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  چکیده 

تحصـیلی   گري انگیزش با هدف بررسی تأثیر پنج عاملی شخصیت بر خالقیت، با واسطه پژوهش حاضر

 آموزان انجـام گرفتـه اسـت.    انگیزشی، انگیزش بیرونی، تنظیم همانند شده و انگیزش درونی) در دانش (بی

هـاي شـهر شـیراز بـه روش      پسر دوره متوسطه) دبیرستان 197دختر و275آموز ( دانش 472بدین منظور 

هاي سـنجش خالقیـت    کنندگان در پژوهش ابزار اي انتخاب شدند. شرکت اي چند مرحله گیري خوشه نمونه

هـا   ودند. پایایی این ابزارعابدي، ابزار پنچ عاملی نئو، ابزار انگیزه تحصیلی گی والرند و بالنچارد را تکمیل نم

هـا نیـز تأییـد شـدند. نتـایج       سنجی محرز گردید. روایی این ابزار ي روش آلفاي کرونباخ و دوباره وسیله به

گرایی و باز بودن به تجربـه بـه    تحلیل مسیر نشان داد که از میان پنج عامل شخصیت، برون گرایی، وجدان

رنجورخویی بـه صـورت منفـی خالقیـت را       صورتی که روانکند. در  بینی می صورت مثبت خالقیت را پیش

هاي شخصیت و انگیزش رابطه وجود دارد. بدین  کند. دیگر یافته پژوهش نشان داد بین مؤلفه پیش بینی می

خویی به صورت منفـی انگیـزش    گرایی به صورت مثبت و روان رنجور صورت که باز بودن به تجربه و وجدان

  صـورت منفـی و روان   گرایـی بـه   انگیزشی توسط عامـل وجـدان   د. همچنین بیکر درونی را پیش بینی می

شد. در نهایت نتایج نشان داد که انگیزش توانسته بین پنج عامل  بینی می صورت مثبت پیش رنجورخویی به

توان گفت مکانیسـم رابطـه    هاي پژوهش می اي ایفا نماید. با توجه به یافته شخصیت و انگیزش نقش واسطه

  باشد. آموزان می هاي شخصیت و خالقیت ناشی از انگیزش تحصیلی دانش ؤلفهبین م

  رنجورخویی، گشودگی به تجربه، انگیزش درونی   : خالقیت، روانهاواژه کلید
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  مقدمه

پتانسیل و توانایی است که در فکر، اندیشه، قلـم، رفتـار و عمـل انسـان جلـوه پیـدا        1خالقیت

ي بسط، تربیت و شکوفایی این موهبت فراهم نگردد، انسان از یک نعمـت فـوق    کند و اگر زمینه می

ي اندیشمندان و محققان معتقدند که اساس قـدرت   ماند. امروزه همه العاده مهم و حیاتی محروم می

اشی از خالقیت اوست. خالقیت رمز اصلی و اساس پیشرفت و مانع وابستگی یک جامعه پویا انسان ن

ایی درخشان اسـت و اسـاس آسـایش و رفـاه      است. موهبت خالقیت گذرگاه با نشاط به سوي آینده

شناسـان درایـن    ). اکثـر روان 1378انسان در زندگی فردي و اجتماعی حال و آینده است (حسینی، 

؛ وینـر  1992 ،2ارند که خالقیت به دستاوردهاي تازه و ارزشمند اشاره دارد (ویسبرگمطلب توافق د

باشـد کـه    ) معتقد است، خالقیت فرآیند روانی مـی 2000( 4). آیزنک2007و رانکو، 2000، 3و کوپر

پـردازي و تولیـداتی    سـاختن اشـکال هنـري، نظریـه      سـازي،  سازي، مفهوم منجر به حل مسأله، ایده

  بدیع و یکتا باشند.  شود که   می

به این دلیل که خالقیت ویژگی برجسته و مطلوب است و یکی از آرزوهـاي بـزرگ آمـوزش و    

باشد، در این راستا شناسایی عوامل مؤثر بر خالقیت جامعـه را   آموزان خالق می پرورش تربیت دانش

برخـی از  بـا عوامـل مـؤثر بـر خالقیـت،       نمایـد. در ارتبـاط   براي رسیدن به این اهـداف کمـک مـی   

(مانند هـوش و اسـتعداد)، متغیرهـاي محیطـی (مثـل       اي از عوامل شناختی نظران مجموعه صاحبه

 پنج عامـل شخصـیت،   عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی) و متغیرهاي شخصیتی (مانند

  ).2000اند (آیزنک، دانسته مهمرهبري یا دیگر رهبري و...) را  هاي خود انگیزه درونی، ویژگی

هـاي   عامـل » روانشناسـی اجتمـاعی خالقیـت   «) در نظریه خود تحت عنـوان  2001( 5آمابلی 

هاي خالقانه، و انگیـزش را بـه عنـوان ابعـاد اساسـی خالقیـت معرفـی         هاي شناختی، مهارت مهارت

هاي شناختی و شخصیتی عامل مهـم در   نماید. وي معتقد است که تعامل عوامل بافتی با توانایی می

) 2008، بـه نقـل از آمـابلی و مـولر ،     2001باشد. همچنـین از نظـر آمـابلی (    یبروز افکار خالقانه م

باشد. بنابراین آمـابلی   می» انگیزه«و» تخصص«، »قلمرو و مهارت«خالقیت شامل سه عنصر اساسی 

قـدر نادیـده گرفتـه     باشد و این انگیـزه آن  معتقد است انگیزه درونی جزء سومین عنصر خالقیت می

  را حلقه مفقوده خالقیت نامید. توان آن شده که می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Creativity       2. Weisberg    3. Winner & Cooper 
4. Eysenck     5. Amabile 



... اي انگیزش بینی خالقیت بر اساس ابعاد شخصیت با نقش واسطه پیش          

  

 

123

متعدد شناختی  ، خالقیت به صورت سیستمی متشکل از عناصرشناسان اجتماعی در نگاه روان

شناسـان   روان. )2004، 1، گریگرنکـو و سـینگر  (اسـترنبرگ  ه اسـت دیـ در بافت اجتماعی تعریف گرد

؛ 1994بودن،ند (ا هد کرداجتماعی، به نقش ساختارهاي اجتماعی در پرورش افراد خالق توجه و تأکی

 ؛ کـافمن 2004و استرنبرگ و همکاران،  2002، 2؛ استرنبرگ، کافمن و پرتز2001جفري و کرافت، 

هاي شخصـیتی   که خانواده، مدرسه، اجتماع و ویژگی گروه بر این باورنداین ). 2010،  2استرنبرگ و

توانـد   یژه شخصیت افراد مـی و به دهنده موقعیت خالق مطرح هستند. و فردي به عنوان عناصر شکل

توانـد خـالق باشـد زیـرا      نقش مهمی داشته باشد. به عنوان مثال فرد روان رنجـور و مضـطرب نمـی   

تـر   پذیري است. در این زمینه ذکر چند پژوهش مسـأله را روشـن   ي خالقیت آرامش و انعطاف الزمه

بـه تحقیقـات خـود اظهـار     ) با توجـه  2001، 1982 ،1983 ،1985( لیآمابکند. به عنوان نمونه  می

    گردد. می افرادرقابتی و شرایط اضطرابی مانع رشد و شکوفایی تفکر خالق در  دارد که وجود جو می

خالقیـت را انگیـزش    ) هسـته اصـلی  2001، 1982 ،1983، 1985ي خالقیت آمـابلی (  نظریه

در خالقیت تأکید دارد و معتقد اسـت کـه    3داند. وي در نظریه خود بر نقش اصولی انگیزه درونی می

  شود.   ي درونی منجر به خالقیت می داشتن انگیزه

هـاي خالقانـه و    ي مهارت شـناختی، مهـارت   ) خالقیت داراي سه مؤلفه2001از نظر آمابلی ( 

باشد. وي معتقد است محل تالقی این سه عنصر بسـتر اصـلی خالقیـت اسـت. مهـارت       انگیزش می

شناختی مربوط به موضوع، حقایق، اصول ناظر بر وجود تفکر واگـرا در فـرد اسـت.     شناختی یا ابعاد

ها نزد او از  هاي بیشتري دارد و جریان تولید ایده هاي خالقانه توانمندي تولید ایده فرد داراي مهارت

و  پذیري ذهنی باالیی برخوردار است. ابعاد انگیزشی خالقیت ناظر به انگیزه درونی فرد است انعطاف

دارد که بدون آن که الزاماً پاداش بیرونی وجود داشته باشد به شکل مستمر و پیگیر  فرد را بر آن می

اش بپـردازد. اهمیـت انگیـزه درونـی در تحقیقـاتی کـه از زنـدگی نـام آوران،          به کـار مـورد عالقـه   

آمـابلی،  باشـد (  نویسندگان، دانشمندان و هنرمندان به عمل آمده است مشخص کننده این امر مـی 

2001.(  

کند که توانایی خالقیـت ضـرورتاً منجـر بـه بازشـناخت       ) بیان می1987( 2کري همچنین مک

نماینـد.   هـاي شخصـیتی هسـتند کـه بـه بـروز خالقیـت کمـک مـی          شود بلکه ویژگی خالقیت نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sternberg, Grigorenko & Singer    2. Kaufman & Pretz 
3. Intrinsic motivation        4. McCrae 
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هاي شخصیتی ممکن است بر افراد تأثیر بگذارد و انگیزه کلی در فـرد بـراي انتخـاب اهـداف      ویژگی

اند که برخی ازصفات شخصیتی  ق و برخورد با شرایط موقعیتی ایجاد کنند. تحقیقات نشان دادهخال

توان به گشودگی به تجربه،  ها می باشند که از این ویژگی تا حدودي همیشه باخالقیت در ارتباط می

ري اشـاره  و آرامش روانی و رفتا 4، تمایل به خطرپذیري رفتاري3، توازن اجتماعی2، پشتکار1استقالل

موفـارد، واپلـز، آنتیـز، براون،کـانلی، مـورفی و      ). 5،2011و پتسکا 2004کرد (استرنبرگ و همکاران،

هاي شخصیتی، خالقیت افـراد را شـکل    ها و ویژگی عقیده دارند انگیزش، مهارت) 2010( 6دونپورت

) در پژوهشـی نشـان دادنـد، عوامـل     1986( 7دهد. در ایـن ارتبـاط آمـابلی، هنسـی و گراسـمن      می

) 1986کنند. آمابلی، هنسـی و گراسـمن (   اجتماعی و شخصیتی نقش اصلی را در کار خالق ایفا می

شخصی و خالقیت ارتباط قوي وجود دارد که قسمت زیادي از این گرایش  هاي دریافتند بین انگیزه

  کنند. هاي خاصی از محیط تعیین می را محیط اجتماعی یا حداقل جنبه

شـود.   در ارتباط با تأثیرپذیري خالقیت از شخصیت و انگیزش به ذکر چند پژوهش بسنده مـی 

بط بین فردي به این نتیجـه رسـید کـه    ي بین خالقیت هیجانی و روا ) در بررسی رابطه1995لیم (

افرادي که خالقیت هیجانی دارند کمتر تحت تسلط دیگران هسـتند و خـود در اجتمـاع مسـتقالنه     

توانند هیجانات خود را در بررسی مسائل خود تنظیم و بروز دهنـد. آوریـل    کنند و بهتر می رفتار می

هاي شخصیتی پرداخته بـه   ی و ویژگی) در پژوهشی که به بررسی رابطه بین خالقیت هیجان1999(

این نتیجه رسید که ابعاد گشودگی از تجربه و رفتار نوروتیک رابطه مثبت و معناداري با بعد بداعت، 

گرایی و رفتار نوروتیک رابطه منفی و معنادار با بعد اثربخشی دارند. همچنین نمـره کلـی    ابعاد برون

ثبت و معنادار و با بعد رفتار نوروتیک رابطـه منفـی و   خالقیت هیجانی با گشودگی از تجربه رابطه م

) از یـک طـرف بـر رابطـه منفـی و معنـادار بـین روان        2004( 8معنادار داشـتند. کروتکـو و حانـاح   

رنجورخویی و انگیزش تحصیلی و از طرف دیگر بر رابطه مثبت بـین وظیفـه شناسـی و پـذیرش بـا      

نشان داد که خالقیـت بـا گشـودگی بـه تجربـه      ) 2002( 9عملکرد تحصیلی تأکید کرده است. گلید

) نیـز نشـان   2003منفـی دارد. مـوردوك (    رنجورخویی همبسـتگی  همبستگی مثبت باال اما با روان 

کنـد. جوکـار و البـرزي     بینی مـی  صورت مثبت خالقیت را پیش داده است که گشودگی به تجربه به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Independence        2. Perseverance   3. Social Harmony 
4. Behavioral Risk    5. Petska 
6. Mumford, Waples, Antes, Brown, Connelly, Murphy & Devenport 
7. Hennessey & Grossman  8. Korotkov & Hannah  9. Gelade 
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قیـت هیجـانی و خالقیـت شـناختی     هاي شخصیتی با خال ) در پژوهش که به بررسی ویژگی1389(

ز بین پنج عامل شخصیتی، عوامل گشـودگی در تجربـه،   اند به این نتیجه دست یافتند که ا پرداخته

بینی کننده مثبت و معنادار خالقیت هیجـانی و خالقیـت شـناختی؛ عامـل توافـق       گرایی پیش برون

 .القیـت شـناختی بودنـد   بینـی کننـده منفـی خ    بینی کننده مثبت و روان نژندي پیش پذیري پیش

هـاي برونگرایـی، وجـدان و     هـاي شخصـیتی، عامـل    ) نشان داد که از میان عامل1383پاشاشریفی (

نژندي با  پذیري و روان هاي توافق پذیري با خالقیت رابطه مثبت و معناداري دارد و بین عامل انعطاف

قیـت در حـد وسـیعی مـورد     دهد سـازه خال  ها نشان می بررسی  خالقیت رابطه معناداري یافت نشد.

پژوهش قرارگرفته است. لکن تاحدي کـه محقـق جسـت و جـو نمـود، پژوهشـی کـه ارتبـاط بـین          

و  گرایی، روان رنجورخـویی، بـازبودن نسـبت بـه تجربـه، توافـق پـذیري        هاي شخصیت (برون ویژگی

باشـد؛ دیـده    آموزان مورد بررسی قرار داده گرایی) و انگیزش تحصیلی را با خالقیت در دانش وجدان

نشد. در این راستا تحقیق در این زمینه به منظور روشن شدن این ارتباط و رسیدن بـه راهکارهـاي   

رسد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسـی رابطـه ابعـاد شخصـیت بـر       عملی، ضروري به نظر می

  ي انگیزش تحصیلی انجام شده است. خالقیت به واسطه

  

  ها فرضیه

  کند. شخصیت، خالقیت را پیش بینی میهاي  مؤلفه -1

  کند. هاي شخصیت، انگیزش تحصیلی را پیش بینی می مؤلفه -2

 اي ایفا نماید. تواند نقش واسطه انگیزش تحصیلی در ارتباط با شخصیت و خالقیت می -3

 

  روش تحقیق

  همبستگی است. -هاي توصیفی این پژوهش از نوع پژوهش

آمـوزان دوره   ي آماري پژوهش حاضر را کلیه دانش جامعه :گیري نمونه روش و آماري  ي جامعه

دهد. که با توجه به تعداد مسیرها و نیـاز بـه حجـم نمونـه بـاال بـا        دبیرستان شهر شیراز تشکیل می

آموز دبیرستانی شهر  دانش 486اي، تعداد  مرحله اي چند گیري تصادفی خوشه استفاده از روش نمونه

گري  قرار گرفتند. شیوه کار بدین صورت بود که بین نواحی چهارگانـه   رد پرسششیراز انتخاب و مو

هـاي   آموزش و پرورش شهر شیراز، دو ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شدند. بین تمـام دبیرسـتان  
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اي تصادفی انتخـاب شـدند. در    گونه دبیرستان دخترانه به 1دبیرستان پسرانه و  1هر ناحیه انتخابی، 

دبیرستان دخترانه) انتخاب شدند که از هر دبیرستان  2دبیرستان پسرانه و  2یرستان (دب 4مجموع 

 به نفر 14 تعداد این کالس انتخاب و تمام اعضاي کالس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند که از 2

 275(نفـر   472 بـه  نمونه حجمِ و شدند حذف و تحلیل تجزیه از ها، ابزار به ناقص پاسخِ دادنِ دلیلِ

   .رسید پسر) 197دختر و 

  

  ابزارهاي پژوهش

ارزیـابی انگیـزش تحصـیلی     بـراي  آمـوزان:   نامـه انگیـزه تحصـیلی دانـش     پرسش - 1

) کـه بـر اسـاس نظریـه دسـی و      2000( 1آموزان از مقیاس خودگزارشی گی، والرند و بالنچارد دانش

اي  درجـه  5ورت لیکرتـی  سؤالی است و به ص 16) ایجاد شده، استفاده شد. این مقیاس1985ریان (

توانـد بـراي هـر موقعیـت و      است که می 2باشد. نام دقیق این مقیاس، مقیاس انگیزشی موقعیتی می

حالتی استفاده شود. در پژوهش حاضر این مقیاس بـراي انگیـزش تحصـیلی اسـتفاده شـده؛ بـدین       

یل کوشـا  چـرا شـما در امـر تحصـ    «صورت که در ابتداي مقیاس ، سؤالی بدین صورت مطرح شـد:  

انگیزشـی، تنظـیم    هـاي بـی   ها به این سؤال در چهار مؤلفه اصلی به نام هاي آزمودنی                 پاسخ» هستید؟

است. براي ایجـاد و بررسـی روایـی و      گیري شده بیرونی، تنظیم همانند شده و انگیزش درونی اندازه

) انجام شده که در هر 2000کاران (مطالعه به صورت جداگانه توسط گی و هم 5پایایی این آزمون، 

انگیزشـی، تنظـیم بیرونـی، تنظـیم      عامـل (بـی   4مطالعه به این نتیجه رسیدند که مقیاس مذکور 5

عامـل را   4گیرد و نتایج تحلیل عامل تأییدي نیز وجـود   همانند شده و انگیزش درونی) را اندازه می

یی را بـا اسـتفاده از آلفـاي کرونبـاخ     ) ضـرایب پایـا  2000کند. همچنین گی و همکـاران (  تأیید می

) بـراي تعیـین پایـایی از ضـریب آلفـاي      1390اند. ملتفـت و خیـر (   گزارش داده 95/0تا  77/0بین

انگیزشی، انگیزش درونی، تنظیم همانند شـده و انگیـزش    کرونباخ استفاده کردند که براي عوامل بی

دست آمد. همچنین ضـرایب پایـایی    به 69/0و  73/0، 79/0، 80/0بیرونی به ترتیب ضرایبی برابر با 

دسـت آمـده اسـت.     بـه  90/0تـا   75/0در این پژوهش نیز با استفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ بـین    

ها با نمره کل اسـتفاده   همچنین براي بررسی روایی در پژوهش حاضر از همبستگی بین نمرات گویه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Guay, Vallerand & Blanchard 
2. Situational motivational scale (SIMS)              



... اي انگیزش بینی خالقیت بر اساس ابعاد شخصیت با نقش واسطه پیش          

  

 

127

آمد که این مسأله بیـانگر روایـی مطلـوب     دست به 72/0تا   32/0ها از  شد که دامنه این همبستگی

 ابزار است.

نامه پـنج   نامه پنج عاملی نئو فرم کوتاه شده پرسش پرسش: 1پنج عاملی نئو نامه پرسش -2

تهیـه و تـدوین شـده اسـت.      1992است که توسط کاسـتا و مـک کـري در سـال      عاملی شخصیت

مفیـدي از پـنج عامـل بنیـادي     نامه پنج عاملی نئو براي بـه دسـت آوردن انـدازه مختصـر و      پرسش

هـا بـه    سؤال است. ایـن حیطـه   60نامه حاوي پنج حیطه و  شخصیت ساخته شده است. این پرسش

) ، O( 4) ، گشــودگی بــه تجربــهE( 3گرایــی ) ، بــرونN( 2خــویی ترتیــب عبارتنــد از : روان رنجــور

شـود.   سـنجیده مـی   سـؤال  12). هر یک از این پنج حیطه با C( 6گرایی ) و وجدانA( 5پذیري توافق

شـود. گروسـی    ) انجـام مـی  4تـا   0اي از ( نامه پنج درجه نامه بر روي پرسش گذاري این پرسش نمره

 79/0، 79/0، 80/0، 75/0، 83/0) ضریب پایایی بـراي عوامـل مـذکور را بـه ترتیـب      1380فرشی (

ـ   هـاي روان رنجـور   گزارش کرده است. همچنین در پژوهش حاضر پایایی مؤلفه گرایـی،   رونخـویی، ب

، 70/0گرایی با اسـتفاده از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـه ترتیـب        پذیري و وجدان پذیري، توافق تجربه

دست آمده است. به منظور بررسی روایی در پژوهش حاضر از همبستگی بین  به 69/0، 50/0، 81/0

دسـت آمـد    بـه  62/0تا  38/0ها از  ي کل استفاده شد که دامنه این همبستگی ها با نمره نمرات گویه

 که این مسأله بیانگر روایی مطلوب ابزار است.

 –آزمـون مـدادي  : 7اي سنجش خالقیـت عابـدي   کاغذي چندگزینه–آزمون مدادي - 3

) به منظور تسهیل در 2002کاغذي چند جوابی سنجش خالقیت عابدي، به کوشش جمال عابدي (

هاي  گذاري و اجراي طوالنی سایر آزمون امر سنجش خالقیت و با هدف جبران مشکالتی مانند نمره

تنظـیم شـد؛ کـه در     1994خالقیت طرح و تنظیم گردیده است. فرم کنونی ایـن آزمـون در سـال    

گویـه دارد.   60). این فـرم  2002ددي اعتبار و روایی آن بررسی گردیده است (عابدي، مطالعات متع

بـه   3تا  1اي از  سنجد و به ترتیب نمره گزینه دارد که میزان خالقیت را از کم تا زیاد می 3هر ماده 

) بـراي  1382باشـد. حقیقـت (   مـی  180تـا   60گیرد و جمع نمرات در ایـن آزمـون از    آن تعلق می

دسـت آمـده    هاي بازآزمایی و آلفاي کرونباخ استفاده کرده که ضرایب به پایایی ابزار  از روش بررسی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. NEO Five-Factor Inventory (NEO- FFI)    2. Neuroticism 
3. Extraversion         4. Openness to experience   
5. Agreeableness         6. Consciousness 
7. Multiple Choice Paper and Pencil Test For measuring creativity (MPPT) 
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گـزارش شـده    82/0کرونبـاخ   آلفـاي  و بـا روش 78/0بازآزمایی  روش از استفاده با آزمون براي کل

) در پژوهش خود نشان داده است که بین نمرات حاصل از این ابزار 1377است. همچنین حقیقت (

نمرات آزمون خالقیت تورنس ارتباط مثبتی وجود داشته است و این خود بیـانگر روایـی مطلـوب    با 

این آزمون است. در این پژوهش آلفاي کرونباخ براي سیالی، ابتکار، انعطاف پذیري، بسط به ترتیـب  

دست آمده است. همچنین درپژوهش حاضر بـه منظـور تعیـین     به 76/0،  73/0، 60/0،  70/0برابر 

ها با نمـره کـل مـورد محاسـبه      ایی با استفاده از روش همسانی درونی، همبستگی هر یک از گویهرو

به دست آمد کـه   70/0تا  40/0ها با نمره کل بین  قرار گرفت که ضریب همبستگی هر یک از گویه

معنادار است، که این طیـف ضـرایب حـاکی از روایـی مطلـوب       >P 001/0ي ضرایب در سطح  همه

 باشد. ور میمقیاس مذک

 

  هاي پژوهش یافته

 آمـاره  دو. اسـت  شـده  گـزارش  بررسـی  مـورد  نمونـه  به مربوط توصیفی هاي شاخص زیر جدول در

    باشد می نرمال متغیر هر در ها داده توزیع شکل که دهد می نشان کشیدگی و چولگی

  

  پژوهش متغیرهاي یفیتوص يها شاخص:  1 جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین 

 3/0 07/0 8/17 8/159  خالقیت

 -156/0 -030/0 8/7  7/32 باز بودن به تجربه

 -5/0 -42/0  7/7  13/34  خویی  روان رنجور

 26/0 03/0  7/7  6/32 گرایی برون

 061/0 143/0  9/7 8/32  پذیري توافق

 11/0 473/0  5/8  8/33 گرایی وجدان

 4/0 08/0  3/3  65/12  بی انگیزشی

 07/0 16/0  7/2  15/12  درونیانگیزش 

 24/0 41/0  6/2  5/13  تنطیم همانند شده      

 3/0 08/0  4/1  10/ 5  انگیزش بیرونی
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کنندگان در پـژوهش آورده شـده    شود میانگین مشارکت مالحظه می 1در جدول  همانطور که

نشـان  هاي این جـدول تصـویر روشـنی از عملکـرد مشـارکت کننـدگان در پـژوهش را         است. یافته

 .دهد می

با توجه به این امر کـه مـاتریس همبسـتگی مبنـاي تجزیـه و       :اتریس همبستگی متغیرهام

اسـت، مـاتریس همبسـتگی متغیرهـاي       )مسـیر  تحلیل( زمان هم مراتبی سلسله رگرسیون تحلیل

آورده شده  2داري در جدول  مورد بررسی در این پژوهش همراه با ضرایب همبستگی و سطح معنی

 است.

  

  : ماتریس همبستگی صفر مرتبه بین متغیرها2دول ج

 متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 باز بودن به تجربه 1         

 خویی  روان رنجور 34/0*   1         

 گرایی برون 37/0* 46/0* 1       

 پذیري     توافق 37/0* 42/0* 54/0* 1      

 گرایی وجدان 47/0* 44/0* 68/0* 53/0* 1     

 بی انگیزشی           -16/0 23/0* -32/0* -/14* -/39* 1    

  انگیزش درونی      22/0* -16/0*  14/0  02/0 26/0* -21/0* 1   

تنظیم همانند شده     04/0 07/0 06/0 04/0 11/0* -13/0*         22/0*   1            

انگیزش  بیرونی             06/0 08/0 06/0 04/0 09/0 06/0 -16/0* 19/0* 1 

           خالقیت   29/0* -17/0* 21/0* 06/0  23/0* -/24* 38/0* 06/0 09/0 1

* 001/0 P < 

دار با  و موارد معنی دهد نشان می هم همبستگی متقابل متغیرها را با 2نتایج مندرج در جدول 

تا  -13/0اي از  شود همبستگی بین متغیرها دامنه اند. همانطور که مالحظه می عالمت مشخص شده

باشد که در جدول آمده است. در ادامه از این ماتریس همبستگی، نتایج با اسـتفاده از نـرم    می 68/0

 سلسـله  رگرسیون ) به روش1985( 1افزار لیزرل و با استناد از نظر مراحل پیشنهادي بارون و کنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Baron & Kenny 
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 نقـش  بررسـی  حاضر پژوهش هدف اینکه به توجه باآورده شده است.  )مسیر تحلیل( زمان هم مراتبی

 ضـرایب  3 جـدول  در ،باشد در رابطه بین پنج عامل شخصیت با خالقیت می باورهاي انگیزشی اي واسطه

  .است شده آورده داري معنی سطح با همراه پژوهش متغیرهاي کل و غیرمستقیم مستقیم، اثر

  

  یکدیگر بر پژوهش متغیرهاي وکل غیرمستقیم مستقیم، اثرات: 3جدول

 تبیین شده واریانس اثر کل اثرغیر مستقیم اثر مستقیم مسیرها

   به روي خالقیت

  23 35/0* 09/0* 26/0* باز بودن به تجربه

  

 

 -11/0* -4/0 -07/0 خویی         روان رنجور

 23/0* 06/0 17/0* گرایی     برون

 08/0 03/0 -05/0 پذیري              توافق

  29/0 08/0  21/0 گرایی وجدان

*01/0 P <   

، بـرون گرایـی یـا بتـاي     26/0دهد باز بودن به تجربه بـا بتـاي    نشان می 3 جدولنتایج  همانطورکه

صورت مثبت اثر مستقیم بر خالقیت دارد. امـا اثـر مسـتقیم روان     به 21/0گرایی با ضریب  و وجدان 17/0

 درسـطح ) 35/0(خالقیـت  برکل باز بودن به تجربـه  اثر نیمچنخویی و توافق معنا دار نبوده است. ه رنجور 

 شـده  نیـی تب انسیـ وار زانیم درضمن. آن به دلیل اثر غیر مستقیم آن است 09/0که  است معنادار 01/0

 بـرازش  مـدل  3 جـدول  در شده ارائه پارامترهاي به توجه با ادامه در. باشد میدرصد  23مدل درخالقیت 

مـدل نهـایی را    1همچنین نمودار  .گردد می ارائه برازندگی هاي مشخصه با همراه خالقیت بینی پیش شده

ضـرایب   انـد.  اند از مدل حـذف شـده   دهد. ذکر این نکته الزامی است مسیرهاي که معنادار نبوده نشان می

هاي معکـوس،   باشد و فلش نشان داده شده بر روي مسیرها در نمودار ارائه شده همان ضرایب بتا می

مـدل اصـالح شـده اثـر پـنج عـاملی        1کلهمان مقدار واریانس تبیین نشده یا خطاست کـه در شـ  

  گري انگیزش تحصیلی ارائه شده است. شخصیت برخالقیت را با واسطه
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  شده برازش مدلي پارامترها برآورد و رینمودارمس: 1 شکل

 

 شـود.  درصد واریانس خالقیت توسط متغیرهاي مـدل تبیـین مـی    23دهد که نتایج نشان می 

دهـد کـه شـاخص     میزان تناسب را نشان می AGFIو  RMSEA، GFI هاي شاخص الزم به ذکر است

RMSEA 90/0ها اگر بـاالي   هر چه نزدیک به صفر باشد نشانگر برازش بهتر مدل است و سایر شاخص 

 نـرم  شـاخص ( NFI  مقـدار  اگـر  بونـت  ــ  بنتلـر  دهیـ عق بهباشد نشانگر برازش بهتر مدل دارد. همچنین 

 یبرازنـدگ  از مـدل  ،باشـد  9/0 از تـر  بـزرگ  ای برابر) یقیتطب یبرازندگ شاخص(CFI  و) یبرازندگ ي شده

    .است برخوردار یقبول قابل

  

  هاي برازش مدل : مشخصه4جدول 

CFI NFI GFI AGFI RMSEA 

95/0  93/0 96/0 95/0 06/0 

  

 سـطح  در مـذکور  مـدل  بـرازش  شده گزارش 4 درجدول که برازش یینکو يها مشخصه به توجه با

  دارد.قرار  یخوب نسبتاً

  

  بحث و نتیجه گیري 

هـاي   نتایج حاصل از پژوهش در سه قسمت تبیین شده است. نخست به رابطـه بـین ویژگـی    

هاي شخصیت و انگیزش و در نهایـت   شخصیت و خالقیت پرداخته شده است. بعد رابطه بین ویژگی

  ي بین شخصیت و خالقیت پرداخته شده است.  اي انگیزش در رابطه به نقش واسطه
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نتـایج   ،»کنـد  هاي شخصیت، خالقیت را پیش بینی مـی  مؤلفه«ارتباط با فرضیه اول: در 

گرایـی بـه صـورت     گرایی و وجدان نشان داد که از بین پنج عامل شخصیت، باز بودن به تجربه، برون

بینی کننده معنادار خالقیت بـوده اسـت. همچنـین     رنجورخویی به صورت منفی پیش  مثبت و روان

. این یافتـه  نتایج نشان داد که عامل توافق از ابعاد شخصیت رابطه معناداري با خالقیت نداشته است

؛ 2001؛ ویلیـامز و همکـاران،  2004و  2002؛ اسـترنبرگ و همکـاران،   2001هاي آمابلی، با پژوهش

هـاي   همخوانی دارد. از طرفـی نتیجـه پـژوهش حاضـر بـا یافتـه       2007و رانکو، 1383پاشاشریفی، 

اي تبیین ) همخوانی ندارد. در راست2010( 2) و باتی، فیورنهام و سافیولینا1998( 1تحقیقات فیست

هـاي ذکـر    ) و پـژوهش 2000)، آیزنـک ( 2001توان بر اساس نظریه خالقیت آمابلی ( این نتیجه می

شناسـی، کوشـش بـراي     بـودن بـا صـفات شایسـتگی، نظـم، وظیفـه       پذیر  شده بیان کرد که وجدان

ش پیشرفت، خویشتنداري، و تأمل همراه است. بنابراین آن دسته از افراد گروه نمونه در ایـن پـژوه  

شناسـی بـاال، احسـاس     انـد، بـه واسـطه وظیفـه     پذیر بودن نمره بـاالیی کسـب نمـوده    که در وجدان

هـاي تـازه و حـل مسـائل بـه       شایستگی و کوشش براي پیشرفت و کمک به دیگـران بـه دنبـال راه   

هاي جدید هستند تا از این طریق ضمن عمل به وظایفی که براي خود قائلند، به دیگـران نیـز    شیوه

همچنین به دلیل احسـاس وظیفـه و بـه حکـم      .وده و به پیشرفت بیشتري نیز دست یابندکمک نم

توانند نسبت به مسائل پیرامـون   هاي خاص دوران نوجوانی و تفکر انتزاعی خود، نمی وجدان و آرمان

تفاوت باشند، لذا براي حل مشکالت خود و دیگران و همچنین حرکت به سمت جلـو بـراي    خود بی

اي که نسبت به حل مشـکالت موجـود    زودتر و موفقیت آمیزتر به اهداف تعیین شدهرسیدن هرچه 

کنند، از پـا ننشسـته، ناامیـد نشـده و بـه دنبـال راهکارهـاي جدیـد و مـؤثر           احساس مسؤولیت می

  باشند.  گردند بدین ترتیب از خالقیت باالیی برخوردار می می

مستقیم و معنادار دارد. باز بودن به تجربه صفت شخصیتی باز بودن به تجربه با خالقیت رابطه 

این نتیجه با نتـایج   باشد. بینی را براي خالقیت دارا می در بین صفات شخصیتی بیشترین توان پیش

)؛ کارلسون، 2010( 3)؛ فیورنهام و  ندرستوم2005)؛ صادقی (2003هاي مردوك ( حاصل از پژوهش

 )1389) و جوکـار و البـرزي (  2010و سـافیولینا (  )؛ باتی، فیورنهـام 2005( 4والگ، فانک و سیگال

هاي مطرح شده بیان کـرد   توان بر اساس پژوهش همخوانی دارد. در راستاي تبیین این یافته نیز می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Feist        2. Batey, Furnham & Safiullina 
3. Furnham & Nederstrom    4. Carlson, Wang, Falk, & Siegal 
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هـا ارتبـاط مسـتقیم     ها و ایـده  شناسی، احساسات، فعالیت که گشودگی به تجربه با خیالبافی، زیبایی

آوري، ایجاد و آفرینندگی است و به صورت توانـایی شـخص در   خالقیت نیز به معناي ابداع، نو .دارد

هـا   ها یا اشیاي جدید و نو و بازسـازي مجـدد در علـوم و سـایر زمینـه      ها، بینش ها، نظریه ایجاد ایده

). لذا با توجه به تعریف و مفهوم خالقیـت و بـاز بـودن بـه تجربـه،      2001تعریف شده است (آمابلی، 

هاي  حل رسد چرا که افراد گشوده به تجربه به دنبال راه نظر می نطقی بهارتباط مثبت این دو سازه م

  باشد. هاي اساسی تعریف خالقیت نیز می هاي جدید یکی از مؤلفه حل باشند که خود راه جدید می

رنجورخـو   توان بیان نمود که افراد روان  رنجورخویی با خالقیت می  در توجیه رابطه منفی روان

هایشان تکانشی عمل کرده و در مقابله با مشکالت بیشتر به خشونت  گیري تصمیم به دلیل اینکه در

هـاي جدیـد هسـتند. چنـین      شوند، کمتر به دنبال حل مسائل و در نظرگـرفتن دیـدگاه   متوسل می

افرادي در روابط و زندگی خود از نیروي تعقل و صبر خـویش کمـک نگرفتـه و همـواره بـه دنبـال       

رسند و یـا دچـار    خواهند، نمی ین تالش هستند و زمانی که به آنچه که میهاي فوري با کمتر نتیجه

دهـد و بـه رفتارهـاي روان     شوند، عصبی شده، احساس یأس و ناکامی به آنها دسـت مـی   تعارض می

 باشد. هاي اساسی خالقیت می شوند که این خود از آفت خویی متوسل می رنجور

اي شخصیت، انگیزش تحصیلی را پیش بینی ه مؤلفه«در ارتباط با فرضیه دوم پـژوهش:   

رنجورخویی به صورت منفی و باز بودن به   عامل شخصیت، روان 5نتایج نشان داد از بین ، »کند می

  کنـد. همچنـین روان   بینـی مـی   صـورت مثبـت انگیـزش درونـی را پـیش      گرایی بـه  تجربه و وجدان

کنـد.   بینی می انگیزشی را پیش ی بیصورت منف گرایی به رنجورخویی به صورت مثبت و عامل وجدان

توان بـه   انگیزشی می رنجورخویی بر انگیزش درونی و اثر مثبت آن بر بی  در ارتباط با اثر منفی روان

)؛ 2005( 2)،کومـارجو و کـاروار  2007( 1)؛ وانگ و اردهیم2010پژوهش ملتفت، مزیدي و ساداتی (

رنجورخـویی بـا    ) اشاره کرد کـه بـین روان   1391و مقیمیان و کریمی ( )1388بحرانی و لطیفیان (

هاي ذکر  توان مطابق با پژوهش انگیزش درونی رابطه منفی پیدا کرده بودند. در توجیه این یافته می

کنند بر اساس معیارهاي هنجاري حرکت کنند  رنجور همیشه سعی می شده بیان نمود که افراد روان

ل این افراد همیشه نگران قضاوت دیگران دربـاره خـود   تا از سوي دیگران تأیید شوند، به همین دلی

کنند با کسب تأیید از دیگران از اضـطراب دوري کننـد.    هاي آموزشی سعی می هستند و در موقعیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wang & Erdheim 
2. Komarraju & Karau 
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توانند انگیزه درونی داشـته   ها نمی بنابراین با توجه به خصیصه اضطراب باال در افراد روان رنجور این

  باشند.  

توان بیان نمود که افراد گشـوده   باز بودن به تجربه و انگیزش درونی میدر توجیه رابطه مثبت 

نمایند و بـالطبع بـا    هاي جدید را بر اساس عالقه خود انتخاب می به تجربه، تکالیف جدید و موقعیت

  شوند. انگیزش درونی به آن فعالیت مشغول می

ن رابطـه مثبـت آن بـا    انگیزشـی همچنـی   گرایی و بـی  در توجیه رابطه منفی بین عامل وجدان

گیرنـد افـراد مسـؤولیت     گرایی نمره باال مـی  توان بیان نمود افرادي که در وجدان انگیزش درونی می

شناسی هستند که بر نقاط قوت و ضـعف خـود آگـاهی دارنـد و بـالطبع کمتـر دچـار         پذیر و وظیفه

ی و تعریـف و  گرایـ  شـوند و لـذا بـا توجـه بـه تعریـف و خصوصـیات عامـل وجـدان          انگیزشی می بی

  رسد.   نظر می انگیزشی وجود رابطه منفی بین این دو منطقی به خصوصیات بی

انگیزش تحصیلی در ارتباط با شخصـیت و خالقیـت   «در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش: 

نتایج تحلیل مسیر با اسـتفاده از نـرم افـزار لیـزرل کـه در       ،»اي ایفا نماید تواند نقش واسطه می

ي شخصـیت (بـاز بـودن بـه تجربـه،       مؤلفه 3شده آن آورده شده، نشان داد که  مدل اصالح 1شکل 

گرایی) با واسطه با دو مؤلفه انگیزشـی بـا خالقیـت در ارتبـاط هسـتند.       خویی، و وجدان روان رنجور

مؤلفه شخصیتی باز بودن به تجربه به دو صورت مستقیم و غیر مسـتقیم (بـا واسـطه) بـا خالقیـت      

از بودن به تجربه عالوه بر رابطه مستقیم با خالقیت، به واسطه انگیـزش درونـی   داراي رابطه است، ب

هـاي شـیخ االسـالمی و رضـویه      هاي این بخش پژوهش با یافته نیز بر خالقیت تأثیرگذار است. یافته

) و آمـابلی و  2003)؛  راس (2004)؛ هارند (2001)؛ ویلیامز(1990،1986،2001)؛ آمابلی (1384(

ها حاکی از ان است کـه انگیـزش درونـی یـک      باشد. نتایج این پژوهش ) همسو می1986همکاران (

ویژگی اساسی براي خالقیت است. نقش انگیزش درونی بر خالقیت منطقـی و بـا چـارچوب نظریـه     

هاي خود را بـر اسـاس عالیـق درونـی      ) نیز مطابقت دارد. زیرا زمانی که افراد فعالیت2001آمابلی (

هـا تمرکـز بیشـتري دارنـد و نیـروي       دهند. به طور طبیعـی بـر آن فعالیـت    م میخود انتخاب و انجا

ها خواهند کرد تا زمانی که مجبور به انجام یک فعالیـت شـوند و    بیشتري را صرف انجام این فعالیت

عالوه افرادي که داراي انگیزش درونی هستند، بیشـتر   یا به دالیل بیرونی، فعالیتی را انجام دهند. به

هاي درونی خود متکی هستند تا انجام یک فعالیت بـراي خوشـایندي دیگـران، و همـین      وتبه قضا
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شود که توجه خود را بیشتر به فعالیت معطوف کننـد. ایـن توجـه و تمرکـز بـر فعالیـت        موجب می

  انجامد.   معموالً به نوآوري و خالقیت در زمینه مورد نظر می

روان رنجورخویی از ابعـاد شخصـیت هـم بـه      همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مؤلفه

انگیزشی) با خالقیـت در   هاي انگیزشی (انگیزش درونی و بی گري مؤلفه طور مستقیم و هم با واسطه

انگیزشـی و   خویی به واسطه دو مؤلفه انگیزشی یعنی بی ارتباط است. مؤلفه شخصیتی روان رنجوري

توان به این شکل مطرح کرد که افـراد   یافته را می کند. این انگیزش درونی با خالقیت رابطه پیدا می

انگیزشی و سطح پایین انگیزش درونـی در محـیط پیرامـون و نیـز تکـالیف       روان رنجور به دلیل بی

شود که ایـن   شوند، نتیجه آن می محوله، کمتر به جست و جو و کاوش پرداخته و کمتر متمرکز می

  شته باشند.  افراد از نظر خالقیت در سطح پایین قرار دا

، 2000توان بـه نظریـه خـود تعیینـی دسـی و ریـان(       در تبیین نقش انگیزش بر خالقیت، می

معتقدند که رفتارانسانها تـابع   )2000) اشاره کرد. دسی و ریان (2000و  2002) و پینتریچ (2008

هـاي   این انگیزش را در پیوستاري به عنوان سـبک  )2000هاي متفاوت است. دسی و ریان ( انگیزش

انگیزشی قـرار دارد کـه در افـراد داراي     کنند که در ابتداي این پیوستار بی خود تعیینی توصیف می

این سبک انگیزشی، فقدان عالقه به انجام کار وجود دارد.  در ادامه این پیوستار بعد انگیزش بیرونی 

است. بعد از انگیـزش   قرار دارد که این سبک بیانگر تنظیم رفتار بر اساس پاداش و تنبیهات بیرونی

هاي بیرونی کـه   ي انگیزه سازي قرار دارد که رفتار فرد در این سبک به واسطه بیرونی، تنظیم همانند

دهـد کـه شخصـاً     شود یعنی شخص رفتاري را انجام می در نظام ارزشی فرد درونی شده، کنترل می

ه فرد به صرفاً به دلیل تمایالت برایش اهمیت دارد. در انتهاي پیوستار، انگیزش درونی وجود دارد ک

) و البـرزي  2001پـردازد. آمـابلی (   فیزیولوژیک و کسب لذت و اشتیاق درونی به انجام فعالیتی مـی 

انـد کـه طیـف ابتـداي پیوسـتار       ) در زمینه رابطه بین این پیوستار بـا خالقیـت، نشـان داده   1386(

ورت مثبـت خالقیـت را پـیش بینـی     صـ  صورت منفی و طیف انتهایی آن یعنی انگیزه درونـی، بـه   به

  کنند. می

از تلویحات مهم این پژوهش آن است که هر زمانی که شرایط اسـترس و رقابـت حـاکم باشـد     

شـود کـه ایـن بـر خالقیـت اثـر منفـی دارد.         انگیزشی می گیري انگیزش بیرونی یا بی منجر به شکل

مشارکت و همکاري تأکیـد شـود. در    بنابراین در نظام آموزشی فعلی بایستی کمتر بر رقابت، بلکه بر

شـود و   آمـوزان تشـویق مـی    گرایی در دانـش  پذیري و وجدان این صورت صفت شخصیتی مسؤولیت
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تـوان گفـت    شـود. در نهایـت مـی    زمینه براي ایجاد انگیزه درونی و خالقیت بالطبع بهتر فراهم مـی 

تی که امکان بـروز ایـن عوامـل    خالقیت نیاز به ذهن باز، شخصیت آرام و انگیزه درونی دارد در صور

انگیزشی براي انجام رفتارها پدیـد خواهـد آمـد     فراهم نشود و فرد نگران و مضطرب باشد در فرد بی

  باشد.   که این عوامل مانع اساسی خالقیت می

توان گفت کـه بـه دلیـل دامنـه محـدود       هاي پژوهش می در ارتباط با پیشنهادها و محدودیت

هـاي سـنی    دهی نتایج به سایر مناطق و گـروه  بایست در تعمیم وهش میشرکت کنندگان در این پژ

باشـد،   جانب احتیاط را رعایت کرد. همچنین به این دلیل که پژوهش حاضر از نوع همبسـتگی مـی  

شـود خالقیـت    باشد. در رابطه با پیشنهادهاي پژوهش پیشنهاد می استنباط علی از نتایج مقدور نمی

شناختی دیگر همچون بافت خانواده و بافت مدرسه مـورد بررسـی قـرار     وانهاي ر را با توجه به سازه

  گیرد.
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