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رابطه هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي با تفكر واگرا در دانشآموزان دوره ابتدايي
راهب جعفري ،1حسن

بافنده2

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي با تفكر واگرا در دانشآموزان دوره ابتدايي بود .روش پژوهش
توصيفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري كليه دانشآموزان دوره ابتدايي شهر تبريز در سال تحصيلي  6941-49بودند كه از اين جامعه به
روش نمونهگيري خوشه اي چندمرحلهاي و بر اساس جدول كرجسي و مورگان تعداد  911نفر انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند .به طوري
كه ابتدا از بين نواحي مختلف آموزشي ،تعداد  2ناحيه آموزشي به صورت تصادفي انتخاب شده و سپس از هر ناحيه تعداد  9مدرسه انتخاب
و دانشآموزان مناطق انتخاب شده مورد مطالعه قرار گرفتند .براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي سبكهاي يادگيري (كلب،)6499 ،
ويژگيهاي شخصيتي نئو (كاستا و مككري )2002 ،و آزمون ريون كودكان ( )6499استفاده شد .تجزيه و تحليل دادهها با روش آماري
ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون انجام گرفت .نتايج پژوهش نشان داد كه بين هوش سيال با تفكر واگر در دانشآموزان رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد .همچنين بين برونگرايي ،انعطافپذيري و وظيفهشناسي با تفكر واگر رابطه مثبت و معنادار و بين رواننژندگرايي
با تفكر واگر رابطه منفي و معناداري وجود دارد .از سويي نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي
قادرند تغييرات تفكر واگرا را در دانشآموزان پيشبيني كنند .بنابراين توجه به هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي نقش مهمي در افزايش
تفكر واگراي دانشآموزان دارد.
كليد واژهها :تفكر واگر ،هوش سيال ،ويژگيهاي شخصيتي.

 .1كارشناسي ارشد روانشناسي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران ،نويسنده مسئولraahebjafari7102@gmail.com ،
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تفكر واگرا يكي از مؤلفههاي مهم تفكر خالق و فرايندهاي آن است .اين نوع تفكر با ارائه راهحلهاي متنوع ،براي توليد ايدههاي
خالق ،بسيار مفيد است (نيا ،يانگا ،چن ،چن و لي .)2069 ،2تفكر واگرا يكي از جنبههاي خالقيت و از ويژگيهاي مهم آفرينندگي است
(سيف .)6949 ،به اعتقاد آن ،سونگ و كار )2061( 9تفكر واگرا و خالقيت از نظر مفهومي يكسان است .افراد با تفكر واگرا سعي ميكنند،
پديدهها ،امور و افكار را آنچنان كه هستند به راحتي نپذيرند .آنها نگاه متفاوتتري دارند و از قالبهاي فكري همسان دور ميشوند .تفكر
واگر همان تفكر خالق است كه به راهحلهاي مختلفي براي يك مسئله توجه دارد و از ويژگيهاي تفكر واگرا ،ابتكار ،سيالي ،انعطافپذيري
و بسط است (هاشمي ،واحدي و طباطبايي .)6941 ،تفكر واگرا عبارت است از مرحله بررسي راه حل هاي گوناگون كه مستلزم به خاطر
آوردن راه حل هاي ممكن يا ابداع راه حل هاي جديد است؛ زيرا در اين مرحله افكار فرد در جهات متعدد و متنوعي سير ميكند .تفكر واگرا
نيازمند رويكرد باز و به دنبال گزينههاي متعدد است در جايي كه هيچ پاسخ صحيح و روشن وجود ندارد .تفكر واگرا با ويژگيهايي نظير
انگيزه پيشرفت سطح باال ،كنجكاوي فراوان ،عالقه زياد به نظم و ترتيب ،قدرت ابراز وجود و خودكفايي ،شخصيت غيرمتعارف وكامروا،
پشتكار و انضباط در كارها ،استقالل و داراي طرز فكر انتقادي و تفكر شهودي مشخص ميشود (سيف .)6949 ،تفكر واگرا از چند عامل
تشكيل شده است كه مهمترين آنها سيالي يا رواني ،انعطافپذيري و تازگي است .خالقيت يكي از برجستهترين توانايي هاي شناختي ويكي
از زيباترين جلوه هاي تفكر واگرا است ،اين خصوصيات انساني نقش بسيار عمدهاي در نوآوري و حل مشكالت دارد .تفكر همگرا با هوش
رابطه دارد اما تفكر واگرا بشري بر عهده دارد ويژگي مهم آفرينندگي خالقيت) است اين دو جنبه تفكر دو وجه عمده تفكر انساني
هستند(محمدي ،مسلمي و قمي.)6941 ،
يكي از مباحثي كه از ديرباز مورد توجه روانشناسان بوده و پژوهشهايي را به خود معطوف داشته است ،رابطهي هوش و تفكر واگرا
و يا تفكر خالق است .رابطهي هوش و خالقيـت عليرغم پژوهشهاي چندين سالهاي كه در اين حوزه صورت گرفته ،هنوز بحثبرانگيز است
(كرمي باغطيفوني و فرخي .)6949 ،با اينكه مفهوم خالقيت با هوش ارتباط دارد ،اما پژوهشهاي اوليه در مورد رابطهي بين خالقيت و هوش
فقط همبستگي جزئي بين اين دو سازه را گزارش كردهاند (فورنهام و بختيار)2009 ،9؛ اما پژوهشهايي كه در دهههاي اخير صورت گرفته،
رابطهي اين دو متغير را تا حدي قويتر از آني كه در گذشته تصور ميشد ،برآورد ميكنند (سيلويا و نوسبائوم .)2066 ،1از طرف ديگر ،بسته
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رابطه هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي با ...
به نوع سنجش هوش و خالقيت ،رابطهي بين هوش و خالقيت نيز تغيير ميكند ،زماني كه داوران پاسخهاي تفكر واگرا را درجهبندي ميكنند،
با هوش كه به صورت عامل مكنون در نظر گرفته ميشود ،رابطهي مثبتي نشان ميدهد (سيلويا.)2009 ،
هوش سيال مربوط به وراثت است و اجتماعي شدن به هوش متبلور بستگي دارد .هوش سيال را ميتوان به وسيله آزمونهاي مستقل از
فرهنگ اندازه گيري كرد .كتل هوش سيال را نتيجه تأثير عوامل بيولوژيكي در جريان رشد ميداند و بر همين اساس آسيبها يا تحريكات
مغزي اثرات مخرب يا سازنده بيشتري بر اين توانايي داردو از اين رو هوش سيال در واقع ظرفيت كلي ادراك رابطه است (كتل.)6499 ،
پژوهشهاي معاصر در مورد خالقيت نشان ميدهند كه هوش و خالقيت به عنوان صفات متمايزي هستند كه ارتباط بسيار كمي با هم دارند
(بتي 6و فورنهام2001 ،؛ كافمن 2060 ،2و رانكو .)2009 ،9همچنين مشخص شده است كه داشتن هوش بسيار زياد تضميني براي ايجاد خالقيت
در فرد نيست (ويكفيلد .)6446 ،9با اين حال هوش كمتر از حد متوسط ،به منزلهي بازدارنده در بروز خالقيت مداخله ميكند .هوش و خالقيت
پايينتر از بهرهي هوشي  620داراي رابطه است و باالتر از آن رابطهاي بين آن دو وجود ندارد (گيگنارد ،كرمارس و ترجمن .)2061 ،1بنابراين
هوش كمي بيشتر از ميانگين براي بروز خالقيت شرط الزم و ضروري است .با اين حال ،استرنبرگ و هارا )2000( 1اعتقاد به رابطه مثبت ميان
هوش ،تفكر واگرا و همگرا دارند .همچنين بارون و هارينگتون )6496( 9در پژوهش خود اعالم كردند كه مطالعات پيشين ،رابطهي هوش و
تفكر واگرا را تأييد كردهاند .در اين ارتباط بتي ،كامرو-پرموزيك 9و فورنهام ( )2004در پژوهش خود گزارش كردند كه هوش ،پيشبيني-
كنندهي تفكر واگراست .همچنين ديكسون ،كروس و آدام )2006( 4نيز ويژگيهايي همچون خالقيت ،انعطافپذيري ،انگيزهي دروني و
خودتنظيمي را از جنبههاي خاص روانشناختي افراد تيزهوش ميدانند .از سويي هاشمي و همكاران ( )6941در پژوهش خود نشان دادند كه
بين هوش سيال و تفكر واگرا رابطه معناداري وجود دارد و هوش سيال پيشبيني كننده تفكر واگرا در دانشآموزان است.
از طرفي نتايج ساير پژوهشها نشان داد كه عوامل متعددي بر ميزان تفكر واگرا و خالقيت افراد تأثير ميگذارد ،اما براساس گزارشهاي
علمي ،تأثيرگذاري هيچ يك به اندازهي تأثيرهاي مستقيم شخصيت بر خالقيت نيست .اهميّت و نقش تعيينكنندهي ويژگيهاي شخصيتي در
خالقيت ،باعث توجه روزافزون پژوهشگران به اين موضوع شده است و بسياري از پژوهشها به بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد خالق و
برجسته پرداخته و فهرست طوالني از صفات شخصيتي اين افراد را ارائه داده كه گاه ضد و نقيض هم بوده است .به نظر ميرسد اين تناقض
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به علت متفاوت بودن جامعهي پژوهش و روش پژوهش باشد (فوالدوند ،محمديفر و نجفي .)6949 ،در اين ميان يكي از كارآمدترين و
جامعترين نظريههاي مطرح شده در باب شخصيت ،نظريهي پنج عاملي مككرا و كاستا 6است (اصفهاني و اعتمادي .)6946 ،اين ويژگي ها
عبارتنداز :روان رنجورخويي( 2شدت تعلق فرد به يك گروه خاص و تعصب داشتن در اين امر كه به خشم ،كينه ،رفتارهاي تكانشي و
آسيبپذيري از استرس ناشي ميشود) ،برونگرايي( 9هيجانخواهي و تمايل به داشتن روابط با دوستان و دنياي بيروني) ،تجربه پذيري
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(داشتن تحمل براي انديشههاي نو ،راههاي تازه انجام امور و پذيرش تجربه جديد) ،همسازي( 1اتفاق نظر در انجام كارها ،اتحاد و همبستگي
با يكديگر و موافقت و سازگاري با ديگران در انجام امور) و وظيفهشناسي( 1مثبت و با اراده بودن ،داشتن احساس مسئوليت ،اصولي بودن،
داراي دقت عمل و پايبند بودن به اصول اخالقي) توصيف كردند (كاستا و مك كري.)2002 ،
در بسياري از مطالعات رابطهي بين ابعاد برونگرايي و انعطافپذيري با تفكر واگرا را مثبت و رابطهي توافقپذيري با تفكر واگرا را
منفي گزارش كردهاند (بتي و فارنهام .)2001 ،اين دو پژوهشگر در پژوهشهاي خود نيز بين خالقيت با برونگرايي و انعطافپذيري رابطهي
مثبت و با توافقپذيري رابطهاي منفي گزارش كردند .بتي ،كامروـ پرموزيك و فارنهام ( )2004با توجه به نتايج پژوهش خود ،اعالم كردند
كه بعد برونگرايي به طور مثبت و بعد توافقپذيري به طور منفي پيشبينيكنندهي تفكر واگرا هستند .فارنهام ،كرامپ ،9كامروـ پرموزيك
( )2004در پژوهشي با افراد غيردانشجو نشان دادند كه انعطافپذيري و برونگرايي با تفكر واگرا همبستگي مثبت دارند .هوگز ،فارنهام وبتي
( )2069اين نتيجه رسيدند كه از پنج عامل شخصيت ،انعطافپذيري ،برونگرايي و وظيفهشناسي ،پيشبينيكنندهي مثبت و نوروزگرايي
پيشبينيكنندهي منفي براي خالقيت آن است .بتي و فورنهام ( )2001در پژوهش خود ،بين سيال بودن تفكر واگرا و برونگرايي رابطهي
مثبتي را گزارش كردند .اين دو پژوهشگر در پژوهشي ديگر بين انعطافپذيري و تفكر واگرا به رابطهي منفي دست يافتند .همچنين در همين
پژوهش هيچ رابطهاي بين انعطافپذيري ،توافقپذيري و تفكر واگرا پيدا نكردند .در پژوهشي كه پاشاشريفي ( )6999در زمينهي رابطه
خالقيت و ويژگيهاي شخصيتي انجام داد ،بين عاملهاي شخصيتي برونگرايي ،وظيفهشناسي و انعطافپذيري با خالقيت رابطهي مثبت را
گزارش كرد و ميان عاملهاي شخصيتي توافقپذيري و گرايش به نوروزگرايي با خالقيت رابطهي معناداري را مشاهده نكرد.
بنابراين با توجه به نتايج متفاوتي كه از پژوهشهاي پيشين در زمينهي رابطه هوش سيال ،ويژگيهاي شخصيتي و تفكر واگرا به دست
آمده است ،همچنين با توجه به اينكه در بررسي تفكر واگرا كمتر به نقش هوش سيال و ابعاد شخصيت اهميّت داده شده است؛ اين پژوهش
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رابطه هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي با ...
به بررسي تفكر واگرا بر اساس هوش و ابعاد شخصيت پرداخته است .همچنين با توجه به ادبيات و پيشنه هاي پژوهش ذكر شده مبني بر اينكه
موفقيت تحصيلي افراد به تنهايي متأثر از هوش افراد نيست؛ بلكه متغيرهاي ديگري از قبيل رگههاي شخصيتي در اين موفقيت اين تأثير را
كامل تر ميكنند .لذا انجام پژوهش حاضر احساس مي شود .به طوري كه شناسايي ،هدايت و حمايت افراد خالق و صاحبان انديشههاي نو و
مبتكر بيش از پيش حائز اهميّت است و مطالعه علمي آن به عنوان يكي از اساسيترين موضوعات ،الزم و اجتنابناپذير ميباشد؛ لذا با توجه
به اين عوامل هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي با تفكر واگرا در دانشآموزان دوره ابتدايي بود .بنابراين
با توجه به اين مباني نظري ،فرضيههاي پژوهشي زير مطرح ميشوند -6 :بين هوش سيال با تفكر واگرا رابطه وجود دارد -2 .بين ويژگيهاي
شخصيتي با تفكر واگرا رابطه وجود دارد -9 .هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي قادرند تغييرات تفكر واگرا را در دانشآموزان پيشبيني
كنند.
روش
اين تحقيق از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي و از نظر ماهيت و هدف توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه آماري كليه
دانشآموزان دوره ابتدايي شهر تبريز در سال تحصيلي  6941-49بودند كه تعداد اين دانشآموزان بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش
 9690نفر هستند كه از اين جامعه به روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي و بر اساس جدول كرجسي و مورگان تعداد  911نفر انتخاب و
مورد بررسي قرار گرفتند .به طوري كه ابتدا از بين نواحي مختلف آموزشي ،تعداد  2ناحيه آموزشي به صورت تصادفي انتخاب شده و سپس
از هر ناحيه تعداد  9مدرسه انتخاب و دانشآموزان مناطق انتخاب شده مورد مطالعه قرار گرفتند .به طوري كه كالس هاي چهارم و پنجم
انتخاب شده كه تعداد  690نفر پنجم و  691نفر پايه چهارم بودند .همچنين تعداد  260نفر دختر و  611نفر پسر بودند.
براي جمعآوري دادهها از ابزارهاي زير استفاده شد:
 -1آزمون ريون :براي ارزيابي هوش سيال از نسخه (كودكان) آزمون ماتريسهاي پيشروندة ريون استفاده شد .پنرز و ريون آزمون
ماتريسهاي پيشروندهي ريون را در سال  6499تهيه كردهاند .نسخههاي تجديد نظر شدهي آزمون ريون ،براي اندازهگيري هوش افراد در
همهي سطوح توانايي (از كودكان  1ساله تا بزرگساالن سرآمد) به كار ميرود .اين آزمون ،هم به صورت فردي و هم به صورت گروهي
اجرا ميشود .آزمون ريون كودكان كه براي سنجش هوش كودكان  1تا  4ساله به كار ميرود و داراي  91تصاوير رنگي است .به هر پاسخ
صحيح يك نمره داده ميشود .با در نظرگرفتن جمع كل نمرات و سن آزمودني ،رتبه درصدي او بر اساس جدول نرم معلوم ميشود .رحماني
( )6991اين آزمون را هنجاريابي و پايايي آن را با روش بازآزمايي  0/46و روايي دروني آزمون را  0/99گزارش كرده است .در پژوهش
حاضر پايايي اين آزمون  0/40به دست آمد.
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 -2آزمون پنج عاملي شخصيتي نئو :آزمون پنج عاملي شخصيتي نئو كه توسط گروسي در ايران هنجاريابي شده است ،يكي از
تستهاي شخصيتي است كه بر اساس تحليل عوامل ساخته شده و يكي از جديدترين تستها در اين زمينه است .پرسشنامه شخصيتي نئو ،پنج
عامل اصلي شخصيت و شش خصوصيت در هر عامل را ميسنجد .اين تست فرم ديگري به نام نئو فرم كوتاه دارد كه يك پرسشنامه شصت
سوالي است و براي ارزيابي پنج عاملي اصلي شخصيت به كار ميرود .اگر وقت اجراي تست خيلي محدود و اطالعات كلي از شخصيت
كافي باشد اين تست مورد استفاده قرار ميگيرد .سواالت اين مقياس بر روي طيف ليكرت پنج بخشي از صفر تا چهار نمره گذاري ميشود
و هر عامل با داشتن  62ماده نمرهاي از صفر تا  99دارد .به منظور ارزيابي روايي مالكي آزمون از روش همبستگي بين دو فرم گزارش شخصي
و فرم مشاهده گر استفاده شده است كه ضرايب حاصل بين  0/91تا  0/11بوده است .همچنين به منظور ارزيابي پايايي آزمون از روش ضريب
آلفا استفاده شده است كه ضرايب حاصل بين  0/11تا  0/99به دست آمده است (كاستا و مككري .)2002 ،در پژوهش حاضر پايايي اين
ابزار به روش آلفاي كرونباخ  0/99به دست آمد.
 -3پرسشنامه سبكهاي يادگيري :6اين پرسشنامه توسط كلب ( )6499ساخته شده است و شامل  62سؤال چهاربخشي ميباشد
كه هر كدام از بخشها يكي از انواع چهارگانه شيوههاي يادگيري را ميسنجد .مقياس اين پرسشنامه از نوع ليكرت ( )6-9بوده كه نمره 9
بيانگر مطابقت كامل شيوه يادگيري با پاسخ پيشنهادي و نمره  6بيانگر تطابق خيلي كم است .از جمع هر كدام از اين شيوههاي يادگيري در
دوازده سؤال پرسشنامه ،چهار نمره به دست ميآيد كه حداكثر  99و حداقل  62ميتواند باشد .در اين پرسشنامه تركيب تجربه عيني و مشاهده
تأملي تعيين كننده سبك تفكر واگرا است كه مورد بررسي قرار گرفته است .پايايي اين ابزار به روش آلفاي كرونباخ توسط كلب و كلب
( )2001براي تجربه عيني  ،0/92مشاهده تأملي  ،0/99مفهومسازي انتزاعي  ،0/99آزمايشگري فعال  ،0/99شيوههاي اكتساب (مفهومسازي
انتزاعي -تجربه عيني)  0/99و تجربه يا عملگرايي (آزمايشگري فعال -مشاهده تأملي)  0/96به دست آمد (مشتاقي .)6946 ،همچنين در
پژوهش حاضر پايايي اين ابزار به روش آلفاي كرونباخ  0/90به دست آمد.
براي تحليل دادههاي پژوهش از شاخصها و روشهاي آماري از جمله ميانگين ،انحراف استاندارد ،ضريب همبستگي پيرسون و تحليل
رگرسيون استفاده شد.
يافتهها
شاخصهاي پراكندگي و تمايل مركزي متغيرهاي پژوهش در جدول  6نشان داده شده است.

0

. Learning styles questionnaire
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جدول  :6آماره هاي توصيفي متغيرهاي تفكر واگر ،هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي

گروه ها

ميانگين

انحراف استاندارد

حداقل

حداكثر

تفكر واگرا

60/10

6/19

69

99

هوش سيال

20/10

6/99

9

62

روان نژندگرايي

29/19

9/02

9

21

برون گرايي

21/42

9/29

4

29

انعطافپذيري

29/44

9/11

9

96

توافق

92/26

9/90

9

90

وظيفه شناسي

96/60

9/02

66

29

مندرجات جدول  6نشان ميدهد كه ميانگين تفكر واگرا و هوش سيال به ترتيب  60/10و  20/10است .همچنين ميانگين روان-
نژندگرايي ،برونگرايي ،انعطافپذيري ،توافق و وظيفهشناسي نيز به ترتيب  92/26 ،29/44 ،21/42 ،29/19و  96/60است.
براي بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون كلموگروف -اسميرنف استفاده شد كه نتايج نشان داد كه مقدار سطح معناداري در آزمون
فوق الذكر از  0/01بزرگتر است؛ لذا توزيع دادهها منطبق بر توزيع نرمال قلمداد ميگردد .در اين آزمون هر چه سطح معناداري به دست
آمده بزرگتر از  0/01باشد ،توزيع دادهها نرمال است .بنابراين ميتوان از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده كرد.
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جدول  :2آزمون ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
متغير

هوش سيال

روان نژندگرايي

برون گرايي

توافق

انعطاف پذيري

وظيفه شناسي

هوش سيال
روان -
نژندگرايي

0/ 09

برون گرايي

0/ 01

-0 / 60

انعطافپذيري

0/ 06

**-0 /69

**0/99

توافق

-0 / 02

0/ 06

**0/26

**0/64

وظيفه شناسي

-0 / 01

0/006

**0/11

**0/61

**0/29

تفكر واگرا

**0/69

**-0 /69

**0/64

* 0/62

-0 / 01

<*p

* 0/62

و 0/06**p< 0/01

مندرجات جدول  2نشان ميدهد كه بين هوش سيال با تفكر واگر رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .همچنين بين رواننژندگرايي با
تفكر واگرا رابطه منفي و معنادار و با بين برونگرايي ،انعطافپذيري و وظيفهشناسي با تفكر واگر نيز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در
واقع با افزايش هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي برونگرايي ،انعطافپذيري و وظيفهشناسي ،تفكر واگرا در دانشآموزان افزايش مييابد.
همچنين بين ويژگي شخصيتي توافق و تفكر واگرا رابطه معناداري مشاهده نشد.
براي تعيين نقش هر يك از متغيرهاي هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي در پيشبيني تفكر واگرا دانشآموزان از تحليل رگرسيون
چندگانه همزمان يا استاندارد استفاده شد .در رگرسيون چندگانه استاندارد همه متغيرهاي پيشبين به طور همزمان وارد تحليل ميشوند و هر
متغير پيشبين بر اساس توان پيشبيني خودش مورد ارزيابي قرار ميگيرد .نتايج تحليل در جداول ذيل نشان داده شده است.
قبل از استفاده از آزمون تحليل رگرسيون ،پيشفرضهاي آن از جمله نرمال بودن ،همخطي بودن و يكساني پراكندگي انجام شد.
مقادير گزارش شده براي  Toleranceو  VIFحاكي از آن است كه از مفروضه همخطي تخطي نشده است كه در جدول  1نشان داده شده؛
اين مفروضه رعايت شده است.
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جدول  :9خالصه نتايج تحليل رگرسيون همزمان براي پيشبيني تفكر واگرا

مدل

R

R2

خطاي استاندارد ميانگين

همزمان

0/99

0/66

6/10

جدول  :9تحليل واريانس تغييرات متغير مالك بر اساس تغييرات متغيرهاي پيشبين
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

رگرسيون

602/99

1

69/69

باقيمانده

909/16

914

2/21

كل

466/99

911

سطح معناداري

F

0/006

9/16

مندرجات جدول  9و  9نشان ميدهد كه متغيرهاي هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي قادرند  66درصد ازتغييرات متغير مالك (تفكر
واگرا) را به طور معنيداري در دانشآموزان پيشبيني كنند و چون  Fمحاسبه شده ( )9/16در سطح  P›0/006معنيدار است؛ نشان ميدهد
كه همه متغيرهاي پيشبين قادر است تغييرات متغير مالك (تفكر واگرا) را در دانشآموزان پيشبيني كند.
در جدول  1سهم هر يك از متغيرهاي وارد شده به مدل در پيشبيني تفكر واگرا را در دانشآموزان نشان داده شده است.
جدول  :1خالصه نتايج ضرايب رگرسيون براي پيشبيني تفكر واگر در دانشآموزان
ضرايب غيراستاندارد
مدل

ضري
ب ثابت
هوش
سيال
روان -
نژندگرايي

B

خطاي

ضرايب
استاندارد

t

بتا

استاندارد

سطح
معناداري

9/09

6/01

-

1/12

0/006

0/61

0/09

0/69

9/19

0/006

0/69

2/11

0/09
-

0/06

-

-

0/009

آمارههاي چند همخطي
Tolera
nce

0/49
0/41

VIF

6/02
6/09
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برون -
گرايي
انعطا
فپذيري
توافق
وظيف
هشناسي

0/09

0/06

0/69

2/19

0/004

0/06

0/06

0/01

0/49

0/99

0/69

2/11

0/09
0/02

0/06
0/06

-

-

0/62

2/99

0/009
0/06

0/99
0/96
0/40
0/99

6/21
6/29
6/60
6/62

همان طور كه كه در جدول  1نشان داده شده است ،متغير هوش سيال با ضريب بتاي استاندارد مثبت  β=0/69نيرومندترين متغير در
پيشبيني و داراي  69درصد سهم و پس از آن متغير برونگرايي با بتاي استاندارد مثبت 69 ،β=0/69درصد نقش ،رواننژندگرايي با بتاي
استاندارد منفي 69 ،β=-0/69درصد نقش و در نهايت متغير وظيفهشناسيبا بتاي استاندارد مثبت 62 ،β=0/62درصد سهم ،در تبيين تفكر واگرا
در دانشآموزان نقش دارند.
بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر رابطه هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي با تفكر واگرا در دانشآموزان دوره ابتدايي بود .يافته پژوهش نشان
داد كه بين هوش سيال با تفكر واگر در دانشآموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در واقع با افزايش هوش سيال ،تفكر واگراي
دانشآموزان نيز افزايش مييابد .اين يافته با نتايج پژوهشهاي بتي و همكاران ( )2004و هاشمي و همكاران ( )6941همسو است .به طوري
كه بتي و همكاران ( )2004در پژوهشي نشان دادند كه هوش ،پيشبينيكنندهي تفكر واگراست و هوش سيال باال در دانشآموزان نقش
مهمي در تفكر واگر دارد .همچنين هاشمي و همكاران ( )6941در پژوهشي گزارش كردند كه بين هوش سيال و تفكر واگرا رابطه معناداري
وجود دارد و هوش سيال پيشبيني كننده تفكر واگرا در دانشآموزان است.
در تبيين نتيجهي فوق ،براساس يافتههاي پژوهشي ميتوان گفت ،هوش و خالقيت پايينتر از بهرهي هوشي  620داراي رابطه است و
باالتر از آن رابطهاي بين آن دو وجود ندارد (گيگنارد و همكاران .)2061 ،از آنجايي كه ميانگين هوش دانشآموزان در اين پژوهش در حد
متوسط است ،بنابراين همبستگي تفكر واگرا با مؤلفهي هوش توجيهپذير است .نقش هوش در خالقيت تا حدودي با تناقض همراه است .هوش
يكي از متغيرهاي تفاوت فردي است كه به كرات در ادبيات خالقيت مورد بررسي قرار گرفته است؛ و عليرغم تحقيقات چندين سالهاي كه

رابطه هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي با ...
در اين حوزه صورت گرفته است ،هنوز هم رابطه خالقيت با هوش بحثبرانگيز است .اشاره به رابطه بين خالقيت و هوش به چندين دليل مهم
است .اگر خالقيت خيلي مشابه هوش باشد كه افراد خيلي خالق بتوانند با استفاده از يك آزمون هوش قبالً مشخص شده باشند ،اجرا و آزمون
خالقيت كار بيهودهاي بوده و بنابراين نيازي به اين كار نخواهد بود .اگر خالقيت مستقل از هوش باشد ،بنابراين ما نياز به سنجش خالقيت به
طور مستقل از سنجش هوش خواهيم داشت (كرميباغطيفوني و فرخي.)6949 ،
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه بين بين رواننژندگرايي با تفكر واگرا رابطه منفي و معنادار و با بين برونگرايي ،انعطافپذيري و
وظيفهشناسي با تفكر واگر نيز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در واقع با افزايش هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي برونگرايي ،انعطاف-
پذيري و وظيفهشناسي ،تفكر واگرا در دانشآموزان افزايش مييابد .همچنين بين ويژگي شخصيتي توافق و تفكر واگرا رابطه معناداري
مشاهده نشد .اين يافته با نتايج پژوهشهاي فارنهام و همكاران ( ،)2004بتي و فورنهام ( )2001همسو است .فارنهام و همكاران ( )2004در
پژوهشي با افراد غيردانشجو نشان دادند كه انعطافپذيري و برونگرايي با تفكر واگرا همبستگي مثبت دارند .بتي و فورنهام ( )2001در پژوهش
خود ،بين سيال بودن تفكر واگرا و برونگرايي رابطهي مثبتي را گزارش كردند .اين دو پژوهشگر در پژوهشي ديگر بين انعطافپذيري و
تفكر واگرا به رابطهي منفي دست يافتند .همچنين در پژوهشي كه پاشاشريفي ( )6999در زمينهي رابطه خالقيت و ويژگيهاي شخصيتي انجام
داد ،بين عاملهاي شخصيتي برونگرايي ،وظيفهشناسي و انعطافپذيري با خالقيت رابطهي مثبت را گزارش كرد و ميان عاملهاي شخصيتي
توافقپذيري و گرايش به نوروزگرايي با خالقيت رابطهي معناداري را مشاهده نكرد.
در تبيين اين يافته ميتوان گفت كه برونگرايي از صفاتي مانند :گرمي و مردمآميزي ،گروهگرايي ،فعال بودن ،اشتياق ،هيجانخواهي
و عواطف مثبت ،تشكيل يافته و با خالقيت ارتباط دارد .بدين معنا كه افراد خالق بيش از افراد غيرخالق از اين ويژگيها برخوردارند .از
سويي ديگر بايد گفت فردي كه به دنياي بيرون گرايش دارد ،سرشار از انرژي براي روبهرو شدن با جنبههاي مختلف محيط است و هرگونه
تجربهاي را ،چه دروني و چه بيروني ،هوشيارانه ميپذيرد .اما در تبيين رابطهي مثبت بين انعطافپذيري و تفكر واگرا ميتوان گفت ،مهمترين
بخش شخصيت كه مرتبط با خالقيت است و كنجكاوي ذهني ،تخيل ،زيباپسندي ،احساسات و هيجانپذيري ،عاليق گسترده ،آزاديخواهي
و اصالت در تفكر را ارزيابي ميكند ،انعطافپذيري است .زيرا ويژگيهاي تفكر واگرا كه عبارتنداز :سيالي ،انعطافپذيري ،اصالت،
گسترش ،تركيب ،تحليل ،سازمان دادن و پيچيدگي (گيلفورد )6499 ،با ويژگيهاي بعد انعطافپذيري شخصيت همخواني و مطابقت دارد.
بنابراين به نظر ميرسد انسانهاي خالق ،داراي ويژگي شخصيتي انعطافپذيري نيز هستند (هاشمي و همكاران.)6941 ،
يكي ديگر از نتايج پژوهش ،تأييد نشدن رابطه تفكر واگرا با ويژگي توافقپذيري شخصيت است كه در تبيين اين يافته ميتوان گفت
كه توافقپذيري با ويژگيهايي مانند اعتماد و بخشش ،گرمي و صميميت ،نوعدوستي ،همنوايي ،فروتني ،نرمخويي و سطح انتظارات پايين
مرتبط است (پاشاشريفي .)6999 ،در حالي كه تفكر واگرا با توليد انديشههاي جديد و راهحلهاي متنوع و غيرمعمول ،شكستن ساختارها و
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قالبهاي نمادين و تغيير شكل دادن طـرحها و كاركردها و سطح انتظارات باال سر و كار دارد (گيلفورد)6499 ،؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفت
كه انسانهاي خالق به لحاظ ويژگيهاي مذكور از توافقپذيري كمتري برخوردارند.
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه متغيرهاي هوش سيال و ويژگيهاي شخصيتي قادرند تغييرات تفكر خالق را در دانشآموزان پيشبيني
كنند .تفكر واگرا و خالقيت از نظر مفهومي يكسان است .افراد با تفكر واگرا سعي ميكنند ،پديدهها ،امور و افكار را آنچنان كه هستند به
راحتي نپذيرند .آنها نگاه متفاوتتري دارند و از قالبهاي فكري همسان دور ميشوند .تفكر واگر همان تفكر خالق است كه به راهحلهاي
مختلفي براي يك مسئله توجه دارد و از ويژگيهاي تفكر واگرا ،ابتكار ،سيالي ،انعطافپذيري و بسط است (هاشمي و همكاران )6941 ،و
از طرفي براساس گزارشهاي علمي ،تأثيرگذاري هيچ يك به اندازهي تأثيرهاي مستقيم شخصيت بر خالقيت نيست .اهميّت و نقش تعيين-
كنندهي ويژگي هاي شخصيتي در خالقيت ،باعث توجه روزافزون پژوهشگران به اين موضوع شده است و بسياري از پژوهشها به بررسي
ويژگيهاي شخصيتي افراد خالق و برجسته پرداخته و فهرست طوالني از صفات شخصيتي اين افراد را ارائه دادهاند؛ بنابراين ميتوان گفت
كه ويژگيهاي شخصيتي و داشتن هوش متوسط ميتواند نقش مهمي در تفكر واگر و خالق دانشآموزان داشته باشد.
با وجودي كه پژوهش ،رابطهي ميان هوش و شخصيت و تفكر واگرا را تا اندازهاي آشكار ميسازد ،اما محدوديتهايي وجود داشت
كه ميبايد هنگام تفسير نتايج و استفاده از يافتههاي آن مورد توجه قرار گيرند؛ از جملهي محدوديتها ،ميتوان به استفاده از پرسشنامه و
ابزارهاي خودگزارشدهي و نبودن روابط علت و معلولي اشاره كرد؛ بنابراين توصيه ميشود پژوهشهاي آتي بر روي نمونههاي گستردهتر و
در سنين مختلف اجرا شود .همچنين از آنجايي كه پرورش خالقيت يكي از مهمترين هدفهاي تعليم و تربيت به شمار ميآيد ،به همين دليل
شناسايي و اجراي برنامههاي آموزشي ،پژوهشي نظير اسـتفاده از روش تدريس مناسب از جمله روشهاي اكتشافي ـ پروژهاي و توسعه و
تجهيز امكانات آموزشي و برگزاري جلساتي كه با خالقيت و تفكر واگرا در ارتباط است ،به مسؤوالن و برنامهريزان آموزشي كمك ميكند
تا برنامهريزي بهتري در زمينهي آموزش دانشآموزان تهيه و اجرا كنند.
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