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Introduction: Creating creativity is one of the fundamental goals of any educational system, and 

one of the variables related to creativity is the excitement of thought. The present study aimed 

to explain the pattern of creativity based on the excitement of thought mediated by experimental 

intelligence in high school students. 

Methods: The method of this descriptive-correlational study and the statistical population of the 

present study were all male and female high school students (n=1000) in Rasht. Two hundred 

forty-nine subjects were selected as a sample based on the multi-stage random cluster sampling 

method. In order to collect data, questionnaires measuring creativity thought excitement and Kohs 

cubes were used. Data analysis was performed in AMOS-23 software using the structural equation 

modeling method.

Results: The results showed that creativity with all variables has a positive and significant cor-

relation coefficient. Experimental intelligence also has a significant relationship with all thought 

emotion variables except the emotion variable (P<0.01). The model analysis results showed that 

empirical intelligence has a mediating role in the relationship between thought excitement and 

creativity (P<0.001).

Conclusion: Experimental intelligence partially mediated the relationship between thought emotion 

and creativity. As a result, students' empirical intelligence can be enhanced by fostering creativity in 

school, which in turn leads to tremendous thought excitement.
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Extended Abstract
Introduction
The course of studies related to creativity has been in-

creasing and expanding in recent decades. Fostering 

creativity is one of the primary goals of any educational 

system at any stage. In addition, creativity is a kind of 

problem-solving and creating a product, idea or solution 

to a new and of course valuable problem for the individual 

or society. One of the variables related to creativity is the 

excitement of thought. Human beings, while being ratio-
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nal beings, also have emotional qualities that have made 

them emotional beings. The theory of thought was first 

introduced in the United Kingdom (UK) in 2007 and has 

since been developed in other international forums. This 

theory pays attention to the integrated nature of the emo-

tional and cognitive domains of creativity and considers 

the process of creativity as the result of the existence of 

interconnected cognitive and emotional transformations. 

In another part of this study, which examines the relation-

ship between intelligence and creativity, threshold theory 

is widely discussed. According to this theory, an aver-

age level of intelligence is necessary for creativity, but 

there is no correlation between intelligence and creativity 

when the IQ is above 120, and in fact, the intelligence 

quotient (IQ) is 120 points. Following Gardner's theory 

of multiple intelligences and the theory of thresholds and 

research on the relationship between creativity and intel-

ligence and the idea of emotion, it seems that the quality 

and quantity of creativity influenced by the emotion of 

thought to create creativity in science students have a di-

rect and indirect effect on empirical intelligence. Accord-

ingly, due to the lack of systematic research in this field 

in Iranian society, the present study examines this process 

in the framework of a causal model, and the main issue 

and purpose of the research are whether the emotion of 

thought can be a predictor of creativity in Iranian stu-

dents. Therefore, this study aimed to explain the pattern 

of creativity based on thought emotion mediated by ex-

perimental intelligence in high school students (level 2).   

Methods
The method of the present study was descriptive-cor-

relational modeling of structural equations. The statisti-

cal population includes all high school girls and boys in 

the second district of Rasht who were studying in public 

schools in the 2018-2019 academic years. The number of 

students was 1000, of which 400 were girls, and 600 were 

boys. The sample size was estimated to be 249 people 

using Krejcie and Morgan's table. Based on the multi-

stage random cluster sampling method, 109 female stu-

dents and 140 male students were selected. The method 

of conducting the research was that after receiving a let-

ter of introduction from the university where they were 

studying, they were referred to the General Department 

of Education of Rasht (Department of Education of Dis-

trict 2). The number of girls’ schools in this area was sev-

en and the number of boys' schools was nine. By chance, 

three girls' schools and five boys' schools were selected, 

of which 20 classes were selected. Samples were selected 

based on the multi-stage cluster sampling method, and 

then questionnaires were distributed. Inclusion criteria 

included a second-year high school student in Rasht in 

2018-2019 and willingness to participate in the study, and 

exclusion criteria included not completing the question-

naires. The research data were analyzed using descriptive 

tests, including mean, standard deviation, standard error, 

frequency table,  correlation coefficient, and in the infer-

ential part of the structural equation modeling test with 

AMOS-23 software. 

Results
The results showed that creativity with all variables has 

a positive and significant correlation coefficient. Exper-

imental intelligence also has a significant relationship 

with all thought emotion variables except the emotion 

variable (P<0.01). The results of the model analysis 

showed that empirical intelligence has a mediating role in 

the relationship between thought excitement and creativ-

ity (P<0.001). Table 1 shows the direct and indirect stan-

dard effects of the leading research variables. The results 

of Table 1 showed that there is a significant relationship 

between the structure of thrill of the thought with experi-

mental intelligence and creativity as well as experimental 

intelligence with creativity. Also, the indirect coefficient 
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of thought excitement on creativity through the mediat- ing structure of experimental intelligence is significant.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Table 1. Effects of direct and indirect standard and general main variables of research

From the structure From the structure Direct effect Indirect effect Total effect

The Thrill of The Thought Experimental intelligence ** 0.678 Does not have ** 0.678

The Thrill of The Thought Creativity * 0.255 * 0.215 ** 0.469

The experimental intelligence Creativity * .0317 Does not have * .0317

Conclusion
Based on the results of this study, it should be noted that 

the creative process is due to cognitive and emotion-

al changes. As researchers emphasize the experience of 

deep emotions among creative people, attention to the 

emotional characteristics of people when faced with the 

problem should be considered. Because wherever there 

is a problem, a decision is needed, and a choice is made, 

the excitement of the thought is expressed. Therefore, it 

is suggested that given that students have different abil-

ities, recognizing these differences (type of intelligence, 

type of thought, and different emotions) helps to learn 

and nurture creative people. Educating teachers to pay 

attention to individual differences, which is the essential 

principle of the central justice of the education system, 

should be considered. 
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مقدمه: پرورش خالقیت یکی از اهداف اساسی هر نظام آموزشی است که یکی از متغیرهای مرتبط با خالقیت، هیجان 

در  تجربی  هوش  میانجی گری  با  اندیشه  هیجان  اساس  بر  خالقیت  الگوی  تبیین  حاضر  مطالعه  هدف  است.  اندیشه 

دانش آموزان متوسطه دوم بود.

پژوهش  آماری  جامعه  بود.  معادالت ساختاری  مدل یابی  نوع  از  توصیفی_ همبستگی  پژوهش حاضر،  روش  روش کار: 

حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر رشت که در سال تحصیلی 98-97 در مدارس 

دولتی مشغول به تحصیل )به تعداد 1000 نفر( بود. 249 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای، 

آزمون  و  اندیشه  هیجان  خالقیت،  سنجش  پرسشنامه های  از  داده ها  جمع آوری  جهت  شدند.  انتخاب  نمونه  عنوان  به 

نرم افزار  در  ساختاری  معادالت  مدل یابی  روش  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  شد.  استفاده   Kohs مکعب های 

AMOS-23 انجام شد. 

یافته ها: نتایج نشان داد خالقیت با همه متغیرها دارای ضریب همبستگی مثبت و معنادار است. هوش تجربی نیز با 

همه متغیرهای هیجان اندیشه بجز متغیر جنب و جوش رابطه معنادار دارد )P<0/01(. نتایج تحلیل مدل نشان داد که 

.)P<0/001( هوش تجربی در رابطه بین هیجان اندیشه با خالقیت به صورت جزئی نقش میانجی دارد

نتیجه گیری: هوش تجربی رابطه بین هیجان اندیشه و خالقیت را به صورت جزئی میانجی گری نمود. در نتیجه می توان 

در دانش آموزان با پرورش خالقیت در مدرسه هوش تجربی آنها را ارتقا داد که این امر خود منجر به هیجان اندیشه بیشتر 

می شود.
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مقدمه
سیر مطالعات مربوط به خالقیت، در دهه های اخیر رو به فزونی و گسترش 
همه جانبه است. پرورش خالقیت یکی از اهداف اساسی هر نظام آموزشی 
و پرورشی در هر مقطعی است )1(. خالقیت نوعي مسأله گشایي و ایجاد 
یک محصول، ایده یا حل یک مسأله جدید و البته ارزشمند براي فرد 
یا جامعه می باشد )2(. خالقیت، فرایند هیجان انگیز و بسیار پیچیده ای 
از جمله رضایت بخش ترین  تجربه خالقیت  و  است. مشاهده، تشخیص 

جنبه های انسان است )3(. داشتن خالقیت برای ادامه زندگی، ضروری 
برای  مناسب  زمان  است.  آموختنی  آن،  روش  و  راه  طرفی  از  و  است 
آموزش آن، دوران کودکی می باشد که ذهن افراد در حال شکل گرفتن 

است و سنگ بنای اولیه تفکر در آن گذاشته می شود )4(.
یکی از متغیرهای مرتبط با خالقیت، هیجان اندیشه است. انسان  ها در 
عین حال که موجوداتی عقالنی هستند، خصایص هیجانی نیز دارند که 

چکیده
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این ویژگی، آنها را به موجودی هیجانی تبدیل کرده است )5(. نظریه 
هیجان اندیشه براي نخستین بار، در انگلستان )سال 2007( ارائه شد 
و سپس در سایر مجامع بین المللي توسعه یافت. این نظریه، به ماهیت 
یکپارچه دامنه هاي عاطفي و شناختي خالقیت توجه مي کند و فرایند 
خالقیت را ناشي از وجود دگرگوني هاي هم آویخته شناختي و عاطفي 
مي داند )6(. دو هیجان عمده در پدیدآیی و شکل گیری خالقیت نقش 
دارند: پویایی و بی تابی. سهم هر یک از این دو هیجان در خالقیت به 
تفاوت های فردی )مانند هوش، سن، جنسیت، عوامل فرهنگی( بستگی 
و  با شیفتگي  نیرومندي شدید همراه  به معناي احساس  پویایي  دارد. 
و  تازه  بزرگ،  اندیشه  یک  براي  فّعال  و  کنجکاوانه  تجربه  در  پیگیری 
ولو  ماجراجویانه  هیجان انگیز،  کنجکاوي هاي  این  است.  هیجان انگیز 
حاالت  این  می شود.  دنبال  فرد  دانسته هاي  تجربه  طریق  از  خطرناك 
از  لذت  حرکت،  و  هیجان  راحت  بروز  مشهود،  طبعی  شوخ  با  همراه 
بنابراین  است.  گرسنگی  و  تشنگی  بدن لرزی،  بدنی،  فعالیت های 
هیجانی  وجوش  جنب  و  شناختی  سرسختی  مولفه  دو  شامل  پویایی 
»گردش  از  ناشی  تدریجی  روانی  فرسودگی  به  بي تابي،   .)7( می شود 
بي تابي  است.  روان تنی  نارسایی های  با  همراه  که  دارد  اشاره  اندیشه« 
مسائل  با  ارتباط  در  و گفت وگوی ذهنی  فعالیت  اندیشه گردي،  شدت 
مستمر  بي قراري  و  دل مشغولی  دروني،  گرفتاری  دچار  را  فرد  فکري، 
دادن  دست  از  احساس  و  سرگشتگی  با  همراه  که  مي کند  دائمي  و 
را  روانی  نیروی  و  روانی  بی تابی  مولفه  دو  بی تابی  است.  یقین  کامل 
خالقیت  داد،  نشان   ،)2000(  Tenopir مطالعه   .)8( می گیرد  بر  در 
 .)9( دارد  رابطه  اندیشه،  هیجان  مولفه های  از  شناختی  سرسختی  با 
همچنین Nicholls )2015( نشان داد، خالقیت با حساسیت، درگیري 
و تنیدگي هیجاني )مولفه نیروی روانی( مرتبط است. تردیدي نیست 
 ،)2017( Hao .)10( که خالقیت بر بنیاد اندیشه و تفکر استوار است
نیز در پژوهش خود نشان داد عواملی مانند »احساس«، »اندیشه«، و 
»درك حسی« )ویژگی های هیجان اندیشه( از زوایای اصلی خالقیت و 

بروز آن هستند )11(.         
در بخش دیگري از این پژوهش که به بررسي رابطه هوش با خالقیت 
این  طبق  است.  مطرح  آستانه ای  نظریه  گسترده  شکل  به  مي پردازد، 
بین  اما  است،  براي خالقیت ضروري  از هوش  متوسطي  نظریه سطح 
هوش و خالقیت زماني که بهره هوشي باالتر از 120 باشد همبستگي 
 .)12( است  برش  نقطه   120 هوشي  بهره  حقیقت  در  و  ندارد  وجود 
متوسط  اندازة  با  همبستگي هاي  آستانه اي  نظریه  به  توجه  با  بنابراین 
بین هوش بهر پایین تر از 120 با خالقیت و همبستگي هاي خیلي پایین 
در باالي 120 با خالقیت وجود دارد. همچنین در پژوهش هاي انجام 

شده بر روي نمونه تیزهوش همبستگي معناداري بین هوش و خالقیت 
به  با هوش متوسط  افراد  اما یک همبستگي معناداري در  نشد،  یافته 

دست آمد )13(.
نظریه هوش های چندگانه Sternberg نیز بر مبنای توانایی های سه گانه 
تحلیلی عملی و خالقانه است. تیزهوشان به منظور پیشرفت بیشتر و 
موفقیت در زندگی به توانایی عملی و خالقانه نیاز دارند )14(. یافته های 
پژوهش نشان داد که آموزش هوش موفق می تواند توانایی های تحلیلی، 
عملی و خالقانه کودکان تیزهوش را افزایش دهد. استفاده از آموزش 
هوش موفق می تواند عالوه بر افزایش توانایی تحلیلی، توانایی های عملی 

و خالقانه تیزهوشان را نیز ارتقا دهد )15(.
هوش تعیین کننده اصلی جایگاه سیاسی و اجتماعی افراد می باشد. هیچ 
شاخه ای از روان شناسی به اندازه مطالعه و ارزیابی هوش در بهزیستی 
انسان موثر نیست )16(. هوش تجربی، در برگیرنده یادگیری حسی فعال 
به ویژه بهره گیری از مشاهده و عمل در محیط است که با ناآرامی برای 
تجربه دانسته ها با اصرار بر آن همراهی دارد و در واقع هیچ آموزه ای بدون 
کسب تجربه پذیرفته نمی شود )17(. وقتي توانایي یادگیري از طریق 
تجربه مسقیم باشد هوش تجربي در کار است. در تجربه دانسته ها، نقش 
یادگیري مشاهده اي بسیار مهم است و البته با اصرار بر این که خود فرد 
با تجربه و آزمایش یاد بگیرد. به عنوان مثال مانند فردي که ورزشي را 
دیده است اما از طریق تمرین و تجربه آن را یاد مي گیرد یا کودکي که 
کنجکاوي بسیاري براي تجربه شنا کردن در استخر را دارد )18(. براي 
را در موقعیت  فرد  آموزشي در هوش تجربی الزم است  برنامه  تدوین 
فعالیت عملي و درگیر کردن فعاالنه او با رفتار آزمایشي و تجربي براي 
بررسی  با عنوان   ،)2016( Kac نتایج پژوهش  قرار داد )7(.  یادگیري 
خصوصیات شخص خالق در مورد نقش جنبه های عاطفی و هیجانی در 
خالقیت نشان داد حیطه عاطفی و هیجانی گاهی به عنوان یک قلمرو 
سدکننده از بروز خالقیت، محسوب می شود )19(. روابط معناداري بین 
هوش متبلور با خالقیت و تفکر واگرا وجود دارد اما هوش سیال نتوانسته 
در  نیز   ،)2015(  Furnham  .)20( باشد  خالقیت  تبیین کننده  است 
مطالعه خود ارتباط بین خالقیت و هوش را نشان داد )21(. هوش به 
و  دهد  پرورش  را  خالقیت  می تواند  که  است  عاملی  مهمترین  عنوان 
توانایی تفکر خالق را در بستر فرهنگی ایجاد کند )22(. همچنین بر 
می شود  افراد  بهبود خالقیت  موجب  هیجانی  هوش  پژوهش ها  اساس 
)23( و اثربخشی روش مبنتی بر هوش های گاردنر بر خالقیت )24( و 
)25( نیز نشان داده شده است. رابطه بین خالقیت و هوش اجتماعی 
پیش بینی کننده  متغیرهای  مهمترین  از  و سن  که هوش  این  و   )26(

خالقیت هستند در پژوهش ها نشان داده شده اند )27(.
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در حال حاضر تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری 
توام با عمل پرورش افراد پویا و خالق به جای افراد ایستا مورد توجه 
را  محیط هایی  آن  بر  موثر  عوامل  شناسایی  است.  گرفته  قرار  خاص 
که خالقیت را بهتر رشد و شکوفا می سازد می تواند برنامه ریزان نظام 
آموزشی را طراحی فعالیت ها به آن ویژگی انسان یاری دهد. با توجه 
به این که خالقیت امری اکتسابی است و به شخصیت فرد، نوع تفکر 
و هوش بستگی دارد، بنابراین آگاهی از تفاوت های مانند هوش و نوع 
تفکر و اندیشه می تواند ما را در شناخت و پرورش افراد خالق یاری دهد. 
وقتی قبول کردیم انسان ها در ویژگی ها و خصوصیات ذاتی و اکتسابی 
با هم تفاوت دارند در پی آن نخواهیم بود که از همه انتظارات یکسان 
داشته باشیم و با توجه به این تفاوت های فردی، جوامع و به خصوص 
متخصصین و صاحبان امر باید تالش کنند تا افراد خالق و خصوصیات 
بارز آنها را شناسایی کنند و در پروررش این استعدادها بکوشند تا در 
آینده شکوفایی این افراد، به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. با تأسي 
پژوهش های  و  آستانه ای  نظریه  گاردنر،  چندگانه  هوش های  نظریه  از 
صورت گرفته در زمینه ارتباط بین خالقیت و هوش و اندیشه هیجان، 
به نظر مي رسد کیفیت و کمیت خالقیت متأثر از هیجان اندیشه برای 
ایجاد خالقیت در دانش آموزان به  صورت مستقیم و غیرمستقیم و به 
وساطت تأثیری است که بر هوش تجربی می گذارند. بر این اساس، و 
ایرانی،  جامعه  در  زمینه  این  در  نظام مند  پژوهش  فقدان  به  توجه  با 
پژوهش حاضر این فرایند را در چارچوب یک مدل علّی مورد بررسي و 
مطالعه قرار داده و مسئله اصلی و هدف پژوهش، این است که آیا هیجان 
اندیشه مي تواند پیش بیني کننده خالقیت در دانش آموزان ایرانی باشد؟ 
اگر هوش تجربی به  عنوان مرکز ثقل روابط متغیرهاي موجود در نظر 

گرفته شود، مي توان مدلي علّي را بر این اساس تدوین نمود؟    

روش کار
معادالت  مدل یابی  نوع  از  توصیفی_همبستگی  حاضر،  پژوهش  روش 
و پسران متوسطه  تمامی دختران  آماری شامل  بود. جامعه  ساختاری 
دوم ناحیه دو شهرستان رشت که در سال تحصیلی 98-97 در مدارس 
بود  نفر   1000 دانش آموزان  تعداد  بودند.  تحصیل  به  مشغول  دولتی 
نمونه،  حجم  بودند.  پسر  نفر  و600  دختر  نفر   400 تعداد  این  از  که 
بر  که  شد  برآورد  نفر   ،249 مورگان  و  کرجسی  جدول  از  استفاده  با 
نفر  ای 109  مرحله  تصادفی چند  نمونه گیری خوشه ای  روش  اساس 
دانش آموز دختر و 140 نفر  دانش آموز پسر انتخاب شدند. روش اجرای 
پژوهش بدین صورت بود که پس از گرفتن معرفی نامه از دانشگاه محل 
به  آنها  که  مراجعه شد  پرورش رشت  و  آموزش  اداره کل  به  تحصیل 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 ارجاع دادند. تعداد مدارس دخترانه این 
ناحیه 7 مدرسه و تعداد مدارس پسرانه 9 مدرسه بود. بر حسب تصادف، 
نیز،  تعداد  این  از  و  انتخاب  پسرانه،  مدرسه   5 و  دخترانه  مدرسه   3
بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای  انتخاب شد. نمونه ها  20 کالس 
چند مرحله ای انتخاب و سپس پرسشنامه ها توزیع شد. مالك های ورود 
شامل دانش آموز دوره دوم متوسطه شهر رشت در سال 98-97 و تمایل 
به شرکت در مطالعه بود و مالك خروج از مطالعه شامل عدم تکمیل 
پرسشنامه ها بود. داده های پژوهش، با استفاده از آزمون های توصیفی 
و ضریب  فراوانی  معیار، جدول  معیار، خطای  انحراف  میانگین،  شامل 
همبستگی و در بخش استنباطی از  آزمون مدل یابی معادالت ساختاری 
با نرم افزار AMOS-23 تجزیه و تحلیل شدند. ابزارهای به کار رفته در 

این مطالعه عبارتند بودند از:  

پرسشنامه سنجش خالقیت: این پرسشنامه توسط عابدی )1363( 
ساخته شده و دارای 60 سوال سه گزینه ای )نمره 0(  خالقیت پایین، 
1( خالقیت متوسط و 2( خالقیت زیاد( و چهار خرده مقیاس سیالی 
)سواالت 1 تا 22(، بسط )سواالت 23 تا33(، ابتکار )سواالت 34 تا 49( و 
انعطاف پذیری )سواالت 50 تا 60( است. دامنه نمرات بین 0 تا 120 است. 
نمره باالتر نشان دهنده خالقیت بیشتر است. نمرات زیر 50، به معنای 
خالقیت بسیار کم؛ بین 51 تا 75، خالقیت کم؛ بین 76 تا 85، خالقیت 
متوسط؛ بین 86 تا 100، خالقیت زیاد و بین 101 تا 120، خالقیت 
بسیار زیاد است )28(. ضریب پایایی بخش سیالی 0/85، ابتکار 0/82، 
انعطاف پذیری 0/84 و بسط 0/80 ضریب همسانی درونی با استفاده از 
و  ابتکار  انعطاف پذیری،  سیالی،  آزمون های  خرده  برای  کرونباخ  آلفای 

بسط به ترتیب 0/75، 0/66، 0/61 و 0/61 به دست آمده است )29(.

پرسشنامه هیجان اندیشه: این پرسشنامه توسط کاظمی حقیقی در 
سال 1384 با هدف سنجش ویژگی های هیجانی در هنگام رویارویی با 
مساله طراحی شد. پرسشنامه دارای 68 گویه و مشتمل بر 4 مقیاس 
است که مجموعا 12 عامل را می سنجند. این ابزار به شیوه خودسنجی 
در مقیاس لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری می شود و برای سنین 15 سال به 
باال قابل اجرا است. آزمون دوازده عاملی پویایی_بی تابی، مرکب از پنجاه 
و دو پرسش و دارای دو مقیاس پویایی و بی تابی است که مقیاس پویایی 
 25 شامل  نیز  بی تابی  مقیاس  است.  عامل  و شش  پرسش  دارای 27 
سوال می باشد و شش عامل را می سنجد. ضرایب همبستگی گشتاوری 
و  شناختی  )سرسختی  پویایی  مقیاس  برای  روایی  شاخص  عنوان  به 
برای  و   0/74 تا   0/39 میان  معنادار  حد  در  هیجانی(  و جوش  جنب 
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مقیاس بی تابی )نیروی روانی و بیتابی روانی( بین 0/40 تا 0/75 است. 
ضریب اعتبار )آلفای کرونباخ ( مقیاس پویایی 0/90 و مقیاس بی تابی 
0/92 و کل آزمون 0/89 است. ضرایب همبستگی دو مقیاس 13/ 0، 
مقیاس بی تابی و آزمون 0/76 و مقیاس پویایی و آزمون 0/67 است. 
عوامل دوازده گانه جمعا 75 درصد واریانس آزمون را پوشش می دهند. 
ضریب اعتبار )آلفای کرونباخ( خرده مقیاس سرسختی شناختی 0/78 و 
خرده مقیاس جنب و جوش هیجانی 0/81 است. ضریب همبستگی دو 
خرده مقیاس 0/35 است. در مجموع مقیاس بی تابی با 32 درصد و دو 
خرده مقیاس جنب و جوش هیجانی با 13 درصد و سرسختی شناختی 

با 17 درصد 62 درصد آزمون را تبیین می کنند )17(. 

 test( تجربی  برای سنجش هوش  آزمون  این  آزمون هوش تجربی: 
طراحی   )1920( سال  در    Kohs توسط   )Kohs block design

شد، استفاده گردید. مواد آزمون از 2 قسمت تشکیل می شوند: الف( 
زرد،  چهارگانه  رنگ های  که  یکسان  کامال  ابعاد  با  چوبی  مکعب   16
قرمز، سفید و سرمه ای در آلفا دیده می شود؛ ب( 17 تصویر هندسی 
برای ساختن  به دشوار ردیف شده اند؛  از ساده  به صورت  متفاوت که 
شده  استفاده  مختلفی  شیوه های  آن  تدریجی  دشوارسازی  و  تصاویر 

است مانند حذف خطوط محدوده های مکعب ها، افزایش عدم تقارن در 
نقاط مختلف تصویر، تقلیل رنگ. نمره گذاری آزمون به دو متغیر زمان 
صرف شده و صحت تصاویر ساخته شده بستگی دارد. تعداد امتیازها و 
برای ساختن تصاویر مختلف، متفاوت است، آزمودنی ها بر  زمان الزم 
اساس دو عامل تعداد صحیح پاسخ ها و زمان انجام تکلیف به سه گروه 
زمان  مدت  اجرا،  مرحله  دو  هر  در  که  گروهی  می شوند  دسته بندی 
مدت  دوم  گروه  دارند.  یکسان  شده  درست  مکعب ها  تعداد  و  یکسان 
عملکرد  و  بیشتر  زمان  مدت  سوم  گروه  و  باالتر  عملکرد  کمتر  زمان 
پایین دارند. پژوهش ها نشان داد که آزمون توان طبقه بندی کودکان را 
به استناد درجه کارکرد فعالیت ذهنیشان را دارا است؛ همبستگی بین 
60 درصد الی 80 درصد را بین آزمون Kohs و آزمون استانفورد_بینه 

گزارش شده است )30(. 

یافته ها
سن دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش بین 16 تا 18 سال بود. 
43 درصد از این دانش آموزان )109 نفر دختر( و 57 درصد )140 نفر 
پسر( بودند. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش بر اساس میانگین 

و انحراف معیار در جدول 1 گزارش شده است. 

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیر

73/68215/229خالقیت

65/19918/535هیجان اندیشه

هوش تجربی

مرحله اول
6/1203/913تعداد صحیح

217/780272/854زمان صرف شده

مرحله دوم
7/4894/149تعداد صحیح

283/303315/375زمان صرف شده

میانگین دو مرحله
6/8033/880تعداد صحیح

251/041282/587زمان صرف شده

پژوهش  متغیرهای  بین  همبستگی  ماتریس  ضرایب   ،2 جدول  در 
گزارش شده است. بر اساس نتایج جدول 2، خالقیت با همه متغیرها 
دارای ضریب همبستگی مثبت و معنادار بود. هوش تجربی نیز با همه 
متغیرهای هیجان اندیشه بجز متغیر جنب و جوش رابطه معنادار داشت. 

بیشترین مقدار ضریب همبستگی بین متغیر خالقیت با سرسختی بود 
)r=0/638(. شدت اکثر ضرایب همبستگی طبق طبقه بندی انجام شده 
)0/29-0/10=کوچک، 0/49-0/30=متوسط، 1-0/50=بزرگ( متوسط 

قرار دارد. 
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جدول 2. ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش

شاخص های  است.  شده  گزارش  مدل  برازش  شاخص های  در جدول 3، 
برازندگی مدل اولیه در جدول 3 نشان می دهد که همه شاخص های برازش 
به مقادیر قابل قبول بسیار نزدیک هستند. بنابراین برازش کلی مدل مورد 
تایید قرار گرفته است. ضرایب غیراستاندارد دامنه مشخصی ندارند و نمی توان 

آنها را با یکدیگر مقایسه کرد چون واحدهای اندازه گیری آنها متفاوت بوده اند. 
نرم افزار AMOS هر دو ضریب را محاسبه می کند اما فقط معناداری ضرایب 
غیراستاندارد را محاسبه می کند. اگر ضریب غیراستاندارد بین دو سازه معنادار 

باشد ضریب استاندارد بین این دو سازه نیز معنادار خواهد بود. 

)6()5()4()3()2()1(متغیرها

11. سرسختی

1**20/299. جنب و جوش

1**0/403**30/419. نیروی روانی

0/0010/1011**40/478. بی تابی

1**0/218**0/0830/220**50/610. هوش تجربی

1**0/472**0/267**0/349**0/269**60/638. خالقیت

جدول 3. شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش

dfRMSEAGFIAGFIIFITLICFIشاخص هاي برازندگي

52941/730/0540/930/900/970/960/97/ 162مدل اولیه

0/080/900/800/900/900/90زیر 3-نزدیک به صفرمقدار قابل قبول

متوسط قرار  بزرگ(=51/1-0متوسط، =91/1-01/1کوچک، =01/1-21/1) بندی انجام شدهضرایب همبستگی طبق طبقه

  دارد.

 . ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش2 جدول
 (6) (5) (0) (9) (2) (0) متغیرها

 0 سرسختی .0
     

211/1 جوشوجنب. 2 ** 0 
    

001/1 نیروی روانی. 9 ** 019/1 ** 0 
   

098/1 تابیبی. 0 ** 110/1  010/1  0 
  

601/1 . هوش تجربی5 ** 189/1  221/1 ** 208/1 ** 0 
 

698/1 . خالقیت6 ** 261/1 ** 901/1 ** 269/1 ** 092/1 ** 0 
 

 دهد که همهنشان می 9جدول های برازندگی مدل اولیه در شاخص .ه استشدهای برازش مدل گزارش شاخص ،9جدول در 

ضرایب  بنابراین برازش کلی مدل مورد تایید قرار گرفته است. .های برازش به مقادیر قابل قبول بسیار نزدیک هستندشاخص

اند. گیری آنها متفاوت بودهای اندازهتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد چون واحدهغیراستاندارد دامنه مشخصی ندارند و نمی

کند. اگر ضریب کند اما فقط معناداری ضرایب غیراستاندارد را محاسبه میهر دو ضریب را محاسبه می AMOSافزار نرم

 غیراستاندارد بین دو سازه معنادار باشد ضریب استاندارد بین این دو سازه نیز معنادار خواهد بود.

 ندگی مدل پژوهشهای برازشاخص. 9 جدول
های  شاخص

 df / df2 RMSEA GFI AGFI IFI TLI CFI (2) برازندگی

 19/1 16/1 19/1 11/1 19/1 150/1 99/0 10 062 /52 مدل اولیه
مقدار قابل 

 قبول
نزدیک 
 >11/1 >11/1 >11/1 >81/1 >11/1 <18/1 9زیر  - به صفر

 

این های گونه که دادههمان های موجود در مدل ارائه شده است.سازهمتغیرها و  معناداری ضرایب مسیر غیراستاندارد بین ،0جدول در 

اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و  5جدول جز از لحاظ آماری معنادار هستند. در ه ها بضرایب بین سازه دهد، همهجدول نشان می

 کلی متغیرهای اصلی پژوهش نشان داده شد.

 ب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل. معناداری ضرای0 جدول

 P (C.R) نسبت بحرانی (S.E) خطا bمقدار  به متغیر/سازه  از متغیر/سازه

 *** 119/9 120/0 218/05 هوش تجربی  هیجان اندیشه
 111/1 618/2 199/1 115/1 خالقیت  هیجان اندیشه

 *** 9 /909 1 /110 1 /115 خالقیت  هوش تجربی

110/1 P< 

متوسط قرار  بزرگ(=51/1-0متوسط، =91/1-01/1کوچک، =01/1-21/1) بندی انجام شدهضرایب همبستگی طبق طبقه

  دارد.

 . ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش2 جدول
 (6) (5) (0) (9) (2) (0) متغیرها

 0 سرسختی .0
     

211/1 جوشوجنب. 2 ** 0 
    

001/1 نیروی روانی. 9 ** 019/1 ** 0 
   

098/1 تابیبی. 0 ** 110/1  010/1  0 
  

601/1 . هوش تجربی5 ** 189/1  221/1 ** 208/1 ** 0 
 

698/1 . خالقیت6 ** 261/1 ** 901/1 ** 269/1 ** 092/1 ** 0 
 

 دهد که همهنشان می 9جدول های برازندگی مدل اولیه در شاخص .ه استشدهای برازش مدل گزارش شاخص ،9جدول در 

ضرایب  بنابراین برازش کلی مدل مورد تایید قرار گرفته است. .های برازش به مقادیر قابل قبول بسیار نزدیک هستندشاخص

اند. گیری آنها متفاوت بودهای اندازهتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد چون واحدهغیراستاندارد دامنه مشخصی ندارند و نمی

کند. اگر ضریب کند اما فقط معناداری ضرایب غیراستاندارد را محاسبه میهر دو ضریب را محاسبه می AMOSافزار نرم

 غیراستاندارد بین دو سازه معنادار باشد ضریب استاندارد بین این دو سازه نیز معنادار خواهد بود.

 ندگی مدل پژوهشهای برازشاخص. 9 جدول
های  شاخص

 df / df2 RMSEA GFI AGFI IFI TLI CFI (2) برازندگی

 19/1 16/1 19/1 11/1 19/1 150/1 99/0 10 062 /52 مدل اولیه
مقدار قابل 

 قبول
نزدیک 
 >11/1 >11/1 >11/1 >81/1 >11/1 <18/1 9زیر  - به صفر

 

این های گونه که دادههمان های موجود در مدل ارائه شده است.سازهمتغیرها و  معناداری ضرایب مسیر غیراستاندارد بین ،0جدول در 

اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و  5جدول جز از لحاظ آماری معنادار هستند. در ه ها بضرایب بین سازه دهد، همهجدول نشان می

 کلی متغیرهای اصلی پژوهش نشان داده شد.

 ب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل. معناداری ضرای0 جدول

 P (C.R) نسبت بحرانی (S.E) خطا bمقدار  به متغیر/سازه  از متغیر/سازه

 *** 119/9 120/0 218/05 هوش تجربی  هیجان اندیشه
 111/1 618/2 199/1 115/1 خالقیت  هیجان اندیشه

 *** 9 /909 1 /110 1 /115 خالقیت  هوش تجربی

110/1 P< 

در جدول 4، معناداری ضرایب مسیر غیراستاندارد بین متغیرها و سازه های 
موجود در مدل ارائه شده است. همان گونه که داده های این جدول نشان می دهد، 

همه ضرایب بین سازه ها به جز از لحاظ آماری معنادار هستند. در جدول 5 اثرات 
استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلي متغیرهاي اصلي پژوهش نشان داده شد.

جدول 4. معناداری ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل

Pنسبت بحرانی )C.R(خطا )S.E(مقدار bبه متغیر/سازهاز متغیر/سازه

***15/2081/9247/903هوش تجربی←هیجان اندیشه

0/0950/0372/6080/009خالقیت←هیجان اندیشه

***0/0050/0013/743خالقیت←هوش تجربی

P<0/001

نتایج جدول 5 نشان داد که بین سازه هیجان اندیشه با هوش تجربی 
و خالقیت و همچنین هوش تجربی با خالقیت معنادار است. همچنین 

از طریق سازه میانجی  اندیشه بر خالقیت  ضریب غیرمستقیم هیجان 
هوش تجربی معنادار است. 
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جدول 5. اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلي متغیرهاي اصلي پژوهش

اثر کلاثر غیر مستقیماثر مستقیمبه سازهاز سازه

**0/678ندارد**0/678هوش تجربیهیجان اندیشه

**0/469*0/215*0/255خالقیتهیجان اندیشه

*0/317ندارد*0/317خالقیتهوش تجربی

P<0/001                                          

شکل 1. مدل ساختاری در تبیین رابطه بین هیجان اندیشه و خالقیت با نقش میانجی هوش تجربی

بحث
با  خالقیت  و  اندیشه  هیجان  بین  داد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
میانجی گری هوش تجربی رابطه وجود دارد. ضرایب مستقیم بین سازه 
هیجان اندیشه با هوش تجربی و خالقیت و همچنین هوش تجربی با 
بر  اندیشه  هیجان  غیرمستقیم  ضریب  همچنین  بود.  معنادار  خالقیت 

خالقیت از طریق سازه میانجی هوش تجربی معنادار است.  
نتایج این پژوهش با پژوهش های همسو می باشد )35-32(. مطالعات 
نشان دادند عامل بی تابی روانی می تواند در خالقیت سهم داشته باشد 
و نوسانات خلقی، بی قراری هیجانی، احساس در تنش و در فشار بودن، 
حاالت خلقی می توانند خالقیت را افزایش دهند )31(. همچنین افراد 
خالق به طرز ملموسی حاالت بی قراری هیجانی، احساس در تنش و در 
فشار بودن )مولفه های بی تابی روانی( را دارند )32( و خالقیت بر اساس 
هیجان اندیشه قابل پیش بینی است )33(. مطالعات دیگر نشان دادند 

که بین هیجان اندیشه و هوش عمومی ارتباط وجود دارد )35، 34(.
همچنین پژوهش ها نشان دادند هوش به عنوان مهمترین عاملی است 
که می تواند خالقیت را پرورش دهد و توانایی تفکر خالق را در بستر 
پیش بینی کننده  متغیرهای  مهمترین  از  و   )22( کند  ایجاد  فرهنگی 
 Gardner خالقیت هستند )27(. اثربخشی روش مبتنی بر هوش های

)24( و )25( و هوش هیجانی )23( نیز بر بهبود خالقیت نشان داده شده 
است. مطالعات روابط معناداري بین هوش )21(، هوش متبلور و هوش 
اجتماعی )26( با خالقیت )20( را نشان داد )21( در پژوهش ها نشان 

داده شده اند؛ این نتایج با یافته های پژوهش حاضر همخوان می باشد.
برگیرنده  یافته ها می توان گفت: جنبه های خالقیت در  این  تبیین  در 
است.  محیط  و  انگیزه  شخصیت،  ویژگی های  اندیشه،  روش  هوش، 
خالقیت در اندیشه، فکر و سپس در رفتار و عمل اتفاق می افتد و افراد 
خالق از نظر شخصیتی دارای صفات خاص و بارزی هستند. افراد خالق 
دارای ویژگی های شخصیتی می باشند که گاها از عرف و عادت به دور 
می باشد. شرایط تسهیل رشد خالقیت، شامل تربیت ویژگی هایی چون 
مبارزه  از  استقبال  تعهد،  استقالل است. داشتن  و  سرسختی شناختی 
شود.  خالقیت  شکوفایی  و  پرورش  باعث  می تواند  زندگی،  در  طلبی 
یکی از قلمروهای خالقیت، درگیری هیجانی است. همراهی میان بروز 
دامنه های  یکپارچگی  گفت:  می توان  کلی  به طور  و خالقیت،  هیجان 

عاطفی، رفتاری، هیجانی در بروز خالقیت نقش دارند )4(.
محسوب  تدریس  و  یادگیری  در  کلیدی  عنصر  یک  خالقیت  و  هوش 
می شوند و اگر دانش آموزان بتوانند این ویژگی را کسب کنند، اولین گام 
را در جهت کنترل و هدایت هیجان های خودشان برداشته و می توانند 
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شناختی،  حوزه  در  بردارند.  بین  از  را  عملکرد  تضعیف کننده  موانع 
خالقیت اغلب با عنوان هوش بررسی می شود )12(. تحقیقات مختلف 
نشان دادند که افراد ترکیبی از توانایی های تحلیلی، عملی و خالقانه را 
تیزهوشی  دیدگاه،  این  بروز می دهند طبق  از خود  با درجات مختلف 
توانایی تعادل برقرار کردن بین این سه توانایی است )36(. دانش آموزانی 
که توانایی باال در خالقیت دارند، اید های جدیدی تولید می کنند، اما 
ایده ها را به منظور موثر بودن  تا بتوانند  نیاز به توانایی تحلیلی دارند 
توانایی  قبلی  توانایی  دو  اندازه  به  بنابراین  نمایند.  سنجش  و  ارزیابی 

عملی برای به اجرا درآوردن این ایده ها نیاز دارند.
ارائه می دهد که جالب هستند و  به کالس درس  خالقیت روش هایی 
راه های کارامدتر پرورش رشد شخصی و یادگیری را هموارتر می سازند. 
توانایی های  طیف  مانند  تاره  و  بدیع  روش های  از  استفاده  با  معلمان 
ترویج  را  راحت  محیط های  و  می کنند  را حمایت  یادگیرندگان  خالق 
کرده،  آزمایش  ایده ها  با  می توانند  یادگیرندگان  ان  در  که  می دهند 
امکانات را کشف کنند و مرزها را از بین ببرند )37(. عقیده پنهان در 
پشت این نظریه، این است که هر فرد تک تک هوش های پیشنهاد شده 
را به اندازه های مختلف دارد و پرورش این هوش ها، عامل موثر و کلیدی 

برای ایجاد خالقیت و شناخت افراد خالق به شمار می آید.
فراهم  ویژه اي  برای حاالت هیجانی  بستري  افراد خالق،  انگیزه خاص 
می آورد. برانگیختگی و تحریک پذیری شدید به ویژه از جنبه هیجانی 
و عاطفی، با خالقیت پیوند دارد و چه بسا به خالقیت کمک می کند و 
زاویه عاطفی خالقیت، شامل جنبه های شهود، احساس، اندیشه و درك 
حسی )هوش تجربی( می شود )38(. این پژوهش قابلیت برآورده کردن 
نیازهایی در زمینه پرورش افراد خالق با توجه به خصایص شخصیتی 
خاص، هیجان اندیشه و نگاه به نوع هوش افراد را دارد. یکی از راه های 
رسیدن به این هدف، آموزش والدین، معلمان و کادر آموزشی مدارس و 
آشنا کردن آنها با نوع هوش و طریقه یادگیری بر اساس آن نوع هوش، 
اساس  این  بر  اساس تجربه مستقیم.  بر  یادگیری  است؛ یعنی آموزش 
از  که  در کالس هایی  باید  تجربی،  اساس هوش  بر  آموزش  باید گفت 
فیلم و عکس، ارائه الگو و به بیان دیگر از طریق مشاهده در محیط های 
برای  کالس  چیدمان  همچنین  و  می افتد؛  اتفاق  می برند،  بهره  عملی 
انواع هوش، متفاوت است؛ در هوش تجربی چیدمان به صورت نیم دایره 
 .)12( می کند  کمک  دانش آموزان  یادگیری  در  چینش  این  می باشد. 
افراد خالق،  زیرا  افراد است،  به خصایص شخصیتی  توجه  بعدی  نکته 
ویژگی های شخصیتی خاصی دارند. یکی از این ویژگی ها، سخت رویی 
)پایداری در امور( است. بنابراین فراهم کردن محیط برای پرورش این 
آموزش  شد.  خواهد  خالق  افراد  پرورش  باعث  شخصیتی  ویژگی های 

صبر و بردباری در مسائل، مسئولیت پذیری و آشنایی والدین و معلمان 
کمک کننده  خالقیت  پرورش  در  می تواند  شخصیتی  خصایص  این  با 
افتد  اتفاق  باشد. به جای آن که خالقیت کشی در مدارس و خانواده 
)39(. همچنین باید به این امر توجه کرد که فرایند خالقیت ناشی از 
دگرگونی های شناختی و عاطفی است. همان گونه که محققان بر وجود 
افراد خالق تاکید می ورزند. بر این  تجربه هیجان های عمیق در میان 
باید  مساله،  با  مواجه  هنگام  افراد  عاطفی  ویژگی های  به  توجه  اساس 
مد نظر قرار گیرد. زیرا هر جا که مساله ای وجود دارد، تصمیم گیری 
الزم است و انتخاب مطرح می شود، هیجان اندیشه نمود پیدا می کند. 
آشنایی با مولفه های هیجان اندیشه، می تواند به شناخت هیجانات افراد 
در هنگام مواجه با مساله کمک کند و از برچسب زدن به آنان در این 
شرایط جلوگیری می کند. چه بسا افرادی که در مرحله بی تابی با بیمار 
و  و طغیان خشونت  گرفته می شوند. حاالت عصبانیت  اشتباه  افسرده 
جنبه های مرضی ممکن است در پیوند با خالقیت قرار گیرند. بنابراین 
شناسایی و شناخت این هیجان ها و عواطف می تواند در مسیر پرورش 

خالقیت، کمک کننده باشد )40(.
این که نمونه  از جمله  بود  نیز مواجه  با محدودیت هایی  این پژوهش، 
بود؛  رشت  متوسطه شهر  دوم  مقطع  دانش آموزان  به  محدود  پژوهش 
سایر  به  قابل  تعمیم  ما  یافته هاي  که  کنیم  ادعا  نمي توانیم  بنابراین 
جوامع با زمینه هاي گوناگون است. انجام پژوهش هاي دیگر به  خصوص 
دانشجویان  و  مقاطع  سایر  دانش آموزان  جمله،  از  دیگر  جوامع  در 
پیشنهاد مي شود. یافته هاي حاصل از خودگزارشي طبیعتاً مقطعي است. 
ادراك   نیازهاي  و  ارزش ها  کشف  در  خودگزارشي  روش هاي  هرچند، 
شده توجیه پذیر هستند، اما همراه بودن مشاهدات رفتاري، عملکرد و 
این ساختارها و شیوة عملکرد  از  تبیین کامل تري  انطباقي  پیامدهاي 
به  اتکا  همچنین  و  طولي  پژوهش هاي  ازاین رو،  مي نماید.  فراهم  آنها 
اطالعات چندگانه که متغیرهای موردنظر را از چشم اندازي پویاتر مورد 
مطالعه قرار دهد مي تواند مفید واقع شود. نتایج حاصله در این پژوهش 
لذا  نمایند؛  تبیین  را  واریانس خالقیت  از  توانستند بخشي  در مجموع 
با  پژوهش هایي  باقیمانده،  واریانس  تبیین  به  منظور  پیشنهاد مي شود 
تمرکز بر سایر عوامل فردي و اجتماعي مؤثر در این زمینه صورت گیرد.

نتیجه گیری
بین هیجان  ارتباط  در  تجربی  داد که هوش  نشان  پژوهش  این  نتایج 
اندیشه و خالقیت در دانش آموزان دوره دوم متوسطه نقش میانجی دارد. 
بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به این که دانش آموزان توانایی های 
متفاوتی دارند، شناخت این تفاوت ها )نوع هوش، نوع اندیشه و عواطف 
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