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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه ویژگیهای شخصیتی و خالقیت معلمان در دوران همهگیری اپیدمی
کوید ،19-با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد .جامعه آماری ،کلیه معلمان مدارس پسرانه دوره ابتدایی
در ناحیه  2آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی  1400-01بود که تعداد  146نفر به روش
نمونهگیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامههای ویژگیهای شخصیتی
کوستا و مککری ( )1986و خالقیت تورنس ( )1974بود .در سطح اطمینان  95درصد ( ،α)=0/01آزمون ضریب
همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت معنیداری بین ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،انعطاف پذیری،
توافقپذیری و وظیفهشناسی و رابطه منفی معنیداری بین ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی (نوروزگرایی) با
خالقیت معلمان وجود دارد.
واژگان کلیدی :ویژگیهای شخصیتی ،خالقیت ،معلمان ،دوره ابتدایی ،کووید 19
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مقدمه
از جمله اهداف مهم نظامهای تعلیم و تربیت مدرن ،پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائل و مشکالتشان در زندگی
روزمره در محیط اجتماعی بهآسانی غلبه کنند .لذا ،آنچه در فرایند یادگیری از اهمیت اساسی برخوردار است ،فراهمآوردن شرایط
یادگیری و موقعیت یادگیری بهگونهای که بهترین دستاوردها حاصل آید (باقری و همکاران .)1398 ،از طرفی ،در زندگی انسان
امروزی ،افزایش فشارها و تنش ها از یک سو و پیچیدهتر شدن درک رفتارها و انگیزه های انسانی از سوی دیگر ،موجب گردیده
است تا شناخت ویژگی های شخصیت و چگونگی برانگیخته شدن انسان ها ،از جمله مباحث مطرح در روان شناسی باشد
(کاراهان .)2009 1،گرچه همه نظریهپردازان شخصیت ،با یک تعریف واحد از آن موافق نیستند ،اما میتوان گفت که شخصیت
عبارت است از الگوی نسبتاً پایدار صفات ،گرایش ها یا ویژگیهایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد .به طور
اختصاصیتر ،شخصیت از صفات یا گرایشهایی تشکیل می شود که به تفاوتهای فردی در رفتار ،ثبات رفتار در طول زمان و
تداوم رفتار در موقعیتهای گوناگون می انجامد (فیست2و فیست .)1397 ،کوستا و مک کری ،)1992(3در نظریه خود پنج ویژگی
مهم شخصیت را معرفی کرده اند .روان رنجورخویی که عبارت است از سازگاری ،ثبات عاطفی فرد ،ناسازگاری و روان نژندی،
داشتن احساسات منفی همچون ترس ،غم ،برانگیختگی ،خشم ،احساس گناه ،احساس کالفگی دائمی و فراگیر .برونگرایی؛
برونگراها ،افرادی اجتماعی هستند .اما اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگیهای این افراد است .افزون بر این ،آنان در عمل قاطع،
فعال و حراف یا اهل گفتگو هستند .این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و بر آن هستند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند.
مقیاس برون گرایی نشان دهنده عالقه افراد به توسعه صنعت و کار خود است .انعطافپذیری (گشودگی نسبت به تجربه)؛ عناصر
تشکیل دهنده گشودگی نسبت به تجربه ،تصورات فعال ،حساسیت به زیبایی ،توجه به تجربههای عاطفی درونی و داوری مستقل
میباشد .افراد باز ،انسانهایی هستند که در باروری تجربههای درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی آن ها سرشار از
تجربه است .این افراد طالب لذت بردن از نظریههای جدید و ارزشهای غیرمتعارف هستند و در مقایسه با افراد بسته ،احساسات
مثبت و منفی بیشتری دارند .توافق (سازگاری) :همانند برون گرایی ،شاخص توافق (سازگاری) ،بر گرایشهای ارتباط بین فردی
تأکید دارد .فرد موافق اساساً نوع دوست است ،با دیگران همدردی میکند و مشتاق است به آنها کمک نماید .او اعتقاد دارد که
دیگران نیز با وی همین رابطه را دارند .در مقایسه ،شخص ناموافق خود محور بوده و به قصد و نیت دیگران مظنون است و بیشتر
اهل رقابت است تا همکاری و با وجدان بودن (وظیفه شناسی)؛ کنترل خویشتن به فرآیند فعال طراحی ،سازماندهی و اجرای وظایف
گفته میشود و تفاوتهای فردی در این زمینه ،مبنای شاخص وجدانی بودن است (کوستا و مککری .)1992 ،بی تردید ،یکی از
اهداف اصلی هر سازمان ،دستیابی به عملکرد است .با این حال ،موفقیتهای چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات و
شکست سازمانهایی با بهترین توانایی های مادی ،بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت آن ها بوده است
که در این میان ،متغیرهایی نظیر خالقیت و نوآوری به عنوان عوامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می شوند (نمامیان و فیض-
الهی .)1394 ،امروزه ،توان سازگاری و اداره کردن تغییرات ،عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانای ها،
مستلزم توجه سازمان به خالقیت و نوآوری است .در واقع ،سازمانهای امروزی به خصوص آموزشی و پژوهشی نظیر آموزش و
پرورش ،برای ادامه حیات ،بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آن ها ،افرادی خالق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این
تحوالت منطبق ساخته و جواب گوی نیازهای جامعه باشند (پرهیزگار و همکاران .)1392 ،خالقیت ،یکی از شگفت انگیزترین
ویژگی های انسانی است که نه تنها برای افراد با استعداد بلکه برای همه افراد می تواند مورد استفاده قرار گیرد .خالقیت به
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کارگیری تواناییهای ذهنی به منظور دستیابی به یک اندیشه نو و تفکر جدید در هر زمینهای ،که این امر خود پایه و اساس رسیدن
به نوآوری در آن زمینه میباشد ،است (رضاییراد و اباذری .)1389 ،خالقیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر ،باالترین
توانمندی تفکر و محصول نهایی ذهن و اندیشه انسان دانست .بر این اساس ،خالقیت از دیدگاه روان شناسی یکی از جنبه های
اصلی تفکر یا اندیشیدن است (تابان .)1392 ،از همین رو ،معلمان به عنوان موثرترین و کارسازترین مولفه نظام تعلیم و تربیت در
فرآیند یاددهی و یادگیری و ایجاد تفکر خالق در دانش آموزان دارای نقش اساسی هستند .شخصیت و خالقیت خود معلم و نگرش
وی نسبت به موضوع ،شیوه تدریس ،سبک اداره کالس ،در پرورش تفکر خالق و انتقادی در دانش آموزان بسیار مهم است.
متاسفانه هنوز ن ظام آموزش و پرورش کشورمان تا حدود زیادی معلم محور است .در چنین روشی ،دانش آموز مصرف کننده علم و
دانش است تا تولید کننده آن ،در حقیقت ،اندیشه ورزی جایگزین اندیشه آفرینی است (میرمیران .)1384 ،در خصوص ارتباط بین
ویژگیهای شخصیتی و خالقیت پژوهشهای متعددی در جوامع آماری مختلف انجام شده است .در بررسی رابطه بین ویژگیهای
شخصیتی و میزان خالقیت معلمان دوره ابتدایی یافته ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و میزان خالقیت معلمان دوره
ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد (سلیمانپور و همکاران .)1391 ،در پژوهش دیگری با عنوان بررسی رابطه بین ویژگیهای
شخصیت با خالقیت در دانشجویان ،یافته ها نشان داد ارتباط معنی داری بین ویژگیهای شخصیتی با خالقیت وجود دارد به
طوری که از میان خرده مقیاس های صفات شخصیت ،خرده مقیاس های برون گرایی و انعطاف پذیری با خالقیت رابطه مثبت
معنیداری دارند و خرده مقیاسهای روان رنجوری ،با وجدان بودن و دلپذیربودن با خالقیت ،رابطه معنی داری ندارند (طهماسبیان
و همکاران .)1389 ،پژوهش دیگری نیز با عنوان رابطه ویژگیهای شخصیت با خالقیت هیجانی و شناختی ،نتایج نشان داد که
عوامل گشودگی در تجربه و برون گرایی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی ،عامل توافق
پذیری پیش بینی کننده مثبت و روان نژندی پیش بینی کننده منفی خالقیت شناختی بودند (جوکار و البرزی .)1389 ،با این وجود،
در دسامبر  2016میالدی انتشار یک بیماری ویروسی در شهر ووهان1چین گزارش شد .عامل این بیماری یک نوع ویروس جدید و
تغییر ژنتیک یافته از خانواده کرونا ویروسها با عنوان  2SARS-CoV-2بود که کووید ،19-نامگذاری شد (ژو و

همکاران3،

 .) 2020این ویروس به دلیل قدرت سرایت بسیار باال به سرعت در کل جهان انتشار پیدا کرد و تقریبا طی زمانی اندک (کمتر از
چهار ماه) ،تمامی کشورهای جهان را آلوده نمود (زانگریلو و همکاران .)2020 4،کووید ،19-کشور عزیزمان ایران را هم چون سایر
کشورهای جهان آلوده و به مانند همه کشورها ،ماندن افراد مختلف جامعه در منزل (فاصلهگذاری اجتماعی) رایجترین و بهترین
استراتژی ممانعت از انتشار بیماری بهشمار میرفت (شهیاد و محمدی .)1399 ،پاندمی کرونا ،نه تنها به عنوان تهدیدی برای
سالمتی و زندگی میلیونها نفر در سراسر دنیا تلقی گردیده و سیستمهای بهداشتی و درمانی دنیا را با چالشهای متعددی روبرو
کرده است (گوپال و همکاران ،)2021 5،سایر حوزهها از جمله حوزه تعلیموتربیت را نیز تحت تأثیر خود قرار داده ،بهطوریکه ،در
بسیاری از کشورها از جمله کشور ما ،برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزشهای حضوری در مدارس و دانشگاهها تعطیل شد
(غفوریفرد .)1399 ،این اتفاق ناخوشایند میتوانست تأثیرات منفی بر فعالیتهای آموزشی داشته باشد ،اما ،رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی ،رشد فعالیتهای آموزشی آنالین را تحریک کرد تا هیچگونه خللی در امر آموزش و یادگیری ایجاد نشود (حمزه.)2021 6،

1

. Wuhan
. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
3
. Zhu et al.
4
. Zangrillo et al.
5
. Gopal et al.
6
. Hamzeh
2

رابطه ویژگیهای شخصیتی و خالقیت معلمان مدارس پسرانه دوره ابتدایی223/ ...

سونی )2020(1در بررسی تاثیرات جهانی یادگیری الکترونیکی در دوران همهگیری کووید ،19-نشان داد که با اجرای قرنطینه و
فاصله گذاری اجتماعی به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه برای گسترش عفونت ویروس کرونا ،سیستم آموزشی برای ادامه پیشبرد
اهداف آموزشی و تربیتی خود ،از روند یادگیری سنتی به یادگیری الکترونیکی تغییر روش داده است .از همین رو ،تعداد کالسهای
آنالین ،کنفرانسها ،جلسات و غیره افزایش چشمگیری داشته و جهان در بحران همهگیری کووید ،19-کامالً به فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و یادگیری الکترونیکی وابسته شده است .پژوهش فاجری و همکاران )2021(2نیز نشان داد یادگیری آنالین
یکی از راهحلهای مورد نیاز معلمان و دانشآموزان در دوران همهگیری کووید 19-است ،به طوری که آموزش آنالین تاثیر مثبت و
معنیداری بر انگیزه یادگیری و عالقه یادگیری دانشآموزان دارد .از آنجا که تغییرات سریع فناوری تمام زمینهها را تحت الشعاع
قرار داده است ،بسیاری معتقدند که عمال کالسهای درس تبدیل به آخرین جبهه تقابل با سلطه فناوری شده است .شیوع بیماری
همهگیر کووید 19-و تعطیلی کالسهای درس حضوری در مدارس ،دانشگاهها و سایر محیطهای آموزشی شاید نقطه عطفی در
این تقابل باشد .باالخره ،زمان آن فرا رسیده است که تجربیات گذشته کالسهای حضوری را در کالسهای مجازی به بوته
آزمایش گذارد تا اثربخشی آنها ارزیابی گردد( .مالیی و فاخر عجبشیر .)1400 ،با عنایت به موارد مطرح شده ،از آن جا که ضعف
و یا عدم وجود فرآیندها و ساز و کارهای ابداع و نوآوری در هر مجموعه و سازمان امروزی ،سبب محو آن از صحنه در طول زمان
میشود .از این رو ،سازمانها ،پیوسته در جستجوی راه هایی هستند تا خالقیت و نوآوری را در همه سطوح سازمان (فردی و یا
سازمانی) تقویت نموده و موانع آن را برطرف نمایند ،زیرا ،اقدام برای افزایش نوآوری در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و
کیفیت خدمات ،کاهش هزینه ها ،جلوگیری از اتالف منابع ،افزایش رقابت و در نتیجه ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان،
افزایش تعهد و عملکرد آنان ،افزایش کارایی و بهره وری سازمان منجر شود .در واقع می توان گفت که در محیط متغیر و دانش
محور کنونی ،تنها سازمان ها و شرکت های نوآور می توانند موجودیت خود را حفظ کرده و به نیازهای مشتریان و ذی نفعان ،در
اسرع وقت ،پاسخ دهند که آموزش و پرورش نیز از این دسته از سازمان ها به شمار می رود .از طرفی ،نقش ویژگی های شخصیتی
معلمان در مدارس به عنوان پیشگامان اصلی رشد و شکوفایی خالقیت و نوآوری در دانش آموزان و کسب تخصص در آنان غیر
قابل کتمان است و وجود معلمان خالق و حامی خالقیت و نوآوری می تواند به توسعه روز افزون ایده ها ،نظر ها ،دستاورد ها و
غیره در دانشآموزان بیانجامد و با توجه به این که توسعه و رشد کشور ها بیشتر از هر چیز به نیروی انسانی ماهر و توانمند نیاز
دارد ،نسلی که بتواند دانش فنی منطبق با زمان و مکان را ابداع کند ،نسلی که توانمندی کار فکری و بدنی را داشته باشد و بتواند
به عنوان یک نیروی سالم و ماهر از مزرعه ،معدن و کارخانه گرفته تا حضور در صحنه های علمی و دانشگاهی ،به فعالیت بپردازد
و این امر م یسر نخواهد شد مگر با توجه به رشد همه جانبه کودکان امروز و آینده سازان فردا ،از این رو ،بر اساس نقش برجسته
معلمان در پرورش خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی در دانشآموزان به خصوص در مدارس ابتدایی و در شرایط پاندمی کووید ،19-که
دغدغه دانشآموزان بیشتر است ،مطالعه حاضر بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا رابطه ای بین ویژگی های شخصیتی
و خالقیت معلمان مدارس ابتدایی وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی؛ از نظر گردآوری داده ها از نوع پژوهشهای توصیفی و از نظر روش تحقیق،
همبستگی است .جامعه آماری عبارت است از کلیه معلمان مدارس پسرانه دوره ابتدایی در ناحیه  2آموزش و پرورش شهرستان
ساری در سال تحصیلی  1400-01که تعداد  146نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار اندازه-
گیری عبارت بود از:
1. Soni
2
. Fajri et al.
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الف) پرسشنامه ویژگی های شخصیتی :سواالت این پرسشنامه زمینه های اصلی شخصیت ،یعنی روان رنجورخویی
(نوروزگرایی) ،برونگرایی ،انعطاف پذیری ،توافق پذیری (سازگاری) و وظیفه شناسی را مورد ارزیابی قرار می دهند .در این پژوهش
از فرم کوتاه استفاده شد .این مقیاس شامل  60ماده است که بر اساس تحلیل عاملی نمرات  NEO-PIدر سال  1986توسط
کوستا و مک کری طراحی و اجرا شد .در این پرسشنامه ،برای هر عامل 12 ،آیتم وجود دارد .پاسخ دهی به این آیتم ها در قالب
مقیاس لیکرتی  5درجه ای (کامالً مخالف ،مخالف ،نظری ندارم ،موافق و کامالً موافق) امکان پذیر است به طوری که به غیر از
گویه های مربوط به متغیر روان رنجورخویی ،آزمودنی در پاسخ به گزینه های کامالً مخالف  1نمره ،مخالف  2نمره ،نظری ندارم 3
نمره ،موافق  4نمره و کامالً موافق  5نمره کسب می کند .اما در پاسخ به سوال های متغیر روان رنجورخویی این نمره گذاری
عکس است یعنی ،کامالً موافق  1نمره و کامالً مخالف  5نمره دارد .مـالزاده ( )1381مقدار ضریب آلفای کرونباخ را برای هر یک
از ابعاد ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی ( ،)0/86برون گرایی ( ،)0/83انعطاف پذیری ( ،)0/74توافقی بودن ( )0/76و
وظیفه شناسی ( )0/87و برای کل سواالت پرسشنامه برابر با  0/83به دست آورد (مالزاده .)1385 ،جدول  ،1تناظر گویه ها و
متغیرهای ویژگی های شخصیتی را نشان میدهد:
جدول  :1تناظر ابعاد ویژگی های شخصیتی با گویه های پرسشنامه NEO-FFI
ردیف

متغیر ها

تعداد گویه

شماره گویه ها

1

روان رنجورخویی

12

 51 ،46 ،41 ،36 ،31 ،26 ،21 ،16 ،11 ،6 ،1و 56

2

برونگرایی

12

 52 ،47 ،42 ،37 ،32 ،27 ،22 ،17 ،12 ،7 ،2و 57

3

انعطاف پذیری

12

 53 ،48 ،43 ،38 ،33 ،28 ،23 ،18 ،13 ،8 ،3و 58

4

توافق پذیری

12

 54 ،49 ،44 ،39 ،34 ،29 ،24 ،19 ،14 ،9 ،4و 59

5

وظیفه شناسی

12

 55 ،50 ،45 ،40 ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5و 60

ب) پرسشنامه خالقیت :جهت اندازه گیری خالقیت ،از آزمون خالقیت تورنس ( ،)1974استفاده شد .این آزمون انواع قابلیت
های تفکر خالق (ابتکار ،انعطاف پذیری ،بسط و سیالی) را مورد سنجش قرار میدهد و دارای  60ماده و هر ماده دارای  3گزینه
می باشد .تعداد  22ماده در بخش سیالی از سؤال  1تا  11 ،22ماده در بخش بسط از سؤال  23تا  16 ،33ماده در بخش ابتکار از
سؤال  34تا  49و  11ماده در بخش انعطاف پذیری از سؤال  50تا  60تقسیم شده است .هم چنین ،گزینههای پاسخ نشاندهنده
خالقیت از کم تا زیاد است که به ترتیب نمرهای از  0تا  2به آن ها تعلق میگیرد :گزینه «الف» در هر ماده ،عدم توانایی انجام
فعالیت را مطرح کرده است که به پاسخ های آن نمره صفر داده می شود .گزینه «ب» در هر ماده ،توانایی در انجام فعالیت را به
صورت محدود مطرح کرده است که نمره  1به آن داده می شود .گزینه «ج» در هر پرسش ،توانایی انجام کامل فعالیتی را مطرح
کرده است که خالقیت را آشکار می سازد و نمره  2به آن اختصاص داده می شود .هنجاریابی این آزمون توسط دائمی و مقیمی
بارفروش ( )1383انجام شد ،به طوری که استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد
سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطاف پذیری به ترتیب عبارت بود از 0/68 ،0/48 ،0/67 :و  ( 0/55دائمی و مقیمی بارفروش.)1383 ،
روش تجزیه و تحلیل داده ها ،استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری  SPSS 23بود.
برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی از شاخص های آمار توصیفی همچون فراوانی ،درصد فراوانی و جهت تعمیم اطالعات
حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
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یافته ها
جدول  ،2توزیع فراوانی نمونه آماری را از لحاظ ویژگی های فردی نشان می دهد:
جدول  :2توزیع فراوانی ویژگی های فردی پاسخ دهندگان
شاخص ها
زن
مرد
لیسانس
فوق لیسانس
کمتر از  10سال
بیشتر از  10سال

ویژگی های فردی
جنسیت
تحصیالت
سابقه کار

فراوانی
51
95
115
31
57
89

درصد فراوانی
35
65
79
21
39
61

جدول  2در رابطه با ویژگیهای فردی افراد نمونه ،نشان می دهد که  35درصد زن و  65درصد مرد می باشند 79 .درصد
دارای سطح تحصیالت لیسانس و  21درصد دیگر ،فوق لیسانس دارند 39 .درصد کمتر از ده سال و  61درصد دیگر نیز بیشتر از ده
سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارند .بنابراین ،اکثریت پاسخ دهندگان ،مرد ( 65درصد برابر با  95نفر) ،دارای تحصیالت
لیسانس ( 79درصد برابر با  115نفر) و سابقه کاری بیشتر از  10سال ( 61درصد برابر با  89نفر) می باشند.
آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف1جهت سنجش نرمال بودن متغیرهای ویژگی های شخصیتی (روان رنجورخویی (نوروزگرایی)،
برونگرایی ،انعطاف پذیری ،توافق پذیری (سازگاری) و وظیفه شناسی) و خالقیت نشان داد در سطح اطمینان  95درصد (،)α=0/05
متغیرهای مورد بررسی و سنجش از یک توزیع نرمال پیروی میکنند ،چرا که مقدار سطح معناداری ( )Sig.از مقدار ،α= 0/05
بزرگتر است.
جدول  ،3نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون را نشان می دهد:
جدول  :3بررسی همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و خالقیت معلمان
شاخص های آماری

متغیرها
تعداد

آماره r

سطح معناداری

روان رنجورخویی

146

- 0/46

0/000

برونگرایی

146

0/56

0/000

146

0/48

0/000

توافق پذیری

146

0/64

0/000

وظیفه شناسی

146

0/55

0/000

پیش بین

انعطاف پذیری

مالک

خالقیت

جدول  ،3نشان داد در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/01فرضیه صفر ( )H0رد و فرضیه پژوهش ( )H1تایید می گردد ،چرا
که مقدار سطح معناداری ( )Sig.از مقدار  ،α= 0/05کوچکتر است .بنابراین ،می توان ادعا نمود رابطه مثبت معنیداری بین ویژگی
های شخصیتی برونگرایی ،انعطاف پذیری ،توافق پذیری (سازگاری) و وظیفه شناسی و رابطه منفی معنیداری بین ویژگی
شخصیتی روان رنجورخویی (نوروزگرایی) با خالقیت معلمان مدارس ابتدایی وجود دارد.

1

). Kolmogorov–Smirnov test (K–S
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بحث و نتیجه گیری
یافتهها نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،انعطاف پذیری ،توافق پذیری (سازگاری) و وظیفه شناسی با خالقیت
معلمان مدارس رابطه مثبت معناداری وجود دارد .در حقیقت ،با تقویت و توسعه ویژگی های شخصیتی برونگرایی ،انعطافپذیری،
توافقپذیری (سازگاری) و وظیفه شناسی در معلمان ،میزان خالقیت آنان نیز توسعه مییابد .از سویی ،رابطه منفی معنی داری بین
ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی (نوروزگرایی) با خالقیت معلمان وجود دارد ،یعنی ،گرایش هر چه بیشتر به سمت ویژگی
شخصیتی روانرنجورخویی ،از میزان خالقیت معلمان میکاهد .هم راستا و همسو با نتایج پژوهش حاضر ،پژوهش های پیشین نیز
بر این موضوع تاکید کردند که ویژگی های شخصیتی برونگرایی ،انعطاف پذیری ،توافق پذیری (سازگاری) و وظیفه شناسی تاثیر
مثبت و ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی تاثیر منفی بر خالقیت دارند (سلیمانپور و همکاران1391 ،؛ طهماسبیان و همکاران،
1389؛ جوکار و البرزی 1389 ،و لیندن و همکاران .)2010 1،در تبیین نتیجه به دست آمده ،توانایی برقراری روابط اجتماعی،
خالقیت را افزایش میدهد .در واقع ،برقراری روابط گرم ،صمیمی و فعال با دیگران ،هسته اولیه شکیلگیری هیجانات است .لذا،
میتوان نتیجه گرفت که افراد برونگرا به دنبال کشف راه های ارتباطی جدید ،بدیع و سودمند برای برقراری ارتباط با دیگران و
حتی محیط پیرامونی خود می باشند .هم چنین ،افرادی که انعطافپذیری دارند ،به دنبال این هستند که راه حلی پیدا کنند که روابط
آنها را با دیگران صدمه نزند و به دنبال پاسخهایی هستند که در توافق با دیگران قرار گیرند .از این رو ،افرادی که در آنها
ویژگیهای شخصیتی هم چون انعطاف پذیری (کنجکاوی ،عشق به هنر ،هنرمندی و خردورزی) ،دلپذیربودن (بخشندگی ،مهربانی،
سخاوت ،همدلی و همفکری ،نوع دوستی و اعتمادورزی) و مسوولیت پذیری (منظم بودن ،کارا بودن ،قابلیت اعتماد و اتکا ،خودنظم
بخشی ،پیشرفت مداری ،منطقی و آرام بودن) ،دلپذیر بودن (بخشندگی ،مهربانی ،سخاوت ،همدلی و همفکری و نوع دوستی) و
مسوولیت پذیری (منظم و کارا بودن ،قابلیت اعتماد ،خود نظم دهی ،پیشرفت مداری ،منطقی و آرام بودن) در سطح باالیی باشد ،از
خالقیت باالیی نیز برخوردار می باشند ،امری که در این پژوهش بر آن صحه گذاشته شده است .با این حال ،ضرورت بررسیهای
بیشتر در این زمینه غیر قابل انکار است .از سویی ،امروزه خالقیت یک مسئله جهانی است و به عنوان یک توانایی اصلی و محوری
در انسان تلقی می شود .با تکوین تحوالت علمی و گسترش سیر تغییرات از اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد دانش بنیان ،انواع
جدیدی از مهارت ها برای ایفای مسؤلیت های شغلی و حرفه ای موضوعیت یافتند .بر این اساس در یک نظام اقتصادی مبتنی بر
دانش و نوآوری از مدارس انتظار می رود در امر آموزش به جای تأکید بر تسلط دانش آموزان در مهارت ها و اطالعات غیر ضروری
و کم اهمیت ،بر فهم عمیق تر آنها از مطالب درسی تاکید نمایند .در همین راستا متحول ساختن سبک تدریس و رویه آموزش
معلمان در کالس ها نیز موضوعیت خواهد یافت و این انتظار که معلمان نیز باید از رویکردهای خالقه در فرایندهای یاددهی-
یادگیری بهره بگیرند ،وجاهت و اعتبار می یابد .از این رو اگر فعالیت های جاری در کالس های درس ،روتین بوده و بر اساس
برنامه از قبل پیش بینی شده ،پیش بروند و معلمان در این فرایند نقش محوری و داشته باشند ،انفعال دانشآموزان در این فرایند
دور از انتظار نبوده و در نتیجه رشد و پیشرفت هر دو جانب یعنی معلم و دانشآموزان در فرآیند یادگیری متوقف میگردد .با این
وصف ،خالقیت در تدریس عمدتاً به این امر داللت دارد که یک معلم چگونه عالقه دانشآموزان به یادگیری را برمیانگیزاند.
معلمان خالق ،ایدههایی را متناسب با نیازهای خاص برنامه درسی خود ،خلق کرده و ارزیابی میکنند و همچنین خالقیت را در
میان دانش آموزان خود رشد میدهند .از این رو اهمیت فراهم کردن بسترهای الزم برای بروز خالقیت در امر تدریس و در تعامل
با دانشآموزان آنچنان زیاد است که باید تالش گردد تا هر معلم به یک حس از خالقیت مجهز شود .بدیهی است که فرایند
. Linden et al.
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تدریس بدون تعامل و ارتباط ،اثربخش نخواهد بود .تعامل به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای آموزش ،مهارتآموزی و به طور
کلی یادگیری مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین تدریس تعاملی ،یک تجربه و اقدام پداگوژیکی بسیار مهم در فرایند تدریس
است .از همین رو ،مهمترین موضوع سیستم آموزشی امروز ،استفاده از خالقیت است که بمنزله یک ویژگی بسیار مهم انسانی باید
از زمان تولد فرد ایجاد ،تقویت و پایدار نگهداشته شود .لذا ،ضروری است که نظام آموزشی تالش کند تا بر بهبود این توانایی مهم
و استراتژیک اهتمام کند و تحقق آن را در اولویت اهداف خود قرار دهد.
منابع
باقری ،قدرتاله؛ غضنفری ،احمد و نیکدل ،فریبرز .)1398( .بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز در
دانشآموزان مقطع متوسطه دوم .فصلنامه روانسنجی.42-23 ،)28(7 ،
پرهیزگار ،محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی ،لطفاهلل؛ جوکار ،علی اکبر و محمد درینی ،ولی .)1392( .شناسایی عوامل موثر بر
نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز (مطالعه موردی :صنعت نشر کشور) .فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی،)31(11 ،
.101-125
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