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مقاله تحقیقی 

تعیین نقش خالقیت هیجانی و عملکرد های نوروسایکولوژیک د  ر 
پیش بینی تفکرانتقاد ی

چکیده
زمینه: د  انش آموزان تیزهوش به عنوان سرمایه های مهم انسانی د  ر د نیا شناخته می شوند . 
بررسی عوامل مؤثر بر سبک تفکر این افراد  بسیار مهم است. بر این اساس پژوهش حاضر 
پیش بینی  د  ر  نوروسایکولوژیک  عملکرد  های  و  هیجانی  خالقیت  نقش  تعیین  هد  ف  با 

تفکرانتقاد ی د  انش آموزان تیز هوش صورت گرفته است. 
روشکار: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود . جامعه آماری پژوهش کلیه د  انش آموزان 
مقطع متوسطه د وره د وم مد  ارس تیزهوش شهرستان رشت د  ر سال تحصیلی 1397-1398 
بود ند  که از بین آنان به روش نمونه گیری د  ر د  سترس تعد  اد  120 نفر انتخاب شد ند . به منظور 
گرد آوری اطالعات از پرسشنامه خالقیت هیجانی، آزمون ویسکانسین، مقیاس هوشی وکسلر 
برای کود کان و پرسشنامه تفکر انتقاد ی استفاد ه شد . د  اد ه های جمع آوری شد ه با استفاد ه 
 SPSS نرم افزار  از  استفاد ه  با  و  از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه 

ویرایش 20 مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
و  آن(  مؤلفه های  )و  هیجانی  خالقیت  بین  که  د  اد   نشان  یافته ها  تحلیل  نتایج  یافتهها: 
عملکرد های نوروسایکولوژیک )عملکرد  د  ر آزمون ویسکانسین، واژگان و فراخنای ارقام( با 
 .)P >0/01( تفکر انتقاد ی د  ر د  انش آموزان تیز هوش رابطه مثبت و معناد  اری وجود  د  اشت
نتایج رگرسیون چند گانه نشان د  اد  که خالقیت هیجانی و عملکرد های نوروسایکولوژیک 37 

د  رصد  توانایي پیش بینی واریانس تفکر انتقاد ی د  انش آموزان تیزهوش را د  ارند .
نتیجهگیری:نتایج حاصله بر لزوم ارائه برنامه های آموزشی مبتنی بر خالقیت هیجانی و 

کارکرد های نورسایکولوژیک به منظور افزایش تفکر انتقاد ی تأکید  د  ارند .
واژگانکلیدی: تفکر انتقاد ی، خالقیت هیجانی، عملکرد های نوروسایکولوژیک، تیزهوش
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مقدمه
عنـوان  بـا  نیـز  مـا  کشـور  د  ر  کـه  تیزهـوش  د  انش آمـوزان 
اسـتعد  اد  های د  رخشـان د  ر مـد  ارس اسـتعد  اد  های د  رخشـان از 
سـایر د  انش آمـوزان تفکیـک شـد ه اند ، بـه عنـوان سـرمایه های 
مهـم انسـانی د  ر د نیـا شـناخته می شـوند . د  ر واقـع تیزهوشـی 
مجموعـه ای از اسـتعد  اد ها، ویژگی هـای شـخصیتی، و الگوهای 
رفتـاری می باشـد . تیزهوشـی بـه معنـای وسـیع آن ویژگـی 
برجسـته ای اسـت کـه ورای مفهوم صـرف هوشـبهرIQ(1( قرار 
د  ارد  )1(. د  انش آمـوزان تیزهـوش، د  انش آموزانـی هسـتند  کـه 
توانمند ی هـای  و  بی نظیـر  ویژگی هـای  از  تعریـف  براسـاس 
شـناختی باالتـری نسـبت بـه د  انش آمـوزان عـاد ی برخورد  ارند  
)2(. ایـن افـراد  مانند  سـایر کود کان اسـتثنایی بـرای به فعلیت 
بـه آموزش هـای  نیـاز  بالقـوه ی خـود   اسـتعد  اد های  رسـاند ن 
ویـژه ای د  ارنـد . ایـن افـراد  توانایـی فوق العـاد ه د  ر حد  اقـل یکی 
ویـژه،  د  رسـی  اسـتعد  اد   کلـی،  هـوش  توانایـی  از حوزه هـای 
خالقیـت، رهبـری، ذوق و اسـتعد  اد  هنـری و توانایـی روانـی–

حرکتـی د  ارنـد  )3(. د  ر میـان برنامه هـاي پـرورش خالقیـت 
و تفکـر، مهـارت تفکـر انتقـاد ي2 یـا نقاد  انـه د  ر کانـون اصلـي 
توجـه برنامه ریـزان قـرار د  ارد . زیـرا آمـوزش تفکـر و اسـتد الل 
پایـه اصلـي بـراي رشـد  اساسـي ترین مهارت هـاي موجـود  د  ر 
برنامه هـاي آموزشـي بـه شـمار مي آیـد  )4(. انجمـن فلسـفه 
آمریـکا3 یـک تعریـف جامـع بـراي تفکـر انتقـاد ي ارائـه کرد ه 
اسـت کـه مؤلفه هاي شـناختی و عاطفـی را د  ر بر می گیـرد . این 
انجمـن تفکـر انتقاد ي را قضـاوت هد فمنـد  و خود نظم د هند ه اي 
می د  انـد  کـه بـه تفسـیر، تحلیـل، ارزیابـی، اسـتنباط و تبییـن 
مالحظـات موقعیتی، روش شـناختی، مالکی و مفهومی مبتنی 
اسـت و متفکـر انتقـاد ي ایـد ه آل را کسـی می د  اند  که همیشـه 
کنجـکاو اسـت، د  ر قضـاوت آگاه و د قیـق اسـت، د  ر ارزیابـی 
عینـی و بـد ون سـوگیري عمـل می کنـد ، تمایـل بـه بررسـی 
مجـد د  د  ارد ، نسـبت به مسـایل و مشـکالت روشـن بین اسـت، 
د  ر اخـذ اطالعـات مرتبـط جـد ی اسـت، و د  ر انتخـاب معیارها 
منطقـی می باشـد  )5(. کاتـرل4 تفکـر انتقـاد ي را یـک فرآینـد  
شـناختي مي د  انـد  کـه بـا به کارگیـري ذهـن مرتبـط اسـت. از 
نظـر او یاد گیـري تفکـر به شـیوه تحلیلـي و ارزیابانـه به معناي 
به کارگیـري فرآیند هـاي شـناختي نظیـر توجـه، طبقه بنـد ي، 
انتخـاب و قضـاوت اسـت )6(. د  ر واقـع وجـود  تفکر انتقـاد ی با 
کارکرد هـای نوروسـایکولوژیک5 نظیـر توجـه و تمرکـز مرتبـط 
اسـت. کارکرد های نوروسـایکولوژیک مطالعه کننـد ه رابطه بین 
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عملکرد  مغز و رفتار اسـت. مشـاهد ه مسـتقیم کارکرد هاي مغز 
انسـان زنـد ه احتمـاالً همیشـه امکان پذیـر نمی باشـد ، اگر چـه 
پیشـرفت هاي سـریع تکنولـوژي د  رحـال نزد یـک کـرد ن ما به 
هـد ف مي باشـند . نوروسـایکولوژي بالینـي یـک علـم کاربرد ي 
اسـت کـه بیـان رفتـاري بد کاري هـاي مغـز را مورد  توجـه قرار 
مي د هـد  )7(. ایـن علـم بـه بررسـی عواملـی د  ر حیطـه انتزاع، 
حل مسـأله، حافظـه، توجه و غیـره می پرد  ازد . نوروسـایکولوژی 
بـه عنـوان مطالعـه رابطـه میان مغـز و رفتـار تعریف می شـود . 
ارزیابی نوروسـایکولوژیک شـامل لیسـتی از نمرات که د  ر خالء 
و انزوا تفسـیر و تعبیر می شـوند  نیسـت، بلکه تفسیر منسجمی 
از اطالعـات پراکند ه اسـت که افـراد  را قاد  ر می سـازد  تا ارزیابی 
د قیقـی از عملکـرد  مغـز و سیسـتم اعصـاب مرکـزی د  اشـته و 
ایـن یافته هـا را بـا فعالیت هـای زند گـی روزمـره ارتبـاط د هند  
)8(. صاحب نظـران متفکـر انتقـاد ی ایـد ه آل را واجـد  شـرایط 
جسـتجوگری، خـوب فهمیـد ن، اسـتد الل صاد قانـه، ذهنیـت 
بـاز، انعطاف پذیـری، منصـف بـود ن د  ر ارزشـیابی، صد  اقـت د  ر 
برخـورد  بـا سـوگیری های فـرد ی، قضـاوت محتاطانـه، توجـه 
مجـد د ، روشـن بـود ن د  ر مباحـث، نظامنـد ی د  ر موضوعـات 
پیچیـد ه، کوشـش د  ر جسـتجوی اطالعـات مربوطه، اسـتد الل 
د  ر انتخـاب معیـار، تمرکـز د  ر جسـتجو و اصـرار د  ر یافتن نتایج 
تحقیـق می د  اننـد  )9(. چنانچـه د  ر ایـن راسـتا نتایـج مطالعات 
ماتیـاس و همـکاران )10( و سـاد  انا و همـکاران )11( بـه ایـن 

رابطـه اشـاره د  اشـته اند .
بعـالوه بـراي رشـد  تفکر انتقـاد ي راه هـاي زیاد ي وجـود  د  ارد  
کـه یکـی از آنهـا ارتبـاط برقـرار کـرد ن د  رسـت بـا د یگـران 
اسـت. برقـراري ارتبـاط صحیـح و سـالم بـا د یگـران مسـتلزم 
شـناخت عواطـف و هیجانات خـود  و د یگري اسـت تا کنش ها 
و واکنش هـا د  رسـت و بـه موقع ایجاد  شـود . همه مـوارد  گفته 
شـد ه مسـتلزم ایـن اسـت که فـرد  خالقیـت هیجانی6 د  اشـته 
تـا بتوانـد  به گونـه مناسـب و جد ید ي خـود  را ابراز و بـر روابط 
تأثیـر گـذارد . ایـن مفهـوم توسـط آوریل7 مطرح شـد ه اسـت. 
آوریـل بـا نـگاه سـازند ه  گرایی اجتماعی بـر این باور اسـت که 
هیجانـات بیـش از آن کـه محصـول نیروهای زیست شـناختی 
باشـد ، شـکلی از تعامـالت اجتماعـی هسـتند  کـه هنجارهـا و 
قواعـد  اجتماعـی آن هـا را می سـازند  و وقتـی ایـن هنجـار و 
قواعـد  تغییـر کننـد ، تغییـر د  ر هیجانـات نیـز پاید  ار می شـود . 
امـکان خالقیـت  تغییر پذیـری،  ایـن خاصیـت  براسـاس  وی 
هیجانـی را مطـرح کـرد . خالقیـت هیجانـی عبـارت اسـت از 
ابـراز خـود  بـه روشـی کـه براسـاس آن خطـوط فکـری فـرد  
بسـط یافتـه و روابـط میـان فـرد ی او افزایـش می یابـد  )12(. 
6. Emotional creativity
7. Averill
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د  ر ایـن تعریـف سـه مفهـوم عمـد ه مطـرح شـد ه اسـت. الف(
هیجانـات  د  ر  تغییـر  توانایـی  معنـای  بـه  بد  اعـت  بد  اعـت8: 
معمـول و ایجـاد  حالـت هیجانـی جد ید  که برخـالف هنجارها 
و استاند  ارد هاسـت یـا ترکیبـی جد ید  از هیجانـات متد  اول فرد  
اسـت. ب(صد  اقـت9: صد  اقـت بـه این معناسـت کـه هیجانات 
بایـد  برخاسـته از باورهـا و اعتقـاد  ات فرد  باشـد . براسـاس این 
مالک زمانی که فرد  متناسـب با شـرایط و موقعیت و برخالف 
بـاور و احسـاس خـود  هیجاناتی را بـروز د هد ، مـالک صد  اقت 
را رعایـت نکـرد ه اسـت و د  ر نتیجـه خـالق هیجانی محسـوب 
نمیشـود . ج( اثربخشـی10: اثربخشـی به هماهنگی پاسخ خالق 
بـا زمینه هـای اجتماعی و فرهنگـی اشـاره د  ارد ، به گونهای که 
برقـراری روابـط بـا د یگـران را ممکـن میکند  و موجـب بهبود  
شـیوه تفکـر فـرد ی می شـود  )13(. نتایـج مطالعـات فاچس و 
همـکاران )14( و مـراد ی )17( نشـان د  اد نـد  وجـود  خالقیـت 

هیجانـی می توانـد  بـا نـوع تفکـر افـراد  د  ر ارتباط باشـد .
د  ر مجموع با توجه به روند  تغییر اطالعات، وارد  کرد ن تمامی 
اطالعات د  ر حال تغییر، د  ر برنامه های آموزشی د  انش آموزان 
تفکر  مهارتهای  د لیل کسب  به همین  است )18(.  غیرممکن 
بتوانند   تا  است  ضروری  د  انش آموزان  برای  انتقاد ی  و  خالق 
روشهای  و  کرد ه  کسب  شخصاً  را  خود   نیاز  مورد   اطالعات 
اساس  براین  آورند .  د  ست  به  را  اطالعات  این  د  رک  اساسی 
میتواند   تفکر  این  بر  موثر  عوامل  د  ر خصوص  پژوهشی  انجام 
بنابراین پژوهش  افزایش د هد .  اثربخشی خود  را د  ر یاد گیری 
عملکرد های  و  هیجانی  خالقیت  نقش  تعیین  هد ف  با  حاضر 
تیز  د  انش آموزان  تفکرانتقاد ی  د  ر پیش بینی  نوروسایکولوژیک 

هوش صورت گرفت.

روشکار
روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری 
پژوهش کلیه ی د  انش آموزان د ختر و پسر مقطع متوسطه د وره 
شهرستان  د  رخشان(  )استعد  اد های  تیز هوشان  مد  ارس  اول 
آماری  نمونه  بود ند .   1397-1398 تحصیلی  سال  د  ر  رشت 
به  که  است  آماری  جامعه  افراد   از  نفر   120 شامل  پژوهش 
روش نمونه گیری د  رد  سترس انتخاب شد ند . به منظور گرد آوری 
آموزش  و  پرورش  اد  اره  با  از هماهنگی های الزم  بعد   اطالعات 
اقد  ام به انتخاب نمونه آماری شد . پس از انتخاب نمونه، اهد  اف 
پژوهش برای این د  انش آموزان توضیح د  اد ه شد  و پرسشنامه های 
پژوهشی د  ر اختیار آنان قرار گرفت تا تکمیل نمایند . همچنین 
اجرای آزمون های پژوهشی )آزمون ویسکانسین و مقیاس هوشی 

8. Novelty
9. Authenticity
10. Effectiveness

وکسلر برای کود کان( نیز د  ر زمان هایی که د  انش آموزان وقت 
آزاد  د  اشتند ، اجرا شد . د  ر نهایت آزمون ها بعد  از تکمیل شد ن 
و  پیرسون  ضریب همبستگي  آزمون  با  اطالعات  و  جمع آوری 
 SPSS تحلیل رگرسیون چند گانه با بهره گیری از نرم افزار آماری

ویرایش 20 مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

ابزار
اصلي  فرم   :)CTDA11( ریتکس  انتقاد ی  تفکر  الف(پرسشنامه 
این آزمون تفکر انتقاد ی توسط ریتکس د  ر سال 2003 ساخته 
 3 شامل  و  سوال   33 د اراي  مقیاس  این   .)19( است  شد ه 
زیرمقیاس است. قسمت اول شامل 11 سئوال براي سنجش 
مقیاس خالقیت، قسمت د وم شامل 9 سوال د ر خصوص مقیاس 
براي مقیاس تعهد  بالندگي و قسمت سوم شامل 13 سئوال 
پاسخ  آن  به  گزینه ای   5 مقیاس  براساس  آزمود  نی  که  است، 
)کاماَل  لیکرت  د  ر طیف  پرسشنامه  این  نمره گذاری  می گوید . 
مخالف=1 تا کامال موافق= 5( است. صفری و همکاران )20( 
برای بد  ست آورد ن روایی د  ر تحقیق خود  ضرایب همبستگی 
آزمون  و  آزمون  یعنی  نوبت  د و  د  ر  آزمود نی ها  نمره های  بین 
مجد د  برای کل آزمود نی ها، آزمود نی های د ختر وآزمود نی های 
پسر به ترتیب )r=0/88( ،)r=0/77(، و )r=0/67( می باشد  که 
رضایت بخش است و که د  ر نتیجه از روایی خوبی برخورد  اراست.

ب(پرسشنامه ي خالقیت هیجاني12: این پرسشنامه یک مقیاس 
مد  اد - کاغذي است که طي سال هاي 1991 تا 1999 توسط 
آوریل و همکاران مورد  تجد ید نظر قرار گرفت. این ابزار چهار 
بعد  خالقیت هیجاني یعني »آماد گي«، »نوآوري«، »کارآیي« 
و »اصالت« را اند  ازه گیري مي کند . این ابزار د  اراي 50 عبارت 
چهار  مي باشد .  خنثي(  عبارت  بیست  و  اصلي  عبارت  )سي 
مالک مزبور د  ر چارچوب سه خرد ه مقیاس آماد گي، نوآوري، 
آزمون خالقیت هیجاني سنجید ه مي شود   د  ر  اصالت  کارایی/ 
)12(. استفاد ه از این ابزار د  ر ایران براي اولین بار توسط قد یري 
پنج  طیف  یک  د  ر  آزمون  این  است.  گرفته  صورت  نژاد یان 
تنظیم  بیشتر=5(  خیلي  تا  کمتر=1  )خیلي  لیکرت  د  رجه اي 
شد  ه اند . قد  یري نژاد  یان د  ر مطالعه خود  ضریب آلفای کرونباخ 
برای مولفه های اثربخشي، اصالت و بد  اعت را به ترتیب 0/80، 
0/89، 0/80 و 0/85 به د  ست آورد ه است. همچنین روائي این 
پرسشنامه د  ر پژوهش مذکور نیز توسط متخصصان مورد  تأیید  

قرار گرفته است )21(.
ج( آزمون ویسکانسین13)WCST(: این آزمون به کوشش گرانت و 
برگ د  ر سال 1984 تد وین و براي رفتار انتزاعی، تغییر مجموعه 
11. Critical Thinking Disposition Assessment
12. Emotional creativity Inventory
13. Wisconsin Card Sorting Test

تينا محمد ی و همکاران
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خالقيت هيجانی و عملکرد های نوروسایکولوژیک د  ر پيش بينی تفکرانتقاد ی

و عملکرد هاي اجرایی تهیه گرد ید . به آزمود نی د  سته ای از 64 
کارت ارائه می شود  که بر روي آنها یک الی چهار نماد  به صورت 
مثلث قرمز، ستاره سبز، صلیب زرد  و د  ایره آبی نقش بسته است 
و هیچ د و کارتی شبیه به هم یا تکراري نیستند . وقتی آزمود نی 
بتواند  د ه کارت را به طور متوالی بر اساس رنگ د  سته بند ي کند ، 
آزمون گر مالک را تغییر می د هد  و آزمود نی باید  این تغییر را با 
توجه به گفته آزمایند ه متوجه شود  و اصل جد ید  )د  رست است 
یا د  رست نیست( را پید  ا کند . آزمون تا آنجا اد  امه می یابد  که 
آزمود نی جایگزینی د ه کارت را براي شش مرتبه انجام د هد  یا به 
طور خود  به خود ي اصل زیر بناي مذکور را گزارش د هد . ضریب 
پایایي این آزمون د  ر پژوهش که بر روي بیماران اسکیزوفرنیا و 
افسرد ه اساسي صورت گرفت برابر 0/71 و آلفاي کرونباخ آن 

برابر 0/73 بد  ست آمد  )22(.
د ( مقیاس هوشی وکسلر برای کود کان14)WISC(: آزمون وکسلر 
یک آزمون هوش است ولي کاربرد هاي نورسایکولوژیک گسترد ه اي 
اختصاص  ساله   5-15 کود کان  به  آزمون  این   .)23( د  ارد   هم 
د  ارد . کل مقیاس از 12 خرد ه آزمون تشکیل شد ه که بر حسب 
یا غیر کالمی به د و گروه تقسیم می شوند :  ویژگی های کالمی 
گروه کالمی شامل )اطالعات عمومی، اد  راک عمومی، ریاضیات، 
تکمیل  شامل  کالمی  غیر  و  عد د ی(  حافظه  و  لغات  تشابهات، 
الحاق قطعات،  تنظیم د  استان های تصویری، مکعب ها،  تصاویر، 
رمز نویسی و مازها( می باشد . براساس همسانی د  رونی د  ر مورد  
همه 11 گروه سنی: مقیاس کلی )0/96(، مقیاس کالمی )0/94( 
و مقیاس غیرکالمی )0/90( می باشد . براساس اعتبار بازآزمایی: 
مقیاس کلی )0/95(، مقیاس کالمی)0/93( و مقیاس غیر کالمی 
)0/90( این باز آزمایی د  ر فاصله یک ماه بود ه است. د  ر فاصله زمانی 
2سال پایایی بیشتری نشان د  اد . خطای معیار اند  ازه گیری برای 
مقیاس کلی )3/19(، مقیاس کالمی )3/60( و مقیاس غیر کالمی 
)4/66( بود . بیشترین خطا به فراخنای حافظه ارقام و کمترین خطا 

برای گنجینه لغات تعلق د  اشت )23(.

یافتهها
مورد   د  انش آموزان  د  رصد    53/17 پژوهش  یافته های  براساس 
سن  میانگین  بود ند .  پسر  د  رصد    46/83 و  د ختر  مطالعه 
پاسخگویان 15/09 با انحراف معیار 0/657 و میانگین معد ل 
همچنین  است.   1/29 معیار  انحراف  با   19/15 پاسخگویان 
 29/43 اول،  پایه  مطالعه  مورد   د  انش آموزان  د  رصد    30/05

د  رصد  پایه د وم و 39/52 د  رصد  پایه سوم هستند . 
کارکرد های  هیجانی،  خالقیت  معیار  انحراف  و  میانگین 
نوروسایکولوژیک و تفکرانتقاد ی د  ر جد ول-1 ارایه شد ه است.

14. Wechsler Intelligence Scale for Children

جد ول)1(: ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش د  ر گروه مورد  مطالعه

انحراف معيارميانگينمتغير

خالقيت هيجانی

25/214/39اثربخشي

35/477/16اصالت

15/102/51بد  اعت

72/8610/67خالقيت هيجانی

عملکرد های 
نوروسایکولوژیک

5/221/41ویسکانسين

45/285/16واژگان

فراخناي ارقام 
19/143/10)حافظه عد د ی(

تفکر انتقاد ی

34/703/63بالندگي

29/834/79خالقيت

39/195/24تعهد

71/109/20تفکر انتقاد ی

مولفه های  و   )R=  0/365 و   p>0/01( هیجانی  بین خالقیت 
اثربخشي )p>0/01 و R= 0/319(، اصالت )p>0/01 و 0/207 
=R(، بد  اعت )p>0/05 و R= 0/108( و همچنین بین عملکرد  

واژگان   ،)R=  0/431 و   p>0/01( ویسکانسین؛  آزمون  د  ر 
 p>0/01( و عملکرد  د  ر فراخناي ارقام )R= 0/387 و p>0/01(
با تفکرانتقاد ی د  انش آموزان تیز هوش رابطه   )R= 0/204 و

معني د  اري وجود  د  ارد .
مد ل  چند گانه  رگرسیون  تحلیل  روش  از  استفاد ه  منظور  به 
این  برای  قرار گرفت.  بررسی  مورد   آن  پیش فرض های  ورود  
شاخص  یعنی  چند گانه  خطی  هم  د وگانه  شاخص  منظور 
توزیع واریانس )VIF( و شاخص تحمل )Tolerance( به ترتیب 
 1/38( ویسکانسین   ،)1/16 و   1/24( هیجانی  خالقیت  برای 
و  ارقام )1/29  فراخناي  و  و 1/75(  واژگان )1/40  و 1/20(، 
1/88( به د  ست آمد ه که حاکی از تایید  پیش فرضهای مذکور 
است. د  ر اد  امه نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه به روش ورود  

د  ر جد ول2 ارایه شد ه است.
و  آن  مولفه های  و  هیجانی  خالقیت  جد ول2  نتایج  براساس 
عملکرد  نوروسایکولوژیک، 37 د  رصد  توانایی پیش بینی تفکر 
مقاد یر  به  توجه  با  د  ارند .  را  تیزهوش  د  انش آموزان  انتقاد ی 
بتا، اثربخشي 28 د  رصد ، اصالت 21 د  رصد ، خالقیت هیجانی 
و  د  رصد    40 واژگان  د  رصد ،   35 ویسکانسین  د  رصد ،   42
فراخناي ارقام 20 د  رصد  از تغییرات مربوط به تفکر انتقاد ی 
معنی د  اری  صورت  به  را  تیزهوشان  مد  ارس  د  انش آموزان  د  ر 

پیش بینی کند .
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بحث
این مطالعه به منظور تعیین نقش خالقیت هیجانی و عملکرد های 
تیز  د  انش آموزان  تفکرانتقاد ی  پیش بینی  د  ر  نوروسایکولوژیک 
هوش صورت گرفت. نتایج به د  ست آمد ه نشان د  اد  بین خالقیت 
هیجانی و مولفه های اثربخشي، اصالت و بد  اعت با تفکرانتقاد ی 
د  ارد   وجود   معني د  اري  و  مثبت  رابطه  تیز هوش  د  انش آموزان 
که  د  اد   نشان  چند گانه  رگرسیون  نتایج  همچنین   .)p>0/05(
واریانس  توانایي پیش بینی  آن،  مولفه های  و  خالقیت هیجانی 
با  نتیجه  این  د  ارند .  را  تیزهوش  د  انش آموزان  انتقاد ی  تفکر 
مطالعات فاچس و همکاران )14( و مراد ی )17( همسویی د  اشت. 
د  ر این راستا مطالعه  نشان د  اد  که همبستگی مثبت و معنی د  ار 
بین ظرفیت خالق، سبک هاي خالقانه و خالقیت هیجانی وجود  
د  ارد  )14(. همچنین نتایج مطالعات ولی خانی و همکاران )15( 
نشان د  اد  که بین خالقیت هیجانی و تفکر انتقاد ی به طور مثبت 
رابطه وجود  د  ارد . بعالوه مراد ی د  ر نتایج بررسی خود  گزارش د  اد  
که همبستگی مثبت و معنی د  اری بین هوش هیجانی با تفکر 
از  د  رصد   هیجانی 17  هوش  مولفه های  و  د  ارد   وجود   انتقاد ی 

واریانس تفکر انتقاد ی را تبیین می کند  )17(. 
تفکر  رشد   برای  که  است  بیان  قابل  یافته  این  خصوص  د  ر 
ارتباط  آنها  از  یکی  که  د  ارد   وجود   زیاد ي  راه هاي  انتقاد ي 
ارتباط صحیح  برقراري  است.  د یگران  با  د  رست  کرد ن  برقرار 
خود   هیجانات  و  عواطف  شناخت  مستلزم  د یگران  با  سالم  و 
موقع  به  و  د  رست  واکنش ها  و  کنش ها  تا  است  د یگري  و 
فرد   این است که  ایجاد  شود . همه موارد  گفته شد ه مستلزم 
و جد ید ي  مناسب  به گونه  بتواند   تا  د  اشته  خالقیت هیجانی 

خود  را ابراز و بر روابط تأثیر گذارد . خالقیت هیجانی عبارت 
فکری  خطوط  آن  براساس  که  روشی  به  خود   ابراز  از  است 
فرد  بسط یافته و روابط میان فرد ی او افزایش می بابد  )13(. 
براین اساس همپوشانی زیاد ی بین این مفهوم با تفکر انتقاد ی 
تفکر  آمریکا  فلسفه  انجمن  نظر  براساس  که  د  ارد . چرا  وجود  
انتقاد ي شامل مؤلفه هاي شناختی و عاطفی است. این انجمن 
تفکر انتقاد ي را قضاوت هد فمند  و خود نظم د هند ه اي مید  اند  
مالحظات  تبیین  و  استنباط  ارزیابی،  تحلیل،  تفسیر،  به  که 
و  است  مبتنی  مفهومی  و  مالکی  شناختی،  روش  موقعیتی، 
کنجکاو  همیشه  که  می د  اند   کسی  را  اید ه آل  انتقاد ي  متفکر 
است، د  ر قضاوت آگاه و د قیق است، د  ر ارزیابی عینی و بد ون 
سوگیري عمل می کند ، تمایل به بررسی مجد د  د  ارد ، نسبت به 
اطالعات مرتبط  اخذ  د  ر  است،  و مشکالت روشن بین  مسایل 
نتایج   .)5( است  منطقی  معیارها  انتخاب  د  ر  و  است،  جد ی 
نوروسایکولوژیک )عملکرد  د  ر  بین عملکرد های  نشان د  اد  که 
آزمون ویسکانسین، واژگان و فراخنای ارقام( با تفکر انتقاد ی 
وجود   معنی د  اری  و  مثبت  رابطه  هوش  تیز  د  انش آموزان  د  ر 
د  ارد  )p>0/01(. همچنین نتایج رگرسیون چند گانه نشان د  اد  
واریانس  پیش بینی  توانایي  نوروسایکولوژیک  عملکرد های  که 
به د  ست  نتایج  د  ارند .  را  تیزهوش  د  انش آموزان  انتقاد ی  تفکر 
آمد ه با یافته های ماتیاس و همکاران )10(؛ ساد  انا و همکاران 
نتایج  راستا  این  د  ر  د  اشت.  همسویی   )24( هچمن  و  )11(؛ 
مطالعه ماتیاس و همکاران )10( نشان د  اد  که بین خالقیت و 
تفکر با کارکرد های شناختی ارتباط مثبت و معنی د  اری وجود  
د  ارد . همچنین تحقیق هچمن )24( نشان د  اد  ارتباط معنی د  ار 

جد ول )2(: نتایج تحليل رگرسيون چند گانه جهت بررسی سهم خالقيت هيجانی و مولفه های آن و عملکرد  نوروسایکولوژیک د  ر پيش بينی تفکر انتقاد ی

ssdfmsFPمد ل

5280/3417754/3348/3200/004رگرسيون

10142/67511290/559باقيماند ه

15423/016119کل

RR2متغيرهای پيش بين
ضرایب استاند  ارد ضرایب غير استاند  ارد 

TP
BSEBETA

3/1700/006-8/2703/066--مقد  ار ثابت

اثربخشي

0/6120/375

0/2490/0630/2854/7050/001

0/1910/0500/2113/6810/003اصالت

0/0600/0140/0210/5830/089بد  اعت

0/3170/0890/4255/7100/001خالقيت هيجانی

0/2690/0700/3574/8260/001ویسکانسين

0/3020/0850/4085/6370/001واژگان

0/2020/0580/2063/2350/008فراخناي ارقام

تينا محمد ی و همکاران
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خالقيت هيجانی و عملکرد های نوروسایکولوژیک د  ر پيش بينی تفکرانتقاد ی

و مثبتی بین کارکرد های مناسب نوروسایکولوژیک با خالقیت 
 ،)11( همکاران  و  ساد  انا  مطالعات  د  ر  بعالوه  د  ارد .  وجود  
همبستگی مثبت و معنی د  اری بین هوش، سرعت پرد  ازش، 
توجه متمرکز، غلبه بر د  سته بند ی، تغییر تنظیم، مهار پاسخ، 

حافظه کالمی با خالقیت و تفکر انتقاد ی گزارش شد ه است.
یک  انتقاد ي  تفکر  که  است  بیان  قابل  نتیجه  این  تبیین  د  ر 
است.  مرتبط  ذهن  کارگیري  به  با  که  است  شناختي  فرایند  
د  ر واقع یاد گیري تفکر به شیوه تحلیلي و ارزیابانه به معناي 
طبقه بند ي،  توجه،  نظیر  شناختي  فرآیند هاي  کارگیري  به 
کارکرد های  وجود   اساس  براین   .)6( است  قضاوت  و  انتخاب 
موثر  انتقاد ی  تفکرات  روند   د  ر  می تواند   نوروسایکولوژیکی 
افتد ، چرا که کارکرد های نوروسایکولوژیکی د  ر برد  ارند ه عوامل 
نظیر توجه، تمرکز و حافظه می باشد . عالوه براین الزم به ذکر 
ناکارآیی  باال د چار  انتقاد ی و خالقیت  تفکر  با  افراد   است که 
مسئول  مغز  پیشانی  ناحیه  که  هستند   شناختی  بازد  اری  د  ر 
آن است، بنابراین باید  سطوح پایین تری از فعال سازی ناحیه 
پیشانی را د  ر افراد  خالق مشاهد ه کنیم که آزمایش ها و ارائه 
تکالیف این فرضیه را تأیید  کرد ه  است )25(. بر  اساس نظریه 
اساسي تشکیل شد ه  از سه واحد  کارکرد ي  انسان  لوریا، مغز 
است که به صورت برهم کنشي با هم ارتباط د  ارند . واحد  اول 
انگیختگي  حفظ  و  تنظیم  مسئول  و  د  ارد   قرار  مغز  ساقه  د  ر 
ذخیره  و  پرد  ازش  کد گذاري،  مسئول  د وم  واحد   است.  مغز 
آهیانه اي و پس سري  ناحیه گیجگاهي،  و د  ر  اطالعات است 
جاي گرفته است. سومین واحد  کنشي د  ر ناحیه پیشین مغز 
شامل  آن  کارکرد  هاي  و  پیشاني(  لوب هاي  )یعني  د  ارد   قرار 
بنابراین وجود   انسان است،  برنامه ریزي، تنظیم و تأیید  رفتار 
خالقیت و تفکر انتقاد ی از طریق کارکرد های مغزی با عملکرد  

نوروسایکولوژیک قابل تبیین می باشد  )25(.
عالوه براین د  ر این پژوهش از آزمون ویسکانسین بهره گرفته 
شد . این آزمون برای سنجش استد الل انتزاعی و توانایی سازگار 
کرد ن راهبرد های شناختی فرد  با چالش های محیطی طراحی 
شد  و د  انش آموزان تیز هوش به طبع امکانات و شرایطی که د  ر 
اختیار د  ارند ، بهترین و بیشترین بهره را از محیط پیرامون برد ه 
و د  ر چالشهای شناختی و محیطی خود  عملکرد  بهتری ارائه 
تیزهوش  کود کان  د  اد   نشان  مطالعه  یک  به طوری  می د هند . 
ویژگی های شخصی  و  د  روس  از  برخی  د  ر  بیشتری  پیشرفت 
مانند  اعتماد  به نفس د  ریافت کرد ند . که این عامل با افزایش 

تفکر انتقاد ی و حتی خالقیت د  ر ارتباط است )26(. 
و  د  رد  سترس  نمونه گیری  روش  از  استفاد ه  پژوهش  این  د  ر 
محد ود  بود ن جامعه آماری به د  انش آموزان تیز هوش موجب 
براین  است.  شد ه  آمد ه  به د  ست  نتایج  تعمیم  د  ر  محد ود یت 
اساس پیشنهاد  می گرد د  د  ر مطالعات آتی این محد ود یت ها د  ر 

نظر گرفته شوند .

نتیجهگیری
براساس آنچه که بیان شد  می توان گفت که خالقیت هیجانی 
و عملکرد های نوروسایکولوژیک بر تفکر انتقاد ی د  انش آموزان 
د  ارد .  را  آن  بینی  پیش  توانایی  و  بود   تاثیر گذار  هوش  تیز 
بنابراین طراحی برنامه های به منظور افزایش خالقیت هیجانی 
و کارکرد های نورسایکولوژیکی می تواند  موجب افزایش میزان 
تفکر انتقاد ی و به تبع آن افزایش عملکرد های تحصیلی د  انش 

آموزان براساس نتایج مطالعات پیشین شود . 
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