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  آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس معمولیهای هوش هیجانی دانشمقایسه مؤلفه

 2، دکترداوود تقوایی1مریم زادبر

 چکیده

آموزان مدارس تیزهوشان با مدارس عادی پرداخته شده است. طرح های هوش هیجانی در دانشدر پژوهش حاضر به مقایسه مؤلفه

آموزان مشغول به تحصیل در مدارس عادی و تیزهوشان شهر رشت در شامل کلیه دانشای است. جامعه آماری از نوع علی مقایسه

آموزان مدارس تیزهوشان به نفر از دانش 50آموزان عادی و نفر از دانش 50است، که در این میان  1392-93سال تحصیلی 

اند. نتایج حاصل ( مورد آزمون قرار گرفته1999آن ) –گیری تصادفی ساده با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بار صورت نمونه

آموزان مدارس تیزهوشان به صورت معناداری باالتر از مدارس دو گروه مستقل نشان داد، میزان هوش هیجانی دانش tاز آزمون

خود، بینی، احترام به گرایی، خوشهای استقالل، تحمل فشار روانی، واقععادی است. همچنین، تفاوت معناداری در مؤلفه

آموزانی که در آموزان تیزهوش میانگین نمرات باالتر بود. درمجموع، دانشپذیری و همدلی وجود داشت و در دانشانعطاف

 اند، از هوش هیجانی بیشتری برخور دارند که در افزایش سازش یافتگی آنان مؤثر است. مدارس تیزهوشان مشغول به تحصیل بوده

 آموزان عادیآموزان تیزهوش، دانششهوش هیجانی، دان ها:کلیدواژه

                                                           
ی مسئول به ی علمی، گروه، دانشگاه یا موسسه و ایمیل نویسندگان بصورت زیرنویس و مشخص کردن نویسنده. اشاره به مرتبه 1

رنگ برای کم Times New Romanهای فارسی و فونت رنگ برای زیرنویسکم B Zarهمراه شماره تماس )فونت 

 (.10ی های التین، اندازهزیرنویس
ی مسئول به ی علمی، گروه، دانشگاه یا موسسه و ایمیل نویسندگان بصورت زیرنویس و مشخص کردن نویسنده. اشاره به مرتبه 2

ی رنگ براکم Times New Romanهای فارسی و فونت رنگ برای زیرنویسکم B Zarهمراه شماره تماس )فونت 

 (.10ی های التین، اندازهزیرنویس
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 مقدمه

استعداد، رغبت و  همچنان که افراد بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند، از نظر خصایص روانی مانند هوش،

دهد که شان میهای فالسفه قدیم نهای آشکار وجود دارد. مطالعه نوشتهها تفاوتهای روانی و شخصیتی نیز بین آندیگر ویژگی

های فردی های فردی آگاه بوده است. چنانکه افالطون در کتاب جمهوریت تفاوتهای بسیار دور از تفاوتانسان حتی از گذشته

، 1هایش گمارده شد)آناستازیها را مورد توجه قرار داد و گفته است که فرد باید به شغلی متناسب با استعدادها و تواناییانسان

حل مسائل و مشکالت انسانی است.  ترین مسائل زندگی نوین امروزی،یکی از اساسی(. 1380از پاشاشریفی، به نقل  ۱۹۵۸

هم  و (IQ)کرده بودن( در فرهنگ امروزی یعنی فاضل، مسئول و دلسوز بودن. چنین بیانی هم مهارت عقالنی )تحصیل 3فرهیخته

ای مالک رسد دیگر صرف تبحر در تکالیف مدرسهسازد. پس به نظر میرا به ذهن متبادر می (EQ)های اجتماعی و هیجانی مهارت

کدام بیشتر از آنچه در مورد کارکرد مغز، حافظه انسانی، تفاوت بین های بیرونی نیست. دالیل این امر فراوان است اما هیچقضاوت

نیستند، زیرا عوامل اجتماعی و هیجانی نیز کننده ایم، قانعآموختن برای عملکرد وآموختن با هدف معاش زندگی روزمره آموخته

، ترجمه نجفی 2001و فورگاس،  1ای برخوردارند)کیاروچیدر این عرصه نسبت به حل مسائل و مشکالت فنی، از اهمیت ویژه

و های هیجانی مرتبط با خود (. کم بودن هوش هیجانی، که ناشی از ناتوانی فرد در ادراک، جذب و مدیریت موقعیت۱۳۸۵زند، 

 (.۱۳۸۴تواند به ارتباط و تعامل فرد با دیگران آسیب بزند)بشارت، دیگران است، می

تر با خالقیت و رضایت از زندگی همبستگی معنادار)کواک و ادا، اند که هوش هیجانی پایینهایی به این نتیجه رسیدهدر تحقیق

تری در مقیاس همدلی عاطفی)لوپرون و نمرات پایین آموزان تیزهوش نمرات باالتری در مقیاس هوش هیجانی ودانش( و 2012

( و بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی، 1378؛ به نقل از گلستان جهرمی، پورشهریاری و اصغرنژاد فرید، 2012، 2النین

( 1380 همچنین بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی )زارع،وجود دارد.  (2011، 3همبستگی مثبت معناداری)پونیا و سانگوان

( دارند. 1390؛ به نقل از هادی، 2000، 4اوکادا و روالندا)ارتباط معناداری نفس همبستگی باال و بین هوش هیجانی با عزت

معتقد بودند نمرات کودکان تیزهوش در آزمون هوش هیجانی، به طور معناداری با  (2006) 5ساکلوفسکی، اسچون و کونیکی

، تغییرات بسیار دهدای جهانی شدن نشان می. نگاهی گذرا به تحوالت چند دهه اخیر در زمینهکودکان باهوش بهنجار تفاوت دارند

ها، روابط و سبک زندگی مردم جهان به وقوع پیوسته است و گسترش جهانی این تغییرات دامنه و شدت عمیقی در باورها، ارزش

شوند که های انسانی هر کشور و جامعه تصور میخوردارند، سرمایهای برهای شناختی برجستهیابد. افرادی که از تواناییبیشتری می

ها کمک هایی مطابق با پیش زمینه درونی و استعداد بالقوه شان به شکوفایی آنها در گروهتر آنان و گمارش آنشناخت سریع

                                                           
1. Ciarrochi 
2 . Lopron and Elnin 
3 . Punia and sangwan 
4 . okada & Rolunda 
5 . Schwean, Saklofske and Koniki 
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شرفت افراد همزمان با تغییر در روابط های هوشی و ذهنی یک دیگر از ابعاد اصلی پیکند. در عین حال، فارغ از تواناییبیشتری می

پذیر است که افراد توانایی کافی برای میان فردی توانایی برقراری ارتباط مطلوب با دیگران است. دستیابی به این هدف زمانی امکان

توان هوش هیجانی ترین سازه مرتبط با این موضوع را میادراک محیط درونی و بیرونی خود را داشته باشند. در این راستا، مهم

(. در واقع هوش هیجانی با 1383)سیف، کنندی وسیعی از هیجانات را تجربه میکودکان در محیط مدرسه دامنه دانست.

تواند به سازگاری اجتماعی فرد کمک کند، در این رابطه از رفتارهایی نظیر همکاری، های اجتماعی میکارگیری مهارتبه

اند تفاوت معنادار بین نوجوانان ها نشان دادهشود. برخی پژوهشداری و خوداتکایی استفاده مینپذیری، همدلی، خویشتمسئولیت

در سنین مختلف از نظر هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی است. به عبارت دیگر، افراد هر گروه سنی، تحوالت عاطفی و هیجانی 

ی چگونگی ها در ارتباط است. اما در زمینهاطفی گوناگون آنی سازگاری و برخوردهای عدهند که با نحوهخاصی را نشان می

خورد که لزوم پژوهش بیشتر را هایی به چشم میها در میان افراد تیزهوش و عادی به نظر تفاوتها با هم و تعامل آنرابطه آن

 طلبد.می

ها در وش در مقایسه با افرادی که هوش آنبا توجه به آنچه تاکنون در خصوص هوش هیجانی در افراد مختلف به ویژه افراد تیزه

آموزان مدارس تیزهوشان و های هوش هیجانی در دانشحد متوسط وجود دارد این پژوهش با هدف تعیین تفاوت مؤلفه

آموزان مدارس معمولی با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. همچنین سوال پژوهش حاضر چنین مطرح شد: آیا تفاوت دانش

 آموزان مدارس عادی وجود دارد؟آموزان مدارس تیزهوشان در مقایسه با دانشهای هوش هیجانی دانشر مؤلفهمعناداری د

ها در پیچیدگی زندگی با مسائل و مشکالت متعددی دست به گریبانند از قبیل پرخاشگری و افسردگی و غیره که این امروزه انسان

ر برگیرد. این معضالت روانشناسان و متخصصان علوم انسانی را برآن داشت که مشکالت ممکن است افراد با هوشبهر باال را هم د

هایی برای کاهش آن مطالعه و پژوهش کنند. هوش هیجانی در زندگی روزمره و روابط اجتماعی حلدرباره علل این مسائل و راه

وان و نقش غیرقابل انکار هوش هیجانی در هایی که قبالً در این زمینه کار شده است، اهمیت فرانقش بسزایی دارد در پژوهش

زندگی بشر امروز ثابت شده است. کسانی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند از توانایی درک خود و دیگران برخوردارند و با 

یسه بیشتر شوند. بیان چنین مسائلی لزوم پژوهش و مقاخود و مردم ارتباط خوبی دارند و با شرایط زندگی به خوبی سازگار می

ها تر آنان و ارائه راهکارهای کاربردی جهت تقویت و پرورش این قبیل تواناییهوش هیجانی در افراد مختلف جهت شناخت دقیق

 های پژوهش به شرح زیر هستند:کند. فرضیهرا تشدید می

 ت وجود دارد.آموزان مدارس معمولی تفاوآموزان مدارس تیزهوشان و دانشبین نمره کلی هوش هیجانی دانش -1

 آموزان مدارس معمولی تفاوت وجود دارد.آموزان مدارس تیزهوشان و دانشهای هوش هیجانی دانشبین نمرات مؤلفه -2

 

 

 روش 
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آموزان مدارس بین، دانشمتغیر مالک در این پژوهش، هوش هیجانی است و همچنین متغیرهای پیش نوع و طرح پژوهش:

ای ت. روش علی مقایسهای( اسپژوهش حاضر، از نوع پس رویدادی )علی مقایسهش است. آموزان مدارس تیزهومعمولی و دانش

ها پژوهشگر با در نظر گرفتن متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن پرداخته هایی گفته شده که طی آنمعموالً به پژوهش

 عنوان متغیر وابسته بررسی شده است.هیجانی به است. در این پژوهش تیزهوش و عادی بودن به عنوان متغیر مستقل و هوش

نفر  ۲۲۰آموز عادی و نفر دانش 308جامعه آماری این پژوهش شامل  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

نفر انتخاب شدند. در این  50گیری تصادفی ساده در هر گروه آموز تیزهوش دختر شهر رشت است که به صورت نمونهدانش

های سال که در رشته ۱۸تا  ۱۵آموزان دختر پایه دوم تا چهارم دبیرستان سنین برای انتخاب نمونه از بین کلیه دانشپژوهش 

 308آموزان در مدرسه عادی تحصیلی ریاضی و فیزیک و علوم انسانی و علوم تجربی مشغول به تحصیل بوده که تعداد کل دانش

نفر بوده که  ۲۲۰آموزان در مدرسه تیزهوشه انتخاب شده است و همچنین تعداد کل دانشنفر به عنوان نمون ۵۰نفر و از این تعداد 

 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است.  ۵۰از این تعداد هم 

 ابزار پژوهش

  ان:–ی هوش هیجانی بار پرسشنامه

گیری هوش هیجانی و اجتماعی است و ساخته شده است. یک مدل و ابزار جامع اندازه ۱۹۹۹ان در سال  -این پرسشنامه توسط بار

عامل را که توسط  ۱۵ان -های هیجانی شخصی و اجتماعی ارتباط دارد. بارهوش هیجانی یک مفهوم چند عاملی است که با توانایی

ندی بسته پاسخ با مقیاس درجه بسوال  ۹۰ان قابل سنجش است را معرفی کرده است. این پرسشنامه از -پرسشنامه بهره هیجانی بار

های زیر است: تواند بسنجد که شامل خرده مقیاسعامل هوش هیجانی فرد را می پانزدهلیکرت تشکیل شده است که در نهایت هر 

روابط بین فردی .۸گرایی .واقع۷.خودآگاهی هیجانی ۶.خودشکوفایی ۵.تحمل استرس ۴.استقالل ۳.شادمانی ۲.حل مسئله ۱

 .خود ابرازی۱۵.همدلی ۱۴پذیری اجتماعی .مسئولیت۱۳پذیری .انعطاف۱۲تکانه  .کنترل۱۱.احترام به خود ۱۰بینی.خوش۹

( در شهر اصفهان انجام شد که میزان آلفای ۱۳۸2پایایی و روایی در ایران از طریق محاسبه آلفای کرونباخ توسط سموعی )

پایایی آزمون گزارش کرده است که  فرد -گزارش گردیده است. همچنین محقق با استفاده از روش زوج ٪۹۳کرونباخ برای کل 

( انجام گرفته در 1381معنادار است. در بررسی پایایی و روایی پرسشنامه بهره هیجانی کار دیگر توسط لشگری ) >p ۱/۰در سطح

این پژوهش برای به دست آوردند پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است و نخست میزان اعتبار برای تمامی مواد 

به دست آمده است و بررسی ستون همبستگی ضعیفی است که با حذف آن میزان اعتبار آزمون افزایش  ۹۱۸/۰سشنامه برابر با پر

از برآورد گردید و این بیانگر آن است که آزمون از اعتبار خوبی برخوردار است.  ۹۲/۰خواهد یافت. در نهایت اعتبار آزمون برابر

( 1و کامالً مخالفم  5به یک )کامالً موافقم  5از گذاری ای لیکرت تنظیم شده اند نمرهدرجه 5 ها بر روی یک طیفآنجا که گزینه

شود. نمره کل هر ( انجام می5و کامالً مخالفم  1)کامالً موافقم  5و در بعضی سؤاالت با محتوای منفی یا معکوس از یک به 

مقیاس است. کسب  15نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات  مقیاس، برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤاالت آن مقیاس و
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امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و برعکس است. مثالً کسب امتیاز باالتر 

 در مقیاس خود ابرازی، نشان دهنده خود ابرازی بیشتر در فرد است.

ماهنگی با مدارسی دخترانه شهر رشت که با انجام پژوهش حاضر موافقت داشتند، دو مدرسه عادی و پس از ه ی اجراء:شیوه

نفر  50های اول، دوم و سوم متوسطه به طور در دسترس در هر گروه آموزان کالستنها مدرسه فرزانگان رشت از بین دانش

شنامه هوش هیجانی را تکمیل کرده و به محقق تحویل آموزان پرسانتخاب شدند و ضمن ایجاد یک رابطه گرم و صمیمی، دانش

 دادند.

های گرایش مرکزی ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی شاخصبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

های تر در مؤلفههای جامعلیلدو گروه مستقل تح tو پراکندگی محاسبه شدند. سپس، در سطح آمار استنباطی و با استفاده از آزمون

 هوش هیجانی صورت گرفت.

 نتایج

 اطالعات جمعیت شناختی

 اند.آموزان تیزهوش و عادی بودهنفری دختر از دانش 50های این پژوهش دو گروه آزمودنی

 های توصیفییافته

 آموزان عادی و تیزهوش نشان داده شده است.های توصیفی مربوط به دانشآماره 1جدول 

 آموزان عادی و تیزهوشهای هوش هیجانی در دانشهای توصیفی مؤلفهآماره. 1دول ج

 آموزان عادیدانش آموزان تیزهوشدانش هوش هیجانی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین هامؤلفه

 46/3 62/22 13/3 22 حل مسئله

 2/5 9/22 47/4 74/24 خوشبختی

 84/4 42/21 94/3 64/24 استقالل

 54/5 68/18 13/4 44/21 تحمل فشار روانی

 9/4 52/22 4 22/24 شکوفایی

 79/3 76/21 65/4 2/23 خودآگاهی هیجانی

 62/4 5/19 95/4 96/21 گراییواقع

 22/4 9/22 01/4 28/23 روابط بین فردی

 88/3 04/22 98/3 08/24 بینیخوش

 41/4 84/22 62/3 72/24 احترام به خود



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

[ ناسیدانشکده علوم تربیتی و روانش ] 

[ 95اردیبهشت  23 ] 

6 

 

 85/5 22/18 67/5 46/19 کنترل تکانش

 25/4 19 67/3 02/21 پذیریانعطاف

 27/4 3/24 22/2 96/22 پذیری اجتماعیمسئولیت

 83/3 88/23 65/2 56/22 همدلی

 9/4 32/19 88/3 78/20 خود ابرازی

 43/50 9/321 69/43 06/341 کل

 های استنباطییافته

های آن ضروری است. بنابراین، در ابتدا آزمون لوین به منظور آگاهی فرضمتریک رعایت پیشهای پارابه منظور استفاده از آزمون

ها در متغیر مورد اسمیرنوف به منظور آگاهی از نرمال بودن توزیع داده –ها و سپس آزمون کولموگروف از وجود همگنی واریانس

برای  09/0های دو گروه و سطح معناداری همگنی واریانس نشان دهنده 87/0مطالعه در دو گروه بررسی شد که سطح معناداری 

 ها است.هستند حاکی از نرمال بودن توزیع داده 05/0آموزان عادی که باالتر برای دانش 087/0آموزان تیزهوش و دانش

 جود دارد.آموزان مدارس معمولی تفاوت وآموزان مدارس تیزهوشان و دانشفرضیه اول: بین نمره کلی هوش هیجانی دانش

 . آزمون تی مستقل دو گروه نمونه2جدول 

 t Sig درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 تیزهوش

50 
06/341 69/43 98 03/2 045/0 

  43/50 9/321 عادی

 05/0معناداری  ها در سطحتفاوت میانگین 98و با درجه آزادی  03/2مشاهده شده برابر با  tنشان داده است که مقدار  2جدول 

آموزان عادی است، این آموزان تیزهوش باالتر از دانشگیری شده است که هوش هیجانی دانشمعنادار است. بنابراین، نتیجه

 گیری نیست.تفاوت حاصل شانس و خطای اندازه

معمولی تفاوت وجود  آموزان مدارسآموزان مدارس تیزهوشان و دانشهای هوش هیجانی دانشفرضیه دوم : بین نمرات مؤلفه

 دارد.

  

 

 

 دو گروه نمونههای هوش هیجانی مؤلفه. آزمون تی مستقل 3جدول 

 T sig درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه هوش هیجانی

-93/0 98 13/3 22 50 تیزهوش حل مسئله  35/0  
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 46/3 62/22 عادی

 خوشبختی
89/1 98 47/4 74/24 50 تیزهوش  06/0  

 2/5 9/22 عادی

 استقالل
64/3 98 94/3 64/24 50 تیزهوش  00/0  

 84/4 42/21 عادی

 تحمل فشار روانی
82/2 98 13/4 44/21 50 تیزهوش  006/0  

 54/5 68/18 عادی

 شکوفایی
89/1 98 4 22/24 50 تیزهوش  06/0  

 9/4 52/22 عادی

 خودآگاهی هیجانی
 09/0 69/1 98 65/4 2/23 50 تیزهوش

  79/3 76/21 عادی

 گراییواقع
 01/0 56/2 98 95/4 96/21 50 تیزهوش

 62/4 5/19 عادی

 روابط بین فردی
 64/0 46/0 98 01/4 28/23 50 تیزهوش

 22/4 9/22 عادی

 بینیخوش
 01/0 59/2 98 98/3 08/24 50 تیزهوش

 88/3 04/22 عادی

 احترام به خود
 02/0 32/2 98 62/3 72/24 50 هوشتیز

 41/4 84/22 عادی

 کنترل تکانش
 28/0 07/1 98 67/5 46/19 50 تیزهوش

 85/5 22/18 عادی

 پذیریانعطاف
 01/0 54/2 98 67/3 02/21 50 تیزهوش

 25/4 19 عادی

 پذیری اجتماعیمسئولیت
 052/0 -96/1 98 22/2 96/22 50 تیزهوش

 27/4 3/24 عادی

 04/0 -2 98 65/2 88/23 50 تیزهوش همدلی
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 83/3 56/22 عادی

 خود ابرازی
 1/0 65/1 98 88/3 78/20 50 تیزهوش

 9/4 32/19 عادی

پذیری و بینی، احترام به خود، انعطافگرایی، خوشهای استقالل، تحمل فشار روانی، واقعنشان داده است که مؤلفه 3جدول 

آموزان آموزان تیزهوش باالتر از دانشهای در دانشمعنادار است و نمرات میانگین این مؤلفه 05/0لی در سطح معناداری همد

های حل مسئله، خوشبختی، شکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، کنترل تکانش، عادی است. اما در مؤلفه

  آموزان تیزهوش و عادی وجود ندارد.داری در بین دانشپذیری اجتماعی و خود ابرازی تفاوت معنامسئولیت

 گیریبحث و نتیجه

آموز مشغول به تحصیل در مدارس دانش 50های گردآوری شده از اجرای آزمون هوش هیجانی روی وتحلیل دادهپس از تجزیه

آموزان ن هوش هیجانی دانشآموز مشغول به تحصیل در مدارس تیزهوشان باید گفت، تفاوت معناداری میادانش 50عادی و 

آموزان مشغول به تحصیل در مدارس عادی وجود دارد. به عبارتی هوش هیجانی مشغول به تحصیل در مدارس تیزهوشان با دانش

 2آموزان در مدارس عادی است. چراکه، همانگونه که در جدول آموزان تیزهوش به مراتب باالتر از هوش هیجانی دانشدانش

آموزان دو گروه است. بیانگر وجود اختالف معنادار در نمرات اکتسابی دانش 05/0در سطح آماری  =t 03/2زان مشاهده شد، می

پذیری و همدلی نمرات دانش بینی، احترام به خود، انعطافگرایی، خوشهای استقالل، تحمل فشار روانی، واقعهمچنین در مؤلفه

های های پژوهش حاضر با یافتهوده و تفاوت معناداری دارند. در این خصوص یافتهآموزان تیزهوش باالتر از دانش آموزان عادی ب

( که 2011آموزان مدارس تیزهوشان، الما و همکاران )( در خصوص رشد هیجانی باالتر دانش2012)همکاران پژوهش میلر و 

آموزان نمره دانش عادی وجود دارد وآموزان مدارس تیزهوش با تفاوت معناداری میان نمره هوش هیجانی دانش کنندهبیان

پونیا و سانگوان گیری مشابه، با نتیجه( 1378؛ به نقل از گلستان جهرمی و همکاران، 2012وپرون و النین، تیزهوش باالتر است، ل

(، در خصوص وجود رابطه میان هوش شناختی و هوش هیجانی، 2006(، لی و همکاران )2010) ریورز و همکاران(، 2011)

آموزان ( در مورد باالتر بودن هوش هیجانی دانش1380( و زارع )1390(، نریمانی و آسیایی )1379مد و برخوردارپور )سر

( و 1384یج به دست آمده از پژوهش بشارت )ای پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال با نتتیزهوش همخوان است. اما، یافته

آموزان مشغول به تحصیل در ن موضوع و باالتر بودن هوش هیجانی در دانش( ناهمخوان است. در تبیین ای1386خلیلی آذر )

آموزان مشغول به تحصیل در مدارس عادی باید گفت، هوش شناختی باالتر و استفاده از مدارس تیزهوشان در مقایسه با دانش

نوعی آموزش و ی افراد مؤثر باشد و بههای اجتماعی، عاطفی و هیجانتواند روی رشد سایر تواناییهای آموزشی تکمیلی میسیستم

های ارتباطی و سازگاری با دیگران را تسهیل کند و به خصوص هوش هیجانی فرد را تسهیل کند و عالوه بر بکارگیری مهارت

رسد دانش آموزان تیزهوش کند. به نظر میاینکه، از یکسو به درک بهتر احساسات درونی خود)هوش درون فردی( کمک می

نند با تکیه بر توانایی شناختی باالتر خود، روابط و هیجاناتشان را به شکل بهتری درک و مدیریت کنند و درنهایت در شرایط توامی
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های هوش هیجانی الزم تری را نشان دهند. همچنین با توجه به نتایج پژوهش در خصوص مؤلفههای مناسبمختلف هیجانی واکنش

های حل مسئله، خوشبختی، شکوفایی، کلی هوش هیجانی تأثیرگذار هستند با این حال در مؤلفه ها در نمرهبه ذکر است همه مؤلفه

پذیری اجتماعی و خود ابرازی در بین دانش آموزان تیزهوش و خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، کنترل تکانش، مسئولیت

حاکم بر جامعه و نوع نگرش والدین به دخترانشان و  توان بیان کرد که فرهنگعادی تفاوتی مشاهده نشد که در تبیین آن می

های هوش هیجانی احتمال های مشاهده شده در سایر مؤلفهها یکسان بوده و تفاوتها در هر دو گروه در این مؤلفهانتظارات آن

رسد که عی به نظر میهای بیشتری در این زمینه است. با این حال طبیرود به عوامل دیگری مربوط باشد که نیازمند پژوهشمی

میزان در گروهی خاص بیشتر یا کمتر ها بین دو گروه، همگی به یکهای یک متغیر در زمان مقایسه میانگیننمرات همه مؤلفه

یکی از ها اقتصادی خانواده -نباشند. همچنین عدم کنترل برخی از متغیرهای مزاحم همانند تحصیالت والدین، سطح اجتماعی

های بعدی به کنترل متغیرهای مزاحم همانند هوش و وضعیت در پژوهشگردد ن پژوهش بود. بنابراین پیشنهاد میهای ایمحدودیت

در پژوهشی به مقایسه رابطه و گردد همچنین پیشنهاد میها توجه شود. اقتصادی خانواده –تحصیلی والدین، طبقه اجتماعی

یزهوشان بر روی هر یک از متغیرهای وابسته به خصوص هوش هیجانی های آموزشی در مدارس عادی و تتأثیرگذاری دیگر روش

 آموزان مدارس تیزهوشان پرداخته شود.در میان دانش 
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