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 چکیده

آموزان مدارس تیزهوش و عادی بود. روش پژوهش، هدف از پژوهش حاضر مقایسه احساس تنهایی و تحمل پریشانی بین دانش

آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر اردبیل در سال های و جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشمقایس -از نوع علی 

آموز )یک دانش 33آموز )یک کلاس(، مدرسه عادی و دانش 33نفره ) 33مل دو کلاس بود. نمونه آماری تحقیق حاضر شا 1331

ای انتخاب گردیدند. ای چند مرحلهگیری خوشهسال بودند که با روش نمونه 11-14کلاس(، مدرسه تیزهوشان(، با دامنه سنی 

های تحمل، جذب، مقیاسشامل زیر 2331سال آوری اطلاعات از پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی سیمونز و گاهر در برای جمع

-استفاده شد. پس از توزیع و تکمیل پرسشنامه 1313ارزیابی و تنظیم و پرسشنامه احساس تنهایی راسل، پیلوا و کورتونا در سال 

با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره موردتجزیه و تحلیل قرار و  spss11افزار های بدست آمده به کمک نرمها، داده

آموزان مدرسه تیزهوشان و عادی از نظر متغیرهای وابسته جذب گرفت. نتایج تحلیل اطلاعات نشان داد که بین دو گروه دانش

(333/3 =P( و ارزیابی )311/3 =Pتفاوت معنی )داری وجود ندارد اما بین متغیرهای ا( 333331/3حساس تنهایی =P ؛ تحمل)

(334/3 =P( و تنظیم )331/3 =Pتفاوت معناداری وجود داشته و دانش ) آموزان مدرسه تیزهوشان و عادی از نظر این سه متغیر

 با هم اختلاف دارند.

 آموزان مدارس تیزهوش و عادیاحساس تنهایی، تحمل پریشانی، دانشواژگان کلیدی: 

 

 

 

 مقدمه

ای علمی هتعلیم و تربیت افراد سرآمد و تیزهوش بدین دلیل است که این افراد بتوانند بار مهمی از وظایف و مسئولیتشناخت و 

آموزانی هستند که آموزان تیزهوش، دانش(. دانش1334پور و احمدی، و فرهنگی و اجتماعی جامعه را بر دوش بکشند )امان

عادی  آموزانهای شناختی بالاتری نسبت به دانشنظیر و توانمندیهای بییژگیهاریسون از وبراساس تعریف ارائه شده توسط

های شناختی خود نسبت به تعارضات (. این افراد به دلیل توانایی1331به نقل از عباسی، ؛ Haj & Kamb, 2331) برخوردارند

ن، شوند )افروز و همکاراگیر میرو گوشهاز ایناند و کنند از سوی دیگران درک نشدهتر بوده و اغلب احساس میبین فردی حساس

1332.) 
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است. احساس تنهایی  1آموزان تیزهوش و عادی متفاوت باشد، احساس تنهاییتواند در بین دانشیکی از متغیرهایی که می

وابط جود ررا می توان نارسایی و ضعف محسوس در روابط بین فردی دانست که به عنوان تفاوت مابین سطح مطلوب و سطح مو

(. احساس تنهایی Heiman, 2331اجتماعی افراد تعریف می شود و هرچه این تفاوت بیشتر باشد احساس تنهایی بیشتر است )

و  به معنی تنها بودن )فیزیکی( و جدایی از دیگران نیست، بلکه مربوط به احساس فرد از نبود صمیمت بین فردی است )کمالی

ر های مختلف بکند و به شیوهغمگینی و بی تعلقی مواجه می، افراد درگیر را با احساس خلاء (. احساس تنهایی1334همکاران، 

(. نتایج Henrich & Gullone, 2332گذارد )تعاملات اجتماعی با دیگران، نحوه زندگی و سلامت جسمانی و روانی تأثیر می

آموزان نشان دادند که بین احساس تنهایی در دانش (1331( و مطالعه نوآموز و همکاران )1334پژوهش امان پور و احمدی )

آموزان تیزهوش و ( گزارش کردند که بین دانش1333داری وجود دارد. قرنجیک و همکاران )تیزهوش و عادی تفاوت معنی

 داری وجود ندارد.عادی در متغیر احساس تنهایی تفاوت معنی

باشد. تحمل پریشانی را توانایی فرد می 2یزهوش و عادی تحمل پریشانیآموزان تمتغیر دیگر تأثیرگذار و متمایز کننده دانش

؛ به نقل از عرفانی آداب و همکاران، Simons & Gaher, 2331اند )در تجربه و تحمل حالات هیجانی منفی تعریف کرده

چنین پیشگیری و درمان های روانی و هم( و به عنوان یک ساختار مهم در رشد بینشی جدید درباره شروع و ابقا آسیب1331

(. افراد با تحمل پریشانی پایین در یک تلاش غلط برای مقابله با هیجانات منفی Bernstein & Vujanovic, 2311باشد )می

( و تمایل به انجام عملی دارند که باعث رها Zvolensky & Bernstein, 2311خود درگیر بی نظمی رفتاری می شوند )

آموزان با تحمل پریشانی بالاتر قادرند طرز فکر خود را در (. دانش1331شود )اعیادی و همکاران، شدن از تجربه هیجانی می

ها و عملکردهای ضعیف خود را مدیریت و کنترل طول تحصیل یا رقابت تحصیلی حفظ کنند و قادر خواهند بود انتقادها، شکست

ای پژوهش هآموزان سطح اضطراب تحصیلی کمتری دارند. یافتهدانش اند و نسبت به دیگرها رقابتیکنند و در بسیاری از موقعیت

اری دساز تحصیلی رابطه منفی و معنی( نشان داد که بین تحمل پریشانی با رفتارهای خود ناتوان1334سید سرابی و عسگری )

 نشد. با توجه به اینکه احساس آموزان تیزهوش بپردازد یافتوجود دارد، همچنین پژوهشی که به مطالعه تحمل پریشانی در دانش

( و با توجه 1331تنهایی و ناخواسته بودن از مهمترین علل بروز رفتارهای خود آسیبی در نوجوانان است )ایمان زاده و علیپور، 

آموزان مدارس تیزهوش و به اینکه تا به حال هیچ پژوهشی همزمان متغیرهای احساس تنهایی و تحمل پریشانی را در دانش

آموزان مدارس تیزهوش و عادی اند، پژوهش حاضر درصدد پی بردن به نقش این دو متغیر در دو گروه دانشمقایسه نکرده عادی

در جامعه است. همچنین در برخی مقالات در نتایج پژوهش متغیرهای پژوهشی مورد نظر نوعی تناقض دیده می شود، که این 

های گذشته داشته باشد و همچنین این ی مناسبی به خلأ پژوهشی، پژوهشدهتواند با انجام این تحقیق، پوششمحقق، می

تواند در نوع خود بدیع باشد و هدف پژوهش حاضر مقایسه احساس تنهایی و تحمل پریشانی در دانش آموزان عادی پژوهش می

  و تیزهوش میباشد.

 روش 

آموزان است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشهای مقایس_با توجه به ماهیت موضوع، روش پژوهش حاضر از نوع علی

آموز )یک دانش 33نفره ) 33بود. نمونه آماری تحقیق حاضر دو کلاس  1331مدارس عادی و تیزهوشان شهر اردبیل در سال 

بودند که  و با مقطع تحصیلی دهم 11-14آموز )یک کلاس(، مدرسه تیزهوشان( با دامنه سنی دانش 33کلاس(، مدرسه عادی و 

ای انتخاب گردیدند. به طوری که ابتدا به آموزش و پرورش کل شهر اردبیل، مراجعه ای چند مرحلهگیری خوشهبا روش نمونه

های لازم آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل به صورت تصادفی انتخاب شده و از مدارس شد و پس از کسب مجوز و هماهنگی

در مقطع دبیرستان )یک مدرسه تیزهوشان و یک مدرسه عادی( انتخاب شده و سپس از هر تحت پوشش این ناحیه، دو مدرسه 

نفره به صورت تصادفی انتخاب گردید و پس از تبیین اهداف پژوهش و نیز اطمینان دادن به  33یک از این مدارس، یک کلاس 

های پژوهش توزیع و پس از تکمیل، نامهآموزان از محرمانه بودن اطلاعاتشان و در صورتی که رضایت داشتند، پرسشدانش

                                                             
1. Feeling Lonely 
2. Tolerance of distress 



ار افزهای بدست آمده با کمک نرمهای پرت کنار گذاشته شدند و پس از آن دادههای ناقص و دادهآوری گردیدند، پرسشنامهجمع

Spss11 .و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 ابزارها

ماده و  11این مقیاس، یک شاخص تحمل پریشانی هیجانی است که دارای  (:DTSتحمل پریشانی هیجانی )پرسشنامه  .1

؛ جذب )جذب شدن به وسیله 1و  3، 1چهار خرده مقیاس به این شرح است: تحمل ) تحمل پریشانی هیجانی( شامل سؤالات 

و تنظیم )تنظیم  12و  11، 13، 3، 4، 2نی( شامل سؤالات ؛ ارزیابی )برآورد ذهنی پریشا11و  4، 2هیجانات منفی( شامل سؤالات 

(. عبارات این پرسشنامه، بر روی یک 2331باشد )سیمونز و گاهر، می 14و  13، 1ها برای تسکین پریشانی( شامل سؤالات تلاش

= کاملاً مخالف( 1مخالف و  = اندکی4= به یک اندازه موافق و مخالف؛ 3= اندکی موافق؛ 2= کاملاً موافق؛ 1ای )مقیاس پنج درجه

دهنده تحمل پریشانی شود. نمرات بالا در این مقیاس نشانبه صورت معکوس نمره گذاری می 2شوند که عبارت نمره گذاری می

شوند. سیمونز و گاهر های هر زیر مقیاس باهم جمع میها، نمره سوالبالا است و برای بدست آوردن نمره هر یک از زیرمقیاس

بدست آورده و گزارش کردند  12/3و برای کل مقیاس  43/3و  12/3، 42/3ضرایب آلفا برای این مقیاس را به ترتیب  (2331)

نامه اش از این پرسشنامه بهره گرفته ( در پایان1311که این پرسشنامه دارای روایی ملاکی و همگرایی اولیه خوبی است. علوی )

مرد( اجرا کرده است که کل مقیاس دارای پایایی  14زن و  31نشگاه فردوسی مشهد )نفر از دانشجویان دا 41و آن را بر روی 

( 11/3و تنظیم  12/3، ارزیابی 42/3، جذب 14/3ها دارای پایایی متوسط )تحمل ( و خرده مقیاسa= 41/3همسانی درونی بالا )

 هستند.

ساخته شد که شامل 1313و کورتونا در سال  این پرسشنامه توسط راسل، پیلوا  (:UCLAپرسشنامه احساس تنهایی ) .2

باشد. ولی جمله مثبت می 13جمله منفی و  13= همیشه(، 4= گاهی و 3= به ندرت؛ 2= هرگز؛ 1ای )عبارت چهارگزینه 23

 13و حداکثر  23ها حداقل شوند و دامنه نمرهبه صورت معکوس نمره گذاری می 1، 1، 2، 3، 13، 11، 12، 13، 23عبارات 

 ,Russell et alگزارش شده است ) 13/3بدست آمده و پایایی باز آزمایی  41/3باشد. پایایی این آزمون در نسخه جدید می

(. این پرسشنامه توسط شکرکن و میردریکوند ترجمه و پس از اجرای مقدماتی و اصلاحات به کار گرفته شد )نادری و 1313

 (.1311شناس، حق

 نتایج

بوده  42/11آموزان مدرسه تیزهوشان، و میانگین سنی دانش 33/11آموزان مدرسه عادی، سنی دانش در این پژوهش، میانگین

 33درصد فرزند اول؛  13آموزان مدرسه عادی، آموزان پسر و در مقطع تحصیلی دهم بودند. از بین دانشو هر دو گروه، دانش

درصد فرزند ششم و از  33/3درصد فرزند پنجم و  22/2م، درصد فرزند چهار 33/3درصد فرزند سوم؛  22/2درصد فرزند دوم؛ 

درصد فرزند  33/13درصد فرزند سوم و  23درصد فرزند دوم؛  33درصد فرزند اول؛  22/32آموزان مدرسه تیزهوشان، بین دانش

 باشد.چهارم می

 های توصیفی متغیرها: شاخص1جدول 

 تنظیم ارزیابی جذب تحمل احساس تنهایی متغیرها مدارس

 233/2 333/11 433/3 422/1 222/43 میانگین عادی

(33  =N) 232/2 121/4 234/3 234/3 113/13 انحراف معیار 

 122/1 133/21 133/13 333/13 233/14 میانگین تیزهوش

(33  =N) 111/1 431/4 111/2 243/2 331/1 انحراف معیار 

( و 441/3(؛ جذب )341/3(؛ تحمل )131/3متغیر احساس تنهایی )( در چهار sigداری )در آزمون لوین نیز سطح معنی

 کند.باشد و پایایی نتایج بعدی را تأیید میها میبالاتر بوده که نشانگر برابری واریانس 31/3(  از 413/3ارزیابی )



 143/14و P <3331/3= ؛  Wilks Lambda 42/3؛ Partial eta=  14/3آزمون لامبدای ویلکز نیز به این صورت بود: )

 (.F(1و 14) =

 

 



 آموزان مدرسه عادی و تیزهوشان: آزمون اثرات بین فردی در دانش2جدول 

 etaمجذور  F Sig درجه آزادی متغیر وابسته

 412/3 333331/3 24/41 1 احساس تنهایی

 113/3 334/3 12/4 1 تحمل

 341/3 333/3 32/2 1 جذب

 333/3 311/3 32/1 1 ارزیابی

 141/3 331/3 34/11 1 تنظیم

داری باید کنیم. پس حد معنیبر پنج متغیر تصحیح را اجرا می 31/3با توجه به اینکه پنج متغیر وابسته داریم، با تقسیم 

باشد که این امر در مورد سه متغیر از پنج متغیر وابسته یعنی متغیرهای احساس تنهایی، تحمل و تنظیم  31/3تر از کوچک

( نشان داد که در مورد دو متغیر 31/3صادق است. تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی با استفاده از آلفای میزان شده )

=  32/1و  P=  311/3و  Partial eta=  333/3( و ارزیابی )F(1و  11= ) 32/2و  P=  333/3و  Partial eta= 341/3جذب )

آموزان مدرسه عادی و تیزهوشان( از نظر متغیر احساس تنهایی داری وجود ندارد و دو گروه )دانش( حد معنیF( 1و  11)

(412/3  =Partial eta  333331/3و  =P  (1و  11= ) 24/41و F( ؛ تحمل)113/3  =Partial eta  334/3و  =P  12/4و  =

 باشند.( متفاوت میF( 1و  11= ) 34/11و  P=  331/3و  Partial eta=  141/3( و تنظیم )F( 1و  11)

 بحث و نتیجه گیری

آموزان پسر مدارس تیزهوشان و عادی شهرستان پژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایی و تحمل پریشانی روی دانش

 عادی و هوش تیز آموزاندانش در تنهایی احساس بین داد نشان پژوهش حاضر نتایج صورت گرفت. 1331ال اردبیل در س

(، رحیم زاده 1312مشایخ و برجعلی ) جمله پژوهش، از باشدمی همسو مختلف هایپژوهش نتایج با یافته این دارد. وجود تفاوت

(، 1334پور و احمدی )(، امان1333(، خلعتبری و همکاران )1333)(، رنجبر و همکاران 1311(، احدی )1311و همکاران )

( و روتنبرگ و همکاران 2333(، رویزامب )2333(، یون )2331(، سیسک )2334(، کالرو و همکاران )1331آموز و همکاران )نو

آموزان ین دانش( گزارش کردند، نشان داده شده که ب1333(. ولی در پژوهشی که قرنجیک، حسن زاده و فخری )2313)

آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که بین احساس تنهایی در دانش

آموزان تیزهوش بیشتر از تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد و همچنین این پژوهش نشان داد که احساس تنهایی در دانش

متغیر دیگرمان یعنی تحمل پریشانی نشان داد که بین دو گروه تفاوت وجود دارد و در  شود. همچنین نتایجعادی دیده می

های این متغیر که شامل تحمل، جذب، ارزیابی و تنظیم است در هر چهار تای آنها بین دوگروه تفاوت مشاهده میزیرمقیاس

ش بیشتر از دانش آموزان عادی است.در شود و همچنین پژوهش حاضر نشان داد که تحمل پریشانی در دانش آموزان تیزهو

ای که روی تیزهوشان انجام گرفنه باشد و قابل مقایسه با پژوهش حاضر باشد یافت مورد متغییر تحمل پریشانی پژوهش مشابه

 توان گفت که در دو متغیر احساس تنهایی و تحل پریشانی بین دو گروه تفاوت وجود دارد.نشد. در کل می

است و همچنین فقط  گرفته صورت دبیرستان دوره آموزاندانش میان در تنها حاضر این است که وهشپژ از محدودیتهای

 از صرف استفاده جانب احتیاط را رعایت نمود. باید مقاطع به سایر هایافته تعمیم در لذا روی جنس مذکر انجام شده است،

 این نتایج، پذیریتعمیم برای شودمی پیشنهاد باشد.می پژوهش ی اینهامحدودیت از اطلاعات آوری جمع جهت پرسشنامه

 متغیرها این آتی مطالعات در میگردد گردد. پیشنهاد مقایسه هم با آنها نتایج و گیرد دیگر، انجام مدارس و شهرها در پژوهش

 هایروش از آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد پذیرد. هنچنین انجام نیز عادی و تیزهوش آموزان از دانش غیر افرادی روی

 مدارس در شود. استفاده هاآن اعتبار افزایش و دادها تکمیل و آوری جمع برای پرسشنامه، کنار در مانند مصاحبه دیگری

 هایاز روش و شود. برگزار تیزهوش آموزاندانش با هاخانواده برخورد نحوه خصوص در مربیان و اولیاء برای آموزشی هایدوره

 .گردد ثبت آن نتیجه و استفاده نیز آموزان دانش تنهایی احساس مشکل کاهش برای شناختی درمان
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Abstract 
The purpose of the present study was to compare feelings of loneliness and distress tolerance 

among gifted and normal school students. The research method was causal-comparative and 

the statistical population of this study included all students of gifted and ordinary schools in 

Ardabil in 1331. The statistical sample of the present study consisted of two 33-person classes 

(33 students (one class), regular school and 33 students (one class), gifted school), aged 11-14 

years, using cluster sampling method. Multiple stages were selected. The Simons & Gaher 

Emotional Distress Tolerance Questionnaire 2331, including subscales of Tolerance, 

Absorption, Evaluation and Adjustment and Russell, Peplau and Curtona Loneliness 

Questionnaire in 1313 were used for data collection. After distributing and completing the 

questionnaires, the data were analyzed by spss11 software using multivariate analysis of 

variance. The results of data analysis showed that there were no significant differences between 

the two groups of gifted and normal school students regarding the Absorption dependent 

variables (P=39333) and assessment (P = 39311) but between the variables of feeling lonely 

(P=3.333331) There was a significant difference between tolerance (P=39334) and adjustment 

(P=39331) and the students of gifted and normal school children differed in these three 

variables. 
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