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 چکیده

آموزان مدارس تیزهوش و عادی بود. روش عمل بین دانش_هدف از پژوهش حاضر مقایسه شوخ طبعی و همجوشی فکر

ان مدارس تیزهوش و عادی شهر اردبیل آموزهای و جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشمقایس -پژوهش، از نوع علی 

آموزی مدرسه عادی و یک کلاس دانش 33نفره )یک کلاس  33بود. نمونه آماری این پژوهش شامل دو کلاس  1331در سال 

ای انتخاب ای چند مرحلهگیری خوشهسال بودند که با روش نمونه 11-11آموزی مدرسه تیزهوشان(، با دامنه سنی دانش 33

های لذت از شوخی، شامل زیرمقیاس 2333( مارتین در سال SHQآوری اطلاعات از پرسشنامه شوخ طبعی )ی جمعشدند. برا

( TAFآور و پرسشنامه همجوشی فکر و عمل )خنده، شوخی کلامی، شوخی در روابط اجتماعی و شوخی در شرایط استرس

اخلاقی، ادغام فکر و عمل احتمال برای دیگران و ادغام  با سه زیرمقیاس، ادغام فکر و عمل 1331شافران و همکاران در سال 

افزار های بدست آمده به کمک نرمها، دادهفکر و عمل احتمال برای خود استفاده شد. پس از توزیع و تکمیل پرسشنامه

11spss طلاعات نشان داد نتایج تحلیل ا .و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

(، خنده P=321/3آموزان مدارس تیزهوشان و عادی از نظر متغیرهای وابسته لذت از شوخی )که بین دو گروه دانش

(311/3=P( شوخی کلامی ،)311/3=P( ادغام احتمال برای دیگران ،)333/3=Pو ) ( 113/3ادغام احتمال برای خود=P تفاوت )

آور طبعی در شرایط استرس(، شوخP=333/3طبعی در روابط اجتماعی )متغیرهای شوخداری وجود ندارد اما بین معنی

(331/3=P( و ادغام فکر و عمل اخلاقی )331/3=Pتفاوت معناداری وجود داشته و دانش ) آموزان مدارس تیزهوشان و عادی از

 نظر این سه متغیر با هم تفاوت دارند.

 آموزان مدارس تیزهوشان و عادیعمل، دانش -طبعی، همجوشی فکر شوخ واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه

توانند با درهم آمیختن نیروی جوانی، علم و آیند زیرا میهای انسانی هر جامعه به حساب میآموزان بزرگترین سرمایهدانش

از درآمد ملی در تمام کشورها سالیانه سهم زیادی  های پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند.مهارت آموخته شده، چرخ

(. شناخت و تعلیم و 1333ها به هدر می رود )عراقی و همکاران، شود اما بخش زیادی از هزینهصرف آموزش و پرورش می

های علمی و فرهنگی و تربیت افراد سرآمد و تیزهوش بدین دلیل است که این افراد بتوانند بار مهمی از وظایف و مسئولیت
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آموزانی هستند که براساس تعریف آموزان تیزهوش، دانش(. دانش1334پور و احمدی، ند )اماناجتماعی جامعه را بر دوش بکش

آموزان عادی برخوردارند های شناختی بالاتری نسبت به دانشهای بی نظیر و توانمندیهاریسون از ویژگیارائه شده توسط

(Haj & Kamb, 2331 ،این افراد به دلیل ت1334؛ به نقل از عباسی .)های شناختی خود نسبت به تعارضات بین فردی وانایی

 (.1332شوند )افروز وهمکاران، گیر میرو گوشهاند و از اینکنند از سوی دیگران درک نشدهتر بوده و اغلب احساس میحساس

-است. شوخ 1عیتواند نقش به سزایی در یادگیری مطالب درسی و یادآوری آن داشته باشد، شوخ طبیکی از متغیرهایی که می

-دارد، مى اهمیت روان سلامت ارتقاء با ارتباط در مثبت شناسىرویکردهاى روان از یکى عنوان به اخیر دهة در که نیز طبعى

 در عىشوخ طب نقش بر شناسانروان رابطه این در. داشته باشد آموزاندانش تحصیلى درگیرى براى خوبى اىواسطه نقش تواند

 (. شوخ طبعی،Kraskia, 2311 & Seo, 2311اند )کرده تأکید روان سلامت با آن رابطة و آورهااسترس با سازگارى، مقابله

 تمرکز طریق از زای محیطیتنیدگی عوامل یا هیجانی تعارضات با کندمی افراد کمک به که ای استرشد یافته دفاعی مکانیزم

 (. شوخChaloult & Blondeau, 2311. Tankaman et al., 2311کنند ) کننده مقابله سرگرم و طنزآمیز هایجنبه بر

 هایتوانایی و بازخوردها تجارب، عواطف، رفتارها، در افراد هایتفاوت را طبعی شوخ ای دارد. چندگان و فراگیر مفهوم طبعی

 تأکید شناسان(. روانPanichell et al.,  2311اند )کرده تعریف بودن شوخی اهل و سرگرمی، خندیدن یزمینه در فرد

 وارد سیبآ افراد شایستگى اجتماعى و شخصیت سلامت به و دارد نیز منفى نتایج مثبت، بر نتایج علاوه طبعى شوخ که دارند

 شناختى، فرایند قابلیت یا اجتماعى، ارتباطات هاىجنبه ترینمهم از یکى طبعى (. شوخPourhosein et al 2311کند )می

 ( شوخ2331(. مارتین )Tankaman et al., 2311است ) دفاعى یا سبک انطباقى راهبرد یک و فردى بین ارتباطى رفتار

 خنده، و سرگرمى، با ارتباط توانایى و عواطف، نگرش ،هاتجربه رفتار، انواع همه در عادى فردى هایتفاوت توصیفى از را طبعى

هستند. نتایج  پذیرترانعطاف هیجانى نظر از کنندمی استفاده طبعى شوخ از آرامش شرایط در که داند. افرادىخوشمزگى می

( تحت عنوان بررسی ارتباط شوخ طبعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا انجام Williams, 2331پژوهش )

به گروه گواه یادآوری داد، نشان داد که به دانشجویانی که مطالب درسی همراه با حالت شوخ طبعی ارائه می شود، نسبت 

( نشان داد که از میان ابعاد شوخ طبعی، 1332گیرد. همچنین نتایج پژوهش ترابی و سیف )مطالب به نحو بهتری صورت می

بینی کننده هوش هیجانی در میان دانشجویان سرآمد دانشگاه، شوخ طبعی در روابط اجتماعی است. نتایج ترین پیشمهم

( نشان داد که بین سبک شوخ طبعی پیوند گرایانه و خود ارزنده سازانه با احساس تنهایی در 1331پژوهش نجفی و همکاران )

آموزان ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین احساس تنهایی و شوخ طبعی پرخاشگرانه و خود تحقیرگرایانه دانش

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

( است. این فرایند تحت TAF) 2عمل_آموزان تیزهوش و عادی همجوشی فکرتمایز کننده دانشمتغیر دیگر تاثیر گذار و م

به باورها و عقایدی گفته می شود که در آن افکار و اعمال  TAF (.Rachman, 1333عملی نام داشت )_عنوان آمیختگی فکر

، افکار و اعمال معادل TAFنین در نظریه (. همچBerle & Starevic, 2331به طور غیر قابل تفکیکی به هم متصل هستند )

شد.  کشف وسواسی بیماران بر روی بار اولین عمل _فکر اغتشاش مفهوم .(Peirce, 2331) شوندسطح هم تلقی میو هم

 به اند.آمیخته هم در اعمالشان و افکار بودند که معتقد کردند گزارش را بیمارانی حال شرح قبل، هایاز زمان بالینی متخصصان

 توصیف افکاری که جهت را توانی فکرهستند. برلی و همکارش اصطلاح همه تفکیک قابل غیر هاآن اعمال و افکار عبارت دیگر،

 اختلالات، برخی در که های فراشناختیاند. یکی از سازهبرسانند به کار برده آسیب دیگران به آن طریق از ترسیدندمی بیماران

می باشد  عمل _فکر اغتشاش است، گرفته توجه قرار مورد ایگسترده طور به اخیر یهاسا در اضطرابی،اختلالات  جمله از

                                                             
1. Humor 

1. Thought–action fusion 



(Berle & Starevic, 2331). این از تعدادی که شد مضطرب، مشاهده افراد ناخواسته خودآیند افکار مطالعه در جریان 

 Shafran) دهد قرار تأثیر تحت را جهان بیرونی حوادث تواندمی آنها ناخوشایند و قبول قابل افکار غیر که دارند اعتقاد افراد،

& Rachman, 2334.)  بعدها این سازه علاوه بر اختلالات اضطرابی در سایر اختلالات نیز به اشکال مختلف شناسایی شد

(Shafran & Thordarson, 1331امروزه .) شخصی  مزاحم افکار که شود می تعریف گونه این عمل-فکر  اغتشاش اصطلاح

 شده اعمال منع آن انجام معادل اخلاقی لحاظ از افکاری چنین گذارند، یا اثر بیرونی رویدادهای بر مستقیم طور به توانندمی

 اصلی بعد دو دارای عمل-فکر  اغتشاش که سازه اندداده نشان مختلف تحقیقات (.Rachman & Shafran, 1333) است

 افکار داشتن که است معنی اینعمل اخلاقی به-فکر  اخلاقی. اغتشاش عمل و فکر اغتشاش احتمال و عمل_فکر است: اغتشاش

 احتمال عمل _فکر اغتشاش. هستند معادل یکدیگر اخلاقی لحاظ از اعمال این واقعی انجام و شده اعمال منع درباره وسواسی

زایش اف را رویداد آن وقوع احتمال پذیرش غیرقابل یا آشفته ساز رویدادی درباره کردن فکر که کرد بیان گونه توان اینمی را

 بین یعنی اغتشاش خود، برای احتمال عمل-فکر اغتشاش: جنبه است دو دارای خود عمل _فکر اغتشاش نوع این. دهدمی

 وقایعی و افکار بین یعنی اغتشاش دیگران، برای احتمال عمل-فکر اغتشاش و افتداتفاق می فرد خود برای که وقایعی و افکار

 فوبی نگرانی، فراگیر، اضطراب نظیر اضطرابی اختلالات (. بینRachman & Shafran, 1333می دهد ) رخ دیگران برای که

 سایر و نگرانی اضطراب، با عمل-فکر اغتشاش باور دارد. بین وجود دار معنی رابطه عمل-فکر با اغتشاش وسواسی اختلال و

 ,.Muris et alمی شود ) فرد در بیمارگونه ایجاد نگرانی باعث نگرانی ایجاد از ترس دارد.دوران کودکی رابطه وجود  اختلالات

های اصلی عمل بیشتر نشانه-های همجوشی فکر( نشان داد که خرده مقیاس1311(. نتایج پژوهش پور فرج عمران )2331

( نشان داد بین راهبردهای 1332یی )کنند. همچنین نتایج پژوهش غفاری و رضابینی میوسواس را در دانشجویان پیش

 عمل با نگرانی در دانشجویان رابطه وجود دارد. -ناکارآمد و باور آمیختگی فکر 

آموزان عمل در دانش_های بسیار اندکی مقایسه شوخ طبعی و همجوشی فکردهد که پژوهشمرور مطالعات پیشین نشان می

ه ای کشود. همچنین مطالعههای بیشتری در این زمینه احساس میبه پژوهشاند. بنابراین نیاز تیزهوش و عادی بررسی کرده

آموزان تیزهوش و عادی تحت پوشش قرار دهد، در گستره پیشینه یافت نشد. هر دو متغیر را در یک مطالعه بر روی دانش

واند تباشد و این پژوهش میهای گذشته داشته دهی مناسبی به خلاء پژوهشی، پژوهشتواند پوششبنابراین پژوهش حاضز می

آموزان عادی و عمل در دانش_رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه شوخ طبعی و همجوشی فکردر نوع خود بدیع باشد. از این

 تیزهوش می باشد.

 روش 

 آموزانهای است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشمقایس_با توجه به ماهیت موضوع، روش پژوهش حاضر از نوع علی

آموزی دانش 33شد. نمونه آماری پژوهش حاضر دو کلاس شامل می 1331مدارس عادی و تیزهوشان شهر اردبیل را در سال 

سال، در  11-11آموزی مدرسه تیزهوشان( با دامنه سنی دانش 33آموزی مدرسه عادی و یک کلاس دانش 33)یک کلاس 

ای انتخاب شدند. به طوری که در مرحله اول به ی چند مرحلهاگیری خوشهمقطع تحصیلی دهم بودند که با روش نمونه

های لازم، آموزش و پرورش ناحیه یک آموزش و پرورش کل شهر اردبیل، مراجعه کرده و پس از کسب مجوز و هماهنگی

ه اردبیل به صورت تصادفی انتخاب گردیده و از مدارس زیر نظر این ناحیه، دو مدرسه در مقطع دبیرستان )یک مدرس

نفره به صورت تصادفی  33تیزهوشان و یک مدرسه عادی( انتخاب شد و در مرحله بعدی از هر یک از این مدارس، یک کلاس 

ها از محرمانه بودن اطلاعاتشان و در آموزان و اطمینان دادن به آنانتخاب گردید و پس از توضیح اهداف تحقیق به دانش

های لازم از آوری شدند، پس از بررسیش توزیع شده و پس از تکمیل، جمعهای پژوهصورتی که مایل بودند، پرسشنامه

و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد  Spss11افزار های بدست آمده با کمک نرمها، دادهدرستی پرسشنامه

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.



 ابزارها

این پرسشنامه که  استفاده گردید. (SHQی شوخ طبعی )از پرسشنامهپرسشنامه شوخ طبعی: برای سنجش شوخ طبعی  -1

سوال است که بر روی یک طیف هفت درجه ای )از کاملا موافقم تا  21( ساخته شد، شامل 1311توسط خشوعی و همکاران )

وابط اجتماعی شوخ طبعی در ر شوخی کلامی، خنده، کاملا مخالفم( است و همچنین شامل پنچ خرده مقیاس )لذت از شوخی،

( با استفاده از 1311پایایی پرسشنامه مذکور در پژوهش خشوعی و همکاران ) باشد.و شوخ طبعی در شرایط استرس آور( می

 32/3و برای کل پرسشنامه  13/3، 14/3، 11/3، 13/3، 14/3روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( به ترتیب برای هر بعد 

 باشد.ی ضرایب پایایی رضایت بخش برای کل پرسشنامه و همه ابعاد آن میبرآورد شد که این نشان دهنده

 13تهیه شده است و متشکل از  1311این مقیاس توسط راچمن و شافران در سال  عمل:-پرسشنامه باور آمیختگی فکر -2

 عمل احتمالاتی _فکر تگیآمیخ -1 مقیاس سه باشد. و همچنین درگزینه ای )از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم( می 1سوال 

( آیتم 12)  اخلاقی عمل_فکر آمیختگی -3 و( آیتم 4)  دیگران برای عمل احتمالاتی_فکر آمیختگی -2 ،(آیتم 3)  خود برای

 از مقیاس پایایی محاسبه برای( 1311(. در پژوهش پورفرج عمران و همکاران )1331است )راچمن،  شده دیده تدارک

 پایایی از حاصل ضرایب شد. استفاده تنصیفی و نفری 31ونه نم روی بر هفته چهار فاصله با بازآزمایی درونی، همسانی یهاروش

( همسانی 1313بدست آمد. همچنین در پژوهش بخشی پور و همکاران ) 12/3و  11/3، 11/3برای کل مقیاس به ترتیب 

بودند. ضرایب پایایی حاصل  31/3تا  13/3ها از و برای خرده مقیاس 11/3درونی ضرایب آلفای بدست آمده برای کل مقیاس 

 برآورد شد. 13/3تا  13/3ها و برای خرده مقیاس 11/3از بازآزمایی برای کل مقیاس 

 نتایج

بوده  41/11آموزان مدرسه تیزهوشان، و میانگین سنی دانش 33/11آموزان مدرسه عادی، در این تحقیق، میانگین سنی دانش

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

درصد فرزند ششم و از  33/3درصد فرزند پنجم و  11/1درصد فرزند چهارم؛  33/3درصد فرزند سوم؛  11/1درصد فرزند دوم؛ 

درصد  33/13درصد فرزند سوم و  23درصد فرزند دوم؛  33درصد فرزند اول؛  11/31آموزان مدرسه تیزهوشان، بین دانش

 .باشندفرزند چهارم خانواده می

 های توصیفی متغیرها: شاخص1جدول 

لذت از  متغیرها مدارس

 شوخی

شوخی  خنده

 کلامی

-شوخ

طبعی در 

روابط 

 اجتماعی

-شوخ

طبعی در 

شرایط 

-استرس

 آور

همجوشی 

 اخلاقی

همجوشی 

برای 

 دیگران

همجوشی 

 برای خود

 عادی

(33 =

N) 

 میانگین

انحراف 

 معیار

211/11 

334/1 

233/13 

124/4 

133/11 

141/4 

211/11 

133/4 

333/11 

313/3 

111/21 

411/1 

133/2 

131/2 

133/2 

321/1 

 111/2 133/3 133/23 111/21 111/23 211/23 233/23 311/24 میانگین تیزهوش



(33 =

N) 

انحراف 

 معیار

114/1 113/1 133/1 113/1 412/1 131/13 312/3 344/2 

(؛ 111/3(؛  شوخی کلامی )341/3(؛ خنده )241/3( در متغیرهای لذت از شوخی )Sigداری )در آزمون لوین نیز سطح معنی

بالاتر  31/3( از 213/3( و ادغام احتمال برای خود )311/3(؛ ادغام احتمال برای دیگران )131/3شوخی در روابط اجتماعی )

آور ترسطبعی در شرایط اسکند. اما متغیرهای شوخباشد و پایایی نتایج بعدی را تأیید میها میبرابری واریانس بوده که نشانگر

باشد، پس این دو متغیر فاقد تر بوده و برابر نمیپایین 31/3داری از (، سطح معنی331/3( و ادغام فکر و عمل اخلاقی )312/3)

 باشند.پایایی لازم می

 

 

 آموزان مدرسه عادی و تیزهوشانآزمون اثرات بین فردی در دانش: 2جدول 

 etaمجذور  F Sig درجه آزادی متغیر وابسته

 311/3 321/3 13/1 1 لذت از شوخی

 313/3 311/3 11/3 1 خنده

 313/3 311/3 21/3 1 شوخی کلامی

 231/3 333/3 21/24 1 طبعی در روابط اجتماعیشوخ

 133/3 331/3 13/1 1 آوراسترسطبعی در شرایط شوخ

 113/3 331/3 11/12 1 همجوشی اخلاقی

 311/3 333/3 31/1 1 همجوشی برای دیگران

 331/3 113/3 31/3 1 همجوشی برای خود

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

طبعی در شرایط (؛ شوخ333/3طبعی در روابط اجتماعی )باشد که این امر در مورد متغیرهای شوخ 3312/3تر از کوچک

( صادق است. تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی با استفاده 331/3( و ادغام فکر و عمل اخلاقی )331/3آور )استرس

و  P=  321/3و  Partial eta= 311/3مورد متغیرهای لذت از شوخی )( نشان داد که در 3312/3از آلفای میزان شده )

 Partial= 313/3(؛ شوخی کلامی ) F(1و  11= )111/3و  P=  311/3و  Partial eta= 313/3(؛ خنده ) F(1و  11= )13/1

eta  311/3و  =P  (1و  11= )21/3وF ( ؛ ادغام فکر و عمل احتمال برای دیگران)311/3 =Partial eta  333/3و  =P  و

(، حد F(1و  11= )312/3و  P=  113/3و  Partial eta= 331/3( و ادغام فکر و عمل احتمال برای خود ) F(1و  11= )31/1

طبعی در روابط اجتماعی ) آموزان مدارس عادی و تیزهوش از نظر متغیرهای شوخداری وجود ندارد. پس دو گروه دانشمعنی

23/3 =Partial eta  333/3و  =P  (1و  11= )21/24وF133/3آور )طبعی در شرایط استرس(؛ شوخ =Partial eta  و

331/3  =P  (1و  11= )13/1وF( و ادغام فکر و عمل اخلاقی )11/3 =Partial eta  331/3و  =P  (1و  11= )11/12وF ،)

 باشند.متفاوت می



 بحث و نتیجه گیری

آموزان مدارس تیزهوش و عادی صورت گرفت. عمل در بین دانش_همجوشی فکراین پژوهش با هدف مقایسه شوخ طبعی و 

آموزان آموزان مدارس تیزهوش بیشتر و بالاتر از دانشهای شوخ طبعی در دانشنتایج نشان داد میانگین تمام زیرمقیاس

در شرایط استرس آور(  های )شوخ طبعی در روابط اجتماعی و شوخی طبعیمدارس عادی می باشد، اما فقط در زیر مقیاس

(، کاکاوند 1311(، خشوعی )2331های ویلیامز )ها با نتایج پژوهشبود که بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد. این یافته

باشد. در تبیین ( همسو می1331( و سادات و اظهری )1331(، برجعلی و همکاران )1332(، ترابی و سیف )1313و همکاران )

 تا برند، می کار به خوبی به و کنندتمرین می گیرند،می یاد را طبعی شوخ هایمهارت که توان گفت که افرادیاین نتایج می

 همچنین، دهند.می کاهش اجتماعی و فردی، خانوادگی زندگی در هایشاننقش درست ایفای از را اضطراب خود و ترس حدی

 کنند بیان را مشکلاتشان تر راحت کنند، برقرار روابط مطلوب دیگران و دوستان خانواده، اعضای با شوندمی افراد قادر گونه این

 Kuiper et al., 2314کنند ) بیشتری کارآمدی احساس و لذت ببرند بیشتر دیگران با تعامل از تا شودمی باعث امر و همین

& Nabi, 2311محور یابد،می افزایش قلب خندیدن ضربان با که دهندمی نشان تحقیقات بر این، (. علاوه 

 بخش برخلاف مغز بخش پاراسمپاتیک عملکرد و دهدمی نشان بهتری عملکرد کلیوی فوق و غدد هیپوفیز_هیپوتالاموس

 که کسانی. است اندروفین تولید برای قوی محرک خندیدن و طبعی شوخ (. همچنین،Anti, 2313یابد )می افزایش سمپاتیک

 فراهم غزم برای را بیشتری تواند اکسیژنمی کورتیزول کاهش بر علاوه ماده این. دارند بیشتریایمنوگلوبین  خندندمی زیاد

 (.Monteleone, 2311دهد ) را کاهش اضطراب میزان و سازد

آموزان مدارس تیزهوش بیشتر عمل در دانش-های همجوشی فکرهمچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد میانگین تمام مولفه

عمل اخلاقی( بود که بین دو گروه تفاوت -آموزان مدارس عادی می باشد، اما فقط در زیر مقیاس )ادغام فکردانشو بالاتر از 

(، نجف آبادی و 1332(، غفاری و رضایی )1311های پور فرج عمران )ها با نتایج پژوهشمعناداری مشاهده شد. این یافته

باشد. ( همسو می2311( و ایلنبرگ و همکاران )2311چگی و همکاران )(، توا1331(، اصلی آزاد و همکاران )1331همکاران )

 این د،باش داشته خود افکار درکنترل سعی فرد شودمی باعث که مهمی عوامل از توان گفت که یکیدر تبیین این نتایج می

 این فراشناختی نظریه اساس بر. است ارتباط در واقع عالم در منفی رویدادهای وقوع با او منفی افکار کندمی تصور که است

 این سازی خنثی برای اجباری اعمال و( وسواسی افکار) نافذ افکار افزایش سبب خود افکار کردن کنترل در سعی یعنی عمل

 منفی وقایع وقوع احتمال TAFفراشناختی  باور فراشناختی و همچنین نقش مدل با نتیجه این .شود می( عملی وسواس) افکار

 .ستا شود، هماهنگمی هاآن بیشتر استمرار و افزایش موجب که خود هاآن فرونشانی در سعی و افکار این بر بیشتر تمرکز در

 یوستهپ یابد،می افزایش هافکر آن داشتن با منفی وقایع وقوع احتمال که باشد فردی معتقد توان گفت که وقتیهمچنین می

 نپیوندد. به وقوع کندمی را تصورش خطری که تا باشدمی خود داده انجام کارهای مجدد و وارسی جویی اطمینان پی در

آموزان دوره دبیرستان صورت گرفته است و همچنین فقط های پژوهش حاظر این است که تنها در میان دانشاز محدودیت

عایت نمود. استفاده صرف از ها به سایر مقاطع باید جانب احتیاط را رروی جنس مذکر انجام شده است، لذا در تعمیم یافته

 این نتایج، تعمیم پذیری برای شودمی باشد. پیشنهادهای این پژوهش میآوری اطلاعات از محدودیتپرسشنامه جهت جمع

 آتی مطالعات در گرددمی همچنین پیشنهاد  گردد. مقایسه هم با هاآن نتایج در شهرها و مدارس دیگر انجام گیرد و پژوهش

 کنار در مانند: مصاحبه دیگری هایروش و از پذیرد. انجام نیز عادی و تیزهوش آموزانافرادی غیر از دانش روی متغیرها این

  شود. استفاده هاآن اعتبار افزایش و دادها تکمیل و آوری جمع برای پرسشنامه،

 منابع



 وسواس نشانگان بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمانگری اثربخشی (.1331امیر ) غلامرضا و قمرانی، منشئی، مسلم؛ آزاد، اصلی

 علوم پژوهشی علمی فصلنامه ناخودداری، _وسواس اختلال به مبتلا آموزاندانش در عمل و فکر درآمیختگی و ناخودداری_

 .11-11( :13) 11 روانشناختی،

 مقایسه ای بررسی (.1332راضیه ) اسدی، و سوگند زاده، قاسم حسین؛ زاده، تقی اکبر؛ علی نیا، ارجمند غلامعلی؛ افروز،

 سوم، شماره سوم، دوره ناتوانی، مطالعات مجله عادی، و تیزهوش دانش آموزان میان در روان سلامت و باورهای خودکارآمدی

 .21 - 31 صص

 کنفرانس سومین عادی، و تیزهوش دانش آموزان در تنهایی احساس ی مقایسه. (1334) الله عزت احمدی، و ولی پور، امان

 ملی

 رفتاری. علوم و روانشناسی

 روانشناسی نشریه وسواسی، بیماران در وسواس علایم با عمل _فکر آمیختگی رابطه(. 1313)عباس و فرجی، رباب  پور، بخشی

 . 11 ،(2)1  معاصر،

-سبک یرابطه تبیین(. 1331)عصمت  نورعلی و دانش، فرخی، شهرام؛ محمدخانی، سهیلا؛ آبادی، نجف طالبی برجعلی، احمد؛

 در رفتار و اندیشه. فکر آمیختگی درهم و خودکارآمدی گرمیانجی نقش: وسواس هاینشانه و شده ادراک فرزندپروری های

 .11-11 ،(41)13 بالینی، شناسیروان

سرآمد دانشگاه، (. پیش بینی هوش هیجانی بر مبنای ابعاد شوخ طبعی در میان دانشجویان 1332ترابی، فاطمه و سیف، دیبا )

 .131-133(:2) 11مجله تحقیقات علوم رفتاری 

لیت و گناه با ابعاد مختلف علایم وسواس در ئوعمل، احساس مس _(. بررسی رابطه همجوشی فکر1311مجید ) فرج عمران،پور

 .13، 1دانشجویان دانشگاه شیراز، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 

 اصفهان، شهر دانشگاهی پیش دوره آموزان دانش در روانی اختلالات و طبعی شوخ بین ابطهر(. 1313)مهدیه سادات  خشوعی،

 .41 ،(3)3 روانشناختی، نوین یهاپژوهش فصلنامه

 مجله متوسطه، مقطع عادی و تیزهوش آموزاندانش هیجانی پردازش و یهامقابل یهاسبک مقایسه. (1331 ) مسلم عباسی،

 .1 – 141 صص سوم، شماره پنجم، دوره روانشناسی مدرسه،

رفتاری بر کاهش _(. اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی1333فرزانه ) ،سیدغلامی و بهرام ،فتاحیاصل ؛یحیی، عراقی

-24، نشریه علمی آموزش و ارزشیابی )فصلنامه(، .آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهرستان شبسترعلایم اضطراب دانش

13( ،11)4. 

 میزان با عمل_فکر آمیختگی باور و هیجان شناختی تنظیم راهبردهای ارتباط بررسی (.1332اکبر ) رضایی مظفر و فاری،غ

 .333-311( :12) 12 رفسنجان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان مجله نگرانی

 هیجانهای بین رابطه در طبعی شوخ و تحصیلی سرزندگی ای واسطه نقش (.1331محمد ) اظهری، ستایشی سما و سادات،

 .43-21( :4) 12پزشکی، علوم در آموزش راهبردهای پژوهشی_علمی دوماهنامه تحصیلی، درگیری و تحصیلی

 با کمرویی و طبعی شوخ هایسبک خود، حرمت رابطه(. 1331) علی فر، محمد میرزاعلی و محمدی صالحین، محمود؛ نجفی،

 .11-13 ،(3)12 تربیتی، نوین یهاآموزان، اندیشهدانش در تنهایی احساس
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Abstract 

The aim of this study was to compare humor and fusion of thought and action between 

students of gifted and ordinary schools. The research method, of causal-comparative type 

and statistical population of this study, included all students of gifted and normal schools in 

Ardabil in 1331. The statistical sample of this study included two classes of 33 people (one 

class of 33 students of the regular school and one class of 33 students of the school of the 

gifted), with an age range of 11-11 years, which was modeled by multi-stage clusters. were 

chosen. To summarize the information from Martin's Joke Questionnaire (SHQ) in 2333, the 

subscales of enjoyment of jokes, laughter, verbal jokes, jokes in social relationships and 

jokes in stressful situations, and the Shafran Intellectual and Action Questionnaire (TAF) Et 

al. Was used in 1331 with three subscales, integration of thought and moral action, 

integration of thought and action of probability for others, and integration of thought and 

action of probability for oneself. After distributing and completing the questionnaires, the 

data were analyzed using 11-spss software using multivariate analysis of variance. The 
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results of information analysis showed that between the two groups of students of gifted 

and normal schools in terms of dependent variables, enjoyment of jokes (P = 3,321), 

laughter (P = 3,311), verbal jokes (P = 3,311), There is no significant difference between the 

integration of probability for others (P = 3,333) and the integration of probability for oneself 

(P = 3,113), but between the variables of humor in social relations (P = 3,333), the humor in 

Stressful conditions (P = 3,331) and the integration of moral thought and action (P = 3,331) 

were significantly different, and students in gifted and normal schools differed in these 

three variables. 
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