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Abstract
Family is the most enduring
school of learning, because of
implicit and observational
learning has highest stability.
On the other hand, gifted
children were topic of many
studies.
This
review
summarizes research on the
phenomenon of perfectionism
in gifted children in the
family. One of the personality
traits of gifted students is to be
perfect that may deviate into
the perfectionism. Scientific
evidence confirms that parents
and teachers of children who
are introduced as gifted by
assessment specialists, expect
excellent work in all fields.
Such expectations of the gifted
can vulnerable them to
perfectionism, that this traits
can
cause
irreparable
psychological damages in
them. Based on the researches
findings, it seems that the high
expectations of families of
gifted children have led to the
establishment of perfectionism
and consequently the failure of
gifted children. Tips for
teaching families how to deal
properly with gifted children
have been proposed in the
paper.
Key
words:
Family,
Perfectionism, Gifted children
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مقدمه
خانواده ،وموزشگاه ماندگارتریی یاادگیریهاسات ،اراکای همیشای یاادگیری ضامنی و
مشاهدهای بیشتریی پایداری را دارد .پاییهاای اصالی شخصایت قبال از مدرسای و در
از پدرها و مادرهای دلورام و ورامشگر میوموزند از بیشتریی قدر

ذهنی در اکتساب

وموزههای وموزشگاهی بهرهمند میشوند .اراکی وراماش ،اصالیتاریی بساتر توحیاد و
خدابویی و مهمتریی میلفی خالقیتهای ذهنی و نوووریهای فکری در همۀ کودکاان
و نوبوانان هوشمند و مستعد است (افروز.)7939 ،
امروزه شاهد ون هستیم کی با پیشرفت فناوری و فراگیر شدن صنایع بدید ،لجاام-
گسیختگیهای فرهنگی نیز هر روز بی اشکال مختلف فزونی مییابد و دیگر مادارس و
نظام وموزشی رسمی بی تنهایی نمای تواناد توفیاچ انادانی در بهات از قاوه بای فعال
رسانیدن استعدادها ،شکوفایی خالقیتها و پارورش ساجایای اخالقای داناشوماوزان
داشتی باشد .در ایی راستا همکاری خانوادهها امری ضروری است .برای ساختی بامعای
فردا ،بامعیای کی باید برای همۀ بهان الگو باشاد ،زم اسات تماامی هامر کاارگزاران
بامعی ،بیویژه اولیاء و مربیان ،مصروف ساالمت شخصایت و شاکوفایی اساتعدادهای
کودکان و نوباوگان میهی اسالمیمان شود .همانطور کی مطرح شد شخصایت افاراد در
خانی و کانون خانواده شکل میگیرد .تولد فرزند در خاانواده ،بازر تاریی موهبات ،و
فرزند هبۀ خداوندی است ،لذا مهمتاریی رساالت والادیی تعلایم و تربیات صاحی و
شکوفا ساختی استعدادهای بالقوه ایی امانت الهی است .نظام خلقت الهی ،نظامی ویاژه
و استانایی است و همۀ افراد از بها

مختلف ذهنی ،بسمی و عااطفی باا هام فار

دارند ،در ایی میان ،در کنار گروهی از افراد بامعی کی از نظار ذهنای عقاب مانادهاناد،
عدهای نیز در بهت دیگر منحنی هوش قرار گرفتی ،از نظر ذهنی برتار از افاراد عاادی
هستند .اما ایی تفاو های ذهنی ،بی خاودی خاود ،بیاانگر برتاری و ف ایلت نیسات،
اراکی تنها معیار ارزشها در نزد خالچ انسانها تقواست .تقوا نیز کسب کردنی و ارادی
است و اگر بی لطف و حکمت الهی فردی دارای هوش بیشتری است ،قادر مسالم بای
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همان نسبت مسئولیت افزونتری در بهان هستی برعهده دارد و خداوند هرکس را بای
اندازه توانش مسئول میداند .پس ،شناخت و تعلایم و تربیات افاراد سارومد و خاال
بدیی دلیل است کی ایی افراد بتوانند باار مهمای از ویاایف و مسائولیتهاای علمای،
رقابتهای بسیار فشرده بوامع مختلاف در دساتیابی بای بدیادتریی فنااوری و مناابع
هستیم ،افراد تیزهوش و خال و صاحبان اندیشاۀ ناو و تفکار واگارا بای ماابای

قدر

گرانبهاتریی سرماییها ،از بایگاه بسیار وا و ارزشمندی برخوردار هستند.
اینک بامعی ما بیش از هر زمان دیگر بی افراد هوشمند و خال نیاز دارد .هار قادر
بهانی کی در ون زندگی میکنیم پیچیدهتر میشود نیاز بی شناسایی و پرورش ذهیهای
خال و وفریننده بیشتر و شدیدتر میگردد و بی همیی دلیال در شارایک کناونی مساالی
تیزهوشی و خالقیت از مهمتریی مساالل در قلمارو روانشناسای وموزشاگاهی اسات.
کودکان تیزهوش و با استعداد کسانی هستند کی توانمندیهای قابل توبهی در عملکرد
کنشهای هوشی نشان میدهند .ایی کودکان بیطور بالفعل و یا بالقوه در یاک یاا اناد
زمینی زیر از خود بربستگی خاصی نشان میدهند -7 :توانایی در هاوش عماومی-2 ،
استعداد خاص تحصیلی -9 ،تفکر خال یاا مولاد -4 ،تواناایی رهباری -1 ،هنرهاای
تجسمی و نمایشی -6 ،توانایی روانی -حرکتی .براساس تعریف تارمی 7کساانی کای از
نظر بهرۀ هوشی دو انحراف معیار با ی میاانگیی ( )711باشاند ،تیزهاوش هساتند .بای
عبار

دیگر ون دستی از کودکانی کی بر اساس وزمون هوش عمومی «اساتنفورد -بینای»

بهرۀ هوشی ونها  792یا با تر باشد ،تیزهوش قلمداد میشوند .بای طاور کلای کودکاان
تیزهوش نسبت بی سایر همسا ن خود از بها

بسمی -حرکتای ،روانای ،عااطفی و

ابتماعی از ویژگیهای متمایزی برخوردارند .عمومااً زودتار از همساا ن خاود مای-
نشینند ،میایستند ،راه میروند و حرف میزنند .ایی قبیال کودکاان از زنادگی عااطفی
بسیار پیچیدهای برخوردارند .در واقع رفتار ونها انعکاسی از پیچیدگی شارایک ذهنای و
شناختی ونهاست .وشنایی با ویژگیهای عمومی کودکان تیزهوش بارای اولیاا و مربیاان
Terman

1
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امری است بسیار مهم ،و مقدمی زمی برای تعلیم و تربیت صحی ونان محسوب مای-
شود .اکار کودکان تیزهوش از خلچ و خوی خوش بهرهمند بوده ،از نظر دیگران افرادی
فو العاده هستند .مشاهده ایی صفت نزد کودکان تیزهوش منوط بر ون اسات کای ونهاا
باشند .بدیهی است هرگونی تهدید ،تنبیی ،و یا تحقیر و سرزنش ایی کودکاان مایتواناد
خلچ بالقوه نیکوی ونها را بی تندخویی و بیقراری و یا احیانااً پرخاشاگری و کمرویای
مبدل سازد (افروز.)7931 ،
بی هر حال ،در وموزش کودکان با نیازهای ویژه همواره شرایک ،ویژگیها ،تعامال
و کارکردهای خانواده بی همراه نقش مهمی کی در تحول روانی کودکان دارد ،بی عناوان
نهادی نخستیی مورد توبی بوده است .در ایی نهااد کودکاان بخاش مهمای از اع اای
خانواده را تشکیل داده و برووردن نیازهای اساسی و روانشناختی ونهاا از ددددایهاای
والدیی بیشمار میویاد (ها هاان ،کاافمی و پاولیی .)2174 ،7در همایی راساتا ،اخیاراً
فراوانی پژوهش در زمینۀ وموزش و پرورش کودکان تیزهاوش پایشدبساتانی افازایش
یافتی است .نظامهای وموزشی در سراسر دنیا روشهای متفاوتی را بی منظور باا باردن
تیزهوشی و خالقیت در کودکان بی کار میبرند (دیویس ،ریم و سیگل .)2171 ،2یافتی-
های پژوهشی نیز میید ایی است کای مربیاان مجارب و مااهر بیشاتر از وماوزشهاای
متفاو

برای کودکان تیزهوش استفاده میکنناد (بارای مااال ،ماااو .)2171 ،9باا ایای

وبود ،استرنبر

و گریگورنکو )2111( 4بیان میکنند کی تعدادی از افراد قادرند تاا از

یادگیریهای خود در زندگی روزمره استفاده کنند ،در مقابل تعدادی از افراد دیگار کای
هوش با یی نیز دارند ،شاید بی خوبی نتوانند مشکال

زندگی روزماره را حال کنناد.

بنابرایی تیزهوشی تنها توانایی فرد برای تحلیال کاردن و خالقیات باا نیسات ،بلکای
توانایی فرد برای مدیریت و استفاده کردن از تواناییها در موقعیتهای معمول زنادگی
1

. Hallahan, Kauffman & Pullen
Davis, Rimm & Siegle
3
Machu
4
Sternberg & Grigorenko
2
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نیز میباشد (گاتفردسون2119 ،7؛ گریگورنکو ،استرنبر

و بارویی2117 ،2؛ بی نقل از

وقابابایی ،ملکپور ،کجباف و عابدی.)7934 ،
طبچ نظریی لومبروزو )7397( 9میان نابغی بودن و دیوانگی رابطای وباود دارد .ایای
تیزهوش شک و تردیدهایی بوبود وید .بنابرایی ،یکی از تصورا

رایج درباره کودکان

تیزهوش ،سرزدن رفتارهای دیر قابل قبول از ونان است .از بملی ایی رفتارها مایتاوان
بی بدخلقی ،انزواطلبی ،تکاروی و کماک نکاردن بای دیگاران ،پرخاشاگری ،بایثبااتی
عاطفی ،ناسازگاری ابتماعی و نداشتی باذابیت اشااره کارد .سایف نراقای و ناادری
( )7914میگویند" :دانشوموزان تیزهوش نسبت بی دانشوموزان متوسک ،کمتار ماورد
قبول دیگران واقع میشوند .دلیل ایی امر ون است کی درک ایای داناشوماوزان توساک
سایریی مشکل است" .نتیجی مرور تحقیقا

مربوط بی ایی زمینی توسک سیف نراقای و

نادری بیانگر ایی مسئلی است کی دانشوموزان تیزهوش داار مشکال

متعددی از قبیل

تعارض داشتی با ارزشهای بامعی و رفتار بزرگترها هستند .همیی نویسندگان در ادامی
میگویند" :شاید مشکال

ونان را بتوان بی درک نشادن ایشاان توساک بزرگترهاا و در

نتیجی خصومت ورزیدن بزرگترها و معلمان باا وناان نسابت داد" .گاا گر ( )7394در
4

مورد دو دانشوموز تیزهوش میگوید" :یکی از دانشوموزان در کالس خاود محباوب
است .اخال خوب او ،تمایلش بی کمک کردن بی دیگران و نبود ویژگیهای شخصیتی
منفی در او ،سبب مقبولیت وی شده است اما دیگاری انایی نیسات .او ساایر داناش-
وموزان را تحریک میکند ،در مورد ونان نگارش منفای دارد و در دوساتیاابی نااتوان
است".
البتی سایر مطالعا

بیانگر نتایجی برخالف نتایج مطالعا

ماال ،ترمی )7314( 1در مطالعا

ذکر شده هساتند؛ بارای

خود کی در مورد وضعیت روانای -شخصایتی افاراد
1

Gottfredson
Jarvin
3
Lombroso
4
Gallagher
2

Terman
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تیزهوش صور

گرفتی است میگوید :موارد خودکشی ،بساتری شادن در بیمارساتان-

های روانی یا ابتالء بی بیماریهای روانی در میان افراد تیزهوش کمتار از حاد متوساک
بمعیت است .ترمی ،سازگاری ابتماعی دانشوموزان تیزهوش را نیز مورد مطالعی قرار
خصوصیا

شخصیتی منفی موبب ون میشود کی کودکان تیزهاوش بای خاوبی ماورد

قبول سایر همکالسیهای خود قرار گیرند (ملکپور.)7991 ،
تحقیقاتی کی بی مقایسی داناشوماوزان تیزهاوش و عاادی پرداختایاناد یافتایهاای
متناق ی بی دست داده است .بی طور کلی ،بسیاری از ایی پژوهشها تمایل بی مطلاوب
نشان دادن دانشوموزان تیزهوش دارند .نتاایج ایای مطالعاا

حااکی از ون اسات کای

دانشوموزان تیزهوش ،سط اضطراب پایییتری را نشان میدهند و تمایل بی سازگاری
در ونها بیشتر است و مشکال

روانشاناختی کمتاری دارناد .بار اسااس نتاایج ایای

مطالعا  ،دانشوموزان تیزهوش مستقلتر ،انعطافپذیرتر ،پذیراتر ،با برانگیختگی ذاتای
بیشتر ،مهار های ابتماعی و تشریک مساعی با تر و از لحاظ روانشاناختی ساازش-
یافتیتر از همتایان عادی خود هستند ،هراند وقتی حوزههای شخصایتی ویاژهای ماال
تصور از خود ،حرمت خود و مسند کنترل 7مورد بررسی قرار میگیرد ،نتایج تحقیقاا
دو پهلو میشود و تفاو های باثباتی را نشان نمیدهد .البتی در ایی زمینیهاا نیاز نتاایج
بسیاری از مطالعا

بیانگر ون است کی در دانشوموزان تیزهوش ،تصور از خود قاوی-

تر ،حرمت خود با تر و مَسند کنترل درونی ،بیشاتر از همساا ن ونهاسات .بارخالف
موارد فو  ،نتایج برخی دیگر از مطالعا

هیچ تفاوتی بایی داناشوماوزان تیزهاوش و

عادی از لحاظ ابعاد شخصیتی مورد بحث نشان نمیدهد .بی نظر میرسد د یال انایی
نتایج متناق ی را میتوان بی نمونیهای کواک ،خطای نمونیگیری و مقایسی نمونیهای
همگی با نمونیهای ناهمگی نسبت داد (فتحیوشتیانی.)7916 ،

Locus of control
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کمالزدگی کودکان تیزهوش
7

یکی از ویژگیهای شخصیتی دانشوموزان تیزهوش ،کمالگرایی است کی در صاور
انحراف تبدیل بی کمالزدگی 2میشود .کمالگرایی یک ویژگی مابات اماا کماالزدگای
تیزهوش ایجاد کند .نویسندگان مقالی حاضر مخالف استفاده از عبار

"کماالگرایای"

با پسوندهای منفی ،نابهنجار ،روانرنجور و مانند ون هستند و بی بای ایای ماوارد وا ۀ
کمالزدگی را پیشنهاد میدهند .اما از ونجا کی در ادامی بی مرور ادبیا
خواهد شد ،بی نااار ایی عبار

پژوهش پرداختی

در مطالب سایر پژوهشاگران بادون تغییار و اصاالح

ومده است.
در پژوهشهای متعدد ،کمالگرایی بر حسب مولفیهاای مابات (بهنجاار) و منفای
(نابهنجار) تعریف شده است کی ایی مولفیها بی ترتیب با انتظارا

شخصای منطقای و

دیرمنطقی مشخص میشوند .کسانی کی کمالگرایی مابت (بهنجار) دارند ،معیارهایی را
برای خود در نظر می گیرند ،اما بی باای اینکای رسایدن و یاا نرسایدن بای ون معیارهاا
برایشان مهم باشد ،نفس تالش کردن برای رسیدن بی هادف در نظرشاان اهمیات دارد.
در واقع ایی افراد از کار و تالشِ زیاد لذ

میبرند و وقتای در انجاام دادن یاا نادادن

کاری وزادند ،سعی میکنند ون را بی بهتریی نحوی کی میتوانند انجام دهند .کمالگرایی
بهنجار (مابت) نی تنها موبب مشکل نمیشود ،بلکی باعث میگردد کی فرد استعدادهای
خودش را شکوفا سازد و بی احساس رضایت شخصای باا یی دسات یاباد .در مقابال
افراد کمالگرای منفی (نابهنجار) یا روانرنجور بیشتر در فکر ونند کی مباادا اشاتباهی از
ونها سر بزند؛ ونها هیچوقت احساس پیروزی نمیکنند .ونها حتی اگر از دیگران بهتر
کار کنند ،باز هم احساس رضایت نکرده و خود را سرزنش میکنند و هدف با تری را
در نظر میگیرند و مدام در ایی زنجیرۀ بیانتها گرفتارند و همیشی با خودشان درگیرناد

To be perfect
Perfectionism

1
2
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و در نتیجی داار انوا افسردگی ،اضطراب و روانرنجورخویی مایشاوند (هماااک،7
7319؛ فلاات و هیویاات2116 ،2111 ،2112 ،2؛ تااری شااور  ،اونااز ،اسااالد و دوی،9
7331؛ و هاس و پراپاروسیس .)2119 ،4نتایج پژوهش بشاار

( )7999نشاان داد کای

گرایی مابت والدیی از طریچ انتظارا
فرزندان ،تقویت عز

واقعبینانی و مطابچ با امکانا

و محدودیتهاای

نفس فرزندان و سبک تعاملی مابت والادیی -فرزنادان ،کااهش

اضطراب امتحان دانشوموزان را توبیی میکند .کمالگرایی منفی والدیی ،بر عکاس ،از
و توانااییهاای فرزنادان،

طریچ انتظارا

دیر واقعبینانای و معماو ً فراتار از امکاناا

ت عیف عز

نفس و سبک تعاملی تعارضی والدیی -فرزنادان ،باا افازایش اضاطراب

امتحان در ارتباط قرار میگیرد.
در مورد رابطی تیزهوشی و کمالگرایی ،شواهد پژوهشی میید ون است کی والادیی
و معلمان از کودکانی کی بی وسیلی متخصصان سنجش ،تیزهوش معرفی میشوند انتظار
دارند کی در همۀ زمینیها عالی عمل کنند .زندگی تحت تأثیر انتظارا

دیرواقعی و باا

ممکی است کودک را از پذیرش خود بی عنوان یک فرد کامل ناتوان کناد؛ بای ویاژه در
صورتی کی محبت و پذیرش کودک بی موفقیت او وابستی شده باشد (کورنل7399 ،؛ بی
نقل از بمشیدی ،د ورپور ،حقیقت و لطیفیان .)7999 ،انیی انتظااراتی از تیزهوشاان
ونها را مستعد کمالگرایی میکند کی خود ایی ویژگی باعث ایجااد وسایبهاای روان-
شناختی ببرانناپذیری در ونها میشود (بیلینگ ،اسرالیلی و ونتاونی .)2114 ،1داناش-
وموزان تیزهوش بیشتر از دانشوموزان عادی در معرض کمالگرایی منفی هستند (برای
ماال ،اان2171 ،6؛ و بولیان .)2119 ،1نتایج پژوهشها نشان دادهاناد کای کماالگرایای
مابت با امید بی موفقیت ،انگیزش در مدرسی ،بهزیستی روانشناختی (عادم اضاطراب و
1
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بیی کمالگرایی منفی والدیی و اضطراب فرزندان همبستگی مابت وباود دارد .کماال-
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افسردگی) مرتبک است و کمالگرایی منفای باا تارس از شکسات ،مشاکل در تغذیای،
اشکا

انگیزشی و اضطراب و عزّ نفس پاییی در ارتباط است (ساداتی فیروزوبادی،

.)7934
بی عنوان نشانی عمومی نوروز وسواس بود .بر اساس ایی دیدگاه ،نوعی فرامی خشای و
تنبییگر پیشرفتها و عملکردهای عالی را طلب مایکناد (فرویاد .)7313 ،7طباچ ایای
دیدگاهِ وسیبشناختی ،کمالگرایی بی صور

تمایل پایدار فرد بی وضع معیارهای کامل
2

و دست نیافتنی و تالش برای تحقچ ونها (برنز  )7391 ،همراه با خاود -ارزیاابیهاای
انتقادی از عملکرد شخصی (فروست ،مارتی ،لهار
شود .هورنای ( )7311کمالگرایی را بی صور

و رزنبلت )7331 ،9تعریاف مای-

"اساتبداد بایادها" تعریاف کارد .وی

فهرستی مشتمل بر ده نیاز را کی در همی افراد وبود دارد ،تهیی کرده است .یکی از ایای
نیازها کمال و مصون بودن از انتقاد دیگران است .دارنده ایی نیاز ،پیوستی بیمناک اسات
کی مبادا داار اشتباهی شود و مورد انتقاد قرار گیرد .او میکوشد هیچ نقطای ضاعفی از
خود نشان ندهد ،در بستجوی کمال مطلوب بوده و بی انتقاد بسیار حساس اسات (بای
نقل از شفران و منسل .)2117 ،4ودلر ( )7369برخی از بنبیهای کماالگرایای را بارای
انسان مفید میداند و ادعا میکند کی تالش برای کمال ،فطاری اسات؛ بای طاوری کای
بخشی از زندگی محسوب میشود و بدون ون ،زنادگی ممکای نیسات .از نظار ودلار،
تالش برای کمال ،هنگامی مابت و سازنده است کی در بهت عالقۀ ابتمااعی باشاد و
توانایی شخص را بی حداکار برساند و هنگامی منفی و مخرب است کای فارد ون را در
بهت زیر سلطی قرار دادن دیگران بی کار گیرد (بی نقل از شفران و منسل.)2117 ،
از سوی دیگر ،محققان مختلف با طرح انوا کمالگرایی بنبیهاای مابات و منفای
ایی سازه را متمایز کردهاند .هیویت و فلت ( )7337با نظار بای کماالگرایای در بافتاار
1
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دیدگاه فروید در مورد کمالگرایی سروداز رویکردهای روانشناختی بی ایای ساازه
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ابتماعی ،سی بُعد کمالگرایی خودمحاور ،7کماالگرایای دیگرمحاور 2و کماالگرایای
بامعیمحور 9را متمایز کردهاند .کمالگرایی خودمحور باا تمایال بای وضاع معیارهاای
دیرواقعبینانی برای خود و تمرکاز بار نقاصهاا و شکساتهاا در عملکارد ،هماراه باا
بی داشتی انتظارا

افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران است و کمالگرایای بامعای-

محور بی احساس ضرور

رعایت معیارها و باروورده کاردن انتظاارا

تجویزشاده از

سوی افراد مهم بی منظور کسب تأیید اطال میگردد (هیویت و فلت .)7337 ،در مورد
رابطی هوش و ابعاد مختلف کمالگرایی ،پژوهشهای معدودی انجام شده است .سیگل
و شولر )2111( 4در بررسی رابطای ابعااد کماالگرایای و تیزهوشای در داناشوماوزان
راهنمایی نشان دادند کی تیزهوشان در ابعاد نگرانی زیاد نسبت بی اشاتباها  ،انتقاادا
والدیی و انتظارا

والدیی بهنجار بودند .در حالی کی در نگرانی زیاد نسبت بای نظام و

ترتیب و معیارهای شخصی ،مشکل داشتند .پژوهش بشاار  ،کرمای و ا های ()7993
نشان داد کی صرفاً میان کمالگرایی بامعیمحور در بیی دانشوموزان تیزهوش و عاادی
تفاو

معنادار وبود دارد .و دانشوموزان عادی کمالگرایی بامعیمحور با تری نسبت

بی دانشوموزان تیزهوش نشان دادند.
اصو ً در مواقعی کی بزرگترها اعم از پدران و مادران و یا معلمان بی درستی نمای-
دانند کی با یک کودک یا نوبوان تیزهوش اگونی رفتاار کنناد ون کاودک یاا نوباوان
تیزهوش بی شد

گیج میشود .نمیداند ویندهاش را اگونی ترسیم کند و مرتباً در مرز

میان پیروزی و شکست دست و پا میزند .تردید او را میوزارد و نمایفهمناد در اای
صورتی وضع بهتری خواهد داشت ،ویا اساساً گناهکار است کی یک تیزهاوش اسات !
از ون بدتر انتظار بیش از حد بامعی از تیزهوشان است .اون توانایی تیزهوشان نیز حد
و حدودی دارد و قادر نیستند تمام ایی انتظارا

را پاسخ گویند .در ماواردی مشااهده
1
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خودنظار گریهای دقیچ مشخص میشود .کمالگرایی دیگرمحور نیاز بیاانگر تمایال
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شده است کی بگویند عطای ایی تیزهوشی را بی لقایش بخشیدیم و بی ایی وسیلی خاود
را از شر کلمی وزاردهندۀ تیزهوشی وا مایرهانناد و اگار نتوانناد ،ساردرگم مایشاوند
(احمدیی.)7912 ،
گونی کودکان نوعاً بزرگتر از ونچی هستند بای نظار مایرساند و بای همایی دلیال افاراد
بزرگسال ادلب بی شیوهای با ونان برخورد میکنند کی ونها قاادر بای کناار ومادن باا ون
شیوه نیستند یا در ایی ارتباط نیازهایشان بروورده نمیشود .در نتیجای ممکای اسات در
بریان خشنود ساختی افراد بزرگسال ،اضطراب دیرقابل تصوری را تجربی کنند .وقتای
با کودکان بی شیوهای همانند افراد بزرگسال رفتار میشود ،ادلاب ناوعی عقادۀ کماال-
گرایی در ونها رشد مییابد و بی دلیل انتظارا
وقت یاد نمیگیرند کی اشتباها

زیادی کای از ونهاا وباود دارد ،هایچ

و خطاهای خود را بپذیرند و ایی امر بار سانگینی بار

دوش کودک خواهد بود .پیامد و نتیجی رفتار بزرگسا نی باا کاودک تیزهاوش ،شاکل-
گیری بلوغ کاذب در او میباشد .بلوغ کاذب احساسی نادرست نسبت بی خویش اسات
کی ادلب در دوران کودکی و نوبوانی شکل میگیرد ،یعنی در دورانی کی افراد ومادگی
و مهار

زم را برای روبیرو شدن با ناکامیها ندارند (ما7331 ،7؛ تربمی اصغر نوری

امامزادهای).
بسیاری از افراد توانمند و تیزهوش علیردم قابلیتها و موفقیاتهاای روز افازون
هیچ احساس مابت درونی نسبت بی توانمندیها و قابلیتهای خود ندارناد (رلیسای و
صالحی .)7991 ،ادلب باهوشتریی افرادند کی بیشاتر از همای رناج مایکشاند .وقتای
کودک هستند بی ونان میگویند کی اقدر باهوش و استانایی هستند و سپس هنگامی کی
بزر

میشوند مدام با اموری روبیرو میگردند کی در ون امور همی پاساخهاا را نمای-

دانند ،ناگهان مجبور میشوند بپذیرند کی اندان هم خاص و منحصر بی فارد نیساتند و
فقک تا حدی متوسک هستند و یا حتی ایزی نمیدانناد و یاک فریبکارناد .ایای رازی

Ma
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کودکان تیزهوش در روابک خود با افراد بزرگسال مشکالتی را بروز میدهناد .ایای
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تحقیرومیز است کی اکار افراد باهوش در داشتی ون مشترک بوده و هیچ یک ون را بیاان
نمیکنند (سیمران2119 ،؛ بی نقل از رلیسی و صالحی.)7991 ،

انانچی مالحظی میشود بر اساس تحقیقا

و بررسیهاای متعادد ،اطالعاا

فراوانای

درباره تیزهوشی و نحوه وموزش و سایر مطالب مربوط بی تیزهوش بدست ومده اسات.
اکنون باید در پی یافتی پاسخ برای سوا

دیگری بود ،از بملی اینکای علات نااموفچ

بودن گروهی از افراد تیزهوش ایست ای عاملی سبب میشود کای یاک شاخص باا
داشتی شرایک بی یاهر مساوی ،موفچ باشد ،ولای دیگاری باا هماان شارایک پیشارفتی
نداشتی باشد .شیوه تحقیچ برای یافتی بواب باید تغییر کرده و افراد موفچ را نی تنها در
شرایک درسی و محیک کار تحت بررسی قرار داد ،بلکی باید در زندگی روزمره و ساایر
فعالیتها و برخوردها بی صور

بررسیهای طو نی مطالعی کرد تا بتوان بوابی یافات

(بورابچی.)7917 ،
درباره اگونگی شکلگیری کمالگرایی نظریایهاای متعاددی مطارح شاده اسات
(ملکیان بهابادی ،محسنی ذنوزی و کشاورز .)7999 ،یکی از ایی نظرییها بر ایای بااور
است کی ریشی کمالگرایی را باید در والدیی کماالگارا بساتوباو کارد (فروسات،
لهار

و روزنبلت .)2111 ،از طرفی ،ابعاد کمالگرایی والدیی ،ویژگیهای مرباوط بای

سبکهای فرزندپروری ونان را تحت تأثیر قرار میدهاد (بشاار  ،عزیازی و حساینی،
 .)7993افراد کمالگرا نی بی خاطر میل بی پیشرفت و ترقای ،بلکای بای خااطر تارس از
شکست برانگیختی میشوند .ترس موباب رفتاار ابتناابی مایشاود و رفتاار ابتناابی
پیوستی فرد را گوش بی زنگ نگی میدارد و بی موباب ون فارد از ونچای کای تارسوور
است ،ابتناب میکند (هامااک .)2111 ،7نتایج پژوهش بشار  ،عزیزی و پورشاریفی
( )7931نشان داد کی خانوادههای دارای سابک فرزنادپروری ومرانای فرزنادان را بارای
عملکرد کامل تشویچ میکنند و نسبت بی شکستهای ونها با ناامیدی ،اضطراب و بی-
Hamachek
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قراری واکنش نشان میدهند ،در نتیجی فرزندان نیز از هر اشتباهی ترسیده و سعی می-
کنند با کمالگرا بودن از اشتباه و شکست دوری کنند .برای ماال ،قاسمیپور کردمحلای
و بزازیان ( )7932نشان دادند کی ابعاد کمالگرایی بر اضطراب ابتماعی داناشوماوزان
یکی از دشواریهای توضی سازه «کمالکرایی» کارکردهاای متعادد ون در ادبیاا
تحقیچ است .مرز یریفی بیی کوشاش بارای رسایدن بای معیارهاای باا و «احسااس
شکست» هنگام ناتوانی در دست یافتی بی انتظارا

نامعقول از خود وبود دارد .برخی

نویسندگان اختالف عملکارد بایی دو ناو متفااو

«کماالگرایای» را تعیایی کردناد.
2

برانسکی ،بنکینز -فریدمی و مورفی« ،)7391( 7کماالگرایای توانمندسااز » را کای بای
افراد اختیار و قدر

میدهد و «کمالگرایی ناتوانساز »9کی افراد را فلج میکناد از هام

متمایز ساختیاند .هامااک ( )7319نیز «کماالگرایای بهنجاار » و «کماالگرایای روان-
4

رنجور »1را تشخیص داده است .سایر محققاان (باارو و ماور7399 ،6؛ برناز7391 ،؛ و
پَخت ،)7394 ،1از بنبیهای «منفی کمالگرایی» برای مطرح سااختی ناوعی «عالمات»
استفاده کردهاند .مربیان دانشوموزان تیزهوش و اساتعدادهای درخشاان ،وشاکارا میاان
کمالگرایی و با استعداد بودن پیوند برقرار کردهاند .بی طوری کی در مقیاسهای ارزیابی
معلمان بی میزان وسیعی از گزینی کمالگرایی برای تعریف دانشوموزان بربستی استفاده
شده است (رنزولی ،اسمیت ،وایت ،کا هان و هارتمی .)7316 ،9از طرف دیگر ،ادلب،
کنارومدن با کمالگرایی در سرومدها یکی از نیازهای مشاورهای ونها محسوب میشاود
(اان2171 ،؛ سیلورمی7339 ،3؛ و کِر.)7337 ،71
1

Bransky, Jenkins-Friedman & Murphy
Enabling perfectionism
3
Disabling perfectionism
4
Normal perfectionism
5
Neurotic perfectionism
6
Barrow & Moore
7
Pacht
8
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9
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عموماً مربیان در مورد دو تاأثیر منفای کماالگرایای یعنای «قصاور در تکاالیف» و
«وشفتگی عاطفی» نگران هستند .وا ۀ «کوتاهی کاردن و قصاور در کارهاا» در گازارش
وایتمور )7391( 7بی صراحت بیان شده است .وی اذعان داشتی تمایال

کمالگرایانای

باشد ،ارالی نمیدهند .از دیگر سو ،تنیدگی عاطفی تولید میکند و باعث احسااس بای-
ارزشی و افسردگی در افراد باهوش میشود .مخصوصاً هنگامی کی موفچ نمیشوند بای
اندازۀ انتظارا

دیرواقعی کی از خود دارند یاهر شوند.

2

دو یزل ( )7396 ،7331شواهدی فراهم وورد کی ثابات مایکناد «کماالگرایای»،
برخی از دانشوموزان تیزهوش را در معرض «خودکشی» قرار داده است .اناد راهبارد
میتواند بی افراد کمک کند تا با تمایال

کماالگرایانای مقابلای کاروماد و مایثر داشاتی

باشند .اول اینکی باید تشخیص دهند  %91پااداشهاا و موفقیاتهایشاان ،تنهاا از %21
فعالیت خود ونها ناشی میشود .ایی درک بی افراد کماک خواهاد کارد بار روی اماور
اندکی کی نیازمند کوشش فراوانی است ،دقت کنند .دوم اینکی ونها نیاز دارند توانایی و
یرفیت «شکست سازنده» را در خود توسعی دهناد ،یعنای بدانناد عملای کای در حاال
حاضر انجام میدهند حتی اگر ناقص هم باشد باعث پیشرفتهای ویناده خواهاد شاد.
سوم اینکی مفهوم «خودپنداشت» را از نتایجی کی کسب میکنند بدا سازند .ونهاا بایاد
بفهمند ارزش و شأن ذاتی دارند ،یعنای ارزشامندیشاان ،دیرمشاروط اسات .اهاارم
تشخیص دهند «متمایز بودن» نوعی تالش همیشگی اسات؛ در نتیجای بای پیشاامدهای
کنونی بی عنوان گامی بی سوی وینده نگاه کنند .پنجم اینکی افراد دارای تمایال

کماال-

گرایانی ،باید «اهداف واقعی» برای خود تعییی نمایناد .و نهایتااً ایای افاراد نیااز دارناد
«عالیچ و دلبستگیهای فرعی» بیابند کی بارای ونهاا شاادی وفاریی و لاذتبخش باشاد
(مندگلیو و بیریت7331 ،9؛ تربمی فریبا مردای عباس وبادی.)7991 ،

1
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بخش دیگری از دانشوموزان تیزهوش علیردم دارا بودن هوش باا بای پیشارفت
کافی دست نمییابند و عملکردی کامالً ضعیف دارند .در واقع عملکرد تحصیلی ونهاا
در پشت توانایی و استعدادهایشان پنهان شده است .از ایی دانشوموزان بی عنوان «کام-
میرود کی عملکردش از ونچی کی بی طور منطقی از او انتظار میرود کمتار اسات .کام-
وموزی بی عنوان تفاو

وسیعی بیی عملکرد تحصیلی فرد و برخای از مظااهر تواناایی

واقعی وی مال پیشرفت تحصیلی ،با مشاهدا

معلمان و والدیی و معیارهای هوشی و

خالقیت تعریف شده است (فورد و توماس 7331 ،؛ بی نقال از نیوشاا ،احادی ،بنای-
2

بمالی و سلیمیزاده .)7992 ،باشالنتی2119( 9؛ بی نقل از شاکیر )2174 ،4معتقد اسات
کی کمالگرایی ارتباط نزدیکی با کموموزی دانشوموزان تیزهوش دارد.
بی طور کلی علل احتمالی کموموزی عبارتند از -7 :عوامل شخصایتی (ماال انگیازه
پیشرفت ،خودپنداره ،مسند کنترل و  -2 )...عوامل مرباوط بای خانای و خاانواده (ماال
فشارها ،انتظارها ،نگرشها و شیوههای فرزندپروری و  -9 )...عوامل مربوط بی مدرسی
(مال برنامیهای درسی نامناسب ،معلام و سیاسات وموزشای مدرسای و  -4 )...عوامال
ابتماعی /رفتاری و عوامل دیگر .درباره رابطی میان ویژگیهای شخصیتی و کموماوزی،
پژوهشهای انجام شده ،یافتیهای کامالً مشابهی ارالی نمیدهد .در ماورد تاأثیر عوامال
مربوط بی خانی و خانواده در کاموماوزی ،اپالباام )7367( 1در تحقیقای بار روی 211
تیزهوش کموموز دبیرستانی بی ایی نتیجی رسید کی عاواملی ااون تحصایال

والادیی،

رفاه خانواده ،فشارهای وارده از بانب والدیی ،وضاعیت نابساامان خاانوادگی و  ...در
پیشرفت تحصیلی ایی افراد تأثیر داشتی است .محسنی ( )7961نیز از پژوهش خاود بار
روی دانشوموزان دختر پیشرفتی تحصیلی نتیجای گرفات کای پیشارفت تحصایلی ایای
دانشوموزان صرفاً بی علت هوش باا ی ونهاا نباوده و وباود عاواملی ااون رواباک
1

Underachiever
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3
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2
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خانوادگی گرم و صمیمانی در ایجاد ورامش و دقت و تمرکز ایی دانشوموزان نقش ایفا
میکند (بی نقل از نیوشا و همکاران.)7992 ،

هوش را میتوان بی یک یرف تشبیی کرد کی قادریم هر ایزی را در ون بریزیم :زهر یاا
نوشدارو .ارزش و بهای ایی یرف بی محتوای ون بساتگی دارد .از ایای رو ،هاوش بای
تنهایی همانند یک یرف خالی هیچگونی ارزش و منزلتی ندارد مگار ونکای از مظاروف
گرانقدری برخوردار باشد (کایمی حقیقی7919 ،الف).
حچشناس ،امنی و فیروزوبادی ( )7991از پژوهش خود نتیجی گرفتند کای داناش-
وموزان دبیرستانهای تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد شخصایتی و نیاز ساط ساالمت
روان با دانشوموزان عادی متفاو

هستند و شارایک مطلاوب محایک وموزشای و ناو

برخورد خانواده میتواند در ایی تفاو ها نقش داشتی باشد .بعالوه ،کاایمی حقیقای و
مقدم ( )7919مینویسند کی توقعا

بامعی از دختران نوباوان تیزهاوش ،واقاعبینانای

نیست و بیش از حد واقعیتهای وبودی (و از بملی تواناییها ،عالیچ و نگرشهاای)
ونها شکل گرفتی است .طبیعی است کی ایای شارایک ،ف اایی رناجوور بارای دختاران
تیزهوش ایجاد میکند.
بنابرایی ،افزایش هوش ،لزوماً موبب تعامل مفیاد و ساازگاری مطلاوب ابتمااعی
نیست .افراد تیزهوش بی علت سوءتفاهم و عادم درک صاحی از ساوی دیگاران ،بای
سادگی در میان دیگران (افراد عادی) پذیرفتی نمیشوند .از طرفی ،پیشرفتگرایی مفرط
ابتماعی ،گاهی موبب بروز ناسازگاریهای روانی است .پافشاری بار تعاالیباویی و
کمالگرایی همراه با توقعا

ابتماعی برای پیشرفت ،حتی ممکی است تیزهوش را بای

سوی خودکشی سو دهد .ایی طور نیست کی همی نوابغ ،ساازگاری ابتمااعی داشاتی
باشند و در بزرگسالی از فعالیتهای مولدی برخوردار گردند .بای هار حاال ،از طریاچ
مشاوره انفرادی میتوان بی پذیرش و سازگاری نوابغ با بامعی عاادی و عماوم ماردم و
در نتیجی بهرهبرداری از سرمایی و توان شخصی ونها مبادر

نمود.
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همچنیی ،توبی و لحاظ اهمیت رشد و پرورش مهار های ابتماعی فارد تیزهاوش از
بانب والدیی ،اساسیتریی تمهید پرورشی بشمار میوید .معمو ً توبی و تأکید والدیی
و عملکرد مربوطی ،بیش از رشد ابتمااعی کاودک اسات و

نسبت بی سط تحصیال

داده میشود .از ایی رو ،نوبوانان تیزهوش  74-77سالی بیش از خودباوری ابتمااعی،
وضعیت تحصیلی بربستیتر را بروز میدهند .تیزهوشی کودک ممکای اسات بایش از
تأثیر بر روابک والدیی -فرزند ،بر روابک برادر و خواهری تأثیر بگذارد.
در هر حال ،هرگونی تدبیر برای پرورش ابتماعی در قلمرو خانواده باید نکا

زیر

را در مرکز توبی قرار دهد -7 :عدالتورزی میان فرزندان -پرهیز از تبعیض و رعایت
عدالت در میان فرزندان ،اساسیتریی عامل ورامش محیک خانوادگی است .از نقطی نظار
تیزهوش نوبوان و بوان ،محایک ورام خاانوادگی ،مهمتاریی عامال رضاایت وی را از
خانواده تشکیل میدهد -2 .همیاری تحصایلی فرزناد -فاراهمووری وماوزش مساتقیم
مهار های تحصیلی و ابتماعی بی تقویت بامعیپذیری کمک میکند .استد ل کاردن
با کودک ،شکلدادن رفتارها از طریچ پسخوراند اطالعاتی ،و فراهمووری موقعیتهاایی
برای کاوش و بستجوی علمی ،شرایک را برای توسعی «تفکار واگارا» در فرزناد مهیاا
میسازد؛ زیرا تفکر واگرا مستلزم توبی محیطی فو العاده نسبت بای فرزناد اسات-9 .
تعدیل توقعا  -انتظارا

واقعبینانی از فرزند تیزهوش ،مالزم با پرهیز از مقایسی وی با

همسا ن است .از ایی طریچ میتوان انتظارا
بیان نمود -4 .درک مشکال

محیطی را در قالاب مقاررا

و قاوانیی

ویژه فرزند تیزهوش -ایی نکتی ،معناای اساسای درک و

شناخت فرزند است و ستون و بنیاد ون را تشکیل میدهاد .فرزناد تیزهاوش (کاودک،
نوبوان و بوان) نیاز دارد تا از همیاری خانواده در نیال بای اهاداف زنادگی شخصای
برخوردار شود -1 .توبی و احترام بی عقاید و نظرا

فرزند -ایای امار موباب ایجااد

روابک صمیمی و دوستانی با فرزند تیزهوش میشود .باید توبی کنایم کای یاک فاصالی
سنی  9سال میان فرزندان ،بی گرمی روابک برادری و خواهری کمک میکند .عاالوه بار
ون ،تیزهوش نیاز دارد کی از وزادی عمل کافی در محایک خاانوادگی برخاوردار باشاد.
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زیرا از سوی دیگر ،توان و شایستگی ونرا نیز دارد .در انیی شرایطی ،معماو ً والادیی،
الگو و مربعی برای تقلید قرار میگیرناد -6 .تشاویچ و تردیاب فرزناد در خاانواده-
بهرهگیری از پاداشهای کالمی و بدنی و رفتاری و پرهیاز از انتقااد و خاردهگیاری بای
ممکی است حساسیت مزبور بی نفع تیزهوش پیشارفتی باشاد اماا محایک خاانوادگی را
برای افراد خال و تیزهوشان دیر پیشرفتی ،رنجوور میکند (کایمی حقیقی7919 ،ب).

بحث و نتیجهگیری
خانواده و والدیی در شکلگیری شخصیت کودک میثرند .تولد یک کودک تیزهوش در
خانواده میتواند بی انتظارا

با ی والادیی از او بارای کساب موفقیاتهاای بیشاتر از

توانش دامی بزند .اما توانایی تیزهوشان نیز حد و حدودی دارد و قادر نیستند تمام ایی
انتظارا

را پاسخ گویند .انیی انتظاراتی از تیزهوشان ونها را مستعد کمالزدگی مای-

کند کی خود ایی ویژگی باعث ایجاد وسیبهای روانشناختی ببارانناپاذیری در ونهاا
میشود (کونور2119 ،؛ بیلینگ و همکاران .)2114 ،والدیی و معلماان از کودکاانی کای
بی وسیلی متخصصان سنجش ،تیزهوش معرفی میشوند انتظار دارند کی در همی زمینیها
عالی عمل کنند .زندگی تحت تأثیر انتظارا

دیرواقعی و با ممکی است کاودک را از

پذیرش خود بی عنوان یک فرد کامل ناتوان کناد؛ بای ویاژه در صاورتی کای محبات و
پذیرش کودک بی موفقیت او وابستی شده باشد (کورنل7399 ،؛ بی نقال از بمشایدی و
همکاران .)7999 ،معمو ً توبی و تأکید والدیی نسبت بی سط تحصایال

و عملکارد

مربوطی ،بیش از رشد ابتماعی کودک است و تعالی و پیشرفت درسی بی مراتاب بایش
از تعامل ابتماعی ،مهم تلقی شده و پاداش داده میشود .در حالی کای توبای و لحااظ
اهمیت رشد و پرورش مهار های ابتماعی فرد تیزهوش از بانب والادیی ،اساسای-
تریی تمهید پرورشی بشمار میوید .در نتیجی والادیی بای طاور ناخواساتی باا پارورش
کمالزدگی باعث ایجاد وسیبهای روانشاناختی ببارانناپاذیری در ونهاا مایشاوند.
بهت پیشگیری از ایی رویداد ناخوشایند والدیی و خانوادههاا بایساتی نحاوه برخاورد
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صحی با کودک تیزهوش را فرابگیرند .برخی از رهنمودها در ایی زمینی در ماتی مقالای
ومده است.

احمدیی ،ملک سیما ( .)7912ویژگیهای اشمگیر دانشوموزان تیزهوش و نیازهای ونان .مجلی
استعدادهای درخشان.1-7 ،6 ،

افروز ،دالمعلی ( .)7939مبانی روانشناختی خانواده و رابطی زن و شوهر با تأکیاد بار حقاو
عاطفی متقابل .تهران :مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
افروز ،دالمعلی؛ وکامکاری ،کامبیز ( .)7931نظرییهای هوش و خالقیت .ااپ دوم .دانشاگاه
تهران.
وقابابایی ،سارا؛ ملکپاور ،مختاار؛ کجبااف ،محمادباقر؛ و عابادی ،احماد ( .)7934اثربخشای
وموزش هوش موفچ بر تواناییهای تحلیلی ،خالقانی و عملی دختران تیزهوش  72-3سالی
شهر اصفهان .فصلنامی کودکان استانایی.44-91 ،)4(71 ،
بشار  ،محمدعلی ( .)7999بررسی رابطی کمالگرایی والدیی و اضطراب امتحان دانشوموزان.
فصلنامی روانشناسی و علوم تربیتی.73-7 ،)7(94 ،
بشااار  ،محماادعلی؛ عزیاازی ،کااورش؛ و پورشااریفی ،حمیااد ( .)7931رابطاای ساابکهااای

فرزندپروری والدیی با کمالگرایی فرزندان در نمونیای از خاانوادههاای ایرانای .فصالنامی
خانوادهپژوهی.761-741 ،)26(1 ،
بشار  ،محمدعلی؛ عزیزی ،کوروش؛ و سیده اساماء ،حساینی ( .)7993رابطای کماالگرایای
والدیی با سبکهای فرزندپروری .فصلنامی پژوهش در نظامهای وموزشی.23-3 ،)9(4 ،
بشار  ،محمدعلی؛ کرمی ،ساره؛ و ا های ،بواد ( .)7993مقایسی ویژگیهای شخصیتی کمال-

گرایی و مهارگری در دانشوموزان مدارس تیزهوش و عادی .پژوهش در حیطای کودکاان
استانایی.91-61 ،)7(71 ،
بمشیدی ،بهنام؛ د ورپور ،محمدوقا؛ حقیقت ،شهربانو؛ و لطیفیاان ،مرت ای ( .)7999مقایسای

دانشوموزان مدارس تیزهوشان و عادی از نظار ابعااد کماالگرایای .مجلای روانشناسای،
.91-21 ،)7(97
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بورابچی ،سیما ( .)7917شناسایی و وموزش تیزهوش .مجلی استعدادهای درخشاان-774 ،9 ،
.779
حچشناس ،حسی؛ امنی ،امیررضا؛ و فیروزوبادی ،علی ( .)7991مقایسی ویژگیهای شخصیتی
اصول بهداشت روانی 23 ،و .66-11 ،91
رلیسی ،زهره؛ و صالحی ،مهدیی ( .)7991معرفی سندرم ایمپاستر (بیماری افراد موفچ) ،نشاانی-
ها ،علل و پیامدها .دانش و پژوهش در روانشناسی 91 ،و .291-211 ،96
ساداتی فیروزوبادی ،سمیی ( .)7934رابطی ابعاد کمالگرایای باا اضاطراب حاالتی /خصالتی در

دانشوموزان دبیرستانی تیزهوش .فصلنامی پاژوهش در یاادگیری وموزشاگاهی و مجاازی،
.771-33 ،)9(2
سیف نراقی ،مریم؛ و نادری ،عز اهلل ( .)7914کودکان و دانشوموزان استانایی .تهران :وگاه.
فتحیوشتیانی ،علی ( .)7916ابعاد شخصیتی دانشوموزان تیزهوش و عادی (بررسی مطالعا ).
مدرس علوم انسانی.61-41 ،9 ،
قاسمیپور کردمحلی ،معصومی؛ و بزازیان ،سعیده ( .)7932رابطی سبکهای فرزندپروری والدیی
و کمالگرایی با اضطراب ابتماعی دانشوموزان تیزهوش .فصلنامی علوم رفتااری،)71(1 ،
.774-717

کایمی حقیقی ،ناصرالدیی (7919الف) .نکا اساسی پرورش تیزهوش در خانواده ( .)7مجلی
استعدادهای درخشان.71-7 ،72 ،
کایمی حقیقی ،ناصرالدیی (7919ب) .مبانی پرورش ابتماعی تیزهوش :نقش فارد ،خاانواده،
مدرسی و بامعی .مجلی استعدادهای درخشان.1-7 ،)9(9 ،
کایمی حقیقی ،ناصرالدیی؛ و مقدم ،شیوا ( .)7919تحول انتظارا

ابتماعی دختاران نوباوان

تیزهوش (بررسی تجربی) .مجلی استعدادهای درخشان.1-7 ،)2(9 ،
ما ،کاساندرا ( .)7331نقش والدیی در رشد هوش عااطفی کودکاان تیزهاوش .تربمای اصاغر
نوری امامزادهای .قابل دسترس در www.ctd.northwestern.edu

محسنی ،ناهید ( .)7961بررسی اگونگی تأثیر روابک عاطفی والادیی بار پیشارفت تحصایلی
دانشوموزان دختر منطقی شهریار .پایاننامی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
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 مقایسی وضاعیت شخصایتی داناشوماوزان تیزهاوش و عاادی دوره.)7991(  مختار،ملکپور
.21-1 ،61 ،) فصلنامی تعلیم و تربیت (وموزش و پرورش.راهنمایی
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 کماالگرایای و.)7999(  محسای، هاشم؛ و کشااورز، محسی؛ محسنی ذنوزی،ملکیان بهابادی

 دانش و پاژوهش در. ورزشی و افراد دیرنخبی در شهر تهران،عزّ نفس در نخبگان علمی
.791-773 ،47 ،روانشناسی کاربردی
.)7992(  محمادکایم، شکوهالساادا ؛ و سالیمیزاده، حسی؛ بنیبمالی، بهشتی؛ احدی،نیوشا
بررسی عوامل میثر در الگوهای رفتاری دانشوموزان تیزهوش ناموفچ و مقایسای ونهاا باا
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