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 آموزاندانش کارکرد خانواده در و ،های شخصیتیبخشی، ویژگیمقایسه خودنظم

 ، با هوش متوسط و هنرستانیتیزهوش دختر

 

 28/03/94تاریخ پذیرش:  14/02/94تاریخ دریافت: 

  3ی، ایرج صالح2خسروجاوید ، مهناز*1شعله شکوری

 چکیده

های آینده جامعه هسررتندم مدارو وی ه پرورش اسررتعدادهای درخدرران دارای محتا نسرراتا  مت او  با  نوجوانان سرررمایه :زمینه و هدف

سه     ، آموزان تتزهوشهای شخصتتی و کارکرد خانواده دانش  بخدی، وی گی خودنظم مدارو عادی هستندم پ وهش حاضر با هدف مقای

 باهوش متوسا و هنرستانی انجام شدم 

آموزش و  1آموزان دختر مقطع متوسررطه ناحته  ای اسررتم جامعه آماری ایپ پ وهش شررامن دانش  مقایسرره  -یطرح پ وهش علّ روش:

شهرستان رشت در سال تحصتلی       شامن  6990)بودند  1393-94پرورش  بود که به روش آموزان دانش ایپ ن ر از 180ن ر(م نمونه آماری 

صادفی  گتری نمونه شه ت دنامه خودتنظتمی بوفارد و ه     ای انمرحلهای چندخو س شدند و پر صتت    1995مکاران )تخاب  شخ (، پنج عاملی 

 ( را تکمتن کردندم 1983 ) ( و پرسدنامه عملکرد خانواده )اپدتایپ، بالدویپ و بتداب1985) کاستا و مک کری

اهوش آموزان تتزهوش، بدانش گروه های شررخصررتتی، و کارکرد خانواده سررهوی گیبخدرری، خودنظم بتپ نتایج ندرران داد که :هایافته

شناخت  (م نتایج پ وهش بتانگر ایپ بود که توانایی کن خودنظمp<05/0وجود دارد ) معناداری متوسا و هنرستانی ت او    ی بخدی و بعد 

ستانی باالتر  هنرآموزان دانش گرایی دربرون پذیری وگرایی، توافقآزردگیروانشخصتتی   آموزان تتزهوش باالتربودم ابعاد آن در دانش

  تر بودمباال ،هنرستانی آموزاندانش آموزان با هوش متوسا و ای ای نقش دردانشدر رفتار گری بودم در متغتر کارکرد خانواده هم مهار

ه شناختی و کارکرد خانواده بودم تلویحا  ضمنی نتتجه ب  های روانحاکی از نقش هوش در وی گینتایج پ وهش حاضر  : گیرینتیجه

 دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفتم 

 ، دانش آموزان باهوش متوسا خانواده، تتزهوش وی گی شخصتتی، کارکرد، بخدیخودنظم :هاکلیدواژه

 
 
 
 
 

 

                                                           
 (Shakoori_sholeh@yahoo.com)، رشت، ایران  کارشناسی ارشد رواندناسی عمومی، داندگاه گتالن نویسنده مسئول: *م  1

 ، رشت، ایرانگروه رواندناسی، داندگاه گتالن ،م استادیار 2

 ، رشت، ایرانگروه رواندناسی، داندگاه گتالن، م استادیار  3
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 مقدمه
، شرناسران  های اختر متخصرصران تعلتم و تربتت و روان  در سرال 

یادگتری و         پ وهش فت تحصرررتلی،  نه ا یادی را در زمت های ز

جام داده       ها ان با آن های مرتاا  ند     متغتر باره بهاود فرای ند و در ا

 اندم یکی ازهای متعددی عرضررره کرده یادگتری نظریه  یاددهی  

های اسرررتم نظریه 1بخشنظریه یادگتری خودنظمها، ایپ نظریه

راهم هایی را ف بخش برای یادگترنده موقعتت   یادگتری خودنظم 

با اسرررت اده از           می یادگتری خود را  ند  ها بتوا که در آن آورد 

 راهاردهای یادگتری و انگتزش بهاود بخددم 

بخدرری از نظریه شررناختی اجتماعی بندورا  م خودنظمم هو

د  ست که       أن صلی ایپ نظریه آن ا ضه ا ست که م رو   گرفته ا

شخصی، محتا و          سته متغترهای  سه د صن تعامن  هر فردی حا

ساو ایپ نظریه    ستم بر ا س   خودنظم ،رفتار ا دی تنها به و تله بخ

 گردد، بلکه از عناصر محتطی و فرآیندهای شخصی تعتتپ نمی  

ترا  پذیردم قدر  نسرررای تأ اری به شرررتوه تعاملی تأ تر میرفت

تواند از طریق  می گانه  خود، محتا و رفتار در ایپ تعامن سررره    

بخدرری، پتامدهای رفتاری های شررخصرری برای خودنظم تالش

 پاسررخدهی عاط ی (1) عملکرد و تغتترا  در محتا تغتتر کند

خانواده  ندان        بتنیپتش در  خت فرز نا نده فراشررر و  اسررررتکن

بتنی شرررناخت فرزندان را دارد و قابلتت پتش ای خانوادههنقش

نررده کنبتنیپتشتوانررد میهمچنتپ کررارکرد هتجررانی خررانواده 

خودا ربخدی با   بخدی و بتپ خودنظم م(2باشد ) انگتزه فرزندان 

 هماستگی مثات معناداری وجود هم گرایش به تکالتف درسی  

  م(3) دارد

ها  لی،  پ وهش در  ،بخشخودنظم یادگتری  یراهارد

 بر و هم آموزشررری نظر از یادگترندگان    رضرررایت  بر هم

 یادگترندگان و اسررت بوده ا رگذار آنها تحصررتلی عملکرد

سه  محوریادگترنده یادگتری هایمحتا  یادگترگان با در مقای

 راهاردهررای   از محور  معلم    یررا و محور  محوطرره   هررایمحتا   

(م 4) .انرردبوده  بتدرررتری برخوردار     شبخ  خودنظم    یررادگتری  

قد  2008 ،2مویچ  در تتزهوش آموزاندانش که  اسرررت  معت

                                                           
  1. Self- regulation learning 

ند    هایی وی گی اک   ،بخشخودنظم یادگتری  مان  های سررر

 از مت او   شرررایسرررتگی،  های حوزه از برخی و یادگتری 

 م(5به نقن از ) هستند با هوش متوسا آموزاندانش

بوچررارد،      نوان    تحررت   پ وهدرررری،   در بوفررارد و   ع

آموزان دانش مترران در م هوم تدرررکتررن و بخدررریخودنظم 

 آموزاندانش که دادند ندرران با هوش  متوسررا و تتزهوش

 کنندمی است اده  شناختی  راهاردهای از اغلب باهوش متوسا 

 رغات با را فراشررناختی راهاردهای از اسررت اده هایو تجربه

 حن  تتزهوش برای آموزاندانش اما  کنند می اظهار  کمتری

دتری  تالش تکلتف دتر  در و کنندمی بت  را تکالتف موارد بت

صتی  عنوان به آن از گترند ومی نظر در چالش عنوان به  فر

 (6) کنندمی است اده یادگتری برای

تحصرتن، خانواده و   قاتن دوران نوجوانی و موضروعاتی از 

گتری سررراختارهای روانی    شرررکن  ةروابا حاکم بر آن، نحو 

 ةاجتماع در باب نحوهای شخصتت در سنتپ نوجوانی و نگرش   

ضروری و   برخورد با دانش ستار  ست    آموزان ب  مشایان اهمتت ا

های ایپ پ وهش رابطه   ل ه ؤیکی از سررراختارهای فردی که با م    

نایی  چگونگی نگرش دانش دارد، به خود و توا های خود  آموز 

ست  بخدی نظمو خود سوالند و کاریپ  ما  معتقدند که چنانچه  ،ا

بخدی به خصوص نظار     فرایندهای خودنظمآموزان از دانش

ند، می       ندن اسرررت اده کن ند خوا به درک مطلب     بر فرای ند  توان

ند    ندن برسررر  1997 ،م زیمرم و ریزمارگ (7) مؤ رتری در خوا

درفت       شش عامن خودنظم  سایی کردند که بر پت شنا دی را  بخ

عث افزایش عملکرد تحصرررتلی         تحصرررتلی  با ند و  تأ تر دار

های یادگتری،   عاارتند از: انگتزه، روش   شررروند ایپ عوامن   می

مرردیریررت زمرران، محتا فتزیکی، محتا اجتمرراعی، بررازبتنی                

ها ندررران داده اسرررت که (م نتایج پ وهش8به نقن از  عملکرد )

به طور مسرررتقتم و غتر مسرررتقتم بر عملکرد    خودنظم بخدررری 

 (م  7به نقن از گذارد )تحصتلی ا ر می

دن،  و هَرن شخصتتی   وی گی بتان کرد 2003 مت  هب های 

 تلقی هدف  به  یابی دسرررت برای خو، و خلق های محرکه  عنوان

  2. Mooij, M. 
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 نجاما مستعد  را انسان  خصوصتا    ایپ که معنا ایپ بهم شوند می

تارهای   ماید  می خاص  های موقعتت  در مختلف رف  طوری به م ن

 ندرومی فرو خود در مدکال   با مواجهه در افراد بعضی از  که

 پردازندمی خود هایهتجان و هااحسرراو ابراز به دیگر برخی و

 صتت، شخ  نوع به بسته  باالخره، و طلاندمی کمک دیگران از و

 اعت به و دارد خاصی واکنش روانی فدارهای مقابن در هرکسی

 (م9به نقن از )است  برخوردار سالمت معتنی متزان از آن،

ستس و  ستس  زوپان دی  در ، 1کاو بتنی پتش عنوان با پ وه

های شرررخصرررتتی افراد در ارتااد با پدران و مادران بر       وی گی

شخصتت می  دانش 674روی  ساو آموز دریافتند که   تواند بر ا

نوع تجربه شخصی مورد قضاو  قرار     درونی و مهارگریمناع 

با    توافق گتردم مت خود پذیری  لد       حر با هر دو وا ااد  در ارت

با   دطلای در ارتاا کند که حمایت     ابت می   هماسرررتگی دارد و

 جنس  ترا  آشرررکار سرررپ وأهمچنتپ ت مادر رابطه من ی داردم

 در م ایزنک(10) ریزی در اشررخاص اسررتکننده برونبتنیپتش

 و با هوش متوسرررا  داندرررجویان  از گروه یک  به  پ وهدررری

 پتش یک با و داد آموزش  را شررخصررتتی هایمهار  تتزهوش

 هگرو داد ندرران نتایجم کرد مقایسرره را آنها آزمون پس -آزمون

عد  تتزهوش ناداری  ت او   از آموزش، ب با هوش   گروه با  مع

  م(11) داشتند شخصتتی در عوامن متوسا

 مقایسررره  به  پ وهدررری فارنهام در   و موتافی  چامورو، 

 داندرررجوی 186هوش  ارزیابی و شرررخصرررتتی هایوی گی

 ماتریس و نئو مقتاو از اسررت اده با آمریکایی و انگلتسرری

 تتزهوش گروه دو که ندان داد نتایج پرداختندم لورنز پتدرفته

 گراییآزردهروان و گراییبرون متغترهای لحاظ از عادی و

 وجدانی توافق، هایمؤل ه در نداشررتند ولی معناداری ت او 

شد  متان ت او  اندکی بودن باز و بودن م (12) دو گروه دیده 

 شرررخصرررتتی هایوی گی به مقایسررره پ وهدررری محققان در

 نتایج پرداختندم عادی و تتزهوش هایآموزان دبترستان دانش

دان  پ وهش ستان  آموزاندانش که داد ن شان دبتر  های تتزهو

                                                           
  1. Zupansis & kavecic  

ت او   عادی آموزاندانش با شخصتتی   ابعاد از برخی نظر از

 م (13) دارند

 و اهمتت فرد، خانواده شرررخصرررتت بر مؤ ر عوامن بتپ از 

 هایظامن نخستتپ  از خانواده ایپ که دارد، به علت بسزایی  نقش

هادی  تازمندی   رفع برای که  اسرررت جهانی  و عمومی و ن  های ن

 اهپ وهش داردم ضرور  جامعه بقای در انسان عاط ی و حتاتی

 فرزندان تحصتلی انگتزه بر فرزندپروری شتوه که دهندمی ندان

 ایمناسرر دید مادران، که هنگامی آن بر عالوهم اسررت تأ ترگذار

 هب  نسرررات  باشرررند   داشرررته  شرررانکودکان  عملکرد به  نسرررات 

نایی  ها  های توا  ارزش مدرسررره   تکالتف  برای و بوده مطمئپ آن

 داشت  خواهند مثات انگتزشی  باورهای نتز کودکان شوند  قائن

 عوامن  رابطه  عنوان تحت  پ وهدررری و ماگ در  (م باهاتتپ  14)

صتتی    دان  آموزاندانش خانوادگی ادراکا  و شخ  هک دادند ن

 به و اعتماد خانواده محتا ادراکا  با شرررخصرررتت عامن 5 بتپ

طه  آموزاندانش خود ند   و  دارد وجود راب جه گرفت  همچنتپ نتت

 سررط  روی خانواده محتا ادراکا  و شررخصررتتی  عامن 5 که

 م  (15) دارد تأ تر آموزاندانش امتد

اند که بهتریپ مالک و معتاری پ وهدرررگران بر ایپ عقتده

کت تت اخالقی، اجتماعی و روانی   توان که بر اسررراو آن می  

ااطی         که ارت یابی و دقت قرار داد همان شرررا افراد را مورد ارز

حاکم بر محتا و جو        عه قوانتپ  خانواده و مجمو اعضررررای 

ست  های کارآمدی خانواده در عملکرد یکی از جناهم خانواده ا

 شودم موفقتت یا شکست در اعمالتحصتلی فرزندان پدیدار می

سالم خانواده     توانتحصتلی می  سالم یا نا شی از کارکردهای  د نا

هوم )موفقتت یا شررکسررت تحصررتلی(  هرچند که ایپ م  ،باشررد

سازمانی و  عاملی است و عواملی مانند عوامن فردی، درون چند

 اهمتت و جایگاه به توجه م باسررازمانی در آن دختن اسررتبرون

ستم    شی  ست شت    تعتتپ در آموز صتلی  سرنو  موزان،آدانش تح

 هایوی گی شرررناخت با که اسرررت  وهش حاضرررر ایپهدف پ

تی    ت نش  شررررخصرررر موزان دا متررت    و آ ه یی    برره دادن ا  توانررا

 ،آنها خانوادگی ضوابا و شرایا به توجه با شانبخدیخودنظم
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 بتوانند والدیپ مدارکت جلب با و تربتت تعلتم اندرکاراندست

م کنند  تجهتز الزم های مهار   به  را علمی جامعه   سرررازانآینده 

 وبخدررری خودنظمخانواده،  و عملکرد والدیپ فعالتت بررسررری

 تواند کمکمی نظری لحاظ از آموزاندانش شخصتتی   وی گی

و  ندبک والدیپ به دادن آگاهی جهت آموزشی مراکز به شایانی 

توانررایی خودنظم       توانررد می  والرردیپ  آگرراهی   بخدررری  روی 

 ایجتن توانند ازمی هم آموزشرری مراکز مباشررد فرزنداندرران مؤ ر

 آموزاندانش کارایی  افزایش برای پ وهش ایپ از حاصررررن  

 متنهزبا انجام ایپ پ وهش هم،  کاربردی جناه ازم کنند اسررت اده

 با همچنتپ مشررودبخدرری فراهم میخودنظم راهاردهای آموزش

 انوادهخ کارکرد با شخصتتی   هایوی گی رابطه شدن  مدخص 

 مکرد اسرررت اده  آن از خانواده  آموزش طرح اجرای در توانمی

 هایپ وهش حاضررر با هدف مقایسرره خودنظم بخدرری، وی گی

شررخصررتتی و کارکرد خانواده دانش آموزان تتزهوش، باهوش 

یده و درصررردد آزمودن       تانی طراحی گرد متوسرررا و هنرسررر

 های زیر است: فرضته

دی بتپ خودنظمم 1 سا  آموزان تتزهوشدانش بخ ، با هوش متو

ستانی ت او  وجود داردم  صتتی    وی گی بتپم 2  و هنر شخ های 

، با هوش متوسرررا و هنرسرررتانی ت او     آموزان تتزهوشدانش

خانواده دانش   م 3وجود داردم  کارکرد  با  آموزان تتزهوش بتپ 

 هوش متوسا و هنرستانی ت او  وجود داردم 

 روش 
پ وهش حاضرررر از نوع  کنندگان:طرح پژوهش و شرررک  

سه  -علی ست مقای  آموزان دختردانششامن  ة آماری جامعم ای ا

در  رشتشهرستان مقطع متوسطه ناحته یک آموزش و پرورش 

م معتارها و شرایا ورود به (6990) بود 1393-94سال تحصتلی 

در  و 1393-94سال تحصتلی به تحصتن در اشتغال ایپ پ وهش

اشررتغال به تحصررتن در پایه ، و مدارو دولتی ، ومدارو روزانه

  دبترستان بودم سوم دوم و

 ابزارپژوهش

  60ایپ پرسرردررنامه دارای : پرسرردررنامه پنج عاملی شررخصررتتم 1

یه  تت را       گو عد شرررخصررر که پنج ب ند از       اسررررت  اارت که ع

ق تواف گدرررودگی به تجربه، گرایی،برون ،گراییآزردگیروان

 12هر بعد شامن  کندمگتری میرا اندازه بودنپذیری و وجدانی

به ارزیابی نظر ای درجه 5گویه است که در یک طتف لتکر   

  74 ضررریب آل ای گزارش شررده بتپ پردازدم پاسررخگویان می

 متغتتر بوده اسررتمدرصررد  81با متانگتپ درصررد  89 تادرصررد 

 85گرایی آزردگیروانضرررریب آل ای محاسررراه شرررده برای  

 درصرد   68 گدررودگی به تجربهدرصررد  72 گراییبرون درصررد

سررت ه دب درصررد 79 وجدانی بودندرصررد و  69 پذیریتوافق

 (م 16) آمده است

دنامه عملکرد خانواده   م 2 شامن   :پرس ست   53ایپ مقتاو  ماده ا

سنجش عملکرد خانواده   ستر     برکه برای  ساو الگوی مک م ا

( 1983تدویپ شده استم ایپ ابزار توسا اپدتایپ و همکاران )     

های سازمانی و ساختاری خانواده تهته با هدف توصتف وی گی

توانایی خانواده در سازش با حوزه وظایف  شده استم همچنتپ   

جه        هار در تاو چ یک مق به  خانوادگی را بر روی  ای لتکر  

(، 2(، مخال م )3(، موافقم )4ای کامال موافقم)درجه 4صور   

 1374،نجاریان    م(17) نماید  ( مدرررخص می1و کامال مخال م )  

های خانوادگی، حن مسئله و ابراز عواطف  سه عامن یعنی نقش 

به  93/0شررناسررایی نمودم وی همسررانی درونی کن آزمون را را 

دسرررت آوردم ضرررریب پایایی آل ای کروناا  برای کن مقتاو 

، و ابراز 83/0ها ، نقش84/0های حن مسرررئله   ، و در عامن  88/0

ها بتانگر همسررانی محاسرراه گردید، که ایپ نمره 77/0عواطف 

 (م17به نقن از  ) بخش مقتاو استدرونی رضایت

دنامه خود   م 3 س دی نظمپر دنامه     :بوفارد بخ س سوال   14ایپ پر

دارد که توسرررا بوفارد و همکاران تهته شرررده اسرررتم کدیور  

 ضررریب اعتاار ایپ پرسرردررنامه را با اسررت اده از ال ای کروناا ، 

گزارش کرده اسررت و ندرران داده اسررت که ایپ آزمون    71/0

 (م18) جویی را تاتتپ کنداز واریانس خودنظم 85/0قادر است 

خاب سرررره     جهت : شرریوه اجرا جام ایپ پ وهش پس از انت ان

دنامه نئو،    د    ،بخدی نظمخود کارکرد خانواده و پرس ها نامهپرس

ت   سررراس از ناحته یک      یتد آموزش و پرورش رسرررتدند و    أبه 

پرورش شررهرسررتان رشررت مدارو متوسررطه دخترانه  آموزش و
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 انتخاب شدند که کن جامعه آماری با هوش متوسا تتزهوش و

 تعداد مدارو در ایپ حوزه شرررامن و نتز آموز بوددانش  6990

طور تصادفی  ه مدرسه ب  7مدرسه   18از بتپ ایپ  مدرسه بودم  18

 یک مدرسه هنرستان و   یک مدرسه تتزهوشان،   انتخاب شدندم 

در مرحله بعدی از هر مدرسرره دو کالو به  پنج مدرسرره نظریم

شده      صادفی انتخاب  سب در مجموع و صور  ت ضایت  با ک  ر

شرکت   کالو مورد پ وهش قرار گرفت 14کنندگان آگاهانة 

مورد برای  60که  آموزان پخش شد بتپ دانش پرسدنامه   180و 

سررری   60سررری برای هنرسررتان و  55آموزان تتزهوش،  دانش

 بودم دبترستانی باهوش متوسا آموزان برای دانش

 هایافته
، بخدرریتوانایی خودنظم های توصررت یدر جدول زیر شرراخص

آموزان های شرررخصرررتتی و عملکرد خانواده در دانش   وی گی

آموزان دبترسرررتررانی بررا هوش متوسرررا و           تتزهوش، دانش     

آموزان هنرستانی با هوش متوسا ارائه شده استمدانش

 

 کنندگانهای توصیفی متغیرهای پژوهش در سه گروه شرک شاخص .1 جدول

 استانداردانحراف  متانگتپ گروه 

 شناختی

 40/4 42/21 دبترستانی

 56/3 84/20 هنرستانی

 60/2 88/22 تتزهوش

 فراشناختی

 13/5 03/25 دبترستانی

 64/3 67/25 هنرستانی

 44/4 05/26 تتزهوش

 بخدیخودنظم

 26/9 82/49 دبترستانی

 82/6 05/49 هنرستانی

 95/4 75/52 تتزهوش

 گراییبرون

 97/3 12/28 باهوش متوسا

 59/3 43/27 تتزهوش

 51/4 71/29 هنرستانی

 پذیریتوافق

 28/4 22/27 باهوش متوسا

 03/5 25/25 تتزهوش

 01/5 71/28 هنرستانی

 وجدانی بودن

 26/5 66/28 باهوش متوسا

 32/3 28 تتزهوش

 3/3 39/29 هنرستانی

 گراییآزردگیروان

 55/4 12/24 باهوش متوسا

 26/4 83/21 تتزهوش

 29/7 65/26 هنرستانی

 پذیریانعطاف

 96/3 9/25 باهوش متوسا

 1/3 03/24 تتزهوش

 72/3 75/26 هنرستانی
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متررانگتپ و انحراف اسرررتررانرردارد توانررایی   1در جرردول 

بخدررری، وی گی شرررخصرررتتی، و عملکرد خانواده در  خودنظم

آموزان تتزهوش، دبترستانی با هوش متوسا و هنرستانی     دانش

ست؛ همان  داهده می آمده ا شود در متانگتپ توانایی  طور که م

تتزهوش، با هوش دبترسررتانی آموزان بخدرری در دانشخودنظم

 شودم هایی مداهده میستانی ت او متوسا و هنر

شرررد، که   آزمون لون انجام  بخدررری برای متغتر خودنظم 

/م(، 17(، فراشناختی ) 21/0سط  معناداری برای متغتر شناختی )  

دی ) و خودنظم ست آمدم همچنتپ  6/0بخ دان   نتایج( به د  دادن

ساه   Fسط  معناداری ها ل هؤدر همه م دتر از   های محا  شده بت

05/0≤P نابرایپ ، اسررررت یانس    ب ماری    ت او  وار ها از نظر آ

 مها برقرار استمعنادار نتست و فرض تساوی واریانس

آزمون لون انجررام در مورد متغتر کررارکرد خررانواده هم 

تایج ندررران    م همان گرفت  ها به جز    در همه مؤل ه   دادطور که ن

هررای   Fسرررط  معنرراداریعملکرد خررانواده و مهررار رفتررار       

ساه  دتر از  محا ست  P≥05/0 شده بت سط  معناداری   ،ا همچنتپ 

(، ای ای نقش  06/0(، آمتزش عاط ی ) 17/0برای متغتر ارتااد ) 

(، همراهی 54/0(، حن مدرررکن )   04/0(، عملکرد کلی )09/0)

( 03/0(، و عملکرد خانواده ) 01/0(، مهار رفتار )  22/0عاط ی ) 

ها از نظر آماری معنادار نتسرررت و ت او  واریانس بنابرایپ بودم

 ارتااد

 59/3 08/13 باهوش متوسا

 24/3 92/12 تتزهوش

 83/3 36/12 هنرستانی

 آمتزش عاط ی

 09/3 31/10 باهوش متوسا

 15/4 77/9 تتزهوش

 32/3 95/10 هنرستانی

 ای ای نقش

 74/4 23/25 باهوش متوسا

 57/3 58/26 تتزهوش

 9/4 2/27 هنرستانی

 عملکرد کلی

 25/4 42/23 باهوش متوسا

 31/3 98/23 تتزهوش

 76/4 58/24 هنرستانی

 حن مدکن

 63/4 58/13 باهوش متوسا

 86/3 88/14 تتزهوش

 66/4 15/15 هنرستانی

 همراهی عاط ی

 06/3 11 باهوش متوسا

 39/3 72/9 تتزهوش

 01/4 64/11 هنرستانی

 مهار رفتار

 29/4 89/14 باهوش متوسا

 85/3 83/12 تتزهوش

 91/5 75/13 هنرستانی

 عملکرد خانواده

 07/17 75/111 باهوش متوسا

 58/18 62/115 تتزهوش

 36/13 68/110 هنرستانی
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؛ در جدول زیر نتایج   ها برقرار اسرررت فرض تسررراوی واریانس 

شودم آزمون تجزیه و تحلتن واریانس گزارش می
 

آموزان تیزهوش، با هوش متوسط بخشی، ویژگی شخصیتی و کارکرد خانواده در  دانشتوانایی خود نظم مقایسه نتایج آزمون .2جدول 

 و هنرستانی 

 معنی داری سط  F مجذورا  متانگتپ درجه آزادی مجذورا  مجموع ابع تغتترا من

 01/0 96/4 08/65 2 17/130 شناختی

   13/13 177 50/2321 خطا

 43/0 84/0 65/16 2 30/33 فراشناختی

   77/19 177 90/3498 خطا

 02/0 20/4 23/224 2 46/448 خودنظم بخدی

   34/53 177 87/9441 خطا

 01/0 79/4 61/77 2 22/155 گراییبرون

   21/16 177 09/2869 خطا

 01/0 63/7 69/173 2 37/347 توافق پذیری

   76/22 177 58/4027 خطا

 20/0 61/1 41/27 2 83/54 وجدانی بودن

   02/17 177 39/2995 خطا

 01/0 89/9 23/331 2 47/662 گراییآزردگیروان

   48/33 177 76/5891 خطا

 01/0 58/8 35/112 2 71/224 پذیریانعطاف

   1/13 177 81/2305 خطا

 53/0 64/0 27/16 1 27/16 ارتااد

   64/12 177 93/2237 خطا

 21/0 59/1 90/39 1 90/39 آمتزش عاط ی

   56/12 177 42/2223 خطا

 05/0 07/3 41/120 1 41/120 ای ای نقش

   64/19 177 81/3436 خطا

 31/0 17/1 82/39 1 82/39 عملکرد کلی

   09/17 177 98/39 خطا

 11/0 23/2 19/86 1 19/86 حن مدکن

   37/19 177 8/3428 خطا

 06/0 59/4 29/111 1 29/111 همراهی عاط ی

   12/12 177 91/2144 خطا

 02/0 96/4 92/131 1 92/131 مهار رفتار

   27/22 177 01/3917 خطا

 24/0 42/1 61/767 1 61/767 عملکرد خانواده
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   14/270 177 97/47543 خطا

 

به نتایج جدول       های کارکرد   ت او  بتپ مول ه   2 با توجه 

خانواده تتزهوش، دبترسررتانی با هوش متوسررا و هنرسررتانی در  

(م P < 0/ 05دار است )های ای ای نقش و مهار رفتار معنیمول ه

ی کن بخدبعد شناختی و خودنظم همچنتپ ت او  سه گروه در 

گرایی، همچنتپ ت رراو  برون (؛P < 01/0دار اسررررت )معنی

فق   عطرراف     آزردگی پررذیری، روان توا ن یی و ا تپ    گرا ب  پررذیری 

ستانی      دانش سا و هنر ستانی باهوش متو آموزان تتزهوش، دبتر

دار اسررت نتایج آزمون نعقتای برای بررسرری دقتق ت او   معنی

زیر گزارش شده استم  ها در جدول بتپ گروه

 

آموزان تیزهوش، دبیرستانی با هوش بخشی، ویژگی شخصیتی وکارکردخانواده در دانشتفاوت توانایی خودنظم بررسی .3جدول 

 متوسط و هنرستانی با هوش متوسط

 داریسط  معنی هات او  متانگتپ گروه متغتر

 شناختی

 03/0 -47/1 تتزهوش –باهوش متوسا 

 01/0 05/2 هنرستانی -تتزهوش 

 38/0 58/0 هنرستان–با هوش متوسا 

بخدی خودنظم

 کن

 03/0 -93/2 تتزهوش –با هوش متوسا 

 01/0 69/3 هنرستانی -تتزهوش 

 57/0 76/0 هنرستانی –باهوش متوسا

 گراییبرون

 72/0 69/0 تتزهوش   -باهوش متوسا 

 01/0 -28/2 هنرستانی -تتزهوش 

 03/0 -59/1 هنرستانی   -باهوش متوسا 

 پذیریتوافق

 02/0 97/1 تتزهوش   -باهوش متوسا 

 01/0 -46/3 هنرستانی -تتزهوش 

 03/0 -59/1 هنرستانی   -باهوش متوسا 

-آزردگیروان

 گرایی

 03/0 29/2 تتزهوش   -باهوش متوسا 

 01/0 -82/4 هنرستانی -تتزهوش 

 02/0 -53/2 هنرستانی   -باهوش متوسا 

 پذیریانعطاف

 01/0 87/1 تتزهوش -باهوش متوسا 

 01/0 -71/2 هنرستانی -تتزهوش 

 21/0 -84/0 هنرستانی -باهوش متوسا 

 ای ای نقش

 09/0 -35/1 تتزهوش -باهوش متوسا 

 46/0 -61/0 هنرستانی -تتزهوش 

 02/0 -96/1 هنرستانی -باهوش متوسا 

 مهار رفتار

 02/0 06/2 تتزهوش -باهوش متوسا 

 30/0 -91/0 هنرستانی -تتزهوش 

 18/0 15/1 هنرستانی -باهوش متوسا 
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تانگتپ    قایسرررره م کارکرد   آزمون تعقتای م  ها برای متغتر 

آموزان دبترستانی با  ای ای نقش دانش دهد کهندان می خانواده 

 اسررت و ای ای آموزان هنرسررتانیهوش متوسررا بتدررتر از دانش

 داری با  ای ای نقشت او  معنی یآموزان هنرسررتاننقش دانش

آموزان دبترسررتانی با هوش  تتزهوشرران نداردم مهار رفتار دانش 

آموزان تتزهوش اسررت ولی تتزهوشرران متوسررا بتدررتر از دانش

با دانش    ندم همچنتپ      ت اوتی  ندار تانی  آزمون آموزان هنرسررر

سه   ش ها در مورد متغتر وی گیمتانگتپتعقتای مقای خصتت  های 

دان می  دتر از    گرایی دانشبرون دهد کهن ستانی، بت آموزان هنر

آموزان تتزهوش اسررت و در دبترسررتانی با هوش متوسررا دانش

تانی، آموزان هنرس دانش پذیریبتدتر از تتزهوشان است؛ توافق   

ش وآموزان دبترسررتانی با هوش متوسررا و تتزه بتدررتر از دانش

آموزان دبترسررتانی با هوش متوسررا اسررت و همچنتپ در دانش

آموزان گرایی دانشآزردگیبتدرررتر از تتزهوش اسرررت؛ روان 

دتر از دانش    ستانی، بت سا و   هنر ستانی با هوش متو  آموزان دبتر

آموزان با هوش متوسا بتدتر تتزهوش است، همچنتپ در دانش

دبترسرررتانی با آموزان پذیری دانشاز تتزهوش اسرررت؛ انعطاف 

آموزان تتزهوش و هنرسرررتانی هوش متوسرررا، بتدرررتر از دانش

ست، همچنتپ انعطاف  ستانی ا ش   پذیری هنر دتر از تتزهو ان ها بت

 استم 

قایسرررره   بخدررری در مورد متغتر خودنظم آزمون تعقتای م

توانررایی  دهررد کرره ت رراو  متررانگتپ    ندرررران می هررا متررانگتپ    

شناختی در دانش  خودنظم نی وش و دبترستا آموزان تتزهبخدی 

توان (م بنابرایپ میP≤0/ 03اسرررت ) دارمعنی باهوش متوسرررا

بخدررری شرررنرراختی در     توانررایی خودنظم      نتتجرره گرفررت کرره    

 آموزان دبترستانی با هوشآموزان تتزهوش بتدتر از دانشدانش

ستم    سا ا ش   توانایی خودنظم ت او  متانگتپ متو ناختی بخدی 

تانی  در دانش  01اسررررت ) دارنیمع آموزان تتزهوش و هنرسررر

/0≥P)       می یپ  برا بنررا گرفررت کرره         م  تجرره  ت ن یی     توان  توانررا

آموزان تتزهوش بتدرررتر از بخدررری شرررناختی در دانشخودنظم

توانررایی  ت رراو  متررانگتپ اسررررتم آموزان هنرسرررتررانیدانش

آموزان دبترسررتانی با هوش بخدرری شررناختی در دانش خودنظم

توان بنابرایپ میم (P≥0/ 38نتست )  دارمعنیمتوسا، هنرستانی   

بخدررری )شرررنرراختی( در  توانررایی خودنظم نتتجرره گرفررت کرره

او  ت  آموزان دبترسررتانی با هوش متوسررا و هنرسررتانی دانش

توان نتتجه گرفت که نمره    داری با هم نداردم همچنتپ می  معنی

نایی خودنظم   آموزان تتزهوش بتدرررتر از بخدررری دانشکن توا

 ا و هنرستانی استم آموزان دبترستانی با هوش متوسدانش

 گیرینتیجه
های بخدرری، وی گیمقایسرره خودنظمهدف پ وهش حاضررر، 

صتتی و    ستان دانشکارکرد خانواده در  شخ  آموزان دختر دبتر

، با هوش متوسررا و هنرسررتانی با هوش متوسررا شررهر  تتزهوش

، بتپ سرره 1دسررت آمده از جدول های بهرشررت بودم طاق یافته

داری وجود دارد، با ت او  معنی بخدررری گروه از نظر خودنظم

ها ندرران داده شررد که بتپ سرره گروه از لحاظ   توجه به متانگتپ

داری وجود داردم بخدررری ت رراو  معنیراهاردهررای خودنظم

ی در بخدشاخص راهاردهای شناختی در متغتر خودنظم ت او 

 آموزان دبترستانی باهوش آموزان تتزهوش بتدتر از دانش دانش

ست    سا و هنر ستم متو دان داد  همچنتپ انی ا وانایی ت که نتایج ن

آموزان دبترسرررتانی با هوش بخدررری )شرررناختی( دانشخودنظم

داری نداردم همچنتپ نمره کن ت او  معنی متوسا و هنرستانی  

آموزان تتزهوش بتدرررتر از         بخدررری دانش   توانررایی خودنظم      

یپ اآموزان دبترسررتانی با هوش متوسررا و هنرسررتانی بودم دانش

ست   6)یافته با پ وهش بوفارد و بوچارد  مطالعاتی که  م( همسو ا

نه وی گی دانش  ته   بخشنظمآموزان خوددر زمت صرررور  گرف

ه کننداسررت حاکی از ایپ اسررت که ایپ فراگتران خود شررروع 

یافتنی برای خود تعتتپ  دسرررت های هدف یادگتری هسرررتند و   

ند و آنچه   می به     راکن تدن  تاز  خوهای  هدف  که برای رسررر د ن

ایند نمریزی، نظار  و ارزیابی میبرنامه ن مسرررتق به طوردارند 

   (م 19)

 بتدررتری بخدررینظمآموزانی که از راهاردهای خوددانش 

ست اده می  سعی  ا کنند، در هنگام تدریس معلم یا هنگام مطالعه 

نادار کردن اط     می با مع ند  با       الکن ااد منطقی  جاد ارت عا ، ای
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ان،    الاط هار عا  ق یادگتری       م جاد  ند و ای چگونگی ایپ فرای

 مناسررب، مطالب را یاد بگترند و عملکرد تحصررتلی خود را باال

 آموزان با است اده از راهاردهایبارندم به عاار  دیگر ایپ دانش

ر ب( ارزیابی خودپرسررردررری، خودنظارتی و خود  )فراشرررناختی  

لی کرره                 تنرردم در حررا چگونگی یررادگتری خود واقف هسررر

 کنند، می اسرررت اده  راهاردها  ایپ از کمتر آموزانی که دانش

 انجام تکرار با  فقا و اسرررت وارطوطی های آنها  یادگتری 

جا  از و شرررودمی حن  که  آن ظه    یادگتری  نوع ایپ م  حاف

ست، کوتاه  فقدان صور   در شده  گرفته یاد مطالب مد  ا

 (م20شد ) خواهند فراموش سرعت به کاربرد

 برخی نظر از گروه آمده، سرره به دسررت هاییافته طاق 

 آموزاندانش بتپم هستند مت او  هم با شخصتتی هایوی گی

 تتزهوش و دو گروه دبترستانی با هوش متوسا و هنرستانی از    

 از نداردم ولی  وجود معناداری  ت او   وجدانی بودن  لحاظ 

آموزان پذیری، نمرة دانش گرایی و توافقبرون شررراخص نظر

آموزان تتزهوش اسررت و در دانش هنرسررتانی، بتدررتر از دانش 

ست؛           شان ا دتر از تتزهو سا بت ستانی با هوش متو آموزان دبتر

دتر از    گرایی دانشآزردگیهمچنتپ روان ستانی، بت آموزان هنر

ست، انعطاف  دانش  پذیریآموزان با هوش متوسا و تتزهوش ا

باهوش متوسرررا، بتدرررتر از دانش  نتز در دانش آموزان آموزان 

ها یپذیری هنرستانتانی است، همچنتپ انعطاف تتزهوش و هنرس 

ته      بتدرررتر از تتزهوشررران اسرررتم   یاف با  تایج ایپ پ وهش  ای ه ن

توسا همسو استم در پ وهدی که  (13و همکاران ) شناوحق

 شررهر هایدبترسررتان آموزاندانش روی بر ایاژه و جلتلوند

دان دادند که محت    شد، ن شی  هایاتهران انجام   مربود آموز

 در تواندمی آموزان با هوش متوسررادانش و تتزهوشرران به

 ایپ و کند شرررخصرررتتی  ت او  ایجاد     های وی گی پرورش

 است  داده ندان  پ وهش ایپ جنستت استم   از مستقن  ت او 

شی ک صتتی    هایوی گی تواندمی ه محتا آموز  مت اوتی شخ

 م(21) کند ایجاد هوش از مستقن را

ته   ایپ تاتتپ در  که  کرد اسرررتدالل  چنتپ توانمی یاف

و بترونی  هایبه تجربه نسررات تتزهوش آموزاندانش احتماال 

ستند  خود کنجکاوتر پترامون درونی  جدید هاینظریه از و ه

عارف  های ارزش و ندم همچنتپ  می بتدرررتری لذ   غترمت بر

تی ها و حهای محتطی و ت او  در انتظاراتی که خانوادهت او 

دارند باعث متمایز شررردن ایپ      موزان تتزهوشآجامعه از دانش  

ها و  آموزان دیگر شررررده و ایپ ت او  آموزان از دانشدانش

مانع توافق       ید  باال شرررا ظارا   پ پذیری ای پذیری و انعطاف  انت

باشررردم   دانش لب   به  با توجه  آموزان  طا ظار  چنان  باال  م  انت

 تتزهوش آموزاندانش در شررناسرری وظت ه نمرة که رفتمی

ل ه به دسرررت    ؤداری در ایپ مت او  معنی ولی  باشرررد  باالتر 

مدم   تا من   گ ت  توانمی موضررروع ایپ تاتتپ برای ن  که عوا

 هایرقابت تحصررتلی، مضرراعف فدررارهای جمله از مختل ی

 و آموزشررری های هدف  دانسرررتپ ارزشبی گترانه، سرررخت 

 و مدرسرره به نسررات آموزاندانش من ی نگرش تحصررتلی،

 آگاهی طرفی از تأ ترگذار باشدم  امر ایپ در تواندمی هامعلم

 از است اده  والدیپ، برای فرزندان تحصتلی  پتدرفت  اهمتت و

مه   فوق و جانای  های آموزش نا مه  برای بر  آموزاندانش ه

 به گروه دو ایپ در را عملکردی هایت او  توانسررته اسررت

ساندم مون  حداقن  غترعادی هایساک  که معتقدند هال و بر

در پایتپ  تواندمی عاط ی مدررکال و  یادگتری نامرسرروم و

 شناسی  وظت ه و موفقتت برای تالش شایستگی،   نمرا  بودن

 آنها که رسد نظر می به عالوه به باشدم  مؤ ر آموزاندانش در

دتری  ظرفتت سی    اجتماعی، هایبرای بازبتنی ارزش بت  و ستا

شته  مذهای سات به  و دا سوم  و هاعاد  ن  منابع و اجتماعی ر

سد می نظر به همچنتپ کاری کمتری دارندممحافظه ،قدر   ر

 به دادن شرررکن با و داشرررته تریتختلی فعال  زندگی  آنها 

 جهررت  در آن از و تعمق کرده      آن روی خود  تختال    

 م(22) کنندمی است اده خود خالقتت پرورش

سد می نظر به باورند  ایپ بر تتزهوش  آموزاندانش که ر

ستاری از  از که صمتم و  بوده برتر افراد ب را  خود هایگتریت

 احتماال  دیگر طرف از دانندمی واقعتت اسرراو بر و منطقی

 و زیرکی چون ترفندهایی داشرررتپ فردیروابا بتپ آنها در

 را سادگی  و دانسته  اجتماعی هایمهار  لوازم ستاست را از  
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ته  ندم می فکرینوعی کو ها  دان ات   آن قدر     به  نسررر نابع   ،م

معموال    اجتمرراعی روابا در دارنررد کمتری کرراریمحررافظرره

رقابت  مجموع در و دارند بتدتری  گوییرک و کمتر تواضع 

 .دهندمی ترجت  و توافق همکاری به را

 نظر از گروه که سرره دهدمی ندرران پ وهش دیگر یافته

ستندم ای ای   مت او  هم با های کارکرد خانوادهل هؤبرخی م ه

با هوش متوسرررا،     نقش دانش تانی  بتدرررتر از آموزان هنرسررر

با  اسررررت و ای ای نقش دانش   آموزان تتزهوشدانش آموزان 

با  ای ای نقش تتزهوشررران    هوش متوسرررا ت او  معنی  داری 

آموزان دبترسرررتانی با هوش متوسرررا،    نداردم مهار رفتار دانش   

دتر از دانش  شان ت اوتی با      بت ست ولی تتزهو ستان ا آموزان هنر

 ایپ بر ،الو بطه ریم وآموزان هنرستانی ندارندم در ایپ رادانش

 هم در و ماهم هایپتام اسررت ممکپ هاخانواده که باورند

  رفتارهای الگوسررازی پتدرررفت و ها،ارزش درباره ایآمتخته

درفت   در است  ممکپ امر ایپ بدهندم فرزندشان  به مدارانهپت

دتر  تا حدودی تتزهوش آموزاندانش شد  بت  بعضی  زیرا در با

 زده فرزندشررران  به  تتزهوش برچسرررب وقتی ها خانواده  از

دتری  شود می متوجه  اطرافتان و والدیپ طرف از انتظارا  بت

خانواده نقش مهم و تأ ترگذاری بر روی  م(23) شررودفرزند می

ر شررناسرری رفتانتروی اصررلی در سرراب تتزهوشرری و و خالقتت

فرزندپروری تأ تر معناداری بر روی های م شررتوهخالقانه اسررت

برای مثال، والدینی که شتوه فرزندپروری آنها عدم م دارد هوش

فرصت ابراز وجود و مستقن بودن را    گتری شدید بوده،  سخت 

تت و         می به کودکان خود   یت از خالق به حما که منجر  ند  ده

شتوة فرزند پروری که    نوآوری در کودکان می شودم در مقابن 

با سرررط       هپذیرش بوده رابط   هکنند منعکس مثات و معناداری 

در کودکان داشررته اسررتم از سررویی  و هوش باالیی از خالقتت

ت های فرزندپروری مستادانه با خالقتت و پتدرفدیگر بتپ شتوه

 (م 24دارد ) دار من ی وجودآموزان ارتااد معنیتحصتلی دانش

ضر می از محدودیت توان به مقدور ناودن های پ وهش حا

کت   رای گروهاجرای آزمون هوش ب نده و های شرررر اکت ا   کن

هوشرری موجود در پرونده تحصررتلی های کردن به نتایج آزمون

ضررمپ  گرددم پتدررنهاد میدر مدارو اشرراره کردآموزان دانش

های آینده، نقش ها در پ وهشپوشررش دادن به ایپ محدودیت

هررا و گر مو ر بر وی گی       ای و تعرردیررن متغترهررای واسرررطرره      

آموزان تتزهوش و همچنتپ دانشیافتگی شررخصررتت  سررازمان

های آموزشررری مختلف و بار نگرشررری جامعه و      نقش موقعتت 

تت دانش      خانواده  عدم موفق تت و  عه     ها در موفق طال آموزان م

 گرددم

بدیپ وسررتله از تمامی افراد مورد مطالعه و  تشررکر و ردردانی:

اندرکاران مراکز آموزشری جهت همکاری صرمتمانه در   دسرت 

گرددمای ایپ پ وهش تدکر میاحر
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Abstract 
 

Background and purpose: Adolescents are the future capitals of the society. Special schools for 

gifted and talented students have different environment comparing to public schools. The aim of 

this study was to compare self-regulation, personality traits and family functions in gifted students, 

average intelligence students and students in technical schools. 

Method: Present research was a causal-comparative study. Study population consisted of all the 

female high school students who were studying in district one’s schools of Rasht City in 1393-94 

academic year (N= 6990). Sample consisted of 180 students who were selected using random 

multi-stage cluster sampling method, and completed the Self-Regulation Questionnaire (Bufford, 

et al; 1995), Five-Factor Personality Inventory (Costa & McCrae, 1985), and the Family 

Questionnaire (Epstein, Baldwin and Bishop, 1983). 

Results: Results indicated a significant difference between the three groups in terms of their self-

regulation, personality traits and family function (p < .05). Findings revealed that gifted students 

gained significantly higher scores on self-regulation and cognition. On the other hand, students in 

technical schools gained higher scores on neuroticism, agreeableness, and extroversion. Finally, 

students with average intelligence showed higher scores on behavioral control, while students of 

technical schools showed higher scores on role performance. 

Conclusion: Findings of current study confirmed the role of intelligence in psychological 

characteristics and family functions. Implications are discussed further. 

Keywords: Self-regulation, personality characteristics, family functions, gifted students, average 

intelligence students. 
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