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 چکیده
.جامعه آمـاري پـژوهش   باشـد  یمـ دوره متوسـطه   آموزان دانشهدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خالقیت در بین 

. در ایـن تحقیـق از روش   باشد یممشغول به تحصیل هستند،  93-94دوره متوسطه شهر کرج که در سال تحصیلی   آموزان دانشحاضر 
و سپس قـرار دادن بـاالترین انحـراف     pilotکه با استفاده از  باشد یمنفر  342 ها یآزمودنتصادفی استفاده شده است. تعداد  یريگ نمونه
ونه به دست آمده است .ابزار پژوهش، آزمون هوش هیجانی بار.آن و آزمون خالقیـت عابـدي    تعیین حجم نم در فرمول یانگینو ممعیار 

تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از  .این دو آزمون تکمیل گردیده است  يها پرسشنامهدوره متوسطه ،  آموزان دانشکه توسط  باشد یم
انجام شد. نتایج نشان داد که بـین هـوش    و آزمون همبستگی پیرسون در آمار استنباطی tفراوانی و...) و آزمون  -آمار توصیفی (میانگین
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 مقدمه
ین آنها انسان است . تر جالببررسی قرار داده ظاهراً  از میان عجایب فراوانی که بشر در زمین ،دریا و آ سما ن مورد

، هنـوز هـم    اند دادهانجام  ها انسانبرروي  شناسان مردمو  شناسان جامعه، شناسان روانبا وجود تحقیقات فراوانی که 
ولـد در  کنیم دارد. آدمی از همان بدو ت یمي است که استعدادهاي نهفته  بیش از آنچه تصور ا ناشناختهموجود  انسان

یک محیط اجتماعی غوطه ور است که در فرد به همان اندازه موثر است که محیط طبیعی و فیزیکـی در دگرگـونی   
).شاید این نگرش حقیقت داشته باشد کـه هـدف از تعلـیم و    1383تغییر ساختمان وجودي فرد نقش دارد(اکبرزاده،

ه افراد است. بنابراین بسیار مفید خواهـد بـود اگـر    ي چون و چراي مطالب بلکه آموزش نحوه تفکر ب ارائهتربیت نه 
 ).1390آموزان و دانشجویان گنجانده شود (حسینیان و همکاران، مطالبی از این دست در دروس دانش

ي جدید نقـش هـوش هیجـانی در دوران کـودکی در ارتبـاط بـا خالقیـت،        ها پژوهش)در 2008( 2طبق نظر گلمن 
شغل آشکارا ست . خالقیت نیز فرایندي ا ست که  و انتخابدر تحصیل  باالتربرقراري ارتباط با والدین و در سنین 

ب گیرد و الزم ا ست توانـایی و انگیـزه بـراي کسـ     یمصورت  بالقوهاستعدادهاي  شکوفا کردنبراي  تالشطی آ ن 
 از توانـد  یمـ آمادگی و تالش براي رسیدن به اهداف وجود داشته باشد. اگر فردي درك هیجانی خوبی داشته باشـد  

 3با چنین درکی براي اداره و کنار آمدن با هیجان استفاده کند(پتریدس ببرد وبهره  ها احساسییرات روحیه و درك تغ
 ).1387؛جوکار و همکاران،1390،و همکاران؛جنتی 2004،

) ومایروسـالووي  2001)، نظریـه هـوش هیجـانی بـار آن (    1983(4ها از جمله نظریه هوش گـاردنر  یهنظربسیاري از 
دارند که موفقیت تنها به هوش شناختی صرف بستگی نـدارد و هـوش شـناختی بـه تنهـایی معیـار        یم) بیان 1990(

؛صـبحی قراملکـی و   5،2013کاسـتیلوزو هوش هیجانی بسـتگی دارد(  نام بهموفقیت فرد نیست و به عامل دیگري نیز 
) بر این باورنـد کـه هـوش    1997) ،ایوانز (2008) ،گلمن (2000( ٦). پژوهشگران همچون کب و میجر1393پرزور،

از ي مختلف تحصیلی و شغلی نقشی بـه مراتـب مهـم تـر     ها عرصهتواند در دستیابی فرد به موفقیت در  هیجانی می
 و انسـجام هیجـانی و بـا درك     تظـاهرات یی است که از طریق ها سازهاز  عمومی داشته باشد. هوش هیجانی هوش

) . مـایر و سـالوي   1390؛کیوانلـو و همکـاران ،  1388شود(ظهیرالدین و همکـاران،  ها جلوه گر می یجانهبخشیدن به 
تعریـف   باشـند،  یمـ ي از توانایی هاي مرتبط به هم که داراي چهار بعد اساسی ا مجموعههوش هیجانی را به عنوان 

از: شناسایی و بیـان عواطـف، اسـتفاده صـحیح از عواطـف ،فهـم و درك عواطـف         اند عبارتکنند که این ابعاد  یم
).تعریف گلمن از هوش هیجانی بـدین  1388؛طبري و قربانی،1390،مدیریت و تنظیم عواطف (حاجیان و همکاران،

و دیگران، براي برانگیختن خـود و کنتـرل   ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود «صورت است: 
ي ا سـازه به عقیده وي هوش هیجانی در محـیط کـار از   ». موثر احساسات خود و استفاده از آنها در روابط بادیگران

 ).1393؛تقوایی و همکاران ،1387(اعتباریان و امیدپناه، باشد:  یمشده که شامل پنج جزء زیر  یلتشکي چندبعد
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  11ي اجتماعیها مهارت-5، 10همدلی-9،4انگیزش-3، 8کنترلیخود-2، 7خودآگاهی-1
تواند از طریق خودآگاهی روحیات خود را کنتـرل   یمداند که دارنده آن  یمهمچنین گلمن هوش هیجانی را مهارتی 

یر آنها را درك کند و از طریق مدیریت روابط به تأثیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی خود مدکند، از طریق 
). هـوش  1386؛اکبري و همکـاران ، ١٢،2006اي رفتار کند که روحیه خود و دیگران را باال ببرد(کر و همکاران  شیوه

گیرد.همچنین آ  یمي هوش اجتماعی ا ست که توانایی برخورد با عواطف در خود و دیگران را در بر ا گونههیجانی 
 13کنـد(کالرك  یمـ ن باورند که هوش هیجـانی قـابلیتی ا سـت کـه تفکـر و اقـدامات هـر فـرد را هـدایت          نان بر ای

 ).  1390؛مهدیزاده و همکاران،2010،

): 1998(  14تـورنس  از نظـر ).1381آمـوزان است(حسـینی،   یرگذار بر عملکـرد دانـش  تأثخالقیت نیز از دیگر مسایل 
مسائل، و اطالعات، عناصر گم شده، چیزهاي نـاجور، حـدس   خالقیت عبارت است از فرآیند حل کردن مشکالت، 

و دوبـاره   کـردن  یـدنظر تجدهـا،   یهفرضـ و  ها حدسسازي درباره این نواقص و ارزیابی و آزمودن این  زدن و فرضیه
هـاي تـازه (و یـا     یـده اگیـرد.   یمـ انتقال نتایج. خالقیت در ابتـدا از روان ناهشـیار سرچشـمه     باألخرهآزمودن آنها و 

). به عقیده 1391متفاوت است(گنجی و همکاران، هاي واقعی) است که با آن چه در حال حاضر وجود دارد، يورنوآ
دهـد و چیـزي بـه اسـم خالقیـت حاصـل        یمـ ي رخ ا معجزهشود، در این وسط  یم) مقدماتی ایجاد 2001( 15بارآن

 شود.  یم

 کند. یمتعریف » و داشته باشدبدیع و ن«)، خالقیت را حل مسئله به نحوي که ماهیتی 2010( 16شین
ي ها زماناي تازه شده و توسط گروه زیادي در  یدها)،خالقیت را به عنوان : یک فرایندي که منجر به 2009( ١٧یانگ

نیز خالقیت را نـوعی توانـایی فکـري دانسـته      18کند. گیلفورد یمتعریف » و تابع دفاع باشد کننده قانعمختلف مفید، 
دانـد و معتقـد اسـت کـه در ایـن نـوع        یمـ شود، یکی از انواع تفکر  یماست و تفکر خالق را که منجر به خالقیت 

کنـد.با   یمـ جدیـدي ایجـاد    و حصول شده شناخته، تفکر،اطالعات به صورتی که ارتباط با مطالب گذشته داشته باشد
ها، خالقیت به عنوان نوعی توانـایی کـه منجـر بـه      یفتعری توان نتیجه گرفت که در اغلب توجه به تعاریف فوق م

گردد، قلمداد شده است. بنابراین می توان گفت خالقیـت عبـارت اسـت از توانـایی      یمایجاد و خلق چیزي جدید 
 .ها انسانو ایجاد چیزهاي نو و تازه در وجود  وجود آوردنبالقوه در به 

هاي رایج  یدگاهدمابیل از خالقیت نیز در قلمرو غیرشناختی قرارمی گیرد. مزلو در دیدي متفاوت از تعریف مزلو و آ
ي از هر نوع ا جنبهتواند  یمبیند . وي با تاکید این که خالقیت  یم» شخصیت خودشکوفا«شناختی، خالقیت را معادل 

ی باشد. انگیزه عامل اساسی دیگري اسـت کـه در   رفتار، خواه ادراکی یا نگرشی یا هیجانی یا کنشی، شناختی یا بیان
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هاي غیرشناختی بدان توجه خاص معطوف شده است. آمابیل با تاکید اینکـه در امـر خالقیـت انگیـزه      يپردازنظریه 
درونی چنان نادیده گرفته شده است که می توان آن را حلقه مفقوده خالقیت نامید و خالقیت بدون آن جرقه درونی 

ي کـودك اسـت کـه در خالقیـت     ها مهارتو  بااستعدادهاها  یزهانگدارد که انطباق  یممکن است؛ بیان (انگیزه) غیرم
شود کـه   یمسازد کاري خالق شمرده  یمشود. آمابیل خالقیت را نتیجه عینی کار دانسته خاطرنشان  یمکارساز واقع 

 ).21،2010؛یووي1390باشد(افشارکهن و عصاره، 20و مناسبت 19داراي دوضابطه تازگی
،  22بعد اساسی زیر می داند(ریان و همکاران 8خالقیت را متشکل از  خود،» ساختار عقل«) ،در مدل 1971گیلفورد ( 

 28گري یلتحل-6، 27هم نهادي-26،5یري پذ انعطاف-4، 25هاي نوین یدها-3، 24سیالی-23،2حساسیت به مسئله -1 ):2010
  30ارزشیابی-29،8پیچیدگی -7 28گري یلتحل

ي از ا مجموعهیه این مدل گیلفورد یک بر پا. قرار دارداز این بعدهاي اساسی چند بعد فرعی  هر کدامبه نظر او زیر 
 آزمون کالسی و آزمون شکلی  9آزمون است.  13یري خالقیت ساخته که این مجموعه شامل گ اندازهآزمون براي 

لی: یعنـی اسـتعداد تولیـد    سـیا -1دانـد:   یمخالصه مرکب از چهار عامل اصلی  طور به) خالقیت را 1989( 31تورنس
یري: یعنی استعداد تولید پذ انعطاف-3هاي بدیع، غیرمادي و تازه ، یدهاابتکار: یعنی استعداد تولید -2هاي فراوان ، یدها
 ). 1391بسط: یعنی استعداد توجه به جزئیات(منطقی،-4ي بسیار گوناگون ،ها روشهاي متنوع و یا  یدها

آورد که آیا هوش هیجانی با خالقیت که  یمرا پیش  سؤالهیجانی و خالقیت ،این با توجه به تعاریف فوق از هوش 
یکی از انواع تفکر بوده و رفتاري است که از فرد سر می زند داراي همبسـتگی اسـت یـا خیـر ؟ در مـورد هـوش       

یـن دو  مطرح است که آیا خالقیت یکی از عوامل هوش اسـت.یا اینکـه بـین ا    سؤالعمومی و خالقیت همواره این 
هسـتند و خالقیـت    به هـم ي معتقدند بین این دو ارتباطی قوي وجود دارد و آنها شبیه ا عدهاستقاللی وجود دارد ؟ 

کنند  یمي دیگر معتقدند بین این دو ارتباطی وجود ندارد و آنها مستقل از هم عمل ا عدهمعنی ا ست . یببدون هوش 
یري و بسـط ا  پـذ  انعطـاف کپارچه از عناصر مختلف سیالی، ابتکار ،شود خالقیت ترکیبی ی . در این دیدگاه اظهار می

در تعامل و ارتباط هستند.این گمـان نیـز    باهمسازند و این عناصر  یمست که بعدي خاص تحت عنوان خالقیت را 
ي ). و پـس از  ا آستانههست که اگر پیوستگی بین هوش و خالقیت وجود دارد تا حد معینی از ارتباط است (سطح 

شود لزوماً هر فرد باهوشی خالق نیست  ها ادعا می ینان حد دو حوزه عملکردي مستقل خواهند داشت. عالوه بر ای
ي بر این عقیده استوار ا ست که خالقیت ویـژه افـرادي خـاص    ا مسئلهو هر فرد خالقی نیز کم هوش نیست. چنین 

خالقیـت   تـر  سـاده  به عبـارت را دارا باشند و  (با ضریب هوشی معین )ا ست. که تنها آنها قادرند قدرت آفرینندگی
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داراي توزیعی غیر نرمال است .با توجه به مطالب فوق ، در این پژوهش در صدد هستیم رابطه بین هوش هیجانی و 
خالقیت را بررسی نماییم و رابطه بین این دو متغیر را بررسی نماییم. از جنبه کاربردي اهمیت موضـوع پـژوهش را   

مده به نفع نظام آموزشی تفسیر کرد زیرا یکی از کارکردهاي اصلی آموزش و پرورش ایـن اسـت کـه    ع طور بهباید 
همتـا   یبـ ي ابتدایی مدرسه ها سالآموزان باید از همان  آموزان را نسبت به شخصیت خودشان آگاه سازد. دانش دانش

خالقیت و خـود شـکوفایی نیازمنـد     عمیق و کامل احساس کنند. فرد براي رسیدن به طور بهبودن خود و دیگران را 
)اگرچـه در  1390اعتماد به خود است .شخص باید به ارزش فردي خود اطمینان داشته باشد (گنجـی و همکـاران ،  

سیستم آموزشی ما کمتر به شناسایی و پرورش خالقیت توجه شده اما الزم است به شناخت دقیق فرایند هاي هوش 
در باب هـوش   شده مطرحهاي  یهنظرمل موثر بر آنها بررسی گردد.با توجه به هیجانی و خالقیت پرداخته شود و عوا

یی که تـا  ها پژوهشرسد بین هوش هیجانی و خالقیت رابطه وجود دارد ، ولی  یمهیجانی و خالقیت گرچه به نظر 
راي مثـال ،باتاسـتینی   .باند دادهکنون به بررسی مستقیم این رابطه پرداخته باشند، اندك است و نتایج متفاوتی را ارائه 

آموزان ارتبـاط مثبـت قـوي بـه دسـت آورد.در ایـن        ) بین هوش هیجانی  و خالقیت در سه دسته از دانش2001(32
تواند فرایند تفکر خالق را براي خلق افکار و عملکردهاي نو، تسـهیل   بررسی ،او پیشنهاد کرد که هوش هیجانی می

) نیز در دو مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و خالقیت را مورد بررسی قرار 2009( 33همچنین  زناسنی و لوبارت کند
ها در چهره و تصویر با توانایی تولید و خلق افکار نو رابطه  یجانهقرار دادند.نتایج نشان دادند که بین جنبه شناسایی 

ـ ها از پژوهشمنفی وجود دارد.بنابراین،نتایج به دست آمده  ین هـوش هیجـانی و خالقیـت    یی که  به بررسی رابطه ب
سـاز   ینـه زمتـا بتواننـد    انـد  الزمي بیشـتري در ایـن زمینـه    هـا  پژوهشرسـد،  یم،ناهمسان است.لذا به نظر اند پرداخته
اي که از پژوهش حاضر حاصل خواهد شد ایـن اسـت کـه آیـا بـین هـوش        یجهنتباره باشند. یندراي آتی ها پژوهش

  ر ؟هیجانی و خالقیت رابطه وجود دارد یا خی

 روش
آموزان متوسطه، روش تحقیق حاضر از نـوع   یت دانشو خالقین تحقیق با توجه به بررسی رابطه هوش هیجانی در ا

آموزان دوره متوسطه شهر کـرج کـه در سـال تحصـیلی      باشد.جامعه آماري این پژوهش را  کلیه دانش یمهمبستگی 
بـین افـراد نمونـه توزیـع      PILOTدهد.ابتدا بیست پرسشنامه از طریـق   یممشغول به تحصیل هستند ،تشکیل 94-93

ین انحراف معیار و میانگین در آن محاسبه شد سپس با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه تصادفی و باالترگردید 
 نفر محاسبه گردید . 350%  تعداد نمونه مورد نظر 95اطمینان  و باساده 

٢

٢٢

d
zn 

 
پرسشنامه بـه دلیـل نـاقص     8یتاً نهاآموزان تکمیل گردید. سپس دو پرسشنامه هوش هیجانی و خالقیت توسط دانش

 بودن حذف گردید.

آن و خالقیـت عابـدي اسـتفاده    -هیجـانی بـار   باهوشین تحقیق دو پرسشنامه استاندارد در رابطه در اابزار پژوهش:
 گردید .

                                                   
٣٢. Batastini 
٣٣. Zenasni & Lubart 



خـرده مقیـاس هـوش هیجـانی اسـت کـه        13این پرسشـنامه شـامل   (Bar – on)آن -الف: آزمون هوش هیجانی بار
 -7روابـط بـین فـردي    -6همـدلی  -5حرمـت نفـس   -4اسـتقالل  -3جرئـت  -2خودآگاهی عاطفی-1ي  دربرگیرنده

 پذیري اجتماعی یتمسئول
 باشد.  یمکنترل تکانه  12تحمل استرس -11یريپذ انعطاف -10واقعیت آزمایی –9مسئلهحل  -8

هـاي   یژگـی وهاي هوش هیجانی کـه دربرگیرنـده    کننده یلتسه-13ها عامل دیگري به نام  یاسمقرده عالوه بر این خ
یک  Eqiگیرد. در  یقرار مباشد. در این آزمون مورد ارزیابی  یمخوش بینی و خودشکوفایی  -عاطفی مثل خوشحالی

دهند. ایـن   یمي جداگانه به دست ا نمرهها هم  یاسمقاز خرده  هر کدامآید و  یم به دستنمره کلی از هوش عاطفی 
یله آنها می توان پاسـخ هـاي تصـادفی یـا     به وسباشد که  یمپرسشنامه هم چنین داراي چهار شاخص معتبر دیگري 

دهنـد،   بـه دسـت  هسـتند،   واقعـاً یا بدتر از آن چـه کـه    تر مهمها براي اینکه نتوانند تصویري  یآزمودني  کننده گمراه
آیـد   مـی  به دستکلی نمره مقیاس ترکیبی و پانزده خرده مقیاس  Eqین پرسشنامه یک نمره ارزیابی کرد. با اجراي ا

 )1384شود. (مقصودي، یمتبدیل  15و انحراف استاندارد  100که به نمرات استاندارد با میانگین 
  ٣٤ب: آزمون خالقیت عابدي

 کند:  یمی ذیل را ارزیابی شناخت رواناین آزمون چهار ویژگی 
  37پیچیدگی یا وسعت و گستردگی فکري-4، 36اصالت یا ابتکار فکري-3یري فکري ،پذ انعطاف-2، 35فکريسیالی -1

بود که ابتدا در ایران در سال  سؤال 50اي است که فرم اصلی آن شامل  ینهگزآزمون خالقیت عابدي یک آزمون سه 
است. این آزمون مجدداً بـه بررسـی   آموزان کالس نهم و دهم اجرا شده  نفري از دانش 60برروي یک گروه   1982

بـه  % 85آزمـون مجـدد آن    –نفر) پس از یک هفته انجام شد و ثبات آزمـون   150آموزان ایرانی ( یک گروه از دانش
ایـن آزمـون    1994 در سـال . قرار گرفتمورد تجدیدنظر  1991و  1986ي ها سالآمد. این تست چند بار در  دست

 1997تنظیم شد. در سـال   سؤال 60به شکل آزمون  1996معرفی شد و در سال توسط اونیل، عابدي و اسپیل برگر 
تدوین شد که در این تحقیق از فرم مذکور استفاده شـده اسـت. مطالعـات اعتبـار روایـی       سؤال 56با  آن یدجدفرم 

نس برروي آزمون خالقیت عابدي صورت گرفته است. ضرایب همبستگی روایی بین چهار نمره آزمون خالقیت تور
آزمون خالقیت تورنس و آزمون خالقیت ویال و  در واقع% است. 41% تا 15و چهار نمره آزمون خالقیت عابدي از 

به عنوان معیارهایی در ارزیابی روایی مالکی همزمان آزمون خالقیت عابدي استفاده شد. این ضـرایب   38اوزموندي
 )1384. (مقصودي، اند بودهدار  یمعن% 1التر از متوسط و باالتر از متوسط گزارش شده اند و همگی در سطح با

انحـراف اسـتاندارد و آمـار     –ي پژوهشـی از روش آمـار توصـیفی ماننـد میـانگین      ها دادهبه منظور تجزیه و تحلیل 
  .استفاده گردیده است  spss افزار نرم، ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از  tاستنباطی، نظیر آزمون 

 ها یافته

                                                   
٣٤. Creativity test 
٣٥. Fluency 
٣٦. Originality 
٣٧. Elaboration 
٣٨. villa & auzmondi 



 

 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

ــادل  مع
 Zنمره

ــادل  معـ
 Tنمره

 50 0 54.050 460.78 344 هوش هیجانی کلّی

 50 0 13.813 120.03 342 خالقیت کلّی

 میان هوش هیجانی و خالقیت خالصه اطالعات( آزمون همبستگی) در مورد همبستگی .2جدول 

 خالقیت  

 هوش هیجانی
 

 558/0** همبستگی

 000/0 سطح معناداري

آمـوزان   در مورد همبستگی میان هوش هیجانی و خالقیت در دانش شده محاسبه) آزمون همبستگی   2نتایج جدول (
دهد   که بـین خالقیـت و هـوش هیجـانی همبسـتگی       یمنشان  ٠داري  به سطح معنی با توجهدوره متوسطه، 

 باشد.می قبول قابلآمده در حد متوسط و نسبتاً  به دستداري وجود دارد. ضریب همبستگی  یمعن

 هوش هیجانی و خالقیت. يها مؤلفهخالصه اطالعات( آزمون همبستگی) در مورد همبستگی میان  . 3جدول 

 خودآگاهی خالقیت  
 جرئت
 ورزي

 خودشکوفایی نفس عزت
طل استقالل

 یب
درون  مؤلفه

 فردي
 همدردي

*R 1 411/0** 331/0 خالقیت
* 

391/0*
* 385/0** 248/0*

* 
498/0*

* 
360/0*

* 
 Sig  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 N 342 342 342 342 342 342 342 342 

 خالقیت  
بین  روابط

 فردي

 یتمسئول
پذیري 
 اجتماعی

میان  مولفه
 فردي

 مسئله حل
 واقعیت
 گرایی

 انعطاف
 پذیري

 مولفه
 سازگاري

*R 1 425/0 300/0 خالقیت
* 

424/0*
* 462/0** 331/0*

* 
365/0*

* 
518/0*

* 

 Sig  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 N 342 342 342 342 342 342 342 342 

 تنش تحمل خالقیت  
 کنترل
 تکانه

 مدیریت
 استرس

 بینی خوش نشاط مقیاس
خلق  مولفه

و خوي 
 عمومی

 

*R 1 418/0** 288/0 خالقیت
* 

396/0*
* 307/0** 549/0*

* 
479/0*

*  

 Sig  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0  

 N 342 342 342 342 342 342 342  



ي هوش هیجـانی و خالقیـت در   ها مؤلفهدر مورد همبستگی میان  شده محاسبه): آزمون همبستگی   3نتایج جدول (
داري  یمعني هوش هیجانی همبستگی ها مؤلفهیک از هر دهد که بین خالقیت و آموزان دوره متوسطه نشان می دانش

باشد. لذا فرض صفر رد می معنادار  P > 01/0اطمینان و 99/0وجود دارد. این همبستگی درجهت مثبت و با سطح 
خـرده   -1از:  انـد  عبـارت ي هوش هیجانی ها مؤلفهها و  یاسمقشود. به ترتیب میزان همبستگی خالقیت با خرده می

مولفه خلق و  -4)  498/0مولفه  درون فردي ( -3)  518/0مولفه سازگاري ( -2)         549/0مقیاس خوش بینی (
مولفه  -7) 425/0خرده مقیاس روابط بین فردي ( -6) 462/0خرده مقیاس حل مسئله ( -5)  479/0خوي عمومی (

مولفـه   -10) 411/0خـرده مقیـاس خودآگـاهی (    -9) 418/0خرده مقیـاس تحمـل تـنش (    -8) 424/0میان فردي (
 -13) 385/0خرده مقیاس خود شـکوفایی (  -12) 391/0خرده مقیاس عزت نفس ( -11) 396/0مدیریت استرس (

خرده مقیاس واقعیت آزمایی  -15) 331/0ورزي ( جرئتخرده مقیاس  -14) 365/0خرده مقیاس انعطاف پذیري ( 
خرده مقیاس  -18) 300/0پذیري اجتماعی ( تیمسئولخرده مقیاس  -17) 307/0خرده مقیاس نشاط ( -16) 331/0(

 ).248/0ی (طلب استقاللخرده مقیاس  -19) 288/0کنترل تکانه (

 گیري بحث و نتیجه
آموزان متوسطه شهر کرج انجام پذیرفت  یت در بین دانشو خالقبررسی رابطه بین هوش هیجانی  باهدفاین تحقیق 

و شـده ایـن طـرح     یینتعرجوع به اهداف  و بایرگذار تأثسعی گردید تا با در نظر گرفتن متغیرهاي عمده و  در آنو 
یل و تحلیرات بوجوده آمده را مورد بررسی قرار دهیم .طبق تجزیه تأثي ارتباط منطقی بین اجزاي این موضوع برقرار
 باشد: یمي حاصل در فصل چهارم نتایج به دست آمده بدین شرح ها دادهدر مورد  شده انجام

شود اولویت هاي مربوط بـه ایـن فرضـیه     یمیت همبستگی وجود دارد ) پذیرفته و خالقفرضیه (بین هوش هیجانی 
 از اند عبارت

ده خـر  -5ي عمـومی  وخو خلقمولفه  -4مولفه درون فردي  -3مولفه سازگاري    -2خرده مقیاس خوش بینی  -1 
خـرده   -9خرده مقیاس تحمل تـنش   -8مولفه میان فردي  -7خرده مقیاس روابط بین فردي  -6مقیاس حل مسئله 

 یخودآگاهمقیاس 
خـرده مقیـاس انعطـاف     – 13یی شکوفاخرده مقیاس خود  -12 نفسخرده مقیاس عزت  -11مولفه استرس  -10 

 پذیري 
خـرده مقیـاس   -17خـرده مقیـاس نشـاط     -16یی آزمـا خرده مقیاس واقعیت  -15ورزي  جرئتخرده مقیاس  -14

ی که بیشترین امتیاز بـه خـرده   طلب استقاللخرده مقیاس -19خرده مقیاس کنترل تکانه -18پذیري اجتماعی  یتمسئول
ي زیربنایی ارتباط بین ها یزممکانتوان  ینممقیاس خوش بینی تعلق گرفت .هرچند که بر اساس مطالعات همبستگی 

ي ا گونـه ي هوش هیجانی به ها جنبهیک از هر رسد  یمدقیق تبیین کرد،اما به نظر  طور بهیجانی را ه باهوشخالقیت 
هـا بـراي تسـهیل تفکـر خـالق را نشـان        یجانهها توانایی کاربرد  یجانهگذارند.جنبه استفاده از  یمبر خالقیت تأثیر 

دهند.بنابراین هیجان بر نظام شناختی آنها  یمنجام ها را در شرایط  هیجانی معینی بهتر ا یتفعالدهد.برخی از افراد  یم
ي مختلف ببیند  و در مـورد  ها جنبهدارد تا مسائل را از  یمدهد.این تغییرات فرد را وا  یمتأثیر گذاشته و آن را تغییر 

منفی یـا  هاي  یجانهبیندیشد.جنبه نظم دهی به هیجان بیانگر توانایی فرد در کاهش  تر خالقانهیک مسئله عمیق تر و 



که خلق مثبت با افزایش انعطاف پـذیري و گسـترش تفکـر     اند دادهنشان  ها پژوهشهاي مثبت است و  یجانهحفظ 
ي خلقـی و  هـا  اخـتالل ).در واقع دلیل رابطه بـین  2007، 39تواند باعث افزایش خالقیت شود(ایوکویک وهمکاران می

ي خلقـی کـم   هـا  حالـت ي آشفتگی خفیف است.خلق مثبت و ها حالتهاي مثبت قوي یا  یجانهخالقیت در تجربه 
توانند آگاهی و عرصه انعطاف پذیري تفکر را افزایش دهند.افرادي که در یک حالت خلقی مثبت هستند  یمآشفتگی 

ي بـدیع بیشـتري را تولیـد و در    هـا  کلمـه نسبت به افرادي که خلق منفی دارند یا در حالت خلق خنثی قرار دارنـد،  
کلی جنبه نظم دهی به هیجان بـا کنتـرل    طور به).پس 40،1999کنند(آیسن یمعمل  تر موفقموفقیت بهتر و ي ها آزمون

ي هـا  جنبـه شـود.جنبه ادراك و بیـان هیجـان کـه      یمهاي  منفی و افزایش خلق مثبت باعث افزایش خالقیت  یجانه
شود و بنابراین خالقیت را  انی میکند باعث ادراك روشن فرد در بافت هیج یممختلف هیجان را ادراك و شناسایی 

 41)،ولفـراد و دیگـران  2001ي باتاسـتینی ( هـا  پـژوهش هـاي حاصـل از    دهد.نتایج پژوهش حاضر با یافته یمافزایش 
) همخوان اسـت.همچنین نتـایج پـژوهش پـورفرج عمـران      1389)،نوفرستی و معین الغربایی(2005(42)،چان 2002(
ی ، خـودکنترلی و خـود انگیزشـی بـا     خودآگـاه ولفه هاي هـوش هیجـانی ،   رابطه بین م وجود یانگرب) ، نیز 1387(

) نیـز در پـژوهش خـود نشـان داد کـه بـین مولفـه خـودانگیختگی بـا          1388خالقیت در معلمان است.علی  بیگـی( 
هـاي آموزشـی    یژه آموزشی ،تهیه و اجـراي برنامـه  و بهي مدیران رابطه وجود دارد.لذا در سطح عملی و خودکارآمد

ي موجود در زمینه نظم دهی به خلق ا مداخلههاي  ي هیجانی متناسب با هر دو جنس ، به چهارچوب برنامهها مهارت
هـاي کنـونی    یـه نظرتوانند از یک سو  یمهاي پژوهش حاضر  یر آنها بیفزاید.در سطح نظري ، یافتهتأثو بر  شده اضافه

هـاي جدیـدي را در    یهفرضو  ها پرسشسوي دیگر یید کنند و از تأمربوط به خالقیت و هوش هیجانی را از جهاتی 
 مورد رابطه ابعاد هوش هیجانی و خالقیت مطرح کنند.

 

                                                   
٣٩. Ivcevic et al 
٤٠. Isen 
٤١. Wolfrad 
٤٢. Chan 
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اولـین کنفـرانس ملـی     ).بررسی رابطه بین خالقیت ، هوش هیجـانی و خودکارآمـدي.در مقـاالت   1387پورفرج عمران،مجید(
 هتل المپیک. المللی ینبنوآوري ایران.تهران،مرکز همایش هاي  یریتو مدو مهندسی  TRIZخالقیت شناسی،

).ارتباط وضعیت برنامه درسـی پنهـان و میـزان هـوش هیجـانی      1393تقوائی یزدلی ،زهرا؛یزدخواستی ،علی و رحیمی،حمید(
-239)،4(6ترویجـی راهبردهـاي آموزشـی،   –گاه کاشان.فصلنامه علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانش

234. 
). بررسی 1390جنتی،یداهللا؛موسوي ،سیده عاطفه؛عظیمی لولتی ،حمید؛فانی صابري ،الله؛همتا،امیر؛فیضی،سعید و قبادي،مامک (

ان.مجله دانشگاه علوم میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندر
 .254-261)،1(21پزشکی مازندران،

گـري   باواسـطه بر خالقیت  شده ادراك).خالقیت در کودکان :مدل علی کنترل 1387جوکار،بهرام؛خیر،محمدو البرزي ،محبوبه(
 .69-41)،12(3دانشگاه تبریز. یشناس روانپژوهشی  -سبک هاي انگیزشی.فصلنامه علمی

).رابطـه هـوش معنـوي و    1391امین الرعایا ،مهین( و اهللا یضف،محمود؛همایی،رضا؛رحیمی ، سالمیاال یخشحاجیان ،احمدرضا؛
 .500-508)،6(10هوش هیجانی.مجله تحقیقات علوم رفتاري ،

 ).یادگیري خالق،کالس خالق.تهران :انتشارات مدرسه.1381حسینی،افضل السادات (
کیفیت زندگی معلمـان زن بـر اسـاس متغیرهـاي هـوش       بینی پیش).1390(،سوگند و نیکنام ،ماندانا زاده قاسمحسینیان،سیمین؛

 .60-42)،9(3هیجانی و هوش معنوي.فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،
).مقایسه هوش معنوي و هوش هیجانی دانشجویان و طالب .فصلنامه فرهنـگ در  1393صبحی قراملکی ،ناصر ؛پرزور؛پرویز(

 .2)،4(11دانشگاه اسالمی.

 ).16(6مدیران.فصلنامه مدیریت. گیري یمتصم).نقش هوش هیجانی بر شیوه 1388بی و قربانی ،مهرناز(طبري ،مجت
 يهـا  رشـته ).بررسی میزان هوش هیجانی در دانشـجویان سـال چهـارم    1389ظهیرالدین،علیرضا؛دیباج نیا،پروین و قیدر،زهرا(

 .207-204)5(15وهنده ،.نشریه پژ1388-1387در سال  یبهشت یدشهمختلف دانشگاه علوم پزشکی 
 نامه یانپاآزاد اسالمی منطقه ده.  يها دانشگاه).بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدي مدیران 1388علی بیگی،فرزانه(

 کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.
رهبري.مجله دانشگاه علوم پزشکی و ).رابطه هوش هیجانی و سبک 1390کیوانلو،فهیمه؛کوشان،محسن و سید احمدي ،محمد(

 .54-18،1،47خدمات بهداشتی درمانی سبزوار.
آموزش خالقیت به مـادران بـر افـزایش خالقیـت کودکـان پـیش        تأثیر).1391گنجی ،کامران؛نیوشا،بهشته و هدایتی ، فاطمه(

 ).2(3دبستانی.ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.



ــودي،جعفر، ــه  1384مقصـــ ــی و مقایســـ ــیو،بررســـ ــاي یژگـــ ــیتی و  هـــ ــناخت روانشخصـــ ــوش  یشـــ ( هـــ
ــد،خودپندارههیجانی،خالقیت، ــرل ) يخودکارآم ــانکارآفر،منبع کنت ــراد عادي،  ین ــا اف ــی ب ــانپاتهران ــه ی ــی  نام کارشناس

 ارشد،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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