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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسه ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی دانشآموزان دختر تیزهوش و عادی بود .این پژوهش توصیفی از نوع
علی مقایسه ای است و جامعه آن تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران بوده که از بین آنها تعداد  917نفر
دانش آموز ( 111نفر دانش آموز عادی و  159نفر دانش آموز تیزهوش) به روش نمونهگیری خوشه ای چندمرحلهای انتخاب شدند و
مقیاسهای ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی ،پارکر و تیلور )1221 ،و خالقیت هیجانی (آوریل )1222 ،را تکمیل نمودند .برای تحلیل داده
ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد .نتایج پژوهش حاکی از این بود که در هردو گروه از دانش
آموزان (تیزهوش و عادی) بین هوش هیجانی و خالقیت
هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد .تنها در دانش آموزان تیزهوش زیرمقیاس اثربخشی/اصالت با ناگویی هیجانی رابطه مثبت و
معنادار داشت .همچنین نمرات ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معناداری داشت که نمرات ناگویی هیجانی در
دانش آموزان عادی و نمرات خالقیت هیجانی در دانش آموزان تیزهوش نسبت به گروه مقابل باال تر بود .هرچقدر دانش آموزان ازنظر
هیجانی ،خالقیت بیشتری داشته باشند راحت تر و بهتر می توانند هیجانات خود را بشناسند و ابراز کنند و درنتیجه بهتر می توانند با
دیگران رابطه برقرار کنند.

کلیدواژهها :خالقیت هیجانی ،دانش آموزان تیزهوش ،ناگویی هیجانی

مقدمه
تیزهوشی مجموعهای از استعدادها ،ویژگیهای شخصیتی و
الگوهای رفتاری است که به فرد در انجام کارها به روشی
منحصربهفرد کمک میکند (تکین و تاسکین .)9112 ،6افروز
( )1956معتقد است کودکان و دانشآموزان تیزهوش ازنظر
کنشهای هوشی برجستگی یا پیش افتادگی قابلمالحظهای
نسبت به سایر همساالن خود دارند .برجستگی بالفعل یا بالقوه
کودکان تیزهوش عموماً شامل زمینههایی نظیر توانایی عمومی
هوش ،استعداد خاص تحصیلی ،تفکر خالق و مولد ،توانایی
رهبری ،هنرهای نمایشی و مهارتهای ذهنی-حرکتی میباشد،
تاریخ نشان میدهد که تغییرات بنیـادی جهان مدیون نوآوری
و ابتکار این افـراد اسـت .بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت بسـیاری

از متخصصـان تربیتـی بـر ایـن عقیـدهانـد کـه در دنیـای پـر
تغییـر کنـونی ،آمـوزش آفرینندگی و ایجاد خالقیـت در
یادگیرنـدگان ،سـنگینتـرین و مهمترین هـدف هر نظام
آموزشی است (باباعلی.)1991 ،
خالقیت هیجانی بهعنوان حیطـهای جدیـد در بحث تعامـل
هیجـان و شـناخت توسـط آوریل )9116( 5همزمان بـا مفهـوم
بینش هیجانی مطـرح شـد .آوریـل بر اساس رویکـرد سازه
گرایی اجتماعی بر این بـاور اسـت کـه هیجـانهـا بـیش از
آنکه محصـول نیروهـای بیولوژیکی باشد ،شـکلی از تعامـل-
هـای اجتمـاعی هسـتند کـه هنجارهـا و قواعـد اجتمـاعی،
آنها را میسازند ،درواقع خالقیت هیجانی به غنای زندگی

 .1کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران s.shahhosseini.psy@gmail.com
 .9کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران
 .9کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران
 .1کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران
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هیجانی فرد اشاره دارد (ایوسویک ،براکت و مایر .)9117 ،1از
دیدگاه آوریل و نانلی )1229( 9خالقیت هیجانی عبارت است از ابراز
خود (اصالت) به روشی جدید (نوآوری) که بر اساس آن خطوط فکری
فرد بسط یافته و روابط میان فردی او افزایش مییابد (اثربخشی) .این
افراد عالوه بر اینکه برای شناخت هیجانهای خود نسبت به دیگران
وقت بیشتری صرف میکنند (آوریل ،)9116 ،توانایی این را دارند که
بهطور صحیحی موقعیت را ارزیابی کرده و احساسات خود را بهصورت
ماهرانهای بیان کنند (آوریل .)9117 ،ایوسویک و همکاران (9117؛
کیم ،رو و چو )9115 ،9دریافتند که خالقیت هیجانی مستلزم تفکر
واگرا و خلق پاسخهای مناسب و درعینحال اصیل است .پژوهشها
نشان دادند که هر چه افراد خالقیت هیجانی باالتری داشته باشند،
بهتر میتوانند هیجانات خود بهصورت خالقانه بیان کنند .از مهمترین
ویژگیهای این افراد میتوان به مواردی چون ترکیب هیجانات
متناقض (چون مهربانی و تنفر) ،ارائه راههای خالقانه برای حل
تعارضاتی که در ظاهر قابلحل نیستند (گاتبزال و آوریل،)1225 ،1
ترسیم هیجانات خود بهصورت تصاویری پیچیدهتر و استفاده بهتر از
رنگ و فضا نسبت به دیگر افراد (آوریل )1222 ،نام برد .یافتههای

پژوهشی (جوکار و نورافشان9119 ،؛ سیادت ،نیک نشان،
نیکبخت و مقدم )1997 ،نشان داد که هوش هیجانی بهطور
مثبت خالقیت را پیشبینی میکند .محققان خالقیت را بهعنوان
یک ویژگی ضروری و متمایز در دانشآموزان تیزهوش در نظر
میگیرند .بهطوریکه اعتقاددارند داشتن این صفت منجر به
رشد شخصی خود ،تصمیمگیری و توانایی حل مسئله میشود
(بقتتو9119،؛ گویگنارد ،کرمارس و تردجمن .)9116 ،6شواهد
تجربی دیگر نیز حاکی از این امر میباشند که افرادی که در تشخیص،
توصیف و ابراز احساساتشان مشکل دارند در ویژگیهای سازگارانه
مرتبط با سالمت ذهنی چون خالقیت و هوش هیجانی کاستیهایی
را نشان میدهند (سزرنکا و سزیمورا9119 ،5؛ مارچسی.)9116 ،7

ازآنجاییکه هیجانات بخش مهمی از زندگی هر فرد است و در
تصمیمگیریهای او تأثیر زیادی دارد ،یکی از مهمترین
مشکالتی که در این حوزه ممکن است هر فرد با آن روبرو شود
ناتوانی در تشخیص احساسات و ارتباط برقرار کردن با وضعیت
هیجانی خود است که معموالً از آن با عنوان ناگویی هیجانی9
یاد میشود (موریک.)9111 ،2

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

ناگویی هیجانی نوعی نقص و نارسایی خلقی است که باعث
ناتوانی در پردازش شناختی 11اطالعات هیجانی و تنظیم
هیجانها میشود (استاسویچ 11و همکاران9119 ،؛ برموند،
بیرمن ،کالدر ،مورمان و ورست9111 ،19؛ تیلور و بگبی،19
 .)9111ناگویی هیجانی سازهای چندوجهی است متشکل از:
دشواری در شناسایی احساسات و تمایز بین احساسات و تهییج-
های بدنی 11مرتبط با انگیختگی هیجانی16؛ دشواری در توصیف
احساسات برای دیگران؛ قدرت تجسم محدود به خاطر فقر در
خیالپردازیها؛ و دارای سبکشناختی عینی (غیر تجسمی)
هستند (کریبیگ9111 ،15؛ سیفنوس .)9111 ،17شواهدی وجود
دارد که ناگویی هیجانی با اختالل در توانایی نامگذاری،
تشخیص صوری احساسات و محرکهای واژگانی در سط
پردازش کنترلشده ارتباط دارد .عالوه بر این بین ناگویی
هیجانی و کاهش خودکار توجه به محرکهای واژگانی عاطفی
رابطه وجود دارد (دانگس ،کرستینگ و ساسلو .)9111 ،19قدرت
تصمیمگیری در افراد مبتالبه ناگویی هیجانی نسبت به افراد
عادی کندتر است و با در نظر گرفتن تجارب قبلیشان برای
شکست خوردن مستعدترند (موریک .)9111 ،از دیگر مشکالت
این افراد ناتوانی در همدلی کردن با دیگران است (پاتیل و
سیالنی )9111 ،12که آن را بهصورت ناتوانی در بیان احساسات
خود نشان میدهند (الک وود ،91بیرد ،براید و وایدینگ.)9119 ،
پژوهشگران بین ناگویی هیجانی اولیه که بهصورت نابهنگام در
اولین دوره از زندگی در طول تثبیت و سازماندهی شدن
کمبودهای عصبشناختی به وجود میآید و ناگویی هیجانی
ثانویه که بعد از ضربه روحی یا آسیب شدید شدت مییابد تمایز
قائل میشوند (کرکولیاکو 91و همکاران  .)9111تاکنون
پژوهشهای بسیاری برای روشن شدن علت ایجاد ناگویی
هیجانی انجامشده و دالیل مختلفی را بیان نمودهاند که از آن
جمله میتوان به وقایع اولیه کودکی (هون کالمپی ،کویوما

12

1
. Bermond, Bierman, Cladder, Moormann
. Ivcevic, Brackett & Mayer
2
&Vors
. Averill & Nunley
13
3
. Taylor &Bagby
. Kim, Roh & cho
14
4
. Bodily sensations
Gutbezahl & Averill
15
5
. Emotional arousal
. Guignard, Kermarrec & Tordjman
16
6
. Kreibig
. Czernecka & Szymura
17
7
. Sifneos
. Marchesi
18
8
. Donges, Kersting & Suslow
. alexithymia
19
9
. Patil, & Silani
. Mourik
20
10
. Lock wood, Bird, Bridge, & Viding
. Cognitive processing
21
11
. Korkoliakou
. stasewicz
سال  ،7شماره  ،91پاییز 9911

52

زهوش و عاد
فصلنامهدختر تی
دانش آموزان
جانی در
مقایسه ناگویی هیجانی و خالقیت هی
ی استثنایی
کودکان
توانمندسازی
ـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هانکنن ،آنتیکاینن ،هاتاینن ،هینتیکا و ویناماکی9111 ،1؛
پیکاردی ،تونی و کاروپو ،)9116 ،9غفلت و بیتوجهی نسبت به
کودک (کاراکیوی 9و همکاران ،)9111 ،تجربیات ناگوار چون
جدایی والدین (ثوربرگ ،یانگ ،سالیوان و الیورز )9111 1و
کمبود ویتامین ( Dآلتباکر 6و همکاران )9111 ،اشاره کرد.
ناگویی هیجانی با طیف وسیعی از مشکالت روانشناختی چون
اختالالت اضطرابی ،شبه جسمانی ،افسردگی و روان رنجوری
همراه است (لی و گاجارد9111،5؛ سانگ هوا 7و همکاران9119 ،؛
کرکولیاکو و همکاران .)9111 ،پژوهشها نشان دادهاند که بین
اختالل در تشخیص احساسات و خالقیت و همچنین هوش هیجانی
رابطه معکوس وجود دارد (زنانسی و لوبارت .)9112 ،9همچنین

فوچز ،کومار و پورتر )9117( 2معتقد است افراد مبتالبه ناگویی
هیجانی عالوه بر بعد هیجانات ،خود را در سایر وجوه زندگی
نسبت به سایرین ،صاحب خالقیت کمتری میبینند البته این به
آن معنا نیست که افراد با نمره باال در مقیاس ناگویی هیجانی
از کسانی که نمره باالیی در این مقیاس کسب نکردهاند ،کمتر
خالق هستند؛ بلکه این افراد تمایل دارند که خود را کمتر خالق
فرض کنند؛ بنابراین یکی از مشکالت مهم که افراد مبتالبه ناگویی
هیجانی با آن مواجهاند شناخت و ابراز هیجانات به روشی خالقانه
است.

حال با توجه به اینکه ناگویی هیجانی علت ناتوانی در پردازش
شناختی اطالعات هیجانی میباشد و افرادی که با این مشکل
مواجه هستند در خیالپردازی و بیان هیجانات و احساسات خود
مشکل دارند؛ و از سویی دیگر ازآنجاییکه افرادی که از خالقیت
هیجانی باالیی برخوردارند وقت بیشتری برای شناخت هیجانات
خود صرف میکنند و توانایی بیان هیجانات خود را بهصورت
بدیع و نوآورانه دارند ،به نظر میرسد بین این دو سازه
روانشناختی رابطه وجود دارد .همچنین ازآنجاییکه افراد
تیزهوش در توجیه و تفسیر عملکرد خود به استدالل میپردازند
و از بین مسائل مختلف ،مسائلی که سط پیچیدگی آنها باالتر
است را انتخاب میکنند و از حل مسائل دشوار و نو لذت میبرند،
این مسئله به ذهن میرسد که این افراد باید بهتر بتوانند
هیجانات خود را تجزیهوتحلیل کنند و درنتیجه ناگویی هیجانی
در آنها کمتر و خالقیت هیجانی در آنها بیشتر دیده شود.
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ازآنجاییکه دانشآموزان مستعد و تیزهوش مهمترین
منابع شخصی آینده برای توسعه هر کشور هستند ،بنابراین
بررسی و آموزش همهجانبه این افراد بهمنظور مشارکت در توسعه
اجتماعی مسئولیت اصلی سیستم آموزشی میباشد (ازکان،
بسگل ،کاپتانقلو و آرگون ،)9116 ،11اما با توجه به اینکه در
جستجوهای انجامشده توسط محققین تابهحال پژوهشی که به
بررسی رابطه بین این دو سازه و همچنین مقایسه این سازههای
روانشناختی روی دانشآموزان با بهره هوشی متفاوت صورت
گرفته باشد یافت نشد ،هدف پژوهش حاضر با توجه به اهمیت
موضوع مقایسه ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی در دو گروه
دانش آموزان تیزهوش و عادی میباشد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسهای میباشد.
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر مدارس
فرزانگان و عادی متوسطه دوره دوم منطقه شش شهر تهران
که در سال تحصیلی  29-21مشغول به تحصیل بودند ،می
باشد .تعداد  991نفر بهعنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی
چندمرحلهای انتخاب شدند ولی در پایان به دلیل افت نمونه و
پرسشنامههای ناقص و نادرست ،به تعداد  917نفر کاهش یافت
که از این تعداد ( 111نفر دانشآموز عادی و  159نفر دانشآموز
تیزهوش) انتخاب شدند .پرسشنامهها پس از اخذ مجوز از
آموزشوپرورش کل استان تهران و آموزشوپرورش منطقه
شش شهر تهران و همچنین جلب مشارکت و همکاری
مسئولین محترم مدارس و آزمودنیها ،به شکل گروهی توسط
محققین در کالس اجرا شد .درنهایت برای تجزیهوتحلیل دادهها
از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند
متغیری استفاده شد.
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ( :)TAS-2011مقیاس
ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی ،پارکر و تیلور )1221 ،19یک
آزمون  91گویهای است و سه مقیاس دشواری در شناسایی
احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و جهتگیری تفکر
بیرونی را در مقیاس پنجدرجهای لیکرت از نمره (1کامالً
مخالف) تا نمره ( 6کامالً موافق) میسنجد .ویژگیهای
روانسنجی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ( )TAS-20در

. onkalampi, Koivumaa-Honkanen, Antikainen,
Haatainen, Hintikka, & Viinamaki
2
. Picardi, Toni & Caroppo
3
. Karukivi
4
. Thorberg, Young, Sullivan & Lyvers
5
. Altbäcker
6
. Lee & Guajardo
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7

. Sung hwa
. Zenasni & Lubart
9
. Fuchs, Kumar & Porter
10
. Ozcan, Besgul, Kaptanoglu & Argun
11
). Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20
12
. Bagby, Parker & Taylor
8
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پژوهشهای متعدد بررسی و تأییدشده است (تیلور و بگبی،
9111؛ پارکر ،تیلور و بگبی9119 ،؛ پالمر ،گیگناس ،مانکو و
استاف .)9111 ،1در نسخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو
(( )TAS-20بشارت ،)9117 ،ضرایب آلفای کرونباخ برای
ناگویی هیجانی کل و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی
احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و جهتگیری تفکر
بیرونی به ترتیب  1/76 ،1/99 ،1/96و  1/79گزارش شد که
نشانه همسانی درونی مناسب این مقیاس است .از سویی ،پایایی
بازآزمایی این مقیاس در یک نمونهی  57نفری در دو نوبت ،با
فاصله  1هفتهای از r= 1/91تا  r=1/97برای ناگویی هیجانی
کل و زیرمقیاسهای مختلف تأیید شد .نتایج تحلیل عاملی نیز
وجود سه عامل دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در
توصیف هیجان و جهتگیری تفکر بیرونی را در نسخه فارسی
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو 91-تأیید کرد (بشارت.)9117 ،
پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ
 1/91میباشد.

پنج گزینهای از خیلی کم تا خیلی زیاد را شامل میشود .آوریل
با روش آلفای کرونباخ پایایی نمره کل خالقیت هیجانی را
 1/21و پایایی ابعاد آمادگی ،اثربخشی ،صداقت و نوآوری را به
ترتیب  1/91 ،1/92 ،1/91و  1/96به دست آورد .برای محاسبه
روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی و همبستگی با آزمون-
های مشابه استفاده کرد که بر اساس تحلیل عاملی بهجای چهار
بعد ،سه بعد به دست آورد که ابعاد اثربخشی و صداقت باهم
یک عامل را تشکیل دادند .ایسویک و همکاران ()9117؛
هامفریز ،جیائو و سادلر)9119( 9؛ قدیری نژادیان و عبدی
( )9111و جوکار و البرزی ( )1992با روش تحلیل عاملی ،وجود
سه بعد را همانند آوریل ( )1222برای این سیاهه مذکور تأیید
کردند .در پژوهشهای فوچز و همکاران ( )9117و جوکار و
البرزی ( )1992پایایی نمره کلی خالقیت هیجانی و هر یک از
سه بعد فرعی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مطلوب گزارش
شد .پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ
 1/92میباشد.

سیاهه خالقیت هیجانی ( :)ECI2این سیاهه را آوریل
( )1222بهمنظور اندازهگیری خالقیت هیجانی در چهار بعد
نوآوری ،آمادگی ،اثربخشی و صداقت تهیهکرده و شامل 91
گویه میباشد که  7گویه آمادگی هیجانی 11 ،گویه نوآوری6 ،
گویه اثربخشی و  1گویه صداقت را میسنجند .هر گویه طیف

یافته ها
در این پژوهش برای م قایســـه ناگویی هی جانی و خالق یت
هیجانی در دانشآموزان دختر تیزهوش و عادی از آزمون های
ضــریب همبســتگی پیرســون و تحلیل واریانس چند متغیری
استفاده شد که نتایج آن در ادامه آمده است.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمرههای ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی دانش آموزان مدارس
تیزهوشان و عادی
متغیرها
ناگویی هیجانی (نمره کل)

دشواری در تشخیص احساسات

دشواری در توصیف احساسات

تفکر با جهتگیری خارجی

شاخصها
دانشآموز
تیزهوش
دانش آموزان
عادی
دانشآموز
تیزهوش
دانش آموزان
عادی
دانشآموز
تیزهوش
دانش آموزان
عادی
دانشآموز
تیزهوش
1

میانگین
61/61

انحراف معیار
11/12

66/16

11/99

17/91

5/12

12/75

7/16

19/21

1/76

11/11

1/52

12/72

1/96

. Palmer, Gignac, manocha & Stough
). motional Creativity Inventory (ECI
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. Hamphreys, Jiao & Sadler
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توانمندسازی عادی
دختر تیزهوش و
ــــــآموزان
دانش
ی در
مقایسه ناگویی هیجانی و خالقیت هیجان

دانش آموزان
عادی
دانشآموز
تیزهوش
دانش آموزان
عادی
دانشآموز
تیزهوش
دانش آموزان
عادی
دانشآموز
تیزهوش
دانش آموزان
عادی
دانشآموز
تیزهوش
دانش آموزان
عادی

خالقیت هیجانی (نمره کل)

نوآوری

آمادگی

اثربخشی /اصالت

91/69

9/29

111/67

15/21

21/99

15/61

19/29

2/77

11/59

2/15

99/95

1/61

99/11

1/91

99/99

6/91

99/17

6/91

همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) برای هر گروه از دانشآموزان تیزهوش و
عادی مشخصشده است .بهطورکلی میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس ناگویی هیجانی و زیرمقیاسهای دشواری در تشخیص
احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر با جهتگیری خارجی در دانشآموزان تیزهوش کمتر از دانشآموزان عادی میباشد .ولی
میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس خالقیت هیجانی و زیرمقیاسهای نوآوری ،آمادگی و اثربخشی /اصالت در این گروه بیشتر از
دانشآموزان عادی میباشد.

جدول  -2ضرایب همبستگی بین ناگویی هیجانی ،خالقیت هیجانی و زیرمقیاسهای آنها در دانش
آموزان عادی
متغیرها
ناگویی هیجانی (نمره کل)
دشواری در تشخیص
احساسات
دشواری در توصیف
احساسات
تفکر با جهتگیری
خارجی
خالقیت هیجانی (نمره
کل)
نوآوری
آمادگی
اثربخشی /اصالت

9

1

1

9

1
˟˟1/95

1

˟˟1/99

˟˟1/51

˟˟1/15

1/17

˟˟1/99

-1/91
˟˟
˟1/11
-1/19
˟-1/91

˟1/11

˟˟-1/91

-1/12

˟1/16
1/15
1/15

1/15
-1/19
˟-1/91

-1/12
-1/15
˟˟-1/97

6

5

7

9

1
1
1
˟˟1/21
˟˟1/71
˟˟1/99

1
˟˟1/69
˟˟1/51

1
˟˟1 1/69
*p<1016, ** p<1011

همانگونه که در جدول  9مالحظه میشود بین ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی در دانشآموزان عادی رابطه منفی معناداری (p>1/11
و  )r=1/91وجود دارد .همچنین بهطورکلی بین ناگویی هیجانی و خرده مقیاسهای آن رابطه مثبت و معنادار و از بین خرده مقیاسهای
خالقیت هیجانی با خرده مقیاس نوآوری رابطه مثبت و معنادار و با خرده مقیاس اثربخشی رابطه منفی معناداری دارد .ولی با خرده مقیاس
آمادگی رابطه معناداری ندارد .از طرفی خالقیت هیجانی با هر سه خرده مقیاس خود و همچنین خرده مقیاس دشواری در تشخیص
سال  ،7شماره  ،91پاییز 9911
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احساسات از بین خرده مقیاسهای ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معنادار ولی با خرده مقیاسهای دشواری در توصیف احساسات و تفکر
با جهتگیری خارجی رابطه منفی و معنادار دارد

جدول  -3ضرایب همبستگی بین ناگویی هیجانی ،خالقیت هیجانی و زیر مقیاسهای آنها در دانش
آموزان تیزهوش
9

1
1

ناگویی هیجانی (نمره
کل)
1
دشواری در
˟˟1/91
تشخیص احساسات
دشواری در توصیف
˟˟1/61˟˟ 1/91
احساسات
1/115
تفکر با جهتگیری ˟˟1/172
خارجی
خالقیت هیجانی
˟˟1/97˟˟ -1/95
(نمره کل)
نوآوری
1/99˟˟ 1/177
آمادگی
1/129˟˟ 1/115
-1/11
اثربخشی /اصالت
˟˟1/91

9

6

1

5

7

9

1
˟˟1/91

1

˟˟-1/19

˟˟-1/19

-1/19
1/196
˟˟-1/96

˟˟-1/95
˟˟-1/91
˟˟-1/11

1
˟˟1/29
˟˟1/71
˟˟1/91

1
˟˟1/61
˟˟1/51

1
1
˟˟1/16
*p<1016, ** p<1011

همانگونه که در جدول  9مالحظه میشود بین ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی در دانشآموزان تیزهوش رابطه منفی معناداری
(p >1/11و  )r = 1/95وجود دارد .همچنین بهطورکلی بین ناگویی هیجانی و خرده مقیاسهای آن رابطه مثبت و معنادار و تنها از بین
خرده مقیاسهای خالقیت هیجانی با خرده مقیاس اثربخشی رابطه مثبت و معنادار دارد ولی با دیگر خرده مقیاسهای آن رابطه معناداری
ندارد .از طرفی خالقیت هیجانی با هر سه خرده مقیاس خود و همچنین خرده مقیاس دشواری در تشخیص احساسات از بین خرده
مقیاسهای ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معنادار ولی با خرده مقیاسهای دشواری در توصیف احساسات و تفکر با جهتگیری خارجی
رابطه منفی و معنادار دارد

جدول  -4نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه دانش آموزان تیزهوش و عادی بر اساس نمرههای
ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی (درجه آزادی=)1
متغیر
ناگویی هیجانی (نمره کل)
دشواری در تشخیص احساسات
دشواری در توصیف احساسات
تفکر با جهتگیری خارجی
خالقیت هیجانی (نمره کل)
نوآوری
آمادگی
اثربخشی /اصالت

میانگین مجذورات
1996/76
916/19
9/19
91/12
9122/19
1196/99
111/19
9/69

F
2/97
5/57
1/11
11/51
9/21
16/16
6/72
1/176

معناداری
1/119
1/111
1/71
101111
1/119
1/1111
1/117
1/79

همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود بین دانشآموزان تیزهوش و عادی در متغیرهای ناگویی هیجانی ،دشواری در تشخیص
احساسات ،تفکر یا جهتگیری خارجی ،خالقیت هیجانی ،نوآوری و آمادگی تفاوت معنادار وجود دارد و تنها در خرده مقیاسهای دشواری
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کودکان استثنایی
فصلنامه
ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توانمندسازیو عادی
دختر تیزهوش
ــــــآموزان
دانش
ی در
مقایسه ناگویی هیجانی و خالقیت هیجان

در توصیف احساسات و اثربخشی تفاوت معنادار نیست .به این صورت که  Fبرای مقایسه دو گروه در متغیرهای ناگویی هیجانی ،دشواری
در تشخیص احساسات ،تفکر یا جهتگیری خارجی ،خالقیت هیجانی ،نوآوری و آمادگی معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
یکی از یافتههای پژوهش این بود که بین دو گروه دانش آموزان
تیزهوش و عادی در ناگویی هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد،
همچنین زیرمقیاسهای دشواری در تشخیص احساسات و تفکر
با جهتگیری خارجی ،در بین این دو گروه تفاوت معنادار داشت
ولی در زیرمقیاس دشواری در توصیف احساسات تفاوت
معناداری دیده نشد .درنهایت ناگویی هیجانی در دانش آموزان
عادی بیشتر از دانش آموزان تیزهوش بود که با یافتههای
پژوهشهای (چانگ ،ون ،ژانگ ،تاو و وو9116 1؛ ساسولو و
جانگس9119 9؛ والدز ،جودار ،اوجائل ،سوردا9111 9؛ بشارت،
کریمی ،قربانی و رحیمی نژاد )1999 ،مطابقت دارد.
در تبیین نتایج پژوهش میتوان گفت ،ازآنجاکه در رویکرد
پردازش اطالعات بهجای محتوا بر کنش فرآیندهای ذهنی
تأکید میشود و ازنظر این رویکرد فهم عملیات و تبدیل و
دستکاریها جزو مؤلفههای اصلی هوش محسوب میشود،
میتوان نتیجه گرفت به دلیل فهم و درک بهتر و سریعتر
موقعیتهای هیجانی قدرت زیادی در جذب دادههای مربوط به
این موقعیتها دارند .این همان ویژگی است که تیلور ،بگبی و
پارکر )1222( 1میزان آن را در افراد مبتالبه ناگویی هیجانی کم
اعالم کردند .افراد تیزهوش به دلیل داشتن این توانمندی می-
توانند اطالعات هیجانی را بهراحتی و از طریق سرنخها و
محرکهای محیطی دریافت و پردازش کنند .همچنین به اعتقاد
ترستون ادراک کالمی ،سیالی واژگان و سرعت ادراک بهعنوان
اصلیترین توانمندیهای تشکیلدهنده هوش میباشد
(اتکینسون ،اتکینسون و هیلگارد )1991 ،6بنابراین هرچه این
توانمندی در فردی بیشتر باشد ،بهره هوشی او نیز بیشتر خواهد
بود پس میتوان نتیجه گرفت که سرعت ادراک ،سیالی واژگان
و ادراک کالمی و هوش زبانی افراد تیزهوش بیشتر از افراد
دارای بهره هوشی کمتر است و از سوی دیگر ناتوانی در ابراز
هیجانات و ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی که از
ویژگیهای اصلی ناگویی هیجانی میباشد در افراد تیزهوش
کمتر دیده میشود.

1

از دیگر نتایج پژوهش حاضر ،این است که بین دانشآموزان
تیزهوش و عادی در نمره کلی خالقیت هیجانی و
زیرمقیاسهای نوآوری و آمادگی تفاوت معنادار بود ولی در
زیرمقیاس اثربخشی /اصالت تفاوت موجود معنادار نبود .این
یافته با پژوهش عیسی زادگان ،میکاییلی منیع ،جنا آبادی و قلی
نژاد ( ،)1929چان )9116( 5و مایر ،پارکینز ،کاروسو و سالوی7
( )9111همسو میباشد .این یافته را میتوان به این صورت
تبیین نمود:
دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان تیزهوش ،بیشتر
اجراکننده هستند .آنها دوست دارند از قوانین مدرسه پیروی
کنند ،از موقعیتهای مبهم اجتناب میکنند ،امور آشنا در زندگی
و کار را ترجی میدهند و بیشتر با مسائل عینی که مستلزم
جزییات است ،سروکار دارند و بیشتر از سبکهای تفکر اجرایی،
کلی ،جزئی و محافظهکار استفاده میکنند و نسبت به یادگیری
دیدگاه سطحی دارند ،درحالیکه الزمه خالقیت دیدگاهی عمیق
نسبت به یادگیری و سط باالتری از پیچیدگی شناختی است
و همچنین مستلزم پردازش اطالعات پیچیده است .این
ویژگیها در سبک تفکر افراد تیزهوش دیده میشود که در
توجیه و تفسیر عملکرد خود به استدالل میپردازند و در بین
مسائل ،عموماً مسائل پیچیدهتر و مشکلتر را انتخاب میکنند
و از حل مسائل دشوار و نو لذت میبرند.
دیگر نتیجه پژوهش حاضر حاکی از این است که بین ناگویی
هیجانی و خالقیت هیجانی در هر دو گروه دانش آموزان
تیزهوش و عادی رابطه منفی و معنادار وجود دارد که با یافته-
های پژوهشی (فوچز ،کومار و پورتر )9117 ،9مطابقت دارد .این
نتیجه بر اساس احتماالت زیر تبیین میشود:
بر اساس نظریه پردازش اطالعات افراد مبتالبه ناگویی هیجانی
در تجسم نمادین هیجانها توانایی محدودی دارند و
بهاینترتیب کنترل شناختی آنها بسیار ناچیز است (نیکولو و
همکاران ،)9111 ،2این مسئله بارها در قالب کاهش شدید
خیالپردازیها (کاهش قوه تخیل) و ناتوانی در یافتن کلمات
برای ابراز احساسات شخصی و گاهی با تمایل به تأکید بر حس-
های بدنی ناشی از برانگیختگی هیجانی و کاهش تنش در قالب
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رفتارهای تکانشی یا وسواسی دیده میشود (تیلور و بگبی،
 ،)9111این در حالی است که افراد خالق هیجانی بهتر میتوانند
هیجانهای خود را بهصورت خالقانه هم در قالب نوشتاری و
هم تصویری (کالمی و غیرکالمی) بیان کنند .این افراد
همچنین قادرند در داستانهای خود هیجانهای متناقض (مانند
مهربانی و تنفر) را باهم ترکیب کنند و راه خالقانهتری را برای
تعارضاتی ارائه دهند که در ظاهر حلشدنی نیست .خالقیت
هیجانی از سه عنصر نوآوری ،آمادگی و اثربخشی تشکیل می-
شود ،افراد خالق هیجانی این توانایی دارند تا در هیجانهای
معمول خود تغییر ایجاد کنند و یک حالت هیجانی جدید که
برخالف هنجارها و استانداردها باشد را بسازند .بعالوه توانایی
هماهنگ کردن پاسخهای خالق با زمینههای اجتماعی و
فرهنگی را دارند بهگونهای که به برقراری روابط مطلوب با
دیگران میانجامد .طبق نظر آوریل ( )1222چنانچه تغییری،
اثربخشی مذکور را نداشته باشند رفتارهای روانسنجی نظیر
ناگویی هیجانی شکل میگیرد .همچنین افراد خالق زمان
زیادی را برای شناخت هیجانهای خود صرف میکند و
بهراحتی میتوانند هیجانهای خود را شناسایی و تنظیم کنند
ولی افراد مبتالبه ناگویی هیجانی در شناخت و پردازش شناختی
هیجانات خود ناتوان هستند.
همچنان که نتایج پژوهش نشان داد ،هرچقدر دانشآموزان
ازنظر هیجانی ،خالقیت بیشتری داشته باشند راحتتر و بهتر
میتوانند هیجانات خود را بشناسند و ابراز کنند و درنتیجه بهتر

میتوانند با دیگران رابطه برقرار کنند ،اما ازآنجاییکه نمونه
آماری پژوهش حاضر دانشآموزان دختر تیزهوش و عادی
مقطع متوسطه میباشد ولی در گروه دانشآموزان تیزهوش
مسئولین این مدارس تنها از طریق کالسهای اول متوسطه
همکاری الزم را به عمل آوردند ،این موضوع میتواند بر
تعمیمیافتههای آن به سایر پایهها با محدودیت مواجه شود.
پیشنهاد میشود برای سنجش خالقیت هیجانی که سازهای
جدید است از روشهای دیگری برای سنجش آن بهجای روش
مداد کاغذی استفاده شود .همچنین با توجه به اینکه خالقیت
هیجانی سازهای آموزشی است ،بنابراین آشنا کردن والدین،
معلمان و سایر مسؤولین میتواند باعث رشد خالقیت هیجانی
در دانش آموزان شود و پیشنهاد میشود نظام تعلیم و تربیت از
نتایج این پژوهش برای برنامهریزی جهت تدوین برنامه درسی
و همچنین فراهم کردن محیط آموزشی مناسب برای افزایش
ویژگیهای سازگارانه سالمت روان چون خالقیت هیجانی،
هوش هیجانی و کاهش ویژگیهای ناسازگارانه سالمت روان
چون ناگویی هیجانی استفاده نماید.
در پایان وظیفه خود میدانیم تا از زحمات مسئولین
آموزشوپرورش کل استان تهران و آموزشوپرورش منطقه
شش و همچنین ،دبیرستانهای دخترانه نمونه دولتی فرزانگان
شماره یک ،غیرانتفاعی هدف ،دولتی نرجس منطقه شش که
نهایت همکاری را در این پژوهش داشتهاند ،تشکر و قدردانی به
عملآوریم.
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Fatemeh Hashemi Golpayegani2
Azadeh Frouzanfar3
Najmeh Taheri4

Abstract
The current study was aimed to compare alexithymia and emotional creativity among
gifted and normal female students. This descriptive study was to causal-comparative type and
its population that all high school female students in second-grade at Tehran, among which the
number of 307 students (144 normal students and 163 gifted students) were selected by
multistage clustering sampling method, who completed Toronto Alexithymia Scale (Bagby,
Parker and Taylor, 1994) and emotional creativity inventory (April, 1999). For analyzing the
data, Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variance were used. Results
of the research showed that there is a significant negative association between emotional
intelligence and emotional creativity in both groups of students (gifted and normal). Only in
gifted students there was a positive and significant relationship between the subscale of
effectiveness/authenticity and alexithymia. There was also a significant difference in scores of
alexithymia and emotional creativity between both groups, such that scores of alexithymia in
normal students and scores of emotional creativity in gifted students were higher than the other
group. The higher the students’ emotional creativity is, the better and easier they would be able
to know and express their emotions, and they can consequently communicate better with others.
Keywords: Alexithymia, Emotional Creativity, gifted students
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