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بررسی رابطه خالقیت با هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
لرستان در سال 9397
امین یوسفوند  ، 9مهدی یاراحمدی
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خالقیت با هوش هیجانی در بین دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده
است؛ براي تبیین نظري مسئله از نظریات حوزه خالقیت و هوش هیجانی استفاده شده است .روش تحقیق این پژوهش کمی
(پیمایش) و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است .جامعه آماري ،دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی-79
 79را شامل میشود .بر مبناي طبق فرمول کوکران  111دانشجو معلم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و مطابق نمونهگیري
احتمالی طبقهاي از این تعداد پنجاه دانشجو دختر و پنجاه دانشجو پسر در سه رشتهي علوم تربیتی ،دبیري تاریخ و مشاوره
انتخاب شدند .این پژوهش از پرسشنامههاي استاندارد خالقیت سلطانی و پرسشنامه هوش هیجانی بار استفاده کرده است.
همچنین براي بررسی میزان ارتباط بین متغیرهاي اصلی از روش همبستگی پیرسون ،آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل
واریانس چندگانه از نرمافزار  spssاستفاده گردید؛ یافته هاي تحقیق نشان می¬دهد که بین میانگین نمرهي دانشجویان در
خالقیت از نظر گرایش تحصیلی مختلف با هوش هیجانی رابطه و همبستگی معناداري وجود دارد .متغیرهاي خالقیت و هوش
هیجانی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین دانشجویان دختر و پسر ازنظر میزان هوش هیجانی و خالقیت تفاوت
معناداري وجود ندارد .استدالل مقاله براین است که با افزایش خالقیت در دانشجویان میزان آرامش خاطر و هوش هیجانی آنان
افزایش می یابد..
واژههای كلیدی :خالقیت ،هوش هیجانی ،دانشجو معلم ،دانشگاه فرهنگیان
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مقدمه و بیان مسئله
خالقیت از شگفتیهاي منحصربهفرد آدمی و از امتیازات او است که بیتردید این توان شعاعی از قدرت مطلق خالقیت
باريتعالی است که درروان آدمی به ودیعه نهاده شده است و انسان را از رهگذر همین نشانهها به صفات خالق رهنمون
میگردد .بیشک یکی از زیباترین ویژگیهاي انسان،قدرت آفرینندگی ویا خالقیت او است به کمک همین ویژگی است که
انسان میتواند اهداف آرمانگرایانه خود را پدید آورد و تواناییهاي خود را شکوفا سازد (لیال سلیمی،خانزاده)1791،
سانتروک )2112( 1خالقیت را به این صورت تعریف کرده است:توانایی اندیشیدن دربارهي امور به راههاي تازه و غیرمعمول و
رسیدن به راهحلهاي منحصربهفرد براي مسائل(به نقل از اکبر پرتابیان،رهنما و عبدالملکی.)2111،02،
رانکو و آلبرت (2110)2خالقیت شناختی،توانایی و ظرفیت براي تولید ایدهها،آثار و محصوالت نو وابتکاري را نشان میدهد
بهعبارتدیگر ،خالقیت موجب میشود تا فرد انطباقی جدید با شرایط و موقعیتهاي محیطی بهگونهاي غیرمرسوم ولی مفید
پیدا کند.ازاینرو باور صاحب نظران بر این است که خالقیت ضمن داشتن توانایی استداللی در درون خویش با تخیل و واگرایی
همراه است (.به نقل از اکبر پرتابیان)
تونس (2111)3خالقیت را حدفاص ل بیشتري دانسته وبه عنوان نوعی مسئله گشایی مدنظر قرار داده است به نظر وي تفکرِ
خالقِ مختصر عبارت است از فرایند حس کردن مسائل و رفع کاستیها،ارزیابی و آزمودن فرضیهها،بازنگري و باز آزمایی آنها و
سرانجام انتقال نتایج به دیگران (رجایی .)2111،02
الوین تافلر(2111)2پرداختن به موضوع خالقیت ازآنجهت مهم به نظر میرسد که واقعاً سهم بزرگی از جریان پیشرفت علمی
– صنعتی در دنیا،دست آورد هاي تمدن بشري،آسایش و شکوه زندگی انسان محصول تفکر خالقانه محسوب میشود،زیرا بدون
ابداع و نوآوري،عرصه زندگی براي همه بهاندازه کافی سرد و بی تحرک بوده و حیات بشر نیز خیلی بیش از این ساده و همراه با
رنج و زحمت می شد .درنتیجه توجه به امر خطیر خالقیت،دقیقاً به معنی توجه به سرنوشت زندگی اجتماعی بشر و آینده
جوامع است(.به نقل از فاطمه ترابی ،رمضانی)2111
در جوامع امروزي تالش میشود تمام افراد به خود شکوفایی رسیده و تواناییهاي بالقوه خود را فعلیت ببخشند.امروزه تغییرات
به شیوه خالقیت و نوآوري براي رشد جوامع ضروري به نظر میرسد (.به نقل از سیکزنت میهالی،مولیادي)2111
از مهم ترین منابع انسانی در هر جامعه میتوان به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آن جامعه اشاره کرد.شناسایی سبکهاي تفکر
مؤثر در خالقیت دانشجویان فرهنگیان به منظور مهیا نمودن شرایط رشد نوآوري و ابتکار نظر این افراد حائز اهمیت است .ایجاد
شرایط بروز خالقیت و شکوفایی استعدادها از الزامات هر جامعه است،زیرا بدون داشتن تفکرات بدیع و نوآورانه ،جامعه پیوسته
در حال تقلید مصرف و وابستگی به سر خواهد برد.بنابراین جامعه جهت رسیدن به تولید و استقالل نیاز به خالقیت دارند.
همچنین اهمیت خالقیت از جنبه فردي :
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 -1عامل رشد و شکوفایی استعدادها و سوقدهنده بهسوي خود شکوفایی
-2خالقیت و نوآوري عامل موفقیت فردي ،شغلی و اجتماعی است
همچنین اهمیت خالقیت از جنبه سازمانی  :خالقیت و نوآوري عامل پیدایش سازمان ،تولیدات و خدمات  ،عامل افزایش کمیت
و کیفیت تولیدات و خدمات ،عامل کاهش هزینهها ،ضایعات و اتالف منابع خالقیت عامل تحریک و تشویق حس رقابت ،عامل
کاهش بود و کراسی اداري عامل افزایش انگیزش کاري کارکنان سازمان ،ارتقاي سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان
سازمان و ...یکی دیگر از متغیرها هوش هیجانی (عاطفی) است.
هیجان،سازهاي روانشناختی است که شامل ارزیابی شناخت،انگیزهها و موقعیتها میشود .هیجان بهعنوان یک موضوع
تحقیقی ابتدا در رشته روانشناسی و بعداً در حیطههاي دیگر مثل شناخت،مردمشناسی و جامعهشناسی موردتوجه قرار
گرفت(.ترن .)1779،0عنوان هوش هیجانی بهصورت علمی براي اولین بار در رسالهاي علمی در مقطع دکتري رشته روانشناسی
مطرح شد(.بار-ان .)1779،اولین نظریهپرداز که تعریف علمی از هوش هیجانی بیان کرد پیتر سالووي )1771( 0بود که آن را
نوعی از پردازش اطالعات هیجانی می داند که شامل ارزیابی درست هیجان و احساس در خود و دیگران،بیان صحیح احساس و
تنظیم انطباقی احساسات است به شیوهاي که سطح زندگی بهبود یابد .هوش هیجانی بهعنوان مجموعهاي از عوامل که میتواند
فرد را بهطرف روابط سالم و توانایی براي پاسخ به کوششهاي زندگی شخصی و حرفهاي در جهت مثبت هدایت کند (.به نقل
از مک مولن . ( 2113
گلمن (1779) 9معتقد است ،هوش هیجانی شامل توانایی ما براي حل مشکالت هیجانی انعطاف پذیري و قبول واقعیت
میشود .بر اساس مطالعات دانیل گلمن در بهترین شرایط همبستگی اندکی (℅ ) 9بین هوش عمومی و برخی از ابعاد هوش
هیجانی وجود دارد ،بهطوريکه میتوان ادعا کرد و آن ها عمدت ًا ماهیت مستقل دارند .وقتی افراد داراي هوش عمومی باال در
زندگی تقال میکنند و افراد داراي هوش متوسط بهطور شگفتانگیزي پیشرفت میکنند ،شاید بتوان آن را هوش هیجانی باالي
آنان دانست.
بار-ان ) 2111( 9مدلی چندعاملی براي هوش هیجانی تدوین کرد و هوش هیجانی را نظامی از مهارتها و کاراییهاي مشخص
دانست که بر تواناییهاي او براي موفقیت با بحران و رویاروییهاي محیطی تأثیر میگذارد.او با معرفی  10بعد هوش هیجانی
(عاطفی) مدعی شد که هوش هیجانی مهارتهاي هیجانی و اجتماعی در طی زمان رشد میکنند و میتوان از طریق آموزش و
برنامههاي اصالحی و درمانی آنها را افزایش داد.
برخی دیگر از پژوهش گران،هوش هیجانی را یک سازه انعطافپذیر میدانند و معتقدند با آموزشهاي الزم و مقتضی بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم میتوان هوش هیجانی را در افراد افزایش داد و موجب رشد و شکوفایی آنها شد(.التیمر)2119،7
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با این تعریفهایی که ازنظر متخصصان ارائه شد این سؤال پیش می آمد که آیا هوش هیجانی با خالقیت که یکی از انواع تفکر
بوده و رفتاري است که از فرد سر میزند داراي همبستگی است یا خیر؟
گلمن) (1779معتقد است میتوانیم با شناسایی پایه هاي هوش هیجانی و آموزش به افراد،توانایی درک خود،مقاومت و کنترل
احساسات خود را افزایش دهیم و در ابعاد مختلف رشد در بعد شناختی،هیجانی،اخالقی و اجتماعی تغییرات زیادي ایجاد کنیم.
پیرامون رابطه هوش هیجانی و خالقیت،آوریل )2119( 11معتقد است هوش هیجانی مؤلفهي همگراست که بر مبناي آن،فرد
عالوه بر درک و فهم باورها،قواعد و معنا دادن به هیجانها قادر است ارزیابی صحیح از موقعیت داشته و احساسات خود را
به خوبی ابراز کند.پاسخ هیجانی و احساسی ابرازشده اگر مطابق باسنت ها و قواعد پذیرفتهشده فرهنگی نباشد نوعی واگرایی
است که اگر پیامدهاي مثبت و سازنده داشته باشد خالقیت هیجانی محسوب میشود و اگر پیامدهاي منفی و آزاردهنده داشته
باشد نوعی رواننژندي تلقی میشود(به نقل از هاشمی .)2111،3،بهاینترتیب درراستاي مسئله تحقیق این مقاله دربی بررسی
رابطه بین خالقیت باهوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان است.
سؤالهای پژوهش :
سوال اصلی:
-

آیا بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه وجود دارد؟

سواالت فرعی:
-

آیا بین خالقیت و هوش هیجانی در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان لرستان تفاوت وجود دارد؟

-

آیا بین هوش هیجانی با خالقیت در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان لرستان تفاوت وجود دارد؟

-

آیا بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجویان رشتههاي دبیري تاریخ،علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان لرستان
تفاوت وجود دارد؟

اهداف پژوهش :
هدف اصلی:
 )1بررسی رابطهي خالقیت با هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان
هدف فرعی:
 )1مقایسه هوش هیجانی و خالقیت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از منظر جنسیت آنان تحصیلی مختلف
 )2مقایسه میزان خالقیت با رشتههاي
 )3مقایسه هوش هیجانی دانشجویان با رشتههاي تحصیلی آنان
پیشینه تحقیق :
وحیده عبداللهی عدلی انصار( )2110در مقالهاي با عنوان :ارتباط تفکر انتقادي با خالقیت،باورهاي خودکارآمدي و عملکرد
تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان ،با روش نمونهگیري تصادفی با ابزار پرسشنامه به این نتیجه رسید که
بین تفکر انتقادي عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجود ندارد .ترابی ،فاطمه ( )2112در مقالهاي با عنوان:رابطه
Avril
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سبکهاي تفکر و خالقیت در دانشجویان استعداد درخشان ،با روش نمونهگیري تصادفی و ابزار پرسشنامه به این نتیجه
رسید که :بین انواع سبک تفکر و ابعاد خالقیت همبستگی معنادار وجود دارد .امیري و پرتابیان ( )2110در مقالهاي با
عنوان :بررسی رابطهي مؤلفههاي هوش هیجانی با خالقیت دانشجویان با روش نمونهگیري تصادفی خوشهاي و ابزار
پرسشنامه به این نتیجه رسید که :بین مؤلفههاي هوش هیجانی و خالقیت دانشجویان در سطح آلفا، ./11رابطه معنادار
وجود دارد .شهرام رنج دوست ( )2112در مقاله اي با عنوان:بررسی رابطه هوش هیجانی دبیران با تفکر خالق دانش آموزان
متوسطه با روش پیمایشی از نوع همبستگی به این نتیجه رسید که:بین هوش هیجانی معلمان و مؤلفههاي آن با پرورش
تفکر خالق دانش آموزان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .یار محمدیان ( )2117در مقالهاي با عنوان :بررسی رابطه
بین هوش هیجانی و هوش عقالنی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان با روش نمونهگیري تصادفی ساده با ابزار
پرسشنامه به این نتیجه رسید که:رابطه معناداري بین هوش هیجانی و هوش عقالنی وجود دارد .یزدانآبادي وهم کاران
( )2112در مقاله اي با عنوان:رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان یک دانشگاه نظامی با
روش توصیفی از نوع همبستگی به این نتیجه رسیده است که :بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود
دارد .نوفرستی و معین الغربائی ( )2111در مقاله اي با عنوان :هوش هیجانی و خالقیت در دانشجویان با روش نمونهبرداري
خوشهاي و با ابزار پرسشنامه به نتیجه رسیدند که :بین هو ش هیجانی و خالقیت رابطه مثبت معنادار وجود دارد .هیگز و
هندز( )2110درزمینهی رابطهي بین ویژگیهاي مدیران خالق و هوش هیجانی نشان دادند که بین این دو متغیر رابطه
معناداري وجود ندارد.
مبانی و چارچوب نظری
در طول تاریخ ،اندیشمندان مختلفی سعی بر تعریف ،تعیین صفات و تشخیص ابعاد خالقیت داشتهاند که هریک از آنان
ابعادي از آن را موردبررسی قرار میدهند .در این قسمت ،دیدگاههاي نظري مرتبط با خالقیت موردبررسی قرارمی گیرد:
خالقیت ازجمله مسائلی است که دربارهي ماهیت و تعریف آن تاکنون بین محققان و روان شناسان توافق به عمل نیامده است
بهطوريکه میتوان گفت یکی از مفاهیم پیچیده مربوط به انسان است که ارائه تعریف روشن ،بدون ابهام ،دقیق و موردپذیرش
اکثریت روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت از آن مشکل میباشد.
به لحاظ لغوي در زبان انگلیسی ،ریشه واژه خالقیت عبارت التین  Greateاست که در فرهنگهاي واژگان به گونههاي
متفاوتی تعریفشده است .ازجمله در فرهنگ واژگان ماکاري ،خالقیت به معناي تکامل فکر یا تخیالت فرد ،به شکل اختراع و
ابداع معنا شده است .در فرهنگ و بستر ،خالقیت توانایی یا قدرت ایجاد محصول نوین ،از راه بهکارگیري قدرت تصور و تحلیل
ذکرشده است (به نقل از هاریس .)1779 ،
اکثر روانشناسان در این مطلب توافق دارند که خالقیت به دستاوردهاي تازه و ارزشمند اشاره دارد (ویسبرگ .)1772 ،
آیزنک ( )2111معقتد است خالقیت فرآیند روانی می باشد که ،منجر به حل مسئله ،ایده سازي ،مفهومسازي ،ساختن اشکال
هنري ،نظریهپردازي و تولیداتی میشود که بدیع و یکتا باشند)به نقل از طاووسی )1372
فرهنگ توصیفی اصطالحات روانشناسی " :تفکر خالق تفکري است که مشخصه اصلی آن توانائی کنار گذاشتن فرضهاي غیر
الزم و زایش افکار اصیل است "(برونو. )1772 ،
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استیفن رابینز(" :)1771خالقیت به معناي ترکیب ایده ها در یک روش منحصربهفرد یا ایجاد پیوستگی بین ایدههاست " ( به
نقل از طالبزاده و انوري.)1779 ،
 استین ،پارنس و هاردینگ( " :)1702خالقیت همان چیزي است که به ایجاد یک کار جدید منجر می شود ،که در زمانی بهعنوان یک چیز قابل دفاع یا مفید یا خشنود کننده مورد قبول گروه قابل توجهی قرار گیرد"(.به نقل از طالب زاده و انوري،
) 1779
 مدنیک ( " :)1702خالقیت عبارت از سازمان دادن به عناصر همخوانده به صورت ترکیبهاي جدیدي است که به خواسته هايخاص پاسخ می دهند یا اینکه به گونه اي مفید هستند "(.به نقل از افضل السعادات حسینی )
 استرنبرگ ( " :)1797خالقیت ترکیبی از قدرت ابتکار ،انعطاف پذیري و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر میسازد خارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و احتماال خشنودي دیگران
خواهد بود"( به نقل از کفایت.)1770 ،
 لوتانز( " :)1772خالقیت به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت هاي افراد و یا گروهها در یک روش جدید ،است"(بهنقل از انوري.)2119 ،
 فرانکن ( " :)2110خالقیت رویکرد خلق یا تشخیص ایده ها و احتماالتی است که در حل مسئله یا در ارتباطات انسانی وسرگرم کردن خود و دیگران مفید است" وي اضافه می کند که براي خالق بودن ،افراد باید قادر باشند که مسائل را از دیدي
تازه بنگرند ،احتماالت و جایگزینهاي بدیع خلق نمایند (به نقل از همتی.)2117 ،
 هالپرن  :خالقیت توانائی شکل دادن به ترکیب تازهاي از نظرات یا ایدهها براي رسیدن به یک نیاز یا تحقق یک هدفمیباشد"( به نقل از نگین برات.)2112 ،
 تورنس (" :)1793خالقیت عبارت است از حساسیت به مسائل ،کمبودها ،مشکالت و خطاهاي موجود در دانش ،حدس زدن،تشکیل فرضیههایی درباره این کمبودها ،ارزشیابی و آزمایش این حدسها و فرضیهها و احتماالً اصالح و آزمودن مجدد آنها و
درنهایت نتیجهگیري " .تورنس که تحت تأثیر چهارچوب نظري گیلفورد است خالقیت را مرکب از چهار عامل اصلی میدانند
که عبارتند از:
 -1سیالی  :توانائی تولید تعداد بی شماري ایده در قالب تصویر با فرض پاسخ و عقیده در مورد آن.
 -2ابتکار  :توانائی تولید ایدههایی که از ایدههاي عادي و رایج متفاوت است.
 -3انعطافپذیري  :توانائی تولید انواع گوناگون و متنوع ایدهها در قالب تصویر و ارائه راهحلهاي نو.
 -2بسط  :توانائی اضافه کردن جزئیات یا تکمیل ایدههاي تصویري( به نقل از کفایت.)1773 ،
به زبان ساده میتوان گفت " :خالقیت عبارت است از بهکارگیري توانائیهاي ذهنی براي ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید " .از
مضامین بکار گرفتهشده در تعاریف فوق چنین برمیآید که اوالً ماهیت خالقیت به چگونگی تفکر انسان و نتیجه آن بستگی
دارد و ثانیاً مشتمل بر یافتن راهها و روشهاي جدید و مؤثر هست .بنابراین بدون وجود سه ویژگی اساسی:
 -1ذهنی بودن
 -2نو بودن
 -3مؤثر بودن
نمیتوان لفظ خالقیت را بر یک فرآیند و فعالیت ذهنی و یا عملکرد اطالق نمود .
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مبانی نظري هوش هیجانی در نظریات روانشناسی :
تاکنون بحثهاي متفاوتی در مورد چیستی هوش مطرحشده است و نظریههاي متعددي در پاسخ به این پرسشها که آیا یک
توانایی کلی است یا مجموعهاي از تواناییها؟و یا اینکه آیا هوش ذاتی است یا میتوان آن را آموخت شکلگرفته
است .فیلسوفانی چون افالطون،ارسطو و دکارت و کانت عالقهمند به م وضوع هیجانات و در تفکر و رفتار بودند.افالطون عقیده
داشت که هیجانات،جنبه ابتدایی و حیوانی انسان هستند و یا عقل و منطق ناسازگارند(به نقل از رجایی)2119
فروید نظریه پردازروانکار معتقد است که هیجانات تفکر منطقی را تصنیف میکند و آرتور کاستلر اظهار کرد که ناتوانی ما در
آگاهی به واکنشهاي هیجانی،خشم و کنترل آن ها به علت بروز اشکاالتی در رشد سلسله اعصاب مرکزي و دوران جنینی می
باشد که خود ناشی از یک اشتباه تکاملی است و جنبه هاي حیاتی نوع انسان را تهدید میکند .در سالهاي 1711-1707
هوش و هیجان بهصورت جداگانه موردبررسی قرار گرفتند و هوش بهعنوان توانایی استدالل انتزاعی در نظر گرفته
شد.دیدگاههاي معتددي نیز در این زمینه به وجود آمد به بعضی از نظریه پردازان،هوش را توانایی منحصربهفرد براي یادگیري
دانستند و بعضی دیگر معتقد بودند که افراد درزمینهٔ هاي مختلف،توانایی هاي گوناگون دارند عده اي از محققان هوش را به
عنوان یک کل تعیین کردند و عدهاي دیگر مطرح کردند که هوش مجموعهاي از توانایی ذهنی جداگانه است که کم و پیش
مستقل عمل میکند .طی سالهاي  1721-1771پژوهشگران زیادي در پی شناسایی هوش هیجانی بودند .درسال 1721
ثرندایک (روانش ناس رفتارگرا)در دانشگاه کلمبیا از عبارت(هوش اجتماعی)براي توصیف مهارت سرکردن با دیگران استفاده
کرد.او توانمندي هاي اجتماعی را یکی از عنصرهاي مهم هوش میدانست(.هوتز واشتنبرگ،2111،به نقل از سپهریان آذر( .
کرانباخ (نظریه کرانباخ )عقیده داشت که هوش هیجانی را نمی توان تعریف کرد و اندازه گیري هم نشده است.در سالهاي
 1791شکافتهایی در تجزیه و تحلیل ماهیت هوش ضدظاهر شد به این ترتیب دیدگاههاي جدید هوش شناختی سنتی را به
چالش کشیدند و بیشتر روانشناسان به نتیجه مشابهی رسیدند که بر اساس آن مفاهیم قدیمی هوش بهترینها محدود به
مهارتهاي کالمی و ریاضی عملکرد خود در محیطهاي تحصیلی است .معروفترین این دیدگاهها،نظریههاي گاردنر و سالوي
می باشند که هوش را از منظر فراگیرتري نگریستند.
مدل تحقیق:
دانشجویان رشته
تاریخ
جنسیت

هوش هیجانی
خالقیت

دانشجویان رشته
علوم تربیتی

دانشجویان رشته
مشاوره
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فرضیههای تحقیق:
فرضیه اصلی:
-

بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه وجود دارد.

فرضیههای فرعی:
 1بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه وجود دارد .
 2بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجویان در رشتههاي علوم تربیتی ،دبیري تاریخ و مشاوره دانشگاه فرهنگیان لرستان
تفاوت وجود دارد.

روش تحقیق
این پژوهش تالش دارد با بهره گیري از روش تحقیق کمی (پیمایش) و ابزار پرسشنامه مسئله را مورد بررسی قرار دهد .براي
همین این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی  -تحلیلی است
جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهرستان خرمآباد است ،که در سال تحصیلی79-79
مشغول تحصیل هستند .طبق اطالعات دانشگاه فرهنگیان شهرستان تعداد دانشجو معلمانی که مشغول تحصیل هستند تقریباً
 201نفر است.
حجم نمونه با استفاده از روش با استفاده از فرمول کوکران  111دانشجو معلم برآورد شده است .در گام بعدي نیز با بهر گرفتن
از نمونه گیري احتمالی طبقه اي ،به تفکیک  01دانشجو معلم زن و  01دانشجو معلم مرد به شیوه تصادفی انتخاب شدند.
ابزار تحقیق
الف – پرسشنامه خالقیت
این پرسشنامه توسط دکتر سلطانی تهیه شده است  .پرسشنامه از  21سؤال تشکیلشده است  .نمرهگذاري آزمون بر اساس
مقیاس لیکرت می باشد که آزمودنی ها پاسخ خود را به هر سوال در برگه ي پاسخ نامه عالمت می زند  ،در پاسخ نامه هر
سوال  0در جه در نظر گرفته شده است که عبارتنداز(کامال مخالف1،؛ مخالف2،؛ نظري ندارم3،؛ موافق 2،؛ کامالموافق )0،پس
از آن که آزمودنی به تمام سواالت پرسشنامه جواب داد  ،نمرات فرد را در کلیه سؤاالت جمع میزنیم  ،حداقل نمره
بهدستآمده در این آزمون ،21حد متوسط نمرات  121و حداکثر نمره  211است  .پایایی پرسشنامه توسط خسروي( )1399بر
اساس فرمول آلفاي کرونباخ  71%محاسبهشده است  .پرسشنامه در دو زمان بافاصله  9تا 11روزبه یک گروه  30نفري داده
شد و ضریب همبستگی بین پاسخها در دو زمان مختلف  ./97محاسبهشده است.
ب -پرسشنامه هوش هیجانی
این پرسشنامه توسط بار-آن تهیهشده است  .پرسشنامه از  10سؤال تشکیلشده است  .نمرهگذاري آزمون بر اساس مقیاس
لیکرت می باشد که آزمودنی ها پاسخ خود را به هر سوال در برگه ي پاسخ نامه عالمت می زند  ،در پاسخ نامه هر سوال  0در
ال مخالف1،؛ مخالف2،؛ نظري ندارم3،؛ موافق 2،؛ کامالموافق )0،پس از آن که
جه در نظر گرفته شده است که عبارتنداز(کام ً
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آزمودنی به تمام سواالت پرسشنامه جواب داد  ،نمرات فرد را در کلیه سواالت جمع می زنیم  ،حداقل نمره بدست آمده در این
آزمون ،10حدمتوسط نمرات  29و حداکثر نمره  91است.
پایایی:
مقصود از اعتباریک وسیله اندازه گیري آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ،تحت شرایط مشابه دوباره
اندازه بگیریم نتایج حاصله تا چه اندازه مشابه وقابل اعتماد خواهد بود(هومن ،2112،ص)329
براي تعیین پایایی این پرسشنامه از فرمول آلفاي کرنباخ استفاده شد ضریب آلفاي کرنباخ محاسبه شده . /92بود که ضریب
پایایی قابل توجهی می باشد.
روایی:
مقصود از روایی آن است که ابزار اندازه گیري بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیردونه خصیصه دیگري را(هومن 2112 ،
،ص .) 327براي سنجش روایی ،پرسشنامه به دو نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی وجمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد
رشته مدیریت آموزشی وتحقیقات آموزشی ارائه شد که پس از اصالح سواالت مبهم وحذف سواالت نامربوط مورد تایید اساتید
راهنما ومشاور قرار گرفت.
روش تجزیه وتحلیل داده ها:
به منظور تحلیل داده ها از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است.در تحلیل توصیفی از شاخص هایی چون؛انحراف
معیار،میانگین،خط اي استاندارد و جداول و در تحلیل استنباطی نیز از آزمون هایی چون؛ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل
واریانس آنوا و آزمون  Tمستقل استفاده شده است.
یافته ها :
یافته هاي پژوهش به شرح زیر می باشند:
یافتههاي توصیفی این پژوهش بانمونه  111نفري (دانشجو مرد و زن) پردیس عالمه طباطبایی لرستان در ( 21نفر دانشجوي
رشته علوم تربیتی و  31نفردررشته ي تاریخ و 29نفر در رشته مشاوره) شامل شاخصهاي آماري مانند میانگین  ،11انحراف
معیار 12و بیشترین 13وکمترین 12مقدارآنها انها درجدول شماره  1ارائه داده شده است:
سوال:9ایا بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان لرستان تفاوت وجود دارد؟
به منظور پاسخ سوال9از آزمون  Tمستتقل استتفاده شتد واطالعتات حاصتل در جتدول1و 2ارائته گردیتده استت.نتایج حاصتل
ازجدول1و 2نشان میدهند که با توجه به سطح معناداري (./12براي متغیر خالقیت) و سطح معناداري(./03براي متغیتر هتوش
هیجانی) که از آلفاي  ./10بزرگتر میباشند ؛ پس فرض صفر تائید و فرض ختالف رد میگتردد یعنتی بتین خالقیتت و هتوش
هیجانی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان لرستان هیچگونه تفاوتی وجتود نتدارد و اگتر تفتاوتی وجتود دارد بته دلیتل
خطاي اندازهگیري میباشد.

mean
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خالقیت

هوش هیجانی

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین مساوي معیار

مرد

29

3/79

./01

./19

زن

02

3/90

./23

./10

مرد

29

3/97

./0

./19

زن

02

2/31

./02

./19

جدول-1توصیفات آماري آزمونT

خالقیت

مفروضه واریانس
مساوي

F

سطح معناداري

T

درجه آزادي

تفاوت میانگین

خطاي معیارهاي
متفاوت

2/1

./12

1/22

79

./13

./110

1/23

92/112

./13

./119

-2/23

79

-./01

./110

-2/29

70/32

-./01

./112

مفروضه واریانس
نامساوي

هوش هیجانی

مفروضه واریانس
مساوي

./39

./03

مفروضه واریانس
نامساوي

جدول-2آزمونTمستقل براي متغیر جنسیت

سؤال :آیا بین هوش هیجانی با خالقیت دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان لرستان تفاوت وجود دارد؟
جهت پاسخ به این سؤال از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد و اطالعات حاصل در جدول 3و 2ارائه گردیده است.اطالعات
بهدستآمده نشان میدهند که با توجه به سطح معناداري ،./21که از آلفاي  ./10بزرگتر است پس فرض صفر تائید و فرض
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خالف رد می گردد به این معنا که طبق آزمون تحلیل واریانس؛هیچ تفاوتی بین هوش هیجانی و خالقیت دانشجویان پسر و
دختر دانشگاه فرهنگیان لرستان،وجود ندارد و اگر تفاوتی دیده میشود به دلیل خطاي اندازهگیري هست.
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف
معار

خطاي
استاندارد

کران
پایین

کران باال

مینیمم

ماکزیمم

مرد

29

3/97

./01

./19

3/0

3/7

2/39

2/00

زن

02

2/31

./02

./19

2/2

2/2

2/17

0/72

کل

111

2/10

./03

./10

2/1

2/1

2/17

0/72

مرد

29

3/79

./01

./19

2/1

2/1

2/02

0/00

زن

02

3/90

./23

./10

3/7

3/7

2/21

2/00

کل

111

3/71

./03

./10

2/12

2/12

2/21

0/00

هوش
هیجانی
خالقیت

جدول-3توصیفات آماري آزمون تحلیل واریانس

هوش هیجانی

خالقیت

مجموع
مجذورات

درجه آزادي

میانگین
مجذورات

F

سطح معناداري

میان
گروهی

0/0

1

0/0

17/02

./1

درونگروهی

32/73

79

./33

کل

37/03

77

میان
گروهی

./23

1

./23

درونگروهی

29/01

79

./29

کل

29/12

77

./21

1/00

جدول-2آزمون معناداري تحلیل واریانس چند متغیري براي متغیر جمعیت شناختی جنسیت

سؤال  :آیا بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجویان رشتههاي دبیري تاریخ،علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان لرستان
تفاوت وجود دارد؟
براي پاسخ به این سؤال از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد و اطالعات بهدستآمده در جدول0و 0ارائه گردید.
اطالعات بهدستآمده از جدول0و 0نشان میدهند که با توجه به سطح معنادار(./29براي متغیر هوش هیجانی) و سطح
معناداري (./22براي متغیر خالقیت)،که از آلفاي  ./10بزرگتر هستند پس فرض صفر تائید و فرض خالف رد میگردد به این
معنا که طبق آزمون تحلیل واریانس چند متغیره؛هیچ تفاوتی بین هوش هیجانی و خالقیت دانشجویان رشتههاي علوم
تربیتی،دبیر ي تاریخ و مشاوره دانشگاه فرهنگیان لرستان ،وجود ندارد و اگر تفاوتی دیده میشود به دلیل خطاي اندازهگیري
میباشد .

هوش

رشته

تعداد

میانگین

علوم

21

2/1

انحراف

خطاي

معیار

استاندارد

./92

./11

11

کران پایین

3/97

کران باال

2/30

می نیمم

2/17

ماکزیمم

0/99
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هیجانی

تربیتی
31

دبیري

3/7

./19

./22

3/99

2/11

2/01

2/00

تاریخ

خالقیت

مشاوره

29

2/1

./03

./12

3/90

2/30

3/10

0/72

کل

111

2/10

./03

./10

3/72

2/17

2/17

0/2

علوم

21

3/7

./01

./17

3/92

2/11

2/21

0/00

تربیتی
31

دبیري

2/13

./17

./02

3/93

2/23

0/00

2/00

تاریخ
مشاوره

29

3/9

./32

./10

3/00

3/72

2/92

2/32

کل

111

3/7

./03

./10

3/91

2/12

2/21

0/00

جدول-0توصیفات آماري آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
مجموع

درجه آزادي

مجذورات
هوش هیجانی

خالقیت

F

میانگین

سطح معناداري

مجذورات

میان گروهی

./0

2

./3

درونگروهی

39/73

79

./2

کل

37/03

77

میان گروهی

./92

2

./22

درونگروهی

29/21

79

./29

کل

29/12

77

./92

1/0

./29

./22

جدول -0آزمون معناداري تحلیل واریانس چند متغیري براي متغیر جمعیت شناختی رشته تحصیلی

سؤال :آیا بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه وجود دارد؟
با توجه به ضریب همبستگی پیرسون( )./190و سطح معناداري دودامنه ( )./19که از آلفاي  ./10بیشتر است در نتیجه فرض
صفر تائید و فرض خالف رد می گردد بدین معنا که بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان
همبستگی و رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.
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میانگین

انحراف معیار

تعداد

خالقیت

3/71

./03

111

هوش هیجانی

2/10

./03

111

جدول-9توصیفات آماري آزمون همبستگی پیرسون

خالقیت

همبستگی پیرسون

خالقیت

هوش هیجانی

1

./190

سطح معناداري دودامنه

هوش هیجانی

./191

تعداد

111

111

همبستگی پیرسون

./190

1

سطح معناداري دو دامنه

./191

تعداد

111

111

جدول-9آزمون همبستگی پیرسون براي متغیرهاي خالقیت و هوش هیجانی

بحث و نتیجه گیری :
با ظهور عصر اطالعات و ارتقاي ارزشمندي ارتباطات انسانی و همچنین بروز موقعیتهتاي استتراتژیک ستازمانی،نظریه هتوش
هیجانی رشد چشمگیري یافته و از مباحث پرطرفدار سازمانی شده است،کستانی کته از هتوش هیجتانی برخوردارنتد میتواننتد
عواطف خود و دیگران را کنترل کرده،بین پیامدهاي مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطالعات عتاطفی بتراي راهنمتایی
فرآیند تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند.هوش هیجانی،اصتطالح فراگیتري استت کته مجموعته گستتردهاي از مهارتهتا و
خصوصیات فردي را در برگرفته وبه طور معمول به آن دسته مهارتهاي درون فردي و بین فردي اطالق میشتود کته فراتتر از
حوزه مشخصی از دانشهاي پیشین،چون هوشبهر و مهارت هاي فنی یا حرفهاي است .
لذا در این تحقی ق به دنبال بررسی رابطه بین خالقیت و هوش هیجانی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان لرستان در
رشتههاي علوم تربیتی،دبیري تاریخ و مشاوره بودهایم.در این راستا یافتههاي بهدستآمده نشان داد که بین خالقیت و هوش
هیجانی دانشجویان پسر در رشتههاي علوم تربیتی،مشاوره و تاریخ و همچنین دانشجویان دختر در رشتههاي علوم
تربیتی،مشاوره و تاریخ هیچ تفاوتی وجود ندارد و اگر تفاوتی دیده میشود به دلیل خطاي در اندازهگیري میباشد.چنان که
پالفاي و سالووي ( )1773و ایسن( )1777معتقد هستند توانایی هاي هیجانی می تواند با خالقیت مرتبط باشند .هوش هیجانی
شخص را قادر می کند از روابط بین خلق و عملکرد آگاه شود و تالش هاي خود را به سمت فعالیت هایی هدایت کند که
بهترین وضعیت هیجانی را موجب می شود(اوسویک و همکاران.)2119،
در بررسی هاي مربوط به خالقیت و هوش هیجانی برخی تحقیقات انجام شده که به چند مورد آن ها می پردازیم:
نتایج این تحقیق با تحقیق عبداللهی ( ) 1373که درمقاله اي باعنوان ارتباط تفکر انتقادي با خالقیت،باورهاي خودکارآمدي
وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان ،نشان داد که بین تفکرانتقادي و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه
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معناد ار وجود ندارد،همسویی دارد؛همچنین با تحقیق هیگز وهندز( )2110که در مقاله خود در زمینه رابطه بین ویژگی هاي
مدیران خالق و هوش هیجانی نشان داند که بین این دو متغیر رابطه معناداري وجود ندارد هم خوانی دارد.
ولی با نتایج تحقیقات زیر هم خوانی ندارد:
تحقیق ترابی ( ) 2112که در مقاله خود باعنوان رابطه سبک هاي تفکروخالقیت دانشجویان،به این نتیجه رسید که بین انواع
سبک تفکر وابعادخالقیت همبستگی معنادار وجود دارد؛همچنین با تحقیق امیري و پرتابیان ( )2110که درمقاله خود باعنوان
رابطه هوش هیجانی باخالقیت دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین هوش هیجانی و خالقیت رابطه معنادار وجود
دارد؛همچنین باتحقیق رنجدوست( ) 2112که درتحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی دبیران با تفکرخالق دانش
آموزان به این نتیجه رسید که بین هوش هیجانی معلمان و تفکر خالق دانش آموزان رابطه معنادار وجود
دارد،یارمحمدیان( )2117درمقاله خود با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی وهوش عقالنی دانش آموزان دختر دبیرستانی
شهر اصفهان به این نتیجه رسید که رابطه معناداري بین هوش هیجانی و هوش عقالنی وجود دارد؛ یزدان آبادي()2112
درتحقیق خود باعنوان رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت ت حصیلی درمیان دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) به این نتیجه
رسیدکه بین هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؛ نوفرستی و معین الغربائی( )2111در مقاله اي با عنوان هوش
هیجانی وخالقیت دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین هوش هیجانی وخالقیت رابطه معنادار وجود دارد ودراین پژوهش
نتایج آزمون هاي ،Tتحلیل واریانس و همبستگی پیرسون در سطح خطاي آلفاي  ./10نشان دادند که بین خالقیت و هوش
هیجانی دانشجویان دختر و پسر در رشته هاي تحصیلی علوم تربیتی،دبیري تاریخ و مشاوره هیچ تفاوتی وجود ندارد.
منابع :
امیري وپرتابیان .)1372(،م بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی باخالقیت دانشجویان ،طرح پژوهشی دانشگاه هاي
پیام نور جنوب فارس.
انوري،حسن()1390م بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر وتحوالت كالبدی شهر ماسوله  ،پایان نامه
برات ،نگین( )1392م خالقیت ویادگیری در كودكان .روزنامه همشهری
ترابی فاطمه.)1371(،م رابطه سبکهای تفکروخالقیت در دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان ممتاز،پایاننامه
کارشناسی ارشد،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.
سپهریان آذر،فیروزه.امیري،سهراب.امیر قاسمی ،نواب()1370م بررسی بهزیستی روان شناختی ،شادكامی و نظم جویی
هیجان در گرایش های شخصیتی سه گانه تاریک .مجله مطالعات روانشناختی .دوره :13شماره 2
حسینی،افضل السادات()خالقیت و رشد اداری سازمان،نشریه تحول اداري.دوره چهارم شماره 19
رنجدوست،شهرام.)1372(.م بررسی رابطه هوش هیجانی دبیران باتفکرخالق دانش آموزان متوسطه.
رمضانی،خسرو .)1391(.روشهای تحقیق در علوم رفتاری و اجتماعی،تهران:انتشارات فرهنگ.
رجائی،علیرضا.شکیب،عبدالحمید()1390م عوامل مؤثر بر رضایت شغلی .فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسان ایرانی
.دوره:2شماره9
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طاووسی محترم ،نعمت()1372م تندیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی ،اثر واسطه ایی در هسته ارزشیابی خود .نشریه
روانشناسی تحولی
عبدللهی عدلی انصار ،وحیده .فتحی آذر ،اسکندر.عبدللهی ،نیدا ) (1373ارتباط تفکر انتقادی با خالقیت ،باورهای
خودكارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجومعلمان
عبداللهی عدلیانصار ،وحیده .)1392( .بررسی رابطه باورهای خوداثربخشی و مركز كنترل با پیشرفت تحصیلی
دانشجویان دانشگاه تبریز .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز.
عبداللهی عدلیانصار ،وحیده؛ فتحیآذر ،اسکندر؛ عالیی ،پروانه .)1399( .نقش آمادگی برای یادگیری خود  -رهبر و
نگرش تفکر انتقادی در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز .فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز،
سال پنجم ،شماره هفده.
عبداللهی عدلی انصار،وحیده .)1392(.بررسی رابطه باورهای خوداثربخشی ومركز كنترل باپیشرفت تحصیلی
دانشجویان دانشگاه تبریز.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه تبریز.
گلمن.)1391(.هوش هیجانی.ترجمه نسرین پارسا.تهران:انتشارات رشد.
نادري وسیف نراقی.)1372(،روش های تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن درعلوم انسانی،تهران:انتشارات بدر.
نوفرستی ومعین الغربائی .)1397(،هوش هیجانی وخالقیت در دانشجویان.معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت
معلم.
همتی،عبدالناصر ()1399م نقش موسسات ملی و اعتباری در اقتصاد انتشارات بانک و بیمه
یارمحمدیان .)1399(،بررسی رابطه بین هوش هیجانی وهوش عقالنی دانش آموزان دختردبیرستانی شهر اصفهان.
یزدان آبادي وهمکاران .)1371(،رابطه بین هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی درمیان دانشجویان یک دانشگاه
نظامی،طرح پژوهشی،عضوهیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
1. Akrich, Madeleine and Bruno Latour (1772). ‘A Summary of a Convenient Vocabulary for the
Semiotics of Human and Nonhuman Assemblies’, In Wiebe E. Bijker and John Law (eds.),Shaping
Technology/ Building Society, Studies in Sociotechnical Change, Cambridge,Mass: MIT Press.
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