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  چکیده
 استدالل و استفاده از فرایندهاي ذهنی عالی بتواند ، به کودکانی تیزهوش گفته می شود که با کمک فکر:مقدمه      

.  هیجانی و شادي بیشتري نسبت به دانش آموزان عادي باشند،قضاوت صحیح بکند و داراي سالمت روان، ثبات عاطفی
انش آموزان تیزهوش و عادي است تا مشخص هدف این پژوهش مقایسه باورهاي غیرمنطقی و شادکامی در دو گروه د

  . شود که آیا تیزهوشی نقشی در میزان باورهاي غیرمنطقی و شادکامی دانش آموزان ایفا می کند یا خیر
جامعه آماري این پژوهش، دانش آموزان دختر تیزهوش و . سه اي بودی پژوهش حاضر از نوع مقا:مواد و روش ها      

 30  دانش آموز تیزهوش و30( نفر60که از این تعداد .  بودند87-88دبیل در سال تحصیلی عادي دوره متوسطه شهر ار
 جمع آوري داده ها، از پرسش نامه باورهاي يبرا. با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند) دانش آموز عادي

می باشند استفاده شد و دانش آموزان  ماده 29 و 66نامه شادکامی آکسفورد که به ترتیب داراي  غیرمنطقی الیس و پرسش
  .  مستقل استفاده شدt-test آزمون تجزیه و تحلیل اطالعات از يبرا. در مدرسه به سواالت پاسخ دادند

به طوري . دست آمده در متغیرهاي باورهاي غیرمنطقی و شادکامی معنادار گردیده  بt مقدار :ي پژوهشافته های       
ج نشان داد که بین ینتا. ها بیشتر است ي غیرمنطقی در تیزهوشان کمتر و میزان شادکامی در آنکه میانگین نمرات باورها

  . دانش آموزان تیزهوش و عادي از نظر باورهاي غیرمنطقی و شادکامی تفاوت وجود دارد
دانش آموزان تیزهوش نسبت به تجربه هاي بیرونی و درونی پیرامون خود انعطاف : گیري نتیجهبحث و    

 .بیشتري دارند و ظرفیت بیشتري براي بازبینی و تغییر ارزش ها و باورهاي نادرست دارند
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   معتصم ایمانی و همکاران-  عاديبامقایسه باورهاي غیرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تیزهوش 

 ٢٨

 
  مقدمه

   

داراي شرایط ، شمدارس ویژه دانش آموزان سرآمد یا تیزهو
محیط آموزشی متفاوت نسبت به  خاص پذیرش دانش آموز و

 چنین عواملی احتماالً د وندانش آموزان مدارس عادي می باش
 هاي روانی دو گروه دانش می تواند موجب تفاوت بین ویژگی

 ناشی از قضاوت و داوري انسان ،شادکامی. )1(،آموزان شود
بیرون  این نوع داوري از. درباره چگونگی گذران زندگی است

ز بلکه حالتی است درونی که ا، به فرد تحمیل نمی شود
چنین از شادکامی  هم. )2(،دمثبت تاثیر می پذیر هاي هیجان

شناختی از زندگی به عنوان مجموعه اي از عواطف و ارزیابی 
آن را درجه اي از کیفیت زندگی افراد می   وشود  میعنوان

در تقسیم . )3(،ت ارزیابی می کنند به طور کلی مثبدانند که
ه باال  ب130 از بهره هوشیبندي وکسلر به کودکانی که 

 2/2که ، ر استعداد می گویندپکودکان تیزهوش یا ، دارند
چون تعداد این . افراد مورد آزمایش را تشکیل می دهنددرصد 

به . لذا جزء کودکان استثنایی به شمار می آیند، افراد کم است
 استدالل و ،یزهوش گفته می شود که با کمک فکرکودکانی ت

استفاده از فرایندهاي ذهنی عالی بتواند قضاوت صحیح بکند 
این . و داراي استعدادهاي خاص در کارهاي خالق باشد

به  هستند و هیجانی و هوشی برتر، کودکان از لحاظ اجتماعی
منظم و با ، دوست داشتنی، عنوان یک گروه افراد خوشحال

، قضاوت و استدالل صحیح و عالی. ناخته می شوندشثبات 
دور ، نفسه اعتماد ب، استقالل فکري، قوه ابتکار و ایجاد

عدم دلسردي در این ، شادي و نشاط، وجدان اخالقی، اندیشی
، اضطراب، رفتار ناسازگار، ولی کج خلقی. کودکان بیشتر است

عدم اعتماد و عدم بلوغ ، خستگی، بی توجهی، گوشه گیري
). 4(،جتماعی در عده قلیلی از این کودکان گزارش شده استا

کودکان تیزهوش به دلیل قدرت  این دو خصوصیت در بر بنا
منطقی کمتر و بهداشت روان باالتر و تفکر غیر، شناخت باال

  .  نسبت به کودکان عادي است بیشتر شادي
، تفکر در معناي وسیع خود مجموعه اي از هیجان ها     

ها و احساس هایی است که به طور وسیع با رفتار، اندیشه ها
تفکر غیرمنطقی تفکري است اغراق . هم در تعامل هستند

افکار غیرمنطقی با واقعیت . انعطاف ناپذیر و مطلق گرا، آمیز
فرد واجد . همگونی ندارند و بر اساس ظن و گمان هستند

تفکر غیر منطقی حکم هاي از پیش تعین شده داشته و حالت 
به . اضطراب و بی تفاوتی دارد، قبیل افسردگی  آشفته ازهاي

، ارتباط نیست که فکر غیرمنطقی با واقعیت در دلیل این
مانع برخورد موفقیت آمیز فرد با حوادث  موجب تعارض شده و

هنگامی که تفکر و رفتار ). 5(،و الزام هاي زندگی می شود

نا خواهد خوشحال و توا، موجودي کارآمد، انسان عقالنی باشد
عقالنی در انسان از یادگیري غیرمنطقی البته تفکر غیر. بود

غیرمنطقی به تنفر از خویش  اولیه حاصل می شود و این تفکر
معتقد  )1992(الیس .)6(،و رفتار مخرب نفس منجر می شود

است ریشه رفتار غیرانطباقی افراد را بایستی در تفکرات 
عتقاد دارد که ا بکر). 7(،غیرمنطقی آنان جست و جو کرد

فهم عمیق تري ، تیزهوشان به دلیل توانایی هاي شناختی باال
  رادیگران و قابلیت پیش بینی بهتر رویدادها، نسبت به خود

 تفسیرهاي منفی و،  نادرستياین احساس ها بر داشته و بنا
ها کمتر  آن خودمحوري در، انحصارطلبی، ناراحت کننده

نشان داد که دانش  )1999(نتایج پژوهش آرجیل). 8(،است
قابلیت ، آموزان تیزهوش به دلیل توانایی هاي شناختی باال

پیش بینی بهتر رویدادها را نسبت به دانش آموزان عادي 
  )9(.دارند

در تحقیقی بیان کرد که دانش  )1385(یان خرمیینیکو
واقع بینانه تر  آموزان تیزهوش به دلیل داشتن اهداف واقعی و

 قدرت سازگاري باالتري وزان عادي ازنسبت به دانش آم
ویژگی دیگري که در کودکان تیزهوش  ).10(،دبرخوردارن

در دیدگاه لذت . شادکامی است، مورد بررسی قرار گرفته
ارسطو معتقد است که زندگی ایده آل به معناي ، گرایی

ناراحتی  درد و زندگی همراه با شادي و لذت یا اجتناب از
عملی را انجام ، ل درونییالاساس د رزمانی که افراد ب. است

می دهند رضایت از زندگی بیشتري دارند و نا امیدي کمتري 
 .)11(،دن نهایتاً سازگاري بهتري نیز داررا احساس می کنند و

، شادکامی را حالتی دال بر هیجان مثبت )1999(آرجیل
شور و  داشتن، رضایت از زندگی، امی زیادخوشحالی و شادک

داشتن ، هدفمند بودن زندگی، ثبت با دیگرانروابط م، شعف
خلقی شاد و سالمت روانی و نبود هیجانات منفی از جمله 

شادکامی شامل خشنودي از . افسردگی توصیف می کند
 نبود افسردگی و اضطراب می ،خلق مثبت، هیجان، زندگی

لعه شادکامی به حدي است که برخی از اهمیت مطا). 9(،باشد
نظریه پردازان افسردگی از جمله پژوهشگران قدیمی و 

بهتر است به جاي توجه به ، معتقد است )2000(سلیگمن
شادکامی بازتاب ). 12(،افسردگی به شادکامی توجه نماییم

، توازن میان آرزوهاي شخص و وضعیت فعلـی او می باشد
چه شکاف میان سطح آرزوهاي فرد و وضعیت عینی وي  هر

افرادي . او کاهش می یابدرضایتمندي و شادي ، بیشتر گردد
که مراحل مختلف زندگی را با احساس ذهنی رضایتمندي 

شادکامی و بهزیستی را تجربه  به واقع، پشت سر گذاشته اند
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در  )1999(وان بوکستلهرمن و نتایج تحقیق ). 13(،می کنند
 نوجوان نشان 47هوش بر روي کودکان تیززمینه خود پنداره 

اراي خود پنداره و سالمت روان داد که نوجوانان تیزهوش د
). 14(،باالتري نسبت به دانش آْموزان عادي هستند

تیزهوشان به دلیل توانایی د که یبه این نتیجه رس )1995(بکر
بهتر با فشارها و تعارضات روان شناختی ، هاي شناختی باالتر

روي نمونه ایرانی نشان  یک مطالعه بر). 8(،سازگار می شوند
، زان آسیب پذیري و اختالالت روانیداده است که می

خودکشی و مسائل شخصیتی در بین تیزهوشان در مقایسه با 
ریکی و ، سالدو ).15(،افراد عادي شیوع کمتري دارد

به این نتیجه رسیدند که از جمله عوامل موثر در  )2006(شافر
با توجه . )16(،می باشدهوش ، ادکامی و رضایت از زندگیش

 هدف این پژوهش مقایسه ته شدچه گف آن اهمیتبه 
ه دانش آموزان باورهاي غیرمنطقی و شادکامی در دو گرو

  . تیزهوش و عادي است
  ها مواد و روش

دبیرستان  1 تنها اردبیل شهر در که جایی آن از     
 با آزمودنی 30 مدرسه همان از، دارد وجود دخترانه تیزهوشان

 انتخاب براي. شدند انتخاب، تصادفی گیري نمونه روش
 نظر به توجه با، عادي مدارس دبیرستان آموزان دانش

از ، پرورش اردبیل و آموزش کل راهنمایی اداره کارشناس
، اجتماعی لحاظ از را شباهت بیشترین که دخترانه مدرسه یک

دانش  30، داشت تیزهوشان با دبیرستان فرهنگی و اقتصادي
 . شدند  انتخابآموز
نامه باورهاي غیرمنطقی   پرسشدر این پژوهش ابتدا      

 66نامه  این پرسش. الیس در اختیار دانش آموزان قرار گرفت
  جمله آن به صورت33 الیس که اساس نظریه جمله بر

 جمله به صورت منطقی طبقه بندي می شود 33غیرمنطقی و 
 6 گانه الیس 11جایی که براي هر یک از تفکرات  و از آن

ره تعلق گرفته به هر تفکر در نم، سوال در نظر گرفته شده
 درصد 89درجه روایی این آزمون .  می گیردتعلق 6پیوستار تا 

 در مرحله بعد.  تلقی می شود درصد88بود و پایایی این تست 

ساخته  )1989(لی مقیاس شادکامی آکسفورد که توسط آرجاز
 به ترتیب از صفر که است  اي گزینه5 ماده 29 و داراي هشد

این آزمون در ایران . شده اند استفاده شد گذاري تا چهار نمره
هنجاریابی شد و ضریب  )1378(توسط علی پور و نورباال

 روایی صوري این پرسش.  بود درصد93آلفاي کرونباخ آن 
جمع آوري اطالعات  ).17(،نامه را ده کارشناس تایید کرده اند

در محل تحصیل دانش آموزان صورت  به صورت گروهی و
  که از روشردماهیت موضوع ایجاب می ک. تته اسگرف

بعد از جمع آوري اطالعات . تحلیلی مقایسه اي استفاده شود
  .  انجام شد مستقلتی  آزمون با استفاده ازآنتجزیه و تحلیل 

  ي پژوهشافته های
 60 جامعه آماري پژوهش حاضر را که توجه به این با       

ر سه مقطع دانش آموزان تیزهوش و عادي که دنفر از 
قابلیت  ل می دادندیدبیرستان مشغول به تحصیل بودند تشک

 82نامه باورهاي غیرمنطقی  اعتماد به داده ها در پرسش
دست ه  ب درصد90نامه شادکامی  و در پرسشدرصد 

  )1 شماره جدول(.آمد
 مشاهده می شود 2جدول شماره  طور که در همان    

گروه  یرهاي غیرمنطقمیانگین و انحراف معیار در متغیر باو
بیشترین مقدار و در  )30/2(تیزهوشان در مولفه کمال گرایی

گروه عادي نیز بیشترین مقدار باورهاي غیرمنطقی در مولفه 
گروه  میانگین در، شادکامی در متغیر، بود )03/3(کمال گرایی
بیانگر آن  نتایج.  بود01/1 گروه عادي و در 12/1تیزهوشان 

باورهاي غیرمنطقی و شادکامی در دو  انگینیاست که بین م
 .  تفاوت وجود دارديدانش آموزان تیزهوش و عاد گروه
ارتباط  متغیر باورهاي غیرمنطقی و متغیر شادکامی بین     

 بین دو گروه در این دو این بر بنا گردید ي مشاهدهمعنادار
اساس نتایج میزان باورهاي  دارد و بروجود  متغیر تفاوت

ها بیشتر  وه تیزهوشان کمتر و شادکامی آنغیرمنطقی گر
  )3 جدول شماره(.بود

  
  شادکامیی و باورهاي غیرمنطقضریب پایایی مقیاس . 1جدول شماره 

  
  
  

  
  
  
  
  

  آلفاي کرونباخ  متغیر
  82/0  یباورهاي غیرمنطق

  90/0  شادکامی
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  تیزهوش و عادي انش آموزانمعیار باورهاي غیرمنطقی و شادکامی در د  میانگین و انحراف.2جدول شماره

  
  تیزهوش و عادي  متغیر شادکامی در دانش آموزانوباورهاي غیرمنطقی بررسی ارتباط . 3جدول شماره

   

 
  نتیجه گیري  وبحث

عادي تفاوت و در این تحقیق بین دانش آموزان تیزهوش      
معناداري در میزان باورهاي غیرمنطقی وجود داشت و این 

متر از دانش آموزان عادي میزان در دانش آموزان تیزهوش ک
 که )1990(گالگر و )1995(این نتایج با یافته هاي بکر، بود

 و  باالتریشناخت هاي ییتوانا دلیل به تیزهوشانبیان کردند 
، به علت برخورداري از ویژگی هایی چون تصور از خود

بودن  کمتر  وحرمت خود و نیز احساس کفایت، مديخودکارآ
شایستگی  ا وه هاي اشتباه در آننادرست و تفسیراحساسات 

نسبت  يارزیابی بهتر و نیز باورهاي غیرمنطقی کمتر، باالتر
 در زندگی دارند و از شکست ها وبه دانش آموزان عادي 

اما این نتایج با . )18(،تسازگار اس، هراسی ندارندتنبیه ها 

 عمدتاً ند کهکه معتقد )1995(گلمن و )1979(الیسیافته هاي 
 همه  و هوش باال در زندگی موفق و شاد نیستندافرادي با

غیرمنطقی را نشان می  افراد عمالً نشانه ها و مواردي از رفتار
افراد   وغیر منطقی بودن خاص افراد کم هوش نیست. دهند

حتی کسانی . باهوش و نابغه نیز غیرمنطقی عمل می کنند
از هم که با فعالیت هاي غیرمنطقی مخالفت می کنند و بیش 

منطقی آگاهی دارند باز هم دیگران نیز نسبت به رفتار غیر
همسو ، ممکن است در دام رفتار غیرمنطقی گرفتار آیند

رسیدن به ، واالترین هدف خلقت انسان. )18،19(،نیست
احساس رضایتمندي از زندگی و در پی آن تجربه شادکامی 

ها است و همه در  شادکامی هدف مشترك همه انسان، است
احساس ذهنی ). 20(،اي رسیدن به آن هستندتالش بر

  گروه  عادي  تیزهوشان
 انحراف استاندارد میانگین استاندارد انحراف  میانگین  متغیر

  24/1  80/2  20/1 06/2  مورد تایید واقع شدن
  43/1  76/2  12/1 90/1  انتظار باال از خود

  17/1  70/1  89/0  86/0  آمادگی براي سرزنش
  28/1  23/2  47/1 90/1  واکنش درمقابل ناکامی
  25/1  20/2  13/1 53/1  بی مسئولیتی عاطفی

 10/1 23/3  38/1 23/2  نگرانی زیاد
 65/1 73/2  47/1 86/1  اجتناب از مشکالت

  32/1  90/2  48/1  00/2 وابستگی
  93/0  93/2  10/1  60/1  درماندگی نسبت به تغییر

  21/1  36/2  17/1  16/1  مسئول در قبال مشکالت دیگران
  09/1  03/3  31/1  30/2  کما ل گرایی

  89/6  90/28  89/7  43/19  جمع کل
  66/19  01/1  64/10  12/1  شادکامی

 سطح معنی داري  T  درجه آزادي  انحراف معیار  گیننمیا  متغیر
ي هاباور  89/7  43/19  تیزهوش

  000/0  -94/4  58  89/6  90/28  عادي  غیرمنطقی

  01/0  -58/3  58  66/19  01/1  عادي  شادکامی  64/10  12/1  تیزهوش
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یکی از پیش بینی کننده ، بهزیستی و رضایتمندي از زندگی
هاي سالمت روان و از مؤلفه هاي نگرش مثبت افراد نسبت 

تجربه شادکامی و . به جهانی است که در آن زندگی می کنند
به  از زندگی هدف برتر زندگی به شمار می رود و رضایت

 عمده اي که بر شکل گیري شخصیت آدمی و دلیل تاثیرات
ترین  یکی از مهم، در یک کالم مجموعه زندگی انسان دارد

کی از مسائل دیگر که در ی). 13(،نیازهاي روانی بشر است
 در دانش آموزان یتحقیق به آن پرداخته شد مقایسه شادکام

زهوش و عادي بود و نتایج نشان داد که بین شادکامی در یت
این . یزهوش و عادي تفاوت معناداري وجود داردگروه ت دو

که نشان دادند  )1380(نتایج با یافته هاي رفاهی و همکاران
 عادي مدارس آموزان دانش عدم رضایتمندي در و یافسردگ

 تیزهوش مدارس دانش آموزان از بیشتر معناداري طور به
چمنی و ، و نیز با یافته هاي حق شناس .)21(،است

به  تیزهوش دانش آموزان، که بیان کردند )1385(فیروزآبادي
آموزان  دانش به نسبت بهتري روانی سالمت از معناداري طور

طرف دیگر برخی از  از). 22(،برخوردارند همسو است عادي
محققین معتقدند که افراد تیزهوش در مقابل افراد عادي 
خصوصاً در سنین نوجوانی و بزرگسالی احتماالً داراي 

زیرا این ، شناختی بیشتري می باشند فی و روانمشکالت عاط
افراد به دلیل توانایی هاي شناختی باال نسبت به تعارضات 
بین فردي حساس تر بوده و احساس از خود بیگانگی و فشار 

 )2001(هیلز و آرجیل). 23(،روانی بیشتري را تجربه می کنند
ت ترین عوامل موثر بر شادمانی را ثبا عنوان کردند که مهم

دانش ، )1374(بر گفته جلیلوند که بنا. )24(،هیجانی می دانند
 هیجانی ،ثبات عاطفی، آموزان تیزهوش داراي سالمت روان

). 25(،و شادي بیشتري نسبت به دانش آموزان عادي هستند
گرایی و ثبات  شادمانی را عمدتاً به برون کاستا و مک کرا

مربوط  ،هیجانی که از جمله ویژگی هاي تیزهوشان است
در تبیین نتایج تحقیق باید به این نکته توجه ). 10(،ساختند

، رفتار تغییر درباره شناختی رویکردهاي فرض پیشکه داشت 
 از را خود رفتار قادرند و هستند منطقی افراد که است آن

 تغییر خویش باور هاي نظام ساختن دگرگون طریق
هاي دانش آموزان تیزهوش نسبت به تجربه ). 26(،دهند

و انعطاف  هستند کنجکاوتربیرونی و درونی پیرامون خود 
ها کنجکاوي هاي روشن فکرانه بیشتري  آن. بیشتري دارند

دارند و نیز به نظر می رسد تیزهوشان ظرفیت بیشتري براي 
، بازبینی و تغییر ارزش ها و باورهاي نادرست خانوادگی

 دانش آموزان عادي. سیاسی و مذهبی دارند، اجتماعی
موضوعات رایج را بهتر از موارد نادر می پذیرند و دیدگاه هاي 

اما دانش آموزان تیزهوش . محدودتري به محیط خود دارند
از طرفی . اساس واقعیت دارند تصمیم گیري هاي منطقی و بر

 شخصیتی هاي مسئله هم توجه داشت که ویژگیاین باید به 
 شیوه به را ها پدیده تا می دارد آن بر را ما، متفاوت فردي
ادراك کنیم و انتظارات متفاوت داشته  مختلف هاي

افراد تیزهوش وقتی فعالیتی را انجام می دهند و . )19(،باشیم
می دانند که می توانند به خوبی آن فعالیت را انجام دهند و 

این  بر یا الاقل تصور می کنند توانایی انجام آن را دارند بنا
ر به این فعالیت ها بپردازند و سعی می کنند که هر چه بیشت

  )13(.ها افزوده می شود نهایتاً بر میزان رضایت و شادمانی آن
بسیاري از رفتارهاي غیرمنطقی تحت تاثیر افرادي که در       

زندگی فرد نقش مهمی دارند و نیز تحت تاثیر جامعه آموخته 
عدم انتظارات بیش از حد ،  تحصیالت والدینعنیی. می شوند

، الگو بودن والدین و مسئولین آموزش، فرزندان درست ازو نا
 و داشتن برنامه هاي تربیتی منطقی و صحیح و تشویق

به منطقی بودن و شاد زیستن در زندگی این  ها آن تحریک
گروه از دانش آموزان از جمله عوامل موثر در قوي نبودن 
باورهاي غیرمنطقی و باالتر بودن میزان شادکامی در این 

  . ه از دانش آموزان استگرو
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Comparison of Irrational Beliefs and Happiness in intelligent and 
normal students 
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M6, Gheytaspour K6 
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Abstract 
Introduction: An intelligent child, by defin-
ition, makes informed judgements drawing 
upon his supreme intellectual capability and 
mental abilities, and enjoys higher psyc-
hological health and happiness than do 
other normal children. The present study 
compared irrational beliefs and happiness in 
two groups of normal and intelligent stu-
dents to answer the question whether inte-
lligence contributed to the level of irrational 
beliefs and happiness in students. 
  
Materials & Methods: This comparative 
study was carried out on intelligent and no-
rmal female students in Ardebil high sch-
ools in educational year of 2008-9. From 
the schools, 60 students (30 intelligent and 
30 normal) were selected through simple 
random sampling method.  We collected 
data using Ellis' Irrational Beliefs Questio-
nnaire and Oxford Happiness Questionnaire 
that are consisted of 66 and 29 items, 

respectively. The data were analyzed with 
independent t-test. 
 
 Findings: The obtained t values for irrati-
onal beliefs and happiness was shown to be 
significant. So that, the mean scores of irrati-
onal beliefs in intelligent students were 
lower than those in normal students. Furth-
ermore, their happiness rate was higher. Our 
findings also indicated a significant differe-
nce between intelligent and normal students 
in terms of irrational beliefs and happiness. 
 
 Discussion & Conclusions: Intelligent stud-
ents have a more flexibility regarding their 
internal and external experiences and display 
higher capabilities in reassessment and mod-
ification of irrational beliefs and values. 
  
Keywords: Irrational beliefs, happiness, 
intelligent, girls 
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