( 74تا  73های گویه) بینیو خوش( 73تا  79های گویه)آوری ، تاب(77تا  1های  گویه)

کامالً مخالفم تا کامالً ) 1تا  7از  ای درجه ششاین پرسشنامه، هر گویه در یک طیف لیکرت 

(. گذاری شود باید به صورت معکوس نمره 79و  71، 79البته گویه )شود گذاری مینمره( موافقم

و  31/1پرسشنامه برابر با پایایی کل  کرونباخ، آلفای روش از استفاده با پژوهش این در

، 19/1، 19/1به ترتیب برابر با بینی آوری و خوشخودکارآمدی، امیدواری، تابهای مقیاس خرده

 . حکایت از پایایی نسبتاً خوب این پرسشنامه دارد که بود 17/1و 13/1

توسط آرجیل، مارتین و کراسلند طراحی و  7333در سال . 7آکسفورد یشادکام ةپرسشنام

عبارت است  4شامل  یههر گودر این پرسشنامه،  .گویه است 73ی دارا این پرسشنامه. ته شدساخ

 (9 ةنمر چهارو عبارت  7 ةنمر سه، عبارت 7 ةنمر دو، عبارت 1 ةنمر یکعبارت ) 9تا  1از که 

باالتر نشانه  ةبه دست آورد که نمر 31تا  1 ینب یانمره تواندآزمودنی می .شودگذاری مینمره

، نمرات (متوسط یشاد) 44تا  77، نمرات (کم یشاد) 77 تر ازیینمرات پان .است یشترب امیادکش

 با پژوهش این در .شوندتفسیر می( باال یاربس یشاد) 31تا  13و نمرات ( باال یشاد) 13تا  44

ی نسبتاً حکایت از پایای که بود 31/1پایایی کل پرسشنامه برابر با  کرونباخ، آلفای روش از استفاده

 .خوب این پرسشنامه دارد
                                                           
1. Psychological Capital Questionnaire (PCQ) 

2. Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) 
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. توسط بائر و همکاران طراحی و ساخته شد 7111 در سال. 7آگاهیعاملی ذهن پرسشنامة پنج

، (7-1-77-79-71-71-97-91های گویه)مقیاس مشاهده  خرده 9گویه و  93این پرسشنامه 

-79-73-94-93های گویه)، عمل همراه با آگاهی (7-1-77-77-71-97-91های گویه)توصیف 

و عدم واکنش ( 9-71-74-71-79-91-99-93های گویه)، عدم قضاوت (73-79-3-9

در این پرسشنامه، آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت . دارد( 4-3-73-77-74-73-99های  گویه)

 را میزان موافقت یا مخالفت خود( اغلب یا همیشه) 9تا ( ندرت هرگز یا بسیار به) 7ای ازدرجه پنج

ر این پژوهش د. است 739تا  93نمرات در این مقیاس بین  ةدامن. بیان کند هاگویها هر یک از ب

نباخ استفاده شد که وهای آن از روش آلفای کرمقیاس برای بررسی پایایی کل پرسشنامه و خرده

های سمقیا مقدار پایایی خرده ،همچنین ،39/1نتایج نشان داد مقدار پایایی کل پرسشنامه برابر با 

، 11/1 ،13/1مشاهده، توصیف، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت و عدم واکنش به ترتیب برابر با 

حکایت از پایایی نسبتاً خوب این پرسشنامه  یادشدهنباخ ومقادیر آلفای کر. بود 11/1و 19/1، 17/1

 .دارد

ندارد، حداقل و انحراف استا یانگین،م) یفیها از آمار توصداده یلتحل و یهتجزبه منظور 

استفاده  SPSS25 افزار نرم یطدر مح( تحلیل واریانس چندمتغیره) یآمار استنباط و( حداکثر نمره

 19/1 پژوهش یهاگزارش یبررس یشده برا در نظر گرفته یداراذکر است سطح معن شایان. شد

 .است

 های پژوهش یافته

های تیزهوش و عادی تشکیل دبیرستانه آموزان پسرهای مورد مقایسه در این پژوهش را دانشگروه

در ادامه، ابتدا به توصیف . دادند که در پایة دهم رشتة علوم تجربی مشغول تحصیل بودند

های پژوهش  های مناسب آماری گزارهمتغیرهای پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از آزمون

 .دهدیشان متوصیف متغیرهای پژوهش را ن ة، خالص7جدول  .اند بررسی شده
                                                           
1. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش یافته .1 جدول

 متغیر                هاي آماريشاخص

 گروه
 حداکثر نمره حداقل نمره استانداردانحراف  میانگین

 سرمایة

 شناختیروان

 797 11 71/79 73/711 آموزان تیزهوش دانش

 773 11 91/79 73/37 آموزان عادی دانش

 797 11 34/71 13/33 کل نمونه

 شادکامی

 31 97 43/77 17/19 آموزان تیزهوش دانش

 31 44 43/77 13/17 آموزان عادی دانش

 31 44 13/79 31/11 کل نمونه

 آگاهی ذهن

 749 31 11/79 41/774 آموزان تیزهوش دانش

 799 31 49/74 97/771 آموزان عادی دانش

 749 31 91/79 41/771 کل نمونه

دهد های توصیفی مذکور نشان میمقایسة شاخصشود، مشاهده می 7جدول در  که گونههمان

آموزان عادی به های پسرانة شهر نورآباد در مقایسه با دانشآموزان تیزهوش دبیرستان که دانش

در ادامه، با . آگاهی وضعیت بهتری دارندشناختی، شادکامی و ذهنلحاظ متغیرهای سرمایة روان

( تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیره)های آزمون مورد استفاده  مفروضه توجه به اینکه یکی از

-کارگیری آزمون های پژوهش است، با به بودن داده های پژوهش، وضعیت نرمال برای بررسی گزاره

جدول )ها بررسی شد  بودن دادهنرمال( اسمیرنوف و شاپیرو ویلکس-کولموگروف)های مناسب 

7 .) 
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 بودن نرمال نتایج آزمون. 2 جدول

 متغیر      هاي آماريشاخص

 گروه

 شاپیرو ویلکس اسمیرنوف -کولموگروف

آمارة 

 آزمون

درجة 

 آزادي
 .داريمعنا

آمارة 

 آزمون

درجة 

 آزادي
 .معناداري

 سرمایة

 شناختیروان

 739/1 79 344/1 134/1 79 719/1 آموزان تیزهوش دانش

 199/1 79 377/1 711/1 79 713/1 آموزان عادی دانش

 411/1 79 317/1 711/1 79 139/1 کل نمونه

 شادکامی

 119/1 79 397/1 117/1 79 711/1 آموزان تیزهوش دانش

 911/1 79 311/1 711/1 79 713/1 آموزان عادی دانش

 111/1 79 379/1 711/1 79 779/1 کل نمونه

 آگاهی ذهن

 774/1 79 313/1 711/1 79 719/1 آموزان تیزهوش دانش

 119/1 79 391/1 793/1 79 777/1 آموزان عادی دانش

 799/1 79 314/1 737/1 79 771/1 کل نمونه

اسمیرنوف و  -های کولموگروفشود، نتایج آزمونمشاهده می 7طور که در جدول همان

آموزان آگاهی در دانششناختی، شادکامی و ذهنهای سرمایة روانشاپیرو ویلکس برای متغیر

بنابراین، متغیرهای . باشدمعنادار نمی 19/1عادی و کل نمونه پژوهش در سطح تشخیص  تیزهوش،

های استفاده از تحلیل واریانس  یکی دیگر از مفروضه. باشندیادشده از وضعیت نرمال برخوردار می

کوواریانس است که توسط آزمون -های واریانس، رعایت فرض همگنی ماتریس(مانوا)چندمتغیره 

 . رسی شدباکس بر
 

 نتایج آزمون باکس .3جدول 

 داريمعنا 2درجة آزادي  1درجة آزادي  F آمارة ام باکس

79/9 131/1 1 79/71139 917/1 

های  با درجه( = 131/1f)شود، مقدار آمارة آزمون باکس مشاهده می 9طور که در جدول همان

معنادار ( P≤119/1)در سطح ( P=917/1)و میزان احتمال متناظر ( df2=79/71139و  df1=1)آزادی 
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شده  های گردآوری کوواریانس در داده-های واریانسبنابراین، فرض همگنی ماتریس. نیست

های پژوهش  برای بررسی گزاره( مانوا)توان از تحلیل واریانس چندمتغیره رعایت شده است و می

، (مانوا)ون تحلیل واریانس چندمتغیره بنابراین، در ادامه با استفاده از نتایج اجرای آزم. استفاده کرد

 . شده را بررسی کرد های تدوین گزاره
 

 (مانوا)نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره . 4جدول 

 F آمارة مقدار آزمون
درجة آزادي 

 فرضیه

درجة آزادي 

 خطا
 داريمعنا

مجذور اتاي 

 سهمی

 43/1 111/1 41 9 43/74 431/1 اثرپیالیی

 43/1 111/1 41 9 43/74 974/1 المبدای ویلکز

 43/1 111/1 41 9 43/74 34/1 اثر هوتلینگ

 43/1 111/1 41 9 43/74 34/1 بزرگترین ریشة روی

های  با درجه Fآمارة شود، در هر چهار آزمون با مقدار مشاهده می 4طور که در جدول همان

بنابراین، . نادار استمع( P<117/1)در سطح ( P=111/1)و میزان احتمال متناظر  41و  9آزادی 

آموزان در دانش( آگاهی شناختی، شادکامی و ذهنسرمایة روان)ترکیب خطی متغیرهای وابسته 

بدین منظور که حداقل در یکی . های پسرانة شهر نورآباد متفاوت استتیزهوش و عادی دبیرستان

ورآباد تفاوت آموزان تیزهوش و عادی مدارس شهر ناز متغیرهای وابسته ترکیبی بین دانش

یک از  شدن اینکه تفاوت ایجادشده شامل کدام در ادامه، برای مشخص. معناداری وجود دارد

را ( مانوا)شود، سایر نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره متغیرهای وابسته در ترکیب خط یادشده می

وابسته که قبل از پیگیری چگونگی تفاوت ایجادشده در ترکیب خطی متغیرهای . کنیمبررسی می

های فرعی  در اینجا منظور بررسی فرضیه)شد ( مانوا)منجر به معناداری تحلیل واریانس چندمتغیره 

شده در خروجی آزمون اثرهای بین  کارگیری نتایج احصاء ، ضروری است برای به(پژوهش است

ی و شناختی، شادکامسرمایة روان)های متغیرهای وابسته آزمودنی، مفروضة همگنی واریانس
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های پسرانة شهر آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان دانش)های پژوهش  بین گروه( آگاهی ذهن

، مفروضة (مانوا)در تحلیل واریانس چندمتغیره . شده بررسی شود های گردآوری در داده( نورآباد

بین ( آگاهی شناختی، شادکامی و ذهنسرمایة روان)های متغیرهای وابسته همگنی واریانس

های در داده( های پسرانة شهر نورآبادآموزان تیزهوش و عادی دبیرستاندانش)های پژوهش  گروه

 . شود شده با استفاده از آزمون لوین پیگیری و بررسی می گردآوری
 

 نتایج آزمون لوین. 5جدول 

 داريمعنا 2درجة آزادي  1درجة آزادي  F آمارة متغیر

 314/1 43 7 117/1 شناختیسرمایة روان

 193/1 43 7 139/1 شادکامی

 941/1 43 7 131/1 آگاهی ذهن

شناختی مقدار آمارة لوین در شود در متغیر سرمایة روانمشاهده می 9طور که در جدول همان

شناختی فرض بنابراین، در خصوص متغیر سرمایة روان. باشدمعنادار نمی 19/1سطح تشخیص 

های پسرانة آموزان تیزهوش و عادی دبیرستاندانش)های بین دو گروه پژوهش همگنی واریانس

آموزان تیزهوش و دانش)های دو گروه پژوهش یعنی بین واریانس. رعایت شده است( شهر نورآباد

شناختی تفاوت معناداری وجود در متغیر سرمایة روان( های پسرانة شهر نورآبادعادی دبیرستان

. باشدمعنادار نمی 19/1قدار آمارة لوین در سطح تشخیص از طرفی، در متغیر شادکامی نیز م. ندارد

آموزان دانش)های بین دو گروه پژوهش بنابراین، در متغیر شادکامی نیز فرض همگنی واریانس

های دو یعنی بین واریانس. رعایت شده است( های پسرانة شهر نورآبادتیزهوش و عادی دبیرستان

در متغیر شادکامی ( های پسرانة شهر نورآبادادی دبیرستانآموزان تیزهوش و عدانش)گروه پژوهش 

آگاهی نیز مقدار آمارة لوین در سطح  در نهایت، در متغیر ذهن. تفاوت معناداری وجود ندارد

های بین آگاهی نیز فرض همگنی واریانس بنابراین، در متغیر ذهن. باشدمعنادار نمی 19/1اطمینان 

آگاهی  های دو گروه پژوهش در متغیر ذهنیعنی بین واریانس .دو گروه پژوهش رعایت شده است

 . تفاوت معناداری وجود ندارد



727                                                         0011 بهار، 0، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 آزمون اثرهای بین آزمودنی .6جدول 

 متغیرهاي وابسته منبع
مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

 آمارة
F 

 معناداري
مجذور اتاي 

 سهمی

 

 ها گروه

 711/1 117/1 331/77 911/7377 7 911/7377 شناختی سرمایة روان

 734/1 117/1 344/71 171/7139 7 171/7139 شادکامی

 719/1 117/1 717/77 731/7413 7 731/7413 آگاهی ذهن

 

 خطا
 

    171/794 43 131/77717 شناختی سرمایة روان

    739/791 43 331/1431 شادکامی

    931/731 43 741/3414 آگاهی ذهن

 

 کل

     91 111/917343 شناختینسرمایة روا

     91 111/793177 شادکامی

     91 111/117179 آگاهی ذهن

آموزان شناختی دانششود، تفاوت بین سرمایة روانمشاهده می 1گونه که در جدول همان

از . معنادار است 117/1های پسرانه شهر نورآباد در سطح معناداری تیزهوش و عادی دبیرستان

های پسرانة شهر نورآباد آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان فاوت بین شادکامی دانشطرفی، ت

های آموزان تیزهوش و عادی دبیرستانآگاهی دانش در نهایت، تفاوت بین ذهن. معنادار است

 . پسرانة شهر نورآباد معنادار است

  گیری بحث و نتیجه

 آموزاندر دانش آگاهی ذهنی و کامشاد ی،شناختیة روانسرماپژوهش حاضر با هدف مقایسة 

 ینب. پرسش اصلی پژوهش. انجام گرفت شهر نورآباد ةپسران هاییرستاندب یو عاد تیزهوش

 آموزاندر دانش( آگاهی ذهنی و شادکام ی،شناختیة روانسرما)ترکیب خطی متغیرهای وابسته 

نتایج نشان داد که . وجود دارد داریاشهر نورآباد تفاوت معن ةپسران هاییرستاندب یو عاد تیزهوش

 و همکاران ارن، (7173)بدری و همکاران  های با یافته این نتیجة. این تفاوت معنادار است

، (7171)برقی و نریمانی ، چهره(7173)ی بردکچ و یلهانکورکماز، ا، (7173)، بیلدیرن (7173)
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 بیدختی حیدری ،(7174)داد و مهر ، یاسینی(7179)، کانر (7179)، گان (7171)نجفی و حیدری 

؛ دستغیب (7939)، عباسی (7931)، زمانی (7931)نیا گرایی و کوروش شهریاری ،(7931)و عجم 

همسو ( 7111)و همکاران  7، کالرو(7933)، استکی (7937)، افروز و همکاران (7939)و همکاران 

های عدادی از ویژگیاند کودکان تیزهوش از نظر ت های یادشده نشان دادهتمام پژوهش. است

توان اینگونه بیان کرد در تبیین این یافته می. شناختی مثبت نسبت به افراد عادی برتری دارند روان

اند از  ای در یک یا چند زمینه دارند که عبارت شده  توانایی بالقوة اثباتآموزان تیزهوش که دانش

توانایی رهبری و توانایی   سازنده، تفکر خالق و  استعداد فرهنگی خاص،  توانایی هوش عمومی،

های  باورهای انگیزشی و مهارت  یادگیری،  عاطفی،  اجتماعی،  های شناختی، حوزه، روانی و حرکتی

، تصور مثبت دربارة خود، خودکارآمدی، حرمت خود، (7939استرنبرگ و همکاران، )فراشناختی 

های  باه، شایستگی باالتر، ارزیابیاحساس کفایت و کمتر بودن احساس نادرست و تفسیرهای اشت

دستغیب و )بهتر و نیز باورهای غیر منطقی کمتر، افسردگی و اضطراب پایین، سازگاری باالتر 

، هوش هیجانی، نظارات بر خویشتن (7111کالرو و همکارن، )، خودتنظیمی (7939همکاران، 

ین، ارزیابی مدارس تیزهوش همچن(. 7939عباسی، )مدار  ای مسئله و سبک مقابله( 7933استکی، )

های آموزشی، کتابخانه،  آموزان، دوره این مدارس در حیطة پیشرفت تحصیلی دانش نشان داد

. ها و آزمایشگاهای و وسایل کمک آموزشی مطلوب بوده استای، کارگاهامکانات و خدمات رایانه

شی، رضایت از مدیر، های آموزآموزان در این مدارس هم نشان دادندکه فعالیت ارزیابی دانش

های درسی، و امکانات  پذیری برنامه آموزان، انعطافپیشرفت تحصیلی، تعامل معلم با دانش

شود که تیزهوشان با شده اینگونه استنباط می با توجه به موارد مطرح. ای نسبتاً مطلوب است رایانه

د در حل مسائل به ویژه توانن، میای که دارندتوجه به شرایط خاص خود و شرایط تحصیلی ویژه

تر، روابط اجتماعی و محبوبیت اجتماعی باالتر، استرس کمتر و به دنبال آن تکالیف درسی موفق

. های اجتماعی بیشتر و پذیرش بیشتر در گروه داشته باشندافزایش اعتماد به نفس و فعالیت

                                                           
1. Calero 
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گرا شناختی مثبت روان هایشود این گروه از کودکان در برخی مؤلفهمجموعة این موارد باعث می

 .آگاهی نمرات باالتری را اکتساب کنندشناختی، شادکامی و ذهناز جمله سرمایة روان

های پسرانة شهر نورآباد در  آموزان تیزهوش و عادی دبیرستانطبق نتایج، تفاوت بین دانش

ی بردکچ و هانیلکورکماز، اهای  این نتیجه، با یافته. شناختی معنادار است متغیر سرمایة روان

و عجم  بیدختی حیدری، (7931)، ابراهیمی و همکاران (7171)، نجفی و حیدری (7173)

های  همسو، و با یافته( 7937)، و افروز و همکاران (7931)گلستانه، سلمانی و دهقانی  ،(7931)

توان گفت که در تببین این یافته می. ناهمسو است( 7931)نیا  گرایی و کوروش شهریاری

بینی رویدادها، تصور مثبت از آموزان تیزهوش از قبیل قابلیت پیششناختی دانشهای روان ژگیوی

آوری بهتر خود، خود کارآمدی، حرمت خود و نیز احساس کفایت و شایستگی باالتر، سبک روی

 ، و از...و مؤثرتر برای حل مسائل زندگی، ارزیابی بهتر از عملکرد خود، پیشرفت تحصیلی باالتر و

آموزان شرایط ویژه و مدارس ویژه این دانش -طرفی شرایط محیطی و آموزشی بهتر آنان 

شناختی این افراد  باعث افزایش سرمایة روان -تری در مقایسه با مدارس عادی دارند مطلوب

افراد تیزهوش نسبت به رویدادهایی که در آینده قرار است برای وی اتفاق بیفتد انتظارات . شود می

، به توانایی انعطاف و غلبه بر موانع و مشکالت در خود اطمینان دارد (بینیخوش)دارد مثبت 

 . و امیدواری نیز در همة لحظات کار با وی همراه است( آوری خودکارآمدی و تاب)

های پسرانة شهر نورآباد در  آموزان تیزهوش و عادی دبیرستانمطابق با نتایج، تفاوت بین دانش

، (7173) و همکاران ارن ،(7173)های بدری و همکاران  عنادار است که با یافتهمتغیر شادکامی م

دستغیب و همکاران ، و (7174)و مهرداد  یاسینی، (7171)برقی و نریمانی ، چهره(7933)زمانی 

شادکامی مفهومی است که در مقابل اضطراب و افسردگی قرار دارد یعنی . همسو است( 7939)

. شود از افسردگی و اضطراب دور کند، به تبع آن باعث افزایش شادکامی میمواردی که افراد را 

آموزان مدارس عادی  اند که دانشهای قبلی همسو با پژوهش حاضر نشان دادهتعدادی از پژوهش

توان گفت از جمله عوامل تأثیرگذار  بنابراین، می. آموزان مدارس تیزهوش هستندتر از دانشافسرده

ها نشان داده است  بررسی. های منفی مانند استرس، اضطراب و افسردگی است جانبر شادکامی، هی

شناختی، )آموزان عادی راهبردهای خودتنظیمی و انواع آن  افراد تیزهوش در مقایسه با دانش
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. اعی باالیی برخوردارندبرند، از منزلت اجتم را بیشتر به کار می( فراشناختی و مدیریت منابع

، شتررشد اجتماعی بی ،(7939دستغیب و همکاران، ) منطقی کمتراورهای غیر، دارای بهمچنین

موثرتر، احساس کنترل شخصی و  ةهای حل مسئل فردی بیشتر و روش عزت نفس باالتر، اعتماد بین

های  افراد تیزهوش نسبت به تجربه (.7177، 7ضرقامیو  ایفچر) تری دارند روابط اجتماعی درست

رسد ظرفیت  ، انعطاف بیشتری دارند و به نظر مینداوترکن خود کنجبیرونی و دورنی پیرامو

هبی ها و باورهای نادرست خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و مذ بیشتری برای بازبینی و تغییر ارزش

خوبی  توانند بهدانند که میدهند و میافراد تیزهوش وقتی فعالیتی انجام می(. 7111، 7باس)دارند 

کنند بیشتر کنند که توانایی انجام آن را دارند؛ بنابراین سعی میحداقل تصور می آن را انجام دهند و

های  از سوی دیگر، مدارس تیزهوشان از جنبه. به آن فعالیت بپردازند و از انجام آن لذت ببرند

اشتیاق شاگردان، کمبود استرس از طرف والدین و ( 7937اکبر، پور) ات مناسبامکانات و تجهیز

کاهش مشکالت و به دنبال آن  بردن از مدرسه و پیشرفت تحصیلی لذت ،همچنین ،معلمان

 شود این شده باعث می  ارد مطرحمو ةمجموع .شرایط ویژه و خاصی دارند اجتماعی و تحصیلی

 است،این گروه سنی  ةآموزان در مواجهه با موانع به ویژه موانع تحصیلی که مهمترین دغدغدانش

از افسردگی و اضطراب به دور باشند  با روی گشاده سراغ مسائل بروند و هراسی نداشته باشند و

 .منجر شودتواند به رضایت از زندگی و به تبع آن شادکامی  و این موضوع می

 ةپسران هاییرستاندب یو عاد تیزهوش آموزانآگاهی دانش ذهن ینبها نشان داد  همچنین، یافته

، (7174)یاسینی و مهرداد ، های  یافتهاین نتیجه با  .ردوجود دا داریاشهر نورآباد تفاوت معن

و عباسی ، (7111)ن ژانگ و همکارا ،(7111)ی و ش یول ،(7113) یول ،(7111) و همکاران یدمنفر

بودن از افکار،  آگاهی که به زبان ساده به معنای آگاهذهن با توجه به تعریف . استهمسو ( 7939)

شود که در آن دو عنصر  و شکل خاصی از توجه محسوب می رفتار، هیجانات و احساسات است

                                                           
1. Ifcher & Zarghamee 

2. Buss 
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توانایی شناسایی  ،به عبارتی. نکردن ارزش باالیی دارد اساسی حضور در زمان اکنون و قضاوت

 ةکنترل تمایالت خود در نحو ،ها هنگام تولید و همچنین های خود و آگاهی از آن دقیق هیجان

تر است و     آگاه ، ذهنتر باشدانسان بیدار و هشیار ههرچ. واکنش به اوضاع و افراد مختلف است

. تر و آرامش و اطمینان قلبی او بیشتر استتر و مؤثرتحریکات زندگی خردمندانه هایش بهپاسخ

هوش از قبیل خودکارآمدی، اعتماد به نفس باال، آموزان تیز های دانشبا توجه به ویژگی ،همچنین

 ونابر، براساس بیان و همچنین... تر و استرس پایین تر، له مناسبهای حل مسئ شادکامی باالتر، شیوه

آموزان که مورد توجه خاص آموزش و پرورش  شرایط تحصیلی این دانش (7111)و همکاران 

گیرند و  باشند و اینکه معلمان این افراد از نظر شخصیتی و تجربه مورد ارزیابی دقیق قرار می می

د، امنیت حاکم بر محیط مدرسه که توسط مدیر و اولیاء مدرسه تری دارن های رهبری مناسب سبک

تواند باعث شود این افراد بیدار و هشیارتر  گیرد و اشتیاق دبیران در فضای کالس میصورت می

هایش به  تر باشد، پاسخ باشند و حواسشان نسبت به اتفاقات جاری و اکنون زندگی شان جمع

و  موسوی) تر و آرامش و اطمینان قلبی آنان بیشتر باشدثرؤتر و م تحریکات زندگی خردمندانه

های جاری خود  شود این افراد درگیر فعالیت این عوامل باعث می ةمجموع (.7933 ،همکاران

ینده از جمله قبولی در دانشگاه آ ةباشند در حال و اکنون زندگی کنند و کمتر از افراد عادی دغدغ

آموزان مدارس دانشآگاهی ارائه شد، به تعریفی که از ذهنا توجه و شغل را داشته باشند یعنی ب

 .آگاهتر هستندتیزهوش ذهن

اند؛ آگاهی و شادکامی بررسی شدهشناختی، ذهنهای مکنون سرمایة رواندر این پژوهش، سازه

از طرفی، متغیرهای جنسیت و پایة تحصیلی نیز کنترل شد و این . اند های آن بررسی نشدهاما مؤلفه

تجربی آموزان تیزهوش و عادی پایة دهم رشتة علومهش صرفاً بر روی نمونة دانشپژو

شود در مطالعات آینده ضمن بررسی  بنابراین، پیشنهاد می. های پسرانه اجرا و انجام شد دبیرستان

ها و آموزان دختر، سایر پایههای این پژوهش، ترکیب متغیرهای یادشده در دانشهای سازهمؤلفه

ضمن استخراج نقش متغیرهای تواند له میأاین مس. ای تحصیلی نیز مقایسه و پیگیری شودهرشته

گنجاندن و بهتر ریزی برنامهساماندهی جدی مدارس، از لحاظ جنسیت، پایه و رشتة تحصیلی 

عالوه، ضروری است که به. مهم باشد و تیزهوش آموزان عادیبرای دانش مناسب مفاهیم آموزشی
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آموزشی و همچنین شرایط فردی  -سازی و ارتقای شرایط محیطی ی، ضمن غنیدر مدارس عاد

گرا در دستور کار مسئوالن و مدیران شناختی به ویژه مثبتهای روانفراگیران، عمکرد آنان در سازه

از طرفی، در مدارس تیزهوشان نیز باید بر افزایش کیفیت شرایط محیطی و آموزشی و . قرار گیرد

های اصولی و تر و ارائه خدمات مکفی و آموزشریزی دقیقفراگیران با برنامه همینطور فردی

 . صحیح همت گمارد
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