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  خالصه

 متفاوت با مدارس اًمدارس ویژه پرورش استعداد های درخشان دارای محیطی نسبت. نوجوانان سرمایه های آینده جامعه هستند: همقدم
تفاوت دو محیط آموزشی می تواند موجب تقویت یا ایجاد ویژگی های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش آموزان این .  می باشند عادی

های  مت روان دانش آموزان دبیرستانسال و شخصیتیهای   ویژگیدرموجود احتمالی  تفاوت های  بررسیبرایپژوهش حاضر . مدارس شود
    .طراحی و اجرا گردیدتیزهوشان و عادی 
از میان دانش آموزان مقطع سال سوم دبیرستان )  نفر عادی103 نفر تیزهوشان و 97( دانش آموز 200 مشتمل بر نمونه ای: روش کار
نامه  پرسش گیریکاره ب و نیز سطح سالمت روان آنها با NEOPI-Rنامه  پس ابعاد شخصیت نمونه ها با استفاده از پرسشانتخاب شدند س
  .مورد ارزیابی قرار گرفت) - GHQ 28 (سالمت عمومی 

باالتری در شاخص  نسبتاًهای تیزهوشان درمقایسه با دانش آموزان عادی نمرات  یافته ها نشان داد که دانش آموزان دبیرستان: نتایج
به عالوه دختران در مقایسه با پسران نمرات باالتری . دارند) =012/0p(و نمرات پایین تری در شاخص توافق  )p = 05/0  (بازبودن به تجربه ها

ح سالمت روانی های تیزهوشان از سط از طرف دیگر نتایج نشان داد که دانش آموزان دبیرستان). =p 001/0( در شاخص توافق کسب کرده اند
     )=001/0p( و افسردگی) =001/0p (که این تفاوت در نمرات اضطراب )=001/0p (بهتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی برخوردارند

ن که ای )=p 008/0(به عالوه دختران تیزهوشان از سطح سالمت روانی بهتری نسبت به دختران مدارس عادی برخوردارند . باشد معنی دار می
  . معنی دار بود) =p 005/0( ، و عالیم جسمانی)=p 012/0( ، افسردگی)=p 009/0(تفاوت در سه خرده مقیاس اضطراب 

های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد شخصیتی و نیز  رسد که دانش آموزان دبیرستان با توجه به نتایج پژوهش به نظر می: نتیجه گیری
تواند در این تفاوت ها  شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می. ادی متفاوت هستندسطح سالمت روان با دانش آموزان ع

  .نقش داشته باشد
   تیزهوشان  ،نش آموزان دا،المت روانس ،  شخصیت :ه های کلیدیواژ

  
  مقدمه

            .  شناسی است شخصیت از بنیادی ترین مفاهیم روان
ویژگی های  بررسی  به که است ای حوزه شخصیت شناسی روان

که معموالً ثابت و می پردازد  رفتاری وهیجانی اعم از فردی 
  ).  1(قابل پیگیری هستند  در زندگی روزمره  اند وقابل پیش بینی

  

مدارس ویژه دانش آموزان سرآمد یا تیزهوش دارای 
شرایط خاص پذیرش دانش آموزان خود هستند و این دانش 

ط آموزشی متفاوت نسبت به دانش آموزان آموزان دارای محی
 می تواند چنین عواملی احتماالً. مدارس عادی می باشند

ویژگی های شخصیتی و بهداشت روانی  موجب تفاوت بین
  .این دو گروه دانش آموزان و دانش پژوهان باشد

  
  

  مرکز تحقیقات روان پزشکی- بیمارستان حافظ- بلوار ابیوردی-شیراز:آدرس*
 haghsheh@sums.ac.ir  :   Email          0711  - 6273070: تماستلفن 

                                          24/6/85:   تاریخ تایید                28/10/84 : تاریخ وصول 
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                                      دکتر حق شناس و همکاران ان تیزهوش و عادیزمقایسه  شخصیت و سالمت روان دانش آمو
  

دانش آموزان در پژوهشی بر روی ) 2(اژه ای  و جلیلوند
محیط های آموزشی  نشان دادند که های شهر تهران دبیرستان

های  ویژگیمربوط به تیزهوشان و عادی می تواند در پرورش 
نامه شانزده عاملی  رسشمورد سنجش به وسیله پ(شخصیتی 

تفاوت ) شخصیت کتل و آزمون ارجحیت شخصی ادوارز
این . ایجاد کند و این تفاوت مستقل از جنسیت نیز می باشد

           حیط آموزشی می تواند پژوهش نشان داده است که م
  .  ویژگی های شخصیتی متفاوتی را مستقل از هوش ایجاد کند

 که ندنشان داد) 3(ای  اژه ای مشابه نمکی و در مطالعه
مختاری،  خود نمایی خود میل به پیشرفت،همانند هایی  ویژگی

زی، تنوع طلبی، ردقت در رفتار دیگران، برتری طلبی، مهرو
آموزان تیزهوشان باالتر از  وشی در میان دانشک تحمل و سخت

های تمکین و فرمانبرداری  ویژگی در ولی ،های عادی است نمونه
. باشند آموزان عادی می تر از دانش آموزان تیزهوش ضعیف دانش

به منظور ) 4(در یک بررسی دیگر که توسط چلبیانلو و حسنی 
رخشان و های شخصیتی دانشجویان استعدادهای د بررسی ویژگی

که دانشجویان دانشگاه شیراز ، تعدادی از عادی صورت گرفت
 به وسیله عادی استعدادهای درخشان وفارغ التحصیل مدارس 

نتایج نشان داد .  مورد ارزیابی قرارگرفتندNEOPI-Rآزمون 
 استعدادهای درخشان از نظر فارغ التحصیل مدارس که دانشجویان

قاطعیت، فعالیت،  پسندی، زیبا ،پذیری  انعطاف  کفایت، اضطراب،
دارای طور معناداری ه های مثبت ب تالش برای موفقیت و هیجان

به . عادی هستندبرآمده از مدارس  از دانشجویان یباالترنمرات 
 شناسی، در صفات رک گویی، وظیفهگروه اول عالوه دانشجویان 

طور معناداری ه باز استرس آسیب پذیری  و تواضع ویی،ر کم
همچنین مقایسه  .داشتند گروه دوم از دانشجویان یتر پاییننمرات 

 نشان  داد که دانشجویان های این آزمون شخصیتی نمرات شاخص
گروه دوم تر از دانشجویان  گرا داری برون طور معناه  بگروه اول

  . اند بوده
دو در زمینه بهداشت روانی در بررسی منابع مختلف 

آموزان  های دانش یژگیدیدگاه کامالً متفاوت در مورد و
   .گردد عادی مالحظه می تیزهوش و

  
تیزهوشان به دلیل توانایی های شناختی،  اعتقاد دارد که )5(بکر

توانند  فهم عمیق تری نسبت به خود و دیگران داشته و بهتر می
از طرف  .با فشارها و تعارضات روانشناختی سازگار شوند

 مقایسه با افراد عادی  که افراد تیزهوش دربرخی معتقدنددیگر 
 دارای  احتماالًخصوصاً در سنین نوجوانی و بزرگسالی

 زیرا این ،باشند شناختی بیشتری می مشکالت عاطفی و روان
های شناختی خود نسبت به تعارضات بین  دلیل تواناییه افراد ب

روانی  بیگانگی و فشار تر بوده و احساس از خود فردی حساس
  ).6( ندکن بیشتری را تجربه می

 که میزان ه برروی نمونه ایرانی نشان داده استمطالعیک 
ل شخصیتی ئو مسا روانی، خودکشی و اختالالت آسیب پذیری

 ی دارندکمترشیوع در بین تیزهوشان در مقایسه با افراد عادی 

ای از  بر روی نمونه )8(ند لدر یک پژوهش تقوی و نظر ب .)7(
ه  با بتیزهوش و عادی راآموزان   دانشبهداشت روانیشیراز، 

سالمت عمومی  نامه پرسش سئوالی 28 فرم کارگیری
)28GHQ-(قرار دادندقایسه مورد م .   

ه نتایج این پژوهش نشان داد که دانش آموزان تیزهوش ب
طور معناداری از سالمت روانی بهتری نسبت به دانش آموزان 

تیزهوشان از مدارس به عالوه دختران . عادی برخوردارند
  مدارس از دخترانمدارس تیزهوشاندختران عادی و پسران 

یک . دارندتیزهوشان در وضعیت سالمت روانی بهتری قرار 
ای  روی نمونه بر) 9(وسیله رفاهی و همکاران ه مطالعه دیگر ب

این .   صورت گرفته است شیرازدبیرستانی آموزان  از دانش 
 و هوش وکسلرآزمون پژوهش با انتخاب تصادفی با استفاده از 

        ، نمونه خود را به)15انحراف معیار  (115بر اساس نمره 
دو گروه تیزهوش مدارس ویژه تیزهوشان و تیزهوش مدارس 

رگه  -اضطراب حالت "های زمونعادی تقسیم نموده و نتایج آ
ورد ارزیابی دو گروه را م " 2افسردگی بک "و  " 1اسپیلرگر

حاکی از آن بود که حالت ه دست آمده نتایج ب. دادندقرار 
  طور   هب  عادی  مدارس آموزان اضطراب و افسردگی در دانش

  
                                                 

1- Spielberger State-trait Anxiety Inventories 
2- Beck Depression Inventory 
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  30 ،29 شماره ،85 تابستان و                                                                    بهارفصلنامه اصول بهداشت روانی       

 
تیزهوش است ولی مدارس معناداری بیشتر از دانش آموزان 

پژوهش  . تفاوت معنا داری دیده نشد"رگه اضطراب"بین 
های شخصیتی و سالمت  حاضر به منظور مقایسه ویژگی
 تیزهوشان و مدارس عادی عمومی دانش آموزان مدارس ویژه

  .  طراحی گردید
  
   کارروش 

آموزان پایه سوم   نفر از دانش200تعداد  :ها آزمودنی-1
 نفر از 97شهر شیراز شامل  82 -81سال تحصیلی دبیرستان 

  و ) دختر57 پسر و 40(های تیزهوشان  دانش آموزان دبیرستان
 –ولتی  د-غیرانتفاعی(آموزان مدارس عادی   نفر از دانش103
 نمونه گیری در طوره ب)  دختر54 پسر و 49(شامل ) نمونه

      نمونه مدارس. دسترس برای انجام پژوهش دعوت شدند
فقط یک دبیرستان پسرانه و دخترانه در شیراز (تیزهوشان 
آموزان دو کالس پسرانه و دو  تقریباً مجموع دانش) وجود دارد

ه مدارس عادی دادند و نمون کالس دخترانه را تشکیل می
طور تصادفی از مجموعه ه  که ب) نمونه – دولتی -غیرانتفاعی(

دبیرستان  های شیراز انتخاب شده بودند، از هر دبیرستان
  .  جمعیت یک کالس مورد بررسی قرار گرفتند

ریانس چند متغیره نمرات شاخص های ادر یک تحلیل و
 ) گروه3(آموزان مدارس عادی  دانش NEOPI-Rآزمون 

نتایج نشان داد که سه گروه از نظر . د مقایسه قرار گرفتمور
                   آماری تفاوت معنی داری در این نمرات ندارند

]11/0 = p ، 61/1) = 10 192 و([F.  بر همین اساس در تحلیل 
          داده های پژوهش نمونه به دو گروه مدارس تیزهوش و عادی 

  .ی برروی داده ها صورت گرفتگروه بندی و تحلیل های بعد
ابعاد شخصیتی  :نامه شخصیتی پرسش  :ابزار های پژوهش - 2

 240فرم  NEOPI–Rنامه  نمونه ها با استفاده از پرسش
 در سطح شیراز هنجاریابی شده،  سشنا که توسط حقسئوالی 

   .)10 (مورد ارزیابی قرار گرفت
ست  مقیاس ا30 شاخص اصلی و 5 دارای نامه پرسشاین  

 عبارت آزمودنی پاسخ خود را در یک 240که با استفاده از 

 . نماید انتخاب می) کامالً قبول تا کامالً رد( گزینه ای 5مقیاس 
           یا  1 شاخص عصبیت5در این آزمون شخصیت بر اساس 

 خشم و کینه، اضطراب، :مجموعه های زیر در( بی ثباتی هیجانی

 ؛)از استرس پذیری آسیب ،نبود تکانشی شرم، افسرده، خلق
 ،جمع گرایی صمیمیت،: های مجموعه زیر در( 2گرایی برون

قاطعیت، فعالیت یا جُنب و جوش، هیجان جویی، و عواطف 
تخیل، زیبایی : در زیر مجموعه های (3بازبودن تجربه ها ؛ )مثبت

 با  توافق؛)شناسی، احساسات، فعالیت، دامنه سلیقه ها، ارزش ها
اعتماد، سادگی، همدردی، : زیر مجموعه هایدر ( 4دیگران

 5وجدانی بودنو شاخص  ؛)تبعیت، تواضع، و درک دیگران
حس شایستگی، نظم، وظیفه شناسی، : در زیر مجموعه های(

 )طاف ناپذیری در اهدافعتالش برای موفقیت، پیگیری، و ان
توانست دارای دامنه نمرات  هر شاخص می. گردد بررسی می

 ).11(باشد  32ر مقیاس دامنه نمرات صفر تا  و ه192صفر تا 
ضریب های روایی و اعتبار قابل قبولی را ) 12(گروسی فرشی 
نامه بر روی جمعیت وسیعی از دانشجویان  برای این پرسش

 .مناطق شمال و جنوب کشور نشان داده است
  

  نامه سالمت عمومی پرسش
      هنام ها با استفاده از پرسش  سطح سالمت روانی نمونه

                  مورد ارزیابی  )-28GHQ( سالمت عمومی  سئوالی28
رای چهار خرده مقیاس عالیم ادنامه  این پرسش. قرار گرفت

این ابزار  .جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی، افسردگی است
قرار گرفته است  در پژوهش های مختلف در ایران مورد استفاده

این پرسش نامه .  جهی را نشان داده استو ثبات و اعتبار قابل تو
به طور عام کدامیک از  دهد که دارای شاخصی است که نشان می
  .پزشکی دارند افراد نیاز به گرفتن خدمات روان

غیر از (های روانی  این پرسش نامه برای شناسایی اختالل 
  در جهان  کنون در سطح وسیعی و تا طراحی شده است) جنون ها

                                                 
1- Neuroticism 
2- Extraversion 
3- Openness to experiences 
4- Agreableness 
5- Conscientiousness 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 

 60
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کار گرفته ه رای بررسی وضعیت بهداشت روانی بو ایران ب
حساسیت ) 14(یعقوبی، نصر و شاه محمدی ). 13(شده است 

برای سیستم ) 15(این ابزار را در مهمترین نمره برش آن 
برای شدت عالئم، ) صفر، یک، دو، سه(گزاری لیکرت  نمره

 درصد و ضریب پایایی 84، ویژگی آن را برابر% 5/86برابر با 
.  گزارش نموده اند88/0زمایی و آلفای کرونباخ را برابر باز آ

در پژوهش دیگری که توسط پاالهنگ، نصر، براهنی و شاه 
) 22(انتشار یافته برای بهترین نقطه برش ) 16(محمدی 

 و% 79، %88حساسیت، ویژگی و میزان کلی اشتباه را به ترتیب 
ش عالوه بر این موارد در گزار. دان گزارش نموده% 16

 سیستم  را برای6نقطه برش ) 15(جدیدتری نورباال و همکاران 

برای ) یک، یک صفر، صفر،( غیرپارامتریک گزاری نمره
مشخص نمودن افرادی که نیاز به خدمات روانپزشکی دارند، 

قابل ذکر است که . اند دست آورده و گزارش نمودهه ب
 3"بیمورد یا" چنین روشی را برای) 17 (2 و ویلیامز1گلدبرگ

گزاری لیکرت را برای مقایسه  اند و روش نمره پیشنهاد کرده
حداکثر و حداقل نمره برای . اند ها مناسب دیده بین گروه

نامه بر اساس مقیاس لیکرتی  خرده مقیاس های این پرسش
. می باشد  84نامه صفر و   و برای نمره کل پرسش21صفر و 

پیشنهاد  ساسا رامتریک براگزاری غیرپ نمره چنانچه از
نامه  گلدبرگ و ویلیامز استفاده شود فقط نمره کل پرسش

      28ثر آن کمالک قرار می گیرد که حداقل آن صفر و حدا
 . می باشد

ه داده های مربوط به هر نمونه ب: روش جمع آوری اطالعات -3
العمل  ه رایانه منتقل شده و با بهره گیری از دستوربطور مجزا 

داده ها کدگذاری مجدد شدند و ) 18( مک ریاستاندارد کاستا و
  مقیاس6 نمرات نمرات برای هر مقیاس محاسبه گردید و از مجموع

  : مقیاس هر شاخص نمره کل برای پنج شاخص اصلی6نمرات 
، توافق )O(، باز بودن به تجربه ها )E(، برونگرایی)N( عصبیت

  NEOAC  صارت اخ  به )C ( و وجدانی بودن) A(با دیگران 

                                                 
1-Golberg 
2- Williams 
3- Case assertainment 

  
  
نسل  SPSS توسط نرم افزار داده هادر نهایت . دست آمده ب

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تحلیل آنالیز  5/11
  .واریانس چند متغیره جهت تحلیل نتایج استفاده شد

  
 یافته های پژوهش 

در گام اول در :   مقایسه نمرات شاخص شخصیت در مدارس 
مرات شاخص یک مدل تحلیل واریانس چند متغیری ن

تیز هوشان و (  و مدارسوابسته به عنوان متغیر NEOACشخصیت
پژوهش  نتایج. به عنوان متغیر مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت) عادی 

صورت ه نشان داد اثر مدارس در نمرات شاخص های شخصیت ب
که تفاوت   F])192 و p ، 24/2) = 5 = 05/0 [مرزی معنی دارست

در نمرات شاخص ) تیزهوشان و عادی (ه مدرسنوع اساسی در دو 
     .F])192 و 5 = (p ، 50/6 = 012/0 [ شود مالحظه می) A(توافق 

به عالوه تمایل آماری معنی داری در نمرات شاخص باز بودن به 
  ).   P , 73/3 =F=055/0(گردد تجربه ها مالحظه می

        آزمون های تعقیبی را برای مقایسه )1جدول شماره (در 
آموزان دبیرستان تیزهوشان  دانش. بین گروهی نشان می دهد

در شاخص توافق میانگین نمرات کمتر و در شاخص باز بودن 
آموزان  به تجربه ها میانگین نمرات بیشتری نسبت به دانش

  .عادی کسب کرده اند
 

  مقایسه نمرات شاخص شخصیت بر اساس جنس
) N, E, O, A, C(درگام دوم نمرات شاخص شخصیت

به عنوان متغیر ) پسر و دختر( جنسیت  وابسته وبه عنوان متغیر
مستقل در یک مدل تحلیل واریانس چند عاملی مورد محاسبه 

  . قرار گرفت
شاخص های  نمرات برنتایج نشان داد که اثر جنسیت 

.  ] F) 192,  5= ( 04/4 ؛ P= 002/0[شخصیت معنی دار است
 نمرات  عمده دوجنس در  که تفاوت  نشان داد تعقیبی آزمون 

  ).  F= 3/14 ؛ P=0001/0(باشد   معنی دار میAشاخص توافق 
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  تک متغیریFمدارس بر اساس آزمون  و  NEOPI-Rدر آزمون شخصیت ها شاخص بین گروهی نمرات مقایسه   - 1جدول 
 

   عادی  تیزهوشان
  مدارس

  انحراف معیار  میانگین  ف معیارانحرا  میانگین  شخصیت شاخص

 
  dfدرجه آزادی 

 
F 
  

 
  Pارزش 

  N(  8/90  338  7/106  2/32  196  174/  NS(عصبیت
  E(  2/121  7/19  8/115  8/21  196  71/2  NS(برون گرایی

  O(  7/120  1/16  9/115  9/15  196  73/3  05/0(بازبودن 
  A(  9/99  9/17  5/104  9/14  196  50/6  012/0(توافق 

  C(  6/117  8/20  6/114  206  196  881/  NS(وجدانی بودن 
   NS= not   significant             

  
      آزمون های تعقیبی را برای مقایسه  )2جدول شماره (در 
  .گردد طور که مالحظه می همان. گروهی نشان می دهدبین 

  

  
دختران در مقایسه با پسران از میانگین نمرات باالتری در 

  .شاخص توافق برخوردارند
  

  یت جنسبه تفکیک NEOPI-R شاخص های آزمون شخصیت در نمونه ها  مقایسه- 2جدول 
 

  مدارس  دختر  پسر
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  شاخص شخصیت

  
  dfدرجه آزادی 

  
F  
  

  
 Pارزش 

  N(  4/96  6/20  1/101  7/26  196  03/1  NS(عصبیت
  E(  9/115  3/22  4/120  6/19  196  07/2  NS(برون گرایی

  O(  9/115  6/15  1/120  4/16  196  03/3  NS(دن بازبو
  A(  8/97  8/14  8/105  1/17  196  3/14  0001/0(توافق 

 C(  6/114  8/18  1/117  1/22  196  627/0  NS(وجدانی بودن
                                                                                                   NS= not significant     

 
 مقایسه نمرات شاخص های سالمت روان در مدارس

 نمرات ،درگام سوم با استفاده از تحلیل واریانس چند عاملی
نوع   و وابستهشاخص های سالمت روان به عنوان متغیر

  به عنوان متغیر مستقل مورد ارزیابی ) تیزهوشان وعادی(مدارس
 رستان آموزان دو نوع دبی در این تحلیل دانش. قرارگرفت
 بودند در مقیاس های سالمت روانی  متفاوتیتدارای نمرا

]0001/0=P 189 ,4=( 73/5 ؛ ( F .[  در) 3جدول شماره( 
. آزمون های تعقیبی را برای مقایسه بین گروهی نشان می دهد

  .ور که نشان داده شده است طهمان

     
  

 و  ) P= 0001/0( تفاوت عمده در دو خرده مقیاس اضطراب
جدول  ( به با توجه .باشد معنی دار می ) P=001/0( افسردگی

  های تیزهوشان نسبت به آموزان دبیرستان  دانش)3شماره 
               دو خرده  در  پایین تری  نمرات   میانگین عادی آموزان  دانش

مقیاس اضطراب و افسردگی کسب کرده اند و از وضعیت 
  .روه عادی برخوردارندسالمت روانی بهتری نسبت به گ
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  به تفکیک نوع دبیرستانخص های سالمت روان درشا مقایسه نمونه ها - 3جدول 

 
    عادی  تیزهوشان

  مدارس
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  سالمت روان

  
  dfدرجه آزادی 

  
F  

  

  
 Pارزش 

  001/0  5/11  192  2/5  7/6  05/4  3/4  افسردگی
 NS  71/1  192  6/3  2/7  53/3  45/6  عملکرد

  NS  19/2  192  2/4  1/7  76/3  2/6  عالیم جسمانی
  0001/0  2/17  192  5/5  6/7  08/4  71/4  اضطراب
  001/0  -36/3  192  16  3/28  7/12  4/21  کل

         NS= not signifcant 
  

مقایسه نمرات شاخص های سالمت روان بر اساس 
    مدارس    نوع وجنس 

شاخص های ، متغیری لیل واریانس چندبا استفاده از تح
شکایات جسمانی، اضطراب، کاهش عملکرد،  (سالمت روان

هوشان و  تیز ( نوع دبیرستان ، وابسته به عنوان متغیر)افسردگی
 به عنوان متغیر مستقل مورد) پسر و دختر(جنسیت و ) عادی

جنسیت دارای ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد که 
              شاخص های بهداشت روان دارد تبر نمراتاثیری مرزی 

] 07/0 =P189,  4 = (16/2 ؛  (F [ .   
شاخص های  دوگروه نیز دارای نمرات متفاوتی در

تعامل   .F]) 189,  4=( 74/5 ؛>001/0P[بهداشت روان بودند
      مدارس در نمرات شاخص سالمت رواننوع جنسیت و 

  .] F)  189,  4= (52/3 ؛ P= 008/0 [بود معنی دار 
بین گروهی   آزمون های تعقیبی را برای مقایسه )4جدول شماره (

شود تفاوت عمده در سه  طور که مالحظه می همان. نشان می دهد
 و نیز) P=012/0( ، افسردگی)p= 009/0 (اضطراب خرده مقیاس

 .باشد  معنی دار می)p= 05/0(عالیم جسمانی 

دختران تیزهوشان نسبت به  )3جدول شماره (با توجه به 
   مقیاس خرده  در سه   پایین تری دختران عادی میانگین نمرات

دست آورده اند به ه اضطراب و افسردگی و عالیم جسمانی ب
عبارت دیگر آنها از سالمت روانی بهتری نسبت به گروه عادی 

  .باشند برخوردار می

  
  

  
ین  و آزمون تعقیبی ا)4جدول شماره (با توجه به آمار

شاخص های اضطراب و افسردگی  تحلیل آماری دو گروه در
در تعامل جنسیت و گروه ها نیز  .دارای تفاوت معنی دار بودند

، اضطراب )P>01/0(تفاوت در شاخص های شکایات جسمی 
)01/0<P ( و افسردگی)05/0< P (مشاهده گردید.  

    این یافته ها نشان)4جدول شماره (با توجه به اطالعات 
آموزان مدارس تیزهوشان دارای نمرات  دهد که دانشمی 

پسران . کمتری در شاخص های اضطراب و افسردگی هستند
مدارس عادی شکایات جسمی کمتر از پسران مدارس 

تران مدارس عادی شکایات خکه د تیزهوشان دارند در حالی
  .دهند جسمی بیشتر از دختران مدارس تیزهوشان نشان می

طور نسبی اضطراب و ه ان بپسران مدارس تیزهوش
کنند در  افسردگی بیشتری را از دختران این مدارس تجربه می

که دختران مدارس عادی اضطراب و افسردگی بیشتری  حالی
  البته بایستی همین جا .نسبت به پسران این نوع مدارس دارند

نامه سالمت  متذکر شد که این حد از نمرات آزمون پرسش
الل افسردگی یا اضطراب بیمارگونه در عمومی نشان دهنده اخت

هر دو گروه نیست و فقط تفاوت آماری دو گروه مورد نظر 
  . می باشد
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   و جنسیت مدارسبه تفکیک شاخص های  سالمت روان در  مقایسه نمونه ها - 4جدول 
 

  متغیر های مستقل
  نمرات بهداشت روان

  پسران تیزهوش
SD         M 

  پسران عادی
SD            M  

  دختران تیزهوش  
SD              M  

  دختران عادی
SD                   M      

  54/4  59/8  94/3  12/6  34/2  55/5  62/3  30/6  شکایات جسمی
  16/5  15/9  93/3  60/4  31/5  88/5  33/4  85/4  اضطراب

  48/3  40/7  12/4  74/6  67/3  73/6  53/2  05/6  ضعف در عملکرد اجتماعی
  34/5  32/8  95/3  41/4  63/4  90/4  22/4  32/4  افسردگی

M    =میانگین، =SD انحراف معیار 

   بحث 
رفتاری و  هدف مطالعه بررسی ومقایسه ویژگی های منشی و

آموزان دبیرستان های  نیز سطح سالمت روان در میان دانش
      یافته های این پژوهش نشان داد که. تیزهوشان و عادی بود

 NEOPI-R  آزمون شخصیتی های شاخص نظر از گروه و د)الف
 دبیرستان انین معنا که دانش آموزه ابا هم متفاوت هستند ب

تجربه ها نمرات باالتری را  تیزهوشان از نظر شاخص بازبودن به
گرچه نتایج  .آموزان مدارس عادی کسب کرده اند نسبت به دانش
نی همخوا) 4(انلو و حسنی بیا یافته های مطالعه چلباین پژوهش 

  .هماهنگ است) 3(ا یافته های نمکی واژه ای بندارد ولی 
توان گفت اگر چه بازبودن  دست آمده میه درباره نتایج ب

 طور که   به تجربه ها معادل باهوش بودن نیست ولی همان
اعتقاد داشت این شاخص ارتباط مثبتی با هوش ) 11(مک ری 

این شاخص دارد و افراد با تحصیالت باال نمرات بیشتری در 
 و ااین شاخص ارتباط نزدیکی با تفکر واگر کسب کرده اند و

   ).11( خالقیت دارد
که احتماالً  توان چنین استدالل کرد در تبیین این امر می

های تیزهوشان نسبت به تجربه های  آموزان دبیرستان دانش
بیرونی و درونی پیرامون خود کنجکاوتر هستند و از نظریات 

به . برند ی غیرمتعارف لذت بیشتری میجدید و ارزش ها
پدیده های جدید و متنوع را به موارد  عبارتی آنها مواجهه با

 و از طرف دیگر به نظر دهند عادی و متعارف ترجیح می
    می رسدفکرانه بیشتری های روشن آنها کنجکاوی که رسد می

  

  
از  فکرانه بیشتری داشته و های روشن که آنها کنجکاوی

  .برند ها لذت بیشتری می عماچالش با م
رسد که آنها ظرفیت بیشتری برای  به عالوه به نظرمی

های اجتماعی، سیاسی و مذهبی داشته و نسبت  بازبینی ارزش
به عادات و رسوم اجتماعی و منابع قدرت محافظه کاری 

  رسد آنها زندگی تخیلی همچنین به نظر می. کمتری دارند
ن به تخیالت خود روی آن تعمق فعال تری داشته و با شکل داد

کنند  کرده و از آن در جهت پرورش خالقیت خود استفاده می
تواند باز بودن به تجربه ها را در  که در مجموع این عوامل می

  . تیزهوشان توجیه نماید
آموزان عادی در  رسد که دانش از طرف دیگر به نظر می

نها موضوعات آ. کارترند  تر ودر ظاهر محافظه رفتارها متعارف
های  پذیرند و دیدگاه نادر می رایج را بهتر از موارد

  داشته و از نظر اجتماعی و سیاسی به محیط خودمحدودتری
           تواند دلیل بسته بودن به  که این امر می. محافظه کارترند
  .آموزان عادی باشد تجربه ها در دانش

افق در یافته دیگر پژوهش باالتر بودن نمرات شاخص تو
آموزان تیزهوشان  آموزان عادی در مقایسه با دانش میان دانش

) 3(باشد که این یافته با نتایج مطالعه نمکی واژه ای  می
در مطالعه فوق میزان تمکین و فرمانبرداری . هماهنگ است

 .آموزان تیزهوشان پایین تر بود دانش
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ند آموزان تیزهوشان بر این باور رسد که دانش به نظر می
را  که از بسیاری افراد برتر بوده و تصمیم گیری های خود

 آنها احتماالًدانند از طرف دیگر  منطقی و بر اساس واقعیت می
روابط بین فردی داشتن ترفندهایی چون زیرکی و سیاست  در

های اجتماعی دانسته و سادگی را نوعی  را از لوازم مهارت
 آنها نسبت به منابع که با توجه به این. دانند کوته فکری می

قدرت محافظه کاری کمتری دارند در روابط اجتماعی معموالً 
در مجموع رقابت  تواضع کمتر و رک گویی بیشتری دارند و

  .دهند را به همکاری وتوافق ترجیح می
ست که ویژگی های منشی و  اید آنؤیافته های پژوهش م

اوت رفتاری پسران و دختران با هم متفاوت است که این تف
ین معنا که دختران در ه اب . درشاخص توافق معنی دار است

             کسب    توافق   شاخص  در  بیشتری  نمرات  پسران  با مقایسه
) 2( های جلیلوند واژه ای  با یافتهکرده اند که این یافته

 یکی از دالیل این تفاوت در یافته هاشاید  .مطابقت ندارد
ارزیابی ویژگی های شخصیتی  فاوت دراستفاده از ابزارهای مت

که در مطالعه مذکور  است در حالیاین . باشد پژوهشدو 
میزان تبعیت جویی و سازش پذیری در پسران باالتر گزارش 

طور معنی داری میزان ه  بحاضرشده بود ولی در پژوهش 
 یافتهدر توجیه این  .توافق در دختران باالتر از پسران بوده است

های  که به علت بسیاری از زمینه ن استدالل کردتوان چنی می
نیز وجود نظام مرد ساالر در خانواده این  فرهنگی، تاریخی، و

تعامالت به بیرون از خانواده نیزگسترش یافته و پسران در 
محوری بیشتری داشته  خود مقایسه با دختران استقالل و

 مقابل در. دهند بنابراین رقابت را به همکاری ترجیح می
فروتنی  دختران وابستگی بیشتری به والدین داشته و از تواضع و

 از طرف دیگر به علت .بیشتری در مناسبات برخوردارند
ساختار روانی  های هیجانی و عاطفی  و بسیاری از ویژگی

احساس  رحم و شفقت قرار گرفته و دختران بیشتر تحت تأثیر 
در روابط مجموع  نمایند و در همدردی بیشتری با دیگران می

  .بین فردی از توافق بیشتری برخوردارند
  

  
  

دهد که سطح سالمت روان در بین  نتایج مطالعه نشان می
آموزان  های تیزهوشان باالتر از دانش آموزان دبیرستان دانش

پیشین و جمع بندی که این یافته با نتایج تحقیقات . عادی است
 است در صورت گرفته) 7(که توسط خانم قهقایی و همکاران 

دیگر پژوهشگران بر روی همچنین با نتایج . یک راستا می باشد
و رفاهی ) 8( تقوی و نظر بلند هایی از شهر شیراز همچون نمونه

 نتایج  با  اگر چه این یافته ها، همخوانی دارد) 9(و همکاران 
در تبیین نتایج . باشد  مشابه نمی)6(  و شیخ االسالمی خیر
آموزان تیزهوشان قابلیت  که دانش به اینتوان گفت با توجه  می

و نیز به علت برخورداری از ) 19(پیش بینی رویدادها را داشته 
 ، 2 خودکارآمدیهمچنین ،1خود  تصور از هایی چون ویژگی
 نسبت  باالتر  شایستگی احساس کفایت و نیز  و3خود حرمت 

ه توان چنین استدالل کرد که آنها ب آموزان عادی می دانشه ب
 دلیل برتری در خصایص یاد شده سبک روی آوری بهتر و

با ارزیابی بهتر از  موثرتری برای حل مسایل زندگی داشته و
بنابراین در  .هراسند عملکرد خود از شکست ها و تنبیه ها نمی

اثر رویدادهای استرس زای زندگی کمتر دچار اضطراب و 
با  .داز سالمت روانی بهتری برخوردارن شوند و نگرانی می

همکاران  توجه به بررسی های انجام گرفته توسط نور باال و
 ساله و باالتر در 15میزان شیوع اختالالت روانی در افراد ) 15(

  .برآورد شده است% 21سطح کشورمان 
با توجه به جوان بودن هرم جمعیتی کشورمان توجه به امر 
آموزش بهداشت روانی به منظور پیشگیری بخشی از این 

بنابراین ضروری است  .کند ت اهمیت مضاعف پیدا میمشکال
آموزان  نیز والدین دانش آموزشی و تا معلمان و مسئولین مراکز

 نظر گرفتن   و با درهفراتر از وظیفه سنتی خود عمل کرد
آموزان در کنار توجه به امر  ویژگی های منحصر به فرد دانش

جه به  سطح سالمت روان آنها و توءتحصیل در جهت ارتقا
  .شناختی آنها اقدام نمایند نیازهای روان

  

                                                 
1-  Self Concept   
2- Self eficacy  
3- Self esteam   
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  30 ،29 شماره ،85 تابستان و                                                                    بهارفصلنامه اصول بهداشت روانی       

    
  سپاسگزاری

این پژوهش با همکاری مرکز تحقیقات روان پزشکی با 
 12/08/1381اریخ تصویب ت 1524طرح مصوب شماره 

آموزانی که در این پژوهش  از کلیه دانش.  صورت گرفته است

از شورای تحقیقات . گردد اند سپاسگزاری می همکاری نموده
آموزش و پرورش استان فارس که نهایت همکاری را در انجام 

  .گردد تشکر و قدردانی میاین پژوهش به عمل آوردند 

  
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  
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