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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1397سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز 

  آموزان دوره ابتدایی  هاي شخصیتی با تفکر واگرا در دانشرابطه هوش سیال و ویژگی
  

 2، حسن بافنده1راهب جعفري

  5/12/97پذیرش:                                     15/10/97دریافت: 

  

  چکیده
آموزان دوره هاي شخصیتی با تفکر واگرا در دانشپژوهش حاضر بررسی رابطه هوش سیال و ویژگیهدف 

آموزان دوره ابتدایی شهر تبریز در جامعه آماري کلیه دانش بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی ابتدایی با 
اي و بر اساس جدول ندمرحلهاي چ گیري خوشهبودند که از این جامعه به روش نمونه 1396- 97سال تحصیلی 

ها از نفر انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. براي گردآوري داده 366کرجسی و مورگان تعداد 
) و آزمون 2002کري، هاي شخصیتی نئو (کاستا و مک)، ویژگی1984هاي یادگیري (کلب، هاي سبک نامه پرسش

ها با روش آماري ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل داده ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل1973ریون کودکان (
آموزان رابطه مثبت و  رگرسیون انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش سیال با تفکر واگر در دانش

شناسی با تفکر واگر رابطه مثبت و معنادار و پذیري و وظیفهگرایی، انعطافمعناداري وجود دارد. همچنین بین برون
نژندگرایی با تفکر واگر رابطه منفی و معناداري وجود دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  ن روانبی

بینی کنند. آموزان پیشهاي شخصیتی قادرند تغییرات تفکر واگرا را در دانشمتغیرهاي هوش سیال و ویژگی
  آموزان دارد.  افزایش تفکر واگراي دانشهاي شخصیتی نقش مهمی در بنابراین توجه به هوش سیال و ویژگی

  هاي شخصیتی.  تفکر واگر، هوش سیال، ویژگی ها:کلید واژه
  

                                                             
بریز، ایران، نویسنده مسؤول، شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ت. کارشناسی ارشد روان1

raahebjafari2017@gmail.com   
  . دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.2
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  مقدمه
هاي حل هاي مهم تفکر خالق و فرایندهاي آن است. این نوع تفکر با ارائه راهیکی از مؤلفه 1تفکر واگرا

). تفکر واگرا یکی 2014، 2چن، چن و لی هاي خالق، بسیار مفید است (نیا، یانگا،متنوع، براي تولید ایده
 3). به اعتقاد آن، سونگ و کار1394هاي مهم آفرینندگی است (سیف، هاي خالقیت و از ویژگیاز جنبه

ها، کنند، پدیده) تفکر واگرا و خالقیت از نظر مفهومی یکسان است. افراد با تفکر واگرا سعی می2016(
هاي فکري تري دارند و از قالببه راحتی نپذیرند. آنها نگاه متفاوتچنان که هستند  امور و افکار را آن

هاي مختلفی براي یک مسأله توجه حلشوند. تفکر واگر همان تفکر خالق است که به راه همسان دور می
پذیري و بسط است (هاشمی، واحدي و هاي تفکر واگرا، ابتکار، سیالی، انعطافدارد و از ویژگی

هاي گوناگون که مستلزم به خاطر  حل تفکر واگرا عبارت است از مرحله بررسی راه. )1395طباطبایی، 
هاي جدید است؛ زیرا در این مرحله افکار فرد در جهات متعدد  حل هاي ممکن یا ابداع راه حل آوردن راه

یی که هیچ هاي متعدد است در جاکند. تفکر واگرا نیازمند رویکرد باز و به دنبال گزینهو متنوعی سیر می
سطح باال، کنجکاوي  انگیزه پیشرفت هایی نظیرویژگیپاسخ صحیح و روشنی وجود ندارد. تفکر واگرا با 

فراوان، عالقه زیاد به نظم و ترتیب، قدرت ابراز وجود و خودکفایی، شخصیت غیرمتعارف وکامروا، 
شود (سیف، مشخص می هوديداراي طرز فکر انتقادي و تفکر ش پشتکار و انضباط در کارها، استقالل و

پذیري و ترین آنها سیالی یا روانی، انعطاف تفکر واگرا از چند عامل تشکیل شده است که مهم). 1394
واگرا  تفکرهاي  یکی از زیباترین جلوه شناختی وهاي  ترین توانایییکی از برجسته خالقیتتازگی است. 

مشکالت دارد. (محمدي، مسلمی و آوري و حل اي در نو این خصوصیات انسانی نقش بسیار عمده .است
  ). 1395قمی، 

هایی را به خود معطوف داشته شناسان بوده و پژوهشیکی از مباحثی که از دیرباز مورد توجه روان
هاي رغم پژوهش هوش و خالقیـت علیۀ هوش و تفکر واگرا و یا تفکر خالق است. رابطۀ است، رابط

 برانگیز است (کرمی باغطیفونی و فرخی،که در این حوزه صورت گرفته، هنوز بحث ايسالهچندین 
بین خالقیت و ۀ هاي اولیه در مورد رابطکه مفهوم خالقیت با هوش ارتباط دارد، اما پژوهش با این ).1393

اما )؛ 2008، 4و بختیار اند (فورنهامهوش فقط همبستگی جزئی بین این دو سازه را گزارش کرده

                                                             
1. divergent thinking 
2. Nia, Yanga, Chena, Chena & Lia 
3. An, Song & Carr 
4. Furnham & Bachtiar 
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تر از آنی که در این دو متغیر را تا حدي قويۀ هاي اخیر صورت گرفته، رابطهایی که در دهه پژوهش
از طرف دیگر، بسته به نوع سنجش ). 2011، 1کنند (سیلویا و نوسبائومشد، برآورد میگذشته تصور می

هاي تفکر واگرا را خزمانی که داوران پاس .کندبین هوش و خالقیت نیز تغییر میۀ هوش و خالقیت، رابط
دهد مثبتی نشان میۀ شود، رابطصورت عامل مکنون در نظر گرفته می کنند، با هوش که بهبندي میدرجه

  ). 2008(سیلویا، 
هوش سیال مربوط به وراثت است و اجتماعی شدن به هوش متبلور بستگی دارد. هوش سیال را 

گیري کرد. کتل، هوش سیال را نتیجه تأثیر عوامل  زههاي مستقل از فرهنگ انداتوان به وسیله آزمون می
ها یا تحریکات مغزي اثرات مخرب یا سازنده داند و بر همین اساس آسیببیولوژیکی در جریان رشد می

بیشتري بر این توانایی دارند و از این رو، هوش سیال در واقع ظرفیت کلی ادراك رابطه است (کتل، 
عنوان صفات  دهند که هوش و خالقیت بهمورد خالقیت نشان میهاي معاصر در ژوهش). پ1987

، 4رانکو و 2010، 3؛ کافمن2006و فورنهام،  2بسیار کمی با هم دارند (بتی متمایزي هستند که ارتباط
مینی براي ایجاد خالقیت در فرد ض). همچنین مشخص شده است که داشتن هوش بسیار زیاد ت2007

بازدارنده در بروز خالقیت ۀ هوش کمتر از حد متوسط، به منزل این حال). با 1991، 5نیست (ویکفیلد
اي بین داراي رابطه است و باالتر از آن رابطه 120هوشی ة تر از بهرکند. هوش و خالقیت پایینمداخله می

کمی بیشتر از میانگین براي هوش  ). بنابراین2015، 6گیگنارد، کرمارس و ترجمنندارد ( آن دو وجود
) اعتقاد به رابطه مثبت 2000( 7با این حال، استرنبرگ و هاراضروري است.  خالقیت شرط الزم و بروز

در پژوهش خود اعالم ) 1981( 8تونتفکر واگرا و همگرا دارند. همچنین بارون و هارینگمیان هوش، 
  تی، اند. در این ارتباط بیید کردهأهوش و تفکر واگرا را تۀ کردند که مطالعات پیشین، رابط

تفکر ة کنندبینی) در پژوهش خود گزارش کردند که هوش، پیش2009و فورنهام ( 9پرموزیک-وکامر
هایی همچون خالقیت، ویژگی) نیز 2001( 10آدام دیکسون، کروس و. همچنین واگراست

                                                             
1. Silvia & Nusbaum 
2. Batey 
3. Kaufman 
4. Runco 
5. Wakefield 
6. Guignard, Kermarrec & Tordjman 
7. Sternberg & Hara 
8. Barron & Harrington 
9. Chamorro-Premuzicb 
10. Dixon, Cross & Adam 
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از د. دانن شناختی افراد تیزهوش میهاي خاص رواندرونی و خودتنظیمی را از جنبهة پذیري، انگیز انعطاف
) در پژوهش خود نشان دادند که بین هوش سیال و تفکر واگرا رابطه 1395سویی هاشمی و همکاران (

  آموزان است.  بینی کننده تفکر واگرا در دانشمعناداري وجود دارد و هوش سیال پیش
أثیر ها نشان داد که عوامل متعددي بر میزان تفکر واگرا و خالقیت افراد تز طرفی نتایج سایر پژوهشا

تأثیرهاي مستقیم شخصیت بر ة هاي علمی، تأثیرگذاري هیچ یک به اندازگذارد، اما براساس گزارشمی
هاي شخصیتی در خالقیت، باعث توجه روزافزون ویژگیة کنندت و نقش تعیینخالقیت نیست. اهمیّ

ی افراد خالق و هاي شخصیتها به بررسی ویژگیپژوهشگران به این موضوع شده است و بسیاري از پژوهش
طوالنی از صفات شخصیتی این افراد ارائه داده که گاه ضد و نقیض هم بوده  یبرجسته پرداخته و فهرست

(فوالدوند،  پژوهش و روش پژوهش باشدۀ رسد این تناقض به علت متفاوت بودن جامعاست. به نظر می
هاي مطرح شده در باب ترین نظریهیکی از کارآمدترین و جامع). در این میان 1394فر و نجفی، محمدي

عبارتند از: ها  ). این ویژگی1391است (اصفهانی و اعتمادي،  1کرا و کاستاعاملی مک پنجۀ شخصیت، نظری
به خشم، کینه،  امر که این در داشتن تعصب و خاص گروه یک به فرد تعلق (شدت 2رنجورخویی روان

 داشتن به و تمایل خواهی (هیجان 3گرایی شود)، برونمی ناشی استرس از پذیريآسیب و تکانشی رفتارهاي
 امور انجام تازه هاينو، راه هايبراي اندیشه تحمل (داشتن 4پذیري بیرونی)، تجربه دنیاي و دوستان با روابط

 و موافقت و یکدیگر با همبستگی و اتحاد کارها، انجام در (اتفاق نظر 5جدید)، همسازي تجربه پذیرش و
 احساس مسؤولیت، بودن، داشتن اراده با و (مثبت 6شناسیامور) و وظیفه انجام در دیگران با سازگاري

  ). 2002اخالقی) (کاستا و مک کري،  اصول به بودن پایبند و عمل دقت داراي بودن، اصولی
ۀ پذیري با تفکر واگرا را مثبت و رابطگرایی و انعطاف بین ابعاد برونۀ در بسیاري از مطالعات رابط

این دو پژوهشگر در ). 2006اند (بتی و فارنهام، پذیري با تفکر واگرا را منفی گزارش کرده توافق
اي پذیري رابطهمثبت و با توافقۀ پذیري رابطگرایی و انعطافبرون هاي خود نیز بین خالقیت باپژوهش

پژوهش خود، اعالم  با توجه به نتایج) 2009م (منفی گزارش کردند. بتی، کامروـ پرموزیک و فارنها
. استتفکر واگرا ة کنندبینیپیش طور منفی پذیري بهعد توافقبو  طور مثبت گرایی به عد برونبکردند که 

                                                             
1. McCrae & Costa 
2. neuroticism 
3. extraversion 
4. openness 
5. agreeableness 
6. Conscientiousness 
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که  ند) در پژوهشی با افراد غیردانشجو نشان داد2009کامروـ پرموزیک ( ،1فارنهام، کرامپ
این به  )2013، فارنهام وبتی (هوگز مثبت دارند. گرایی با تفکر واگرا همبستگی پذیري و برون انعطاف

ة کنندبینیشناسی، پیشگرایی و وظیفهپذیري، برون نتیجه رسیدند که از پنج عامل شخصیت، انعطاف
) در پژوهش 2006بتی و فورنهام (ت. منفی براي خالقیت آن اسة کنندبینیمثبت و نوروزگرایی پیش

مثبتی را گزارش کردند. این دو پژوهشگر در ۀ ابطگرایی رخود، بین سیال بودن تفکر واگرا و برون
منفی دست یافتند. همچنین در همین پژوهش ۀ پذیري و تفکر واگرا به رابط پژوهشی دیگر بین انعطاف

پذیري و تفکر واگرا پیدا نکردند. در پژوهشی که پاشاشریفی پذیري، توافقاي بین انعطافهیچ رابطه
گرایی، هاي شخصیتی برونهاي شخصیتی انجام داد، بین عاملویژگی خالقیت و هرابطۀ ) در زمین1383(

هاي شخصیتی مثبت گزارش کرد و میان عاملۀ پذیري با خالقیت رابطشناسی و انعطافوظیفه
  د. معناداري را مشاهده نکرۀ رابط ،پذیري و گرایش به نوروزگرایی با خالقیت توافق
هاي ، ویژگیسیال هوش هرابطۀ هاي پیشین در زمیناز پژوهشنابراین با توجه به نتایج متفاوتی که ب

که در بررسی تفکر واگرا کمتر به  دست آمده است، همچنین با توجه به این و تفکر واگرا به یشخصیت
اساس هوش و  تفکر واگرا بر به بررسیاین پژوهش  ،ت داده شدهو ابعاد شخصیت اهمیّ سیال نقش هوش

هاي پژوهش ذکرشده مبنی بر این که  همچنین با توجه به ادبیات و پیشینه. پرداخته استابعاد شخصیت 
هاي موفقیت تحصیلی افراد به تنهایی متأثر از هوش افراد نیست، بلکه متغیرهاي دیگري از قبیل رگه

طوري  کنند، انجام پژوهش حاضر احساس می شود. بهتر می شخصیتی در این موفقیت این تأثیر را کامل
هاي نو و مبتکر بیش از پیش حائز اهمیّت ایی، هدایت و حمایت افراد خالق و صاحبان اندیشهکه شناس

باشد. لذا با ناپذیر میترین موضوعات، الزم و اجتناباست و مطالعه علمی آن به عنوان یکی از اساسی
فکر هاي شخصیتی با ترابطه هوش سیال و ویژگیتوجه به این عوامل، هدف پژوهش حاضر بررسی 

هاي پژوهشی بدین شرح فرضیه با توجه به این مبانی نظري، آموزان دوره ابتدایی بود. واگرا در دانش
هاي شخصیتی با تفکر بین ویژگی -2بین هوش سیال با تفکر واگرا رابطه وجود دارد.  - 1شوند: مطرح می

ت تفکر واگرا را در هاي شخصیتی قادرند تغییراهوش سیال و ویژگی -3واگرا رابطه وجود دارد. 
  بینی کنند.      آموزان پیش دانش

  
  

                                                             
1. Crump 
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  روش 
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از نظر ماهیت و هدف توصیفی از نوع همبستگی 

بودند که  1396-97آموزان دوره ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی است. جامعه آماري کلیه دانش
نفر است که از این جامعه به   7130بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش آموزان تعداد این دانش

نفر انتخاب  366اي و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد اي چندمرحلهگیري خوشهروش نمونه
ناحیه  2طوري که ابتدا از بین نواحی مختلف آموزشی، تعداد  شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. به

آموزان مدرسه برگزیده شد و دانش 4تصادفی، انتخاب و سپس از هر ناحیه تعداد  آموزشی به صورت
نفر پایه  186نفر در پایه پنجم و  180شده مورد مطالعه قرار گرفتند. از این افراد تعداد  مناطق انتخاب

  نفر پسر بودند.  156نفر دختر و  210چهارم بودند. همچنین تعداد 
  ابزارهاي زیر استفاده شد:ها از آوري دادهبراي جمع

هاي پیشروندة ریون آزمون ماتریس براي ارزیابی هوش سیال از نسخه کودکانآزمون ریون:  -1
هاي اند. نسخهتهیه کرده 1973ریون را در سال ة هاي پیشروندپنرز و ریون آزمون ماتریس شد.استفاده 

ساله تا  5سطوح توانایی (از کودکان ۀ ر همگیري هوش افراد دآزمون ریون، براي اندازهة تجدید نظر شد
صورت گروهی اجرا  صورت فردي و هم به رود. این آزمون، هم بهبزرگساالن سرآمد) به کار می

تصویر  36 رود و داراي ساله به کار می 9تا  5آزمون ریون کودکان براي سنجش هوش کودکان شود.  می
شود و با در نظرگرفتن جمع کل نمرات و سن . به هر پاسخ صحیح یک نمره داده میرنگی است

این آزمون را هنجاریابی ) 1386شود. رحمانی (آزمودنی، رتبه درصدي او بر اساس جدول نرم معلوم می
ت. در پژوهش گزارش کرده اس 73/0آزمون را  درونی و روایی 91/0با روش بازآزمایی  آن را و پایایی

  د. به دست آم 90/0حاضر پایایی این آزمون 
آزمون پنج عاملی شخصیتی نئو که توسط گروسی در ایران آزمون پنج عاملی شخصیتی نئو:  -2

ي شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده و یکی از ها تستهنجاریابی شده، یکی از 
نج عامل اصلی شخصیت و شش پ شخصیتی نئو، نامه پرسش در این زمینه است. ها تستجدیدترین 
نامه  . این تست فرم دیگري به نام نئو فرم کوتاه دارد که یک پرسشسنجد یمدر هر عامل را خصوصیت 

. اگر وقت اجراي تست رود یمشصت سؤالی است و براي ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار 
. سؤاالت ردیگ یمخیلی محدود و اطالعات کلی از شخصیت کافی باشد، این تست مورد استفاده قرار 

 12و هر عامل با داشتن  شود یمگذاري  این مقیاس بر روي طیف لیکرت پنج بخشی از صفر تا چهار نمره
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دارد. به منظور ارزیابی روایی مالکی آزمون از روش همبستگی بین دو فرم  48ي از صفر تا ا نمرهماده 
بوده است.  66/0تا  45/0گر استفاده شده است که ضرایب حاصل بین  گزارش شخصی و فرم مشاهده

تا  56/0همچنین به منظور ارزیابی پایایی آزمون از روش ضریب آلفا استفاده شده که ضرایب حاصل بین 
). در پژوهش حاضر پایایی این ابزار به روش آلفاي 2002کري، به دست آمده است (کاستا و مک 87/0

  به دست آمد.  87/0کرونباخ 
 12) ساخته شده و شامل 1984نامه توسط کلب ( این پرسش: 1هاي یادگیرينامه سبک پرسش -3

سنجد. هاي یادگیري را میها یکی از انواع چهارگانه شیوهسؤال چهاربخشی است که هر کدام از بخش
بیانگر مطابقت کامل شیوه یادگیري با پاسخ  4) بوده که نمره 1-4نامه از نوع لیکرت ( مقیاس این پرسش
هاي یادگیري در دوازده یانگر تطابق خیلی کم است. از جمع هر کدام از این شیوهب 1پیشنهادي و نمره 

باشد. در این  12تواند و حداقل می 48آید که حداکثر نامه، چهار نمره به دست می سؤال پرسش
کننده سبک تفکر واگرا است که مورد بررسی قرار  نامه ترکیب تجربه عینی و مشاهده تأملی تعیین پرسش

) براي تجربه عینی 2005ه است. پایایی این ابزار به روش آلفاي کرونباخ توسط کلب و کلب (گرفت
هاي اکتساب ، شیوه78/0، آزمایشگري فعال 83/0سازي انتزاعی ، مفهوم73/0، مشاهده تأملی 82/0

لی) مشاهده تأم -گرایی (آزمایشگري فعالو تجربه یا عمل 88/0تجربه عینی)  -سازي انتزاعی(مفهوم
). همچنین در پژوهش حاضر پایایی این ابزار به روش آلفاي کرونباخ 1391به دست آمد (مشتاقی،  81/0
  به دست آمد.   80/0

، انحراف استاندارد، نیانگیمي از جمله آماري ها روشو  ها شاخصي پژوهش از ها داده لیتحلي برا
  استفاده شد.  ونیرگرس لیتحلی پیرسون و همبستگ بیضر

  
  هایافته

  نشان داده شده است.      1هاي پراکندگی و تمایل مرکزي متغیرهاي پژوهش در جدول شاخص
 60/20و  60/10دهد که میانگین تفکر واگرا و هوش سیال به ترتیب نشان می 1مندرجات جدول 

شناسی نیز به ترتیب  پذیري، توافق و وظیفهگرایی، انعطافنژندگرایی، بروناست. همچنین میانگین روان
  است.  10/31و  21/32، 99/28، 92/25، 67/23
  

                                                             
1. Learning styles questionnaire 
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هاي شخصیتی   هاي توصیفی متغیرهاي تفکر واگر، هوش سیال و ویژگی آماره - 1جدول   
  حداکثر  حداقل انحراف استاندارد میانگین   هاگروه

  37  13  58/1   60/10  تفکر واگرا 
  12  7   78/1   60/20  هوش سیال

  26  7   02/7   67/23  نژندگراییروان
  28  9  27/7   92/25  گراییبرون

  31  7  55/7  99/28  پذیريانعطاف
  30  8  40/7  21/32  توافق

  27  11  02/8  10/31  شناسی وظیفه
  

اسمیرنف استفاده شد که نتایج نشان داد  -ها از آزمون کلموگروفبراي بررسی نرمال بودن داده
ها منطبق بر توزیع تر است؛ لذا توزیع داده بزرگ 05/0الذکر از  معناداري در آزمون فوقمقدار سطح 

باشد، توزیع  05/0تر از  گردد. در این آزمون هرچه سطح معناداري به دست آمده بزرگنرمال قلمداد می
  ه کرد.  توان از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفادها نرمال است. بنابراین میداده

  
آزمون ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش   - 2جدول   

  شناسیوظیفه  توافق  پذیريانعطاف  گراییبرون  نژندگراییروان هوش سیال متغیر 
              هوش سیال

            08/0  نژندگراییروان
          - 10/0  06/0  گراییبرون

         38/0**   - 18/0**  01/0  پذیريانعطاف

       19/0**   21/0**  01/0  - 02/0  توافق
     23/0**   15/0**   65/0**  001/0  - 06/0  شناسی وظیفه

   12/0*  - 06/0   12/0*   19/0**   - 14/0**   17/0**  تفکر واگرا
*p< >p** 05/0و                                                    01/0  

  
واگر رابطه مثبت و معناداري وجود دهد که بین هوش سیال با تفکر  نشان می 2مندرجات جدول 

پذیري و گرایی، انعطافنژندگرایی با تفکر واگرا رابطه منفی و معنادار و بین بروندارد. همچنین بین روان
شناسی با تفکر واگر نیز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در واقع با افزایش هوش سیال و  وظیفه
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آموزان افزایش شناسی، تفکر واگرا در دانشپذیري و وظیفهانعطافگرایی، هاي شخصیتی برونویژگی
  یابد. همچنین بین ویژگی شخصیتی توافق و تفکر واگرا رابطه معناداري مشاهده نشد. می

بینی تفکر واگراي هاي شخصیتی در پیشبراي تعیین نقش هر یک از متغیرهاي هوش سیال و ویژگی
چندگانه همزمان یا استاندارد استفاده شد. در رگرسیون چندگانه آموزان از تحلیل رگرسیون دانش

بین بر اساس توان شوند و هر متغیر پیشطور همزمان وارد تحلیل می بین بهاستاندارد همه متغیرهاي پیش
  گیرد. نتایج تحلیل در جداول بعد نشان داده شده است.  بینی خودش مورد ارزیابی قرار میپیش

خطی بودن و هاي آن از جمله نرمال بودن، همفرضاز آزمون تحلیل رگرسیون، پیش قبل از استفاده
حاکی از آن است که از  VIFو  Toleranceیکسانی پراکندگی انجام شد. مقادیر گزارش شده براي 

  این مفروضه رعایت شده است.     5خطی تخطی نشده است که در جدول مفروضه هم
  

بینی تفکر واگرا  رگرسیون همزمان براي پیش خالصه نتایج تحلیل - 3جدول   
 خطاي استاندارد میانگین  R R2 مدل  

  50/1  11/0  33/0  همزمان 
  

 بینتحلیل واریانس تغییرات متغیر مالك بر اساس تغییرات متغیرهاي پیش - 4جدول 
  سطح معناداري F میانگین مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

  13/17  6  83/102  رگرسیون

  25/2  359  51/808  مانده باقی  001/0  61/7

    365  34/911  کل

  
 11هاي شخصیتی قادرند دهد که متغیرهاي هوش سیال و ویژگی نشان می 4و  3مندرجات جدول 

بینی کنند و چون آموزان پیشداري در دانشطور معنی درصد از تغییرات متغیر مالك (تفکر واگرا) را به
F  001/0) در سطح 61/7(محاسبه شده< P بین دهد که همه متغیرهاي پیشدار است؛ نشان میمعنی

  بینی کنند.   آموزان پیشقادرند تغییرات متغیر مالك (تفکر واگرا) را در دانش
آموزان  بینی تفکر واگرا در دانشسهم هر یک از متغیرهاي واردشده به مدل در پیش 5در جدول 

  نشان داده شده است.  
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آموزان بینی تفکر واگر در دانشخالصه نتایج ضرایب رگرسیون براي پیش - 5جدول   

 مدل

ضرایب   ضرایب غیراستاندارد
 استاندارد

 بتا
t  

سطح 
 معناداري

 خطیهاي چند همآماره

B  
خطاي 

 Tolerance  VIF  استاندارد

  -   -   001/0  62/6  -   06/1  04/7  ضریب ثابت

  02/1  97/0  001/0  63/3  18/0  04/0  16/0  هوش سیال 

  04/1  95/0  008/0  - 66/2  - 13/0  01/0  - 03/0  نژندگراییروان

  26/1  78/0  009/0  64/2  14/0  01/0  03/0  گراییبرون

  23/1  81/0  34/0  94/0  05/0  01/0  01/0  پذیريانعطاف

  10/1  90/0  008/0  - 65/2  - 14/0  01/0  - 03/0  توافق

  12/1  88/0  01/0  38/2  12/0  01/0  02/0  شناسیوظیفه

  
  β=18/0نشان داده شده، متغیر هوش سیال با ضریب بتاي استاندارد مثبت  5طور که در جدول  همان

گرایی با بتاي استاندارد پس از آن متغیر برون درصد سهم و 18بینی و داراي نیرومندترین متغیر در پیش
درصد نقش و در  β ،13=-13/0 منفینژندگرایی با بتاي استاندارد رواندرصد نقش،  β ،14=14/0مثبت 

درصد سهم، در تبیین تفکر واگرا در  β ،12=12/0با بتاي استاندارد مثبتشناسی نهایت متغیر وظیفه
  آموزان نقش دارند. دانش
  

  گیري  بحث و نتیجه
آموزان  هاي شخصیتی با تفکر واگرا در دانشرابطه هوش سیال و ویژگیهدف پژوهش حاضر، بررسی 

آموزان رابطه مثبت و  ابتدایی بود. یافته پژوهش نشان داد که بین هوش سیال با تفکر واگر در دانشدوره 
یابد. این آموزان نیز افزایش میمعناداري وجود دارد. در واقع با افزایش هوش سیال، تفکر واگراي دانش

طوري که  ) همسو است. به1395) و هاشمی و همکاران (2009و همکاران ( بتیهاي یافته با نتایج پژوهش
و هوش سیال  تفکر واگراستة کنندبینیهوش، پیش) در پژوهشی نشان دادند که 2009بتی و همکاران (

) در پژوهشی 1395آموزان نقش مهمی در تفکر واگر دارد. همچنین هاشمی و همکاران (باال در دانش
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کننده  بینیوجود دارد و هوش سیال پیشگزارش کردند که بین هوش سیال و تفکر واگرا رابطه معناداري 
  آموزان است. تفکر واگرا در دانش

ة تر از بهرتوان گفت هوش و خالقیت پایینهاي پژوهشی میاساس یافته فوق، برۀ در تبیین نتیج
گیگنارد و همکاران، ( اي بین آن دو وجود نداردداراي رابطه است و باالتر از آن رابطه 120هوشی 

در حد متوسط است، بنابراین  آموزان در این پژوهشدانشمیانگین هوش  جایی کهآن). از 2015
تناقض همراه  . نقش هوش در خالقیت تا حدودي باپذیر استهوش توجیهۀ همبستگی تفکر واگرا با مؤلف

قرار  مورد بررسی خالقیت به کرّات در ادبیات فردي است کهاست. هوش یکی از متغیرهاي تفاوت 
صورت گرفته، هنوز هم رابطه اي که در این حوزه رغم تحقیقات چندین سالهاست؛ و علی گرفته

و هوش به چندین دلیل مهم است. اگر  اشاره به رابطه بین خالقیت. برانگیز استثبا هوش بح خالقیت
مشخص قبالً بتوانند با استفاده از یک آزمون هوش  خالقافراد خیلی  باشد کهخیلی مشابه هوش  خالقیت

اگر . نخواهد بودبوده و بنابراین نیازي به این کار  ايبیهودهکار  خالقیتو آزمون  اجرا، شده باشند
طور مستقل از سنجش هوش خواهیم  خالقیت بهمستقل از هوش باشد، بنابراین ما نیاز به سنجش  خالقیت

  ).1393داشت (کرمی باغطیفونی و فرخی، 
نژندگرایی با تفکر واگرا رابطه منفی و معنادار و با بین ن بین روانیافته دیگر پژوهش نشان داد که بی

شناسی با تفکر واگر نیز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در واقع پذیري و وظیفهگرایی، انعطافبرون
شناسی، تفکر واگرا در پذیري و وظیفهگرایی، انعطافهاي شخصیتی برونبا افزایش هوش سیال و ویژگی

یابد. همچنین بین ویژگی شخصیتی توافق و تفکر واگرا رابطه معناداري مشاهده آموزان افزایش مینشدا
 فارنهام ) همسو است.2006، بتی و فورنهام ()2009( و همکاران فارنهامهاي نشد. این یافته با نتایج پژوهش

گرایی با تفکر  پذیري و برونکه انعطاف نددر پژوهشی با افراد غیردانشجو نشان داد) 2009( و همکاران
) در پژوهش خود، بین سیال بودن تفکر واگرا و 2006بتی و فورنهام ( مثبت دارند. واگرا همبستگی

پذیري و تفکر مثبتی گزارش کردند. این دو پژوهشگر در پژوهشی دیگر بین انعطافۀ گرایی رابط برون
خالقیت و  هرابطۀ ) در زمین1383ه پاشاشریفی (در پژوهشی کهمچنین منفی دست یافتند. ۀ واگرا به رابط

پذیري با  شناسی و انعطافگرایی، وظیفههاي شخصیتی برونهاي شخصیتی انجام داد، بین عاملویژگی
پذیري و گرایش به نوروزگرایی با هاي شخصیتی توافقمثبت گزارش کرد و میان عاملۀ خالقیت رابط
  د. معناداري را مشاهده نکرۀ خالقیت رابط
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گرایی،  آمیزي، گروهگرایی از صفاتی مانند گرمی و مردمبرون توان گفت کهدر تبیین این یافته می
خواهی و عواطف مثبت، تشکیل یافته و با خالقیت ارتباط دارد. بدین معنا که فعال بودن، اشتیاق، هیجان

سویی دیگر باید گفت فردي که به ها برخوردارند. از افراد خالق بیش از افراد غیرخالق از این ویژگی
هاي مختلف محیط است و هرگونه رو شدن با جنبهبدنیاي بیرون گرایش دارد، سرشار از انرژي براي رو

پذیري و مثبت بین انعطافۀ پذیرد. اما در تبیین رابط اي را، چه درونی و چه بیرونی، هوشیارانه میتجربه
صیت که مرتبط با خالقیت است و کنجکاوي ذهنی، ترین بخش شخ توان گفت مهمتفکر واگرا می

خواهی و اصالت در تفکر را  پذیري، عالیق گسترده، آزادي تخیل، زیباپسندي، احساسات و هیجان
پذیري، از سیالی، انعطافندهاي تفکر واگرا که عبارتپذیري است. زیرا ویژگی کند، انعطافارزیابی می

هاي بعد با ویژگی ،)1987دادن و پیچیدگی (گیلفورد،  اصالت، گسترش، ترکیب، تحلیل، سازمان
هاي خالق، داراي رسد انساند. بنابراین به نظر مینپذیري شخصیت همخوانی و مطابقت دارانعطاف

  ). 1395د (هاشمی و همکاران، پذیري نیز هستنویژگی شخصیتی انعطاف
پذیري شخصیت است که ویژگی توافقتفکر واگرا با  رابطهیکی دیگر از نتایج پژوهش، تأیید نشدن 

هایی مانند اعتماد و بخشش، گرمی و صمیمیت، پذیري با ویژگیتوان گفت توافقمی هدر تبیین این یافت
). در 1383پاشاشریفی، ( خویی و سطح انتظارات پایین مرتبط است دوستی، همنوایی، فروتنی، نرم نوع

هاي متنوع و غیرمعمول، شکستن ساختارها و حلد و راههاي جدیحالی که تفکر واگرا با تولید اندیشه
 ر دارد (گیلفورد،اها و کارکردها و سطح انتظارات باال سر و کهاي نمادین و تغییر شکل دادن طـرحقالب

پذیري هاي مذکور از توافقهاي خالق به لحاظ ویژگیتوان نتیجه گرفت که انسانبنابراین می)؛ 1987
  د. تري برخوردارن کم

هاي شخصیتی قادرند تغییرات تفکر یافته دیگر پژوهش نشان داد که متغیرهاي هوش سیال و ویژگی
بینی کنند. تفکر واگرا و خالقیت از نظر مفهومی یکسان است. افراد با آموزان پیشخالق را در دانش

نپذیرند. آنها نگاه  چنان که هستند به راحتی ها، امور و افکار را آنکنند پدیدهتفکر واگرا سعی می
شوند. تفکر واگر همان تفکر خالق است که به هاي فکري همسان دور میتري دارند و از قالبمتفاوت

هاي تفکر واگرا، ابتکار، سیالی، هاي مختلفی براي حل یک مسأله توجه دارد و از ویژگیحلراه
هاي علمی، اساس گزارش بر) و از طرفی 1395پذیري و بسط است (هاشمی و همکاران،  انعطاف

ة کنندت و نقش تعیینتأثیرهاي مستقیم شخصیت بر خالقیت نیست. اهمیّة تأثیرگذاري هیچ یک به انداز
هاي شخصیتی در خالقیت، باعث توجه روزافزون پژوهشگران به این موضوع شده است و بسیاري ویژگی
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ه پرداخته و فهرست طوالنی از صفات هاي شخصیتی افراد خالق و برجست ها به بررسی ویژگیاز پژوهش
هاي شخصیتی و داشتن هوش توان گفت که ویژگیاند؛ بنابراین میداده شخصیتی این افراد را ارائه

  آموزان داشته باشد. تواند نقش مهمی در تفکر واگرا و خالق دانش متوسط می
اي آشکار تا اندازهمیان هوش و شخصیت و تفکر واگرا را ۀ رابط حاضر که پژوهش آن با وجود

یر نتایج و استفاده از سباید هنگام تفهایی وجود داشت که میمحدودیتدر انجام آن ازد، اما س می
نامه و ابزارهاي  استفاده از پرسشتوان به ها، میمحدودیتۀ هاي آن مورد توجه قرار گیرند؛ از جمل یافته

هاي آتی شود پژوهشبنابراین توصیه می. اشاره کرد دهی و نبودن روابط علت و معلولیخودگزارش
پرورش خالقیت  د. همچنین از آنجایی کهتر و در سنین مختلف اجرا شوهاي گستردهبر روي نمونه

هاي آید، به همین دلیل شناسایی و اجراي برنامههاي تعلیم و تربیت به شمار میترین هدف یکی از مهم
اي و پروژه -هاي اکتشافیریس مناسب از جمله روشآموزشی، پژوهشی نظیر اسـتفاده از روش تد

توسعه و تجهیز امکانات آموزشی و برگزاري جلساتی که با خالقیت و تفکر واگرا در ارتباط است، به 
 آموزاندانشآموزش ۀ ریزي بهتري در زمینکند تا برنامهریزان آموزشی کمک می مسؤوالن و برنامه

  د. تهیه و اجرا کنن
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between fluid 
intelligence and personality traits with divergent thinking in elementary school 
students. The research method was descriptive correlational. The statistical 
population of all elementary school students in Tabriz city in the academic year 
of 2018-2019 was 366 people selected by multistage cluster sampling method 
and based on Karjesi and Morgan table. So, firstly, from different educational 
areas, 2 educational districts were randomly selected and then 4 schools were 
selected from each district and the students of the selected regions were studied. 
To collect data, the Learning Styles Questionnaire (Kalb, 1984), Neo 
Personality Characteristics (Kasta & McCary, 2002), and Raven Children's Test 
(1973) were used. Data analysis was done by Pearson correlation coefficient 
and regression analysis. The results of this study showed that there is a positive 
and significant relationship between fluid intelligence and reciprocal thinking in 
students. There is also a positive and significant relationship between 
extraversion, flexibility and conscientiousness with retrospective thinking, and 
there is a negative and significant relationship between neuroticism and thinking 
and thinking. On the other hand, regression analysis results showed that fluid 
intelligence variables and personality traits could predict divergent thinking 
changes in students. Therefore, attention to fluid intelligence and personality 
traits plays an important role in increasing divergent thinking among students. 

 Keywords: Perceptual thinking, fluid intelligence, personality traits.  

 

                                                             
1. Master of Psychology, Shahid Madani University, Tabriz, Iran, Corresponding 
   Author, raahebjafari2017@gmail.com. 
2. Associate Professor of Psychology, Shahid Madani University, Tabriz, Iran 
 


