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یعاد و زهوشیت دختر آموزان دانش در یجانیه تیخالق و یجانیه ییناگو سهیمقا  

 1حسینی تازیکسعید شاه

 2فاطمه هاشمی گلپایگانی

 3آزاده فروزانفر

 4نجمه طاهری

 چکیده
ز نوع ااین پژوهش توصیفی  آموزان دختر تیزهوش و عادی بود.هدف پژوهش حاضر، مقایسه ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی دانش

نفر  917ها تعداد آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران بوده که از بین آن و جامعه آن تمامی دانش استای  علی مقایسه
ای انتخاب شدند و ی چندمرحلها گیری خوشهآموز تیزهوش( به روش نمونه نفر دانش 159آموز عادی و  دانش نفر 111آموز ) دانش
 ( را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده1222( و خالقیت هیجانی )آوریل، 1221هیجانی تورنتو )بگبی، پارکر و تیلور، های ناگویی مقیاس

 ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که در هردو گروه از دانش
 انی و خالقیتآموزان )تیزهوش و عادی( بین هوش هیج

آموزان تیزهوش زیرمقیاس اثربخشی/اصالت با ناگویی هیجانی رابطه مثبت و  هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تنها در دانش
معنادار داشت. همچنین نمرات ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معناداری داشت که نمرات ناگویی هیجانی در 

 ازنظرآموزان  تر بود. هرچقدر دانش آموزان تیزهوش نسبت به گروه مقابل باال ان عادی و نمرات خالقیت هیجانی در دانشآموز دانش
وانند با ت توانند هیجانات خود را بشناسند و ابراز کنند و درنتیجه بهتر می تر و بهتر می هیجانی، خالقیت بیشتری داشته باشند راحت

 .دیگران رابطه برقرار کنند

 نیناگویی هیجا، آموزان تیزهوش خالقیت هیجانی، دانشها: کلیدواژه

 

 مقدمه

های شخصیتی و ای از استعدادها، ویژگیمجموعهتیزهوشی 
که به فرد در انجام کارها به روشی  الگوهای رفتاری است

(. افروز 9112، 6)تکین و تاسکین کندفرد کمک میمنحصربه
 ازنظرآموزان تیزهوش نش( معتقد است کودکان و دا1956)

ای ظهمالحهای هوشی برجستگی یا پیش افتادگی قابلکنش
نسبت به سایر همساالن خود دارند. برجستگی بالفعل یا بالقوه 

ی توانایی عموم یرنظهایی عموماً شامل زمینهکودکان تیزهوش 
هوش، استعداد خاص تحصیلی، تفکر خالق و مولد، توانایی 

باشد، حرکتی می-های ذهنیشی و مهارترهبری، هنرهای نمای
دهد که تغییرات بنیـادی جهان مدیون نوآوری تاریخ نشان می

و ابتکار این افـراد اسـت. بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت بسـیاری 
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 91/7/1926تاریخ پذیرش مقاله:  95/5/1926تاریخ دریافت مقاله:
5. Tekin & Taskin 
6. Averill 

ـر انـد کـه در دنیـای پاز متخصصـان تربیتـی بـر ایـن عقیـده
 ت درتغییـر کنـونی، آمـوزش آفرینندگی و ایجاد خالقیـ

ترین هـدف هر نظام تـرین و مهمیادگیرنـدگان، سـنگین
 (.1991آموزشی است )باباعلی، 

ای جدیـد در بحث تعامـل عنوان حیطـههیجانی به خالقیت
زمان بـا مفهـوم هم (9116) 5هیجـان و شـناخت توسـط آوریل

 سازهمطـرح شـد. آوریـل بر اساس رویکـرد  یجانیه نشیب
هـا بـیش از اسـت کـه هیجـان بر این بـاور یاجتماع ییگرا
-که محصـول نیروهـای بیولوژیکی باشد، شـکلی از تعامـلآن

هـای اجتمـاعی هسـتند کـه هنجارهـا و قواعـد اجتمـاعی، 
خالقیت هیجانی به غنای زندگی سازند، درواقع ها را میآن

 یو عاد زهوشیدر دانش آموزان دختر ت یجانیه تیو خالق یجانیه ییناگو سهیمقا
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از  (.9117، 1هیجانی فرد اشاره دارد )ایوسویک، براکت و مایر
( خالقیت هیجانی عبارت است از ابراز 1229) 9دیدگاه آوریل و نانلی

خود )اصالت( به روشی جدید )نوآوری( که بر اساس آن خطوط فکری 
(. این یابد )اثربخشیفرد بسط یافته و روابط میان فردی او افزایش می

های خود نسبت به دیگران برای شناخت هیجان کهینبر اافراد عالوه 
(، توانایی این را دارند که 9116کنند )آوریل، بیشتری صرف میوقت 
ورت صطور صحیحی موقعیت را ارزیابی کرده و احساسات خود را بهبه

؛ 9117ایوسویک و همکاران ) (.9117ای بیان کنند )آوریل، ماهرانه

( دریافتند که خالقیت هیجانی مستلزم تفکر 9115، 9کیم، رو و چو

ها اصیل است. پژوهش حالینهای مناسب و درعواگرا و خلق پاسخ
نشان دادند که هر چه افراد خالقیت هیجانی باالتری داشته باشند، 

 ینترصورت خالقانه بیان کنند. از مهمتوانند هیجانات خود بهبهتر می
توان به مواردی چون ترکیب هیجانات های این افراد میویژگی

برای حل  های خالقانهئه راهمتناقض )چون مهربانی و تنفر(، ارا

(، 1225، 1حل نیستند )گاتبزال و آوریلتعارضاتی که در ظاهر قابل

هتر از تر و استفاده بصورت تصاویری پیچیدهترسیم هیجانات خود به

های یافته( نام برد. 1222رنگ و فضا نسبت به دیگر افراد )آوریل، 
نشان، ؛ سیادت، نیک 9119پژوهشی )جوکار و نورافشان، 

طور ( نشان داد که هوش هیجانی به1997و مقدم،  بختیکن
عنوان بها رمحققان خالقیت  کند.بینی میمثبت خالقیت را پیش

آموزان تیزهوش در نظر و متمایز در دانش ضروری ویژگی یک
ه منجر ب صفت داشتن این اعتقاددارند کهیطورگیرند. بهمی

ود شیی حل مسئله میو توانا گیریشخصی خود، تصمیم رشد
شواهد (. 9116، 6؛ گویگنارد، کرمارس و تردجمن9119)بقتتو،

، باشند که افرادی که در تشخیصتجربی دیگر نیز حاکی از این امر می
ه های سازگارانتوصیف و ابراز احساساتشان مشکل دارند در ویژگی

ی هایمرتبط با سالمت ذهنی چون خالقیت و هوش هیجانی کاستی

(. 9116، 7؛ مارچسی9119، 5دهند )سزرنکا و سزیموران میرا نشا

هیجانات بخش مهمی از زندگی هر فرد است و در  کهییازآنجا
 ینتر، یکی از مهمزیادی دارد ریهای او تأثگیریتصمیم

مشکالتی که در این حوزه ممکن است هر فرد با آن روبرو شود 
عیت ردن با وضناتوانی در تشخیص احساسات و ارتباط برقرار ک

 9هیجانی خود است که معموالً از آن با عنوان ناگویی هیجانی
 (.9111، 2شود )موریکمی یاد

                                                           
1. Ivcevic, Brackett & Mayer 
2. Averill & Nunley 
3. Kim, Roh & cho 
4 Gutbezahl & Averill 
5 . Guignard, Kermarrec & Tordjman 
6 . Czernecka & Szymura 
7 . Marchesi 
8 . alexithymia 
9 . Mourik 
10 . Cognitive processing 
11 . stasewicz 

ناگویی هیجانی نوعی نقص و نارسایی خلقی است که باعث 
اطالعات هیجانی و تنظیم  11ناتوانی در پردازش شناختی

؛ برموند، 9119و همکاران،  11شود )استاسویچها میهیجان
، 19؛ تیلور و بگبی9111، 19در، مورمان و ورستبیرمن، کال

است متشکل از:  یای چندوجه(. ناگویی هیجانی سازه9111
-دشواری در شناسایی احساسات و تمایز بین احساسات و تهییج

؛ دشواری در توصیف 16مرتبط با انگیختگی هیجانی 11های بدنی
احساسات برای دیگران؛ قدرت تجسم محدود به خاطر فقر در 

عینی )غیر تجسمی(  یشناختسبکها؛ و دارای پردازیخیال
شواهدی وجود (. 9111، 17؛ سیفنوس9111، 15هستند )کریبیگ

گذاری، دارد که ناگویی هیجانی با اختالل در توانایی نام
های واژگانی در سط  تشخیص صوری احساسات و محرک

شده ارتباط دارد. عالوه بر این بین ناگویی پردازش کنترل
های واژگانی عاطفی ی و کاهش خودکار توجه به محرکهیجان

قدرت (. 9111، 19رابطه وجود دارد )دانگس، کرستینگ و ساسلو
راد ناگویی هیجانی نسبت به اف مبتالبهگیری در افراد تصمیم

رای شان بعادی کندتر است و با در نظر گرفتن تجارب قبلی
کالت از دیگر مش(. 9111)موریک،  شکست خوردن مستعدترند

 پاتیل واین افراد ناتوانی در همدلی کردن با دیگران است )
صورت ناتوانی در بیان احساسات که آن را به( 9111، 12سیالنی

(. 9119، بیرد، براید و وایدینگ، 91دهند )الک وودخود نشان می
گام در صورت نابهنبین ناگویی هیجانی اولیه که بهپژوهشگران 

دهی شدن ل تثبیت و سازماناولین دوره از زندگی در طو
آید و ناگویی هیجانی شناختی به وجود میکمبودهای عصب

ابد تمایز یثانویه که بعد از ضربه روحی یا آسیب شدید شدت می
(. تاکنون 9111و همکاران  91کرکولیاکوشوند )قائل می
های بسیاری برای روشن شدن علت ایجاد ناگویی پژوهش

ن که از آ اندمختلفی را بیان نمودهشده و دالیل هیجانی انجام
به وقایع اولیه کودکی )هون کالمپی، کویوما  توانجمله می

12 . Bermond, Bierman, Cladder, Moormann 

&Vors 
13 . Taylor &Bagby 
14 . Bodily sensations 
15 . Emotional arousal 
16 . Kreibig 
17. Sifneos 
18 . Donges, Kersting & Suslow 
19 . Patil, & Silani 
20 . Lock wood, Bird, Bridge, & Viding 
21 . Korkoliakou 
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؛ 9111، 1و ویناماکی هانکنن، آنتیکاینن، هاتاینن، هینتیکا
توجهی نسبت به (، غفلت و بی9116، 9پیکاردی، تونی و کاروپو

(، تجربیات ناگوار چون 9111و همکاران،  9کودک )کاراکیوی
( و 9111 1ی والدین )ثوربرگ، یانگ، سالیوان و الیورزجدای

( اشاره کرد. 9111و همکاران،  6)آلتباکر Dکمبود ویتامین 
چون  شناختیناگویی هیجانی با طیف وسیعی از مشکالت روان

 ی، افسردگی و روان رنجوریاختالالت اضطرابی، شبه جسمان
؛ 9119ان، و همکار 7؛ سانگ هوا5،9111گاجارد لی وهمراه است )

اند که بین ها نشان داده(. پژوهش9111، کرکولیاکو و همکاران

اختالل در تشخیص احساسات و خالقیت و همچنین هوش هیجانی 

همچنین (. 9112، 9رابطه معکوس وجود دارد )زنانسی و لوبارت
ی ناگوی مبتالبه( معتقد است افراد 9117) 2فوچز، کومار و پورتر

هیجانات، خود را در سایر وجوه زندگی  بر بعد هیجانی عالوه
ته این به بینند البنسبت به سایرین، صاحب خالقیت کمتری می

آن معنا نیست که افراد با نمره باال در مقیاس ناگویی هیجانی 
د، کمتر اناز کسانی که نمره باالیی در این مقیاس کسب نکرده
الق کمتر خخالق هستند؛ بلکه این افراد تمایل دارند که خود را 

ناگویی  همبتالببنابراین یکی از مشکالت مهم که افراد ؛ فرض کنند

اند شناخت و ابراز هیجانات به روشی خالقانه هیجانی با آن مواجه
 است.

حال با توجه به اینکه ناگویی هیجانی علت ناتوانی در پردازش 
باشد و افرادی که با این مشکل شناختی اطالعات هیجانی می

پردازی و بیان هیجانات و احساسات خود تند در خیالمواجه هس
ت افرادی که از خالقی کهییمشکل دارند؛ و از سویی دیگر ازآنجا

هیجانی باالیی برخوردارند وقت بیشتری برای شناخت هیجانات 
ت صورکنند و توانایی بیان هیجانات خود را بهخود صرف می

این دو سازه  رسد بینبدیع و نوآورانه دارند، به نظر می
افراد  کهییشناختی رابطه وجود دارد. همچنین ازآنجاروان

ردازند پتوجیه و تفسیر عملکرد خود به استدالل می تیزهوش در
ها باالتر و از بین مسائل مختلف، مسائلی که سط  پیچیدگی آن

رند، بکنند و از حل مسائل دشوار و نو لذت میاست را انتخاب می
رسد که این افراد باید بهتر بتوانند ن میاین مسئله به ذه

 کنند و درنتیجه ناگویی هیجانی وتحلیلیههیجانات خود را تجز
 ها بیشتر دیده شود.ها کمتر و خالقیت هیجانی در آندر آن

                                                           
1. onkalampi, Koivumaa-Honkanen, Antikainen, 

Haatainen, Hintikka, & Viinamaki 
2 . Picardi, Toni & Caroppo 
3. Karukivi 
4. Thorberg, Young, Sullivan & Lyvers 
5. Altbäcker 
6. Lee & Guajardo 

 نیترو تیزهوش مهم آموزان مستعددانش کهییازآنجا

شخصی آینده برای توسعه هر کشور هستند، بنابراین  منابع

سعه تو منظور مشارکت درجانبه این افراد بههمه و آموزش یبررس
ان، ازک) باشدسیستم آموزشی می مسئولیت اصلی اجتماعی

در  کهیناما با توجه به ا (،9116، 11بسگل، کاپتانقلو و آرگون
ه پژوهشی که ب حالتابهشده توسط محققین های انجامجستجو

ای هایسه این سازهبررسی رابطه بین این دو سازه و همچنین مق
آموزان با بهره هوشی متفاوت صورت شناختی روی دانشروان

گرفته باشد یافت نشد، هدف پژوهش حاضر با توجه به اهمیت 
موضوع مقایسه ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی در دو گروه 

 باشد.دانش آموزان تیزهوش و عادی می

 پژوهش روش

باشد. ای میمقایسهروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی 
آموزان دختر مدارس جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش

دوره دوم منطقه شش شهر تهران  متوسطه فرزانگان و عادی
مشغول به تحصیل بودند، می 29-21که در سال تحصیلی 

عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی نفر به 991باشد. تعداد 
یان به دلیل افت نمونه و ای انتخاب شدند ولی در پاچندمرحله
نفر کاهش یافت  917های ناقص و نادرست، به تعداد پرسشنامه

آموز نفر دانش 159آموز عادی و دانش نفر 111که از این تعداد )
ها پس از اخذ مجوز از تیزهوش( انتخاب شدند. پرسشنامه

منطقه  وپرورشآموزشکل استان تهران و  وپرورشآموزش
چنین جلب مشارکت و همکاری شش شهر تهران و هم

ها، به شکل گروهی توسط مسئولین محترم مدارس و آزمودنی
ها ادهد وتحلیلیهبرای تجز تیدرنهامحققین در کالس اجرا شد. 

های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند از آزمون
 متغیری استفاده شد.

مقیاس (: TAS-1120تورنتو )مقیاس ناگویی هیجانی 

( یک 1221، 19ی هیجانی تورنتو )بگبی، پارکر و تیلورناگوی
ای است و سه مقیاس دشواری در شناسایی گویه 91آزمون 

گیری تفکر و جهت احساسات، دشواری در توصیف احساسات
)کامالً 1لیکرت از نمره  یادرجهبیرونی را در مقیاس پنج

های سنجد. ویژگی)کامالً موافق( می 6مخالف( تا نمره 
( در TAS-20سنجی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو )روان

7 . Sung hwa 
8 . Zenasni & Lubart 
9. Fuchs, Kumar & Porter 
10. Ozcan, Besgul, Kaptanoglu & Argun 
11. Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20) 
12 . Bagby, Parker & Taylor 

 یو عاد زهوشیدر دانش آموزان دختر ت یجانیه تیو خالق یجانیه ییناگو سهیمقا
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های متعدد بررسی و تأییدشده است )تیلور و بگبی، پژوهش
؛ پالمر، گیگناس، مانکو و 9119؛ پارکر، تیلور و بگبی، 9111
(. در نسخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو 9111، 1استاف

(TAS-20 ،ضرایب آلفای کرونباخ برا9117( )بشارت ،) ی
ناگویی هیجانی کل و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی 

گیری تفکر احساسات، دشواری در توصیف احساسات و جهت
گزارش شد که  79/1و  76/1، 99/1، 96/1بیرونی به ترتیب 

نشانه همسانی درونی مناسب این مقیاس است. از سویی، پایایی 
نوبت، با  نفری در دو 57ی بازآزمایی این مقیاس در یک نمونه

برای ناگویی هیجانی  =97/1rتا  =91/1rای از هفته 1فاصله 
های مختلف تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی نیز کل و زیرمقیاس

وجود سه عامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در 
گیری تفکر بیرونی را در نسخه فارسی توصیف هیجان و جهت

(. 9117کرد )بشارت، ید یتأ 91-مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو
پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ 

 باشد.می 91/1

این سیاهه را آوریل (: 2ECIسیاهه خالقیت هیجانی )

گیری خالقیت هیجانی در چهار بعد منظور اندازه( به1222)
 91و شامل  کردهیهنوآوری، آمادگی، اثربخشی و صداقت ته

 6گویه نوآوری،  11گویه آمادگی هیجانی،  7 که باشدیگویه م
سنجند. هر گویه طیف گویه صداقت را می 1گویه اثربخشی و 

آوریل  شود.از خیلی کم تا خیلی زیاد را شامل می ایینهپنج گز
با روش آلفای کرونباخ پایایی نمره کل خالقیت هیجانی را 

ا به ی رو پایایی ابعاد آمادگی، اثربخشی، صداقت و نوآور 21/1
به دست آورد. برای محاسبه  96/1و  91/1، 92/1، 91/1ترتیب 

-روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی و همبستگی با آزمون

چهار  یجاهای مشابه استفاده کرد که بر اساس تحلیل عاملی به
 اهمببعد، سه بعد به دست آورد که ابعاد اثربخشی و صداقت 

(؛ 9117ک و همکاران )یک عامل را تشکیل دادند. ایسوی
(؛ قدیری نژادیان و عبدی 9119) 9هامفریز، جیائو و سادلر

( با روش تحلیل عاملی، وجود 1992( و جوکار و البرزی )9111)
( برای این سیاهه مذکور تأیید 1222سه بعد را همانند آوریل )

( و جوکار و 9117فوچز و همکاران ) یهاکردند. در پژوهش
یی نمره کلی خالقیت هیجانی و هر یک از ( پایا1992البرزی )

سه بعد فرعی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مطلوب گزارش 
شد. پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ 

 .باشدمی 92/1

 فته ها ای
قا یت  یســـهدر این پژوهش برای م جانی و خالق ناگویی هی

های عادی از آزمونآموزان دختر تیزهوش و هیجانی در دانش
ــون و تحلیل واریانس چند متغیری  ــتگی پیرس ــریب همبس ض

 .شد که نتایج آن در ادامه آمده است استفاده
 

ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی دانش آموزان مدارس  یهامیانگین و انحراف معیار نمره -1 جدول

 تیزهوشان و عادی
 انحراف معیار میانگین هاشاخص متغیرها

آموز دانش نمره کل() یجانیهی ناگوی
 یزهوشت

61/61 12/11 

دانش آموزان  
 عادی

16/66 99/11 

آموز دانش دشواری در تشخیص احساسات
 تیزهوش

91/17 12/5 

دانش آموزان  
 عادی

75/12 16/7 

آموز دانش دشواری در توصیف احساسات
 تیزهوش

21/19 76/1 

دانش آموزان  
 عادی

11/11 52/1 

آموز دانش گیری خارجیتتفکر با جه
 تیزهوش

72/12 96/1 

                                                           
1. Palmer, Gignac, manocha & Stough 
2. motional Creativity Inventory (ECI) 

3. Hamphreys, Jiao & Sadler 
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ش آموزان دان 
 عادی

69/91 29/9 

آموز دانش نمره کل() یجانیهخالقیت 
 تیزهوش

67/111 21/15 

دانش آموزان  
 عادی

99/21 61/15 

آموز دانش نوآوری
 تیزهوش

29/19 77/2 

دانش آموزان  
 عادی

59/11 15/2 

آموز دانش آمادگی
 تیزهوش

95/99 61/1 

دانش آموزان  
 عادی

11/99 91/1 

آموز دانش اثربخشی/ اصالت
 تیزهوش

99/99 91/6 

دانش آموزان  
 عادی

17/99 91/6 

 

آموزان تیزهوش و میانگین و انحراف معیار( برای هر گروه از دانشهای توصیفی )شود شاخصمالحظه می 1گونه که در جدول همان
های دشواری در تشخیص انگین و انحراف معیار نمرات مقیاس ناگویی هیجانی و زیرمقیاسمی یطورکلشده است. بهعادی مشخص

ولی  باشد.می آموزان عادیآموزان تیزهوش کمتر از دانشگیری خارجی در دانشاحساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر با جهت
های نوآوری، آمادگی و اثربخشی/ اصالت در این گروه بیشتر از میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس خالقیت هیجانی و زیرمقیاس

 .باشدآموزان عادی میدانش

ها در دانش های آنضرایب همبستگی بین ناگویی هیجانی، خالقیت هیجانی و زیرمقیاس- 2جدول 

 آموزان عادی
 متغیرها 1 9 9 1 6 5 7 9

)نمره کل( ناگویی هیجانی 1         

      1 95/1 اری در تشخیص دشو ˟˟
 احساسات

     1 51/1 ˟˟ 99/1 دشواری در توصیف  ˟˟
 احساسات

    1 99/1 ˟˟ 17/1  15/1 گیری تفکر با جهت ˟˟
 خارجی

   1 12/1-  91/1- ˟˟ 11/1 ˟ 91/1-
˟˟ 

نمره ) یجانیهخالقیت 
 کل(

  1 21/1 ˟˟ 12/1-  15/1  16/1 ˟ 11/1  نوآوری ˟
 1 69/1 ˟˟ 71/1 ˟˟ 15/1-  19/1-  15/1  19/1-  آمادگی 
1 69/1 ˟˟ 51/1 ˟˟ 99/1 ˟˟ 97/1- ˟˟ 91/1- ˟ 15/1  91/1-  اثربخشی/ اصالت ˟

*p<1016, ** p<1011 

 p<11/1آموزان عادی رابطه منفی معناداری )شود بین ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی در دانشمالحظه می 9که در جدول  گونههمان
 هایمقیاسآن رابطه مثبت و معنادار و از بین خرده  هایمقیاساگویی هیجانی و خرده بین ن یطورکلبه( وجود دارد. همچنین =91/1rو 

اثربخشی رابطه منفی معناداری دارد. ولی با خرده مقیاس  نوآوری رابطه مثبت و معنادار و با خرده مقیاس خالقیت هیجانی با خرده مقیاس
ا هر سه خرده مقیاس خود و همچنین خرده مقیاس دشواری در تشخیص آمادگی رابطه معناداری ندارد. از طرفی خالقیت هیجانی ب

 یو عاد زهوشیدر دانش آموزان دختر ت یجانیه تیو خالق یجانیه ییناگو سهیمقا
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ر دشواری در توصیف احساسات و تفک هایمقیاسناگویی هیجانی رابطه مثبت و معنادار ولی با خرده  هایمقیاساحساسات از بین خرده 
 خارجی رابطه منفی و معنادار دارد یریگجهتبا 

 ها در دانشهای آنجانی، خالقیت هیجانی و زیر مقیاسضرایب همبستگی بین ناگویی هی- 3جدول 

 آموزان تیزهوش
9 7 5 6 1 9 9 1  

نمره ) یجانیهناگویی  1       
 کل(

      1 91/1 دشواری در  ˟˟
 تشخیص احساسات

     1 61/1 ˟˟ 91/1 دشواری در توصیف  ˟˟
 احساسات

    1 91/1 ˟˟ 115/1  172/1 گیری تفکر با جهت ˟˟
 خارجی

   1 19/1- ˟˟ 19/1- ˟˟ 97/1 ˟˟ 95/1-  یجانیهخالقیت  ˟˟
نمره کل()  

  1 29/1 ˟˟ 95/1- ˟˟ 19/1-  99/1 ˟˟ 177/1  نوآوری 
 1 61/1 ˟˟ 71/1 ˟˟ 91/1- ˟˟ 196/1  129/1 ˟˟ 115/1  آمادگی 
1 16/1 ˟˟ 51/1 ˟˟ 91/1 ˟˟ 11/1- ˟˟ 96/1- ˟˟ 11/1-  91/1  اثربخشی/ اصالت ˟˟

*p<1016, ** p<1011 

آموزان تیزهوش رابطه منفی معناداری شود بین ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی در دانشمالحظه می 9در جدول  گونه کههمان
(11/1>p  95/1و  =rوجود دارد. همچنین به )های آن رابطه مثبت و معنادار و تنها از بین بین ناگویی هیجانی و خرده مقیاس یطورکل

اری های آن رابطه معنادده مقیاس اثربخشی رابطه مثبت و معنادار دارد ولی با دیگر خرده مقیاسهای خالقیت هیجانی با خرخرده مقیاس
ندارد. از طرفی خالقیت هیجانی با هر سه خرده مقیاس خود و همچنین خرده مقیاس دشواری در تشخیص احساسات از بین خرده 

خارجی  یریگجهتهای دشواری در توصیف احساسات و تفکر با یاسهای ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معنادار ولی با خرده مقمقیاس
 رابطه منفی و معنادار دارد

های نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه دانش آموزان تیزهوش و عادی بر اساس نمره -4 جدول

 (1درجه آزادی=) یجانیهناگویی هیجانی و خالقیت 

 
 متغیر میانگین مجذورات F معناداری

119/1  97/2  76/1996 نمره کل() یجانیهناگویی    

111/1  57/5  19/916  دشواری در تشخیص احساسات 
71/1  11/1  19/9  دشواری در توصیف احساسات 

101111 51/11  12/91 گیری خارجیتفکر با جهت   

119/1  21/9  19/9122 نمره کل() یجانیهخالقیت    

1111/1  16/16  99/1196  نوآوری 
117/1  72/6  19/111 یآمادگ   

79/1  176/1  69/9  اثربخشی/ اصالت 

 
آموزان تیزهوش و عادی در متغیرهای ناگویی هیجانی، دشواری در تشخیص شود بین دانشمالحظه می 1گونه که در جدول همان

 ای دشواریهنوآوری و آمادگی تفاوت معنادار وجود دارد و تنها در خرده مقیاس گیری خارجی، خالقیت هیجانی،احساسات، تفکر یا جهت
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برای مقایسه دو گروه در متغیرهای ناگویی هیجانی، دشواری  Fمعنادار نیست. به این صورت که در توصیف احساسات و اثربخشی تفاوت 
 .نوآوری و آمادگی معنادار است گیری خارجی، خالقیت هیجانی،در تشخیص احساسات، تفکر یا جهت

 گیریبحث و نتیجه

ین بود که بین دو گروه دانش آموزان های پژوهش ایکی از یافته
 تیزهوش و عادی در ناگویی هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد،

های دشواری در تشخیص احساسات و تفکر همچنین زیرمقیاس
گیری خارجی، در بین این دو گروه تفاوت معنادار داشت با جهت

ولی در زیرمقیاس دشواری در توصیف احساسات تفاوت 
ده نشد. درنهایت ناگویی هیجانی در دانش آموزان معناداری دی

 هایکه با یافته عادی بیشتر از دانش آموزان تیزهوش بود
و  ؛ ساسولو9116 1های )چانگ، ون، ژانگ، تاو و ووپژوهش
؛ بشارت، 9111 9؛ والدز، جودار، اوجائل، سوردا9119 9جانگس

 ( مطابقت دارد.1999کریمی، قربانی و رحیمی نژاد، 

توان گفت، ازآنجاکه در رویکرد بیین نتایج پژوهش میدر ت
جای محتوا بر کنش فرآیندهای ذهنی پردازش اطالعات به

این رویکرد فهم عملیات و تبدیل و  ازنظرشود و تأکید می
شود، های اصلی هوش محسوب میجزو مؤلفه هایکاردست
ر تتوان نتیجه گرفت به دلیل فهم و درک بهتر و سریعمی
های مربوط به های هیجانی قدرت زیادی در جذب دادهعیتموق

ها دارند. این همان ویژگی است که تیلور، بگبی و این موقعیت
ناگویی هیجانی کم  مبتالبه( میزان آن را در افراد 1222) 1پارکر

-داشتن این توانمندی می یلاعالم کردند. افراد تیزهوش به دل

ها و و از طریق سرنخ یراحتتوانند اطالعات هیجانی را به
های محیطی دریافت و پردازش کنند. همچنین به اعتقاد محرک

وان عنترستون ادراک کالمی، سیالی واژگان و سرعت ادراک به
باشد هوش می دهندهیلهای تشکترین توانمندیاصلی

( بنابراین هرچه این 1991، 6)اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد
د باشد، بهره هوشی او نیز بیشتر خواه توانمندی در فردی بیشتر

توان نتیجه گرفت که سرعت ادراک، سیالی واژگان بود پس می
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 

باشد در افراد تیزهوش های اصلی ناگویی هیجانی میویژگی
 شود.کمتر دیده می

                                                           
1. Chang, Wen, Zhang, Tao, & Wu 
2 . Sulslow & Junghanns 
3. Valdes, Joder, Ojuel & Sureda 
4 . Taylor, Bagby &Parker 
5 . Atikson, Atikson & Hillgard 

 آموزاناز دیگر نتایج پژوهش حاضر، این است که بین دانش
تیزهوش و عادی در نمره کلی خالقیت هیجانی و 

های نوآوری و آمادگی تفاوت معنادار بود ولی در زیرمقیاس
معنادار نبود. این زیرمقیاس اثربخشی/ اصالت تفاوت موجود 

یافته با پژوهش عیسی زادگان، میکاییلی منیع، جنا آبادی و قلی 
 7( و مایر، پارکینز، کاروسو و سالوی9116) 5چان (،1929نژاد )

توان به این صورت باشد. این یافته را می( همسو می9111)
 تبیین نمود:

دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان تیزهوش، بیشتر  
ها دوست دارند از قوانین مدرسه پیروی اکننده هستند. آناجر

 کنند، امور آشنا در زندگیهای مبهم اجتناب میکنند، از موقعیت
دهند و بیشتر با مسائل عینی که مستلزم و کار را ترجی  می

ایی، های تفکر اجرو بیشتر از سبک جزییات است، سروکار دارند
یری کنند و نسبت به یادگمیکار استفاده و محافظه یکلی، جزئ

الزمه خالقیت دیدگاهی عمیق  کهیدیدگاه سطحی دارند، درحال
نسبت به یادگیری و سط  باالتری از پیچیدگی شناختی است 
و همچنین مستلزم پردازش اطالعات پیچیده است. این 

شود که در در سبک تفکر افراد تیزهوش دیده می هایژگیو
ن پردازند و در بیبه استدالل می توجیه و تفسیر عملکرد خود
نند کتر را انتخاب میتر و مشکلمسائل، عموماً مسائل پیچیده

 برند.و از حل مسائل دشوار و نو لذت می

دیگر نتیجه پژوهش حاضر حاکی از این است که بین ناگویی 
هیجانی و خالقیت هیجانی در هر دو گروه دانش آموزان 

-که با یافته معنادار وجود داردتیزهوش و عادی رابطه منفی و 

( مطابقت دارد. این 9117، 9فوچز، کومار و پورتر)های پژوهشی 
 شود:نتیجه بر اساس احتماالت زیر تبیین می

انی ناگویی هیج مبتالبهبر اساس نظریه پردازش اطالعات افراد 
ها توانایی محدودی دارند و در تجسم نمادین هیجان

نیکولو و )ها بسیار ناچیز است ی آنکنترل شناخت ترتیبینابه
(، این مسئله بارها در قالب کاهش شدید 9111، 2همکاران
ها )کاهش قوه تخیل( و ناتوانی در یافتن کلمات پردازیخیال

-ر حسب یدبرای ابراز احساسات شخصی و گاهی با تمایل به تأک

های بدنی ناشی از برانگیختگی هیجانی و کاهش تنش در قالب 

6. Chan 
7 . Mayer, Perkins, Caruso & Salovey 
8. Fuchs, Cumar & porter 
9. Nicolo 
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، شود )تیلور و بگبیای تکانشی یا وسواسی دیده میرفتاره
وانند ت(، این در حالی است که افراد خالق هیجانی بهتر می9111
صورت خالقانه هم در قالب نوشتاری و های خود را بههیجان

هم تصویری )کالمی و غیرکالمی( بیان کنند. این افراد 
قض )مانند های متناهای خود هیجانهمچنین قادرند در داستان

رای تری را بمهربانی و تنفر( را باهم ترکیب کنند و راه خالقانه
نیست. خالقیت  یشدنکه در ظاهر حل تعارضاتی ارائه دهند

-هیجانی از سه عنصر نوآوری، آمادگی و اثربخشی تشکیل می

های شود، افراد خالق هیجانی این توانایی دارند تا در هیجان
ند و یک حالت هیجانی جدید که معمول خود تغییر ایجاد کن

برخالف هنجارها و استانداردها باشد را بسازند. بعالوه توانایی 
های اجتماعی و های خالق با زمینههماهنگ کردن پاسخ
که به برقراری روابط مطلوب با  یاگونهفرهنگی را دارند به

( چنانچه تغییری، 1222انجامد. طبق نظر آوریل )دیگران می
ظیر ن یسنجذکور را نداشته باشند رفتارهای رواناثربخشی م

گیرد. همچنین افراد خالق زمان ناگویی هیجانی شکل می
کند و های خود صرف میزیادی را برای شناخت هیجان

های خود را شناسایی و تنظیم کنند توانند هیجانمی یراحتبه
ناگویی هیجانی در شناخت و پردازش شناختی  مبتالبهولی افراد 

 هیجانات خود ناتوان هستند.

آموزان همچنان که نتایج پژوهش نشان داد، هرچقدر دانش
بهتر  تر وهیجانی، خالقیت بیشتری داشته باشند راحت ازنظر
توانند هیجانات خود را بشناسند و ابراز کنند و درنتیجه بهتر می

مونه ن کهییتوانند با دیگران رابطه برقرار کنند، اما ازآنجامی
آموزان دختر تیزهوش و عادی اری پژوهش حاضر دانشآم

آموزان تیزهوش باشد ولی در گروه دانشمقطع متوسطه می
های اول متوسطه این مدارس تنها از طریق کالس ینمسئول

تواند بر همکاری الزم را به عمل آوردند، این موضوع می
 ها با محدودیت مواجه شود.آن به سایر پایه هاییافتهیمتعم

ی اشود برای سنجش خالقیت هیجانی که سازهپیشنهاد می
جای روش های دیگری برای سنجش آن بهجدید است از روش

مداد کاغذی استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه خالقیت 
ای آموزشی است، بنابراین آشنا کردن والدین، هیجانی سازه

انی هیج تواند باعث رشد خالقیتمعلمان و سایر مسؤولین می
ز ا نظام تعلیم و تربیت شوددر دانش آموزان شود و پیشنهاد می

ریزی جهت تدوین برنامه درسی نتایج این پژوهش برای برنامه
و همچنین فراهم کردن محیط آموزشی مناسب برای افزایش 

های سازگارانه سالمت روان چون خالقیت هیجانی، ویژگی
رانه سالمت روان های ناسازگاهوش هیجانی و کاهش ویژگی

 چون ناگویی هیجانی استفاده نماید.

دانیم تا از زحمات مسئولین در پایان وظیفه خود می
منطقه  وپرورشآموزشکل استان تهران و  وپرورشآموزش

های دخترانه نمونه دولتی فرزانگان شش و همچنین، دبیرستان
هدف، دولتی نرجس منطقه شش که  یرانتفاعیشماره یک، غ

به  یاند، تشکر و قدردانهمکاری را در این پژوهش داشتهنهایت 
.یمآورعمل
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The Comparison of Alexithymia and Emotional Creativity among Gifted and 

Normal Female Students 

Saeid Shahhosseini Tazik1 
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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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