مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دهم ،ویژه نامه ی 89

پیش بینی خالقیت دانش آموزان بر اساس ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای یادگیری
ابراهیم دهقان زاده :دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی ،واحد بجنوورد ،دانشوااه آزاد اسویمی ،بجنوورد،
ایران.
بهرنگ اسماعیلی شاد* :عضو هیات علمی ،گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشااه آزاد اسیمی ،بجنورد ،ایران.

چكیده :هدف پژوهش ،پیش بینی خیقیوت دانوش آمووزان بور اسواه راهاردهوای یوادگیری و ویژگویهوای
شخصیت ی بود .پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی از نوع هماسوتای بوود .جامعوه آمواری
شامل کلیه دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر بجنورد به تعداد  635نفر بود که  222نفر طاق فرمول کوکران
و به شیوه نمونهگیری تصادفی طاقهای انتخاب شد .دادهها توسط سه پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو کاستا
و مک کری ( ،)5896راهاردهای یادگیری کرمی ( )5395و خیقیت صومدآقایی ( )5392جمو آوری شود کوه
رو ایی آنها از نوع صوری و محتوایی بود و پایایی از طریق آلفای کروناوا بوه ترتیو ( )0/90( ،)0/98و ()0/92
برآورد گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  spss21استفاده شد .یافته ها نشوان داد ویژگوی هوای بواز
بودن ،سازگاری و ساک هویت سردرگم اجتنابی به میزان  28درصد قادر به پیشبینوی خیقیوت بودنود .مقودار
ضرای بتا برای راهاردهای یادگیری برابر با ( ،)β=0420برای باز بودن نسات به تجارب جدید برابر با ()β=0432
و برای برونگرایی برابر با ( )β=0425است که به صورت معنادار قادر به پیشبینی خیقیت میباشد.
واژگان کلیدی :ویژگیهای شخصیتی ،راهاردهای یادگیری ،خیقیت ،دانش آموزان.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیات علمی ،گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشااه آزاد اسیمی ،بجنورد ،ایران.
Email: esmaeili@bojnourdiau.ac.ir
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روان آزرده خویی) (Nبه تمایل فرد برای تجربه اضوطراب،

مقدمه
در جهان امروز باالترین و بهترین تولید برای کشورهایی

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

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

حرمت نفس پایین برمیگردد .برونارایی) (Eبه تمایل فرد

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

برای مثات بودن ،جرات طلای ،پرانرنی بوودن و صومیمت

پرورش آن را در دانشآموزان نشوان مویدهود .شوناخت و

اطویق مویگوردد .گشوودگی) (Oبوه تمایول فورد بورای

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

کنجکواوی ،عشوق بوه هنور ،هنرمنودی ،انعطوافپوذیری و

افراد بتوانند بار مهمی از وظایف و مسوئولیتهوای علموی،

خردورزی گفته میشود .مقاولیت) (Aبه تمایل فرد بورای

فرهنای و اجتماعی جامعه را بر دوش بکشند .خیقیت بوه

بخشووندگی ،مهربووانی ،سووخاوت ،هموودلی و همفکووری،

عنوان یک نیاز عالیه بشری عاارت است از تحوالت دامنهدار

نوعدوستی و اعتماد ورزی مربوط میشود .وظیفوهشناسوی

و جهشی در فکر و اندیشه انسان (جهانیان .)5386

) (Cبه تمایل فرد برای مونظم بوودن ،کارآمودی ،قابلیوت

خیقیت ترکیای از قدرت ابتکار ،انعطاف پذیری و حساسیت

اعتماد و اتکا ،خود نظمبخشی ،پیشورفت موداری ،منطقوی

در برابر نظراتی است کوه فورد را قوادر مویسوازد بوه نتوای

بودن و آرام بودن برمیگردد (شاکریان و همکاران .)5380

مولدی بیندیشد که حاصل آن رضوایت فوردی و خشونودی

یکی از عواملی که با ویژگویهوای شخصویتی افوراد مورتاط

دیاووران اسووت (عظوویم پووور و همکوواران  .)5385غال و

است ،راهاردهای یادگیری است .راهاردهوای یوادگیری بوه

توصیفاتی که بر پایوه خیقیوت فورد طور مویشووند ،بور

روش هایی اشاره موی کنود کوه فراگیوران بورای یوادگیری و

ویژگویهوای شخصویتی وی متمرکوز گشوتهانود (ابورازه و

بخاطرسپردن مطال

درسی اسوتفاده موی کننود (رضوایی و

همکاران  .)5386خیقیت به صوورت مجموعوهای متوثرر از

همکاران  .)5382راهاردهای یادگیری همراه با رشد فرد به

عوامل مختلف نظیر شخصویت ،ننتیوک ،محویط اجتمواعی،

تدری به صورت ویژگی پایدار شخصویت در آموده و سوا

عوامل زیستی و فرهناوی اسوت (تووکلیحامود و همکواران

تفاوتهای فردی در حوزههای شناختی ،اجتمواعی ،روابوط

.)5386

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

ویژگیهای شخصیتی عاارت است از «مجم سوازمانیافتوه

کل پاسخدهی بوه رویودادهای زنودگی مویشوود (عقیلوی و

واحدی متشکل از خصوصیّات نساتاً رابوت و پایودار کوه بور

نصیری .)5383

رویهووم یووک فوورد را از افووراد دیاوور متمووایز موویسووازد».

راهاردهای یادگیری بر کیفیت یوادگیری توثریر مویگوذارد.

ویژگیهای شخصیتی بر رفتار و اعمال افراد مؤرر هستند و

شاگردان در حین یادگیری ،این راهاردها را به کار میگیرند

در بسیاری از موقعیوتهوا تعیوینکننوده رفتوار ،ناورش و

تا به اهداف آموزشی موردنظر دست یابند .یادگیرنودگان در

مهارتها میباشند (حمیدی و شیرزاد اسکی .)5386

هناام روبه رو شدن با انواع تکالیف یوادگیری از راهاردهوای

عوامل متعددی بر میزان خیقیت افراد تثریرگذار است اما بر

یووادگیری شخصووی اسووتفاده موویکننوود .درصووورتیکووه

اساه گزارش های علموی تثریرگوذاری هوی یوک بوه انودازه

دانش آموزان از نظر راهاردهوای یوادگیری ارزیوابی شووند و

تثریرهای مستقیم شخصیت بر خیقیوت نیسوت .اهمیوت و

آموزش باینند ،می توانند با شناختن ساک یوادگیری خوود

نقش تعیینکننده ویژگی های شخصیتی در خیقیت ،باعو

یادگیری مؤررتری داشته باشند .از سوی دیار معلموان نیوز

توجه روزافزون محققان به این حوزه شده است و شمار قابل

باید هناام تدریس به ایون راهاردهوا توجوه داشوته باشوند

توجهی از پژوهشها به بررسی ویژگیهای شخصویتی افوراد

(فرهوش و احمدی )5382؛ بر مانای این شناخت می تووان

خیق پرداخته است (فوالودند منصوری و همکاران .)5382

به فراگیران برای افزایش یوادگیری و تقویوت خودشوکوفایی

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

آنان کمک کرد (کسیدی  .)2052راهاردهای یادگیری بوه

در خصوصیات شخصیتی پن بعد اصولی را در نظور گرفوت.

راهاردهای شناختی (مرور ذهنی ،بسط دهی ،سازمان دهی)
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دهقان زاده و اسماعیلی شاد

راهاردهای فراشناختی (طر ریزی ،نظارت بر درک مطل و

جهت جمو آوری داده هوا از سوه پرسشونامه ویژگویهوای

خودنظم دهی) و راهاردهای مدیریت مناب (کموک طلاوی،

شخصیتی ،راهاردهای یادگیری و خیقیت استفاده شود)5 .

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

پرسشنامه ویژگی های شخصویتی از پرسشونامه  50سوؤالی

مرندی.)5380

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

یافته های علی ( )2059نشان داد که ابعاد بزرگ شخصویت

ارزیابی  6عامل اصلی (روان رنجوری ،برونگرایی ،گشودگی،

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

سازگاری ،وظیفهشناسی) شخصیت به کار مویرود .در هموه

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

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

دست یافتند که گشودگی ،برونارایی و وظیفه شناسی پیش

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

بینی کننده خوبی برای خیقیت افراد می باشند.

 )68نمرهگذاری بهصورت کوامیً مخوالفم ( ،)0مخوالفم (،)5

صلواتی و رهنمای نمین ( )5388نشان داد که بوین ویژگوی

خنثی ( ،)2مووافقم ( )3و کوامیً مووافقم ( )2مویباشود .در

های شخصیت با خیقیت و منا کنتورل درونوی در دانوش

هنجاریووابی آزمووون  NEOکووه توسووط گروسووی فرشووی و

آموزان دختر متوسطه دوره دوم ،رابطه معناداری وجود دارد.

همکاران ( )5390روی نمونهای با حجم  2000نفور از بوین

همچنین مشخص شد از بویم عوامول شخصویت ،بعود روان

دانشجویان دانشااه های تاریز ،شیراز و دانشوااههوای علووم

رنجور خویی با منا کنترل درونوی و خیقیوت هماسوتای

پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضری هماستای  6بعود

منفی دارند .اما بقیه عوامل شخصیت با منا کنترل درونوی

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

و خیقیت هماستای مثات دارند.

آلفای کروناا در هور یوک از عوامول اصولی روان آزردگوی

از آن جا که خیقیوت مویتوانود تحوتتوثریر ویژگویهوای

خویی ،برونگرایی ،باز بودن ،ساز گاری و باوجدانی به ترتی

شخصیتی و راهاردهای یادگیری قرار گیرد و همچنین نظر

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

به اهمیت دوران نوجوانی در قوام شخصیت انسان و با توجه

بررسی اعتاار محتوایی این آزمون از هماستای بین دو فورم

به اینکه دنیای آینده ،شوهروندانی خویق و نووآور را طلو

گزارش شخصی ( )Sو فرم ارزیابی مشاهدهگر ( ،)Rاسوتفاده

مویکنود ،پوژوهش حاضور بوه دناوال بررسوی رابطوه بوین

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

ویژگی های شخصیتی و راهاردهوای یوادگیری بوا خیقیوت

برونگرایی و حداقل آن به میزان  0/26در عامول سوازگاری

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

بود.

آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در این رابطه وجود

 )2پرسشنامه راهاردهای یادگیری اولین بوار توسوط کرموی

دارد و تحقیق مشابهی که به تایین رابطه ایون سوه متغیور

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

پرداخته باشد ،انجام نارفته اسوت .از ایون رو سوؤال اصولی

مانند راهاردهای تکرار ،بسط و سوازمان دهوی در دو سوط

پژوهش حاضر این است که"آیوا ویژگوی هوای شخصویتی و

ساده و پیچیوده هماوی از راهاردهوای شوناختی محسووب

راهاردهای یادگیری قادر به پیشاینی خیقیت دانشآموزان

میشوند 38 .سؤال که مربووط بوه راهاردهوای فراشوناختی

هستند؟".

هستند به دودسته راهارد دانش کنترل خود و دانش کنترل

مواد و روش ها

فرایند تقسیم می شووند .مؤلفوه هوای راهاورد کنتورل خوود

پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و از لحواظ روش

عاارتند از تعهد ،نارش و توجه ،مؤلفههوای راهاورد کنتورل

پژوهش ،توصیفی از نووع هماسوتای اسوت .جامعوه آمواری

فرایند عاارتند از برناموهریوزی ،کنتورل و ارزشویابی و نظوم

شامل کلیه دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر بجنورد بوه
تعداد  635نفر میباشد .طاق فرمول کووکران حجوم نمونوه

دهی .همچنین پاسخگویی به سؤالها به صوورت پیوسوته از
 6-0به روش لیکرت صورت میگیرد.

 222نفرشد .روش نمونه گیوری تصوادفی طاقوه ای اسوت.
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 )3پرسشنامه خیقیت صمدآقایی ( )5392دارای  52سوؤال

که مورد تائید  50تن اساتید و خارگان قورار گرفتوه اسوت.

می باشد .شیوه نمرهگذاری به صورت مخالفم و موافقم است.

بوورای سوونجش پایووایی از روش ضووری آلفووای کووروناووا

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

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

و به گزینه موافقم نمره ( )0داده می شود و در سوؤاالت (-2

به دست آمد .دادههای جمو آوریشوده از طریوق نورمافوزار

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

 SPSSنسخه  25تحلیل گردید.

موافقم نمره ( )5داده میشود.

یافته ها

در ایوون پووژوهش از پرسشوونامه هووای اسووتاندارد اسووتفاده

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

گردیده که روایی آنها از نوع صوری و محتوایی بوده است

دختران می باشد .اطیعات توصیفی متغیرهای پوژوهش بوه
شر جدول  5می باشد.

جدول .1اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

رواننژندی

1

16

61112

9117

برونگرایی

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

ویژگیهای شخصیتی

جهت بررسی نرمال بوودن دادههوا از آزموون کلمووگروف-

آماره دوربین واتسون ،آزمون استقیل خطاها (تفاوت بوین

اسمیرنوف استفاده شد .نتای نشان داد با توجه بوه اینکوه

مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادلۀ

سط معناداری به دسوت آموده بیشوتر از سوط بحرانوی

رگرسیون) را انجام داده و چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین

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

واتسووون در فاصوولۀ  5/6تووا  2/6قوورار دارد فوورض وجووود

نرمووال بوووده و موویتوووان از روشهووای آموواری پارامتریووک

هماستای بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسویون

استفاده کرد.

اسوتفاده کورد چوون ایون فورض یکوی از فرضویات انجوام

جهت پاسخاویی به پیش بینی خیقیت بر اساه ویژگوی

رگرسیون است (جودول .)2آمواره دوربوین واتسوون بورای

هووای شخصوویتی و راهاردهووای یووادگیری از روش آموواری

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

تحلیوول رگرسوویون چنوود متغیووره اسووتفاده شوود .ابتوودا

داشت.

پیشفرض های تحلیول رگرسویون (بررسوی هوم خطوی و

الزم بووه ذکوور اسووت کووه در تحلیوول واریووانس بووه روش

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

گامبهگام ،سهم هر یک از متغیرها در پیشبینی محاساه و

تحل یل رگرسیون ارائه شد که برای راهاردهوای یوادگیری

درصورتیکه توان پیشبینی متغیر میک را داشوته باشوند

مقدار تولرانس  0/898و  VIFبرابر  5/258و برای بازبودن

به مدل اضافه شده و در غیر ایون صوورت از مودل حوذف

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

میشوند؛ متغیرهای رواننژندی ،مقاولیت و وجدانی بودن،

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

متغیرهایی هستند که نتوانستهانود نقشوی در پویشبینوی

میزان تولرانس بیش از  0/2است که مناس میباشد.

خیقیت داشته باشند.
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جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام خالقیت بر اساس راهبردهای یادگیری و ویژگیهای شخصیتی

R

مدل

مجذور R

مجذور  Rتغییر یافته

 Fتغییر یافته

Df1

برونگرایی

4/179

4/619

4/647

4/461

9/714

1

617

4/444

Df2

باز بودن

4/192

4/662

4/664

4/49.

19/116

1

664

4/444

معناداری  Fتغییر

راهبردهای یادگیری

4/111

4/12.

4/124

4/12.

14/116

1

661

4/444

یافته

مجذور  Rتعدیلشده

آمارههای تغییر یافته

در جدول ( )2می توان ضری هماستای ،مجوذور ضوری

میتوان اظهار کرد که فرضیه پژوهش پذیرفته شده است.

هماسووتای و مجووذور تعوودیلشووده ضووری هماسووتای را

مطابق نتای ارائه شده در جودول ( )3مقودار ضورای بتوا

مشاهده کرد .همچنین می توان در ستون مجوذور ضوری

برای راهاردهای یادگیری برابر بوا  ،)β=0420( 0420بورای

هماستای تعدیل شده مشاهده کرد که پس از آنکه نمرات

باز بودن نسات به تجارب جدید برابر با  )β=0432( 0432و

متغیرهای پیش بین وارد معادله شدند باز بودن ،سازگاری

برای برونگرایوی برابور بوا  )β=0425( 0425اسوت کوه بوه

و ساک هویت سردرگم اجتنابی به میزان  28درصد قوادر

صورت معنادار قادر بوه پویشبینوی و تایوین خیقیوت در

بووه پوویشبینووی خیقیووت در نمونووه حاضوور بودنوود .سووهم

نمونه حاضر میباشد .این دادهها به این معناسوت کوه بوه

اختصاصی هر یک از متغیرها در پویشبینوی خیقیوت در

ازای یک واحود تغییور در انحوراف اسوتاندارد راهاردهوای

ستون مجذور  Rتغییر یافته ذکور شوده اسوت .در سوتون

یادگیری ،باز بودن و برونگرایی به ترتی به میزان -0/20

معنیداری میوزان معنویداری برابور بوا  0/000بووده کوه

 -0/32 ،و  0/25درصد تغییر در انحراف اسوتاندارد متغیور

نمایانار معنیداری این تغییرات میباشد .بدینصورت

میک ایجاد میشود.

جدول  .4مربوط به نتایج ضرایب بتا جهت پیشبینی خالقیت
متغیرها

B

خطای معیار

بتا

آماره t

سطح معناداری

ثابت

12/.1

4/647

4/14.

4/444

راهبردهای یادگیری

1/6.9

4/114

-4/14

6/926

4/444

باز بودن

1/1.7

4/4.9

-4/46

6/1.1

4/444

برونگرایی

1/417

4/446

4/61

1/629

4/444

جهت بررسی خرده مولفه های ویژگی های شخصویتی بوا

دوره متوسووطه دوم بجنووورد رابطووه وجووود دارد .میووزان

خیقیت دانش آموزان از روش هماستای پیرسون استفاده

هماستای بین رواننژندی و خیقیت  -0/585میباشد که

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

بیانار رابطه معکوه بین آنها میباشد .بودین معنوی کوه

جدول  .1همبستگی ویژگیهای شخصیت و راهبرهای یادگیری با خالقیت

هر چوه نموره رواننژنودی بواالتر بورود ،خیقیوت کواهش

مولفه ها

خالقیت

معناداری

رواننژندی

-41192

4144.

برونگرایی

41619

41444

باز بودن (گشودگی)

41469

41444

گرفت که بین روان رنجوری با خیقیوت در دانوشآمووزان

مقبولیت

41127

41411

دوره متوسطه دوم بجنورد رابطه وجوود دارد؛ بنوابراین بوا

وجدانی بودن

41669

41441

راهبردهای یادگیری

41111

41444

توجه به نتای به دست آمده مویتووان اظهوار داشوت کوه

همانگونه که دادههوای ارائوه شوده در جودول ( )2نشوان

مییابد .با توجه به اینکه سط معناداری بوه دسوت آموده
کمتر از سط بحرانی ( )P<0405میباشد میتوان نتیجوه

فرضیه پژوهشی تائید شده است.

میدهد بین نمره روان رنجوری با خیقیوت دانوشآمووزان

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،ویژه نامه ی89

پیش بینی خالقیت دانش آموزان بر...

301

هماناونه کوه دادههوای ارائوه شوده در جودول ( )2نشوان

هماناونه که دادههای ارائه شده در جودول ( )2نشوان

میدهد بین نمره برونارایی با خیقیت دانش آموزان رابطه

میدهد بوین نموره راهاردهوای یوادگیری بوا خیقیوت در

وجود دارد .میزان هماستای بین بورونگرایوی و خیقیوت

دانشآمووزان رابطوه وجوود دارد .میوزان هماسوتای بوین

 0/228میباشد که بیانار رابطوه مثاوت و مسوتقیم بوین

راهاردهای یادگیری و خیقیت  0/255میباشد که بیوانار

آنها میباشد .بدین معنی که هر چوه نموره بورونگرایوی

رابطه مثات و مستقیم بین آنها میباشد .بدین معنی کوه

باالتر برود خیقیت افزایش مییابد؛ بنوابراین بوا توجوه بوه

هر چه نمره راهاردهوای یوادگیری بواالتر بورود ،خیقیوت

هماستای بوه دسوت آموده و بوا توجوه بوه اینکوه سوط

افزایش مییابد؛ بنابراین با توجه به هماسوتای بوه دسوت

معناداری به دست آمده کمتر از سط بحرانی ()<P0405

آمده و با توجه به اینکه سط معنواداری بوه دسوت آموده

میباشد مویتووان نتیجوه گرفوت کوه بوین برونارایوی بوا

کمتر از سط بحرانی ( )<P0405میباشد میتووان اظهوار

خیقیت در دانشآموزان دوره متوسطه دوم بجنورد رابطوه

داشت که فرضیه پژوهشی تائید شده است.

وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری

هماناونه که داده های ارائوه شوده در جودول ( )28نشوان

هدف پوژوهش حاضور پیشواینی خیقیوت بور اسواه

میدهد بین نمره باز بودن با خیقیوت دانوشآمووزان دوره

ویژگیهای شخصیتی و راهاردهوای یوادگیری بوود .نتوای

متوسطه دوم بجنورد رابطه وجود دارد .میزان هماسوتای

پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصویتی و راهاردهوای

بین باز بودن و خیقیت  0/326میباشد که بیوانار رابطوه

یادگیری با خیقیت رابطه مثاتی دارند و تووان پیشواینی

مثات و مستقیم بین آنها میباشد .بدین معنوی کوه هور

آن را دارا می باشند.

چه نمره باز بودن باالتر بورود خیقیوت افوزایش موییابود؛

نتیجه این فرضیه با پژوهشهای صلواتی و رهنمای نموین

بنابراین با توجه به هماستای به دست آمده و با توجه بوه

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

اینکه سط معناداری به دست آمده کمتر از سط بحرانی

( ،)5385غفوووری آرووار و همکوواران ( ،)5386کریمیووان و

( )<P0405میباشد مویتووان نتیجوه گرفوت کوه فرضویه

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

پژوهشی تائید شده است.

ساداتی فیروزآبادی ( ،)5382صلحی و همکواران (،)5382

هماناونه کوه دادههوای ارائوه شوده در جودول ( )2نشوان

محمدی و همکاران ( ،)5383کینتور قریشوی و همکواران

میدهد بین نمره مقاولیت با خیقیت و وجدانی بوودن بوا

( ،)5380جوکار و الاورزی ( ،)5398علوی ( ،)2059زارع و

خیقیت در دانشآموزان دوره متوسطه دوم بجنورد رابطوه

فلین باو ( ،)2059مونتل-کامپوه و همکواران (،)2056

وجود دارد .میزان هماسوتای بوین مقاولیوت و خیقیوت

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

 0/558و میزان هماستای بین وجدانی بوودن و خیقیوت

سانگ و چووی ( )2008همسوو موی باشود .یافتوه هوای

 0/226میباشد میباشد که بیانار رابطه مثات و مستقیم

پژوهش حاضر با نتای تحقیوق حسوین نسو و همکواران

بین آنها میباشد .بدین معنی که هر چه نمره مقاولیت و

( )5392نیز مطابقت دارد که نشان دادنود هرچوه افوراد از

وجدانی بودن باالتر برود خیقیت افزایش مییابد؛ بنابراین

لحاظ میزان خیقیت در سط باالتری قرار داشتند ،بیشتر

با توجه به هماستای به دست آمده و با توجوه بوه اینکوه

از راهاردهای یادگیری سط باال استفاده می کردند.

سط معناداری بوه دسوت آموده کمتور از سوط بحرانوی

نتای پژوهش با یافتوه هوای رضوایی و الماسویان ()5396

( )<P0406میباشد مویتووان نتیجوه گرفوت کوه فرضویه

مطابقت ندارد .این پژوهشاران به این نتیجه دست یافتند

پژوهشی تائید شده است.

خیقیت افراد بر حسو اسوتفاده از راهاردهوای منفواوت،
تفواوت معنوی داری ندارنود .همچنوین بوا نتوای پوژوهش
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کریستینسن ( )2056نیز همسویی ندارد که گزارش کرد

مسیرتحصیلی مناس  ،این امکان را فراهم میآورد تا آنها

که بین راهاردهای یادگیری و خیقیت رابطه معنوی داری

با شناخت و آگاهی ،مسائل را با عییوق و صویحیتهوای

وجود ندارد .نتای تسای و شرلی ( )2053و فریدل و رود

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

( )2005نشان داد که خیقیت و ساکهای یوادگیری بواهم

زمینههای شغلی و تحصیلی خود را ایمن سوازند و در آن

رابطه ای ندارند که با یافته های پوژوهش حاضور مغوایرت

محیط ،تواناییها و مهارتهای خویش را به کار گیرنود و

دارد.

اسوتعدادهای واقعوی خوود را بوه منصوه ظهوور برسوانند.

یافتووه هووای یافتووه هووای ابوورازه و همکوواران ( )5385بووین

بنابراین ،توجه به ویژگویهوای شخصویتی افوراد موجو

برونارایی و خیقیت رابطه معناداری نیافوت کوه بوا نتوای

هدایت آنها در زمینههای تحصویلی و شوغلی مناسو

پژوهش حاضر همسوو نموی باشود .نتوای غفووری آروار و

افزایش انایزه و توانمندی آنها میگردد .آموزشاران موی

همکووواران ( )5386نشوووان داد از ابعووواد ویژگو وی هوووای

توانند با شوناخت درسوت از سواکهای یوادگیری و سوط

شخص ویتی ،ب وین دلپووذیر بووودن (مقاولیووت) و مسووئولیت

خیقیت دانشجویان ،محیط و شرایط آموزشی و یوادگیری

پذیری (وجدانی بودن) با خیقیت رابطه وجود ندارد که بوا

مناساتری را بورای فراگیوران فوراهم آورنود توا بوا بهاوود

نتای پژوهش اخیر مطابقت نودارد؛ همچنوین بوین یافتوه

روشهای یادگیری و خیقیت افراد ،زمینوه هوای پیشورفت

های زارع و فلین باو ( )2059که نشان دادند فقوط ابعواد

تحصیلیشان را استحکام بخشند (هوشمندان مقدم فورد و

گشودگی ،برونارایی و وظیفه شناسی پیش بینوی کننوده

شمس .)5386

خیقیت افراد می باشند ،با یافته های این پژوهش مغایرت

چون در این بررسوی مشوخص شود کوه بوین ویژگیهوای

وجود دارد.

شخصیتی و ساک های یادگیری و خیقیت رابطوه وجوود

پژوهش سانگ و چوی ( )2008نشان داد کوه تنهوا ابعواد

دارد لذا بوه معلموان پیشونهاد موی شوود کوه بوه منظوور

گشودگی و برونارایی تاریر مثاوت معنواداری بور عملکورد

خیقیت دانش آموزان سعی کنند هناام تدریس ،الاوهای

خیقانه افراد دارند که مغوایر یافتوه هوای پوژوهش حاضور

تدریس مورد استفاده شان با ساک های یادگیری فراگیور

است.

تطایق داشته باشد همچنین تفاوتهای فردی آنها را مدنظر

پیشوورفت تحص ویلی امووری چندبعوودی اسووت و بووه رشوود

قرار دهند .دانش آموزانی که راهاردهای یادگیری را به کار

اجتماعی ،فرهنای ،شناختی و عاطفی فراگیر بستای دارد.

می گیرند ،به خوبی در کارهوای خودسوازماندهوی دارنود،

اگرچه بسیاری از محققوان بور توثریر تواناییهوای ذهنوی و

آنان زمانبندی را رعایت میکننود و بوا کوشوش و تویش

شناختی بر آن تثکید دارند (محمدی و همکواران ،)5383

فراوان به مطالعه میپردازند.

اما در بررسیهای اخیر ،ساک یوادگیری و خیقیوت (پیواو،

نظووام آموووزشوپوورورش موویتوانوود از طریووق شناسووایی

2052؛ نامی و همکاران  )2052نیز از متغیرهای اررگذار و

ویژگیهای شخصیتی کوه بوا خیقیوت دارای هماسوتای

دارای ارتاوواط بووا پیشوورفت تحص ویلی گووزارش شووده انوود.

مثات مویباشوند ،محتووای دروه دورههوای تحصویلی را

همچنین خود ساکهای یادگیری با خیقیوت ارتاواط دارد

مطابق با آن ویژگیهای تحصیلی تنظیم نمایند تا خیقیت

(ساجدی 5383؛ ایشانی و همکاران  .)2052از آنجوایی

را به سط باالتری برسانند؛ بنابراین انتظوار مویرود نظوام

که انسانها در ابعاد مختلفشخصیتی دارای تفواوتهوایی

آموزش وپرورش ،در کنار سونجشهوای گونواگونی کوه در

هستند و این تفاوتها در تواناییها ،استعدادها ،رغاتها و

مقاط مختلف تحصیلی به عمل میآورد ،بخشی را نیز بوه

سورانجام در شخصویت افوراد نموود موییابود ،شوناخت

سنجش ابعاد روانی و شخصیتی دانوش آمووزان اختصوا

ویژگیهای شخصویتی دانوشآمووزان و هودایت آنهوا در
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Prediction of Student Creativity upon Personality Traits and
Learning Strategies

Ebrahim Dehghanzadeh: M.A. Student, Department of Educational Sciences, Bojnourd
branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
Behrang Esmaeili Shad*: Faculty Member, Department of Educational Sciences,
Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

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 descriptivecorrelation one. The statistical population of this study included all secondgraders 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.
Key words: personality traits, learning strategies, creativity, Students.
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