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 چکیده

آموزان مدارس تیزهوش و عادی بود. روش پژوهش، هدف از پژوهش حاضر مقایسه هوش اجتماعی و هوش اخلاقی بین دانش

آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر اردبیل در سال های و جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانشمقایس_لیاز نوع ع

آموز مدرسه دانش 33آموز مدرسه عادی و دانش 33آموزی )دانش 33بود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل دو کلاس  1331

آوری ای انتخاب شدند. برای جمعای چند مرحلهگیری خوشهونهسال بودند که با روش نم 11-11تیزهوشان(، با دامنه سنی 

های ساخته شده و شامل زیرمقیاس 2331اطلاعات از پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو که توسط سیلور و همکاران در سال 

ل در سال های اجتماعی و آگاهی اجتماعی است و پرسشنامه هوش اخلاقی لنینک و کیپردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت

 ها،که شامل سه خرده مقیاس بخشش، درستکاری و دلسوزی است، استفاده شد. پس از توزیع و تکمیل پرسشنامه 2331

و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار  spss11افزار های بدست آمده به کمک نرمداده

آموزان مدارس تیزهوشان و عادی از نظر متغیرهای وابسته اد که بین دو گروه دانشگرفت. نتایج تحلیل اطلاعات نشان د

داری وجود ندارد اما بین متغیرهای پردازش ( تفاوت معنیP=233/3( و دلسوزی )P=311/3(، بخشش )P=312/3درستکاری )

( تفاوت معناداری وجود P= 331/3( و آگاهی اجتماعی )P=331/3های اجتماعی )(، مهارتP=333/3اطلاعات اجتماعی )

 آموزان مدارس تیزهوشان و عادی از نظر این متغیرها با هم تفاوت دارند.داشته و دانش

 آموزان مدارس تیزهوشان و عادیهوش اخلاقی، هوش اجتماعی، دانش واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه

توانند با درهم آمیختن نیروی جوانی، علم و زیرا میآیند های انسانی هر جامعه به حساب میآموزان بزرگترین سرمایهدانش

های پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند. در تمام کشورها سالیانه سهم زیادی از درآمد ملی مهارت آموخته شده، چرخ

لیم و (. شناخت و تع1333رود )عراقی و همکاران، ها به هدر میشود اما بخش زیادی از هزینهصرف آموزش و پرورش می
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های علمی و فرهنگی و تربیت افراد سرآمد و تیزهوش بدین دلیل است که این افراد بتوانند بار مهمی از وظایف و مسئولیت

آموزانی هستند که براساس تعریف آموزان تیزهوش، دانش(. دانش1334پور و احمدی، اجتماعی جامعه را بر دوش بکشند )امان

آموزان عادی برخوردارند های شناختی بالاتری نسبت به دانشهای بی نظیر و توانمندیگیهاریسون از ویژارائه شده توسط

(Haj & Kamb, 2331 ،این افراد به دلیل توانایی1331؛ به نقل از عباسی .) های شناختی خود نسبت به تعارضات بین فردی

شوند )افروز و همکاران، گیر میرو گوشهایناند و از کنند از سوی دیگران درک نشدهتر بوده و اغلب احساس میحساس

تر با آموزان بر این که چطور در محیط آموزشی و به عبارت دقیقهای اخلاقی در نحوه ادراک و باور دانش(. مهارت1332

 (. Oliver, 2313آموزان دیگر رفتار کنند، اثرگذار هستند )دانش

ها فراهم آورد و به دلیل هدایت دیگر اشکال هوش برای عملکرد درست انسانتواند چارچوبی را یکی دیگر از ابعاد هوش که می

 اخلاقی (. هوش1334است )یوسفی و حشمتی،  1به انجام امور ارزشمند، هوش حیاتی انسان نامیده شده، هوش اخلاقی

 صحیح جهت در رفتار همچنین و هاآن به عمل و قوی اخلاقی اعتقادات نادرست، داشتن از درست درک توانایی و ظرفیت

 هاآن رفتار نوعی به و باشد افراد عملکرد توضیح در محکمی چارچوب یک عنوان به تواندمی (. همچنینBorba, 2311است )

 بر و شودمی ارزشمند و مهم کارهای به انسان رفتار هدایت باعث اخلاقی (. هوشArshiha et al, 2311کند ) بینیپیش را

 نقش به متعددی تحقیقات طولانی هایمدت (. از1333گذارد )فرامرزی و همکاران، می اثر افراد کارهای انجام نحوه و انگیزه

دارند،  نقش تحصیلی غیراخلاقی رفتارهای از جلوگیری در مهمی عامل عنوان به که این در اخلاقی یهامهارت و اصول

کند و قادر است پایداری زندگی اجتماعی را در تقویت می (. هوش اخلاقی رفتار مناسب راLambie et al, 2313اند )پرداخته

پذیری، بخشندگی و دلسوزی فراهم ساخته و رفتارهای انحرافی را طول زمان از طریق خصوصیاتی مانند درستکاری، مسئولیت

اخلاقی به  دهد که هوش( نشان می1331(. نتایج پژوهش زمانیان قوژدی و همکاران )1334کاهش دهد )رحیمی و همکاران، 

آموزان تیزهوش اثر مثبت و معناداری دارد. طور غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر بهزیستی روانشناختی، بر خودشکوفایی دانش

آموزان با های هوش اخلاقی در دانش( نشان داد که بین تمام مولفه1331همچنین نتایج پژوهش شهبازیان خونیق و همکاران )

های هوش اخلاقی توانستند منفی و معناداری وجود دارد و همچنین این پژوهش نشان داد که مولفه های قلدری ارتباطمولفه

بینی کنند. این بدان معنی است که هر چه هوش اخلاقی بالاتر باشد آموزان را پیشهای قلدری در دانشبه طور معناداری مولفه

 و برعکس. تر خواهد بودآموزان پایینفراوانی و شدت قلدری در دانش

آموزان تیزهوش و عادی تأثیر بسزایی داشته باشد هوش تواند در دانشعلاوه بر هوش اخلاقی، یکی دیگر از عواملی که می

هایی که به تعامل و روابط بین هایی است که به درک روابط مردم و مهارت، شامل توانایی2اجتماعی است. هوش اجتماعی

(. هوش اجتماعی دربرگیرنده دو نوع هوش درون فردی و هوش Zautra et al, 2311ود )شانجامد، منجر میفردی موفق می

(. هوش اجتماعی شامل Menon et al, 2311باشد )باشد که شامل دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران میبین فردی می

ساسات دیگران تأکید دارد. آگاهی بینی رفتار و احسه مولفه است: پردازش اطلاعات اجتماعی که به توانایی فرد و پیش

های اجتماعی دهد و مهارتگیری قرار میاجتماعی که توانایی فعالانه رفتار کردن مطابق با موقعیت، زمان و مکان را مورد انداره

گیری های ارتباطی بنیادی، عمل کردن جسورانه و برقراری، نگهداری و شکستن رابطه را اندازههای رفتاری، مهارتکه جنبه

توانند در مدرسه، نظرات خود را به خوبی آموزانی که هوش اجتماعی بالایی دارند، می(. دانشSilvera et al, 2331کند )می

 ,Terwase et alبیان کرده و از حقوق خود دفاع کنند و با مسئولان مدرسه، دوستان و همکلاسان ارتباط برقرار کنند )

دارای هوش اجتماعی پایین قادر به برقراری روابط متقابل اجتماعی و تعامل با اطرافیان آموزان (. در صورتی که دانش2312
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 & Pabianنیستند و با مسائلی نظیر قلدری، پرخاشگری، بزهکاری، افت تحصیلی و ناسازگاری در مدرسه درگیر هستند )

Vandebosch, 2312های ارتباطی اجتماعی زش مهارتدهد که تقویت هوش اجتماعی و آمو(. نتایج مطالعات نشان می

 Touzand jani & Bayan jam, 2311, Pabianنوجوانان در کاهش قلدری، زد و خورد و قربانی شدن آنان مؤثر است )

& Vandebodon, 2312( همچنین نتایج پژوهش شهبازیان خونیق و همکاران .)های ( نشان داد که بین تمام مولفه1331

 که داد نشان پژوهش این های قلدری ارتباط منفی و معناداری داشتند. همچنینزان با مولفهآموهوش اجتماعی در دانش

 معنی بدان این .کنند بینیپیش را آموزاندانش در قلدری هایمولفه معناداری طور به توانستند هوش اجتماعی هایمولفه

 .برعکس و بود خواهد ترپایین آموزاندانش در قلدری شدت و فراوانی باشد بالاتر اجتماعی هوش چه هر که است

آموزان های بسیار اندکی مقایسه هوش اخلاقی و هوش اجتماعی در دانشدهد که پژوهشمرور مطالعات پیشین نشان می

ی اشود. همچنین مطالعههای بییشتری در این زمینه احساس میاند. بنابراین نیاز به پژوهشتیزهوش و عادی را بررسی کرده

آموزان تیزهوش و عادی تحت پوشش قرار دهد، در گستره پیشینه یافت نشد. ه هر دو متغیر را در یک مطالعه بر روی دانشک

-های گذشته داشته باشد و این پژوهش میتواند پوشش دهی مناسبی به خلاء پژوهشی، پژوهشهمچنین پژوهش حاضز می

آموزان عادی و ر با هدف مقایسه هوش اخلاقی و هوش اجتماعی در دانشرو پژوهش حاضتواند در نوع خود بدیع باشد. از این

 باشد.تیزهوش می

 روش 

آموزان های است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشمقایس_با توجه به ماهیت موضوع، روش پژوهش حاضر از نوع علی 

آموزی دانش 33آماری پژوهش حاضر دو کلاس شد. نمونه شامل می 1331مدارس عادی و تیزهوشان شهر اردبیل را در سال 

سال، در  11-11آموزی مدرسه تیزهوشان( با دامنه سنی دانش 33آموزی مدرسه عادی و یک کلاس دانش 33)یک کلاس 

ای انتخاب شدند. به طوری که در مرحله اول به ای چند مرحلهگیری خوشهمقطع تحصیلی دهم بودند که با روش نمونه

های لازم، آموزش و پرورش ناحیه یک ش کل شهر اردبیل، مراجعه کرده و پس از کسب مجوز و هماهنگیآموزش و پرور

اردبیل به صورت تصادفی انتخاب گردیده و از مدارس زیر نظر این ناحیه، دو مدرسه در مقطع دبیرستان )یک مدرسه 

نفره به صورت تصادفی  33ین مدارس، یک کلاس تیزهوشان و یک مدرسه عادی( انتخاب شد و در مرحله بعدی از هر یک از ا

ها از محرمانه بودن اطلاعاتشان و در آموزان و اطمینان دادن به آنانتخاب گردید و پس از توضیح اهداف تحقیق به دانش

های لازم از آوری شدند، پس از بررسیهای پژوهش توزیع شده و پس از تکمیل، جمعصورتی که مایل بودند، پرسشنامه

و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد  Spss11افزار های بدست آمده با کمک نرمها، دادهرستی پرسشنامهد

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 ابزارها

، 2ماده و سه خرده مقیاس بخشش، شامل سؤالات  23فرم کوتاه پرسشنامه هوش اخلاقی لنینک و کیل: این مقیاس، دارای  -1

 11، 12، 11، 1و دلسوزی شامل سؤالات  23، 11، 14، 13، 12، 13، 1، 1، 4، 3، 2، 1؛ درستکاری، شامل سؤالات 13، 11، 3

= 1ای ) (. عبارات این پرسشنامه، بر روی یک مقیاس پنج درجه1334؛ به نقل از محمدیان، 2331باشد )لنینک و کیل، می

شوند. در پژوهش محمدیان = در همه مواقع( نمره گذاری می1یشتر اوقات و = در ب4= بعضی اوقات؛ 3= به ندرت؛ 2هرگز؛ 

 به دست آمد. 13/3و مولفه دلسوزی  11/3؛ مولفه درستکاری 11/3( ضریب پایایی مولفه بخشش 1334)

سه  تهیه شده است، که 2331مقیاس هوش اجتماعی ترومسو: این پرسشنامه نوسط سیلور، مارتین یوسن و داهل در سال  -2

های اجتماعی شامل سؤالات ؛ مهارت1،2،1،4،3،2،1حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی شامل سؤالات



گویه  21سنجد. این پرسشنامه از را می 23،13،11،11،12،11،14و آگاهی اجتماعی شامل سؤالات  21،13،12،11،13،3،1

= تا 3= موافقم؛ 2= کاملاً موافقم؛ 1بر روی یک مقیاس هفت درجه ای )تشکیل شده است که هر یک از عبارات این پرسشنامه، 

های شوند که عبارت= کاملاً مخالفم( نمره گذاری می1= مخالفم و 2= تا حدودی مخالفم؛ 1= نظری ندارم؛ 4حدودی موافقم؛ 

 مقیاس اجرای ( با1313) شوند. رضاییبه صورت معکوس نمره گذاری می 21و  23، 11، 11، 14، 13، 12، 11، 13، 3، 1

 اطلاعات پردازش هایمقیاس خرده و برای11/3مقیاس  کل برای را پایایی ضریب تبریز دانشگاه دانشجویان از 413 بر مذکور

اند. همچنین، در پژوهش خونیق و بدست آورده 24/3، 22/3، 13/3ترتیب  به اجتماعی آگاهی و اجتماعی هایاجتماعی، مهارت

-های آگاهی اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی و مهارت( ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای زیر مقیاس1331)همکاران 

ی پایایی مطلوب مقیاس بود، بدست آمد که نشان دهنده 34/3و برای کل مقیاس  31/3، 12/3، 13/3های اجتماعی به ترتیب 

 برآورد شد. 13/3ضریب پایایی این پژوهش 

 نتایج

بوده  42/11آموزان مدرسه تیزهوشان و میانگین سنی دانش 33/11آموزان مدرسه عادی، ین تحقیق، میانگین سنی دانشدر ا

 33درصد فرزند اول؛  13آموزان مدرسه عادی، آموزان، پسر و در مقطع تحصیلی دهم بودند. از بین دانشو هر دو گروه دانش

درصد فرزند ششم و از  33/3درصد فرزند پنجم و  22/2درصد فرزند چهارم؛  33/3درصد فرزند سوم؛  22/2درصد فرزند دوم؛ 

درصد  33/13درصد فرزند سوم و  23درصد فرزند دوم؛  33درصد فرزند اول؛  22/32آموزان مدرسه تیزهوشان، بین دانش

 .باشندفرزند چهارم خانواده می

 های توصیفی متغیرها: شاخص1جدول 

اطلاعات پردازش  متغیرها مدارس

 اجتماعی

های مهارت

 اجتماعی

آگاهی 

 اجتماعی

 دلسوزی بخشش درستکاری

 عادی

(33N=) 

 میانگین

 انحراف معیار

433/33 

331/1 

233/33 

113/3 

333/31 

411/1 

233/33 

423/4 

133/3 

111/1 

422/13 

233/2 

 تیزهوش

(33N=) 

 میانگین

 انحراف معیار

333/23 

332/1 

222/21 

334/3 

122/21 

221/2 

133/43 

132/1 

333/21 

211/2 

133/12 

311/3 

(؛ 223/3های اجتماعی )(؛ مهارت131/3( در پنج متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی )Sigداری )در آزمون لوین نیز سطح معنی

شد و باها میبالاتر بوده که نشانگر برابری واریانس 31/3( از 322/3( و دلسوزی )211/3(؛ بخشش )112/3آگاهی اجتماعی )

تر بوده و برابر پایین 31/3( بود که از 331/3داری فقط در متغیر درستکاری )کند. سطح معنیپایایی نتایج بعدی را تأیید می

 باشد.باشد، پس بنابراین پایا نمینمی

 آموزان مدرسه عادی و تیزهوشان: آزمون اثرات بین فردی در دانش2جدول 

 etaمجذور  F Sig درجه آزادی متغیر وابسته

 231/3 333/3 11/14 1 پردازش اطلاعات اجتماعی

 133/3 331/3 21/1 1 های اجتماعیمهارت



 121/3 331/3 41/11 1 آگاهی اجتماعی

 133/3 312/3 21/2 1 درستکاری

 343/3 311/3 33/3 1 بخشش

 313/3 233/3 14/1 1 دلسوزی

داری باید کنیم. پس حد معنیبر شش متغیر تصحیح را اجرا می 31/3تقسیم با توجه به اینکه شش متغیر وابسته داریم، با 

( 331/3های اجتماعی )(، مهارت333/3باشد که این امر در مورد متغیرهای پردازش اطلاعات اجتماعی ) 3313/3تر از کوچک

تفاده از آلفای میزان شده ( صادق است. تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی با اس331/3و آگاهی اجتماعی )

(، بخشش F(1و  11= )21/2و  P= 312/3و  Partial eta=133/3( نشان داد که در مورد متغیرهای درستکاری )3313/3)

(343/3 =Partial eta  311/3و =P  (1و  11= )33/3وF ( و دلسوزی )313/3=Partial eta  233/3و =P  و  11= )14/1و

1)F231/3آموزان تیزهوش و عادی از نظر متغیرهای پردازش اطلاعات اجتماعی )ارد. دو گروه دانشداری وجود ند( حد معنی =

Partial eta  333/3و =P  (1و  11= )11/14وF133/3های اجتماعی )(؛ مهارت =Partial eta  331/3و =P  11= )21/1و 

 باشند.( متفاوت میF(1و  11= )41/11و  P= 331/3و  Partial eta= 121/3(؛ آگاهی اجتماعی )F(1و 

 گیریبحث و نتیجه

آموزان پسر مدارس تیزهوشان و عادی در شهر این پژوهش با هدف مقایسه هوش اخلاقی و هوش اجتماعی در بین دانش

اعی آموزان تیزهوش و عادی از نظر هوش اجتمانجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش 1331اردبیل در سال 

( همسو و در یک ردیف 1331(، صادقی دشتکی )1331های رنجبر )پژوهش  تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج

آموزان  های اجتماعی در دانش( گزارش کرد، نشان داده شد که بین مهارت1333باشد ولی در پژوهشی که حیدری )می

-های اجتماعی هوش اجتماعی در این پژوهش میغیرهمسو با مولفه مهارت تیزهوش و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد که

آموزان مدارس تیزهوشان و عادی تفاوت وجود دارد و باشد. اما نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش اجتماعی دانش

آموزان مدارس دانش آموزان مدارس تیزهوشان بیشتر ازهمچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هوش اجتماعی در دانش

آموزان مدارس تیزهوش شود. نتایج متغیر دیگر این پژوهش یعنی هوش اخلاقی نشان داد که بین دو گروه دانشعادی دیده می

( و 1334و عادی از نظر این متغیر تفاوت معناداری وجود ندارد، بنابراین نتایج پژوهش حاضر با تحقیق گلریز پورمحدث )

آموزان تیزهوش و عادی سنجیده است، لی تحول اخلاقی و دومی استدلال اخلاقی را بین دانش( که او1333حیدری )

آموزان مدارس تیزهوشان و عادی بسنجد و باشد ولی در کل پژوهشی که بتواند تنها هوش اخلاقی را بین دانشغیرهمسو می

 افت نشد.های داخلی و خارجی یهمسو  و قابل مقایسه با این پژوهش باشد در پژوهش

آموزان پسر مقطع توان به اختصاص یافتن جامعه آماری پژوهش فقط بر روی دانشهای پژوهش حاضر میاز محدودیت

آوری اطلاعات و حجم اندک نمونه آماری اشاره دبیرستان و همچنین استفاده از پرسشنامه و مداد کاغذی بودن روش جمع

ود در شیلی و جوامع آماری مختلف باید جانب احتیاط را رعایت کرد. پیشنهاد میکرد، لذا در تعمیم نتایج به سایر مقاطع تحص

های تحصیلی مختلف و آموزان تیزهوش و عادی و رشتهمطالعات آتی  متغیرهای پژوهش حاضر در جوامع آماری غیر از دانش

 های سنی مختلف مورد پژوهش قرار گیرد. در شهرهای دیگر و همچنین گروه

 منابع
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Abstract 

The aim of this study was to compare social intelligence and moral intelligence among gifted 

and ordinary school students. The research method, of causal-comparative type and 

statistical population of this study, included all students of talented and ordinary schools in 

Ardabil in 1331.  The statistical sample of the present study consisted of two classes of 33 

students (33 students of ordinary schools and 33 students of gifted schools), with the age 

range of 11-11 years, who were selected by multi-stage cluster sampling method. To gather 

information from the Troms وSocial Intelligence Questionnaire, developed by Silver et al. In 

2331, includes social information processing subscales, social skills and social awareness, 

and the 2331 lenink and Kiel Ethical Intelligence Questionnaire, which included three the 

subscales of forgiveness, honesty, and compassion were used. After distributing and 

completing the questionnaires, the data were analyzed using spss11 software and 

multivariate analysis of variance. The results of information analysis showed that there was 

a significant difference between the two groups of students of gifted and normal schools in 

terms of the dependent variables of honesty (P= 32312), forgiveness (P= 32311) and 

compassion (P= 32233). There is no significant difference between the variables of social 

information processing (P= 32333), social skills (P= 32331) and social awareness (P= 32331) and 

the students of gifted and normal schools from the views of these variables differ. 
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