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 ويژگيهاي  از لحاظ خالقيت و  هوش گانه نه  تركيبهاي مقايسه 
 اهواز  دبيرستانهاي اول  سال  آموزان در دانش  شخصيتي 

   

 حقيقي دكتر جمال
 دكتر ناصر بهروزي

 شكركن دكتر حسين 
 هنرمند زاده دكتر مهناز مهرابي 

   

   چكيده
 گانه نه  تركيبي  ههايگرو  آيا ميان  كه  است   اساسي   مسأله  اين  بررسي  دنبال   حاضر به  پژوهش    

، سؤال   اين   به  گوييپاسخ  وجود دارد؟ براي  تفاوت   شخصيتي  ويژگيهاي  از لحاظ   و خالقيت   هوش 
  4500اهواز تعداد    شهرستان  و پسرانه  دخترانه  دبيرستانهاي  اول   سال   آموزان دانش   كليه   از ميان 

اوليه نمونه  مرحله  تصادفي  صورت  به  نفر  آنان گرديد. سپس  انتخاب   ايچند  از  مداد    آزمون  ، 
نمره   عمل  به  عابدي   خالقيت  كاغذي  و  كه  هوشبهرشان  هايآمد   ريون  آزمون   وسيله  به  نيز 

 بندي، با تقسيم شد. آنگاه   استخراج  مدارس   بود، از بايگاني  شده  تعيين  مشاوران  توسط  بزرگساالن
پايين  دسته  سه  به  آموزان دانش  لحاظ  و متوسط  باال،   به   گروه  ، نهو خالقيت  هوش  هاينمره  از 
 عاملي  16 ، آزمون از آن  گرديد. پس انتخاب نمونه عنوان  نفر به 1440 آنان  آمد و از ميان  دست 

روي  كتل  شخصيتي نتايج  آنان  بر  شد.  كه  حاكي  اجرا  آنند  گروههاي  از  لحاظ   گانهنه  در   از 
دار و ناخويشتن-دار ، خويشتناصولي -گرااستوار، مصلحت -، احساساتيباهوش -هوش كم  ويژگيهاي

  ميان  هايي مقايسه  توكي  پيگيري  با آزمون   دار وجود دارد. همچنينمعني   تفاوت   مضطرب   -آرميده
از    حاكي   آمد. نتايج  عمل  به  شخصيتي  از متغيرهاي   هر يك   از لحاظ   مختلف  گروههاي   زوجهاي
كه  برخي  تفاوتهايي   آنند  زوجهاي   در  اين   از  دارد.  وجود  پژوهشهاي  نتايج  گروهها   پيشين  با 

 هماهنگند.  
  شخصيتي ، ويژگيهاي ، خالقيت : هوش كليد واژگان 

 

 
 -  عضو هيات علمی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز 



   مقدمه
رانكو   1آلبرت     براي1999)  2و   ) 

زمينه   پژوهش  تاريخ  سازي  مستند در 
 را به   غربي  ، عالقه انديشمندانقيتخال
  رديابي   جهان  آفرينش  تا زمان  پديده  اين

بهكرده اين  رغم  اند.  ، نويسندگان  نظر 
كمي نيم  بيش  تنها   كه  است  قرن  از 

روانشناسان  پژوهشگران طور    به  و 
خالقيت  تحقيق  جدي وجهه   درباره   را 
داده  خويش  همت  ح قرار  در  ، قيقتاند. 

خالقيتگذشته  قرن  نيم  ظرف  به   ، 
مباحث  يكي  صورت  اساسي   از 

به  علمي  روانشناسي نيز    عنوان   و 
پذير در  و آموزش تحقيق قابل موضوعي

گيلفورداست  آمده دانشمند   نخستين 3. 
 ، به 1950  در سال  كه  است  روانشناسي

انجمن  سخنراني  هنگام   روانشناسي   در 
لبامر از    اعتراض  به  يكا  و  گشود 

و   مطالعه  به  نسبت  گذشتگان  غفلت
زمينه خالقيت  تحقيق   ميان   به  سخن  در 

 (. طبق 52001و دس   4آورد )استرنبرگ 
اين آنروانشناس  برآورد  تا  از    زمان  ، 
 سال   23  ظرف  كه   ايمقاله  121000

چكيده نشريه   به   روانشناختي  هايدر 
بود، تنها كمتر از   ير در آمدهرشته تحر

 موضوع  به  طور مستقيم  به  مقاله  2000
 به   1950. از  داشت  اختصاص  خالقيت

و شماري گيلفورد  روانشناسان   بعد،    از 
به   ديدگاه  مدافع و   پردازينظريه  او 

درباره    و بحث  درباره خالقيت  پژوهش
 پرداختند.   با هوش پدپده تمايز اين

 
1 - Albert 
2 - Runco 
3 - Guilford 
4 - Sternberg 
5 - Dess 

الگوهاينظريه  رچهگ    و   هوشي  ها 
اندازه  رايج لحاظ توانسته  ايتا  از    اند 

 به  سودمندي   خدمات  كاربردي
ليكن  عرضه  روانشناسي  علت   به  كنند، 

  درستي  به نظري كاستيها و محدوديتهاي
حل عهده  اند. برنيامده  هوش  معماي  از 

به   فرضي  6سازه  يك  ، هوشتعريف  بنا 
جلوه  كه   است از  بر    رفتاري  هايما 

 هوشي  . آزمونهايكنيممي حكم وجود ان
واقع  متعارف در   هاي جلوه  همين  نيز 
باشند   كالمي  كه  از اين  را، اعم  رفتاري

غيركالمي سنجشيا  مورد  قرار    ، 
بنابراينمي همدهند.  آزمونها  عيب   ،   از 

از    نظر برخي  نيستند. به  خالي  و نقص
 گونه   اين  عيب  ، بزرگترينصاحبنظران
اين به   كه  است  ابزارها  قادر   تنها 

و   بخشي  گيرياندازه توانشها  از 
به   انسان  ذهني  قابليتهاي عقيده   هستند. 
اين1967)  7تورنس  جز    (،  آزمونها، 
حافظه  شناخت ديگري  و  را    چيز 
تيلور نمي  ارزيابي نيز 1960)  8كنند.   )

تورنس  پيش نداياز  آميز  اعتراض  ، 
روانشناسان  بسياري را    از  خود  عصر 

آزمونهاي مفهوم   سنتي  برضد   و 
 بود:   سرداده هوشبهر چنين

 است  ذهن پشتوانه اصلي "... مغز كه    
همه   بتوان كه است تر از آنپيچيده  خيلي

يك  آن  عقالني  كنشهاي با  تنها  يا    را 
ذهنييا    نمره  مشتي بعد    بازنمايي   چند 

جدي كاربرد  تصور    چنين  كرد. 
مي  ايانگارانهساده  به   اهانت  توانرا 

ذهن  نوع   مغز،  تلقي  و  .  كرد )ص  بشر 
66 ،1960  ".) 

 
6 - consruct 
7 - Torrance 
8 - Taylor 
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شجاعانهانديشي  ژرف    هشدار  و   ، 
به   پژوهشهاي  و  گيلفورد  طور    گسترده 

تجربي  مجموعه  كلي  هايدهه  شواهد 
تا   موجب   1960و    1950 گرديد 

پژوهشگران  روانشناسان بر   عالوه   و 
پيشرفت  هوشي   آزمونهاي ، تحصيلي  و 

را   ديگري   مهم  ابزارهاي  و ساخت  تهيه
 قرار گرفته   مورد غفلت  زمان  تا آن  كه 

قرار دهند.   و توجه   بودند، مورد مطالعه
تنها   (، نه1950گيلفورد ) تفكر و نگرش

به   زمان  سانروانشنا   توجه را   خود 
خالقيت بلكه ساخت  معطوف  مطالعه   ، 

 يا غيرمستقيم   طور مستقيم  به   وي  ديدگاه
پژوهشهاي  بسياري  بخش  الهام  نيم   از 
)  قرن گيلفورد  گرديد.  ، 1956اخير 

1959  ،1962  ،1967  ،1987  ،)
از او   پيش  را كه  عوامل  رويكرد تحليل

 1اسپيرمن   نهمچو  روانشناساني  توسط 
( در زمينه 1938)  2( و ترستون 1927)

گرفته  به  هوش  به   شده   كار  نحو    بود، 
از   و با استفاده كار بست به  تريپيشرفته

 هوشمندانه  كه  متفاوتي  پاسخهاي  انواع
مي كه تصور  را  خود  نظريه   به  شدند، 

ذهني  "ساختار  الگوي3نظريه  يا   سه  " 
 كرد.   عرضهدارد  شهرت  بعدي

اين    ،   4عمل-  بعدي  سه   الگوي  در 
ذهني  5محتوا فراورده   نوع  پنج  -6و 
 9، تفكر همگرا8، حافظه7)شناخت  عمل

 
1 - Spearman 
2 - Thurstone 
3 - structure of intellect 
4 - operation 
5 - content 
6 - product 
7 - cognition 
8 - memory 
9 - convergent thinking 

واگرا  تفكر  ارزيابي   10،  چهار  11و   ،)
)تصويري  نوع نمادي12محتوا   ،13    ،

رفتاري  14معنايي  شش 15و  و   نوع  ( 
ذهني طبقات16)واحدها  فراورده   ،17 ،

تبديالت 19نظامها ،  18روابط و    20، 
شده 21تلويحات  منظور  چون است  (   . 

با    ذهني  اعمال گيلفورد  نظر  مورد 
خالقيت  هوش   مسأله نزديكي  و   پيوند 

. پردازيمآنها مي شرح دارند، مختصراًبه
  بيان   كه  نحوي  به  ذهني  اعمال  ترتيب

گوياي   بدون   حافظه  كه   است  آن  گرديد 
توليدشناخت بدون  ،  واگرا  و   همگرا 
توليد   بدون  يا داوري  و ارزيابي  حافظه
فعاليت  امكان  ذهني و  ندارند.   بروز 

برايبنابراين واگرا،   ،  و  همگرا  تفكر 
نياز    پيش  يك  عنوان  به  وجود اطالعات

در  است  ضروري  امري  مهم   .
مسألههمگرايي داراي  معين   ،   ساخت  و 

. در  است  ايشده   يينتع  و از پيش  روشن
پاسخواقع به   مسأله  ،  منحصر  و   واحد 

است واگراييفرد  در  اما  مسأله .   ، 
ساخت  گسترده فاقد  به است  روشن  و   . 

 اي تفكر با مجموعه  نوع  ، ايندليل  همين
راه به  از  دارد.  سروكار    اين   حلها 
تفكر همگرا    شود كه مي  ، مالحظهترتيب

ت با  منطقياساساً  تفكر   رياضي  -فكر  و 

 
10 - divergent thinking 
11 - evaluation 
12 - figural 
13 - symbolic 
14 - semantic 
15 - behavioral 
16 - unit 
17 - class 
18 - relation 
19 - system 
20 - transformation 
21 - implication 
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  در ارتباط   يا آفرينندگي  واگرا با خالقيت
از   كه نيست از لطف . خالياست نزديك

به 18.  )ص   1الندشير   زيباي  توصيف  ، 
بهتر    فهم  ( براي1358،  از خانزاده  نقل

آفرينندگي  خالقيت  ماهيت   بهره   يا 
  حل   بايد  كه  اي: »در برابر مسألهبگيريم

دقت با  همگرا  فكر  مالحظه   شود،   و 
چارچوب در  را  خود   هاي داده  بسيار 

مي   مقدماتي مقيد  و  اين محدود    سازد. 
احتياط با  دقت  فكر  و   موشكافي  و 

بدونمي  گيرينتيجه و  خود   كه  اين  كند 
به اوليه خود   را  مسير  در  اندازد  خطر 
بهمي  باقي و  منجر    حلي  راه  ماند 
 همان   . ايننيست  غالباً اصيل  ود كه شمي

سنتي   منظم   آدم  هوش  در    كه   است  و 
معيني مي  مسير  كار  و  هوشفكر   كند. 

مالحظه  هوش   سوداگر  شاگرد    كار، 
نمونه  هوش مدرسه  و   دقيق  حسابرس  ، 

  . در حالي بازرگاني  مدير مؤسسه   هوش 
توانايي  كه  در  واگرا  تفكر  توليد   جوهر 

اتصال  اشكال و   طبق   كه  عواملي  جديد 
هم  مستقل  عادت از  جدا   فرض   و 

نهفتهشده متوجهاست   اند،  اگر  ، باشيم  . 
ذوق  همان  اين تخيل  مسير  و   و 

 .« است آفرينندگي
محققان  برخي    صاحبنظران   از    و 

تفكر    براي و  همگرا  تفكر  واژه  دو 
اصطالحات از    استفاده   متفاوتي  واگرا 

دوبونو كرده مثالً،  از    نقل  )به  2اند. 
اصطالح1991،  3لفرانكوا  دو  تفكر    ( 
جانبي 4عمودي  تفكر  به  5و  كار   را 

بهمي وي   برد.  عمودي  عقيده  تفكر   در 

 
1 - Landsheere 
2 - de Bono 
3 - Lefrancois 
4 - vertical thinking 
5 - lateral thinking 

مقايسه جانبي  در  تفكر   عمل   ، وسعت با 
جهت  و  مسير  و   مشخص  آن  محدود 

افزوناست آن  .  بينبر  تفكر    مراحل  ، 
توالي   وابستگي  نوعي  به  عمودي   و 
 نوع   در اين  وجود دارد. همچنين  منطقي

اشتباهات  تفكر، چگونگي با  و    برخورد 
پيش  نامربوط  مسائل .  است  معين  از 

به 1949)  6هاچينسون نيز  نوع   (   دو 
متفاوت نوعياست   كرده  اشاره  تفكر   . 

 بر اساس   گام   به  فردگام  در آن  تفكر كه 
منطق  اتاطالع قواعد  و   براي   موجود 

نوعيمي  پيش  مسأله  حل و  ديگر    رود 
  . در اين است  بربينش  مبتني  از تفكر كه

گرچه  نوع تفكر،  از   ذهن  اخير 
آغاز    متعارف  موجود و منطق  اطالعات

وليمي به  كند  را   چارچوب   اين  خود 
نمي بلكهمحدود  و فراتر مي  سازد،  رود 

 تركيبهاي   به  دست  و بينش  خيلت  كمك   به
بديع  و  بارتلت مي  نو  (  1959)  7زند. 

بسته  اول  نوع حلقه  »در  تفكر  و  را   »
ناميده   دوم  نوع تهورآميز«  »تفكر   را 
تهورآميز  است تفكر  رهگذر  از   .

به نامربوط  عناصر  در   هم  به  ظاهر 
، نظريه اثر هنري  آميزند تا هسته يكمي

 گيرد.   شكل اختراع  يا يك علمي
   

و   در زمينه هوش پژوهش
   خالقيت

كه  همان    اين  پيش  طور    بيان   از 
ذهني "ساختار  نظريه  گيلفورد گرديد،   "

  تحولي   موجب  خالقيت  به  وي  و نگرش
شناخت  اساسي استعدادها    در  مطالعه  و 

توانشهاي انجام  آدمي  و  از    برخي  و 
 پس   هاي. در دهه گرديد  مهم  پژوهشهاي 

 
6 - Hutchinson 
7 - Bartlett 
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برخي1950از   پژوهشگران  ،  با   از 
دادن قرار  از    ايپاره  محور 

  از قبيل   -با خالقيت  مرتبط  موضوعهاي
شخصيتهوش  عملكرد،  انگيزش،  و   ، 
خانوادگي  اجتماعي  هايزمينه بر    -و 
دانشكودكان   روي و   آموزان، 

پرداختند   و تحقيق  مطالعه  به  بزرگساالن
دست  ارزشمندي  نتايج  بهو    يافتند.   نيز 

 توسط  دوره  اين  پژوهشهاي   مهمترين
وايزبرگ1961)  1اندرسن   ،)2 

 4كينون  (، مك 1963)  3(، بارون1961)
جكسون1965،  1962) و  گتزلز   ،)5 
ياماموتو 1962) واالك 1963)  6(،  و   (، 

تورنس 1965)  7كوگان  ،)  (1962 ،
كرا1970،  1965،  1963 و   8پلي ( 

 . است  شده ( گزارش1971)
به  به  اينك    از    ايپاره  شرح  اختصار 

مستقيم  به  كه   پژوهشهايي با   طور 
رابطه  پژوهش  موضوع  دارند   حاضر 

 : پردازيممي
جكسون     و  پس 1962)  گتزلز  از   ( 

 نكته  اين  گيلفورد و پذيرش  مرور ديدگاه
متمايز   دو سازه  به  و خالقيت  هوش   كه 

تعلق يكديگر  به  از   پژوهش  يك   دارند 
  زدند. اين   دست  و برانگيزاننده  ابتكاري

)دانش  449  پژوهشگران   245آموز 
و   كه  204پسر  را  پايه  دختر(   هاي در 

دوازدهم   ششم   آموزشگاه  يك  تا 
به  واقع  خصوصي شيكاگو  شهر   در 

مطالعه  اشتغال  تحصيل مورد   داشتند 

 
1 - Anderson 
2 - Weisberg 
3 - Barron 
4 - Mackinnon 
5 - Getzels & Jackson 
6 - Yamamoto 
7 - Wallack & Kogan 
8 - Cropley 

دا متوسط قرار  هوشبهر    اين   دند. 
اغلب  132  آموزاندانش و   به   آنان  بود 

باالي  متوسط   هايطبقه  هايخانواده  و 
بسياري  تعلق  جامعه والدين   داشتند.    از 

آزاد   مشاغل  نيز داراي  آموزاندانش  اين
تخصصي پژوهشگران   و   بودند. 

اساس بر  را   هاي نمره  آزمودنيها 
خالقيت  هوش  فمختل  آزمونهاي  به  و 
 كردند:   زير تقسيم شرح به دو گروه 

گروه1  خالقيت   -باال  هوش  داراي  . 
دانشپايين لحاظ   گروه  اين  آموزان:    از 

  % باال بودند ولي 20، جزو  نمره هوش
خالقيت نمره  نظر  سطحي از  در   ،  

 % باال قرار داشتند.  20تر از پايين
گروه2  هوش  -باال  تخالقي  داراي  . 

دانشپايين لحاظ   گروه  اين  آموزان:    از 
خالقيت جزو  نمره  بودند 20،  باال   %

هوش  ولي نمره  نظر  سطحي از  در   ، 
 % باال قرار داشتند.  20تر از پايين

استفاده  پژوهشگران تصويرهاي   با   از 
و  TAT9)  موضوع  اندريافت  آزمون  )

  لحاظ ديگر، آزمودنيها را از    آزمونهاي
مقايسه يكديگر  با  ارزشها  و   نگرشها 

  تمايز اين   خوبي  ها بهيافته  كردند. تحليل
دهد. در مي را از يكديگر نشان دو گروه 
 مهم   از نتايج  برخي  اختصار به  زير به

 :  كنيممي اشاره پژوهش اين
شاخصهاي1 تحصيلي  .    حاكي   عملكرد 

كه آنند  گروه   از  دو  بهتقريباً   هر    يك    
دانش  اندازه  عادي   آموزاناز 
متوسط  آموزان)دانش عملكرد  (  واجد 

اين اين  نكته  برترند.  اهميت   از   نظر 
كه  از   تفاوت   نمره  23  رغم  به  دارد 

گروه   لحاظ دو  هر  نظر   هوشبهر،  از 
تحصيلي همانند   عملكرد  تقريباً 

متوسط هوشبهر  توضيحاً،   يكديگرند. 

 
9 - Thematic Apperception Test 
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و هوشبهر    150باال    هوش   داراي  گروه
 127باال    خالقيت  داراي  گروه   متوسط 
 . است شده گزارش

بين2 كلي   به  دو گروه   .  لحاظ   طور    از 
پيشرفت  چشم   به  تفاوتي  انگيزه 

 خورد. نمي
لحاظ3 از  تخيل  .    خلق   براي  كاربرد 

دانشفانتزي  خالقيت   داراي  آموزان، 
  اجتماعي   و بندهايباال، خود را از قيد  

مي داستانرها  در  و  و    سازند  سازيها 
به  پردازيهاي  ايده قابل   خود   طور 

شوخ  مالحظه از  ، طبعي  بيشتر 
تهاجمي  بازيگوشي روحيه    استفاده   و 

 كنند. مي
  از قبيل   ارزشها )ارزشهايي  . از لحاظ4

جهتگيرياخالقي  مشي  خط ، هدفي  ، 
تحصيلي عالئق  برتر،  عملكرد  ، گستره 

هوشعاطفي  ثبات خالقيت،  شوخ  ،   و 
دانشطبعي باال   هوش  داراي  آموزان(، 

 و ويژگيها را براي   از صفات  دسته  آن
ترجيح كهمي  خود  به   آنان  دهند   را 

كنند    هدايت  در دوره بزرگسالي  موفقيت
پذيرش مورد  معلمانشان  و  تأييد  نيز   و 

اين  چيزي   آن  رخالفب  درست  باشند. 
 خالقيت   داراي  آموزاندانش  كه   است

مي تصور  بهباال  بين آنان  زعم  كنند.   ،  
صفات  دسته  آن ويژگيهايي  از   كه   و 

در    دهند و موفقيتمي  خود ترجيح  براي
وجود ندارد.   اي، رابطهدوره بزرگسالي

ارزشهايبرآن  افزون قبول  ،    اين   مورد 
و    برخواست  ، منطبقآموزاندانش  گونه 

 . نيست آنان معلمان ارزشهاي
لحاظ5 از  آرزوهاي  كارراهه  .   و 

دانششغلي باال    خالقيت  داراي  آموزان، 
را    بيشتري  شغلي  و فرصتهاي  امكانات

راستاي مي  زندگي  در  بينند. خود 
بيشتر فكر    غيرسنتي  مشاغل  به  همچنين

، مثال  عنوان  ، بهاساس  كنند. بر اينمي
شاعرينويسندگي و  شعر  پيكر  ،   ،

 ، حقوق را بر پزشكي  يا اختراع  تراشي
 دهند. مي ترجيح دانشگاه و يا استادي

معلمان6 آموزش  .   آموزان دانش  از 
از    هوش  داراي بيشتر  بسيار  باال 

 لذت   عادي  آموزاندانش  آموزش
اينمي خصوص   نكته  برند.   در 

كامالً   خالقيت  داراي  آموزاندانش باال 
 . نيست صادق

مزبور،   پژوهش  هاييافته  به  با توجه   
تفكر متمايز از يكديگر   دو نوع   توانمي

توجه مورد  امعان  را  داد.   و  نظر قرار 
محافظه  يكي تفكر    كه  كارانه  تفكر  با 

است  همسو  ديگري  همگرا  تفكر   و 
پيوند   هك  جويانه  مخاطره واگرا  تفكر  با 

تحليل   آموزان دانش  داستانهاي  دارد. 
(  1962)  گتزلز و جكسون  مورد مطالعه

اين  روشني  به نوع  بر   تفكر صحه   دو 
دانشمي دارايگذارد.  باال   هوش  آموز 

مضموني  داستاني  ارائه   ايكليشه  با 
داستانيمي لحاظ  كه  كند؛    اجتماعي   از 

نيستبرا  حساسيت هنجارهاي   نگيز   و 
پرسش   شده  پذيرفته مورد  انتقاد   را  و 

نمي چنينقرار  با    آموزي  دانش  دهد. 
 غيرمعمول  موضوعهاي  پرهيز از طرح

بيمي مورد  تا  و    معلم  مهري   كوشد 
،  خود قرار نگيرد. در واقع  همشاگردان

مالحظه اجازه    به  كاري  روحيه  او 
قي  رهايي و  هنجارها  اجتماعياز  را    ود 

دانشنمي برابر،  در  داراي دهد.   آموز 
 دست  محابا و متهورانه  باال بي  خالقيت

داستانهاي مي  خيالپردازي  به در  و   زند 
 غير متعارف   مضمونهاي  طرح  خود به 

نامأنوس چنين مي  و  طبعاً    پردازد. 
مخاطرهدانش عدم   جويي  آموز   از 

و   يآموزشگاه  هنجارهاي  پذيرش
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مشكلنمي  اجتماعي از  و  طرد    هراسد 
  نيز ترس  و همساالن معلم از سوي شدن

 دهد. نمي خود راه به
جكسون  پژوهش  هاييافته    و   گتزلز 

تورنس تأييد  قرار  1959)  مورد  نيز   )
اينگرفته ديد  از  در  روانشناس  اند.   ،

 كه   آموزي  ، دانشدرس  بيشتر كالسهاي
پردازد، مي  ايده غيرمعمول  كي  طرح  به

معرض در  را  حساب  خود   شده  خطر 
مي واقع قرار  در  چنيندهد.    دانش   ، 

در    الزم  زيادي  شهامت   آموزي تا  دارد 
ارائه  طرح پافشاري   هايايده  و   خود 

طرح با   هاييايده  چنين  كند.  معموالً 
معلم  تمسخر  و  همشاگردان   استهزاء   و 

عجيب  ابلهانه  چون،  است  همراه و   يا 
تورنسقلمداد مي  غريب   همچنين   شوند. 

روابط  اين   به  شاگردي   -معلم  درباره 
با   معلمان  كه   است  رسيده  قطعي  نتيجه
هوش  آموزاندانش از    با  بهتر 
مي  خالق  آموزاندانش و رفتار  كنند 

آنان و عطوفت  بيشتر  مهر  مورد  و   را 
 هند. دقرار مي احترام

كوگان  1واالك    در  1965)  2و  نيز   )
پايه دانش  151  بر روي  پژوهشي آموز 

طبقه   كه   آموزشگاهي  پنجم از  عموماً 
به   متوسط  هوش   بودند  و    مطالعه 
اين  خالقيت  پژوهشگران   پرداختند. 

و   جديدي  گروهبندي  به  دست  زدند 
بيشتر،   گروههاي   تركيب  براساس

گروه  خود  آزمودنيهاي چهار  در   به   را 
 زير قرار دادند:  شرح
دانشاول  گروه  هوش  داراي  آموزان: 

 باال.   باال و خالقيت
دانشدوم   گروه  هوش   داراي  آموزان: 
 باال.   و خالقيت پايين

 
1 - Wallack 
2 - Kogan 

دانشسوم   گروه  هوش  داراي  آموزان: 
 .  پايين باال و خالقيت

 هوش   يدارا  آموزان: دانشچهارم  گروه
 .  پايين و خالقيت پايين

كه   همان    گردد،  مي  مالحظه  طور 
تحقيق  كه  گروههايي و   در  گتزلز 

چهارم  اول  )گروههاي   جكسون (  و 
غفلت گرفته  مورد  در    قرار  بودند، 

كوگان  واالك  پژوهش توجه   و  و    مورد 
يافته  مطالعه گرفتند.   پژوهش   هايقرار 

تفاوتهاي بر   گروهي   بين  مهم  اخير 
بهمي  صحه و  خالصه   گذارند   طور 
 : دهند كه مي نشان
دانشالف  هم  اول  گروه  آموزان. 
آزاديمي هم  توانند  و    كنترل  و 

پرورش   خودداري و  رشد  خود  در   را 
همچنين هم  دهند.   مثل   قادرند 

هم  بزرگساالن و  كنند  مانند   رفتار 
 .  كودكان

دانشب  بي   احساس  دوم   گروه  انآموز. 
با    كنند و اغلبمي  و ناشايستگي  كفايتي

آموزشگاه  و  دارند.   سرناسازگاري  خود 
اين  بهترين  آموزان دانش  گونه  عملكرد 

فضاي بدون  امن  در  و    استرس  و 
 گردد. آشكار مي اضطراب

دانشج  داراي   سوم  گروه  آموزان. 
آنان   فراواني  تحصيلي  انگيزش   هستند. 
موفقيت  براي  پيوسته  كسب  احراز   و 

نمره و  و  مي  عالي  هايامتياز  كوشند 
برايمي  ريزيبرنامه  گروه   اين  كنند. 
شكست  چيزي از  دردناكتر  و   تلختر 

 . نيست تحصيلي
دانش با    چهارم  گروه  آموزاند. 
آشفتگي  نابساماني  به  دست   فكري  و 

  تدافعي   رويكردهاي  به  گريبانند و اغلب
 آورند. رو مي
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بازنگري  كه   پژوهشهايي    قرار    مورد 
لحاظ  گرفت  داراي   شناختي  روش  از 

 هستند. هم  چندي  محدوديتها و كاستيهاي 
تحقيق جكسون  در  و  هم  گتزلز  در   و 

كوگان   واالك  پژوهش تنها و   ،
  عنوان   به  آموزشگاه  يك  آموزاندانش
مطالعه  نمونه  گرفته  مورد  اند. قرار 
، نمونه مورد استفاده گتزلز  بر آن افزون

جكسون  برگزيده  يك  و  .  است  نمونه 
كه  همان گفته  طور  متوسط  قبالً   شد، 

دانش ، 132  نمونه  اين  آموزانهوشبهر 
هوش   خيلي  اينمره  يعني از   باالتر 

گزارشمتوسط  اهميتاست  شده  ،   . 
و   مورد بحث  مسأله  اجتماعيو    تربيتي

 موجب  خارجي  پژوهشهاي  محدوديتهاي
  ضوابط   بر اساس  گرديد تا پژوهشگران

استفاده  گيرينمونه  علمي با  يك   و   از 
روي  گروهبندي  بر   اي نمونه   جديد 

  نيل   بزنند. براي  تحقيق  به  دست   گسترده
يك   به نسبتاً   پژوهشي   طرح  مقصود، 

تدوين  يهته  بزرگ در    و  و  گرديد 
به  دبيرستانهاي درآمد.   اهواز  اجرا 

ويژگيهاي  گروههاي   شخصيتي  مقايسه 
  اين   گزارش  موضوع   كه  گانه  نه  تركيبي

 پژوهشي   از طرح  ، بخشينوشتار است
 . است  ياد شده

   

 ها فرضيه
درج  پيش ذكر  تحقيق  هايفرضيه  از   ،

 دارد:   ضرورت دو نكته 
توجهالف با  پاره  كه  اين  به  .  از    ايدر 

(،  1375،  )بهروزي  پيشين  پژوهشهاي 
مقياسهاي  برخي  آزمون   فرعي  از 

آزمون  كتل  شخصيتي  خالقيت   با 
در  داده  نشان  بهتري  همبستگي  لذا  اند، 

  فرعي   مقياسهاي  همان  پژوهش  اين
مطالعه  گرفته  مورد  تدوين  قرار  در   و 

اساسفرضيه نيز  تشكيل   ها  را   كار 
 اند. داده
گروههاي ب از  مقصود   نه   تركيبي  . 

گروههاييگانه كه   ،   براساس   هستند 
متغير   هاينمره  تقسيم دو  در  آزمودنيها 
و   باال، متوسط سطح به و خالقيت هوش 
بهشده  تشكيل  پايين بعداً   هنگام  اند. 

روش  توضيح ، گيرينمونه   درباره 
چگونگي تشكيل  تركيب  درباره   اين   و 

 . گفت  خواهيم گروهها بيشتر سخن
داراي  پژوهش      فرضيه   يك  حاضر 

شش  اصلي  شرح   به  فرعي  فرضيه  و 
است  تركيبي   گروههاي  بين  -1:  زير 

لحاظ  آموزاندانش  گانهنه  ويژگيهاي   از 
 وجود دارد.  تفاوت شخصيتي

 گانه نه  تركيبي  ايگروهه  بين  -1-1
  -هوش )كم  ويژگي  از لحاظ  آموزاندانش

 وجود دارد.  ( تفاوت باهوش
 گانه نه  تركيبي  گروههاي  بين  -2-1

لحاظ  آموزاندانش  ويژگي   از 
 وجود دارد.  استوار( تفاوت -)احساساتي

 گانه نه  تركيبي  گروههاي  بين  -3-1
  -گر)سلطه  ويژگي  از لحاظ  آموزاندانش
 وجود دارد.  پذير( تفاوتسلطه

 گانه نه  تركيبي  گروههاي  بين  -4-1
 -)اصولي  ويژگي  از لحاظ  آموزاندانش

 وجود دارد.  گرا( تفاوتمصلحت
 گانه نه  تركيبي  گروههاي  بين  -5-1

لحاظ  آموزاندانش  ويژگي   از 
تفاوت خويشتن  -دار  )ناخويشتن  دار( 

 وجود دارد. 
 گانه نه  تركيبي  گروههاي  بين  -6-1

لحاظ  آموزاندانش  -)آرميده  ويژگي  از 
    وجود دارد.  ( تفاوتمضطرب

   پژوهش روش
  گيري نمونه  و روش  آماري  جامعه  -الف 
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آماري    تمام  پژوهش  اين  جامعه   را 
سال  آموزاندانش پسر  و   اول   دختر 

  تحصيلي   لدر سا   اهواز كه  دبيرستانهاي
اند داشته  اشتغال  تحصيل  به   81-80

 صورت   به  تحقيق  دهند. نمونه مي  تشكيل
زير   شرح  به   چند مرحله  و طي  تصادفي

 دبيرستان   24،  : نخست است   گرفته  انجام
بين پسرانه   دخترانه  دبيرستانهاي  از   و 

به گرديد.   معين  تصادفي  شكل   اهواز 
بهدانش  4500،  سپس طور    آموز 

رعايت  تصادفي با  جنس  تساوي  و   دو 
ميان   اين   اول  هايپايه  آموزاندانش  از 

برگزيده آن  دبيرستانها  اين گاه  شد.   ،  
هوشبهر   هاينمره  از لحاظ  آموزاندانش

خالقيت متوسط   سطح  سه   به  و  و    باال، 
نهايي  تقسيم  پايين مرحله  در  با  شدند.   ،
مجموعاً  سطوح   اين  به  توجه  ،1440  
بهدانش پسر  و  دختر  طور    آموز 

ميان  تصادفي نمونه    آموزاندانش  از 
گروههاي  انتخاب  اوليه  تركيبي   گرديد. 

 عبارتند از:   گانه نه
هوش 1 هوش 2باال،    خالقيت  -باال  .   . 

هوش3،  متوسط  خالقيت  -باال  -باال  . 
هوش4،  پايين  خالقيت   -متوسط   . 
 خالقيت   -متوسط  . هوش5باال،    خالقيت
هوش6،  متوسط   خالقيت   -متوسط   . 

. 8باال،    خالقيت  -پايين  . هوش 7،  پايين
 . هوش9،  متوسط  خالقيت  -پايين  هوش 
 .  پايين خالقيت -پايين

   . ابزار پژوهشب  
. ريون  پيشرونده  ماتريسهاي  آزمون  -1

در    ريون  پيشرونده  ماتريسهايآزمون
هدف   1ريون  توسط  انگلستان با    و 

(  g)  عمومي  هوش   عامل  گيرياندازه
، 2)آناستازي  است  شده  تهيه  اسپيرمن

 
1 - Raven 
2 - Anastasi 

ترجمه1976 (. 1364،  براهني  ؛ 
  ماتريس   60  شامل  آزمون  اين  هايماده
  حذف   از آنها قسمتي  در هر يك  كه   است
آزمودني  است   شده بخش  و    ذف ح   بايد 
ميان  شده از  هشت   شش  را   گزينه   يا 

اين  مختلف كند.  فرم  آزمون  پيدا  دو   و 
  شهيد چمران   ديگر ماتريسها در دانشگاه

به مطالعه  جامع  صورت   اهواز   مورد 
گرفته )شكركنقرار  حقيقي  اند  ، و 

حيث1373 از  روش   پايايي  (.   با 
 اين   همبستگي   ضرايب  ، دامنهبازآزمايي

روش   96/0تا    85/0  بين  آزمون با   و 
دامنه  )زوج  تنصيف فرد(   ضرايب   و 

.  است  شده   گزارش  97/0تا    88/0  بين
اعتباريابي نظر  در   از  ماتريسها  نيز 

نمره  تحصيلي  مختلف  مقاطع  هاي با 
  اند. اين شده   همبسته  آموزاندانش  درسي

دامنه در  تا    30/0  بين  ايهمبستگيها 
نوسان  80/0 )شكركنبوده  در  و   اند 

 (. 1369؛ دادار، 1373، حقيقي
عابدي عابدي  خالقيت  آزمون  -2  . 
اساس1372) بر   تورنس   تعريف  ( 
خالقيت1965) از    60  آزمون  يك  ( 

 ساخته   خالقيت  گيرياندازه  براي  سؤالي
ماده است چهار    آزمون  اين  هاي.  در 
 5پذيري  نعطاف، ا4ابتكار    3سيالي   گروه

بسط  مي   6و  ويقرار  سال   گيرند.    در 
 آزمون   كاليفرنيا، اين  در دانشگاه  1986

طراحي نو  از  مورد   را  بارها  و  كرد 
  در سال   كنوني  تجديدنظر قرار داد. فرم

گروه   وي  توسط   1992   استادان   و 
لوس در   شده   ساخته  آنجلس  كاليفرنيا 

ويژگيهاياست ر  فني  .    اين   وانسنجيو 

 
3 - fluency 
4 - originality 
5 - flixibility 
6 - elaboration 
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پژوهشهاي  آزمون در    مختلف   بارها 
.  است  و تأييد قرار گرفته  مورد بررسي

 را در سال   آزمون  اين  اوليه  فرم  عابدي
روي  1363 از    650  بر  نفر 
 مدارس  سوم   هايپايه  آموزاندانش

، با اجرا كرد. وي  شهر تهران  راهنمايي
روش  استفاده ضرابازآمايي  از   يب ، 
انعطاف سيالي  بخشهاي  پايايي ابتكار،   ،  
بسط  پذيري به  و  ، 85/0  ترتيب  را 
 كرده   گزارش  80/0و    84/0،  82/0

ايناست ضمناً  براي   .   پژوهشگر 
بحث  آزمون  اعتباريابي آزمون مورد   ، 

خالق روي   تورنس  تفكر  بر  نيز   را 
آزمودنيهاي  200 از  اجرا    نفر  مزبور 

پژوهشگر همبسته   كرد.   كردن   از 
آزمون  كل  هاينمره  ضريب   به  دو 

 . است يافته دست 46/0اعتبار 
پژوهشي 1379)  ممبيني    در  بر   ( 

آموزگاران  210  روي از  مرد   نفر 
استان   )واقع  باغملك  شهرستان   در 
پاياييخوزستان  خالقيت   آزمون  (، 

به  عابدي آلفاي   تنصيف  روشهاي  را   و 
بخشهاي   كل  نمره  براي  باخكران  و 

انعطافسيالي بسطپذيري  ،  و  ابتكار   ، 
و   72/0،  87/0،  81/0  ترتيب  به
، 67/0و    61/0،  71/0و    69/0،  74/0
.  است  كرده  گزارش  63/0و    63/0و  
  اين   اعتباريابي  براي  همچنين  وي

اجرايآزمون با   آزمون   همزمان  ، 
( 1979،  1)رادسپ  خالقيت  به  نگرش

 نمره   مزبور، براي  آموزگاران  بر روي
بخشهاي  كل انعطافسيالي  و  ، پذيري، 

بسط و   ضرايب   به  ترتيب  به  ابتكار 
  20/0(،  P<001/0)  25/0اعتبار  

(007/0>P  ،)21/0  (003/0>P  ،)

 
1 -Raudsepp  

16/0  (09/01>P  و  )23/0  
(002/0>P دست ) است يافته . 

پژوهشي1382)  سهرابي    در  بر    ( 
دانشجويان  91  روي از   دانشگاه   نفر 

را    عابدي  خالقيت  آزمون  اهواز، پايايي
و   كل  نمره  براي  كرانباخ  آلفاي  روش  به

، ابتكار  پذيري  ، انعطافسيالي  بخشهاي
، 73/0،  77/0،  73/0  ترتيب  به  و بسط 

 . وياست  كرده   گزارش  62/0و    59/0
، با آزمون  اين  اعتباريابي  براي  همچنين
از   كه  آزموني  همزمان  اجراي

اقتباس  خالقيت  آزمونهاي  شده   گيلفورد 
، سيالي  و بخشهاي  نمره كل  ، براياست

 ترتيب   به  ، ابتكار و بسطپذيريانعطاف
، 42/0،  52/0اعتبار    ضرايب  به
. است  يافته  دست   21/0و    22/0،  30/0

اين  ا   به  ضرايب  همه  بسط غير   ز 
(05>Pسطح در   ،)  001/0>P  

 اند.  دار بودهمعني
 .2كتل  عاملي  16 شخصيتي  آزمون  -3

استفاده  كتل فهرست  با   صفات   از 
 شده  تدوين 3آلپورت  توسط  كه   شخصيت
شامل ساختن است  صفت  4504  و   ،  

كرد.   شخصيتي  آزمون آغاز  را  خود 
به  فهرست  اين  كتل  كه  صفت   171  را 
 فهرست  صفات  تمام  مفاهيم   نظر وي   به

مي  آلپورت بر  در  داد.    كاهش  گرفترا 
محاسبه  سپس و   متقابل  همبستگي  با 
بهعاملي  تحليل را  آنها  يا    4بُعد  36  ، 

ويژگيهاي  سطحي  صفات  5روساخت  يا 
پژوهشهاي  تقليل از   وي   بعدي   داد. 

  عامل   16،  عاملي  تحليل  روش  طريق
به را  اين   دست  متمايز  نتيجه    داد. 

 
2 - Cattell 
3 - Allport 
4 - dimention 
5 - surface trait 
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 شخصيتي   پرسشنامه  تدوين  به  مطالعات
كه PF16)    كتل  عاملي  16 انجاميد   ) 

همكارانش  وي  بعدهاتوسط  استفاده   و    با 
مورد تجديد نظر    عاملي  تحليل  از روش

گرفتق اين1376،  )شريفي  رار   .) 
هر   براي  كه  است  فرم  6  داراي  آزمون

 سطح   از سه  از آزمودنيها در يكي  دسته 
تسلط  كالمي  توانايي  مختلف بر    و 
فهميدن   خواندن فرم و  دو  وجود    ،  همتا 
 دارد. 

   ( براي1375برزگر    هنجاريابي   ( 
 اي نمونه   بر روي  كتل  شخصيتي  آزمون

دانش به   دبيرستاني  آموزاناز   شيراز، 
و   فني  ويژگيهاي  بررسي  به  تفصيل

. است  پرداخته  آزمون  اين  روانسنجي
با    بازآزمايي  از روشهاي  با استفاده  وي

زماني بازآزماييكم  فاصله  فاصله   ،  با 
همساني  زماني و  به دروني  زياد   ، 
 52/0  ،65/0  پايايي  ضرايب  به  ترتيب
اين است  يافته  دست   54/0و    .  

همچنين استفاده  پژوهشگر  چند   با  از 
آزمونروش مورد   كتل  شخصيتي  ،  را 

 . اوالً، در اين است  قرار داده  اعتباريابي
همبستگي مطالعه فرم   آزمون  اين  ،   با 

 شده  ساخته  و نيز با فرم  آن  1968  سال
)توسط شيراز  محاس  در   بهپژوهشگر( 

 به  محاسبه همبستگي  . حاصلاست   شده
 67/0و    76/0اعتبار    ضرايب  ترتيب
براياست ثانياً،  عاملي   تعيين  .    ساختار 

روشآزمون  به   تأييدي  عوامل  تحليل  ، 
بسته ايناست   شده  كار  كاربرد   روش   . 
  7(، مجموعاً  PC1)  از تكنيك  با استفاده

كه  عامل  16  هايماده  كننده  تبيين  را 
هستند،   كتل  شخصيتي  آزمون  عامل

 سازد.  آشكار مي
   

 
1 - principal component 

 ها  يافته 
 هاي يافته  شامل  پژوهش  هاييافته

يافته  توصيفي  به   مربوط  هايو 
كهفرضيه هستند   تنظيم   جدول  9در    ها 

نخست شده جدولهاياند.   هاي يافته  ، 
 هاي يافته جدولهاي  از آن و پس توصيفي
 گردد. مي ارائه  استنباطي

كه  همان    جدول  طور    1شماره    در 
بزرگترينمي  مالحظه   ميانگين   شود، 

بهX=33/117)هوشبهر    هاينمره  ) 
 گروه
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  گانه نه گروههاي  و خالقيت  هوش  هايمعيار نمره انحراف و  . ميانگين 1 جدول

 گانه  9 گروههاي 
 خالقيت هوش 

 معيار  انحراف  ميانگين  معيار  انحراف  ميانگين 

 9/49 147/53 3/69 116/99 باال  خالقيت -باال هوش 

 3/74 132/76 3/00 117/33 متوسط  خالقيت -باال هوش 

 5/49 120/74 0/01 116/67 پايين  خالقيت -باال هوش 

 7/85 147/37 3/05 109/14 باال  خالقيت -متوسط  هوش 

 3/24 133/57 3/48 108/21 متوسط قيتخال -متوسط  هوش 

 7/26 120/25 4/03 107/80 پايين خالقيت -متوسط  هوش 

 6/95 145/92 9/22 94/28 باال  خالقيت  -پايين هوش 

 3/48 132/67 12/63 91/41 متوسط خالقيت  -پايين هوش 

 7/854 120/90 10/98 92/91 پايين خالقيت  -پايين هوش 

 12/60 133/41 12/13 105/66 كل

   
كوچكترين متوسط  خالقيت  -باال  هوش   ، 

هوشبهر   هاينمره  ميانگين
(41/91=X به  -پايين  هوش   گروه   ( 

متوسط   متوسط  خالقيت  ميانگين   و 
)  هاينمره  به   (X=21/108هوشبهر 
 متوسط  خالقيت  -متوسط   هوش   گروه

همچنين  اختصاص   بزرگترين   دارد. 
 ( به 53/147) خالقيت  هاينمره يانگينم

باال،   خالقيت  -باال  هوش   گروه
 خالقيت   هاينمره  ميانگين  كوچكترين

به 25/120)   -متوسط   هوش   گروه  ( 
متوسط   پايين  خالقيت  ميانگين   و 

به 57/133)  خالقيت  هاينمره  گروه   ( 
 تعلق   متوسط  خالقيت  -متوسط   هوش 
 دارد. 

جدول  كه   مهمي  هنكت     1شماره    در 
اينمي  مشاهده  همه    كه   است   شود 

به  هوش   داراي  آموزاندانش  يك  باال 
خالقيت  اندازه نيستند.   از  برخوردار 
آنان  برخي باال،   خالقيت  داراي  از 
خالقيت  برخي عده   متوسط   واجد   اي و 

داراي اين   پايين  خالقيت  نيز    هستند. 
خصوصدقي  نكته در  نيز    خالقيت  قاً 

يعنياست  صادق دانش  ،    آموزان همه 
به  خالقيت  داراي از    اندازه  يك  باال 
نيستند. برخي  هوش  آنان   برخوردار    از 
برخي  هوش  داراي هوش   باال،   واجد 

  پايين   هوش  نيز داراي  ايو عده  متوسط 
 هستند.  

   
  كتل شخصيتي  در آزمون مورد مطالعه  متغيرهايمعيار  و انحراف  . ميانگين 2 جدول

 معيار  انحراف  ميانگين  متغيرها 

 1/86 7/31 با هوش  - هوش  كم 

 3/82 9/22 استوار  -احساساتي 

 2/74 7/88 گرا سلطه  -پذيرسلطه

 2/79 11/58 اصولي  -گرامصلحت 

 2/85 10/24 دار  خويشتن  -دارناخويشتن

 3/17 9/17 مضطرب  -آرميده 

   
كه  همان      جدول   مندرجات  طور 

بزرگترين مي  نشان  2شماره    دهند، 
 ميانگين

بهنمره   -گرامصلحت  گروههاي  ها 
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 -دار ( و ناخويشتنX=58/11)  اصولي
)خويشتن كمترين X=24/10دار  و   ) 
  -هوش   كم   گروههاي  ها بهنمره  ميانگين
سلطه X=31/7)  باهوش و   -پذير( 

دارند.   ( اختصاصX=88/7گرا )طهسل
معيار    انحراف  بزرگترين  همچنين

استوار   -احساساتي  گروههاي  ها بهنمره
( و  17/3)  مضطرب  -( و آرميده82/3)

نمره  انحراف  كمترين بهمعيار   گروه   ها 
 دارد.  ( تعلق 86/1) باهوش  -هوش  كم

 ها  فرضيه به مربوط هاييافته 
  اصلي   فرضيه  به  مربوط  يها يافته   

جدولهاي  تحقيق  شده   ارائه  4و    3  در 
  3  شماره در جدول طور كه . هماناست

آزمونمي  مشاهده  با   پياليي  شود، 
66/5=Fآزمون ، F=81/5با   ويلك   ، 

آزمون   F=94/5با    هوتلينگ  آزمون  و 
سطحF=46/19با    روي در   ، 
001/0=P  شدهمعني بنا دار  ، برايناند. 
 گيرد.  مورد تأييد قرار مي فرضيه اين
   

در   شده انجام  گانه نه گروههاي  به مربوط متغيري و يك  راهه يك  واريانسهاي  تحليل  نتايج  4 شماره  جدول
 كتل شخصيتي آزمون  كلي  واريانس تحليل  . نتايج 3 جدول  واريانس  تحليل متن

Effect Value Hypothesis` df F Sig 

 

Group 

 

 

Pillai's Trace 0/221 48/000 5/66 0/000 

Wilk's Lambda 0/793 48/000 5/81 0/000 

Hotelling's Trace 0/242 48/000 5/94 0/000 

Roy's Largest Root 0/132 8/000 19/46 0/000 

   
لحاظ  چندمتغيري از    خرده   شش  را 

  نشان   لكت  شخصيتي  آزمون  مقياس
 دهد.  مي
كه  همان    جدول  طور    4  شماره  در 

در   گانه   نه  شود، گروههايمي  مالحظه
با    كتل  شخصيتي  آزمون  مؤلفه  پنج

تفاوت به معني   يكديگر  دارند.   دار 
 كم  گروهها در مقياس ديگر، اين عبارت
، F=74/14با    باهوش   -هوش 

با    -احساساتي ، F=84/7استوار 
، F=05/9با    اصولي  -گراحتمصل

، F=10/7دار با  خويشتن  -دارناخويشتن
آرميده در F=73/3با   مضطرب  -و   ،

تفاوت   P=001/0  سطح يكديگر   با 
گروههايمعني دارند.   فقط   گانهنه   دار 

مقياس با سلطه  -پذيرسلطه  در  گر 
85/1=F   تفاوت يكديگر  دار، معني  با 

بنابراين اينندارند.  از  بر افتهي  ،  ها 
 حكم   تحقيق  اصلي  فرضيه  صحت

 . كنيممي
 فرضيه   شش  به  مربوط  هاييافته   

جدول  تحقيق  فرعي و    4شماره    در 
 تفاوت   پيگيري  به  مربوط  هاييافته

طريق  ميانگينهاي از   آزمون   گروهها 
     5شماره  در جدولهاي ترتيب به توكي

 
 گانه نه با گروههاي  كتل شخصيتي آزمون  مؤلفه  6 متغيري يك  سهاي واريان . تحليل 4 جدول

 SS df MS F متغيرها 

 14/74* 46/90 8 375/21 باهوش  -هوش  كم 

 7/84* 106/70 8 853/63 استوار  -احساساتي 

 1/85 13/68 8 109/49 گرا سلطه  -پذيرسلطه

 9/05* 66/48 8 531/88 اصولي  -گرامصلحت 
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 7/10* 55/70 8 445/67 دار خويشتن  -دارشتنناخوي

 3/73* 35/94 8 287/55 مضطرب  -آرميده 

001/0>P  * 
 ها به يافته  اين  اند. توضيحشده   درج  9تا  

 : قرار زير است
جدول    شود  مي   استنباط  4شماره    از 
لحاظ  گانهنه  گروههاي  كه    ويژگي   از 
در F=74/14با    باهوش   هوش كم  ،

تفاوت   P=001/0  سطح يكديگر   با 
بنابراينمعني دارند.  فرضيهدار   ،  1-1 

 گيرد.  مورد تأييد قرار مي
جدول   آن  نتايج  كه   توكي  آزمون     در 

هفده است   شده  ارائه  5شماره    تفاوت  ، 
بينمعني به   ميانگينهاي  دار را   گروهها 
 دهد: مي زير نشان شرح

 بين  -2،  5و    1  گروههاي  بين  -1
 1  گروههاي   بين  -3،  6و    1  گروههاي 

  بين   -5،  8و    1  گروههاي  بين  -4،  7و  
  2  گـروههاي   بين  -6،  9و    1  گروههاي 

  بين   -8،  7و    2  گـروههاي  بين  -7،  5و  
 2  گروههاي   بين  -9،  8و    2  گروههاي 

  -11،  5و    3  گروههاي   بين   -10،  9و  
 بين  -12،  7و    3  گروههاي  بين

  3  گروههاي   بين   -13،  8و    3  گروههاي 
  -15،  5و    4  گروههاي   بين   -14،  9و  
 بين  -16،  7و    4  گروههاي  بين

 گروههاي  بين   -17، و  8و    4  گروههاي 
 .  9و  4

يافته     استنباط   4شماره    جدول  هاياز 
كه مي از    گانهنه  گروههاي  بين  شود 

با  -احساساتي  ويژگي  لحاظ   استوار 
84/7=Fسطح در   ،  001/0=P  تفاوت 

 دار وجود دارد. معني
اين  بنابراين صحت يافته  از  بر   ها 
 . كنيممي حكم 1-2 فرضيه

جدول   آن  نتايج  كه   توكي  آزمون     در 
يازدهاست   شده   درج  6شماره    تفاوت   ، 

بينمعني به   ميانگينهاي  دار   گروهها را 
 دهد: مي زير نشان شرح

 بين  -2،  6و    1  گروههاي  بين  -1
 2  گروههاي   بين  -3،  9و    1  گروههاي 

  بين   -5،  7و    2  گروههاي  بين  -4،  1و  
  3  گـروههاي   بين  -6،  1و    3  گروههاي 

  بين   -8،  8و    3  گـروههاي  بين  -7،  7و  
 5  گروههاي   بين  -9،  3و    4  گروههاي 

  -11، و 7و  6 گروههاي  بين -10، 7و 
    . 9و  7 روههايگ بين

 
 كتل شخصيتي  آزمون  باهوش  -هوش كم فرعي  در مقياس  گانهنه گروههاي  بين  تفاوت  . پيگيري5 جدول
  9  8  7  6  5  4  3  2  1 گانه  نه گروههاي   ميانگين 

  *  *  *  *  *              باال خالقيت  -باال هوش  8/17

  *  *  *     *              متوسط  يت خالق -باال هوش  7/84

  *  *  *     *              پايين  خالقيت  -باال هوش  7/67

  *  *  *     *              باال  خالقيت  -متوسط  هوش  7/89

                             متوسط خالقيت  -متوسط  هوش  6/84

                             نپايي خالقيت  -متوسط  هوش  7/25

                             باال  خالقيت  -پايين  هوش  6/97

                             متوسط خالقيت  -پايين  هوش  6/60

                             پايين  خالقيت  -پايين  هوش  6/12

 كتل شخصيتي استوار آزمون   -احساساتي  فرعي  در مقياس  گانهنه گروههاي  بين  تفاوت  . پيگيري6 جدول
  9  8  7  6  5  4  3  2  1 گانه  نه گروههاي   ميانگين 

  *        *                 باال خالقيت  -باال هوش  10/32
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        *                 *  متوسط  خالقيت  -باال هوش  8/45

     *  *                 *  پايين  خالقيت  -باال هوش  8/11

                    *        باال  خالقيت  -متوسط  هوش  9/69

        *                    متوسط خالقيت  -متوسط  هوش  9/05

        *                    پايين خالقيت  -متوسط  هوش  8/40

  *                          باال  قيت خال -پايين  هوش  10/70

                             متوسط خالقيت  -پايين  هوش  9/59

                             پايين  خالقيت  -پايين  هوش  8/84

   
 

يافته     استنباط   4شماره    جدول  هاياز 
كه مي لحاظ   گانهنه   گروههاي  شود    از 

 F=85/1گر با  سلطه  -پذيرسلطه  ويژگي
تفاوت يكديگر  ندارند. معني  با  دار 

 شود. تأييد نمي 1-3 ، فرضيهبنابراين
يافته     استنباط   4شماره    جدول  هاياز 
كه مي لحاظ   گانهنه   گروههاي  شود    از 

با    اصولي  -گرامصلحت  ويژگي
05/9=F سطح در   ،  001/0=P    با

، دارند. بنابراين  دارمعني  يكديگر تفاوت
 شود.  تأييد مي 1-4 فرضيه

جدول   آن  نتايج  كه   توكي  آزمون     در 
 تفاوت   ، سيزدهاست  شده  درج  7شماره  

بينمعني به   ميانگينهاي  دار   گروهها را 
 دهد: مي زير نشان شرح

 بين  -2،  9و    1  گروههاي  بين  -1
و    3  گروههاي   بين  -3،  9و  2  گروههاي 

 بين   -5،  2و    3  گروههاي  بين  -4،  1
  3  گـروههاي   بين  -6،  4و    3  گروههاي 

  بين   -8،  7و    3  گـروههاي  بين  -7،  5و  
 4  گروههاي   بين  -9،  6و    4  گروههاي 

  -11،  9و    4  گروههاي   بين   -10،  8و  
 بين  -12،  7و    6  گروههاي  بين

 گروههاي  بين   -13، و  8و    7  گروههاي 
 .  9و  7

 استنباط   4شماره    جدول  هاييافته  از   
كه مي لحاظ   گانهنه   گروههاي  شود    از 

با  ناخويشتن  -دارخويشتن  ويژگي دار 
10/7=F سطح در   ،  001/0=P    با

، دار دارند. بنابراينمعني  يكديگر تفاوت
  از اين
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 كتل شخصيتي  آزمون  اصولي-گراتمصلح فرعي  در مقياس  گانهنه گروههاي  بين  تفاوت  . پيگيري7 جدول

  9  8  7  6  5  4  3  2  1 گانه  نه  گروههاي   ميانگين 

  *                          باال خالقيت -باال هوش   12/20

  *                          متوسط  خالقيت -باال هوش   11/93

        *     *  *     *  *  پايين  خالقيت -باال هوش   10/45

  *  *     *                 باال خالقيت -متوسط  هوش   12/49

                             متوسط خالقيت -متوسط  هوش   11/47

        *                    پايين خالقيت -متوسط  هوش   11/22

  *  *                       باال خالقيت  -پايين هوش   12/45

                             متوسط خالقيت  -پايين هوش   11/24

                             پايين خالقيت  -پايين هوش   10/86

   
درستييافته   بر   حكم   1-5  فرضيه  ها 

 . كنيممي
جدول   آن  نتايج  كه   توكي  آزمون   در 

 تفاوت   يازده،  است   شده   درج  8شماره  
بينمعني به   ميانگينهاي  دار   گروهها را 
 دهد: مي زير نشان شرح

 بين  -2،  6و    1  گروههاي  بين  -1
 3  گروههاي   بين  -3،  9و    1  گروههاي 

  بين   -5،  4و    3  گروههاي  بين  -4،  1و  
  4  گـروههاي   بين  -6،  7و    3  گروههاي 

  بين   -8،  6و    4  گـروههاي  بين  -7،  5و  
 4  گروههاي   بين  -9،  8و    4  گروههاي 

  -11، و 7و  6 گروههاي  بين -10، 9و 
 .  9و  7 گروههاي بين
يافته     استنباط   4شماره    جدول  هاياز 
كه مي لحاظ   گانهنه   گروههاي  شود    از 

، F=73/3با    مضطرب  -آرميده  ويژگي
سطح تفاوت   P=001/0  در  يكديگر   با 

 دار دارند.  معني
تأييد   1-6فرضيه    نابراينب مورد  نيز 

 گيرد.  قرار مي
جدول   آن  نتايج  كه   توكي  آزمون     در 

تفاوت است  شده  درج  9شماره   چهار   ، 
بينمعني به   ميانگينهاي  دار   گروهها را 
 دهد: مي زير نشان شرح

 بين  -2،  3و    1  گروههاي  بين  -1
 1  گروههاي   بين  -3،  6و    1  گروههاي 

    . 4و  3 گروههاي  بين -4، و 9 و

   گيريو نتيجه بحث
 مقايسه تركيبهاي  با هدف  پژوهش  اين   
هوش   نه خالقيت  گانه  لحاظ   و    از 

دانش  شخصيتي  ويژگيهاي   آموزان در 
و پسرانه   دخترانه  دبيرستانهاي  اول  سال

كه سال  اهواز   به   80-81  تحصيلي  در 
گرديد. داشت  اشتغال  تحصيل اجرا  ند 
شده  هايفرضيه   نشان   تحقيق  اين  تأييد 

كه مي مطالعه  گروههاي   دهند  از   مورد 
ويژگيهاي  برخي  لحاظ با    شخصيتي  از 

  نتايج   طور كلي   دارند. به  يكديگر تفاوت
يافته پژوهشهاي  كه  هاييبا    خارجي   در 

دارند و تلويحاً   اند همسوييآمده   دست   به
تما  هوشبر  خالقيت  يز   داللت   با 

  شخصيتي   تفاوتهاي  تبيين  كنند. برايمي
ديدگاه از  بگيريم  بايد  مدد  و   گيلفورد 
به را  خالقيت   هوش   ماهيت  تفاوتها   و 

نظريه بدهيم   نسبت در  گيلفورد   . 
از    يكي  را  " خود خالقيت"ساختار ذهني

آن مي  ذهن  اصلي  عمل  پنج از  و    داند 
عنو تفكر    انزير  برابر  در  واگرا  تفكر 

نام اينمي  همگرا    روانشناس   برد. 
به  متعددي  ويژگيهاي واگرا    را  تفكر 

 ويژگيها كه   اين  دهد. مهمترينمي  نسبت
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نمره  ارزيابي  مالك  آزمونهاي   گذاريو 
اصالت  خالقيت از  عبارتند  هستند  ، نيز 
سياليپذيري  انعطاف بسط   ،  .  انديشه  و 

و    پژوهشهاي  نتايج  اساس  بر متعدد 

ديدگاه  متناسب مي  با   توان گيلفورد 
فكري  شناختي  ويژگيهاي به   و  را   زير 

 داد:  نسبت افراد خالق

 
 كتل  شخصيتي  دار آزمون ناخويشتن  -دارخويشتن  فرعي  در مقياس  گانه نه  گروههاي  بين  تفاوت  . پيگيري 8 جدول 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1 گانه  نه  گروههاي   ميانگين 

  *        *                 باال خالقيت -باال هوش   10/83

                             متوسط  خالقيت -باال هوش   10/44

        *        *        *  پايين  خالقيت -باال هوش   9/63

  *  *     *  *              باال خالقيت -متوسط  هوش   11/29

                             متوسط خالقيت -متوسط  هوش   10/17

        *                    پايين خالقيت -متوسط  هوش   9/39

  *                          باال خالقيت  -پايين هوش   10/84

                             متوسط خالقيت  -پايين هوش   10/16

                             پايين خالقيت  -پايين هوش   9/53

 كتل  شخصيتي آزمون  مضطرب -آرميده فرعي  در مقياس  گانهنه گروههاي  بين  تفاوت  . پيگيري9 جدول

  9  8  7  6  5  4  3  2  1 گانه  نه  گروههاي   ميانگين 

  *        *        *        باال خالقيت -باال هوش   8/21

                             متوسط  خالقيت -باال هوش   9/11

                 *           پايين  خالقيت -باال هوش   9/93

                             باال خالقيت -متوسط  هوش   8/64

                             متوسط تخالقي -متوسط  هوش   9/33

                             پايين خالقيت -متوسط  هوش   9/56

                             باال خالقيت  -پايين هوش   8/78

                             متوسط خالقيت  -پايين هوش   9/22

                             ينپاي خالقيت  -پايين هوش   9/64

   
 ذهني   ، گشادهادراكي  طبقه  گستردگي   

امور   ، شكانديشي  و فراخ در  ترديد  و 
استقاللبهديهي قضاوت  ،  و  ،  فكر 

توانفكري  بازيگوشي و   يابيمسأله  ، 
توانپروري  ايده فرضيه   زنيگمانه  ،   و 

توان  سازي ر  عناص   همزمان  ادراك  و 
اينناهمسان ويژگيهاي   دسته   .   از 
ادراكي  شناختي برخي  و  نيز  از    و 

 كه   و انگيزشي  شخصيتي  مهم   ويژگيهاي
همراهي را  به مي  آنها  اساساً   كنند 

 اختصاص   خالق  آموزانو دانش  كودكان
كودكان در  كمتر  و  و   دارند 

 هوشي  باالي  سطح  داراي  آموزاندانش
به شومي  مشاهده  منطقي ترتيب  اين  د.   ، 

مي  به كه نظر   آموزان دانش  بين  رسد 
سطوح خالقيت   هوش  مختلف  واجد   و 

 گردد.   بارز مالحظه شخصيتي تفاوتهاي
 مشابه  همانند پژوهشهاي   پژوهش  اين   

 تأكيد دارد كه  اساسي  نكته  ديگر بر اين
  از   اندازه  يك  به  آموزانو دانش   كودكان

برخوردار    ذهني  استعدادها و ظرفيتهاي
همان اين  كه   گونه   نيستند.   پژوهش   در 

اساس  مالحظه بر   هاي نمره  گرديد، 
خالقيت  هوش    آموزان دانش  توانمي  و 
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به  گروهبندي  گوناگون   صورتهاي  را 
پيام  كه  است  اين  پژوهش  اين  كرد. 

قابليتهاي  كشف  براي و  ، ذهني  توانشها 
  بهره   مختلف  بايد از روشها و ابزارهاي

بسنده  يكي  و به  بگيريم . نكنيم  دو ابزار 
  را صرفاً بر اساس   آموزانآيا اگر دانش

عموماً    كه  هوشي  آزمونهاي  هاينمره
حافظه  شناخت اندازه  و  گيرند مي  را 
گزينش  ارزيابي قابل كنيم   و  درصد   ،  
استعدادها   ايمالحظه كه  ياز  را   برتر 

به  اين قادر  نيستند   سنجش  آزمونها  آنها 
از    پرسش  اين  ؟ طرحدهيمنمي  از دست

و    خود آييم  به  دارد كه   اهميت  حيث  اين
و   شناخت  به  نسبت  خويش  غفلت  به

چاره   شويم  واقف  خالقيت  پرورش   و 
توجهكنيم  انديشي با   نظام   كه  اين  به  . 
بر    كشور ما مبتني  پرورشي  و  آموزش
يادگيري   حافظه  تربيت وار طوطي  و 
شايسته است برنامه   كه  است  ،   در 

تدويندرسي  ريزيهاي  روشهاي   ، 
برنامه  تدريس  به   معلم  تربيت  هايو 

خالقيت و  واگرا  داده   تفكر  و    بها  شود 
پرورش  كشف  براي و   و  استعدادها 

دانشكودكان  خالق  مهارتهاي   آموزان ، 
 انديشيده   الزم  تدابير علمي  و دانشجويان

 شود.   كار بسته و به 

به زمينه   پژوهش  اهميت  نظر  در 
ميدرخشان  استعدادهاي پيشنهاد  شود ، 

و    با هوش  مرتبط  آتي  در پژوهشهاي  كه 
توجه  دو پرسش  به  خالقيت  خاص   زير 
 گردد:   مبذول

دانشالف آيا   سطوح   داراي  آموزان. 
خالقيت  هوش  مختلف لحاظ   و    از 

 همانند يكديگرند؟   عملكرد تحصيلي
دانشب آيا   سطوح   داراي  آموزان. 

زمينه   و خالقيت  هوش  مختلف از نظر 
پايگاهخانوادگي ، اقتصادي  -اجتماعي  ، 

و عاليقانگيزه حرفه  تحصيلي  ها   اي و 
 دارند؟   با يكديگر تفاوت

از آنند   حاكي  خارجي  پژوهشهايبيشتر  
شخصيتي هوشي  تفاوتهاي  رغم  به  كه   ، 

خانوادگي دانشو   داراي   آموزان، 
خالقيت  هوش  باالي  سطوح   داراي   و 

تحصيلي يكساني  عملكرد  هستند.   نسبتاً 
جامعه  مهمي   يافته  چنين  به  دستيابي  در 

مي نيز  اميدبخشما  بسيار  و   تواند 
چنين  انندهبرانگيز طبعاً  ، اييافته  باشد. 
برنامه  معلمان  مشوق    مسائل   ريزانو 

پرورش  آموزش و    شناخت  به  نسبت  و 
سازي توانشهاي  شكوفا  و   استعدادها 

دانش  كودكان  خالق خواهد   آموزانو 
 گرديد. 
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 منابع
   فارسي 

 و چاپ : انتشارات(. تهران1364) ، محمدنقي، ترجمه براهنيآزمايي . روان1، آناستازي
 .  تهران دانشگاه

  آموزان در دانش  كتل  شخصيتي  عاملي  16پرسشنامه    (. هنجاريابي1375برزگر، مجيد )
:  . تهرانگيريو اندازه  ارشد در رشته سنجش  نامه كارشناسي  شيراز، پايان  دبيرستانهاي

 .  طباطبايي عالمه دانشگاه
آلن خ بودو،  آموزشگاه  القيت.  خاندر  ترجمه  عليزاده،  تهران1358)  ،  انتشارات(.   : 

 چهر.  سهامي شركت 
)بهروزي ناصر  پيشرفت   ، خالقيتشخصيتي  ويژگيهاي  بين  رابطه  (. بررسي1375،   و 
 . شهيد چمران ، اهواز، دانشگاهتربيتي ارشد روانشناسي نامه كارشناسي، پايانتحصيلي

)دادار احمدرضا  بررسي1369،  و    ريون  پيشرونده  ماتريسهاي  نمرات  بين  ارتباط  (. 
. بهبهان  دبستانهاي  تا پنجم  سوم  هايدختر و پسر پايه  آموزاندانش  كتبي  امتحانات  نمرات

 .  واحد تهران آزاد اسالمي ، دانشگاهارشد روانشناسي  كارشناسي نامه پايان
  دختر دانشگاه   دانشجويان  بر خالقيت  مغزي  بارش  (. تأثير آموزش1382)، فريبا  سهرابي

كنترل  شهيد چمران با  سال  هوش  اهواز  پايان1381-82  تحصيلي  در  كارشناسي   ،    نامه 
 .  شهيد چمران . اهواز: دانشگاهتربيتي ارشد روانشناسي

حسنشريفي  ،( نظريه1376پاشا  آزمونهاي  (.  كاربرد  شخصيت   وشه  و  تهرانو   .  :
 . سخن انتشارات
پيشرونده    ماتريسهاي  مياني  فرم  سازي  (. "ميزان1373)  ، جمال؛ حقيقي، حسينشكركن

 . منتشر نشده ، گزارششهيد چمران ". اهواز: دانشگاهريون
جمالعابدي خالقيت1372)  ،  شيوه  (.  اندازه  هايو  در  پژوهشآن  گيرينو  مجله   هاي ، 

 .  2و  1 ، شمارهدوم ، دورهروانشناختي
مرد با   آموزگاران نفس و عزت ، خودشكوفايي(. رابطه خالقيت1379خدا ) ، رحمممبيني
شغلي   رواني  سالمت  عملكرد  تحصيلي  آنان  و  عملكرد  تا   سوم  هايپايه  آموزاندانش  و 

. اهواز:  تربيتي  ارشد روانشناسي  كارشناسي  هنام  ، پايانباغملك  شهرستان  دبستانهاي  پنجم
 . شهيد چمران دانشگاه
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