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آموزان با هوش آموزان تیزهوش و دانشدانش مقایسه هوش هیجانی و خالقیت

 متوسط
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 مقدمه
ظام   مام ن یت، میزان پی غغغرفت تحصغغغیلی      در ت های تعلیم و ترب

هغغای علمی و آموزان شغغغغاخف موفقیغغت در فعغغالیغغت دانش

آموزشغغغگاهی اسغغغت و یکی از عوامل مهم در تعیین موفقیت     

ست )      شناختی ا صیلی هوش   فکر که آنچه    با این حال1تح

سان   روان ست،  معطوم خود به را شنا ست  این کرده ا  که ا

 هوش داشتن  وجود با 1ن تیزهوشآموزااز دانش یتعداد چرا

 بر عکس و خورندمی شکست   خود کارهای در باال شناختی 

 خود هایدر تالش ترپایین هوشغغغی بهره با افراد از دیتعدا

 موفقیت برای بدانند باید افراد که اینجاست  شوند؟ می موفق

 تیزهوش بودن صرفا   زندگی یا و تحصیل  کار، هایمحیب در

    2) نیست کافی

های کمّی و کیفی در تفکر اسغغت تیزهوشغغی شغغامل تفاوت

شی دانش        3) سایی تیزهو شنا سنجش و  صرفا   و برای  آموزان، 

به دلیل      4)بکارگیری آزمون هوش شغغغناختی کافی نیسغغغت     

هایی که در مورد تیزهوشغغغی وجود دارد و عدم     تعدد تعریف 

کا رایج          فدرال آمری لت  ها، دو یان آن ناصغغغر    توافق م ترین ع

های مختلف تیزهوشی را استخراج کرده است و از آنها  فتعری

آموزان تیزهوش بهره       هغغای مربوط بغغه دانش   ریزی در برنغغامغغه 

ستعداد    می صر عبارت از: توانایی ذهنی عمومی، ا گیرد  این عنا

ته در         نایی برجسغغغ نایی تفکر خالت، توا خات، توا تحصغغغیلی 

نایی رهبری اسغغغغت )       با، و توا های زی نابراین م 3هنر فهوم    ب

شناختی، هیجانی، و اجتماعی مرتبب      تیزهوشی با سطوح بالقوه 

اسغغغت و الزم اسغغغت به نقش عوامل خیرشغغغناختی م ل هوش       

جانی  یا افزایش     2هی نایی   که مکمل  نده توا ناختی    ده های شغغغ

    4آموزان است توجه بی تری شود )دانش

سال       ستین بار در  صطالح هوش هیجانی نخ سب   1989ا تو

های افراد، رای بیان کیفیت و درک   احسغغاسب 3مایر و سغغالوی

های دیگران و توانایی مدیریت مناسغغغ  همدردی با احسغغغاس

                                                           
1. Gifted 

2. Emotional Intelligence 

3. Salovey, P., & Mayer, J. D.  

4. Goleman 

5. Self- awareness 

توسغغب  1995 ، سغغ س در سغغال 5خلق و خو به کار برده شغغد )

سال    4گلمن سرعت جنبه عام یافت و در  های اخیر، پژوهش به 

یک موضغغغوع مهم و مورد عالقه        به  جانی  در مورد هوش هی

    6تبدیل شده است )

ای از   هوش هیجغغانی را بغغه عنوان مجموعغغه7اُن ) -بغغار

قابلیت   ظرفیت  ند که   های خیرشغغغناختی  می   ها و مهارت  ها،  دا

نایی  یت   توا یات و    های فرد را در برخورد موفق با مقتضغغغ آمیز 

تارهای      های محیطی افزایش می ف غغغار دهد و موج  بروز رف

د  هوش هیجانی شودوستانه از سوی فرد می  یافته و انسان سازش 

های خود اسغغغت   شغغغامل شغغغناخت و مهار عواطف و هیجان       

سه مؤلفة        ست  شخصی که از هوش هیجانی باالیی برخوردار ا

هغغا را بغغه طور  شغغغنغغاختی، فیزیولوویکی و رفتغغاری هیجغغان             

با یکدیگر تلفیق می  موفقیت     هوش هیجانی از  8کند ) آمیزی 

،  7تماعی ، آگاهی اج 6، خودمدیریتی 5چهار مهارت خودآگاهی   

ت غغکیل شغغده اسغغت  منظور از خودآگاهی    8و مدیریت رابطه

های خود و آگاهی از آنها به     توانایی شغغغناسغغغایی دقیق هیجان    

ست  فردی که از هوش هیجانی باالیی برخوردار   هنگام تولید ا

واسغغطه و بدون های خود، آگاهی بیاسغغت، نسغغبت به احسغغاس

که فرد      مدیریتی یعنی این  فه دارد  خود ند واکنش وق های  بتوا

هیجانی خود را در مقابل همه مردم و شرایب مختلف مهار کند  

نایی ت غغغخیف دقیق         بارت اسغغغغت از توا ماعی ع گاهی اجت آ

فاقی در حال         هیجان  قا  چه ات های دیگران و درک این که دقی

ند طرز تفکر و          که فرد بتوا نا  به این مع روی دادن اسغغغغت  

ی زمانی که خودش   کند، حت های دیگران را درک  احسغغغاس

ساس  ست  و   9ها یا تفکر را ندارد و این همان همدلیهمان اح ا

جان              گاهی از هی کارگیری آ نایی ب طه توا یت راب های  مدیر

 ها اسغغغت  دیگران به منظور موفقیت در مهار و مدیریت تعامل       

هار مؤثر        با شغغغرایب و م باط واضغغغا  نایی، ارت همچنین این توا

    9ود )شهای دشوار را شامل میتعارض

6. Self- management  

7. Social awareness 

8. Relationship management  

9. Empathy 
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 که  افرادی کند می بیان  که  دارد وجود بسغغغیاری  شغغغواهد 

   10) ممتازند   زندگی  از ایحیطه  هر دارند در  هیجانی  مهارت 

قان در پژوهش  که   محق که        هایی  ند  ند ن غغغغان داد جام داد ان

فه  دانش های هوش هیجانی نظیر   آموزان تیزهوش از لحاظ مؤل

جان  جان        ادراک هی هار هی پذیرش، فهم و م بت  ها،  به   نسغغغ

 11) کنندآموزان با هوش متوسب نمرة باالتری کس  می  دانش

بین                  12و  تفغغاوت میزان هوش هیجغغانی در  بطغغه بغغا  در را

آموزان با هوش متوسغغغب برخی  آموزان تیزهوش و دانشدانش

دهنده تفاوت معنادار بین این دو گروه از    ن غغغانها  از پژوهش

که این دو     ها  آموزان اسغغغغت و برخی پژوهشدانش ند  قد معت

با        گروه از دانش ناداری  فاوت مع جانی ت آموزان در هوش هی

     23-13یکدیگر ندارند )

یت           بازدهی شغغغخصغغغی و موفق ها بر  نه تن جانی  هوش هی

رش و گذارد بلکه در پروتحصیلی، اجتماعی، و ش لی تأثیر می  

   افرادی که 24یا آفرینندگی نیز مؤثر است )  1افزایش خالقیت

هیجانی باال برخوردارند به سغغرعت و به سغغادگی ذهن  از هوش

سغغغازند و به این ترتی  راه را برای    خود را آرام و شغغغفام می 

یده     به بینش درونی و ا به روی خود    دسغغغترسغغغی  های خالت 

خالقیت به معنای توانایی دستیابی به چیزی به     25گ ایند ) می

 شغغغکل بدیع، فرآیندی ذهنی اسغغغت که در برگیرنده عناصغغغر       

    26)انگیزشی و عاطفی است 

سال   در را خالقیت به مربوط نظریه ترینجامع 2گیلفورد

ست  وی  داده ارائه 1959 ست  معتقد ا  از یکی خالقیت که ا

 فرایند از عبارت است  از نظر وی تفکر  تفکر اصلی  هایجنبه

 در موجود کس  شده   نمادهای و اطالعات ت ییر یا بازآرایی

ظه    مدت اسغغغغت    حاف بارت  به  دراز یت    دیگر، ع عال  های ف

   27) حل مسغغغ له همان خالقیت اسغغغت برای ذهن دارجهت

 دارند واگرا تفکر که دارند، افرادی 3افراد خالت تفکر واگرا

ند  فرت دیگران با  خود عمل  و در فکر  و عرم از و دار

 کار به را جدید و خالت هایروش و شغغوندمی عادت دور

                                                           
1. Creativity 

2. Guilford, J. P.  

3. Divergent thinking  

 برخوردار این خصغوصغیت   از که کسغانی  برند  برعکس،می

ستند   عرم از خود عمل و فکر در و دارند 4همگرا تفکر نی

    28)  کنندمی عادت پیروی و

  یکی دیگر از پی غغغگامان و پژوه غغغگران 1961) 5تورنس

 4برجسغغغته در زمینه خالقیت اسغغغت که خالقیت را مرک  از        

ل داند و تحوپذیری و بسغغغب میعامل سغغغیالی، ابتکار، انعطام

تا نوجوانی مورد        یک کنش از کودکی  به عنوان  یت را  خالق

 از عبارت دیدگاه تورنس خالقیت   از 29) دهدتأکید قرار می

 رد خألهاى موجود و م کالت  کمبودها، مسائل،  به حساسیت  

 نای درباره هایىفرضغغغیه ت غغغکیل و زدن حدس ب غغغرى، دانش

 اصغغالح ها،فرضغغیه و هاحدس و آزمایش ارزشغغیابى کمبودها،

 گیری اسغغغتنتیجه نهایت   در و مجدد آنها   آزمون  و احتمالى 

(30     

 اندنگریسته خالقیت به شناختى بُعد از تورنس و گیلفورد

 یک عنوان به را خالقیت پژوه غغغگران، از دیگر برخی و

 به رسیدن  برای فرایند یعنی از اند  منظورگرفته نظر در فرایند

 قبلی هایتجربه و نموده طی را مراحلی خالقیت الزم اسغغت

 و تازه الگوهای آنها، ترکی  و با گیرند قرار تحلیل مورد

 هاىایده تولید توانایی خالت آید  فرد دست  به جدید افکار

 برخوردار باالترى ذهنى پذیرىانعطام از و دارد بی ترى را 

 اسغغتفاده از با هایشایده تولید جریان در اسغغت  فرد خالت

می تولید ابتکارى و بدیع هایىایده تخصصی،   دانش و هوش

   31) کندمی خطور کسغى  ذهن کمتر به هاایده این که کند

     32وجه م ترک اخل  این تعاریف خلق و نوآوری است )

یت موضغغغوع         با خالق طه آن  که راب هوش مت یری اسغغغت 

ها بوده اسغغت و با وجود مطالعات بسغغیار در بسغغیاری از پژوهش

نه،   یاد       این زمی یار ز طه بین این دو مت یر بسغغغ هام در مورد راب اب

سیاری از پژوه گران دیگر معتقد بودند که      است  گیلفورد و ب

ر های هوشغغبهافراد خالت دارای تفکر واگرا هسغغتند که مقیاس

برخی از    32)گیری کننغغد تواننغغد آن را انغغدازهسغغغنتی نمی

4. Convergent thinking  

5. Torrance 
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 کنند یمپژوه غغغگران نیز بر رابطه بین هوش و خالقیت تأکید      

های                 33) ند مان فرای جه ه یت نتی که خالق ند  باور و بر این 

شغغغناختی هوش اسغغغت و تنها بر اسغغغاس پیامدهای آن به عنوان 

ستانه    34)شود  خالقیت در نظر گرفته می ساس مدل آ ای،   بر ا

هوش و خالقیت دو سغغازة جدا از هم هسغغتند و افراد تیزهوش  

ما  خالت  یک     لزو مدل  ند  طبق این  نه بحرانی     تر نیسغغغت تا آسغغغ

  وجود دارد که تا این آستانه هوش و خالقیت با  120)هوشبهر  

شبهر به باالتر از     ستند اما وقتی که نمره هو  120هم در ارتباط ه

یده نمی   می باط د که      رسغغغد، دیگر این ارت نا  به این مع شغغغود  

همبسغغتگی م بتی که بین هوش و خالقیت وجود دارد تا حدود 

  گرچند این مدل مقبولیت  35) ودشغغغظاهر می 120هوشغغغبهر 

تایج پژوهش        ما ن یافته اسغغغت ا های بعدی در این زمینه    زیادی 

برانگیز اسغغغت  البته با چندان روشغغغن نیسغغغت و همچنان چالش

وجود م غغغاهده رابطه م بت و یا نبود رابطه معنادار بین هوش و 

های مختلف، در هیچ پژوه غغغی به وجود   خالقیت در پژوهش 

    32ن این دو سازه اشاره ن ده است )رابطه منفی بی

ها حاکی از این اسغغغت که محیب کالسغغغی     نتایج پژوهش 

نده یکی از مهم  تأثیرگذ    برانگیزان مل  ار ترین و فراگیرترین عوا

از نظر برخی محققان، مدارسی   آموزان استدر خالقیت دانش

 آموزان خود بهاکه م غغوت خالقیت هسغغتند و به خالقیت دانش

سی      دهند و می سبت به مدار ستند ن برای خالقیت ارزش قائل ه

ست شان بر عملکرد تحصیلی دانش   که تمرکز عمده ، آموزان ا

    36دهند )آموزان خالقیت بی تری از خود ن ان میدانش

هغغایی کغغه بغغه مقغغایسغغغغه خالقیغغت در       برخی از پژوهش    

نش  نش      دا یزهوش و دا ت توسغغغب       آموزان  م هوش  آموزان بغغا 

آموزان تیزهوش و عادی دادند که بین دانشاند ن غغغان پرداخته

در مت یر خالقیت تفاوت معنادار وجود دارد  با این حال نتیجه        

آموزان با هوش ها ن ان داد که خالقیت دانشبرخی از پژوهش

سب به طور معناداری باالتر از دانش  ست  متو آموزان تیزهوش ا

ت از    با توجه به اهمیت دو سغغغازه هوش هیجانی و خالقی       33)

یک طرم و نتایج مختلف و متضغغغادی که در زمینه مقایسغغغه       

آموزان آموزان تیزهوش و دانشهوش هیجانی و خالقیت دانش

با هوش متوسغغب وجود دارد پژوهش حاضغغر با هدم مقایسغغه   

یت این دو گروه از دانش    جانی و خالق جام  هوش هی آموزان ان

 شده است  

 روش
ی هش توصغغیفپژو: کنندگانالف( طرح پژوهش و شرررکت

شغغامل ای اسغغت  جامعه آماری مقایسغغه –حاضغغر از نوع علّی 

شهرستان دام ان است که      تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان 

م غغ ول به تحصغغیل بودند که از  1392-93در سغغال تحصغغیلی 

  30آموز تیزهوش و دانش 30نفری شغغغامل   60 میان آنها نمونه   

حاظ      دانش که از ل با هوش متوسغغغب  یت و مقطع   آموز  جنسغغغ

یری گتحصیلی با گروه تیزهوش همتا شده بودند به روش نمونه 

س نامه        شدند و پر سترس انتخاب  های پژوهش را تکمیل در د

 کردند  

 شب( ابزار پژوه

این آزمون بر اسغغغاس نظریه خالقیت  خالقیت عابدی:  آزمون 

شده است و دارای   1363تورنس، توسب عابدی )    60  طراحی 

تکغغار، و         گویغغه و چهغغار خرده     ب مقیغغاس سغغغیغغالی، بسغغغب، ا

پغغذیری اسغغغغت  ضغغغریغغ  اعتبغغار هر یغغک از این         انعطغغام  

ی      مقیاس خرده به ترت اسغغغت،  84/0، و 82/0، 80/0، 85/0ها 

      33ه است )روایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفت

اُن  -پرس نامه توسب بار    این :اُن -بار هیجانی هوش پرس نامه  

یه و   90دارای  طراحی شغغغغده اسغغغغت، 1999سغغغغال  در  گو

 اسغغتقالل عمل، ی،پذیرمسغغ له، انعطام های حلمقیاسخرده

نش،   تحمغغل    یی،      ت نی،     خودآگغغاهی    خودشغغغکوفغغا  هیجغغا

 است   تکانه مهار حرمت خود، روابب بین فردی، گرایی،واقع

ای )از کامال  موافقم تا کامال   درجه 5که بر اساس طیف لیکرت 

    37) پردازدمخالفم  به ارزیابی نظر پاسخگویان می
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هایافته

یانگین سغغغنی دانش   کت  م نده در این پژوهش  آموزان شغغغر کن

هغغای مت یرهغغای بود  میغغانگین و انحرام معیغغار مؤلفغغه 73/15

 1آموز تیزهوش و عادی در جدول   دانشپژوهش در دو گروه 

 ارائه شده است  

 های توصیفی خالقیت و هوش هیجانی دو گروه: شاخص1جدول

 آموزان با هوش متوسبدانش آموزان تیزهوشدانش هاگروه

 انحرام معیار میانگین انحرام معیار میانگین مت یر

 02/3 13/19 21/2 17/21 سیالی  

 31/2 17/20 34/2 12/19 ابتکار

 13/1 91/17 25/1 22/18 پذیری  انعطام

 29/2 09/19 39/1 21/20 بسب

 37/1 21/18 36/1 20/22 خودآگاهی هیجانی                     

 21/2 11/19 30/1 19/21 روابب بین فردی 

 32/1 85/16 05/2 63/17 خودحرمت

 39/2 24/17 91/1 91/18 خودشکوفایی

 01/3 29/18 23/2 25/21 استقالل عمل                              

 97/2 33/17 33/1 75/19 گرایی                             واقع

 83/2 67/19 71/1 19/21 پذیریانعطام

 61/2 12/18 63/1 24/22 مس لهحل

 33/3 11/16 19/1 21/22 تحمل تنش                                 

 29/3 49/17 74/1 33/21 هامهار تکانه

 

شود بی ترین میانگین   م اهده می  1همانطور که در جدول 

و  63/1مربوط به حل مسغغغ له گروه تیزهوش با انحرام معیار       

کمترین میغغانگین مربوط بغغه مؤلفغغه تحمغغل تنش در گروه                      

 33/3آموزان با هوش متوسب است که انحرام معیار آن   دانش

 است  

های خالقیت و هوش هیجانی نتیجه مقایسغغغه میانگین مؤلفه  

نش    گروه دا نش       دو  هوش و دا یز ت موزان  هوش    آ موزان بغغا  آ

 در جدول زیر ارائه شده است  متوسب 

  

 جهت مقایسه میانگین خالقیت و هوش هیجانی دو گروهمستقل   t  : نتیجه آزمون2جدول

حرام      میانگین تعداد هاگروه مت یر ن ا

 معیار

قدار   م
t   

درجغغه  

 آزادی

سغغغغطغغا  

 معناداری 

 تیزهوش سیالی  

 هوش متوسب

30 

30 

62/22 

20/19 

86/3 

5/3 

89/2 58 

 

05/0 

 تیزهوش ابتکار

 هوش متوسب

30 

30 

23/26 

23/23 

96/2 

22/2 

12/2 58 

 

02/0 

 تیزهوش پذیری  انعطام

 هوش متوسب

30 

30 

54/16 

23/16 

23/2 

93/2 

32/1 58 

 

17/0 
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 تیزهوش بسب

 هوش متوسب

30 

30 

12/23 

2/20 

33/1 

65/2 

45/2 58 

 

02/0 

 تیزهوش خودآگاهی هیجانی                     

 هوش متوسب

30 

30 

12/24 

13/19 

71/1 

33/2 

2/1- 58 

 

00/0 

 تیزهوش روابب بین فردی

 هوش متوسب

30 

30 

86/22 

21/17 

63/1 

19/1 

42/1 58 

 

01/0 

 تیزهوش خودحرمت

 هوش متوسب

30 

30 

56/21 

68/18 

62/2 

81/2 

85/1 58 

 

02/0 

 تیزهوش خودشکوفایی

 هوش متوسب

30 

30 

79/21 

14/16 

45/2 

11/2 

56/1 58 

 

01/0 

 تیزهوش استقالل عمل                              

 هوش متوسب

30 

30 

55/21 

18/19 

17/1 

01/1 

69/0 58 

 

01/0 

 تیزهوش گرایی   واقع

 هوش متوسب

30 

30 

89/22 

25/19 

58/1 

69/1 

89/0 58 

 

02/0 

 تیزهوش پذیریانعطام

 هوش متوسب

30 

30 

85/19 

91/17 

33/2 

24/2 

52/1 58 

 

04/0 

 تیزهوش مس لهحل

 هوش متوسب

30 

30 

54/22 

51/20 

7/2 

56/2 

82/1 58 

 

01/0 

 تیزهوش تحمل تنش                                 

 هوش متوسب

30 

30 

56/20 

22/18 

12/1 

31/2 

89/1 58 

 

01/0 

 تیزهوش هامهار تکانه

 هوش متوسب

30 

30 

85/20 

95/17 

86/1 

31/2 

6/1- 58 

 

01/0 

 

توان گفت که تفاوت معناداری بین     می 2با توجه به جدول     

های سغغغیالی، ابتکار و بسغغغب خالقیت دو گروه      میانگین مؤلفه  

متوسغغب تفاوت آموزان با هوش آموزان تیزهوش و دانشدانش

فه    انعطام      پذیری دو گروه  معنادار وجود دارد و تنها در مؤل

هده نمی      ناداری م غغغغا فاوت مع مامی   شغغغود ت همچنین بین ت

فه  جانی دو    مؤل آموزان تیزهوش و گروه   دانشهای هوش هی

  آموزان با هوش متوسب تفاوت معنادار وجود دارد  دانش

 گیرینتیجه
آموز داد کغغه بین دو گروه دانشنتغغایج این پژوهش ن غغغغان 

تیزهوش و بغغا هوش متوسغغغب در مقیغغاس هوش هیجغغانی و               

یاس خرده جانی، روابب         مق گاهی هی مل: خودآ های آن شغغغغا

عمغغل،      فردی، حرمغغت خود، خودشغغغکوفغغایی، اسغغغتقالل          بین  

ها، مهار   مسغغغ له، تحمل تنش   پذیری، حل  گرایی، انعطام واقع

 وهشها با نتیجه پژ   این یافته  ها تفاوت معنادار وجود دارد     تکانه  

کغغه ن غغغغان دادنغغد میغغانگین نمرات هوش هیجغغانی  محققغغانی

ن آموزاآموزان تیزهوش به طور معناداری بی غغتر از دانشدانش

  و با 38و  21، 16، 14-12با هوش متوسب است همسو است )     

و  22، 19-17، 15نتیجه پژوهش برخی محققان ناهمسو است )  

24    

توان با اسغغغتفاده از مدل پردازش اطالعات      این یافته را می  

هیجانی تبیین کرد، بر اسغغغاس این مدل تعامل فرایندهای روانی 

هایی م ل اسغغتعداد هوشغغی، خالقیت و سغغرعت  و ارتباط مؤلفه

پاسغغخ به محیب نقش مهمی در توانایی درک افراد، شغغناخت و 

جان      یت هی گاه،      مدیر ید های خود و دیگران دارد  در این د

فه      درک دی به عنوان مؤل یت کردن  مدیر های اصغغغلی   گران و 
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شغغغوند و این گونه پنداشغغغته هوش شغغغناختی در نظر گرفته می

که از طریق       می ند  نایی را دار که افراد تیزهوش این توا شغغغود 

ند اطالعات    های محیطی آسغغغغان ها و محرک سغغغرنخ تر بتوان

 توان نتیجه   بنابراین می  39)هیجانی را دریافت و تحلیل کنند       

که افراد تیزهوش بهتر و سغغغریع    فت  ب   گر قادر  ه تر از دیگران 

ها هستند و در صورت مواجه شدن با ها و هیجاندرک موقعیت

وانند تشوند بهتر می شرایب احساسی که با شکست رو به رو می     

جان     هار هی مدلی و       به تنظیم و م یده، ه لذت درنگ های غغغغان، 

    38امیدواری ب ردازند )

بی تر   تیزهوش، آموزاندانش که انددادهپژوه گران ن ان   

یان  با  اوقات   م بت  و ای خوبرابطه  اجتماع  و خود اطراف

ند، می برقرار به عنوان   آموزاندانش این کن  رهبران بی غغغتر 

 از خارج هایفعالیت در و شوند می انتخاب و مدرسه  کالس

 هایورزش رویدادهای فرهنگی، در شغغغرکت مانند کالس

 از بی غغغتر ابتکاری  کارهای   و برنامه   فوت امور گوناگون، 

های   ناهمسویی یافته 40) کنندمی فعالیت های خودهمکالسی

با برخی از پژوهش  فاوت     ها می این پژوهش  ناشغغغی از ت ند  توا

های مورد مطالعه یا ابزار مورد اسغغتفاده باشغغد  از این رو   گروه

 نتایج باید با احتیاط تفسیر شود 

حغغاکی از این اسغغغغت کغغه نمرات   نتیجغغه دیگر پژوهش 

های سغغیالی، آموزان تیزهوش در مقیاس خالقیت و مؤلفهدانش

سب آن باالتر از دانش  ست    ابتکار و ب سب ا آموزان با هوش متو

طام      فه انع ما در مؤل ناداری      ا فاوت مع پذیری بین دو گروه ت

، 2ت )همسو اسمحققان م اهده ن د  این یافته با نتیجه پژوهش 

با نتیجه پژوهش      41و  34 احمدی و همکاران   شغغغهریاری  و 

آموزان با هوش متوسغغغب که ن غغغان دادند خالقیت دانش  33)

ست    بی تر از دانش  ین در تبیآموزان تیزهوش است ناهمخوان ا

آموزان تیزهوش علغغت احتمغغالی بغغاالتر بودن خالقیغغت دانش

سبت به دانش  سب می ن ر توان گفت عالوه بآموزان با هوش متو

طه  که بین بهره راب یت وجود دارد،    ای  ندی از هوش و خالق م

ین ترین و فراگیرترمحیب کالسغغغی برانگیزاننغغده یکی از مهم

سی که    انشعوامل تأثیرگذار در خالقیت د ست  مدار آموزان ا

آموزان خود بها  م غغغوت خالقیت هسغغغتند و به خالقیت دانش      

س     می سبت به مدار ستند ن  یدهند و برای خالقیت ارزش قائل ه

ست شان بر عملکرد تحصیلی دانش   که تمرکز عمده ، آموزان ا

مدارس دهند  آموزان خالقیت بی غغتری از خود ن غغان میدانش

را نسبت به   تریتیزهوشان امکانات آموزشی و تربیتی با کیفیت  

همچنین برخی محققغغان درک    42)مغغدارس عغغادی دارنغغد 

ناسغغغ    یت را        م به خالق بت  مدارس نسغغغ مان این  علت  تر معل

  همچنین  43) آموزان این مدارس دانستندخالقیت باالی دانش

 گیرندمی قرار یکدیگر کنار در تیزهوش کودکان که زمانی

سطة حس  به شوت  وا  تحرک ذهنی و بی تر  ذوت و رقابت، 

 خواندن و درس است  طبیعی. دهندمی خود ن ان  از فراوانی

اسغغتعدادهای  و فکری تراوشغغات از مملو فضغغایی در تالش

جاد  درخ غغغغان، موج    به  بالطبع  و بی غغغتر های انگیزه ای

شغغد  خواهد ذهنی و خالقیت اسغغتعدادهای کارگیری حداک ر

(44    

یت        جانی و خالق فاوت هوش هی به طور کلی بخ غغغی از ت

آموزان بغغا هوش متوسغغغب را      آموزان تیزهوش و دانش     دانش 

های  توانمندی های این دو گروه در  توان بر اسغغغاس تفاوت می

یه کرد و بخش دیگر این       به ویژه هوشغغغبهر توج ناختی و  شغغغ

های آموزش و ها و روشها بر اسغغغاس اثربخ غغغی برنامهتفاوت

پرورش ویژه مراکز تحغغت پژوهش سغغغغازمغغان ملی پرورش        

سم اد ، بافت محیطی، تربیت محیطی،        ستعدادهای درخ ان ) ا

یان دانش       یا و مرب های اول ظار ق انت بل تبیین آموزان تیزهوش  و  ا

آموزان و تفسغغیر اسغغت  نحوه گزینش و جداسغغازی این دانش  

های وسغغغیع اجتماعی از   ورود آنها به مدارس خات و حمایت      

ظار می       که انت خات  به عنوان افرادی  رود حضغغغور این گروه 

ر های معتبها و دان غغگاهبی غغتری در الم یادهای علمی و رشغغته 

بروز خالقیت در   تواند م غغغوقی مهم برای داشغغغته باشغغغند می    

 آموزان تیزهوش باشد  دانش

جانی و           یت هوش هی تایج این پژوهش و اهم به ن جه  با تو

خالقیت در بهزیسغغتی افراد آنچه نیازمند توجهی وافر از سغغوی 

مسغغ والن و اولیا و مربیان اسغغت این اسغغت که برای پرورش و   
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یت همه دانش     جانی و خالق یه  افزایش هوش هی آموزان، در کل

مه  مدارس   نا ناسغغغ  صغغغورت گیرد  چنان چه        ریزیبر های م

یت دانش    جانی و پرورش خالق آموزان خود آموزش هوش هی

صیبت    صادم واگذار کنیم نتایج م واهد باری به همراه خرا به ت

شد که نگرشی جدید به         س  این با شاید یک برنامه منا شت  دا

عملکرد مدرسغغغه ایجاد کنیم و به مدرسغغغه به عنوان مکانی که  

ند کآموزش مواد درسی و پی رفت تحصیلی کمک می  فقب به

نگاه نکنیم بلکه مدرسغغغه را به عنوان محلی در نظر بگیریم که       

کل وجود دانش    به  هدم خود قرار  آموزش دادن  آموزان را 

های هایمان )چه مدرسغغهها و کالسدهد به عبارتی در مدرسغغه

ا رهای خیرتیزهوشان  اندی ه و احساس    تیزهوشان و چه مدرسه  

کنار هم بن انیم و در کنار آموزش ریاضی و علوم و سایر مواد    

جان       یت هی مدیر به    درسغغغی نحوة ابراز صغغغحیا و  ها را نیز 

 آموزان بیاموزیم  دانش

 آموزان را فراهم کنند تفکر خالت دانش زمینه  باید   مدارس 

آموزان دانش بغه  را هغا هیجغان  مهغار  و مغدیریغت   و چگونگی

ند    یاموز مان  و ب ید    معل مل    با  با عا نه    ت ما  آموزان،دانش با  محتر

اشغغند  ب آنها در رفتارها نوع این تقویت برای الگوهای مناسغغبی

س له  این به توجه عدم صورت  در ستم   در م  ربیت،ت و تعلیم سی

 و نبزرگساال  عنوان به فردا هستند  آموزدانش امروز که کسانی 

 ودب نخواهند قادر زندگی و تحصیل  کار، هایمحیب در جوانان

 جامعة و دکنن پیدا دسغغت باالیی هایموفقیت به مطلوبی نحو به

 دهند   ارتقاء باالتری سطا به را خود

ند سغغغغایر پژوهش       مان حاضغغغر هم  با برخی    پژوهش  ها 

پذیری ترین آنها تعمیمها همراه بوده اسغغغت که مهممحدودیت

دختر انجام  آموزان آن اسغغغت  این پژوهش تنها بر روی دانش  

ست که در    ست و حجم نمونه اندک بود بنابراین الزم ا گرفته ا

صوت تعمیم آن به دانش  شود     خ سر با احتیاط عمل  آموزان پ

شی تأثیرگذار بر هوش هیجانی   در این پژوهش مت یرهای آموز

به معلم    یت نظیر دانش و تجر نات آموزشغغغی،      و خالق کا ها، ام

ناسغغ  و نظایر آن های نوین تدریس، بسغغتر آموزشغغی م روش

ه های آینده ب  شغغغود پژوهشکنترل ن غغغد بنابراین پی غغغنهاد می   

هاد می      ند  همچنین پی غغغن ها ب رداز ر شغغغود دکنترل این مت یر

هایی م ل سغغغطا اقتصغغغادی        پژوهش تأثیر مت یر عدی  -های ب

اجتماعی خانواده، سغغطا سغغواد والدین، سغغبک فرزندپروری    

یجانی و خالقیت   والدین و فرهنگ بر میزان مت یرهای هوش ه   

 و تربیتی مخصوصا  و عملی سطا مورد بررسی قرار گیرد  در

 هایمهارت های آموزشیبرنامه شود با تهیة پی نهاد می  بالینی،

س   هیجانی، و اجتماعی  اختیار در کارآمد و راهبردهای منا

 چارچوب  توانند به  میها  برنامه   گیرد  این قرار آموزاندانش

 بر های مبتنی درمان  زمینة  در موجود ایمداخله   های برنامه  

 پردازش شغغناختی و هیجانی و اجتماعی هایمهارت تقویت

بر  و شغغغوند اضغغغافه ها همهیجان تنظیم و هیجانی اطالعات

.بیفزایند آنها کارآمدی
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Abstract 

Background and purpose: Emotional intelligence and creativity are among effective factors in 

real life outcomes such as academic achievement, business success, successful interpersonal 

relationships, and general mental health. Present study aimed to compare emotional intelligence 

and creativity in gifted students and students with average intelligence. 

Method: present research was a descriptive study with casual-comparative design. Study 

population consisted of all the high school students who were studying in the schools of Damghan 

in 1392-93 academic year. Sample consisted of 60 students that were selected using convenient 

sampling method (30 gifted students and 30 students with average intelligence) and completed 

Creativity Scale (Abedi, 1984) and Emotional Intelligence Test (Bar-On, 1999). 

Results: results of independent sample t test indicated that comparing students with average 

intelligence, gifted students gained significantly higher scores on emotional intelligence and 

creativity (except the flexibility subscale) (p < 0.05). 

Conclusion: the performance of students with average intelligence can foster through 

administering effective training programs on emotional intelligence and creativity. The 

implications are discussed further in the paper. 

Keywords: Emotional intelligence, creativity, gifted students 
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