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 یهوا یژگو یو و یریادگیو  یدانوش آمووزان بور اسواه راهاردهوا      تیو خیق ینیب شیپهدف پژوهش،  چكیده:

ی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع هماسوتای بوود. جامعوه آمواری     تیشخص

نفر طاق فرمول کوکران  222نفر بود که  635طه دوم شهر بجنورد به تعداد آموزان دوره متوسشامل کلیه دانش

شخصیتی نئو کاستا  هایویژگی ها توسط سه پرسشنامهای انتخاب شد. دادهگیری تصادفی طاقهو به شیوه نمونه

آوری شود کوه   (  جمو  5392( و خیقیت صومدآقایی ) 5395(، راهاردهای یادگیری کرمی )5896و مک کری )

( 92/0( و )90/0(، )98/0ایی آنها از نوع صوری و محتوایی بود و پایایی  از طریق آلفای کروناوا  بوه ترتیو  )   رو

هوای بواز    استفاده شد. یافته ها نشوان داد ویژگوی   spss21افزار ها از نرموتحلیل دادهبرآورد گردید. برای تجزیه

بودنود. مقودار    بینوی خیقیوت  درصد قادر به پیش 28به میزان  بودن، سازگاری و ساک هویت سردرگم اجتنابی

( β=0432(، برای باز بودن نسات به تجارب جدید برابر با  )β=0420ضرای  بتا برای راهاردهای یادگیری برابر با )

 باشد. بینی خیقیت می( است که به صورت معنادار قادر به پیشβ=0425گرایی برابر با  )و برای برون

 

 .دانش آموزانهای شخصیتی، راهاردهای یادگیری، خیقیت، یژگیو واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 کشورهایی برای تولید بهترین و باالترین امروز جهان در    

 نو فکر تولید باشند، داشته دنیا در اول را حرف بخواهند که

و  خیقیوت  بوه  توجوه  ضرورت خوبی به امر این و است ایده

 و دهود. شوناخت  موی  شوان آموزان ندانش در را آن پرورش

 قایول  ایون  که است دلیل بدین خیق، افراد تربیت و تعلیم

 علموی،  هوای و مسوئولیت  وظایف از مهمی بار بتوانند افراد

 بوه  بکشند. خیقیت دوش بر را جامعه اجتماعی و فرهنای

 داردامنه تحوالت از عاارت است بشری عالیه نیاز یک عنوان

 (. 5386ن )جهانیان انسا اندیشه و فکر در جهشی و

پذیری و حساسیت خیقیت ترکیای از قدرت ابتکار، انعطاف

سوازد بوه نتوای     در برابر نظراتی است کوه فورد را قوادر موی    

مولدی بیندیشد که حاصل آن رضوایت فوردی و خشونودی    

 (. غالوو 5385دیاووران اسووت )عظوویم پووور و همکوواران   

 بور  شووند، موی  طور   فورد  خیقیوت  بر پایوه  که توصیفاتی

انود )ابورازه و   متمرکوز گشوته   وی شخصویتی  هوای ویژگوی 

ای متوثرر از  (. خیقیت به صوورت مجموعوه  5386همکاران  

اجتمواعی،   عوامل مختلف نظیر شخصویت، ننتیوک، محویط   

حامود و همکواران   عوامل زیستی و فرهناوی اسوت )تووکلی   

5386.) 

 یافتوه سوازمان مجم  »عاارت است از  یشخصیتهای ویژگی

شکل از خصوصیّات نساتاً رابوت و پایودار کوه بور     واحدی مت

. «سووازدمووییووک فوورد را از افووراد دیاوور متمووایز   هوومروی

 و هستند مؤرر افراد اعمال و رفتار بر شخصیتی هایویژگی

 و ناورش  کننوده رفتوار،  تعیوین  هوا موقعیوت  از بسیاری در

 (. 5386باشند )حمیدی و شیرزاد اسکی  می هامهارت

میزان خیقیت افراد تثریرگذار است اما بر  عوامل متعددی بر

انودازه  یوک بوه  های علموی تثریرگوذاری هوی    اساه گزارش

تثریرهای مستقیم شخصیت بر خیقیوت نیسوت. اهمیوت و    

های شخصیتی در خیقیت، باعو   کننده ویژگینقش تعیین

توجه روزافزون محققان به این حوزه شده است و شمار قابل 

های شخصویتی افوراد   ه بررسی ویژگیها بتوجهی از پژوهش

 (. 5382خیق پرداخته است )فوالودند منصوری و همکاران 

 توانمی که رسیدند نتیجه این به (5898مک کرا و کوستا )

گرفوت.   نظور  در را اصولی  بعد پن  خصوصیات شخصیتی در

 اضوطراب،  تجربه برای فرد تمایل به (N)روان آزرده خویی

و  افسوردگی  تکوانش روی،  خصوومت،  تورحم جوویی،   تنش،

 فرد  تمایل به (E) گردد. بروناراییبرمی پایین نفس حرمت

 و صومیمت  بوودن  پرانرنی طلای، جرات بودن، مثات برای

 بورای  فورد  تمایول  بوه  (O) گوردد. گشوودگی  موی  اطویق 

 پوذیری و انعطواف  هنرمنودی،  هنور،  بوه  عشوق  کنجکواوی، 

 رد بورای ف تمایل به (A) شود. مقاولیتمی گفته خردورزی

 و همفکووری، هموودلی سووخاوت، مهربووانی، بخشووندگی،

 شناسوی وظیفوه  .شودمی مربوط اعتماد ورزی و دوستینوع

(C) قابلیوت  کارآمودی،  بوودن،  مونظم  برای فرد تمایل به 

 منطقوی  بخشی، پیشورفت موداری،  خود نظم اتکا، و اعتماد

 (.5380گردد )شاکریان و همکاران برمی بودن آرام و بودن

هوای شخصویتی افوراد مورتاط     عواملی که با ویژگوی  یکی از

است، راهاردهای یادگیری است. راهاردهوای یوادگیری بوه    

کنود کوه فراگیوران بورای یوادگیری و      هایی اشاره موی روش

کننود )رضوایی و   بخاطرسپردن مطال  درسی اسوتفاده موی  

 به فرد رشد با همراه (. راهاردهای یادگیری5382همکاران 

سوا    و آموده  در شخصویت  پایدار یژگیو به صورت تدری 

 روابوط  شناختی، اجتمواعی،  هایحوزه در فردی هایتفاوت

 در و جدیود  مفواهیم  و کس  مهارت یادگیری، بین فردی،

)عقیلوی و   شوود موی  زنودگی  بوه رویودادهای   دهیپاسخ کل

 (. 5383نصیری 

گوذارد.  راهاردهای یادگیری بر کیفیت یوادگیری توثریر موی   

گیرند یادگیری، این راهاردها را به کار می شاگردان در حین

تا به اهداف آموزشی موردنظر دست یابند. یادگیرنودگان در  

رو شدن با انواع تکالیف یوادگیری از راهاردهوای   هناام روبه

کووه کننوود. درصووورتی یووادگیری شخصووی اسووتفاده مووی  

آموزان از نظر راهاردهوای یوادگیری ارزیوابی شووند و     دانش

توانند با شناختن ساک یوادگیری خوود   می آموزش باینند،

یادگیری مؤررتری داشته باشند. از سوی دیار معلموان نیوز   

باید هناام تدریس به ایون راهاردهوا توجوه داشوته باشوند      

 نمی تووا  تخشنا نیا یبر مانا(؛ 5382)فرهوش و احمدی 

خودشوکوفایی   تیو و تقو یریادگیو  شیافزا یبرا نرایبه فراگ

(. راهاردهای یادگیری بوه  2052دی  آنان کمک کرد )کسی

دهی( راهاردهای شناختی )مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان
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ریزی، نظارت بر درک مطل  و راهاردهای فراشناختی )طر 

خودنظم دهی( و راهاردهای مدیریت مناب  )کموک طلاوی،   

شووند )زارعوی و   مدیریت زمان و محیط مطالعه( تقسیم می

 (. 5380مرندی

( نشان داد که ابعاد بزرگ شخصویت  2059ی )یافته های عل

به جز روان رنجوری بر نوآوری افراد و رضایت از زندگی آنان 

( بوه ایون نتیجوه    2059تاریر مثات دارد. زارع و فلین  بواو ) 

دست یافتند که گشودگی، برونارایی و وظیفه شناسی پیش 

 بینی کننده خوبی برای خیقیت افراد می باشند. 

 یژگو یو نینشان داد که بو ( 5388ای نمین )صلواتی و رهنم

در دانوش   یو منا  کنتورل درونو   تیبا خیق تیشخص یها

وجود دارد.  یآموزان دختر متوسطه دوره دوم، رابطه معنادار

بعود روان   ت،یعوامول شخصو   میمشخص شد از بو  نیهمچن

 یهماسوتا  تیو و خیق یبا منا  کنترل درونو  ییرنجور خو

 یمنا  کنترل درونو  اب تیل شخصعوام هیدارند. اما بق یمنف

 مثات دارند. یهماستا تیو خیق

 هوای ویژگوی  توثریر تحوت  توانود موی  خیقیوت  که جا از آن

 نظر و همچنین گیرد قرار شخصیتی و راهاردهای یادگیری

 توجه با و انسان شخصیت قوام در نوجوانی دوران اهمیت به

 طلو   را نووآور  و خویق  آینده، شوهروندانی  دنیای اینکه به

رابطوه بوین    بررسوی  دناوال  بوه  حاضور  پوژوهش  کنود، موی 

های شخصیتی و راهاردهوای یوادگیری بوا خیقیوت     ویژگی

 فضای در علمی موضوع، خأل اهمیت علیرغم که داست. چرا

 وجود رابطه این در شمالی خراسان استان آموزش و پرورش

 متغیور  سوه  ایون  رابطه تایین به که تحقیق مشابهی و دارد

سوؤال اصولی    رو ایون  انجام نارفته اسوت. از  اشد،ب پرداخته

هوای شخصویتی و   آیوا ویژگوی  "پژوهش حاضر این است که

آموزان خیقیت دانش راهاردهای یادگیری قادر به پیشاینی

 ."هستند؟

 مواد و روش ها  

 روشو از لحواظ   یپژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربرد     

 آمواری اسوت. جامعوه    یاز نووع هماسوتا   یفیتوص ،پژوهش

متوسطه دوم شهر بجنورد بوه   دورهآموزان دانش هیشامل کل

 . طاق فرمول کووکران حجوم نمونوه   باشدینفر م 635تعداد 

اسوت.   ای طاقوه  یتصوادف  یریو گ شد. روش نمونهنفر 222

 یهوا یژگو یپرسشونامه و  سوه  از ه هوا داد یآورجهت جمو  

( 5 استفاده شود.  تیو خیق یریادگی یراهاردها ،یتیشخص

سوؤالی   50شخصویتی از پرسشونامه    هایویژگیمه پرسشنا

( و برای 5896پن  عاملی شخصیتی نئو کاستا و مک کری )

گرایی، گشودگی، رنجوری، برون عامل اصلی )روان 6ارزیابی 

رود. در هموه  ( شخصیت به کار موی شناسیوظیفهسازگاری، 

-22-23-59-56-52-52-8-9-3-5سووؤاالت بووه غیوور از )

28-28-30-33-39-38-22-22-26-25-29-62-66-

(، 5(، مخوالفم ) 0کوامیً مخوالفم )   صورتبهی گذارنمره( 68

. در باشود موی ( 2( و کوامیً مووافقم )  3(، مووافقم ) 2خنثی )

کووه توسووط گروسووی فرشووی و   NEOهنجاریووابی آزمووون 

نفور از بوین    2000ی با حجم انمونهروی  (5390همکاران )

ی علووم  هوا دانشوااه و  ی تاریز، شیرازهادانشااهدانشجویان 

بعود   6پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضری  هماستای 

 ضورای   گوزارش کورده اسوت.    98/0توا   65/0اصلی را بین 

آلفای کروناا  در هور یوک از عوامول اصولی روان آزردگوی      

ی به ترتی  باوجدانیی، باز بودن، ساز گاری و گرابرونخویی، 

آموود. جهووت بووه دسووت  98/0و  59/0، 65/0، 83/0 .95/0

بررسی اعتاار محتوایی این آزمون از هماستای بین دو فورم  

(، اسوتفاده  R) گرمشاهده( و فرم ارزیابی Sگزارش شخصی )

در عاموول  55/0شوود، کووه حووداکثر هماسووتای بووه میووزان  

در عامول سوازگاری    26/0یی و حداقل آن به میزان گرابرون

 بود. 

توسوط کرموی   ( پرسشنامه راهاردهای یادگیری اولین بوار  2

سوؤال   28سوؤال اسوت.    95( تهیه شده کوه حواوی   5395)

در دو سوط    دهوی سوازمان مانند راهاردهای تکرار، بسط و 

ساده و پیچیوده هماوی از راهاردهوای شوناختی محسووب      

سؤال که مربووط بوه راهاردهوای فراشوناختی      38. شوندمی

راهارد دانش کنترل خود و دانش کنترل  دودستههستند به 

ی راهاورد کنتورل خوود    هوا مؤلفوه . شووند میتقسیم  فرایند

ی راهاورد کنتورل   هوا مؤلفهاز تعهد، نارش و توجه،  عاارتند

ارزشویابی و نظوم    وی، کنتورل  زیو ربرناموه فرایند عاارتند از 

به صوورت پیوسوته از    هاسؤالیی به گوپاسخدهی. همچنین 

 گیرد.به روش لیکرت صورت می 0-6
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سوؤال   52( دارای 5392ایی )( پرسشنامه خیقیت صمدآق3

ی به صورت مخالفم و موافقم است. گذارنمرهباشد. شیوه می

( 5( به گزینه مخالفم نموره ) 52-50-9-6-3-5در سؤاالت )

-2شود و در سوؤاالت ) ( داده می0و به گزینه موافقم نمره )

( و بووه گزینووه 0( بووه گزینووه مخووالفم نمووره )2-5-8-8-55

 شود.( داده می5موافقم نمره )

در ایوون پووژوهش از پرسشوونامه هووای اسووتاندارد اسووتفاده   

 بوده است  ییو محتوا یاز نوع صور آنها ییرواگردیده که 

 

ه اسوت.  و خارگان قورار گرفتو   یداساتتن  50 دیکه مورد تائ

ناووا  وبوورای سوونجش پایووایی از روش ضووری  آلفووای کوور  

 92/0و  90/0، 98/0شده است که به ترتیو  اعوداد   استفاده

افوزار  شوده از طریوق نورم   آوریهای جمو  دادهبه دست آمد. 

SPSS  تحلیل گردید. 25نسخه 

 یافته ها

درصود   2/25درصد پسوران و   5/63نمونه آماری شامل      

دختران می باشد. اطیعات توصیفی متغیرهای پوژوهش بوه   

 می باشد. 5شر  جدول 

 . اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 متغیرهای پژوهش کمترین بیشترین میانگین داردانحراف استان

  نژندیروان 1 16 61112 9117

 

 های شخصیتیویژگی

 گراییبرون 9 19 69192 91.7

 گشودگی 9 16 61179 9172

 مقبولیت 9 14 .6211 ..91

 وجدانی بودن 9 47 69141 9149

 راهبردهای یادگیری راهبردها 142 164 614129 161142

 خالقیت خالقیت 1 16 9111 1197

 -هوا از آزموون کلمووگروف   جهت بررسی نرمال بوودن داده 

نتای  نشان داد با توجه بوه اینکوه    اسمیرنوف استفاده شد.

سط  معناداری به دسوت آموده بیشوتر از سوط  بحرانوی      

(0406P<بود می )  هوا  توان نتیجه گرفت کوه هماوی داده

ی پارامتریووک هووای آمووارتوووان از روشنرمووال بوووده و مووی

 استفاده کرد.

جهت پاسخاویی به پیش بینی خیقیت بر اساه ویژگوی  

هووای شخصوویتی و راهاردهووای یووادگیری از روش آموواری 

تحلیوول رگرسوویون چنوود متغیووره اسووتفاده شوود. ابتوودا    

های تحلیول رگرسویون )بررسوی هوم خطوی و      فرضپیش

استقیل خطاها( ارائه و پس از آن نتای  به دسوت آموده از   

یل رگرسیون ارائه شد که برای راهاردهوای یوادگیری   تحل

و برای بازبودن  258/5برابر  VIFو  898/0مقدار تولرانس 

 5و برون گرایی نیز مقادیر عامل تورم و واریانس بزرگتر از 

بود؛ لذا هم خطی کم بین متغیرهوا موجوود بوود.همچنین    

 باشد.است که مناس  می 2/0میزان تولرانس بیش از 

 

 نیواتسون، آزمون استقیل خطاها )تفاوت بو  نیدورب آماره

  ۀشده توسط معادل ینیبشیپ ریو مقاد یواقع ریمقاد

 نیآزمون دورب ۀ( را انجام داده و چون مقدار آمارونیرگرس

قوورار دارد فوورض وجووود  6/2تووا  6/5 ۀواتسووون در فاصوول

 ونیاز رگرسو  توانیو م شودیخطاها رد م نیب یهماستا

انجوام   اتیاز فرضو  یکو یفورض   نیو چوون ا  کورد اسوتفاده  

آمواره دوربوین واتسوون بورای      .(2)جودول  است ونیرگرس

بدست آمد که در بازه مطلوب قورار   598/5متغیر خیقیت 

 داشت.

بووه روش  انسیوووار لیووالزم بووه ذکوور اسووت کووه در تحل 

محاساه و  ینیبشیدر پ رهایاز متغ کیسهم هر ، گامبهگام

میک را داشوته باشوند    ریمتغ ینیبشیتوان پ کهیدرصورت

صوورت از مودل حوذف     نیو ا ریغبه مدل اضافه شده و در 

بودن،  یو وجدان تیمقاول ،ینژندروان یرهایمتغ شوند؛یم

 ینو یبشیدر پو  یانود نقشو  هستند که نتوانسته ییرهایمتغ

 داشته باشند. تیخیق
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 های شخصیتیو ویژگی ردهای یادگیریبر اساس راهب خالقیتگام بهنتایج تحلیل رگرسیون گام. 6جدول 

 های تغییر یافتهآماره

مجذور 
R 

ل
تعدی

شده
 

مجذور 
R

 

R
مدل 

 

ی 
معنادار

F 
تغییر 

یافته
 

D
f2

 

D
f1

 

F 
تغییر یافته

 

مجذور 
R

 
 

تغییر یافته
 

 راهبردهای یادگیری 111/4 4/.12 124/4 4/.12 116/14 1 661 444/4

 باز بودن 192/4 662/4 664/4 4/.49 116/19 1 664 444/4

 گراییبرون 179/4 619/4 647/4 461/4 714/9 1 617 444/4

توان ضری  هماستای، مجوذور ضوری    ( می2در جدول )

شووده ضووری  هماسووتای را هماسووتای و مجووذور تعوودیل

توان در ستون مجوذور ضوری    مشاهده کرد. همچنین می

شده مشاهده کرد که پس از آنکه نمرات هماستای تعدیل

تغیرهای پیش بین وارد معادله شدند باز بودن، سازگاری م

درصد قوادر   28به میزان  و ساک هویت سردرگم اجتنابی

در نمونووه حاضوور بودنوود. سووهم  بینووی خیقیووتبووه پوویش

در  بینوی خیقیوت  اختصاصی هر یک از متغیرها در پویش 

تغییر یافته ذکور شوده اسوت. در سوتون      Rستون مجذور 

بووده کوه    000/0داری برابور بوا   داری میوزان معنوی  معنی

 صورت بدین باشد.داری این تغییرات مینمایانار معنی

 توان اظهار کرد که فرضیه پژوهش پذیرفته شده است.می

بتوا    ی( مقودار ضورا  3ارائه شده در جودول )   یمطابق نتا

 ی(، بورا β=0420) 0420برابر بوا   یریادگی یراهاردها یبرا

( و β=0432) 0432برابر با  دیدباز بودن نسات به تجارب ج

( اسوت کوه بوه    β=0425) 0425برابور بوا    یوی گرابرون یبرا

در  تیو خیق نیوی و تا ینو یبشیصورت معنادار قادر بوه پو  

معناسوت کوه بوه     نیها به اداده نی. اباشدیحاضر م ونهنم

 یدر انحوراف اسوتاندارد راهاردهوا    رییو واحود تغ  کی یازا

-20/0 زانیبه م  یبه ترت ییگراباز بودن و برون ،یریادگی

 ریو در انحراف اسوتاندارد متغ  رییدرصد تغ 25/0و  -32/0، 

 .شودیم جادیمیک ا

 بینی خالقیتمربوط به نتایج ضرایب بتا جهت پیش .4جدول 

 سطح معناداری tآماره  بتا خطای معیار B متغیرها

 444/4 4/.14  647/4 1/12. ثابت

 444/4 926/6 -14/4 114/4 6.9/1 راهبردهای یادگیری

 444/4 1.1/6 -46/4 4.9/4 1.7/1 باز بودن

 444/4 629/1 61/4 446/4 417/1 گراییبرون

تی بوا  یجهت بررسی خرده مولفه های ویژگی های شخصو 

خیقیت دانش آموزان از روش هماستای پیرسون استفاده 

 ( ارائه شده است.2شد که نتای  آن در جدول )

 یژگیهای شخصیت و راهبرهای یادگیری با خالقیت . همبستگی و1جدول 

 معناداری خالقیت مولفه ها

 .4144 -41192 نژندیروان

 41444 41619 گراییبرون

 41444 41469 باز بودن )گشودگی(

 41411 41127 مقبولیت

 41441 41669 وجدانی بودن

 41444 41111 راهبردهای یادگیری

( نشوان  2ده در جودول ) هوای ارائوه شو   گونه که دادههمان

آمووزان  دهد بین نمره روان رنجوری با خیقیوت دانوش  می

دوره متوسووطه دوم بجنووورد رابطووه وجووود دارد. میووزان   

که  باشدمی -585/0نژندی و خیقیت هماستای بین روان

باشد. بودین معنوی کوه    ها میبیانار رابطه معکوه بین آن

یوت کواهش   نژنودی بواالتر بورود، خیق   روان نموره هر چوه  

با توجه به اینکه سط  معناداری بوه دسوت آموده     یابد.یم

توان نتیجوه  باشد میمی (>0405P) کمتر از سط  بحرانی

آمووزان  در دانوش  گرفت که بین روان رنجوری با خیقیوت 

بنوابراین بوا   ؛ دوره متوسطه دوم بجنورد رابطه وجوود دارد 

ه تووان اظهوار داشوت کو    توجه به نتای  به دست آمده موی 

 ید شده است.تائفرضیه پژوهشی 
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نشوان   (2ارائوه شوده در جودول )    هوای داده کوه  اونههمان

آموزان رابطه دانش تیبا خیق یینمره برونارا نیب دهدیم

 تیو و خیق یوی گرابورون  نیب یهماستا زانیوجود دارد. م

 نیبو  میرابطوه مثاوت و مسوتق    اناریکه ب باشدیم 228/0

 یوی گراهر چوه نموره بورون    که یمعن نی. بدباشدیها مآن

بوا توجوه بوه     نیبنوابرا  ابد؛ییم شیافزا تیباالتر برود خیق

سوط    نکوه یبوه دسوت آموده و بوا توجوه بوه ا       یهماستا

( >0405P) یبه دست آمده کمتر از سط  بحران یمعنادار

بوا   یوی برونارا نیگرفوت کوه بو    جوه ینت تووان یمو  باشدیم

رابطوه   ردجنومتوسطه دوم ب دورهآموزان در دانش تیخیق

 وجود دارد.

( نشوان  28ارائوه شوده در جودول )    هایداده که اونههمان

 دورهآمووزان  دانوش  تیو نمره باز بودن با خیق نیب دهدیم

 یهماسوتا  زانیمتوسطه دوم بجنورد رابطه وجود دارد. م

رابطوه   اناریو که ب باشدیم 326/0 تیباز بودن و خیق نیب

کوه هور    یمعنو  نی. بدباشدیها مآن نیب میمثات و مستق

 ابود؛ ییمو  شیافوزا  تیو چه نمره باز بودن باالتر بورود خیق 

به دست آمده و با توجه بوه   یبا توجه به هماستا نیبنابرا

 یبه دست آمده کمتر از سط  بحران یسط  معنادار نکهیا

(0405P<م )هیکوه فرضو   گرفوت  جوه ینت تووان یمو  باشدی 

 شده است. دیتائ یپژوهش

( نشوان  2ارائوه شوده در جودول )    هوای داده کوه  اونههمان

بوودن بوا    یوجدان و تیبا خیق تینمره مقاول نیب دهدیم

متوسطه دوم بجنورد رابطوه  دوره آموزان در دانش تیخیق

 تیو و خیق تیو مقاول نیبو  یهماسوتا  زانیوجود دارد. م

 تیو بوودن و خیق  یوجدان نیب یهماستا زانیمو  558/0

 میرابطه مثات و مستق ارانیکه ب باشدیم باشدیم 226/0

و  تینمره مقاول هکه هر چ یمعن نی. بدباشدیها مآن نیب

 نیبنابرا ابد؛ییم شیافزا تیبودن باالتر برود خیق یوجدان

 نکوه یبه دست آمده و با توجوه بوه ا   یبا توجه به هماستا

 یبوه دسوت آموده کمتور از سوط  بحرانو       یسط  معنادار

(0406P<م )هیگرفوت کوه فرضو    جوه ینت تووان یمو  باشدی 

 شده است. دیتائ یپژوهش

( نشوان  2ارائه شده در جودول )  هایداده که اونههمان

در  تیو بوا خیق  یریادگیو  ینموره راهاردهوا   نیبو  دهدیم

 نیبو  یهماسوتا  زانیو آمووزان رابطوه وجوود دارد. م   دانش

 اناریو که ب باشدیم 255/0 تیو خیق یریادگی یراهاردها

کوه   یمعن نی. بدباشدیها مآن نیب میرابطه مثات و مستق

 تیو خیق ،بواالتر بورود   یریادگیو  یهر چه نمره راهاردهوا 

بوه دسوت    یبا توجه به هماسوتا  نیبنابرا ابد؛ییم شیافزا

بوه دسوت آموده     یسط  معنوادار  نکهیآمده و با توجه به ا

اظهوار   تووان یم باشدی( م>0405P) یکمتر از سط  بحران

 است.شده  دیتائ یپژوهش هیداشت که فرض

 بحث و نتیجه گیری

هدف پوژوهش حاضور پیشواینی خیقیوت بور اسواه       

ویژگیهای شخصیتی و راهاردهوای یوادگیری بوود. نتوای      

پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصویتی و راهاردهوای   

یادگیری با خیقیت رابطه مثاتی دارند و تووان پیشواینی   

 آن را دارا می باشند.  

 نیمو ی نو رهنما یلواتص هاینتیجه این فرضیه با پژوهش

ابوورازه و همکوواران (، 5385رشوویدی و مقوودمی ) ،(5388)

و  انیوومی(، کر5386آرووار و همکوواران ) یغفووور، (5385)

، (5382و کمووال اصوول )  یاتیشوواما، (5386همکوواران )

، (5382و همکواران )  یصلح، (5382) یروزآبادیف یسادات

و همکواران   یشو یکینتور قر ، (5383و همکاران ) یمحمد

زارع و (، 2059، علوی ) (5398) یجوکار و الاورز  ،(5380)

 ،(2056کامپوه  و همکواران ) -مونتل(، 2059) باو ن یفل

و  (2055نانگ و اسوترنارگ  ) ، (2052پاشلر و همکاران )

همسوو موی باشود. یافتوه هوای       ( 2008)  یسانگ و چوو 

نسو  و همکواران    نیحسو تحقیوق    ینتاپژوهش حاضر با 

هرچوه افوراد از   ارد که نشان دادنود  نیز مطابقت د( 5392)

بیشتر قرار داشتند،  یدر سط  باالتر تیخیق زانیلحاظ م

 .کردند یسط  باال استفاده م یریادگی یاز راهاردها

 (5396) انیو الماسو  ییرضوا نتای  پژوهش با یافتوه هوای   

مطابقت ندارد. این پژوهشاران به این نتیجه دست یافتند 

، ی منفواوت فاده از راهاردهوا اسوت خیقیت افراد بر حسو   

همچنوین بوا نتوای  پوژوهش      .ندارنود تفواوت معنوی داری   
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گزارش کرد نیز همسویی ندارد که ( 2056)  نسنیستیکر

 یداری رابطه معنو  تیخیق ی وریادگی یراهاردها نیکه ب

و فریدل و رود  ( 2053)  یو شرل یتسا  ینتا وجود ندارد.

بواهم   یریادگیو  یو ساکها تینشان داد که خیق (2005)

رند که با یافته های پوژوهش حاضور مغوایرت    ندا یرابطه ا

 دارد. 

بووین  (5385ابوورازه و همکوواران ) یهووا افتووهیافتووه هووای ی

برونارایی و خیقیت رابطه معناداری نیافوت کوه بوا نتوای      

آروار و   یغفوور پژوهش حاضر همسوو نموی باشود. نتوای      

 یهوووا یژگوووی( نشوووان داد از ابعووواد و5386همکووواران )

 تیو مسووئول )مقاولیووت( بووودن ریدلپووذ ینبوو ،یتیشخصوو

که بوا   رابطه وجود ندارد تیبا خیق ی )وجدانی بودن(ریپذ

نتای  پژوهش اخیر مطابقت نودارد؛ همچنوین بوین یافتوه     

 فقوط ابعواد   که نشان دادند( 2059باو  ) ن یزارع و فلهای 

کننوده   ینو یب شیپ یشناس فهیو وظ ییبرونارا ،یگشودگ

، با یافته های این پژوهش مغایرت باشند یافراد م تیخیق

 وجود دارد. 

تنهوا ابعواد   ( نشان داد کوه  2008)  یپژوهش سانگ و چو

بور عملکورد    یمثاوت معنوادار   ریتار ییبرونارا و یگشودگ

که مغوایر یافتوه هوای پوژوهش حاضور       خیقانه افراد دارند

 است.

رشوود  بووهاسووت و  یچندبعوود یاموور یلیتحصوو شوورفتیپ

دارد.  یبستای فراگیر و عاطف یشناخت ،یفرهنا ،یعاجتما

و  یذهنو  یهوا ییتوانا ریتوثر  از محققوان بور   یاریاگرچه بس

 (،5383و همکواران   یمحمد) دارند دیبر آن تثک یشناخت

 و،یوا پ) تیو و خیق یریادگیو ، ساک ریاخ یهایاما در بررس

اررگذار و  یرهایمتغ از زین (2052و همکاران  ی؛ نام2052

انوود.  شووده گووزارشی لیتحصوو شوورفتیتاوواط بووا پار یدارا

 دارد ارتاواط  تیو با خیق یریادگی یکهاسا خود نیهمچن

 آنجوایی  (. از2052همکاران   و یشانی؛ ا5383 ی ساجد)

 هوایی تفواوت  دارای مختلفشخصیتی  ابعاد در هاانسان که

 و هارغات ها، استعدادها،توانایی در هاتفاوت این و هستند

 شوناخت  یابود، موی  نموود  افوراد  یتشخصو  در سورانجام 

در  هوا آن هودایت  و آمووزان شخصویتی دانوش   هایویژگی

ها  آن تا آوردیم فراهم را امکان این مناس ، مسیرتحصیلی

 هوای یتصویح  و عییوق  با را مسائل آگاهی، و شناخت با

 و زندگی روانی محیط و روحی نظر از و داده تطایق خود

 آن در و سوازند  ایمن را خود تحصیلی و شغلی هایینهزم

 و گیرنود  کار به را خویش هایو مهارت هاییتوانا محیط،

برسوانند.   ظهوور  منصوه  بوه  را خوود  واقعوی  اسوتعدادهای 

 موجو   افوراد  شخصویتی  هوای ویژگوی  به بنابراین، توجه

 و مناسو   شوغلی  و تحصویلی  هایینهزمدر  هاآن هدایت

 یزشاران مو آموگردد. یم هاآن توانمندی و انایزه افزایش

و سوط    یریادگی یو توانند با شوناخت درسوت از سواکها   

 یریادگیو و  یآموزش طیو شرا طیمح ان،یدانشجو تیخیق

توا بوا بهاوود     آورنود  فوراهم  فراگیوران  یرا بورا  یمناساتر

 شورفت یپ یهوا  هنو یزم افراد، تیو خیق یریادگی یروشها

)هوشمندان مقدم فورد و   را استحکام بخشند شانیلیتحص

 .(5386شمس  

ویژگیهوای   بوین  بررسوی مشوخص شود کوه      نیدر ا نچو

رابطوه وجوود    ی و خیقیتریادگی یک هااسشخصیتی و 

شوود کوه بوه منظوور      موی  شونهاد یپمعلموان  لذا بوه   دارد

 یالاوها س،یتدر هناام سعی کنند دانش آموزان خیقیت

 فراگیور  یریادگی یبا ساک ها نمورد استفاده شا سیتدر

را مدنظر آنها  یفرد یتفاوتها ننیچباشد هم داشتهیق تطا

کار  را بهآموزانی که راهاردهای یادگیری دانش. قرار دهند

 ی دارنود، دهو خودسوازمان گیرند، به خوبی در کارهوای  می

کننود و بوا کوشوش و تویش     ی را رعایت میبندزمانآنان 

 پردازند.  یمفراوان به مطالعه 

 ییشناسووا قیوواز طر توانوودیوپوورورش موونظووام آموووزش

 یدارای هماسوتا  تیو کوه بوا خیق   یتیشخص یهایژگیو

را  یلیتحصو  یهوا محتووای دروه دوره  باشوند، یمثات مو 

 تیتا خیق ندینما میتنظ یلیتحص یهایژگیمطابق با آن و

نظوام   رودیانتظوار مو   نیرا به سط  باالتری برسانند؛ بنابرا

کوه در   یگونواگون  یهوا وپرورش، در کنار سونجش آموزش

بوه   زیرا ن یبخش آورد،یبه عمل م یلیتحص مقاط  مختلف

آمووزان اختصوا    دانوش  یتیو شخص یسنجش ابعاد روان
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آمووزان در جهوت   بتوانود بوه دانوش    قیو طر نیو دهد تا از ا

 رساند.   اریی ،یلیتحص شرفتیپ

و  بجنوورد محدود بودن جامعوه آمواری بوه شوهر     به دلیل 

 نیهمچنو  وی لیتحصو  دوره کیو به  محدود بودن پژوهش

احتیاط انجام  ید بابا  ینتا رییپذ میتعم ،یزمان ط مق کی

پژوهشوهای مشوابه در    شوود ی مو  شونهاد یپبنابراین . گیرد

زمانهوای   اور، ید نیو سون  یلیمقاط  تحص ار،یشهرهای د

 .ردیانجام پذ  ینتا رییپذ میو تعم سهیجهت مقا ارید
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Abstract: The purpose of this study was to predict students' creativity based on 

learning strategies and personality traits. Considering the aspect of goals, the 

research was an applied study and in terms of the method was descriptive-

correlation one. The statistical population of this study included all second-

graders students in Bojnourd city that 224 of 536 people were selected according 

to Cochran's formula and by random sampling method. Then, data were collected 

by Costa and McCarey personality traits (1985), Karami learning strategies 

(2002) and Samad Aghaee's creativity (2003) questionaries. Their validity was of 

formal and content type, and reliability was determined through Cronbach's alpha 

(0.87), (0.80) and (0.82), respectively. SPSS 21 was also used to analyze the data. 

Accordingly, research findings showed the openness, adaptability, and style of 

avoiding confusion identity were 27% which was able to predict creativity. The 

beta coefficients for learning strategies were roughly equal  to (β = 0.40), open to 

new experiences (β = 0.32) and for extraversion equal to (β = 0.21)that indicated 

to be meaningfully predictable of creativity. 
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