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  چکیده
با  تیو خالق یتیشخص يها یژگیرابطه و یمطالعه حاضر با هدف بررس: مقدمه

 4دوره دوم دخترانه منطقه  هاي¬رستانیدر دانش آموزان دب یلیتحص یسرزندگ
 يجامعه آمار. بود یهمبستگ-یفیروش مطالعه توص: روش. رفتیتهران انجام پذ

 شهرآموزش و پرورش  4آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه  دانش هیشامل کل
نمونه  وهینفر به ش 200آنها  نیبود که از ب 1395-96 یلیتهران در سال تحص

داده ها شامل  يگردآور يابزارها. انتخاب شدند يخوشه ا یتصادف يریگ
و ) 1992(تورنس  تی، پرسشنامه خالق)1992(نئو  یتیپرسشنامه شخص
: یافته ها. بود) 1391(زاده  یو دهقان يچار نیحس یلیتحص یپرسشنامه سرزندگ

و  هیمورد تجز ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ يآزمون ها لهیها به وس ادهد
و  ییروان رنجورخو نیپژوهش نشان داد که ب يها افتهی. قرار گرفت لیتحل

باز  ،ییبرون گرا تیخالق نیمعنادار وجود دارد و ب یرابطه منف یلیتحص یسرزندگ
. مثبت معنادار وجود دارد طهراب یلیتحص یبودن با سرزندگ یبودن، توافق و وجدان

 ،ییبرون گرا ،یینشان داد که روان رنجور خو ونیرگرس لیتحل جهینت: نتیجه گیري
 کند یم ینیب شیرا پ یلیتحص یسرزندگ تیبودن و خالق یوجدان

 يها یژگیو ،یلیتحص یدانش آموزان، سرزندگ ت،یخالق: واژگان کلیدي
  یتیشخص

Abstract   
Introduction: The present study aimed to investigate the 
relationship between personality traits and creativity with 
academic vitality in high school students of second grade girls in 
district ٤ of Tehran. Method: The study was descriptive-
correlational study. The statistical population consisted of all 
female secondary school students in district ٤ of Tehran 
education in the academic year of ٢٠١٢-٢٠١١. Among them, 
٢٠٠ were selected by cluster random sampling. Data collection 
tools were Neo Personality Inventory (١٩٩٢), Torrance 
Creativity Questionnaire (١٩٩٢), and Hussein Chari and 
Dehghanizadeh (٢٠١٢). Results: Data were analyzed by Pearson 
correlation and regression analysis. The findings of the research 
showed that there is a significant negative relationship between 
neuroticism and academic vitality, and there is a significant 
positive correlation between externality creativity, openness, 
consistency and conscientiousness with academic vitality. 
Conclusion: The result of regression analysis showed that poor 
neuroticism, extroversion, conscientiousness and creativity 
predict academic vitality. 
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  مقدمه 
به همین . دوره تحصیل دوره اي از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق می افتد

در دیدگاه هاي . تربیت بوده استجهت سازگاري با چالش ها و فرصت هاي تحصیلی همیشه مورد توجه تعلیم و 
از . مختلف مجموعه توانایی ها و استعدادهاي درونی که در این نحوه سازگاري دخالت دارند، مورد توجه قرار گرفته اند

سرزندگی . است 2جمله این توانایی ها و استعدادها که باعث سازگاري تحصیلی می شود، سرزندگی تحصیلی
ز دانش آموزان در برخورد با چالش هاي تحصیلی که در مسیر معمول تحصیل قرار تحصیلی، توانایی موفقیت آمی
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شناسان حوزه مطالعه  ترین روان به عنوان یکی از برجسته 2گوردون آلپورت). 2008، 1مارتین و مارش(دارند، است 
وي بیش . کردشناسی تبدیل  یش از هر کسی مطالعه شخصیت را از نظر علمی به بخشی مقبول در روانب 	شخصیت

شخصیت، سازمان ؛ گونه ارایه کرد شیوه تعریف شخصیت را مرور کرده و سپس تعریف خود از شخصیت را بدین 50از 
و شولتز،  3شولتز( کند تعیین میرا  او هاي جسمی ـ روانی در درون فرد است که رفتار و افکار ویژه  پویایی از نظام

 شامل)  1992( 4صیتی براساس الگوي پنج عاملی مک کري و کاستاویژگی هاي شخ). 1384؛ ترجمه کریمی، 1998
خالقیت را ) 1989( 10استرنبرگ. می باشند 9وجدانی بودن و 8بودن باز ،7توافق ،6برون گرایی ،5روان نژد خوییروان 

از نتایج  ترکیبی از قدرت ابتکار، انعطاف پذیري و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می سازد خارج
تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و احتماالً خشنودي دیگران خواهد بود، 

نیز خالقیت به معناي ) 1991( 11از نظر استیفن رابینز). 1388؛ به نقل از رمضانی، 1373کفایت، (تعریف می کند 
  ).1385طالب زاده، (اد پیوستگی بین ایده هاست ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایج

مفهوم . باشدهاي پژوهشی مطرح میهاي بهزیستی ذهنی در بسیاري از نظامسرزندگی به عنوان یکی از مولفه
دهد و در این بین نه تنها به سرزندگی تحصیلی زمانی نمایان می شود که فردي کاري را به صورت خودجوش انجام 

پورعبدل (کند انرژي و نیروي او افزایش یافته است دهد، بلکه احساس میو ناامیدي دست نمیاو احساس خستگی 
، روسنتال، اسچات، دویجن(به طور کلی حس درونی سرزندگی شاخص معنادار سالمت ذهنی است ). 1393

باقی به انواع سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انط). 2012، 13سولبرگو  2011، 12اسمالنبروك و داهمن
سرزندگی تحصیلی یکی از . شود، اشاره داردها و موانعی که در عرصه مداوم و جاري تحصیلی تجربه میچالش

-گذارد و در آنجا لیاقت و تواناییآمیز فرد تأثیر میهاي مهم است که بر تربیت و یادگیري ثمربخش و موفقیتشاخص

شخصیت یکی از ویژگی هاي بادوام و ). 1393پورعبدل (شود حاصل می هایی فرد به بار می نشیند و پیشرفت
؛ به نقل از 2005شولتز و شولتز، (منحصر به فرد است که امکان دارد در پاسخ به موقعیتهاي مختلف تغییر کند 

روان  شامل)  1992(ویژگیهاي شخصیتی براساس الگوي پنج عاملی مک کري و کاستا ). 1393رجبی و حسینی، 
به تمایل فرد براي تجربه روان نژند خویی . می باشند وجدانی بودن و بودن باز توافق، برون گرایی، ،ان نژد خوییرو

ی، به تمایل فرد براي مثبت بودن، ایبرونگر .بینی اشاره دارد اضطراب، تنش، خصومت، تکانشوري، افسردگی و خود کم
تمایل فرد براي کنجکاوي، عشق به هنر،  هبباز بودن . دکن طلبی، پرانرژي بودن و صمیمی بودن اشاره می جرأت

به تمایل فرد براي بخشندگی، مهربانی،  گردد، در حالی که توافق ق میالهنرمندي، انعطافپذیري و خردورزي اط
کارا بودن،  نیز به منظم بودن، وجدانی بودن . دوستی و اعتمادورزي همراه است فکري، نوع سخاوت، همدلی و هم
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٢ .Allport 
٣ .Schultz 
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تابع (کند  مداري، منطقی بودن و آرام بودن فرد اشاره می بخشی، پیشرفت قابلیت اعتماد و اتکا، خود نظمداشتن 
  ).1391بردبار، 

، کالیس، واندریکن، )2008( 1به لحاظ تاریخی و براساس مطالعات انجام پذیرفته اي مانند مطالعه آلفاگ و موري
ظر می رسد از بین ابعاد شخصیت، روان رنجور خویی در به ن) 2006( 2واندریکن، لویئتن، سوئنسس، پیترز و همکاران
 میان ویژگیدر مطالعه اي به این نتیجه رسید که ) 1391(تابع بردبار . در بیشتر آسیب شناسی هاي روانی نقش دارد

 پذیري از ابعاد شخصیت توانسته نوروزگرایی و توافقو  هاي شخصیت با موفقیت تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد
عبارتست از فرایند ، )1973( 3خالقیت از نظر تورنس .بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان اثرگذار باشند در پیشاند 

ها، ارزیابی و  سازي درباره حل مسائل و رفع کاستی هاي موجود در اطالعات، فرضیه حس کردن مسائل یا کاستی
براساس نتایج به دست ). 1390سیف، ( نتایج به دیگرانها و سرانجام انتقال  ها، بازنگري و بازآزمایی آن آزمودن فرضیه

به عنوان . آمده از مطالعات می توان خالقیت باال را عاملی در جهت افزایش پیشرفت تحصیلی در افراد معرفی کرد
در مطالعه خود نشان دادند که خالقیت باال عاملی در جهت افزایش و بهبود عملکرد ) 1390(مثال ابطحی و ندري 

نیز نشان دادند که رابطه مثبت معناداري بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی ) 2008( 4نیاز و سواد. ی استتحصیل
 .وجود دارد

دانش آموزان آینده سازانی هستند که لزوم توجه به مسائل تحصیلی آنها به لحاظ شخصی و همچنین از جهت 
سرزندگی ) 2008(مارتین و مارش . برخوردار استپیشرفت جامعه در آینده اي نه چندان دور از اهمیت باالیی 

هاي تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی آموزان در برخورد با چالشآمیز دانشتحصیلی را به توانایی موفقیت
جنتی، (همین تعریف و نقش متضاد سرزندگی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی . کنندمعمول هستند، تعریف می

چرا که با بررسی عوامل مرتبط . عوامل مرتبط با سرزندگی تحصیلی را مشخص می کندموجبات لزوم بررسی ) 1394
با سرزندگی تحصیلی می توان به لحاظ نظري با مفهوم سرزندگی تحصیلی به طور گسترده تري آشنا شد و همچنین 

. ن یاري کردمتخصصین امر را در یافتن شیوه هاي مناسب آموزشی در جهت گسترش سرزندگی تحصیلی دانش آموزا
اول نبود مطالعات در دسترسی که ارتباط متغیرهاي مختلف را با سرزندگی تحصیلی مورد بررسی قرار داده باشند؛ 
دوم، لزوم گسترش مبانی نظري پیرامون متغیر سرزندگی تحصیلی و سوم، یاري رساندن به متخصصین امر در جهت 

ن شیوه هاي آموزشی و تربیتی مناسب در جهت تعدیل این آشنایی با عوامل مرتبط با سرزندگی تحصیلی و یافت
  .عوامل و در نهایت گسترش سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان

از آنجه که دو متغیر ویژگی هاي شخصیتی و خالقیت از عوامل مرتبط با عملکرد و پیشرفت تحصیلی هستند 
این متغیرها با سرزندگی تحصیلی مورد بررسی  در مطالعه حاضر ارتباط) 1391و تابع مدار،  1390ابطحی و ندري،(

با توجه به مطالب اشاره شده و نبود مطالعات در دسترسی که به بررسی رابطه ویژگی شخصیتی و . قرار می گیرد

                                                             
١.Elfhag & Morey  
٢.Claes, Vandereycken, Luyten, Soenens, Pieters & et al   
٣ .Torense 
٤ .Niaz & Suad 
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خالقیت با سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان بپردازند، مساله اصلی مطالعه حاضر پاسخ دادن به این سوال است که 
  شخصیتی و خالقیت با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان رابطه اي وجود دارد؟ آیا بین ویژگی

  روش
 يجامعه آمـار  .باشد یم توصیفی و همبستگی از نوع کاربردي و بر اساس ماهیت، حاضر با توجه به هدف پژوهش

 1395-96 یلیآموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصـ  4آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه  دانش هیشامل کل
فرمـول   نیـ در ا). >m8+50N( شود یانتخاب حجم نمونه استفاده م ياز فرمول پلنت برا یدر مطالعات همبستگ. بود
m پژوهش و  نیب شیپ يرهایدهنده تعداد متغ نشانN مطالعـه حاضـر   . مطالعه است يحداقل حجم نمونه مناسب برا
نفـر بدسـت    90مطالعه  نیا يمناسب برا مونهدر فرمول، حداقل حجم ن 5با قرار گرفتن عدد . دارد نیب شیپ ریمتغ 5
آمـوز را   دانـش  200مطالعـه   نیـ باال بردن اعتبار آزمون در ا نیو همچن ها یآزمودن زشیاما به جهت احتمال ر د،یآ یم

نمونـه   وهیبـه شـ  . بـود  يا خوشه یکل تصادفدر مطالعه حاضر به ش يریگ نمونه روش. عنوان حجم نمونه انتخاب شد به
شـهر   4 هیـ آموزش و پرورش ناح 4دخترانه دوره دوم متوسطه منطقه  يها رستانیاز دب رستانیدب 3 يخوشه ا يریگ

آمـوزان   نـش انتخـاب شـد و از دا   یتصـادف  وهیکالس به شـ  3 رستانیدب 4 نیاز ا کیتهران انتخاب شد، سپس در هر 
  .مورد نظر پاسخ دهند يکالس ها دعوت شد تا به پرسشنامه ها نیحاضر در ا

 ابزارهاي پژوهش

  نئو آزمون شخصیتی
که پس از گردآوري نیم قرن پژوهش در زمینه عامل شناسی NEO PI-R1 نئو فرم تجدید نظر شده آزمون شخصیتی 

برخالف آزمونهاي شخصیتی رایج در روانشناسی که بر آسیب شناختی   .شخصیت در اروپا و امریکا ساخته شده است
این . ، آزمون نئو به بررسی ویژگیهاي سالم شخصیت می پردازد)همچون ام ام پی آي و میلون(شخصیت تاکید دارند 

ن بعد از آ. توسط کاستا و مک کري تهیه شده است 1985سوال در سال  185پرسشنامه ابتدا تحت عنوان نئو با 
پرسشنامه نئو به زبان هاي مختلف ترجمه . سوالی آن نیز ساخته شد 60و  240براساس همین پرسشنامه فرم هاي 

این پرسشنامه یکی از ابزارهایی است که . شده و روایی و سودمندي خود را در جامعه هاي مختلف نشان داده است
این آزمون پنج عامل ). 1384امان الهی، (رد بیشترین استفاده را در اندازه گیري مدل پنج عاملی شخصیت دا

 )C(و وجدانی بودن  ،)A(، توافق )O(، باز بودن )E(، برون گرایی)N(عصبیت، بی ثباتی هیجانی یا روان رنجور خویی 
پرسشنامه ي نئو براي بدست آوردن اندازه ي مفید و مختصري از پنج فاکتور بنیادي شخصیت ساخته . را می سنجد

کامال مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم، (درجه اي از نوع لیکرت 5مودنی جواب را در یک طیف آز. شده است
این آزمون در سال . می باشد 1،2،3،4،5نمره گذاري این آزمون بر اساس نمره هاي . انتخاب می کند) کامال موافقم

سال مناسب  17این آزمون براي افراد باالي . توسط کیامهر در بین دانشجویان دانشگاه تهران اعتبار یابی شد 1381
حق (کالس تحصیالت رسمی داشته باشد 9براي تکمیل آزمون، آزمودنی باید دست کم معادل . می باشد

مورد را بدون پاسخ گذاشت،  10مورد و در فرم کوتاه بیش از  41در فرم بلند اگر آزمودنی بیش از ). 1385شناس،
ماه اجرا  3نفر از دانشجویان به فاصله ي  208کري و کاستا این آزمون را روي  مک. پرسشنامه قابل بررسی نیست

                                                             
١. NEO personality inventory-revised(NEO PI-R) 
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. به دست آمده است 83/0، 79/0، 79/0، 80/0، 75/0به ترتیب  C,A,O,E,Nکردند و ضریب اعتبار براي پنج عامل 
بر روي  NEO.FFIدر مطالعه اي که به منظور تجدید نظر در پرسش نامه ي فرم کوتاه ) 2004(مک کري و کاستا 

نفر از افراد بزرگسال انجام دادند ضریب آلفاي کرونباخ پنج عامل عصبیت، بی ثباتی هیجانی یا روان رنجور  1942
، 69/0، 75/0،  80/0، 86/0را به ترتیب  )C(و وجدانی بودن )A(، توافق)O(، باز بودن)E(، برون گرایی)N(خویی 

 NEO.FFIدر مطالعه اي که به منظور تجدید نظر در پرسشنامه ي ) 2004(مک کري و کاستا. گزارش کردند 79/0
سوالی براي پنج  240نفر از افراد بزرگسال انجام دادند، ضریب همبستگی این آزمون را با آزمون نئو  1492بر روي 

، 91/0، 83/0را به ترتیب ) C(و وجدانی بودن )A(توافق ،)O(، باز بودن)E(، برون گرایی)N(عامل روان رنجور خویی
نفر از افراد هنرمند و غیر هنرمند شهر  400در تحقیقی که روي ) 1382(زارعی . گزارش کردند 83/0، 86/0، 76/0

سوالی این آزمون از آزمون شخصیتی آیزنگ استفاده نمود و ضرایب همبستگی  240اهواز انجام داد براي روایی فرم 
  .ش کرداین آزمون را با آزمون آیزنگ را مطلوب گزار

   پرسشنامه خالقیت تورنس
توسط تورنس و همکارانش به عنوان مالکی براي اندازه گیري خالقیت ساخته شده است  1992این پرسشنامه سال  

کسب نمرات . می باشد) 2نمره (و ج ) 1نمره (، ب )نمره صفر(گزینه هاي پاسخ گویی به شکل الف . سوال دارد 60و 
را براي این  63/0و ضرایب روایی 8/0و  9/0ضرایب پایایی ) 1989(تورنس . االتر استباالتر نشان دهنده خالقیت ب

در یک بررسی همبستگی این آزمون را با آزمون خالقیت ) 1377(حقیقت ). 1391البرزي، (پرسشنامه بدست آورد 
را براي این آزمون  88/0ضریب آلفاي ) 1391(البرزي . گزارش کرد 86/0و ضریب آلفاي کرونباخ آنرا  72/0عابدي 

قرار دارد که در سطح  78/0تا  63/0گزارش کردند و نشان داد که همبستگی تک تک ابعاد با نمره کل در دامنه 
 . معنادار است 01/0کمتر از 

  پرسشنامه سرزندگی تحصیلی 
سرزندگی تحصیلی را با الگوگیري از مقیاس سرزندگی تحصیلی  پرسشنامه) 1391( زاده چاري دهقانیزاده و حسین

ها بر  این گویه صها گویه است، توسعه دادند و براي اجراي مقدماتی و رفع نق 4که داراي ) 2006(مارتین و مارش 
 ویهپس از اجراي این گ. یرستانی شهرستان مهریز، اجرا کردنددب) دختر 30پسر و  30(آموزان  روي گروهی از دانش

هاي مذکور در یک مطالعه  سپس گویه. ودبگویه  9ها نسخهی نهایی مورد بازنویسی قرار گرفت، که حاصل بازنویسی 
آموزان دبیرستان، اجرا و خصوصیات روانسنجی آن بررسی  نفر از دانش 186اي شامل  مقدماتی مجدداً روي نمونه

و ضریب بازآزمایی  80/0کرونباخ به دست آمده برابر با نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ضرایب آلفاي . شد
آلفاي کرونباخ این ) 1395(رحیمی و زارعی ). 1393پورعبدل، صبحی قراملکی و عباسی، ( بود 73/0برابر با 

 .گزارش کردند 85/0پرسشنامه را 

  روش تجزیه و تحلیل داده ها
و آمـار  ) میـانگین، انحـراف اسـتاندارد   (آمـاري توصـیفی   هـاي   هاي پژوهشـی بـا اسـتفاده از روش    نتایج مربوط به داده

قبـل از انجـام تجزیـه و تحلیـل     . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت ) همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون( استنباطی
  .ها مورد بررسی قرار گرفت ها مانند خطی بودن و نرمال بودن داده هاي مربوط به آن ها پیش فرض داده
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  ها و نتایجیافته
بـا سـرزندگی    ابتدا به منظور بررسی رابطه بین روان رنجور خویی، بـرون گرایـی، بـاز بـودن، توافـق و وجـدانی بـودن       

از همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد کـه      تهران  4هاي دوره دوم دخترانه منطقه تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان
  .آمده است 1نتایج آن در جدول 

ویژگی هاي شخصیت و سرزندگی تحصیلینتایج همبستگی بین . 1جدول   
 
 
 
 

01/0<p** 

نشان می دهد که  1نتایج جدول 
بین روان  رنجورخویی و 
سرزندگی تحصیلی  ر  رابطه منفی معنادا

با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت  برون گرایی، باز بودن، توافق و وجدانی بودنوجود دارد و بین 
>01/0(معنادار وجود دارد  P ز متغیرهاي پیش بین در شکل گیري متغیر ).  براي تعیین سهم هریک ا

گزارش شده  2مالك از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول 
.است  

روان رنجور خویی، برون گرایی، باز بودن، توافق و وجدانی بودن سرزندگی تحصیلی براساسپیش بینی . 2جدول  

  b  SE β t  سطح
  معناداري

Tolerance  VIF  

  704/7  130/0  006/0  -778/2  -439/0  161/0  -450/0  روان رنجور خویی
  307/5  188/0  001/0 696/4 614/0  162/0 762/0  برون گرایی

  162/5  194/0  930/0  088/0  011/0  147/0  013/0  بازبودن
  029/8  125/0  221/0  229/1  198/0  184/0  227/0  توافق

  573/7  132/0  009/0  637/2  412/0  181/0  477/0  وجدانی بودن
       

001/0<P ،223/23)=194 ،
5(F  

 358/0  adjR2= و
612/0R2=   

  374/0∆R2=      

 
در مرحله اول وارد معادله پیش بینی سرزندگی  ویژگی هاي شخصیت که نشان می دهد، 2همچنان که جدول 

،  >01/0p(پیش بینی نمود سرزندگی تحصیلی را  01/0تحصیلی شد، به صورت معناداري در سطح معناداري 

  سرزندگی تحصیلی متغیرهاي پژوهش
  -507/0**  روان رنجورخویی

  243/0**  برون گرایی
  298/0**  باز بودن
  484/0**  توافق

  490/0**  وجدانی بودن
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223/23) =5،194 (F .( بررسی مجذور همبستگی چندگانه به دست آمده نشان داد که ارزش ضریب همبستگی هاي
درصد از واریانس  61/0این موضوع نشان می دهد که ویژگی هاي شخصیت . است 612/0برابر با ) 2R(چند گانه 

، >01/0p(روان رنجور خویی  بررسی ضرایب رگرسیون نشان داد که. را تبیین نموده استسرزندگی تحصیلی 
43/0=β( برون گرایی ،)01/0p< ،61/0=β ( و وجدانی بودن)01/0p< ،41/0=β ( 01/0در سطح معناداري ،

  . را پیش بینی می کندسرزندگی تحصیلی 
 

به منظور بررسی رابطه بین  هاي با سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان خالقیتهمچنین 
نه  آمده  3همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  تهران از 4منطقه دوره دوم دخترا

. است  
نتایج همبستگی بین خالقیت و سرزندگی تحصیلی. 3جدول   

  
01/0<p** 

نشان می دهد که  3نتایج جدول 
ا خالقیت بین  ب سرزندگی تحصیلی 

>01/0(معنادار وجود دارد رابطه مثبت  P براي تعیین سهم هریک از متغیرخالقیت در شکل گیري ). 
از آزمون تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد که نتایج آن در جدول  .آمده است 4متغیر مالك   

خالقیت سرزندگی تحصیلی براساسپیش بینی . 4جدول   

  B  SE β t  سطح
  معناداري

Tolerance  VIF  

  000/1  000/1  001/0  862/7  488/0  038/0  295/0  خالقیت
       

001/0<P ،804/61)=198 ،
1(F  

 234/0  adjR2= و
488/0R2=   

  238/0∆R2=      

 
وارد معادله پیش بینی سرزندگی تحصیلی شد، به صورت  خالقیت که نشان داده شده است، 4همچنان که جدول  

بررسی ). 01/0p<  ،804/61) =1،198 (F(بینی نمود پیش سرزندگی تحصیلی را  01/0معناداري در سطح معناداري 
 488/0برابر با ) 2R(مجذور همبستگی چندگانه به دست آمده نشان داد که ارزش ضریب همبستگی هاي چند گانه 

  . را تبیین نموده استسرزندگی تحصیلی درصد از واریانس  48/0این موضوع نشان می دهد که خالقیت . است
  بحث و نتیجه گیري

بین روان رنجور خویی با سرزندگی تحصیلی ربطه منفـی معنـادار وجـود دارد و     آمده نشان می دهد که نتایج به دست
نتـایج تحلیـل   . بین برون گرایی، باز بودن، توافق و وجدانی بودن با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد

  سرزندگی تحصیلی متغیرهاي پژوهش
  488/0**  خالقیت
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قـادر بـه پـیش بینـی سـرزندگی       ن گرایی و وجـدانی بـودن  روان رنجور خویی، برورگرسیون جدول نیز نشان داد که 
در ) 1395(رحیمی و زارعـی   :این نتیجه همسو با یافته هایی است که در ادامه به آنها اشاره می شود . تحصیلی بودند

بعاد دلبستگی با یکدیگر همبستگی مثبـت و بـا متغیـر وابسـته پـژوهش یعنـی       مطالعه اي به این نتیجه رسیدند که ا
هر دو بعد دلبستگی با کمالگرایی مثبت رابطه منفی و بـا کمـالگرایی منفـی رابطـه     . دگی همبستگی منفی دارندسرزن

ارتباط ابعـاد کمـالگرایی بـا    . در ضمن اضطراب و اجتناب با هر سه بعد خودکارآمدي رابطه منفی داشتند. مثبت دارند
گـري   در آخر اینکه هر دو بعـد دلبسـتگی بـا واسـطه    . دیکدیگر منفی و ارتباط ابعاد خودکارآمدي با یکدیگر مثبت بو

 بینی مـی  صورت منفی پیش مدار، سرزندگی را به مدار و خودکارآمدي هیجان کمالگرایی منفی، خودکارآمدي مسئله
ین خودکارآمـدي و سـرزندگی تحصـیلی در سـطح     در مطالعه اي نشان دادند کـه بـ  ) 1393(گمنام و همکاران . کنند

طـی مطالعـاتی   ) 2011( و همکـاران  پوتـوین  و) 2013(کومـاراجو و نـادلر    .معنادارمثبت وجود داردهمبستگی  01٫0
) 2013(کلیـک و آرال  . کند بینی می سرزندگی و عملکرد تحصیلی باالتري را پیش ،نشان دادند که خودکارآمدي باال

د و به این نتیجه رسیدند که برون در مطالعه اي به بررسی رابطه ویژگی هاي شخصیت با فرسودگی تحصیلی پرداختن
گرایی و باز بودن با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی معنادار و روان رنجور خویی با فرسـودگی تحصـیلی رابطـه مثبـت     

با عنوان بررسـی رابطـه ویژگـی هـاي شخصـیتی بـا پیشـرفت        در پژوهش خود  )2008(واگرمن و فاندر  .معنادار دارد
فارسـیدس و  . شناسی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد فتند که رابطه مثبتی بین وظیفهبه این نتیجه دست یاتحصیلی 

بیـان مـی   در مطالعه پیرامون رابطه ویژگی هاي شخصیتی بـا پیشـرفت تحصـیلی    ) 2007(و کنراد ) 2008(  دوودفیل
  .ت داردبا موفقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه مثب) بـاز بودن نسبت بـه تجربـه(کننـد که مؤلفه گشودگی 

روان رنجور خویی با ایجاد ویژگی هاي رفتاري نامطلوبی مانند احساس در تبیین و نتیجه گیري این نتایج باید گفت 
کالفگی و غم، فرد را در انزوایی قرار می دهد که طی آن نه می تواند زندگی آرامی براي خود ایجاد کند و نه خواهد 

ه برقراري ارتباط با افراد برون گرا به جهت تمایل ب. توانست با دیگران به خوبی رفتار کند و ارتباط برقرار نماید
دیگران و بودن در میان افراد دیگر و اهمیتی که به این روابط می دهند، به دیگران اهمیت داده و براي دیگران ارزش 

افرادي که از ویژگی باز بودن یا گشودگی برخوردارند، افرادي سالم از نظر روان شناختی می باشند که به . قائلند
توافق با ویژگی هاي مطلوبی مانند نوع دوستی و داشتن احساس همدردي با . دهنداخالقیات اهمیت باالیی می 

وجدان ویژگی شخصیتی مطلوبی که از فرد در مقابل رفتارهاي نامطلوب و نامناسب محافظت می . دیگران همراه است
و بقیه ویژگی  براساس نتایج کسب شده بین روان رنجور خویی با سرزندگی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد. کند

علت این امر را می توان به خصایص رفتاري که هریک از این . هاي شخصیتی با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت دارند
روان رنجور خویی چنان فرد را درگیر غم و احساس کالفگی می کند که . عوامل شخصیتی ایجاد می کنند، نسبت داد

م بی حوصلگی می نگرد و هرگز تالشی براي موفقیت در امور تحصیل و او به تحصیل و عوامل مرتبط با آن نیز با چش
در مقابل آن ویژگی هاي شخصیتی برون گرایی، باز بودن، . برخورد و حل چالش هاي مرتبط با آن  انجام نمی دهد

الش توافق و وجدانی بودن با ایجاد ویژگی رفتاري مناسب فرد را به سمت رفتارهاي مناسب مانند تحصیل و به چ
  . کشیدن موانع آن براي کسب موفقیت پیش می برند



 1397تابستان ، 1 ، شمارهاولل سا، پژوهش هاي بالینی ایرانفصلنامه 

٧٠  

 

نتایج تحلیل رگرسیون نیز . نتایج نشان داد که بین خالقیت با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد
این نتیجه همسو با یافته هایی است که در ادامه . قادر به پیش بینی سرزندگی تحصیلی بودند خالقیتنشان داد که 

 پیشرفت با نفس عزت و خالقیت رابطهدر مطالعه اي با عنوان ) 1389(حسن زاده و ایمانی فر : آنها اشاره می شودبه 
 وجود معناداري رابطه تحصیلی پیشرفت با نفس عزت و خالقیت بین که دادند نشان جوانان و نوجوانان تحصیلی

القیت و پیشرفت تحصیلی به این نتیجه رسیدند که ، در مطالعات خود پیرامون رابطه خ)2008(نیاز و سواد  .ندارد
  .بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معناداري وجود دارد

عبارتست از فرایند حس کردن مسائل یا ، )1973( تفکر خالق از نظر تورنسدر تبیین این نتایج می توان گفت 
ها، بازنگري  ها، ارزیابی و آزمودن فرضیه رفع کاستی سازي درباره حل مسائل و هاي موجود در اطالعات، فرضیه کاستی

خالقیت باال فرد را به سمت مبارزه با چالش ها و ). 1390سیف، ( ها و سرانجام انتقال نتایج به دیگران و بازآزمایی آن
ل دانش آموز خالق در محیط درس به دنبال ح. موانع پیش می برد و ترس مبارزه با این موانع را کاهش می دهد
ویژگی مطلوب سرزندگی تحصیلی در دانش آموز . مسائل و مشکالت است و سعی می کند موانع را از پیش رو بردارد
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