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چكيده:
هدف :تعیین سهم هوش هیجاني ،ویژگي های شخصیتي و عوامل جمعیتي با میانجي گری انگیزش
پیشرفت در تبیین خالقیت دانش آموزان دوره متوسطه است.
روش :جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل كلیه دانشآموزان مقطع اول متوسطه مدارس شهرستان
همدان در سال تحصیلي 59–55بود .حجم نمونه به تعداد  900نفر به روش نمونه گیری تصادفي چند
مرحله ای و تصادفي طبقه ای متناسب( جنسیت به عنوان طبقه) انتخاب و سپس آزمون خالقیت
تورنس ،هوش هیجاني شوت ،شخصیت ) ،(NEOانگیزش پیشرفت هرمنس ( )HAMQو عوامل
جمعیتي توسط آنها تكمیل شد.
یافته ها :نتایج نشان داد هوش هیجاني با خالقیت رابطه مثبت معنادار دارد و از ابعاد ویژگي های
شخصیتي ،برون گرایي و انعطاف پذیری با خالقیت رابطه مثبت معنادار دارد و روان نژندی با خالقیت
رابطه منفي و معنادار دارد و ابعاد دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری با خالقیت رابطه وجود ندارد .بین
انگیزش پیشرفت و خالقیت رابطه مثبت معنادار وجود دارد .از بین عوامل جمعیتي "وضعیت اقتصادی
خانواده" ،حدود  0/919بر افزایش خالقیت دانشآموزان تأثیر دارد.
 .9دانشجوی دكتری گروه روان شناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رودهن،ایران ()m.ghafoori1360@gmail.com
 .5دانشیار گروه روان شناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رودهن ،ایران(نویسندة مسئول) ()mirhashemi@riau.ac.ir
 .9استاد گروه روان شناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رودهن ،ایران
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كليد واژه ها :خالقیت ،هوش هیجاني ،ویژگیهای شخصیتي ،انگیزش پیشرفت ،عوامل جمعیتي،
دانش آموزان.

پيشگفتار
از خصوصیات بارز تفكر آدمي آفرینندگي یا خالقیت 9است .در سال های اخیر در مراكز
پژوهشي و هم محافل تربیتي مفهوم آفرینندگي های افراد خالق مورد بحث و بررسي بوده
است و بي تردید پرورش خالقیت ،یكي از مهم ترین هدف های تعلیم و تربیت به شمار
مي آید و در باب تعریف خالقیت ،علي رغم اختالف نظر های موجود اكثر افراد آن را به
عنوان خلق و ایجاد یا آفرینندگي در نظر مي گیرند .تورنس ( )9551سه تعریف برای خالقیت
ارائه داده است كه عبارتند از (الف)تعریف پژوهشي:خالقیت را به معنای فرآیند حس كردن
مشكالت ،مسائل ،شكاف در اطالعات  ،عناصر گمشده ،حدس زدن و فرضیه سازی درباره

ب

این نواقص و ارزیابي و آزمودن این حدس ها و فرضیه ها  ،تجدید نظر كردن و دوباره آزمودن

ررس

آنها و باالخره انتقال نتایج مي داند( ،ب) تعریف هنری :خالقیت را به معنای :خواستن دانستن،

ی

دوباره نگاه كردن  ،گوش دادن به بو ،خواندن به سبک خود ،خط زدن خطاها مي داند ،و (ج)

تأثیر

تعریف وابسته به بقا :خالقیت را به معنای قدرت كنار آمدن فرد با موقعیت های دشوار مي

عوام
ل

داند .فرآیند خالقیت دارای چهار مرحله است كه عبارتند از :آمادگي :5در این مرحله فرد در

فرد

مورد كار مورد نظر تمركز كرده و اطالعات مربوطه را گرد آوری مي كند .نهفتگي :9در این

یو

مرحله فرد برای مدتي از موضوع كناره گیری كرده و وارد مرحله فعالیت ذهني ناآگاهانه

سازم

مي شود .برخي معتقدند كه هر چند فرد به ظاهر موضوع را پیگیری نمي كند ولي ذهن

انی

ناخودآگاه در جستجوی ایده است .اشراق یا تنوبر :1راه حل مسأله به صورتي ناگهاني برای

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Creativity
2. Preparation
3. incubation
4. illumination

را دو چندان مي كند .تأیید یا اثبات :9فرد به ارزیابي بینش به دست آمده پرداخته و صحت و
سقم و همچنین قابلیت اجرایي آن را بررسي مي كند(ایسان ،5گینانگل و فرانسچیني.)5090،9
استرنبرگ  )9559(1معتقد است كه خالقیت پدیده ای كامال" چند وجهي است كه در آن
سبک تفكر ،شخصیت  ،انگیزش و بافت های محیطي تأثیر دارند .مطالعه درباره خالقیت ،به
عنوان یكي از مهم ترین ابعاد شناختي شخصیت ،بدون توجه به شخصیت و عوامل تأثیرگذار
بر آن نابسنده خواهد بود(بتي ،9فارنهام و سافولینا )5090 ،6آیزنک خالقیت را وابسته به سه
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شخص پدیدار مي شود .این جرقه ذهني توأم با حالت های عاطفي بوده و انگیزه كار و تالش

عامل شناخت ،محیط و شخصیت مي داند .از آنجایي كه انسان از بدو تولد در یک محیط
اجتماعي رشد مي كند .این محیط در فرد به همان اندازه موثر است كه محیط طبیعي و
فیزیكي در دگرگوني و تغییر ساختمان وجودی نقش دارد .آنچه در این محیط اجتماعي
ميتواند انتخاب های فرد را محدود یا آنها را گسترش دهد و مانع سهیم شدن فرد در

59

تجربههای خاص با دیگران شود یا وی را قادر سازد تا حداكثر این تجربه ها را داشته باشد،

ب

شخصیت است .شخصیت است كه مي تواند برخي از افراد را ملزم و محدود كند و دیگران

ررس

را در معرض تجربیات جدید قرار دهد .تعداد و تنوع موقعیت های اجتماعي كه در آن شركت

ی
تأثیر

ميكنیم و یا با دیگران تعامل برقرار مي كنیم توسط شخصیت ما تعیین مي شود .البته

عوام

تقاوتهای كه در نحوه ادراك یا تعبیر ما از اشخاص ،اشیاء و موقعیت های موجود محیطمان

ل

وجود دارد به سبک شناختي ما ربط دارد( آنتوني ،1الناویتي ،1ویریناو كریستینا .)5091،5

فرد
یو
سازم

1 .verification
2. Eason
3. Giannangelo & Franceschini
4. Sternberg
5. Batey
6. Furnham & Safiullina
7. Antonio
8. Lanawati
9. Wiriana & Lucya

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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نظریه صفات شخصیت ،یكي از مهم ترین زمینه های نظری در مطالعه شخصیت است.
منظور از صفت ،یک خصوصیت نسبتا" پایدار است كه باعث مي شود افراد به شیوه های
خاصي رفتار كنند .نظریه صفات شخصیت بر خالف سایر نظریه های شخصیت مانند
نظریههای روانكاوی و انسان گرایي بر تفاوت های بین افراد تمركز دارد .تركیب و تعامل
ویژگي های مختلف است كه شخصیت یک فرد را تشكیل مي دهد .این برای هر شخص
یگانه و منحصر به فرد است .نظریه های ویژگي های شخصیت بر تعیین واندازه گیری این
خصوصیات فردی شخصیت تمركز دارد .یكي از مهم ترین نظریه های صفات شخصیت،
الگوی پنج عاملي كاستا و مک كری است .آنها شخصیت را متشكل از پنج عامل اصلي :روان
رنجورخویي ،برون گرایي ،بازبودن به تجربه ،توافق و وجداني بودن عنوان كردند( آنامریا و
فبیو .)5005 ، 9روان رنجورخویي به تمایل فرد برای تجربه اضطراب ،تنش ،ترحم جویي،
خصومت ،تكانشوری ،افسردگي و حرمت خود پایین بر مي گردد .برون گرایي به تمایل فرد
برای مثبت بودن ،جرأت طلبي ،پر انرژی بودن و صمیمیت اطالق مي شود .بازبودن به تجربه
به تمایل فرد برای كنجكاوی ،عشق به هنر ،هنرمندی ،انعطاف پذیری و خرد ورزی گفته
ميشود .توافق به تمایل فرد برای بخشندگي ،مهرباني ،سخاوت و همدلي و همفكری ،نوع

تأثیر

دوستي مربوط مي شود .وجداني بودن تمایل فرد برای منظم بودن ،كارآمدی ،قابلیت اعتماد،

عوام

خود نظم بخشي ،منطقي و آرام بودن را در بر مي گیرد( همایوني.)5099 ،

ل
فرد
یو

از آنجا كه شناخت یكي از مهم ترین عوامل در رشد خالقیت است ،تحقیقات نشان
داده اند كه افرادی كه از نظر شناختي در سطح باالیي هستند نسبت به دیگران خالقیت باالیي

سازم

دارند .انسان در عین آنكه موجودی عقالني است ،خصایل هیجاني نیز دارد كه این ویژگي او

انی

را به موجودی هیجاني تبدیل كرده است .تمام هیجان ها در اصل تكانه هایي برای عمل كردن

بر

هستند .برنامه های فوری برای حفظ زندگي كه در طي تكامل تدریجي در وجود انسان به

خالق

ودیعه گذارده است .نقش هوش هیجاني در دوران كودكي در ارتباط با خالقیت ،برقراری

مدیرا

1. Annamaria & Fabio

یت
ن
….

است كه طي آن تالش برای شكوفا كردن استعداد های بالقوه صورت مي گیرد .یكي راههای
تسریع خالقیت در بین افراد هوش هیجاني است .خالقیت با تخیل و تصور ارتباط دارد و وقتي
فردی با عقاید ،افراد و محیط تعامل برقرار كند این تعامل به نتایج جدیدی منجر ميشود
(عبدالملكي و رهنما.)9911 ،
هوش هیجاني قابلیتي است كه تفكر و اقدامات فرد را هدایت مي كند .هوش هیجاني به
عنوان مجموعه ای از توانایي ها ،كنش متقابل و در هم تنیده شناخت ها و عواطف را ،كه بنیان
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ارتباط با والدین و در سنین باالتر در تحصیل و انتخاب شغل آشكار است .خالقیت نیز فرآیندی

پردازش اطالعات هیجاني است ،برجسته مي سازد (.نیكوال ، 9اسكاتل ،5جان و اینر .)5099 ،9
چهار مؤلفه اصلي هوش هیجاني عبارتند از :ادراك و بیان هیجان ،تسهیل تفكر به وسیله
هیجان ،فهم یا شناخت هیجاني و مدیریت و تنظیم هیجان( نیكوالس .)5095 ،1از جمله عوامل
مؤثر دیگر در خالقیت ،محیط است .یكي از مهم ترین محیط های كه فرد در آنها بیشترین

59

مدت عمر خود را مي گذراند خانواده است .محیط خانوادگي با تأثیرات خاص خود بر فرد

ب

مي تواند نقش تحریكي یا تضعیفي در زمینه بروز و رشد خالقیت از خود نشان دهد .خانواده،

ررس

بي تردید اثربخش ترین تاثیر را بر رشد خالقیت مي گذارد .اگر خانواده ،فرصت های الزم را

ی
تأثیر

برای سؤال كردن و تجربه كردن و كنجكاوی كودكان فراهم كند ،زمینه الزم برای تقویت

عوام

خالقیت ایجاد مي شود .خانواده های نا امن و مستبد ،قوانین و انضباط محدود كننده موجود

ل

در برخي از خانواده ها و والدین پرخاشگر ،رشد خالقیت را در كودكان از بین مي برند و آنها

فرد

را وابسته و منفعل مي سازند(شهربانو.)9911 ،

یو

انگیزش از مهم ترین عناصر خالقیت در هر نوع محیط آموزشي است كه حیطه وسیعي را سازم
انی

در آموزش و پرورش در بر گرفته است .این انگیزه برای خالقیت آن قدر نادیده گرفته شده

بر
خالق

1. Nicola
2. Schuttel
3. John & Einar
4. Nicholls

یت
مدیرا
ن
….
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كه مي توان آن را حلقه مفقود خالقیت دانست .انگیزش سطح فعالیت و انرژی افراد را افزایش
مي دهد ،آنها را به طرف اهداف خاصي جهت داده و فعالیت های ویژه ای را موجب مي شود.
انگیزش مانند آمادگي های ذهني یا رفتار های ورودی ،یک پیش نیاز یادگیری به حساب
مي آید و تأثیر آن بر یادگیری كامال" آشكار است .یكي از سازه هایي كه روانشناسان برای
تبیین پیشرفت افراد استفاده نموده اند انگیزش پیشرفت است .میل به موفقیت در زمینه خاص
(شكركن ،برومند ،نجاریان و شهني ییالقي .)9919،در همین راستا ،انگیزش پیشرفت عنصر
اصلي ویژگي های بشر است كه فعالیت شخصي را هدایت و پویایي بیشتری را ایجاد مي كند.
افرادی كه انگیزش پیشرفت در آنها باالست به برتری به خاطر خود آن عالقه مند هستند نه به
خاطر پاداشي كه به دنبال دارد .عالقه پیشرفت در آنها از كار كردن با گروه متأثر نمي شود
بلكه از كار كردن برای خود اثر مي گیرند .آنها موقعیت هایي را ترجیح ميدهندكه بتوانند
برای نتایج كوشش های خود مسئولیت شخصي بپذیرند .انگیزش پیشرفت خالقیت را افزایش
مي دهد در حالي كه انگیزش بیروني ،مثل انتظار پاداش ،عملكرد فرد را در تكالیف اجباری
افزایش مي دهد اما عملكرد فرد را در تكالیف اكتشافي افزایش نمي دهد و خالقیت هم به
عنوان یک فعالیت اكتشافي محسوب مي شود (پنتریچ و شانگ ،ترجمه شهر آرایي.)9916 ،

تأثیر

پژوهش حاضر درصدد آزمون فرضیه زیر بود :مدل ساختاری پژوهش كه درآن سازه های

عوام

نهفته هوش هیجاني ،ویژگي های شخصیتي و عواملجمعیتي با میانجي گری انگیزش پیشرفت،

ل

خالقیت را پیشبیني ميكنند بادادههای نمونه تحقیق برازش دارد.

فرد
یو
سازم
انی
بر

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفي و از نوع همبستگي (پیش بیني و علي غیر آزمایشي) بود.

خالق

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه دانشآموزان مقطع اول متوسطه مدارس شهرستان

یت

همدان در سال تحصیلي  59–55بود .نمونه پژوهش به روش نمونه گیری تصادفي چند

مدیرا
ن
….

پژوهش حاضر چندین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد ما نیازمند انتخاب نمونه های بزرگتری
هستیم؛ زیرا چندین ابزار اندازه گیری برای فرد واحدی اجرا مي شود .در پژوهش حاضر تعداد
متغیر های مشاهده شده  9مورد و تعداد متغیرهایي كه باید برآورد شوند  95مورد است .لذا
اگر نسبت  9به  50را مبنا قرار دهیم ( )95×50=510باید حجم نمونه ای به تعداد  510نفر
انتخاب كنیم .در نهایت ،با توجه به موارد سه گانه باال و در نظر گرفتن مسائل اجرایي و هزینه
و افت آزمودني ها ،حجم نمونه نهایي به تعداد  900نفر تعیین شد .بعد ،براساس جنسیت ،حجم

سهم هوش هیجانی ،ویژگیهای شخصیتی و عوامل ...

مرحلهای و تصادفي طبقه ای متناسب(جنسیت به عنوان طبقه) انتخاب شد .با توجه به اینكه در

نمونه كلي به طبقات فرعي پسران و دختران تقسیم بندی شد .پردازش آماری بر روی نمره ها
با استفاده از ( )SPSS 22انجام شد.
ابزارهای پژوهش
برای جمع آوری اطالعات از ابزار های زیر استفاده شد:

51

آزمون تفكر خالق تورنس :این آزمون بر اساس نظریه خالقیت تورنس توسط خود او ساخته

ب

شده است .در این نظریه ،خالقیت از  1عامل اساسي سیالي ،انعطاف پذیری ،اصالت و بسط

ررس

تشكیل شده است .چک لیست خالقیت ،یک وسیله عیني خود سنجي است .حسیني ()9919
از طریق ضریب آلفای كرونباخ ضریب  0/59گزارش نمود.

ی
تأثیر
عوام

مقیاس هوش هیجاني شوت :مقیاس خودسنجي هوش هیجاني شوت توسط شوت و همكاران

ل

در سال  9551بر اساس الگوی اولیه هوش هیجاني مایر و سالووی ساخته شده است .این مقیاس

فرد

در قالب  99جمله توصیفي دارای سه مؤلفه است كه عبارتند از :مؤلفه های تنظیم هیجان،

یو

ارزیابي و بیان هیجان و بهره برداری از هیجان .این ابزار را مي توان به صورت فردی یا گروهي سازم
انی

اجرا كرد .سیستم نمرهگذاری آن به این صورت است كه آزمودني درجه توافق یا مخالفت

خود را با هر یک از جمله ها در یک طیف پنج گزینهای لیكرت كه از كامال مخالف 9تا كامال

بر
خالق

موافق 9است را انتخاب ميكند .البته جملهها به صورت معكوس نمره گذاری مي شود .از آن یت

جا كه این ابزار در پژوهش های زیادی به كار گرفته شده ،از روایي و اعتبار قابل قبولي

مدیرا
ن
….
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51
ب

برخوردار است .از جمله پایایي آن توسط تیرگری ( )9919برای كل مقیاس  a=0/11و برای
خردهمقیاسها به ترتیب ارزیابي و بیان هیجان  ،a=0/16تنظیم هیجان  a=0/66و بهرهبرداری
از هیجان  a=0/99گزارش شده است.
آزمون شخصیت  :NEOپرسشنامه  60سؤالي ویژگي های شخصیتي نئو  ،كاستا و مک كری
( )9519با طیف پنج گزینه ای كامال" موافق ،موافق ،خنثي ،مخالف ،كامال" مخالف و با
استفاده از آزمون آلفای كرونباخ  0/0،19/19، 0/19، 0/1، 0/15به ترتیب برای عامل های ،C
 N،E ،O ،Aبه دست آمده است.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (  :)HAMQاین پرسشنامه  55سؤال چند گزینه ای دارد
كه مبتني بر  90ویژگي است كه افراد با نیاز به پیشرفت باال را از افراد با نیاز به پیشرفت پایین
متمایز مي كند كه عبارت است از سطح آرزوی باال ،انگیزه قوی برای تحرك به سوی
پیشرفت ،مقاومت طوالني در مواجهه با تكالیف با سطح دشواری متوسط ،تمایل به اعمال
تالش مجدد در انجام دادن تكالیف نیمه تمام ،ادراك پویا از زمان ،آینده نگری ،توجه به

ررس

مالك شایستگي در انتساب دوست ،بازشناسي از طریق عملكرد خوب ،كار را به خوبي انجام

ی

دادن و رفتار با ریسک پایین .هرمنس ( )9510برای محاسبه روایي از روایي محتوا كه اساس

تأثیر

آن را پژوهش قبلي درباره انگیزه پیشرفت تشكیل مي داد استفاده كرد و همچنین او ضریب

عوام

همبستگي هر سؤال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه كرده است .ضرایب به ترتیب سؤاالت

ل
فرد
یو

پرسشنامه در دامنه ای از 0/90تا  0/91است .عالوه براین ،هرمنس به وجود ضریب همبستگي
بین این پرسشنامه و آزمون اندریافت موضوع ( )TATاشاره داشت .هرمنس برای محاسبه پایایي

سازم

آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلي از روش آزمون آلفای كرونباخ استفاده كرد .ضریب اعتبار

انی

محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان  0/11به دست آمد .با استفاده از روش بازآزمایي در

بر

مطالعه اصلي پرسشنامه ،بعد از گذشت سه هفته مجدداً به كارآموزان داده شد .ضریب اعتبار

خالق

به دست آمده  0/11است .در پژوهش حاضر اعتبار آن در این پژوهش با استفاده از روش

یت
مدیرا
ن
….

آلفای كرونباخ 0/50به دست آمد .كه قابل قبول است و نشان مي دهد كه سؤاالت از نظر

از جنس و تحصیالت پدر و مادر ،ترتیب تولد و پایگاه اقتصادی .پس از اخذ اجازه از آموزش
و پرورش و انجام هماهنگي های الزم نمونه مورد نظر انتخاب شد .سپس دانش آموزان در
مورد چگونگي تكمیل پرسشنامه توجیه شدند و پس از آن ،آزمون ها در سر كالس اجرا شد.

یافته ها
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دروني با آزمون همبستگي معناداری دارند (بهزاد پور  .)9915 ،عوامل جمعیتي عبارت بودند

در این پژوهش ،از شاخص های آمار توصیفي همچون شاخص های فراواني و درصد،
گرایش مركزی و پراگندگي استفاده شد و از بین روش های آمار استنباطي از رگرسیون
چندگانه و مدل یابي معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها
نیز از نرم افزار ) SPSSpasw(ver22استفاده شد.

55
ب

جدول  .1خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های شركت كنندگان در آزمون شخصیت ،هوش

ررس
ی

هیجاني و خالقیت
متغیر

مولفه ها

میانگین

انحراف معیار

تأثیر

شخصیت

روان نژندی

51/55

9/91

عوام

برون گرایي

55/10

9/10

ل

دلپذیر بودن

51/66

1/10

فرد

انعطاف پذیری

90

1/15

مسولیت پذیری

99/91

1/11

یو

تنظیم هیجان

16/50

1/19

ارزیابي هیجان

55/10

6/05

بهره برداری از هیجان

95/99

99/96

هوش هیجاني(نمره كل)

999/90

91/61

خالقیت

خالقیت

61/69

96/09

انگیزش پیشرفت

انگیزش پیشرقت

11/99

6/11

هوش هیجاني

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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900
ب
ررس

فرضیه تحقیق :مدل ساختاری پژوهش كه درآن سازه های نهفته هوش هیجاني ،ویژگي های
شخصیتي و عواملجمعیتي با میانجي گری انگیزش پیشرفت ،خالقیت را پیشبیني ميكنند با
دادههای نمونه تحقیق برازش دارد.
برای بررسي تأثیرات هوش هیجاني ،ویژگيهای شخصیتي و عوامل جمعیتي بر خالقیت با
میانجي گری انگیزش پیشرفت و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای یاد شده بر خالقیت
از تحلیل مسیر و الگویابي معادالت ساختاری استفاده شده است .از آنجا كه در تحقیق حاضر
یک ساختار تئوری مشخصي وجود داشت برای آزمون نیكویي برازش ساختار مورد نظر با
استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل مسیر انجام گرفت(قاضي طباطبایي .)9911 ،تحلیل مسیر ،یک
تحلیل چند متغیره قوی از خانواده رگرسیون چند متغیری است كه ضمن بیان دقیقتر تأثیرات
و روابط به محقق این امكان را ميدهد كه مجموعهای از معادالت رگرسیون را به طور همزمان
مورد آزمون قرار دهد .در تحلیل مسیر ،روابط علي و اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای
مستقل بر متغیرهای وابسته مشخص ميشود (كالین .)9551،پس از اجرای برنامه ،مدل برازش
شده و روابط عنوان شده در فرضیه تحقیق به شرح زیر نمایان شد.

ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق

شكل  .1دیاگرام تحلیل مسیر تأثیرات هوش هیجاني ،ویژگيهای شخصیتي و عوامل جمعیتي و انگیزش

یت

پیشرفت بر خالقیت

مدیرا
ن
….

میزان اثر

مقدار t

سطح معناداری

هوش هیجاني

خالقیت

0/99

1/191

0/009

برون گرایي

خالقیت

0/15

1/159

0/009

انگیزش پیشرفت

خالقیت

0/10

6/111

0/009

روان نژندی

خالقیت

-0/96

6/699

0/009

انعطاف پذیری

خالقیت

0/91

1/559

0/009

وضعیت اقتصادی

خالقیت

0/91

1/559

0/009

تحصیالت والدین

خالقیت

0/99

9/156

0/009

تأثیرات مستقیم

میزان اثر

تأثیرات غیر مستقیم
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جدول  .2نتایج تحلیل مسیر مدل ساختاری

9

909

تحصیالت والدین

انگیزش پیشرفت

خالقیت

0/04×)0/00(=0/71

هوش هیجاني

انگیزش پیشرفت

خالقیت

0/53×)0/00(=0/70

انعطاف پذیری

انگیزش پیشرفت

خالقیت

0/41×)0/00(=0/77

روان نژندی

انگیزش پیشرفت

خالقیت

-0/43×)0/00(=-0/70

برونگرایي

انگیزش پیشرفت

خالقیت

0/70×)0/00(=0/00

عوام

وضعیت اقتصادی

انگیزش پیشرفت

0/74×)0/00(=0/03

ل

خالقیت

ب
ررس
ی
تأثیر

فرد

با توجه به شكل  9و اطالعات جدول  5تأثیر مستقیم هوش هیجاني بر خالقیت ،0/99تأثیر

یو

مستقیم برون گرایي بر خالقیت ، 0/15انگیزش پیشرفت بر خالقیت  ،0/10روان نژندی بر سازم
انی

خالقیت ،-0/96انعطافپذیری بر خالقیت  ،0/91وضعیت اقتصادی بر خالقیت 0/91و

تحصیالت والدین بر خالقیت  0/99است .همچنین با توجه به اطالعات جدول باال میزان تأثیر

بر
خالق
یت

1. Chi-Square=28.47, df=9, P-value=0.00003, RMSEA=0.047

مدیرا
ن
….
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905

غیر مستقیم تحصیالت والدین با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر خالقیت  ،0/91هوش
هیجاني با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر خالقیت ،0/91انعطاف پذیری با میانجي گری
انگیزش پیشرفت بر خالقیت ،0/99روان نژندی با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر خالقیت
 ، -0/90برون گرایي با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر خالقیت  0/06و وضعیت اقتصادی
با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر خالقیت  0/09بوده است .در ادامه برای بررسي میزان
برازندگي آماری مدل ساختاری پژوهش با دادههای نمونه تحقیق ،شاخصهای برازندگي

9

مدل مورد بررسي قرار ميگیرد .این شاخصها در جدول زیر آمده است.
جدول  . 3شاخصهای خوبي برازش مدل

5

شاخصهای آماری

RMSEA

RMR

AGFI

GFI

>0/9

>0/09

≤0/5

≤0/5

دامنه مقبول

0/011

0/015

0/55

0/59

مقدار به دست آمده

9

ب
ررس

نتایج مندرج در جدول  9نشان دهنده خوبي برازش عوامل در نظر گرفته شده برای مدل

ی

ساختاری پژوهش است .مقدار شاخص كای اسكویر برابر با  51/11است كه با توجه به

تأثیر

اطالعات ذیل جدول  1سطح معنيداری آن با درجه آزادی  5پایینتر از  0/09است

عوام
ل
فرد

( .)P<0/09معیار :RMRاین معیار برای اندازهگیری متوسط باقیماندهها و تنها در ارتباط با
واریانسها و كوواریانسها قابل تغییر است .در مدلي كه نیكویي برازش خوبي دارد این

یو

باقیماندهها بسیار كوچک هستند (قاضي طباطبایي .)9911 ،پس به طور خالصه این معیار هر

سازم

قدر كه كوچكتر باشد (به صفر نزدیكتر باشد) حاكي از برازش بهتر مدل است .در این تحقیق

انی

 RMR=0/015است كه نشاندهنده خوبي برازش مدل است .معیارهای  GFIو :AGFI

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Fitting Indexes
2. Chi-Square=28.47, df=9, P-value=0.00003, RMSEA=0.047

مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به كل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در
جامعه .این نسبت ها از نظر مطلوبیت به ضریب همبستگي شباهت دارند .هر دوی این معیارها
بین صفر و یک هستند .بر خالف معیار  RMRهر چه این معیارها به عدد یک نزدیکتر
باشند ،نیكویي برازش مدل با دادههای مشاهده شده بیشتر است .در تحقیق حاضر،
شاخص  GFIباالتر از  0/50و شاخص  AGFIنیز برابر با  0/50است كه نشان دهنده نیكویي
برازش مدل تحقیق است .معیار  ،RMSEAاین معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه
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لیزرل شاخصهای نیكویي برازش دیگر محاسبه ميكند كه عبارت است از :نسبت

آزادی تعریف شده است .به عبارت دیگر همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است .این
شاخص برای مدلهایي كه برازندگي خوبي داشته باشند ،كمتر از  0/09است .مقادیر باالتر
از آن تا  0/01نشان دهنده خطای معقولي برای تقریب در جامعه است .مدلهایي كه

909

شاخص  RMSEAدر این تحقیق برابر با  0/011است ،مدل این تحقیق از برازش خوبي

ب

 RMSEAآنها  0/9و باالتر باشد برازش ضعیفي دارند .بدین ترتیب با توجه به اینكه مقدار
برخوردار است و فرضیه تحقیق تأیید مي شود.

ررس
ی
تأثیر
عوام

بحث و نتيجه گيری
این پژوهش با هدف تعیین سهم هوش هیجاني ،ویژگي های شخصیتي و عوامل جمعیتي با
میانجي گری انگیزش پیشرفت در تبیین خالقیت دانش آموزان دوره متوسطه ،در آموزش
وپرورش ناحیه  9و  5شهر همدان ،به روش توصیفي -همبستگي انجام شده .مدل ساختاری
پژوهش كه درآن سازه های نهفته هوش هیجاني ،ویژگي های شخصیتي و عواملجمعیتي با
میانجي گری انگیزش پیشرفت ،خالقیت را پیشبیني ميكنند با دادههای نمونه تحقیق برازش

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق

دارد .نتایج نشان داد كه تأثیر مستقیم هوش هیجاني بر خالقیت ،0/99تأثیر مستقیم برون گرایي یت
مدیرا
ن
….
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901
ب
ررس
ی
تأثیر

بر خالقیت ، 0/15انگیزش پیشرفت بر خالقیت  ،0/10روان نژندی بر خالقیت ،-0/96انعطاف-
پذیری بر خالقیت  ،0/91وضعیت اقتصادی بر خالقیت 0/91و تحصیالت والدین بر خالقیت
 0/99است و میزان تأثیر غیر مستقیم تحصیالت والدین با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر
خالقیت  ،0/91هوش هیجاني با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر خالقیت ،0/91انعطاف
پذیری با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر خالقیت ،0/99روان نژندی با میانجي گری انگیزش
پیشرفت بر خالقیت ، -0/90برون گرایي با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر خالقیت  0/06و
وضعیت اقتصادی با میانجي گری انگیزش پیشرفت بر خالقیت  0/09بوده است .این یافته ها با
یافته های رهنما و عبد الملكي ( ،)9911هاشمي( ،)9911نوفرستي و معین الغرباني(،)9915
مقدم ،نیک بخت ،نیک نشان و سیادت( ،)9911سنچزرز 9و تورانو 5و پرزگانزلز 9و پترید
( ،)5099میشرا ،)5091(9سمیعي ، 6گلي 1و یونسیان  ،)5091(1اوالتوی ، 5آكینتن 90و یاكاسا

1

99

( )5090همخواني دارد .همچنین ،نتایج شریفي( ،)9919جوكار و البرزی( ،)9915آنتوني ،95
الناوتي ،99كریستینا )5091( 91با این یافته ها همخواني دارد.
در تبیین رابطه برون گرایي و خالقیت مي توان اشاره كرد كه توانایي برقراری روابط
اجتماعي  ،خالقیت را گسترش مي دهد و داشتن روابط گرم و صمیمي با دیگران ،هسته اولیه
شگل گیری هیجانات است و فرد برون گرا به دنبال كشف راه های ارتباطي جدید  ،بدیع و
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1 . Sánchez-Ruiz
2 . Torrano
3 . Pérez-González
4 . Petride
5 . Mishra
6 . Saemi
7 . Goli
8 . Younesian
9 . Olatoye
10 . Akintun
11 . Yakasai
12 . Antonio
13 . Lanawati
14 . Christina

آموزان باالتر باشد میزان خالقیت آنها نیز باالتر است .بنابراین انگیزش پیشرفت ،قادر به
پیشبیني میزان خالقیت دانش آموزان است .در نهایت بین انگیزش پیشرفت و خالقیت هم
رابطه مثبت وجود دارد و مي توان این رابطه را این گونه توجیه نمود كه ویژگي خطر كردن
و نوآوری نقطه مشترك افراد خالق و دارای نیاز به پیشرفت باال است .این یافته ها با یافته های
شكركن ،برومند نسب ،نجاریان و شهني ییالق ( ،)9919نیكوال ،اسكاتل ،اینر ()5099
همخواني دارد.

سهم هوش هیجانی ،ویژگیهای شخصیتی و عوامل ...

سودمند با دیگران است .همچنین ميتوان گفت هر چه میزان انگیزش پیشرفت در دانش-

سپاسگزاری :این مقاله حاصل رساله دكتری دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن است،
نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند كه از زحمات كلیه عزیزاني كه ما را در انجام این
پژوهش یاری رسانده اند ،قدرداني نمایند.
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