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 چکیده

وزان تیزهوش و آم گرایی، هوش هیجانی و سالمت روانی در دانشهاي کامل ي مؤلفه این پژوهش با هدف مقایسه
آموز دختر مقطع  نفر دانش 100اي با تعداد  قالب یک طرح پژوهشی توصیفی از نوع علّی مقایسه عادي در
اي انتخاب شدند، انجام شد. ابزارهاي  صورت تصادفی خوشه نفر عادي) که به 50تیزهوش و نفر 50متوسطه (

ي ، پرسشنامه2ي هوش هیجانی بارآنپرسشنامه، 1کیواچي سالمت روان جیپژوهش عبارت بودند از پرسشنامه
هاي حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس  . داده4و تست سنجش هوشبهر ریون 3گرایی هیلکامل
هوش هیجانی  گرایی، سالمت روان وو تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین کامل مورد تجزیه  5متغیرهچند
گرایی، میزان عدم سالمت ) تفاوت وجود دارد. کاملP<0.05سطح معناداري ( عادي در هوش وآموزان تیزدانش
آموزان تیزهوش بیش از  خوابی، احساس خستگی و نیز عدم توانایی مقابله و افسردگی دانش بی اضطراب و روان،
و  آموزان عادي بود شآموزان تیزهوش کمتر از دان آموزان باهوش متوسط بود. همچنین هوش هیجانی دانش دانش
 آموزان عادي باالتر بود.طور معناداري از دانش آموزان تیزهوش بهگرایی دانشکامل

 

 گرایی، هوش هیجانی، سالمت روان، تیزهوش.کاملواژگان کلیدي : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20/12/94رش مقاله : تاریخ پذی                  17/3/94تاریخ دریافت مقاله: 
 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف ي علوم انسانیشناسی دانشکدهشناسی بالینی گروه روان. دانشجوي کارشناسی ارشد روان1

f.sotoudehfar.1992@gmail.com 
 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان  ،شناسی و علوم تربیتیگروه روان،شناسی بالینی دانشگاه اصفهان دکتراي روان .2

)mohammad.soltani@hotmail.com( 
 ضو هیئت علمی و مدیر گروه دانشگاه فرهنگیان اصفهانع،شناسی و علوم تربیتیگروه روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان،. دکتراي روان3

 m.dastgerdy70@yahoo.com 

                                                      
1. General health questionnaire     
2. Bar on 
3. Hill  
4. Raven   
5. Manova 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو آموزشگاهی ــــ یپژوهشی مطالعات آموزش -فصلنامه علمی 42

 همقدم
 هاي گونه به را آن نظران صاحب و به دست نیامده از هوش واحدي تاکنون تعریف

 داد دست به هوش از مشخصی تعریف توان نمی طوري کهبه. اند کرده تعریف متفاوتی
 حال، با این. باشد مختلف رویکردهاي به وابسته شناسان روان ي همه مورد توافق که

پژوهشگران هستند (گیج  غالب افقمورد تو که دارند وجود هوش از عناصري
 :اند داده قرار زیر ي دسته  سه در را عناصر ). این1992، 1وبرالینر

 امور با بیشتر باهوش افراد که است این منظور :انتزاعی امور به پرداختن توانایی -1 
 عینی امور تا کار دارند و سر) اصول و مفاهیم روابط نمادها، ها، اندیشه( انتزاعی

 توانایی یعنی: مسائل کردن حل توانایی -2 )حسی هاي فعالیت رهاي مکانیکی،ابزا(
 به شده  آموخته قبل از هاي پاسخ دادن فقط نه جدید، هاي موقعیت به پرداختن
 ازجمله انتزاعات، یادگیري توانایی ویژه به :یادگیري توانایی -3 .آشنا هاي موقعیت
 .ها آن از استفاده  توانایی نیز و نمادها سایر و کلمات در موجود انتزاعات

هستند. افراد  120تا 100افراد باهوش متوسط یا عادي داراي ضریب هوشی بین 
 120-140به باال دارند و هوشبهر بین  120تیزهوش، افرادي هستند که ضریب هوشی

به  هاییدانیم. افراد تیزهوش داراي توانایی به باال را سرآمد یا نابغه می 140را باهوش و 
این قرار هستند: توانایی در هوش عمومی، استعداد علمی خاص، تفکر خالقانه و 

در معرض  رسد این افراد ). البته به نظر می1389پور، سازنده و نظایر آن (ملک
گرایی، تهدید عادي هستند از جمله کامل هایی نسبت به افراد معضالت و دغدغه

 سالمت روان و منفعل ماندن هوش هیجانی. 
عیب و نقص بودن. این  گرایی عبارت است از کامل بودن و بیاین راستا امل در

شود سطح انتظار و توقع فرد نسبت به عملکرد خود و  خصوصیت شخصیتی باعث می
شدت افزایش یابد. به شکلی که چنین فردي براي رسیدن به اهداف خود  اطرافیانش به

ي عملکرد خود و اطرافیان را کامل و جهي کمی و کیفی، نتی فقط در باالترین مرتبه
گرایی مفهومی مطلق است که در ). کامل1383، 2خواهد (وایزینگر عیب و نقص می بی
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-دیگر افراد کامل عبارتی  عیب باشد. به  طلبد باید حتماً کامل و بی آن فرد آنچه را که می

و  1اي دارند (بک ینانهب ي کامل بودن و اجتناب از اشتباه انتظارات غیرواقع گرا درباره
ها طوري به رفتارشان بستگی دارد که با  احساس ارزشمندي آن ) و1990، 2فریمن

ارزش  شان هماهنگ باشد و اگر نتوانند به آن برسند خود را بیگراییآرمان کامل
گرایی مفهومی نسبی  که کمال ). درحالی1386، 5و ویتبورن 4، کراس3دانند (هالجین می

کند و موفقیت در  مرحله تعریف می به   ت و رسیدن به هدف را مرحلهاست که موفقی
). بنابراین در این 1386قدم،  داند (افشار، اسدالهی، ثابت هر مرحله را ارزشمند می

شده  گرایی استفاده تر یعنی کامل ي صحیح گرایی از واژه ي کمال جاي واژه پژوهش به
 است . 

گرایی تحمل ي کامل ) در پژوهشی با مقایسه1390نریمانی ( آقاجانی، آریا پوران و
آموزان عادي نشان دادند که بین میانگین آموزان دختر تیزهوش با دانش ابهام در دانش

آموزان تیزهوش و عادي،  گرایی منفی و تحمل ابهام در دانشگرایی مثبت، کاملکامل
آموزان ري در دانشطور معنادا گرایی مثبت بهکامل و داري وجود دارد تفاوت معنی

 آموزان عادي است.تیزهوش بیشتر از دانش
ي نقش  ) در پژوهشی با مقایسه1387پاکدامن ( پور وصدق سرور، خداپناهی،

گرایی و موفقیت تحصیلی در ي بین کامل میانجی اضطراب امتحان در رابطه
قیم و صورت مست گرایی مثبت بهآموزان تیزهوش و عادي نشان دادند که کامل دانش

طور مستقیم بر  گرایی منفی بهکامل غیرمستقیم بر موفقیت تحصیلی اثر مثبت دارد.
 گذارد.طور غیرمستقیم روي آن تأثیر می موفقیت تحصیلی اثر ندارد اما به

گرایی بر انگیزش پیشرفت ) در پژوهشی با بررسی اثر کامل2006( 7، فینچ6نومیستر
گرایی ممکن است روي که چگونه انواع کامل دادند آموزان با توانایی باال، نشاندانش
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آموزان با توانایی باال تأثیر بگذارد. نتایج نشان داد دلبستگی ناایمن با دو  اهداف دانش
رابطه دارد. این مدل همچنین نشان داد » مداراجتماع«و » خودمدار«گرایی نوع کامل

گرایی خودمدار بیش از و کاملگذارد  گرایی بر دستیابی به اهداف هم تأثیر میکامل
 گذارد. مدار بر دستیابی به اهداف تأثیر میگرایی اجتماعکامل

هاي فرزندپروري،  ) در پژوهشی بر روي شیوه2012و همکاران ( 2، آمبر1میلر 
گرایی و خالقیت در دستیابی به  موفقیت در نوجوانان با توانایی باال، روابط مثبت کامل
را » و خالقیت  هاي مستبدانه شیوه«و » دپروري مقتدرانه و خالقیتهاي فرزن شیوه«بین 

نشان دادند. این مدل بررسی شامل متغیرهایی نظیر جنس و سطح تحصیالت پدر و 
داري بین خالقیت و جنس، فرزندپروري مستبدانه و  مادر بود و روابط آماري معنی

 دست آمد.  بهمدار، فرزندپروري مقتدرانه و خالقیت گرایی جامعهکامل
ها  هاي مربوط به کنترل هیجان ها و توانایی عبارت است از قابلیت» هوش هیجانی« 

ها  هاي مربوط به تبدیل این قبیل تکانه هاي احساسی، عاطفی و همچنین مهارت و تکانه
شده  هاي معقول متناسب و حساب ها و واکنش و هیجانات به رفتارها، پاسخ

 ).1387، 4،گریوز3(برادبري

ي  ) در پژوهشی با بررسی رابطه1387نژاد فرید ( پور شهریاري و گلستان جهرمی،
آموزان تیزهوش و عادي، نشان دادند که  بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان نسبت به هوش شناختی همبستگی بیشتري با پیشرفت  هوش هیجانی دانش
آموزان تیزهوش بیشتر از گروه  تحصیلی دارد و میزان این همبستگی در گروه دانش

 باشد. آموزان عادي می دانش

) در پژوهشی بر روي 1387قرار و ملکی (برهمند، جمعی نریمانی، محمدامینی،
ها در  ي آن ي هوش هیجانی با خودکارآمدي و سالمت روان و مقایسه رابطه
و سالمت  آموزان ممتاز و عادي، نشان دادند که بین هوش هیجانی، خودکارآمدي دانش

آموزان ممتاز و عادي تفاوت معناداري وجود دارد، به این معنی که میانگین  روانی دانش
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آموزان  آموزان ممتاز باالتر از دانش هوش هیجانی، خودکارآمدي و سالمت روان دانش
 عادي است.

گیري توانایی هوش هیجانی و  اندازه«) در پژوهشی تحت عنوان 2013( 2، ادل1کدیر
هاي  نشان دادند که در اکثر دانشکده» وش دانشجویان سال اول پرستاريي ه نمره

ي شاخص اصلی  منزله ها و به ترین معیار ورود به این دانشکده پرستاري معدل مهم
ي اکتشافی، توصیفی و هاي پرستاري است. هدف این مطالعه موفقیت در سراسر برنامه

هوش هیجانی و معدل دانشجویان سال گیري توانایی  ي بین اندازه کمی بررسی رابطه
ي پرستاري در دانشگاهی در  ي مورد مطالعه یک مدرسه اول پرستاري بوده است. نمونه

داوطلب از  72کنندگان  متحده بوده است و شرکت  ي جنوب مرکزي ایاالت منطقه
 بین هوشبهر و ها نشان داد گیري ي پرستاري در مقطع کارشناسی بودند. نتیجه رشته

ي مثبت معناداري وجود دارد ولی  هاي هوش هیجانی رابطه ی از موارد تواناییبرخ
 ي هوش هیجانی است. ي پایین بودن برخی از نمرات طیف در زمینه دهنده نشان

است که از دید کارشناسان بهداشت جهانی عبارت » روان سالمت« ي دیگر مؤلفه
تغییر و اصالح محیط فردي و  قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران،« است از

» طور منطقی، عادالنه و مناسب اجتماعی و حل تعارضات و تمایالت شخصی به
 ).2007، 3(سادوك، سادوك

هاي  ي ویژگی مقایسه«) در پژوهشی با عنوان 1385فیوزآبادي ( شناس، چمنی و حق
» عاديهاي  هاي تیزهوش و دبیرستان آموزان دبیرستان شخصیتی و سالمت روان دانش

تري را  طور نسبی اضطراب و افسردگی بیش نشان دادند پسران مدارس تیزهوشان به
که دختران مدارس عادي اضطراب  کنند، درحالی نسبت به دختران این مدارس تجربه می

جا  تري نسبت به پسران این نوع مدارس دارند. البته بایستی همین و افسردگی بیش
ي  دهنده ي سالمت روان نشان زمون بر پرسشنامهمتذکر شد که این حد از نمرات آ

                                                      
1. Kadier 
2. Odel  
3. Sadock&Sadock  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو آموزشگاهی ــــ یپژوهشی مطالعات آموزش -فصلنامه علمی 46

اختالل افسردگی یا اضطراب بیمارگون در هر دو گروه نیست و فقط تفاوت آماري دو 
 باشد. گروه مدنظر می

بررسی روابط ساده، «) در پژوهشی با عنوان 1387راد (کنش، ادیب رحیمی، خوش
هاي عادي و  ه دوم دبیرستانآموزان پای چندگانه سالمت روان و بلوغ عاطفی دانش

آموزان دختر و  عاطفی دانش  نشان دادند بین سالمت روان با بلوغ» تهران تیزهوش شهر
ي مثبت و معناداري وجود دارد. دختران  هاي عادي و تیزهوش رابطه پسر دبیرستان

هاي تیزهوش از سالمت روان کمتري  هاي عادي به نسبت دختران دبیرستان دبیرستان
هاي عادي از  هاي تیزهوش به نسبت پسران دبیرستان ارند. پسران دبیرستانبرخورد

هاي عادي و  کمتري برخوردارند. یعنی سالمت روان پسران دبیرستان سالمت روان
 هاي عادي و تیزهوش باالتر است.   تیزهوش از میزان سالمت روان دختران دبیرستان

 يرابطه بررسی«وان تحت عن پژوهشی ) در1386معتمدي شارك و افروز (
به این نتیجه » عادي و تیزهوش آموزان دانش در روان سالمت و اسنادي هاي سبک

-هاي شکست، سبک اسنادي کلی و دانش آموزان تیزهوش در موقعیترسیدند که دانش

-آموزان عادي در هنگام شکست سبک اسنادي بیرونی و جزئی داشتند. در نتیجه دانش

 وري اجتماعی نسبت به دانش آموزان عادي هستند. رسا کنشآموزان تیزهوش داراي نا

بینی مهم  عنوان یک پیش به  IQ«) در پژوهشی با عنوان 2012و همکاران ( 1بورگ  
درمانگاه در  3کودك در  132با بررسی » مشکالت سالمت روان در کودکان و نوجوانان

آورد باید مورد  مون هوش میي باالیی در آز که بیمار نمره شمال نروژ نشان دادند وقتی
 ارزیابی دقیق از نظر سالمت روان قرار گیرد.

 2ها حدود  در بیان ضرورت انجام پژوهش فوق باید گفت که سرآمدها و باقریحه
 هوشبهرشاني هوش و  شوند اینان کسانی هستند که نمره درصد از جمعیت را شامل می

هاي هوش، معموالً در  گیر در آزمونبه باالست. این افراد عالوه بر عملکرد چشم 120
 ).1386عملکرد تحصیلی نیز داراي موفقیت سطح باال هستند (سیف، 

                                                      
1. Borg   



 47.......هوش هیجانی و .مقایسه مؤلفه کامل گرایی، ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي میزان موفقیت  هاي متمادي تصور بر این بود که ضریب هوشی نماینده براي سال
هاي اخیر محققان دریافتند که شاخص ارزیابی موفقیت یک فرد  افراد است. اما در دهه
شناختی  هاي روان روي جنبه تر بر شناسان بیشدر گذشته روان ضریب هوشی نیست.

هاي  کردند، اما خیلی زود دریافتند که جنبه همانند حافظه و حل مسئله تأکید می
، 1اجتماعی نیز داراي اهمیت هستند (سیاروچی غیرشناختی مانند عوامل عاطفی و

 ).2007، 3، مایر2فورگاسن
 اي چه در هاي متمایزکننده باال ویژگی هوشبهر افراد تیزهوش به دلیل داشتن سطح

شناختی ،عاطفی و اجتماعی با افراد عادي  سطح روان سطح شناختی و هوشی و چه در
ي عملکرد بهتر را در این افراد فراهم  سو زمینه ها از یک دارند. برخی از این ویژگی

گی افراد هاي خاصی از زند سویی موجب کاهش سطح عملکرد در جنبه از آورده و
-شناختی همچون هوش هیجانی و کامل هاي روان هاي اندکی مؤلفه گردد. پژوهش می

تواند  ها می اند از آنجا که این مؤلفه گرایی را در این افراد خصوصاً در ایران بررسی کرده
تأثیر بسزایی بر عملکرد شغلی، تحصیلی و اجتماعی این افراد بگذارد، بررسی و 

رو هدف پژوهش  ها با افراد عادي حائز اهمیت است. از این  ي این ویژگی مقایسه
 دختران تیزهوش روان سالمت و هیجانی هوش گرایی،کامل هاي مؤلفه ي حاضر مقایسه

آموزان خالق و ي دانش که همه اصفهان بود. به امید آن شهر يمتوسطه مقطع و عادي
این مهم  شان توانا شوند وايبااستعداد بتوانند با سالمت کامل در شکوفایی استعداده

 نیازمند تالش جمعی مسئولین و افراد جامعه است.
 سؤاالت پژوهش

گرایی تفاوت معناداري ي کامل آموزان تیزهوش و عادي در مؤلفهآیا بین دانش -1
 وجود دارد؟

روان تفاوت معناداري  ي سالمت آموزان تیزهوش و عادي در مؤلفهآیا بین دانش -2
 وجود دارد؟

                                                      
1. Ciarrochi  
2. Forgas  
3. Mayer  
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هیجانی تفاوت  ي هوش آموزان تیزهوش و عادي در مؤلفهآیا بین دانش -3
 معناداري وجود دارد؟

 طرح پژوهش
  .اي است حاضر از نوع علّی مقایسه طرح پژوهش

 روش پژوهش
نفر  50ي شهر اصفهان (آموزان دختر مقطع متوسطهنفر از دانش 100 نمونه شامل
  اي انتخاب شدند. بدین تصادفی خوشه صورت  نفر عادي) بود که به 50تیزهوش و

صورت  به  5و 2ي و پرورش در ناحیه ي آموزش گانه ترتیب که از بین نواحی پنج
و شیخ بهایی  آیین، شاهد تصادفی انتخاب و سپس از این دو ناحیه سه دبیرستان بهشت

ي  اساس مالك اولیه آموزان این مدارس برصورت تصادفی انتخاب شدند و از دانش به
 19تا  17به باال و براي افراد عادي معدل بین  19معدل یعنی براي افراد تیزهوش معدل 

ها اجرا گردید و افرادي که در  در نظر گرفته شد. سپس آزمون هوش ریون بر روي آن
 95ي بین  عنوان تیزهوش و افرادي که نمره گرفتند به 130تا 110ي بین  این آزمون نمره

 ي در نظر گرفته شدند.گرفتند، عاد 109تا 
 پژوهش ابزار

 شامل:  گرفت قرار مورد استفاده پژوهش این در که هایی پرسشنامه
 گرایی هیلکامل ي پرسشنامه-1

 ها آن شد. ساخته همکارانش و هیل توسط 2004 سال در هیل گراییکامل ي پرسشنامه
 عینی هاي سشنامهپر نوع از و خودگزارش صورت به  که نمودند ابزاري ساختن به اقدام
 توسط که زیرمقیاس 6 و عبارت 58 با گراییکامل ي سیاهه فارسی ي نسخه. است
 و شد هنجاریابی و رواسازي اعتباریابی، ایرانی ي نمونه در 1389 سال در سمائی هومن
 دهی، سازمان و بودن، نظم عالی براي تالش فردي،بین حساسیت: زیرمقیاس 6 داراي
است که  دیگران براي باال استانداردهاي و هدفمندي والدین، سوي از فشار ادراك

آزمودنی) با استفاده از روش  68ها در جمعیت ایرانی در بررسی مقدماتی ( روایی آن
آزمودنی) نیز پس از  113آمده و در بررسی اصلی با (  دست % به 80آلفاي کرونباخ 
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(خلعتبري، قربانی  ست آمد% به د 90انجام تحلیل عاملی، این ضریب براي کل مقیاس
 ).1390شیروانی، حسینی، 

 بارآن هیجانی هوش ي پرسشنامه -2

توسط بارآن طراحی و اجرا گردید.  1980 سال در بارآن هیجانی هوش مقیاس بار اولین
 از و است شده تنظیم طیف لیکرت در اي درجه 5 مقیاس یک روي بر آزمون هاي پاسخ
 آزمون این همچنین. شود می دهینمره) مخالف امالًک و موافق کامالً( پنج  به  یک
 خود نفس، عزت  خودابرازي، هیجانی، خودآگاهی: از اند عبارت که دارد مقیاسخرده15

 گرایی، واقع فردي،بین روابط اجتماعی، پذیري مسئولیت همدلی،  استقالل، شکوفایی،
 شادمانی. بینی و خوش تکانش، کنترل روانی، فشار تحمل مسئله، حل پذیري، انعطاف

 هوش ارزیابی فرافرهنگی ي پرسشنامه اولین و است سؤال 90 شامل پرسشنامه این
% 86برابر با  2002پایایی درونی آزمون به روش آلفاي کرونباخ در سال  است. هیجانی

بار دیگر در  و1380اعالم شد و روایی آن براي جمعیت ایرانی نخستین بار توسط زارع 
دست  % به73مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و ضریب  1381دهشیري  تحقیقی توسط

 آمد.
  )GHQروان ( سالمت ي پرسشنامه -3

 و اضطراب تنی، روان عالئم: است زیرمقیاس چهار حاوي و سؤالی 28 پرسشنامه این
 .شدید افسردگی و اجتماعی عملکرد در اختالل خوابی، بی

 چهارگانه صورت به  سؤال هر که است کرتلی روش به مقیاس این گذاري نمره سیستم
 ارزیابی عالئم شدت لیکرت گذاري نمره سیستم در. شود می داده نمره) 0و1و2و3(

 تواند می لیکرت نمرات ي دامنه. دهد می نشان را عالئم افزایش بیشتر، ي نمره و گردد می
 لیکرت یاسمق در 23 است قرارگرفته مورد استفاده برشی  نقطه. باشد 84صفر تا  از

 لیکرت گذاري نمره سیستم در 29 ي ). نمره1988، 2، پول1(گلدبرگ است پیشنهاد شده
ضرایب روایی  .گرفت کاربه  ایرانی جمعیت براي برش ي نقطه عنوان به توان می را

اند از:  مقیاس عبارتپیشنهاد شده توسط کاویانی در جمعیت ایرانی براي هر خرده
                                                      
1. Goldberg 
2. Poul 
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اجتماعی  عملکرد در ) اختالل67/0خوابی ( بی و اضطراب) 70/0تنی ( روان عالئم
 ).1387) (کاویانی، 77/0شدید ( ) افسردگی69/0(
 آزمون هوشبهر ریون  -4

 آزمون ریون اندکی پیش از جنگ دوم جهانی توسط شخصی به نام وکسلر تهیه شد و
ر قرار مورد آن انجام شد و بارها مورد تجدیدنظ هاي زیادي در از آن به بعد پژوهش

گیري هوش افراد در  ي این آزمون اکنون براي اندازه گرفت. اشکال تجدیدنظر شده
رود. این  ساالن سرآمد به کار می ساله تا بزرگ 9ي سطوح توانایی از کودکان  همه

سنجد و تا حد زیادي مستقل از زبان و فرهنگ است. سؤاالت توانایی سیال ذهن را می
ي منفی تعلق  هاي غلط نمره اي است و به پاسخ نمره سؤال یک 60این آزمون شامل 

). در مورد 1388دقیقه است (پاشا شریفی،  45گیرد. زمان پرسشنامه هم حداکثر می
شده  ضرایب اعتبار محاسبه  اعتبار این آزمون مطالعات زیادي صورت گرفته است و

کالمی و عملی هاي  تر بوده است همچنین همبستگی این آزمون با آزمون بیش % 90از
 ).1375(ثنایی،  % برآورد شده است75

 و تحلیل اطالعات  روش تجزیه
سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در  و تحلیل اطالعات در جهت تجزیه 

) استفاده گردید. تحلیل MANOVAسطح استنباطی از تحلیل واریانس چندمتغیره (
 انجام گردید.Spss-20 افزار آماري  آماري با استفاده از نرم

 پژوهش هاي یافته
 اساس عضویت گروهی انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش در کل نمونه بر میانگین و .1جدول

  متغیرها تیزهوش عادي کل
انحراف 
 استاندارد

انحراف  تعداد میانگین
 استاندارد

انحراف  تعداد میانگین
 استاندارد

 تعداد میانگین

کامل  50 800/68 864/10 50 400/58 949/10 100 100/68 271/12
 گرایی 

هوش  50 300/302 130/38 50 260/319 122/38 100 650/300 884/26
 هیجانی 

عالئم  50 180/9 163/4 50 560/6 061/4 100 870/7 298/4
 تنی روان

سالمت 
 روان
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 اضطراب  50 320/10 092/5 50 920/6 667/4 100 620/8 151/5
وبی 

 خوابی

 اختالل در 50 320/13 118/3 50 360/11 712/3 100 290/12 537/3
 عملکرد

 افسردگی  50 180/8 865/6 50 240/5 780/5 100 7106 484/6

ي  نمره  50 50/41 926/16 50 420/30 138/15 100 960/35 918/16
کل 

سالمت 
 روان

 8/68آموزان تیزهوش نشگرایی در داآن است که میانگین کامل حاکی از 1نتایج جدول 
 3/302آموزان تیزهـوش  همچنین هوش هیجانی در دانش 4/58آموزان عادي در دانش و
آمـوزان  طور کلی در دانـش  میانگین سالمت روان به  و 122/38آموزان عادي در دانش و

هاي سـالمت   بود. میانگین زیرمجموعه 138/15آموزان عادي در دانش و 5/41تیزهوش 
و در  18/8، 32/13، 32/10، 18/9ترتیـب عبـارت از:   آموزان تیزهوش بـه نشروان در دا

 بود.  24/5، 36/11، 92/6، 56/6ترتیب عبارت از: آموزان عادي بهدانش
 عادي و تیزهوش دو گروه گراییکامل و هیجانی هوش عمومی، سالمت يمقایسه. مانوا آزمون .2 جدول

آموزان عادي و تیزهوش حداقل در یکی از گروه دانش دهد که دو نشان می 2 جدول
 هیجانی با یکدیگر تفاوت معناداري دارند. روان و هوش گرایی، سالمتمتغیرهاي کامل

 متغیرهاي پژوهش در دو گروه هاي واریانس هاي تساوي فرض بررسی پیشلوین جهت  نتایج آزمون .3 جدول
 آموزان تیزهوش و عاديدانش

2درجه آزادي  1درجه آزادي   F سطح معناداري شاخص متغیرها 

 98 1 037/0 0/ 848 گراییکامل   

 98 1 007/0 935/0 هوش هیجانی   

016/0 1 98 سالمت روان 690/0 تنی عالئم روان   
98 1 420/0 -اضطراب و بی 

 خوابی

519/0  

98 1 281/0 597/0 اختالل در   

 شاخص
 

درجه  F ارزش
 1آزادي

درجه 
 2آزادي

سطح 
 معناداري

 مجذور اتا

 225/0 000/0 000/93 000/6 497/4 775/0 المبداي ویلکز
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 عملکرد

98 1 610/1 207/0 افسردگی   
98 1 824/3 ي کل  نمره 

 سالمت روان
053/0  

 هاي واریانس تساوي هاي فرض شد، پیش داده نشان 3شماره  جدول در که طور همان
 شد. تأیید گروه دو
 

 و هیجانی هوش عمومی، سالمت يها شاخص به توجه با وهدو گر يمقایسه .مانوا تحلیل .4جدول
 گرایی کامل

 
-کامل ابعاد در )عادي و تیزهوش( گروه دو بین داد نشان 4جدول  در تحلیل نتایج

 و اضطراب ،)p<0.01(خستگی  احساس ،)p<0.05(هیجانی  ، هوش)p<0.01(گرایی 
 و) p<0.05( مقابله توانایی ،)p<0.01( عمومی سالمت عدم و) p<0.01( خوابی بی

 . دارد ودوج داري معنی تفاوت) p<0.05 ( افسردگی
 ابعاد در عادي و تیزهوش آموزان دانش گروه دو واریانس همگنی پژوهش این نتایج در
 دو هاي واریانس تساوي هاي فرض پیش و شد بررسی لوین آزمون ي وسیله به مختلف
 .شد تأیید گروه

 
 

توان 
 آماري

F  سطح
 معناداري

میانگین 
 مجذورات

مجموع  درجه آزادي
 مجذورات

 متغیرها

999/0  310/27  000/0  000/3249  1 000/3249 گراییکامل   
596/0  946/4  028/0  040/7191  1 040/7191  هوش هیجانی 
929/0  968/11  001/0  240/2830  1 240/2830 تنیعالئم روان   

سالمت 
 روان

847/0  079/9  003/0  290/161  1 290/161 -اضطراب و بی 

 خوابی
931/0  111/12  001/0  000/289  1 000/289 عملکرد اختالل در   
724/0  664/4  011/0  210/79  1 210/79  افسردگی 
625/0  298/5  023/0  160/213  1 160/213 ي کل سالمت  نمره 

وانر  
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 گیري نتیجه و بحث
داري بیشتر  معنی طور آموزان تیزهوش بهگرایی در دانشکامل بعد داد نشان تحلیل نتایج

هاي آقاجانی، آریاپوران  توان گفت این نتایج با پژوهش آموزان عادي است. میاز دانش
) همخوانی دارد و با 1387پاکدامن ( پور وصدق ) سرور، خداپناهی،1390نریمانی ( و

 ) همخوانی ندارد.2006) و نومیستر، فینچ (2012هاي میلر، آمبر و همکاران ( پژوهش
 چون تیزهوش آموزان دانش رسد می نظر توان گفت که به ها می این یافته در توجیه

 تحصیالت از نظر هم و اقتصادي از نظر هم جامعه باالي به رو متوسط هاي خانواده از
 دارند آموزان دانش این از باالیی توقع سطح جامعه و اجتماعی هستند، خانواده جایگاه و
 زیادي فشار و منفی شده گراییکامل دچار موزانآ دانش این شود می سبب امر همین و
گرایی کند که کامل ) بیان می2007( 1باشند. بولیان بهترین تا نمایند وارد خود بر را

آموزان ي منفی آن در میان دانش آموزان نیست ولی جنبهفرد این دانش مشکل منحصربه
آموزي فسردگی و کمآموزان عادي نقش مهمی در اضطراب و اتیزهوش در مقابل دانش

-شناختی براي دانش دارد. با توجه به مطالبی که ذکر شد ضرورت نیاز به خدمات روان

آموزان تیزهوش و آگاهی از این موضوع براي خانواده، مدرسه، مشاوران و... مشخص 
 شود. می

 طور آموزان عادي بههوش هیجانی در دانش بعد داد نشان تحلیل همچنین نتایج
هاي کدیر، ادل  آموزان تیزهوش است. این نتایج با پژوهشبیشتر از دانشداري  معنی

) همخوانی دارد و با 1387) و گلستان جهرمی، پورشهریاري و نژاد فرید (2013(
 ) همخوانی ندارد.1387قرار و ملکی (پژوهش محمدامینی، نریمانی، برهمند، جمعی

آموزان و و جداسازي این دانش ي گزینش توان گفت نحوه ها می در تأیید این یافته
عنوان افرادي  ها از سوي خانواده و جامعه به ها به مدارس خاص و تشویق آن ورود آن

نفس در این افراد  تواند تا حدي منجر به افزایش اعتمادبه ها می خاص و انتظارات از آن
اد خود را سو این افر تواند مخرب باشد. زیرا از یک شود ولی از طرفی تا حد زیادي می

دهند و از  فشار شدید تکالیف مدرسه و رقابت موجود در این نوع مدارس قرار می تحت

                                                      
1. Boulianne 
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آموزان باعث اضطراب شدید و گونه دانش سوي دیگر انتظارات والدین و جامعه از این
ي درس خواندن زیاد و در نتیجه کاهش  ها با جامعه به بهانههمچنین قطع ارتباط آن
 هاي ارتباطی مناسب را بیاموزند و شود که این افراد مهارت یتفریحات، مانع آن م

آموزان که شوند. به همین دلیل هوش هیجانی این دست دانش تر می هرروز منزوي
هاي  تر از انسان مراتب ضعیف ها و احساس است به اي براي کنترل هیجان، تکانه مؤلفه

رغم هوشبهر باالیی که دارا  د علیشود که این افرا عادي است. بنابراین این امر باعث می
هستند در مواقعی که باید کارایی فردي خود را نشان دهند از لحاظ هوش هیجانی 

ي ظهور  به منصه هاي خود را گونه که باید و شاید توانایی دچار کمبود شده و نتوانند آن
هاي هوش هیجانی قابل آموختن است لذا لزوم  که مهارت بگذارند. از آنجایی

ي هاي مربوط به آن در کلیه گیري آن و تالش در جهت بهبود و رشد توانایی دازهان
 ویژه مدارس سطح باالتر از لحاظ علمی ضروري است. مدارس به

 تنی، روان عدم سالمت روان و ابعاد آن یعنی عالئم داد نشان تحلیل ادامه نتایج در
آموزان دانش گی درافسرد و اجتماعی عملکرد در اختالل خوابی، بی و اضطراب

 آموزان عادي است.داري بیشتر از دانش معنی طور تیزهوش به
) معتمدي شارك و 1387راد ( کنش، ادیب هاي رحیمی، خوش این نتایج با پژوهش

شناس، چمنی  با پژوهش حق ) همخوانی دارد و2012) بورگ و همکاران (1386افروز (
 ) همخوانی ندارد.1385و فیوزآبادي (
اینکه افراد تیزهوش از توانایی  رغمتوان گفت علی ها می یه این یافتهدر توج

رسد که توانایی تحصیلی فرد براي کاهش  تحصیلی باالتري برخوردارند ولی به نظر می
آموزان داراي چون بسیاري از دانش هاي فرد کافی نخواهد بود، اضطراب و کنترل تکانه

هاي اجتماعی نیز  شناختی و ناسازگاري استعداد تحصیلی باال دچار مشکالت روان
ي دبستان  هاي اولیه ). از سوي دیگر افراد تیزهوش از همان سال1993، 1هستند (گروس

خود ممکن است  خودي  کنند که این ادراك به عنوان فردي متفاوت درك می به خود را
د شود که افرا ). همچنین گفته می1993، 2ي منفی شود (کالرك موجب خودانگاره

                                                      
1. Gross  
2. Clark  
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شمار پرادعا و لجوج به تر مواقع از سوي همساالن خود افرادي خودنما، سرآمد در بیش
کنند از جانب  پذیرترند و احساس می روند بنابراین در برابر انتقاد دیگران آسیب می

شوند  گیرتر می رو تا حدي در مدارس و اجتماع گوشه شوند از این  دیگران درك نمی
ر جایی که این احساس درك نشدن از جانب دیگران و حتی ). د1374(فتحی آشتیانی، 

ي تحمل این افراد را در برابر  خانواده باعث بروز فشار روانی در این افراد شده و آستانه
هاي ارتباطی در این افراد  آورد و ضعف مهارت شدت پایین می استرس و شکست به

 رفت از شکست را در خود نیابند . شود راه برون باعث می
ي ما را کودکان و نوجوانان  که درصد چشمگیري از افراد جامعه با توجه به این

ها  دهند، توجه به این گروه سنی حائز اهمیت است. از سوي دیگر سال تشکیل می
تري براي  کردند که کودکان تیزهوش و مستعد دردسر کم کارشناسان آموزشی گمان می

شد (آقاجانی، نریمانی،  ها می مشکالت آن تري به رو توجه کم  ها دارند، از این آن
شناختی  هاي هیجانی، شناختی و روان ). بنابراین آشنا نبودن به ظرافت1390آریاپوران، 

 پی خواهد داشت.  ها را در هاي آن این افراد، شکوفا نشدن توانمندي
 از کمتر رقابتی فشار و استرس با فضایی در آموزان دانش این اگر رسد می نظر به
 کامل شکوفایی براي بهتري روند گیرند قرار هایشان و جامعه و همکالسی والدین سوي

 در و کارآزموده مشاوران حضور همچنین داشت. خواهند خود هاي توانایی و استعدادها
 والدینشان و آموزان دانش مشکالت حل و راهنمایی براي مدارس گونه این در دسترس

 مدارس گونه این اگر طرفی از شود. واقع مفید تواند می تحصیلی ریزي برنامه به کمک و
مسائل علمی، شرایطی  به شدید ي تکیه بر عالوه آموزان دانش تا کنند فراهم را موقعیتی

 این هیجانی هوش بهبود ي در زمینه تواند می را براي تعامل و تفریح داشته باشند،
هاي  اند که مؤلفه ت کردهها ثاب شود. از سوي دیگر پژوهش واقع مؤثر آموزان دانش

آموزان جهت بهبود و ارتقاء سطح عملکرد دانش ي پیشرفت در خودکارآمدي با انگیزه
ریزان از پیش برنامه  ي متقابل دارند و با توجه بیش هاي آموزشگاهی رابطه در محیط
هاي شخصیتی فرزندانشان  آموزان به مؤلفهو پرورش، مشاوران و اولیاي دانش آموزش 
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محمدیان، نژاد، طاهري، گلها اذعان دارد (یاسمی هاي تحصیلی آن کنار دیگر تواناییدر 
 ).1392احدي، 

 نیست توضیح قابل مفصل صورت به بوده و زیاد بسیار پژوهش این در ها محدودیت
 براي مجوز گرفتن)1: طور برشمردتوان این می کنیم بیان مختصر بخواهیم اگر ولی
 در نگهداري و تکمیل آموزان دانش از اي عده همکاري معد) 2 مدارس؛ به ورود

 شرایط دلیل به موضوع با مرتبط مرزي برون هاي پژوهش یافتن) 3ها؛  پرسشنامه
 فیلترینگ و... .



 57.......هوش هیجانی و .مقایسه مؤلفه کامل گرایی، ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منابع
  کنکاش، با . انتشاراتروان سالمت و گراییکامل ).1386قدم، مرتضی. ( ثابت قربانعلی؛ ، حمید؛ اسداللهی،افشار
               رفتاري. علوم تحقیقات مرکز و اصفهان پزشکی علوم نشگاهدا مکاريه

در  ابهام تحمل و گراییکامل هايمؤلفه يمقایسه ).1390( سعید. آریاپوران، و اهللا؛ نریمانی، محمد آقاجانی، سیف
 .49تا  35ص ، ص2، شماره 6ایرانی کودکان استثنایی، دوره  ي. فصلنامهعادي و تیزهوش دختر آموزاندانش

 روان و سالمت با خودکارآمدي هیجانی هوش يرابطه). 1387قرار و ملکی. (امینی، نریمانی؛ برهمند، جمعی
 .36و  35شناسی، شماره . مجله دانش و پژوهش در روانو عادي تیزهوش آموزاندانش

 ي هادي ابراهیمی. تهران:ترجمه است؟. IQ تراز هم چرا و چیست EQ). 1387برادبري، تریوس وگریوز، جین. (
 نواندیش. نسل انتشارات

 انتشارات رشد. . تهران:آزماییو روان یسنج روان اصول). 1388پاشا شریفی، حسن. (

ي تحقیقات تربیتی . مؤسسهتهران مختلف تحصیلی يها دوره آموزاندانش در شکست مؤثر عوامل)، 1375ثنایی(
 معلم.   دانشگاه تربیت

 آموزان دانش روان سالمت و شخصیتی هاي ویژگی ي مقایسه ).1385فیوزآبادي. (شناس، چمنی و  حق
، 30و 29، شماره  8ي اصول بهداشت روانی، سال . فصلنامهعادي هاي دبیرستان و تیزهوش هاي دبیرستان

 .66تا  57صص 
 و احساس ییگرا لکما بین ي رابطه بررسی ).1390حسینی، ایمان. ( خلعتبري، جواد؛ قربانی شیروانی، شهره و

شناسی تربیتی، سال دوم، شماره ي روان،.فصلنامهگیالن دانشگاه پزشکی دانشجویان زندگی یفیتک با تنهایی
 .136 -117اول، صص

و  تهران دانشگاه دانشجویان در بین )EQ-1(آن -هیجانی بار ي بهره هنجاریابی پرسشنامه). 1381دهشیري. (
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه  کارشناسی ارشد، دانشکده روان امهن . پایانآن عامل ساختار بررسی

 طباطبائی.
 و روان سالمت چندگانه ساده، روابط بررسی). 1387کنش، ابوالقاسم؛ ادیب راد، نسترن. (رحیمی، رقیه؛ خوش

ارشناسی ارشد، نامه ک . پایانتهران شهر تیزهوش و عادي هاي دبیرستان دوم پایه آموزان دانش عاطفی بلوغ
 دانشگاه شهید بهشتی. 

نامه کارشناسی ارشد. تهران: انستیتو  پایان تحصیلی؛ در پیشرفت هیجانی هوش سطح ي مطالعه). 1380زارع. م. (
 پزشکی. روان

ي  ، جلد دوم. ترجمهی کاپالن سادوكپزشک رواني  خالصه). 2007سادوك، جیمز؛ آلکوت سادوك، بنیامین. (
 ). تهران: انتشارات ارجمند.1387رضاعی، فرزین. (

 امتحان اضطراب میانجی نقش ي یسهمقا ).1387پور، صالح و پاکدامن، شهال. (سرور، منا؛ خداپناهی، کریم؛ صدق
نامه کارشناسی ارشد  یانپا. و عادي تیزهوش آموزاندانش تحصیلی و موفقیت ییگرا کمال بین ي رابطهدر 
 اه شهید بهشتی.شناسی تربیتی، تهران: دانشگروان

 تهران: نشر دوان. ی پرورشی نوي.شناس روان). 1388اکبر. (سیف، علی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو آموزشگاهی ــــ یپژوهشی مطالعات آموزش -فصلنامه علمی 58

 در نوجوانان و افسردگی خود، اضطراب خود، حرمت از تصور تحولی بررسی). 1374فتحی آشتیانی، علی. (
 نامه، تهران: دانشگاه تربیت مدرس. . پایانو عادي تیزهوش

، 7سال  استعدادهاي درخشان، . مجلهتیزهوشان و سازگاري يودباورخ .)1377کاظمی حقیقی، ناصرالدین. (
 .   2شماره 

 انتشارات مهر کاویان. . تهران:روانی يها آزمونو  مصاحبه). 1388( کاویانی، حسین؛ موسوي، اشرف سادات.
-انشد تحصیلی پیشرفت و هیجانی هوش ي رابطه بررسی). 1387نژاد فرید. ( پورشهریاري و گلستان جهرمی؛

 . 98تا  79، صص 1، شماره 5شناسی تربیتی، دوره ي مطالعات روان. مجلهو عادي تیزهوش آموزان
-دانش در روان سالمت و اسنادي يها سبک يرابطه بررسی .)1386شارك، فرزانه؛ افروز، غالمعلی. ( معتمدي

تا  173، صص 2، شماره 3ه شناسی بالینی ایران، دورروان پزشکی و ي روان. مجلهعادي و تیزهوش آموزان
181. 

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.     ي روان. اصفهان: دانشکدهاستثنایی کودکان .)1389پور، بهمن. (ملک
 مروارید.        ي پریچهر معتمد گرجی. تهران: انتشاراتترجمه. نیست کامل هیچکس .)1383( وایزینگر، هنري.

ي یحیی . ترجمهشناسی روانی، جلد دوم آسیب)، 1386سوزان و ویتبورن. ( هالجین، ریچارد پی؛ کراس،
 سیدمحمدي. تهران: نشر روان.   

ي خودتنظیمی و پیشرفت  رابطه ).1392محمدیان، محسن؛ احدي، حسن. (نژاد، پریسا؛ طاهري، مرضیه؛ گلیاسمی
 .3و یادگیري دانشگاه شاهد، شماره ي آموزش  . دوفصلنامهي سوم راهنمایی آموزان دختر پایهتحصیلی دانش

 
Ahgiel - , Miller-amber, D - ambert, and kristiel- Speirs, Neuminste (2012) 

“Parenting style, Perfectionism and Creativity in high ability and high achieving 
young adults”Journal for the Education of the Gifted//PP344-365  

Beck .A.T.,Freeman,A.,&Assosciates.(1990).Cognetive therapy of personality 
disorder .New York:Guilford Press. 

Boulianne, C. M. Understanding Perfectionism in Gifted Children (Definition of 
Perfectionism and Exploring the Link to Giftedness) 

cadier,E-odell,E (2013) “ Measured emotional intelligence ability and point average 
in nursing students”Nurse Education today Journal 

Ciarrochi,J. Forgas.J. P. Mayer,J.D( 2007  ) .Emotional Intelligence inevery day life. 
New York: psychology press 

Clark, B(1993) .Growing up gifted .Ohio: Merrill publishing company 
Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1992) .Educational psychology (5th Ed.). Boston, 

MA:Houghton Mifflin. (Republished as Gage, N. L. & Berliner, D.C. 
(1994).  Pedagoginé psichologija. Vilnius, Lithuania: Alna Litera) [Also, 
Gage, N. L., & Berliner, D. C., Instructor’s manual for Educational 
Psychology (5th ed.). And, Bierly, M. M., Gage, N. L., & Berliner, D. 
C. Student study guide for Educational Psychology (5th Ed.)]. 

Goldberg .David, Paul .Williams( 1988) .A user's guide to the General Health 
Questionnaire، NFERNelson  publishing company  

Gross, M( 1993  )  . Exceptional gifted children .London: Routledge press 



 59.......هوش هیجانی و .مقایسه مؤلفه کامل گرایی، ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Mathiassen, Borge. Brandbo, perttakan, Waterloo, khut,Martinussen, Monica.Eriksn, 
Mads, Jun (2012)   " IQ as a Predictor of Clinical. Rated mental health problem in 
children and adolescent”British journal of Clinical Psychology/pp185-196  

Neameister, Kls-Finch,H(2006)  “ Perfectionism in high ability students: Relational 
Precursors and influences on achievement motivation”Gifted child quality 
Journal//pp223-251  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


