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 چکیده

چنین بررسی روابـط موجـود     و عادی و همتیزهوشآموزان   دانشنیی اسنادی و سالمت رواها  مقایسۀ سبک با هدف پژوهش  این  : هدف
 .ام شده استانجاین متغیرها میان 

که بـه    پسر   30و  دختر 30( تیزهوشآموز    دانش 60های پژوهش  انجام شد و آزمودنی   پس رویدادی    -توصیفی این بررسی به روش      :روش
) انتخاب گردیدندای  گیری خوشه نمونه که به روش     پسر 30 دختر و    30(آموز عادی     دانش 60و  ) گیری تصادفی انتخاب شدند    روش نمونه 

کـار   بـه ) (GHQنامـه سـالمت عمـومی     و پرسش) ASQ (ی اسنادیها نامه سبک آزمون هوش ریون، پرسش  ها    دآوری داده برای گر . بودند
 .گرفته شد  بهرهt متغیره و آزمون ها از رگرسیون، تحلیل واریانس چندمتغیره و تک تحلیل دادهبرای  .برده شد

 دو گـروه    .بینـی سـالمت روان را دارد       ی پـیش  ی توانـا  تیزهوشی در پسران     بیرون -که سبک اسنادی درونی     نشان داد   بررسی   این   :ها  یافته 
 در تیزهـوش  و دو گـروه عـادی و   ،ی ناخوشـایند هـا   بیرونی و سبک اسنادی کلی و جزیی موقعیت  -دختر و پسر در سبک اسنادی درونی        
دو گروه عادی و تیزهوش در میان ت روان در بررسی سالم. داری داشتند یی ناخوشایند تفاوت معنها سبک اسنادی کلی و جزیی موقعیت 

  .دست آمد هداری ب یتفاوت معن وری اجتماعی مؤلفۀ نارساکنش
 سـبک اسـناد   ،آموزان دختـر در هنگـام شکسـت     سبک اسناد کلی و دانش،های شکست    در موقعیت  تیزهوشآموزان     دانش :گیری نتیجه

 .آموزان عادی هستند وری اجتماعی بیشتری نسبت به دانش شآموزان تیزهوش دارای نارساکن دانش .بیرونی و جزیی داشتند
 
  آموزان، تیزهوش های اسنادی، سالمت روانی، دانش سبک :کلیدواژه

  
 مقدمه

ــهــا واکــنش اشــخاص از موقعیــت  و هــا ثر از برداشــتأ مت
ی ا  هنظریـ از این رو    . هاست  از آن موقعیت  آنها  ارزیابی شناختی   

ی هـا   قرار گرفته سبک یا شـیوه که در دو دهه اخیر مورد توجه 

د نقش مهمـی    نتوان میزاست که    تبیین افراد و رویدادهای تنش    
در زنجیره اسناد  .)1994، 1تری( دندر سالمت روانی داشته باش

پرسیم  می -1 :توان سه مرحله را تشخیص داد که عبارتند از         می
 ما به نوع اسـناد    فتار ر -3 .سازیم می مطرح نوعی اسناد    -2 چرا؟
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 ).1975 ،3 و بولن2، بریکمن1میلر(کند  میستگی پیدا ب
ــان  ــدگاه بنی ــه اســناد از دی بررســی گــذاران آن  هــدف نظری

وسیله مردم و چگـونگی پاسـخ        ههای علّی ب    چگونگی انجام تبیین  
نظریه اسـناد   . شوند  که با چرا آغاز می    است   ییها  مردم به پرسش  

فتاری ناشی از   یندهای تبیین رویدادها و پیامدهای عاطفی و ر       آفر
ــین ــن تبیـ ــا را ایـ ــان هـ ــی بیـ ــد  مـ ــن(کنـ ــالوورگ،4راتمـ  ،5 سـ

از پیشــگامان کــاربرد  8ســلیگمن). 1993، 7 فیشــکینو  6تــوروی
ویژه افسردگی اسـت کـه در      سبک اسنادی در بهداشت روانی به     

ــه  ــه را مطــرح   زمین رابطــه ســبک اســنادی و افســردگی دو مقول
ناد رویـدادهای منفـی    یعنی اسـ  9سبک اسناد بدبینانه   -1: سازد  می

بک اسـناد   سـ   -2 .را در پی دارد   افسردگی  که  به عوامل درونی،    
 کـه عبـارت اسـت از اسـناد رویـدادهای مثبـت بـه                10بینانه خوش

ســاز شــادمانی اســت   ایــن ســبک اســناد زمینــه ؛عوامــل درونــی
) 1984( و سـلیگمن     13پیترسون). 1993،  12 و برادیوری  11فینچام(

رویدادهای مشخصی را برای    های    ته علت پیوسافراد  دریافتند که   
 ایــن اســنادها ناســازگارانه اســت،   کــه گــاهی  خــوب و بــد  

منفــی بــه علــل رویــدادهای اســناد بــه بیــان دیگــر . گزیننــد برمــی
مثبت به علل بیرونـی،     رویدادهای  درونی، با ثبات و کلی و اسناد        

 نوعی شیوه اسنادی ناسـازگارانه اسـت        ،بدون ثبات و اختصاصی   
دیگر اسنادهای بدبینانه   بیان  سنادهای ناسازگارانه و یا به      و همین ا  

ــت  ــناختی و   اس ــکالت روانش ــا مش ــه ب ــدنی ک ــت ب ــراه اس . هم
نظریـــه پایـــه بـــر ) 1978 (15 و تیـــزدلســـلیگمن، 14آبرامســـون

تبیــین افــراد از رویــدادها را ســبک  16درمانــدگی آموختــه شــده
و خود   را به    ها علت رویداد  گروهیکه  دریافتند  و  نموده  بررسی  

سبک تبیـین درونـی     (افراد  سایر  ها و     به شرایط، موقعیت  گروهی  
ایـن رویـدادها را در      سـویی   از  . دهند  نسبت می ) در مقابل بیرونی  

در ند یا محدود بـه همـان موقعیـت    ندا  تمام زندگی خود مؤثر می    
 و  17آبـال ). ی در برابـر اختصاصـی     لسبک تبیین ک  (گیرند    نظر می 

ــون   بررســیدر ) 1999 (18زاچــاری افســردگی هــای خــود پیرام
نسـبت دادن    -1گـرایش بـه     که کودکان افسرده بیشـتر       نددریافت

آمیـز دانسـتن      فاجعـه  -2 ،منفی به علل پایدار و کلـی      رویدادهای  
پریشــانی و احســاس داشــتن  -3و منفــی رخــدادهای پیامــدهای 

) 1994 (19 دوا . دارنـد  پس از رخداد یک رویداد منفـی      آشفتگی  
کنندگی سبک اسناد و عواطـف منفـی را در           یبین نیز ارزش پیش  

کـه  بررسی نمود و دریافت بینی سالمتی جسمانی و هیجانی     پیش
ــادی عواطــف اهمیــت  ــیشزی ــراد دار در پ ــبینــی ســالمت اف . دن

یوۀ اسـنادی   شـ منفی و   رویدادهای  برای  کلی  چنین اسنادهای    هم
کننـدۀ   بینـی  منفـی بهتـرین پـیش     رویـدادهای    برای   ،طور کامل  هب

، 21، کاســلو20شــوارتز. بودنــدشــت روانــی و جســمانی افــراد بهدا
دریافتنـد  نوجوان   841در بررسی     )2000 (23نسوهن لوی  و 22سیلی

ماننـد  (که نوع سـبک اسـناد بـا متغیرهـای مـرتبط بـا افسـردگی                 
. باشــد در ارتبــاط مــی)  کــارکرد شــناختی واحتمــال خودکشــی

بک اسـناد    کـه تغییـر در سـ       ندنشان داد چنین این پژوهشگران      هم
 .  دهدنیز تغییررا ها  م روانشناختی آزمودنیی عالدتوان می

دانشجویان پسر نشان   در بررسی   ) 1372(آبادی   نوری قاسم 
ــه  ــاموفق ب ــراد ن ــال اســترس شکســت تحصــیلی،   داد کــه اف دنب

  و سبک اسناد درونی، کلیکنند و  میافسردگی بیشتری تجربه    
شـیرازی  . داردبطـه  پایدار در رویدادهای منفی بـا افسـردگی را    

های مقابله با تنش روانـی و ارتبـاط آن            به بررسی شیوه  ) 1378(
آمـوزان تیزهـوش و      با اسنادهای علّی و سالمت روان در دانش       

ــین  عــادی شهرســتان زاهــدان پرداخــت و رابطــه معنــی  داری ب
دسـت   بـه آموزان تیزهـوش    کنترل دانشمنبعهای مقابله و    شیوه
شـد  دیده  آموزان عادی    رابطه در دانش  این  با این حال،    . نیاورد

داری بـین   یآمـوزان تیزهـوش و عـادی رابطـه معنـ      و در دانـش 
 . وجود داشتهای اسنادی  های مقابله و سبک شیوه

نیز در بررسی رابطـه سـبک اسـناد بـا           ) 1381(نژاد   سلیمانی
پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان نشان          

 های  اسناد بین دختران و پسران در موقعیت  گانه داد که ابعاد سه   
چنـین در     هـم . داری ندارنـد   شکست و موفقیـت تفـاوت معنـی       

کـه   گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشـان داد      رابطه بین ابعاد سه   
 در موقعیـت شکسـت بقیـه ابعـاد بـا        ،جز بعد درونی و بیرونی      به

 1  . داری ندارند یپیشرفت تحصیلی رابطه معن
هـای اسـنادی و      مؤلفـه که در ایران در زمینـه        ینبا توجه به ا   

دسـتیابی  . استانجام شده   محدودی  های    سالمت روان بررسی  
توانـد راهبردهـای مهمـی بـرای         مـی زمینـه   این  در  به اطالعاتی   

. مراکز آموزشـی، پژوهشـی و درمـانی بـه همـراه داشـته باشـد               
 عنـوان  کید بر اهمیت عوامل درونی قابل کنترل به       أچنین با ت   هم

تواننـد انتظـار موفقیـت     مـی آموزگـاران   عوامل اصلی موفقیت،    
 . آموزان را افزایش دهند دانش

های روانی دوران کـودکی هماننـد        تنش) 1975(سلیگمن  
ــدادهای شــیوۀ در را دادن والــدین  از دســت تبیــین فــرد از روی

_______________________________________ 
1- Miller  2- Brickman 
3- Bolen  4- Rothman 
5- Salvoverg 6- Turvey 
7- Fishkin 8- Seligman 
9- pessimistic  10- optimistic 
11- Fincham  12- Bradury 
13- Peterson 14- Abramson  
15- Teasdale  16- learned helplessness 
17- Abela  18- Zachary  
19- Dua  20- Schwartz 
21- Kaslow 22- Seeley 
23- Lewinsohn 
 



 

بعدی و در نتیجـه آمـادگی او بـرای ابـتال بـه افسـردگی مـؤثر                  
ی و  یتواننـد بـا شناسـا      مـانگری نیـز مـی     در مراکـز روان  . دانست

 روانی های گیری از اختالل پذیر در پیش  تشخیص موارد آسیب  
ــان مــؤثر باشــند  هــا کارشناســان  دیگــر ســالســوی  از .نوجوان

اند و چه بسا بسـیاری هنـوز بـر ایـن      آموزشی بر این تصور بوده    
ی  کمتـر  دردسـر کـه   باورند که کودکـان تیزهـوش و مسـتعد،          

گذارنـد و بیشـتر     آنها را به حال خودشـان مـی  ،د آنها دارن  ایبر
نیروی خود را بـرای آمـوزش سـایر شـاگردان کـالس صـرف               

 ). 1374آشتیانی،  فتحی(کنند  می
ــه    ــودن نســبت ب هــای  ویژگــیروشــن اســت کــه آگــاه نب

ــن شخصــیتی  ــشای ــا  دان ــوزان کــه از توان ــژه ییآم ــای وی ای  ه
های آنهـا   و اسـتعداد  هـا     شکوفایی توانمنـدی  برخوردارند، مانع   

 آنهــا بــه یزمینــه را بــرای ابــتالتوانــد  ایــن مــیخواهــد شــد و 
 جسـمی و روانـی از جملـه افسـردگی، اضـطراب،             های  اختالل

 .گیری آماده کند پرخاشگری و کناره
، 3فـــلها  ،2نقـــل از ولـــز بـــه، 1990( و آبرامســـون 1نیـــدلز
دانشـجویان دانشـگاه    بررسـی   در  ) 2003،  5و واگنـر   4رجونیرج

ط تـا شـدید نشـانگان افسـردگی را نشـان داده             که سطح متوسـ   
 افـزایش   ،مثبت زندگی رویدادهای  که افزایش   دریافتند   ،بودند

 را در پی دارد   ی برای حوادث مثبت     لسبک اسنادی پایدار و ک    
هـای    نشـانه امیـدواری و کـاهش      افـزایش   این تغییـر موجـب       و

 .دشو میافسردگی 
ی اســنادی هــا بررســی رابطــه ســبکهــدف ایــن پــژوهش 

و پاسخ  عادی    تیزهوش و  آموزان  میان دانش سالمت روان در    و
 یهـا  سـهم هـر یـک از سـبک     -1 :اسـت ها بوده  پرسشاین به  

 در  )بیرونـی  - درونـی  ، ناپایـدار  -ر پایدا  جزیی، -کلی(اسنادی  
آیا دو گـروه     -2 باشد؟ می بینی سالمت روان تا چه میزان      پیش

دیگر ی اسـنادی بـا یکـ   هـا  عادی و تیزهوش تفـاوتی در سـبک    
هـای    آیا دو گـروه دختـر و پسـر تفـاوتی در سـبک              -3دارند؟  

 تیزهـوش آیا دو گـروه عـادی و         -4 اسنادی با یکدیگر دارند؟   
ــه  ــاوتی در مؤلف ــا تف ــالمت رواه ــیی س ــعال( ن ــی م روانی  ،تن

 بـا یکـدیگر     )افسـردگی   و وری اجتماعی   نارساکنش ،اضطراب
 دارند؟
 
 روش

ـ (پژوهش حاضر پـس رویـدادی        . اسـت ) یا همقایسـ  -یعلّ
آموزان سال اول متوسطه تیزهوش   جامعه آماری پژوهش دانش   

کـه در سـال تحصـیلی        نـد بودو عادی دختر و پسر شهر تهران        

 437 تیزهـوش    آمـوزان   دانـش  .کرده بودنـد   ثبت نام    83-1382
 نفر 174694 عادی آموزان دانشو ) پسر 225و دختر  212(نفر 

 حجـم نمونـه بـر       بـرآورد . ندبود)  پسر 92227 دختر و    82467(
بـرای  گیـری از فرمـول کـوکران          بـا بهـره   اساس جامعه متناهی    

 ایـن افـراد از      .بـود   نفر 60برابر با    تیزهوش آموزان  دانشجامعه  
از  بودنـد    130ی که دارای بهره هوشی باالی       آموزان  دانشمیان  

صـورت تصـادفی سـاده        به های استعدادهای درخشان   دبیرستان
نمونه بـر اسـاس جامعـه نامتنـاهی          برآورد حجم    .شدندانتخاب  

کمـک فرمـول کـوکران     بهنیز  عادی   آموزان  دانشبرای جامعه   
ــا  ــر ب ــر 60 براب ــر و 30( نف ــر30 دخت ــه  ) پس ــود ک ــه روش  ب ب

ی عـادی شـهر تهـران       ها ندبیرستامیان  ی از   ا  هگیری خوش   نمونه
گانـه شـهر    دوازدهمنـاطق  با ایـن هـدف از میـان        .ندانتخاب شد 

 انتخـاب و از هـر منطقـه یـک           یـازده  و   ششهای     منطقه ،تهران
صـورت تصـادفی     دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسـرانه بـه        
صـورت تصـادفی     گزینش و در هر دبیرسـتان یـک کـالس بـه           

 انتخـاب شـده،     هـای  س کـال  آمـوزان   دانـش همه  انتخاب شد و    
نشـان داد کـه بهـره     اجرای آزمون هـوش ریـون       .شدندبررسی  

 . ه است بود115 تا 95 ن بیآموزان دانشهوشی این 
 :شدانجام های زیر  آزمونکمک  به ها گردآوری داده
این آزمون یکـی از     : 6 ریون ندههای پیشرو   آزمون ماتریس 

 1938 غیرکالمی هوش عمومی است کـه در سـال           های آزمون
فـرم رنگـی و     .  انگلیسـی منتشـر شـد      روانشـناس  7وسیله ریون  هب

 سـاله و بزرگسـاالن      5 -11 آزمون بـرای کودکـان       این تر ساده
در نظـر   آن برای بزرگسـاالن      تر ماندۀ ذهنی و فرم پیشرفته     عقب

پرسـش   60کـه   این آزمون. )1356براهنی،  (شده استگرفته 
، تشـکیل شـده   ) E تا   A( تایی   12 گروه جاز پن  و تصویری دارد 

 . سـاخته شـده اسـت      8گیری عامل عمومی اسـپیرمن     اندازهبرای  
ضــرایب ثبــات ) 1377آذر،  مقیمــینقــل از  ، بــه1972( 9بارکــه
 در سـنین    گسـال  آزمـودنی بزر   500ریون را با    آزمون   10درونی

 1 .  استکرده گزارش 97/0 تا 89/0 بینمختلف در آمریکا 
 آزمونپایایی   )1377،آذر نقل از مقیمی   ، به 1956(استینسن  

 پس از یک هفته، یـک مـاه و سـه            بازآزماییبه روش   ریون را   
در چنـین    هـم  .گزارش نمـود   78/0 و   81/0 ،89/0ترتیب   ماه به 

 3010روی   بـر  )1356( هنجاریابی این آزمـون توسـط براهنـی       
_______________________________________ 
1- Needles 2- Voelz 
3- Haeffel 4- Joiner  
5- Wagner  
6- Raven’s Progressive Matrices Test 
7- Raven  8- Spearman 
9- Burke   10- internal consistency 
 



 

 و دامنـه روایـی      95/0 تـا    89/0تهران پایـایی    شهر  نفر در سطح    
شـمار   آزمـون  در ایـن    .گزارش گردیده است  61/0تا  24/0بین  
پایـه   و سـپس بـر    شـود  مـی درست آزمودنی محاسبه    های    پاسخ
تر  آید که نمره پایین    می دست هزشده بهره هوشی ب    ترا یها  نمره

ــایین  70از  ــار پ ــراف معی ــا دو انح ــان   ی ــانگین نش ــر از می ــر  ت گ
 متوسط  بهره هوشی  نشانگر   90-110ماندگی ذهنی، نمره     عقب

 یــا دو انحــراف معیــار بــاالتر از میــانگین 130و نمــره بــاالتر از 
 .ی استنشانگر با هوش بودن آزمودن

ــشپ ــالمت  رس ــه س ــومینام ــن : (GHQ-28)1 28- عم ای
 ســرندی مبتنــی بــر روش   نامــه پرســش یــک نامــه پرســش

ی بـالینی بـا هـدف       هـا    است که در مجموعـه     دهی خودگزارش
کـار بـرده     بـه ردیابی کسانی که دارای اخـتالل روانـی هسـتند،           

ایـن   ).1377 ،از دادسـتان  نقـل    بـه  ،1972،  2گلـدبرگ (شود    می
الن در هـر  ا بزرگسـ نامه ممکن اسـت بـرای نوجوانـان و          پرسش

منظور کشف ناتوانی در عملکردهای بهنجار و وجود         سنی و به  
ــفته  ــدادهای آش ــده در روی ــه  کنن ــدگی ب ــود   زن ــه ش ــار گرفت ک

هـدف   ).1380نقـل از تقـوی،      بـه  ،1988،  3گلدبرگ و ویلیامز  (
 هـای  یبیمـار معین از    به یک تشخیص     تیابی دس نامه  پرسشاین  

بیمــاری روانــی و یــان مروانــی نیســت بلکــه منظــور آن تمــایز 
ایـن  . افراد جامعه طراحی شده اسـت     همه  سالمت است و برای     

ــش ــه پرس ــی در نام ــای  بررس ــهه ــابی زمین ــه ی ــل جامع   و در ک
های روانـی    ی بیماری ا  همقایسهای    بررسی و در    ویژههای   گروه

 شـود  مـی کـار بـرده      های متفـاوت بـه     در یک جمعیت در زمان    
 دارای  نامـه   پرسـش ایـن    .)1380 موسـوی و محـیط،       ،کاویانی(

مـوادی  دربردارنـدۀ   (A) زیرمقیاس اول    :زیرمقیاس است  چهار
درباره احساس افراد نسبت به وضـع سـالمت خـود و احسـاس              

 ایــن .گیــرد مــیی بــدنی را دربرهــا خســتگی آنهاســت و نشــانه
 حســـی بـــدنی را کـــه اغلـــب بـــا هـــای تزیرمقیـــاس دریافـــ

ــ ــای یبرانگیختگ ــیابی   ه ــد، ارزش ــانی همراهن ــ هیج ــد یم . کن
ــاس دوم  ــاره  (B)زیرمقی ــی درب ــطراب و ب ــوابی  اض ــتخ . اس

بــا رویــارویی توانــایی افــراد را در دامنــه  (C)زیرمقیــاس ســوم 
سـنجد و    مـی ل زنـدگی روزمـره      یی و مسـا   ا  هی حرفـ  ها  خواسته

هـای    چـالش احساسات آنها را دربارۀ چگونگی کنارآمـدن بـا          
فسـردگی   با ا  (D)چهارمین زیر مقیاس     .کند میزندگی آشکار   

 بـه هـر     .ارتبـاط دارد  و گرایش مشـخص بـه خودکشـی         شدید  
 در  21 تا   14 بین   یها  هنمر. گیرد می تعلق   سه نمره صفر تا  پاسخ  

در آن عامـل نشـان      را  زیرمقیاس وخامـت وضـع آزمـودنی        هر  
 )1378 نقـل از بهرامـی،     بـه  ،1989(گلـدبرگ   بـاور    به. دهد می

بـه روش     درونـی  ثبـات ارزشـیابی بررسـی     تـرین روش     مناسب
 های هشپژوبازبینی  او با  .است کرونباخضریب آلفای   محاسبه  
بازآزمـایی و نیـز محاسـبۀ ضـریب آلفـای           بـه روش    شـده    انجام

 5اسـپیرز   و 4چونگ. گزارش کرده است  پایایی را باال    کرونباخ  
 28پایـایی فـرم      گسـال  نفر از افراد بزر    223بررسی  در  ) 1994(

بـرای  را  وش بازآزمایی    سالمت عمومی به ر    نامه  پرسشسؤالی  
ی مرضـی   هـا    نشـانه  هـای  س بـرای مقیـا    ،55/0کل آزمون برابر    

ــمانی  ــا،46/0 اضــطراب ،44/0جس ــاعی  نشک نارس وری اجتم
پایایی ) 1380(قوی  ت. گزارش نمودند  47/0افسردگی    و 42/0

 و آلفـای  کـردن   دونیمـه ،باز آزماییروش را به   نامه  پرسشاین  
 .نمـوده اسـت    گـزارش    90/0 و 70/0،93/0ترتیـب    کرونباخ بـه  

زمـان    هـم اعتبارروش به  نامه  این پرسش  اعتباربررسی  چنین   هم
ضریب همبستگی  6(MHQ)کسس بیمارستان میدلنامه پرسشبا 

 ایــن  هــای مقیــاس ضــرایب همبســتگی بــین خــرده    و 55/0
بـوده اسـت    در نوسـان     87/0تا  72/0بین  با نمره کل   نامه  پرسش

 1   .)1380،تقوی(
 یـک   نامـه   پرسـش ایـن   : (ASQ) 7بک اسنادی نامه س   پرسش

گیـری   انـدازه بـرای   بار  نخستین   است و    دهی  گزارشخودابزار  
ــرای   ــراد ب ــنادهای اف ــدادهای اس ــرل توســط  روی ــل کنت غیرقاب

 سـبک   نامـه   پرسـش . سـاخته شـد    )1984(سـلیگمن   پیترسون و   
 رویــداد شــش(یرنــده دوازده موقعیــت فرضــی گاســنادی دربر

پرسـش   هر رویداد چهار  برای  . است ) رویداد بد  ششخوب و   
تـرین علـت     مهـم دربـاره   که  پرسش  نخستین  . مطرح شده است  

شـود    کار برده نمی   بهگذاری   نمره اگرچه در رویداد است،   این  
اما ضروری است تا آزمـودنی بـه سـه پرسـش بعـد بـر حسـب                  

پایدار  این موارد شامل درونی یا بیرونی،     . موارد زیر پاسخ دهد   
و کلــی یــا اختصاصــی بــودن ) ثبــات بــی(ار یــا ناپایــد) ثبــاتبا(

توان بـرای هـر یـک از سـه بعـد             می را   ها  هنمر. باشد میرویداد  
 بیرونـی از    -بعـد درونـی   بـرای نمونـه      گرفـت، در نظـر    یادشده  

فـردی در  اگـر   .آیـد  مـی دست  هاول بهای پرسش    همجموع نمر 
 6و 4،  2،  3،  5 ،4 های  هاول نمر پرسش  های موفقیت و      موقعیت
 بیرونـی ایـن فـرد در    -، نمـره بعـد درونـی    باشـد ت زده   را عالم 

 باشـد  مـی  شـش موقعیت موفقیت مجموع این اعداد تقسـیم بـر          
 ،به همین ترتیب در ابعاد دیگر و موقعیـت شکسـت            ).          (

_______________________________________ 
1- General Health Questionnaire-28 
2- Goldberg  3- Williams  
4- Cheung  5- Spears  
6- Middlesex Hospital Questionnaire    
7- Attribution Style Questionnaire 
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______________________________ 
1- Bridges 

 سبک نامه پرسشبرای ) 2001 (1بریج. دنشو می محاسبه  ها  هنمر
 .سـت ه ا نمـود گـزارش   را   8/0 کرونباخاسنادی ضریب آلفای    

طی پژوهشی با این مقیاس ضـریب       ) 1369(شهر بابکی     اسالمی
ــای  ــاخآلف ــی   را  کرونب ــت درون ــت شکس ــرای موقعی  ،75/0ب
 و  73/0، موقعیت شکسـت کلّـی       43/0شکست پایدار   موقعیت  

  موقعیـت موفقیـت پایـدار   ،74/0در موقعیـت موفقیـت درونـی    
. دســـت آورد  بـــه  76/0و موقعیـــت موفقیـــت کلّـــی     56/0

هـای    پرسـش  بـرای کـل      کرونبـاخ آلفای  ) 1381(د  نژا سلیمانی
 .گزارش کرد 74/0را  نامه پرسش

 t  تحلیل واریانس و آزمـون     ،ها از رگرسیون    برای تحلیل داده  
آن بود  هدف از تحلیل واریانس در رگرسیون        .بهره گرفته شد  

 )ی اسـنادی  هـا   سـبک (بـین    آیا متغیرهای پـیش   که روشن شود    
 د؟نرا دار )نیسالمت روا(بینی متغیر مالک  توانایی پیش

 

 ها یافته
ــن بررســی  ــنادی   ای ــدار ضــریب همبســتگی ســبک اس مق

برابر بـا   را  در پسران تیزهوش     نی بیرونی با سالمت روا    -درونی
کننـدگی متغیـر مـالک       یعنـی میـزان تبیـین      R2 و میزان    438/0

ــه روش ) ســالمت روان( ی هــا ســبک(بــین  ی پــیشهــا متغیــرب
 مقدار ضریب همبستگی .شان داد ن درصد   18/19برابر  ) اسنادی
دار   ناپایـدار معنـی  - جزیـی و پایـدار    -های اسنادی کلـی     سبک
هـای اسـنادی را بـر         چنین تحلیل واریانس تأثیر سـبک       هم. نبود

، >05/0p(دار نشــان داد  ســالمت روانــی دارای تفــاوت معنــی 
7/3365=df ،40/6=F.( 

 
و ) n=60( عـادی  هـای   گـروه بـین سـبک اسـنادی     مقایسه   -1 جدول

 های اسنادی نامه سبک  در پرسش)n=60 (تیزهوش

  ها برای همگنی میانگین tآزمون نتایج 
سطح 

 داری معنی

درجه 
 آزادی

 tآماره 
 

N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 

N.S. 
05/0 

118 
118 
118 
118 
118 
118 

533/0- 
996/0- 
184/1- 
761/0- 

559/1 
385/2 

 )خوشایند(بیرونی ـ درونی 
 )خوشایند(پایدارـ ناپایدار 

 )خوشایند(کلی ـ جزیی 
 )ناخوشایند(بیرونی ـ درونی 
 )ناخوشایند(پایدارـ ناپایدار 

 )ناخوشایند(کلی ـ جزیی 

 

عـادی  و  ) n=60(آموزان تیزهـوش      در دانش اثرات بین موردی جنسیت     تحلیل واریانس    نتایج   -2جدول  
)60=n (نامه سبک اسنادی کمک پرسش  بهتعامل این دو و 

مجموع  ابستهمتغیر و
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
سطح  Fآماره  مجذورات

 داری یمعن
 جنسیت
  درونی خوشایند-بیرونی
  ناپایدار خوشایند–پایدار 
  جزیی خوشایند–کلی 
  درونی ناخوشایند-بیرونی
  ناپایدار ناخوشایند–پایدار 
 جزیی ناخوشایند –کلی 

 وضعیت ذهنی
  درونی خوشایند-بیرونی
  ناپایدار خوشایند–پایدار 
  جزیی خوشایند–کلی 
  درونی ناخوشایند-بیرونی
  ناپایدار ناخوشایند–پایدار 
 جزیی ناخوشایند –کلی 

 اثر تعاملی جنسیت و وضعیت ذهنی
  درونی خوشایند-بیرونی
  ناپایدار خوشایند–پایدار 
  جزیی خوشایند–کلی 
  درونی ناخوشایند-بیرونی
 یند ناپایدار ناخوشا–پایدار 
 جزیی ناخوشایند –کلی 
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N.S. 
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مـه  نا  پرسـش دو گـروه دختـر و پسـر در          های    نمرهمقایسه   - 3جدول  
 tکمک آزمون آماری  بهسبک اسنادی 

 ها  برای همگنی میانگینtآزمون 
سطح 

 داری معنی
درجه 
 آزادی

 ها مؤلفه tآماره 
N.S. 118 61/1-  خوشایند(بیرونی ـ درونی( 
N.S. 118 995/0-  خوشایند(پایدارـ ناپایدار( 
N.S. 118 86/1-  خوشایند(کلی ـ جزیی( 

 )ناخوشایند(درونی بیرونی ـ  16/3 118 001/0
N.S. 118 185/1  ناخوشایند(پایدارـ ناپایدار( 

 )ناخوشایند(کلی ـ جزیی  23/2 118 05/0
 

ــروه   ــانگین گ ــه می ــا مقایس ــدول ( ه ــه  ) 1ج ــان داد ک نش
ــه آمــوزان دانــش  تیزهــوش در آمــوزان دانــش عــادی نســبت ب

 دارنـد و ایـن      تـری   جزیـی موقعیت ناخوشـایند سـبک اسـنادی        
 ).>05/0p(دار است  از نظر آماری معنیتفاوت 

لفـه  ؤی اسـنادی دو م    هـا   در بررسی اثر جنسـیت بـر سـبک        
ی ناخوشـایند  هـا   در موقعیـت   جزییکلی و   و  بیرونی و درونی،    

دیگر در بـین دو     به بیان   ). >001/0p(دار دیده شد      معنیتفاوت  
 آمـوزان   دانش ،ی ناخوشایند ها  سبک درونی و بیرونی موقعیت    

 پسـر  آمـوزان  دانـش تری نسـبت بـه    نادی بیرونیدختر سبک اس  
ی هـا    موقعیـت  جزیـی ند و بین دو سـبک اسـنادی کلـی و            شتدا

 ســـبک اســـنادیدارای  دختـــر آمـــوزان دانـــش ،دنناخوشـــای
 ).2جدول (بودند  پسر آموزان دانشتری نسبت به  جزیی

 نشـان داد کـه      tآزمـون   کمـک     بـه  ها  مقایسه میانگین گروه  
 -ی اسـنادی درونـی    هـا   در سـبک   دختـر و پسـر       آمـوزان   دانش

ی هــا موقعیــت) >05/0p( جزیــی -و کلــی) >01/0p(بیرونــی 
دیگـر  بیـان   بـه  ).3جدول   (داری دارند  یناخوشایند تفاوت معن  

 پسر سـبک اسـنادی      آموزان  دانش دختر نسبت به     آموزان  دانش
 .اند داشته بیرونی و جزیی

دوگروه عادی و تیزهـوش در      ها گویای آن بودند که        یافته
تفـاوت  ) 01/0p<  ،92/2-=t (وری اجتمـاعی   مؤلفه نارساکنش 

 تیزهـوش در    آمـوزان   دانـش دیگـر   به بیان   . اند  داشتهداری   یمعن
وری اجتمـاعی بیشـتری نسـبت بـه          این مؤلفه دارای نارساکنش   

هــای   در ســایر مؤلفــهtآزمــون .  عــادی هســتندآمــوزان دانــش
ــدا ســالمت روانــی تفــاوت معنــی  د داری در دو گــروه نشــان ن

 ).4جدول (
های سالمت روان بـین   در بررسی اثر وضعیت ذهنی بر مؤلفه   

وری اجتمـاعی    دو گروه عادی و تیزهوش در مؤلفـه نارسـاکنش         
آموزان تیزهوش در      دانش از این رو  . دار وجود دارد   یتفاوت معن 

چنین در بررسی اثـر تعـاملی        هم. اند  داشتهاین مؤلفه نمره بیشتری     
، در مؤلفـه    نیهای سالمت روا     مؤلفه وضعیت ذهنی و جنسیت بر    

 .داری دیده شد یتنی تفاوت معن م روانیعال
 

نامه سالمت عمـومی در        در پرسش  های سالمت روان    لفهؤنتایج آزمون اثرات بین موردی م      -4جدول  
 )n=60(عادی و ) n=60(تیزهوش دو گروه 

سطح 
 داری یمعن

 Fآماره 
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 اتمجذور

 متغیر وابسته

 جنسیت     
N.S. 002/0 27/3 1 27/3 تنی م روانیعال 
N.S. 75/1 51/36 1 51/36 اضطراب 
N.S. 035/0 612/0 1 612/0 وری اجتماعی نارساکنش 
N.S. 030/0 842/0 1 842/0 افسردگی 
 وضعیت ذهنی     

N.S. 189/0 27/3 1 27/3 م روان تنییعال 
N.S. 145/0 02/3 1 02/3 اضطراب 

 وری اجتماعی نارساکنش 7/139 1 7/139 91/7 01/0
N.S. 001/0 82/2 1 82/2 افسردگی 
 ضعیت ذهنیو اثر تعاملی جنسیت و     

 م روان تنییعال 97/129 1 97/129 50/7 01/0
N.S. 733/0 28/15 1 28/15 اضطراب 
N.S. 13/1 94/19 1 94/19 وری اجتماعی نارساکنش 
N.S. 005/0 141/0 1 141/0 افسردگی 



 

 بحث 
گفت که بـین اسـناد   توان  های انجام شده می  بر پایه بررسی  

های مرتبط با بعد اجتماعی و فرهنگی         عنوان یکی از موضوع    هب
) 1999 (2لویا سـی  و 1بیـر  .وجود دارد ارتباط  و موضوع جنسیت    

رابطه اسنادهای علّی و احساسات مربوط به شکست و موفقیت          
زنـان موفقیـت   از که مردان بیشـتر   نمودند و دریافتند    بررسی  را  

هنگـام  کـه زنـان در        در حالی  ،دهند میخود را به توانایی اسناد      
چنـین   هـم . کننـد   مـی کیـد   أموفقیت به توجه، تمرکز و مطالعه ت      

مـردان احساسـات عـاطفی را       بـیش از    آنها دریافتنـد کـه زنـان        
 موفقیـت   آنها احسـاس شـادی بیشـتری بعـد از         . کنند میتجربه  

دارند، اما احساس پذیرفتن شکست نسـبت بـه مـردان در آنهـا              
اسنادهای علّی مردان شبیه افرادی است که اعتمـاد   . بیشتر است 

نفس باالیی دارند و برعکس، در زنان مشابه با افـرادی اسـت     به
 5 و هنوسـا   4، فریـز  3فهـا   مـک . که اعتماد به نفس پایین دارنـد      

دو جـنس   میـان   ی اسـنادی    هـا   که تفـاوت  دریافتند  نیز  ) 1982(
ی پیشرفت بـین  ها شود، اگرچه در انگیزه میدختر و پسر دیده ن 

یـابی ایـن     در علـت  . وجـود دارد  هـایی     دختران و پسران تفاوت   
تــوان نقــش متغیرهــای مــوقعیتی را در اســنادها مهــم  مــییافتــه 
بیـان کـرد کـه      ) 1997،  7نقل از ویـتن     ، به 1989 (6 هری .دانست
نگری به همان اندازه که       فردنگری و جمع   فرهنگیهای    تفاوت

اســـت، ی رفتارهـــای اجتمـــاعی مـــؤثر هـــا بـــر دیگـــر جنبـــه
). 1997، ویـتن (ثیر داشـته اسـت   أهای اسـنادی نیـز تـ        برگرایش

دانشجویان پسر نشان داد    در بررسی   ) 1372(آبادی   نوری قاسم 
که افراد ناموفق به دنبال شکست تحصیلی، افسـردگی بیشـتری           

ــه  ــی، ســبک اســناد درونــی وکننــد مــیتجرب ــدار در  و کل  پای
در ) 1378(شیرازی  . دارندرویدادهای منفی با افسردگی رابطه      

های مقابله با تنش روانی و ارتباط آن با اسنادهای            بررسی شیوه 
ــالمت روان در   ــی و س ــشعلّ ــوزان دان ــادی  آم ــوش و ع  تیزه

 منبـع ی مقابله و   ها  ی بین شیوه  دار  معنی رابطه   ،شهرستان زاهدان 
در صـورتی کـه    گزارش ننمـود؛     تیزهوش   آموزان  دانشکنترل  

در چنـین     هـم . ه بـود  شددیده   عادی   آموزان  دانشاین رابطه در    
هـای    داری بین شیوه   ی تیزهوش و عادی رابطه معن     آموزان  دانش

 آمـوزان   دانـش بیشـتر   . شـد دیـده   هـای اسـنادی       مقابله و سـبک   
ختصاصـی و  هـای اسـنادی ناپایـدار و ا       سبک ،مسأله متمرکز بر 

هـای اسـنادی      سـبک  ، متمرکـز بـر هیجـان      آمـوزان   دانشبیشتر  
 تیزهـوش و عـادی      آمـوزان   دانـش و در   داشـتند   پایدار و کلـی     

دیـده  هـای مقابلـه و سـالمت روان           شیوهمیان  داری   یرابطه معن 
 از سـالمت روانـی      ،لهأمسـ بـر    متمرکز   آموزان  دانشبیشتر  . شد

ــتر ــد  بیش ــوردار بودن ــتر ی برخ ــشو بیش ــ دان ــز وزانآم  متمرک
 .شناخته شدند روانی های مشکوک به اختالل ،برهیجان

نیز در بررسی رابطـه سـبک اسـناد بـا           ) 1381(نژاد   سلیمانی
پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان نشان          

گانه اسـناد بـین دختـران و پسـران در موقعیـت              داد که ابعاد سه   
ابعـاد  میـان   رابطه  . ندی ندار دار  معنیشکست و موفقیت تفاوت     

جـز بعـد      سه گانه اسـناد و پیشـرفت تحصـیلی نشـان دادکـه بـه              
 بقیـه ابعـاد بـا پیشـرفت         ،درونی و بیرونی در موقعیـت شکسـت       

 1  . داری ندارند یتحصیلی رابطه معن
در ) 1377( حقیقـی    یکـاظم  و) 1993 (8گـروس های    یافته

 حاضـر هـای بررسـی    یافتـه   تیزهوشـان بـا   نـی زمینه سـالمت روا   
 10و کـافمن  9الهـان ها  ،)2001(گـروس   یهـا  یافتـه سو و بـا     هم

 ترخــان و )1372 االگر،کــاز نقــل ، بــه1921 (11 تــرمن،)1377(
کـه افـراد تیزهـوش از     بـا وجـود ایـن    .سـو اسـت   نـاهم ) 1372(

رسـد کـه     میتوانایی تحصیلی باالتری برخوردارند ولی به نظر        
کـافی  دگی  اضطراب و افسر  کاهش  توانایی تحصیلی فرد برای     

اسـتعداد تحصـیلی    دارای   آموزان  دانش چون بسیاری از     ،نیست
دچار تشویش روانـی و ناسـازگاری اجتمـاعی نیـز هسـتند             باال  

 افــراد تیزهــوش از ،دیگــرســوی از ). 1377کــاظمی حقیقــی، (
عنـوان فـردی     خـود را بـه   ،هـای اولیـه دورۀ دبسـتان        همان سـال  

ود انگـاره  کنند که ایـن ادراک، موجـب خـ          متفاوت درک می  
 ،نقل از گـروس    ؛ به 1961 ،هاویگرست و 12نها  (شود   میمنفی  
1993 .( 

نشان ) 1372نقل از کاالگر،  ، به1921(از سوی دیگر ترمن 
 ماننـد هـوش، وضـع       هـا   که افـراد تیزهـوش در همـۀ زمینـه         داد  

و اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، ثبات عاطفی      پذیرش  جسمانی،  
و بـرای  ) 1377هان و کـافمن، هاال(امور اخالقی سرآمد هستند     

ها و هنجارهای جامعه ارزش قایـل بـوده و بـه حقـوق و                ارزش
چنین  هم ).1372ترخان،   (هندد مینیازهای افراد جامعه اهمیت     

ــراد ســرآمد   مــیگفتــه  مواقــع از ســوی بیشــتر  درشــود کــه اف
شـمار    بـه لجـوج      و پـر ادعـا      ، افـرادی خودنمـا    ،ساالن خـود   هم
، اغلـب احسـاس     پذیرند  آسیبنتقاد دیگران   در برابر ا   ،روند  می
از ایـن رو    شـوند و     مـی کنند کـه از سـوی دیگـران درک ن          می

اندازنـد    آنان را دست می    ،ساالن گاهی هم . شوند   می گیر گوشه
، 13کـالرک ( شـوند  مـی و از جانب بزرگساالن جـدی گرفتـه ن        

ی اسنادی و سـالمت روان      ها  مؤلفهمیان   بررسی ارتباط    ).1993
_______________________________________ 
1- Bayer  2- Sylvia 
3- McHugh 4- Frieze 
5- Hanusa 6- Herry 
7- Weiten  8- Gross 
9- Hallahan  10- Kauffman 
11- Terman  12- Hann 
13- Clark 
 



 

همیــت آن از نظــر بنیــادی و کــاربردی مــورد توجــه لحــاظ ا بــه
 متخصصان بهداشـت روانـی    وبسیاری از روانشناسان، مشاوران  

 . قرار گرفته است
های اندکی    بررسیکه در ایران در این زمینه        با توجه به این   

توانـد   مـی دسـت    دستیابی به اطالعاتی از این       ،استانجام شده   
 پژوهشی و درمانی بـه      ،راهبردهای مهمی برای مراکز آموزشی    

 را تشـویق کنـد      آمـوزان   دانشآموزگار   اگر   .همراه داشته باشد  
توان آنهـا را   میکه شکست خود را به عواملی ارتباط دهند که        

آور   در آن صورت ممکن است از پیامدهای زیـان     ،کنترل کرد 
کید بـر اهمیـت عوامـل       أچنین با ت    هم .کندگیری   پیششکست  

آموزگاران  ،وان عوامل اصلی موفقیت   درونی قابل کنترل به عن    
آمـوزان را افـزایش      موفقیـت دانـش   بینـی     تـوان پـیش   توانند   می

رویدادهایی توانند با توجه به      میگوناگون  مراکز تربیتی   . دهند
پـذیر را از همـان     که برای کودکان پـیش آمـده مـوارد آسـیب          

تواننـد بـا     مـی مراکز روان درمـانگری نیـز       . ی کنند یآغاز شناسا 
ــوارد آســیب شناســ ــذیر در پــیش ائی و تشــخیص م ــری از  پ گی
کـه کشـور     با توجه به این   بکوشند   روانی نوجوانان    های  اختالل

ــورهای    ــی از کش ــا یک ــه م ــوان ب ــی  ج ــمار م ــد رود  ش و درص
از افـراد جامعـه را کودکـان و نوجوانـان تشـکیل             گیـری     چشم
سوی از  .  گروه سنی دارای اهمیت است     دهند، توجه به این    می

کــه کردنــد  گمــان مــیهــا کارشناســان آموزشــی  ال ســ،دیگــر
از .  آنها دارندایی بر کمتر دردسر،کودکان تیزهوش و مستعد 

 بیشـتر نیـروی خـود را بـرای آمـوزش سـایر شـاگردان                این رو 
بنــابراین ). 1374آشــتیانی،  فتحــی(نمودنــد  مــیکــالس صــرف 

آموزگـاران و پـدران و مـادران بـا           ، مربیـان  ،مدیرانآشنانبودن  
 هـای   ییی که از توانـا    آموزان  دانشهای شخصیتی چنین      ویژگی
و اسـتعدادهای   هـا     شکوفانشدن توانمندی برخوردارند،  ای    ویژه
 آنهـا بـه     یو زمینـه را بـرای ابـتال       داشـت   خواهد  را در پی    آنها  

 ، اضــطراب،و روانــی از جملــه افســردگیهــای بــدنی  اخــتالل
 . کند میگیری آماده  پرخاشگری و کناره

نامه گـردآوری     کمک پرسش   تنها به حاضر  رسی  های بر   داده
در ایـن پـژوهش     .  اسـت  از روش مصاحبه اسـتفاده نشـده       شده و 

هـای اسـنادی     سـبک رامکان کنترل سایر متغیرها که بـه نـوعی بـ    
  و اجتمـاعی -مانند طبقه اقتصادی(گذارند  تأثیر میآموزان    دانش

 شـود در   پیشـنهاد مـی    .فـراهم نبـوده اسـت     ) سبک تربیتی والدین  
هـای سـنی      در گـروه  جریـان تحـول اسـنادها       های آینـده      بررسی

هـای کالمـی آزمـون       مقیـاس  از خـرده    و بررسـی گـردد   مختلف  
 . بهره گرفته شود،برای ارزیابی هوش هوشی وکسلر

 سپاسگزاری 
 و   بنـاب  غبـاری  بـاقر   دکتر انبا سپاس فراوان از جناب آقای     

ــر ــرد   خــدایاریمحمــد دکت ــژوهش  کــه ف ــه اجــرای پ در زمین
 .دنهمکاری نمود
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