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Abstract 

The aim of this study is to compare the mental 

stamina and my strength between gifted and 
regular students. In order to do this study of 50 

school students gifted in the way of sampling 

and 50 of normal school students in Yazd were 

selected using random cluster sampling and 
questionnaires were distributed among them my 

mental stamina and strength. The data by t-test 

at a significance level of p<0.05 was analyzed. 
The results of this study showed that the Ego 

strength in gifted students and there is no 

normal (t= 62.0) but mental Toughness is more 
in gifted students than ordinary students 

(t=16.3). The competitive atmosphere of the 

gifted increase mental Toughness score is. 

Keywords: mental Toughness, Ego strength, 
gifted students. 
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 مقدّمه

آنچه مسلر است، ناان خلقت اههی، ناامی سییه س استثنایی 

است س همه افراد از دهات م تلف نهنی س دسمی س  اطفی 

با یکدی ر فرق دارندب در ایش م ان درکنار ررسهی از افراد 

ای ن   در دهت ران هستند،  دهدامعه، که از نار آهسته

برتر از اند که از نار نهنی دی ر منینی هوشی ررار ررفته

( کنجکاسی س تفکر درباره 1386افراد  ادی هستند )افرسز، 

رردد افراد ت  هوش سابقه طوالنی دارد س به آن زمان بر می

مند شد به اینکه بداند چرا افراد با هر که انسان   ره

متفاست هستندب در یونان ردیر اف طون ا تقاد داشت که 

ا  شوند س به کودکان باهوش باید در سن ش کودکی انت 

طور ت صصی  لون س فلسفه یاد داده شودب اس ا تقاد آنها به

داشت باید سرامد ایش افراد انت ا  شوند س برای فرمانرسایی 

ها منتص  شوندب س بقای دموکراسی یونان بست ی به ایاهت

توانایی ایش افراد س آموزش س پرسرش آنها دهت رهبری دارد 

که آراه نبودن نسبت به  (رسشش است1390)اهلل دسستی، 

سییر های ش ص تی ایش دان  آموزان که از توانایی های 

سییه ای برخوردارند، مان  شکوفایی توانمندی ها س 

استعدادهای آنها خواهد شد )معتمدی شارک، افرسز، 

 (ب 1386

دانستش س پی بردن به خصوص ات نهنی، ش ص تی س      

ما را به  وامر   اطفی افراد سرآمد صرا نار از اینکه

مسا دکننده س  لت برتری استعدادها می تواند ن دیک کند 

مسلما در ن هداری س آموزش س پرسرش ایش دسته از کودکان 

س نودوانان ن   کمک شایانی به رسانبناسان س مسئوالن ناان 

 آموزشی خواهد کردب 

های کمی برای با توده به اینکه در کبور ما پیسه      

های دان  آموزان ت  هوش انجان شده است اناییارزیابی تو

شناسایی س مقایسه سییری های ایش کودکان اط  ات 

ای را در ایش زم نه فراهر خواهد کردب در ایش پیسه  سییه

پردازیر که به افراد  ن   به بررسی س مقایسه دس سییری می

های می  ی کنار ب ایند: کمک می کند تا با استرر

 ب4س استقامت نهنی 3ون رسمندی ای 

ای توانمندیهای درسن اص  ح ن رسمندی مش به آم  ه     

رسانی اط ق می شود که افراد در تعام ت خود با دی ران س 

                                                             
3 . ego strenght 
4 . mental toughness 

می ط ادتما ی شان آن را نبان می دهندب ن رسمندی مش 

توانایی فرد برای بررراری تعادهی موثر س پایدار ب ش تکانه 

که در ب رسن فرد سدود دارد  های درسنی س سارع تی است

 (ب 1381، به نقر از پور  لی بابا، 2000، 5)الند

ن رسمندی مش در سرتاسر چرخه زندری به  نوان      

پاس ی به حر موفق ت آم   مرال رسانی ادتما ی در نار 

( رضاست س 2000، 6ررفته شده است ) ماکسترسن س مارشال

س خود، ردرت سنجی کافی، احسار سارع ت دهان سارع ت

تیمر ناکامی س کنترل تکانه ها س توانایی الزن دهت 

سازی س به کارر ری تفکر انت ا ی، ردرت تیمر مفهون

ب   از استرر، دستجوی مبغوه ت ها س   ئق هذت

به  1990، 7مب صه های مش توانمند می باشد )مور س فایش

(ب ن رمندی مش هسته مفاه ر 1381نقر از پور لی بابا، 

ادتما ی در ناریه اریکسون  -راری س به یستی رسانیساز

 (ب 2007است )ماکسترسن س مارشال، 

( هبننت ن رسمننندی 1964بننر پایننه ناریننه اریکسننون )     

توانند مش م رح شده اسنت کنه بندان سسن له هنر فنرد می

آم  ی هننر یننک از مراحننر هبننت رانننه طور موفق ننتبننه

ننندی مننش رسانننی ادتمننا ی اریکسننون را حننر نماینندب ن رسم

خصوصنن اتی درسنننی س ناتننی اسننت کننه نمایننان ر سنن مت 

شناسننی شننناختی، به یسننتی فننردی س نبننود آس  رسان

رسانننی در طننول  مننر مننی باشنندب بننر اسننار ناریننه 

 8( رشنند زمننانی 2007اریکسننون، ماکسننترسن س دی ننران )

ن رسمننندی مننش را بننه شننرح زیننر ترسنن ر نمودننند: ام نند، 

 بنننق، مراربنننت س  اراده، هننندا، شایسنننت ی، سفننناداری،

 خردمندیب 

استقامت نهنی، مفهومی است که به تازری   ره      

بس اری از افراد را به سمت خود دذ  کرده استب تیق قات 

مربوط به استقامت نهنی در ابتدا متمرک  بر سرزشکاران س 

( 2002) 8مرب ان سرزش بودب دون ، هانتون س کانارتون

ییری رسانبناختی توص ف استقامت نهنی را به  نوان یک س

کردند که به سرزشکاران کمک می کرد تا در طی ررابت ها س 

تمریش های سرزشی، با تقاضاها س فبارهای می  ی که بر 

 (ب2013آنها سارد می شود کنار ب ایند )پری س همکاران، 

                                                             
5. Land. B. 
6 . Makstrom & Marshal  
7 . Moor & fign 
8 . Jouns, Hanton & Canagton 
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افرادی کنه در اسنتقامت نهننی بناالیی دارنند رنرای       

های رغر اسننترر لننیبسنن ار زیننادی بننه ررابننت دارننند س 

می  ننی دسبنناره تمننان تنن ش خننود را بننرای موفق ننت 

کننندب آنهنا منی تواننند از سرسد اط  نات ناخواسنته کنه می

شننود، با ننا ایجنناد مننان  در دسننت ابی بننه اهدافبننان می

 (ب2010دلور ری کنند)روک اری س ماهت، 

(ناریه شهامت کوباسا را با 2002س همکاران)9ک ت      

نه سرس تی نهنی ترک   س یک ارچه کردندب مدل چهاررا

 4ایش میققان اظهار داشتند که استقامت نهنی شامر 

 نصر کنترل، تعهد، چاه  س ا تماد به نفد استب طبق ایش 

مدل افراد دارای استقامت نهنی زیاد تجار  منفی مانند 

توانند استرر س اض را  را چاهبی در نار م   رند که می

س باسردارند که توانایی مقابله با تجار  بر آن غلبه کنند 

منفی س کنترل آنها را دارند س برای رس دن به اهداا خود 

 متعهدندب

اتفارات منفی، چاه  ها س بیرانها در زندری غ ر رابر      

توانند با ایش ادتنا  هستندب در ایش م ان بعضی از افراد می

مدن با ها کنار ب ایند اما برخی دی ر از کنار آچاه 

های زندری خود  اد ندب برای اینکه به یستی استرر

رسانبناختی افراد حفظ شود مهارت هایی الزن است که به 

آموزانی ها کنار ب ایندب دان آنها کمک کند تا با ایش چاه 

که در مدارر سییه ت  هوشان تیص ر می کنند مسلما به 

س ت سب  دو ررابتی حاکر بر ایش نوع مدارر س همچن ش 

بودن درسر نسبت به مدارر  ادی استرر ب بتری را 

 متیمر می شوندب 

بنابرایش با توده به م اه  ارائه شده ایش پیسه  در پی      

پاس  ویی به ایش پرس  است که آیا ب ش دان  آموزان 

مدارر ت  هوشان س  ادی در متغ رهای استقامت نهنی س 

  ن رسمندی مش تفاست معناداری سدود دارد؟

 روش

نفننر از داننن  آمننوزان  50بننه مناننور انجننان ایننش پننیسه  

آمننوزان دب رسننتان فرزان ننان ینن د )مدرسننه سیننیه دان 

آمنننوزان یکنننی از مننندارر نفنننر از دان  50ت  هنننوش( س 

 نادی ین د بننه صنورت نموننه ر ننری در دسنترر انت ننا  

هننای اسننتقامت نهنننی س ن رسمننندی شنندند س پرسبنننامه

                                                             
9 . Claugh 

آمده بننه داده هننای بنه دسننتمنش بننر رسی آنهنا ادننرا شندب 

 مستقر مورد تیل ر ررار ررفتندب  tسس له آزمون 

 ابزارها

در حاه که پرسشنامه روانی اجتماعی نیرومندی من: 

مق ار های م تلفی در مورد هریک از مراحر رسانی 

ادتما ی خاص مثر هویت سدود دارد اما اندازه ر ری 

ن رسمندی مش در ادب ات مودود مورد غفلت ررار ررفته 

استب در پاسخ به ایش غفلت، پرسبنامه رسانی ادتما ی 

( به  نوان یک 1997ن رسمندی مش )ماکسترسن س همکاران، 

ن رسمندی مش ساخته شده س  8خود ر ارشی از  مق ار

رسایی س پایایی آن مورد تای د ررار ررفته استب هر خرده 

مق ار ایش پرسبنامه شاخصی از حر تعارض مرحله رسانی 

ادتما ی مربوط به خود است )مارکسترسن س مارشال، 

(ب رسایی صوری س میتوایی ایش مق ار توسط چند تش 2007

سون مورد تای د ررار ررفته استب نس ه از دانبجویان اریک

باشدب آهفای سوال می 64نهایی اسش پرسبنامه شامر 

کرسنباخ هر یک از زیر مق اسهای هبت رانه  بارتند از: 

/ب، 78/ب، شایست ی، 52/ب، هدا، 69/ب، اخت ار83ام د، 

/ب آهفای 80/ب، فرزان ی، 84/ب، مراربت 64/ب،  بق 62صدارت، 

ها /ب به دست آمده استب بررسی93 کرسنباخ کر مق ار

سواهی آن ن   از رسایی س ا تبار  32نبان داده است که فرن 

(ب  در 1388/ب() حق قت س همکاران، 91برخوردار است )اهفا=

سواهی استفاده شده است که  32پیسه  حاضر از فرن 

 /ب به دست آمده استب 89آهفای کرسنباخ آن 

ایش پرسبنامه (: MTQ-48پرسشنامه استقامت ذهنی )

سبنامه توسط ک ت س همکاران ساخته شده استب پر

خرده  بارت بوده س شامر  48استقامت نهنی دارای 

های چاه ، تعهد، کنترل س ا تماد استب مق ارمق اسهای 

های ا تماد س کنترل از دس  امر مق ارهر کدان از زیر

به  اند )کنترل ه جانی س کنترل زندری؛ ا تمادتبک ر شده

 (2010)دون ،  خود س ا تماد ب ش فردی( تبک ر شده است

( آهفای کرسنباخ یا 1393در پیسه  افسانه س همکاران )     

ر ارش شده استب آهفای کرسنباخ  0.94پایایی  درسنی کلی 

مربوط به هر یک از خرده مق اسها  بارت است از: داه  

ری ، کنترل زند0.74، کنترل ه جانی 0.81، تعهد 0.79

س ا تماد به نفد  0.72، ا تماد به نفد درسن فردی 0.84
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 0.91ب م  ان آهفای کرسنباخ در ایش پیسه  0.70ب ش فردی 

 می باشدب

 یافته ها

فرض ه اسل در ایش پیسه  ایش بود که ب ش ن رسمندی مش در 

 آموزان مدارر ت  هوشان س  ادی تفاست سدود دارد:دان 

 مربوط به مقایسه نمرات نیرومندی من بین دانش آموزان تیزهوش وعادی tآزمون  1جدول 

 س   معناداری Tمقدار  انیراا استاندارد م ان  ش 

 0.51 0.62 15.2 34.56 آموزان ت  هوشدان 

 13.6 33.92 دان  آموزان  ادی

از س    Tشود مقدار همان ور که در ددسل مباهده می

شود س بیرانی کمتر استب بنابرایش فرض صفر پذیرفته می

 ب ش ن رسمندی مش در دس ررسه تفاست معناداری سدود نداردب 

نمرات مربوط به خرده مق اسهای پرسبنامه ن رسمندی      

همان ور که نبان داده  بباشدمی 2مش به صورت ددسل 

آموزان مدارر ت  هوشان در خرده مق ار شود، دان می

فرزان ی نمرات باالتری نسبت به دان  آموزان مدارر  ادی 

کس  کرده اند س همچن ش نمرات آنها در خرده مق ار 

مربوط به مراربت کمتر از دان  آموزان مدارر  ادی می 

نادار  در س   باشدب در بق ه خرده مق اسها تفاست مع

 مباهده ن ردیدب  0.05

فرض ه دسن در ایش پیسه  ایش بود که ب ش نمرات      

استقامت نهنی در دان  آموزان مدارر ت  هوشان س  ادی 

 تفاست سدود داردب

 مربوط به مقایسه خرده مقیاسهای نمرات نیرومندی من بین دانش آموزان تیزهوش وعادی tآزمون  2جدول شماره 

 س   معناداری Tنمره  انیراا استاندارد م ان  ش  

 06/0 51/0 6/2 8/11 ت  هوش اخت ار
 8/2 1/12  ادی

 01/0 4/3 08/3 7/12 ت  هوش فرزان ی

 5/4 5/10  ادی

 7/0 -3/0 2/2 08/14 ت  هوش   بق
 3/2 9/13  ادی

 04/0 04/2 2/3 6/14 ت  هوش مراربت

 4/2 7/15  ادی

 09/0 07/2 9/2 7/13 ت  هوش شایست ی
 6/2 7/13  ادی

 4/0 -4/8 2/3 4/13 ت  هوش ام د 

 4/3 8/12  ادی

 2/0 -20/1 1/3 7/13 ت  هوش اراده
 08/3 9/12  ادی

 3/0 -03/1 6/2 1/14 ت  هوش صدارت

 5/2 6/14  ادی

 

 

 مربوط به مقایسه نمرات استقامت ذهنی بین دانش آموزان تیزهوش وعادی tآزمون  -3جدول شماره 

 سطح معناداری Tمقدار  انحراف استاندارد میانگین 

 02/0 16/3 8/20 84/75 آموزان ت  هوشدان 

 8/16 08/70 آموزان  ادیدان 

 

 



 مهدیه   ی ی، مل یه رضایی م ررائد، مونا سم عی
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 آموزان تیزهوش وعادیهای استقامت ذهنی بین دانشمربوط به مقایسه خرده مقیاس tآزمون  4جدول 

 س   معناداری Tمقدار  انیراا استاندارد م ان  ش  هاخرده مق ار

 چاه 
 4.05 26.5 ت  هوش

3.36- 0.01 
 5.09 23.4  ادی

 تعهد
 5.40 36.7 ت  هوش

1.07- 0.07 
 4.90 34.6  ادی

 کنترل ه جانی
 4.40 20.7 ت  هوش

1.07 0.08 
 4.20 19.2  ادی

 کنترل زندری
 4.06 22.6 ت  هوش

2.06 0.08 
 3.03 20.6  ادی

ا تماد به نفد درسن 

 فردی

 5.06 29.6 ت  هوش
1.08 0.05 

 4.90 27.6  ادی
ا تماد به نفد م ان 

 فردی

 3.70 21.6 ت  هوش
1.9 0.05 

 3.20 20.2  ادی

 

رردد ب ش استقامت نهنی در دان  همان ور که مباهده می

آموزان ت  هوش س  ادی تفاست معنادار سدود داردب بنابرایش 

شودب فرض صفر رد می رردد س فرض خ ا پذیرفته می

در نمرات مربوط به خرده مق ار های استقامت نهنی 

آمده  4دان  آموزان مدارر ت  هوشان س  ادی در ددسل 

رردد مباهده می 4استب همان ور که در ددسل 

های مربوط مق ارآموزان مدارر ت  هوشان در خردهدان 

نفد بهفردی س ا تمادنفد م انبهبه چاه ، ا تماد

آموزان مدارر فردی نمرات باالتری نسبت به دان درسن

ها تفاست اند س در بق ه خرده مق ار  ادی کس  کرده

 معناداری مباهده ن ردیدب

 حث و نتیجه گیریب

هدا از انجان ایش پیسه  مقایسه استقامت نهنی س 

آموزان مدارر ت  هوش س  ادی ن رسمندی مش ب ش دان 

آموزان نفر از دان  50بودب که به مناور انجان ایش پیسه  

آموزاند یکی از مدارر نفر از دان  50مدرسه ت  هوشان س 

های استقامت نهنی س  ادی ی د انت ا  شدند س پرسبنامه

مندی مش ب ش آنها توزی  شدب نتای  نبان داد که ب ش ن رس

آموزان مدارر ت  هوش س  ادی ن رسمندی مش در دان 

آموزان تفاستی سدود ندارد اما استقامت نهنی در دان 

آموزان مدارر  ادی استب نتای  ت  هوش ب بتر از دان 

( که راب ه ب ش 2007ایش پیسه  با پیسه  نادری)

ش س هوش را مورد بررسی ررار داد س در ن رسمندی مش پای 

آن نت جه ررفت که راب ه ای ب ش هوش س ن رسمندی مش 

سدود ندارد کام  هم وان استب میقق پیسه  دی ری که 

ارتباط ایش دس متغ ر را مورد بررسی ررار داده باشد ن افتب 

اما تیق قات متعدد نبان می دهد که استقامت نهنی به 

موفق ت تیص لی همبست ی داردب طور موثری با س وح 

حتی نتای  تیق قات نبان داده است که  ملکرد تیص لی 

آموزان با استقامت نهنی معلمان س ساهدیش انها در دان 

دهد که ارتباط استب همچن ش نتای  تیق قات نبان می

س وح پای ش استقامت نهنی با ترک تیص ر در 

خوبی به MTQ48آموزان راب ه دارد  س پرسبنامه دان 

آموزان در معرض خ ر دهد که کدان دان نبان می

 هستندب 

توان رفت استقامت در توض   س تب  ش ایش نتای  می     

نهنی ب بتر از ن رسمندی مش توانایی افراد در حر چاهبها س 

ب نی می کندب ن رسمندی ن   موفق ت تیص لی آنها را پ  

به ارتباط فرد  مش ب بی از ش ص ت است که ب بتر مربوط

ر رد با افراد مهر زندری اش است س بر ایش اسار شکر می

های تواند در حر چاه اما متغ ر استقامت نهنی می

می  ی س ن    ملکرد های موفق تیص لی به افراد کمک 

آموزان مدارر ت  هوشان به کندب استقامت نهنی در دان 

ر بودن تده ر دو ررابتی حاکر بر مدرسه س همچن ش س ت

تواند مود  موفق ت باشد س ایش سییری میدرسر ب بتر می

 تیص لی ررددب 

از آنجا که استقامت نهنی مفهومی اکتسابی س رابر      

هایی رردد در مدارر برنامهباشد پ بنهاد میآموزش می



آموزان دختر مدارر ت  هوشان بببمقایسه ن رسمندی مش س استقامت نهنی در دان   
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سییه دهت اف ای  استقامت نهنی ادرا رردد چرا که در 

 ی داردبب نی موفق ت تیص لی نق  بس ایپ  

 منابع:

مقدمنننه ای بنننر رسان شناسنننی س (ب 1383افنننرسز، غ معلنننیب )
انتبننارات دانبنن اه  :، تهننرانآمننوزش کودکننان اسننتثنایی

 تهرانب

افسنننانه پنننورک، سننن د  بنننار، سا نننظ موسنننوی، سننن د 

(ب رسایننی س پننایی نسنن ه فارسننی پرسبنننامه 1393میمنند)

MTQ-48 ، پیسهبنننننامه منننندیریت سرزشننننی س رفتننننار
 19شماره  ، سال دهر،حرکتی

(ب اثرب بننی رسش تنندرید ایفننای 1390اهلل دسسننتی، پریسنناب )

 هننای ادتمننا ی س رشنند اخ رننی داننن نقنن  بننر مهارت

پایننان نامننه کارشناسننی ارشنند دانبنن اه   مننه امننوزان، 
 بطباطبایی

( مقایسننه شنن وه هننای مقابلننه ای 1381پننور لی بابننا، بهنن ادب )

وادهننه بننا دانبننجویان بننا توانمننندی مننش بنناال س چننای ش در م
پایننان نامننه کارشناسننی ارشنندب ان سننت تو اسننترر س ناکننامی، 
 برسان  شکی تهران

حق قننت، فرشننتهب رسننول زاده، سنن د کنناظر، شننای ان نننیاد، 

، دسره مجلننه رسانبناسننی س  لننون ترب تننی(ب 1388سح نندب )

 27-41ب 3ب شماره 39

( مقایسنه ابعناد ش صن تی س رندرت ای نو 1384فاتیی، منریرب )

در دوانننان بننی سرپرسننت سنناکش در مراکنن  شننبانه رسزی 

سننازمان به یسننتی بننا دمع ننت غ ربنناه نی سنناکش در شننهر 

پایننان نامننه کارشناسننی ارشنندب ان سننت تو رسان  شننکی تهننران، 
 بتهران

معتمنندی شننارک، فرزانننهب افننرسز، غ معلننیب بررسننی راب ننه 

ی اسننننادی س سننن مت رسان در دانننن  آمنننوان سنننبکها

مجلننه رسان  شننکی س رسانبناسننی بنناه نی ت  هننوش س  ننادیب 
 173-181ب 2، شماره 13، دلد تهران
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