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 مقدمه 

شان در زندگی تربیت مدرن، پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائل و مشکالتو های تعلیم جمله اهداف مهم نظاماز 

آوردن شرایط آسانی غلبه کنند. لذا، آنچه در فرایند یادگیری از اهمیت اساسی برخوردار است، فراهمروزمره در محیط اجتماعی به

در زندگی انسان  از طرفی، (.1398ای که بهترین دستاوردها حاصل آید )باقری و همکاران، گونهیت یادگیری بهیادگیری و موقع

تر شدن درک رفتارها و انگیزه های انسانی از سوی دیگر، موجب گردیده ارها و تنش ها از یک سو و پیچیدهامروزی، افزایش فش

یخته شدن انسان ها، از جمله مباحث مطرح در روان شناسی باشد است تا شناخت ویژگی های شخصیت و چگونگی برانگ

توان گفت که شخصیت پردازان شخصیت، با یک تعریف واحد از آن موافق نیستند، اما میگرچه همه نظریه (.2009، 1)کاراهان

د دوام می بخشد. به طور راهایی که تا اندازه ای به رفتار افعبارت است از الگوی نسبتاً پایدار صفات، گرایش ها یا ویژگی

ول زمان و های فردی در رفتار، ثبات رفتار در طهایی تشکیل می شود که به تفاوتتر، شخصیت از صفات یا گرایشاختصاصی

(، در نظریه خود پنج ویژگی 1992) 3کوستا و مک کری(. 1397و فیست،  2فیستهای گوناگون می انجامد )تداوم رفتار در موقعیت

اند. روان رنجورخویی که عبارت است از سازگاری، ثبات عاطفی فرد، ناسازگاری و روان نژندی، را معرفی کرده مهم شخصیت

داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کالفگی دائمی و فراگیر. برونگرایی؛ 

های این افراد است. افزون بر این، آنان در عمل قاطع، یکی از ویژگی برونگراها، افرادی اجتماعی هستند. اما اجتماعی بودن فقط

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. 

پذیری )گشودگی نسبت به تجربه(؛ عناصر عطافمقیاس برون گرایی نشان دهنده عالقه افراد به توسعه صنعت و کار خود است. ان

های عاطفی درونی و داوری مستقل تشکیل دهنده گشودگی نسبت به تجربه، تصورات فعال، حساسیت به زیبایی، توجه به تجربه

ا سرشار از های درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی آن ههایی هستند که در باروری تجربهباشد. افراد باز، انسانمی

های غیرمتعارف هستند و در مقایسه با افراد بسته، احساسات های جدید و ارزشتجربه است. این افراد طالب لذت بردن از نظریه

های ارتباط بین فردی مثبت و منفی بیشتری دارند. توافق )سازگاری(: همانند برون گرایی، شاخص توافق )سازگاری(، بر گرایش

ها کمک نماید. او اعتقاد دارد که کند و مشتاق است به آنهمدردی میوافق اساساً نوع دوست است، با دیگران تأکید دارد. فرد م

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 

وظیفه شناسی(؛ کنترل خویشتن به فرآیند فعال طراحی، سازماندهی و اجرای وظایف اهل رقابت است تا همکاری و با وجدان بودن )

 از بی تردید، یکی(. 1992کری، های فردی در این زمینه، مبنای شاخص وجدانی بودن است )کوستا و مکشود و تفاوتگفته می

 و امکانات حداقل با اخیر سازمان هایی دهه یرچشمگ هایاست. با این حال، موفقیت عملکرد به دستیابی سازمان، هر اصلی اهداف

 است بوده آن ها موفقیت در معنوی و غیرمادی عوامل توجه قابل نقش بیانگر مادی، توانایی های بهترین با هاییسازمان شکست

-امیان و فیضمی شوند )نم تلقی سازمان عملکرد در مؤثر عوامل عنوان به نوآوری و خالقیت این میان، متغیرهایی نظیر در که

 ها، توانای این کسب و است هر سازمان و بقای موفقیت اصلی عنصر تغییرات، کردن اداره و سازگاری توان (. امروزه،1394الهی، 

امروزی به خصوص آموزشی و پژوهشی نظیر آموزش و  هاینوآوری است. در واقع، سازمان و خالقیت به سازمان توجه مستلزم

 با این را سازمان بتوانند تا باشند نوآور و خالق افرادی آن ها، کارکنان و مدیران و بوده پویا ت، بایستیحیا ادامه برای پرورش،

(. خالقیت، یکی از شگفت انگیزترین 1392باشند )پرهیزگار و همکاران،  جامعه نیازهای گوی جواب و ساخته منطبق تحوالت

تعداد بلکه برای همه افراد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. خالقیت به ویژگی های انسانی است که نه تنها برای افراد با اس

                                                      
1. Karahan 
2. Feist 
3. Costa & McCrae  



 1401تابستان/  هفتمه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال سوم/ شماره فصلنام /222

 
ای، که این امر خود پایه و اساس رسیدن نو و تفکر جدید در هر زمینه اندیشه های ذهنی به منظور دستیابی به یکگیری تواناییکار

قیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر، باالترین خال (.1389راد و اباذری، باشد، است )رضایینوآوری در آن زمینه می به

توانمندی تفکر و محصول نهایی ذهن و اندیشه انسان دانست. بر این اساس، خالقیت از دیدگاه روان شناسی یکی از جنبه های 

فه نظام تعلیم و تربیت در (. از همین رو، معلمان به عنوان موثرترین و کارسازترین مول1392تابان، اصلی تفکر یا اندیشیدن است )

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. 

ظام آموزش و پرورش کشورمان تا حدود زیادی معلم محور است. در چنین روشی، دانش آموز مصرف کننده علم و متاسفانه هنوز ن

در خصوص ارتباط بین  (.1384میران، میردانش است تا تولید کننده آن، در حقیقت، اندیشه ورزی جایگزین اندیشه آفرینی است )

های رابطه بین ویژگی در بررسیجوامع آماری مختلف انجام شده است. های متعددی در های شخصیتی و خالقیت پژوهشویژگی

شخصیتی و میزان خالقیت معلمان دوره ابتدایی یافته ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و میزان خالقیت معلمان دوره 

های ان بررسی رابطه بین ویژگینو(. در پژوهش دیگری با ع1391پور و همکاران، ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد )سلیمان

های شخصیتی با خالقیت وجود دارد به داد ارتباط معنی داری بین ویژگی خالقیت در دانشجویان، یافته ها نشان شخصیت با

پذیری با خالقیت رابطه مثبت طوری که از میان خرده مقیاس های صفات شخصیت، خرده مقیاس های برون گرایی و انعطاف 

طهماسبیان بودن با خالقیت، رابطه معنی داری ندارند )رنجوری، با وجدان بودن و دلپذیر های روانند و خرده مقیاسارداری دمعنی

، نتایج نشان داد که های شخصیت با خالقیت هیجانی و شناختیرابطه ویژگی پژوهش دیگری نیز با عنوان(. 1389و همکاران، 

بینی کننده مثبت و معنی دار خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی، عامل توافق  عوامل گشودگی در تجربه و برون گرایی پیش

(. با این وجود، 1389جوکار و البرزی، )پذیری پیش بینی کننده مثبت و روان نژندی پیش بینی کننده منفی خالقیت شناختی بودند 

شد. عامل این بیماری یک نوع ویروس جدید و چین گزارش  1میالدی انتشار یک بیماری ویروسی در شهر ووهان 2016در دسامبر 

، 3، نامگذاری شد )ژو و همکاران19-بود که کووید CoV-SARS2-2ها با عنوان تغییر ژنتیک یافته از خانواده کرونا ویروس

کمتر از (. این ویروس به دلیل قدرت سرایت بسیار باال به سرعت در کل جهان انتشار پیدا کرد و تقریبا طی زمانی اندک )2020

، کشور عزیزمان ایران را هم چون سایر 19-(. کووید2020، 4چهار ماه(، تمامی کشورهای جهان را آلوده نمود )زانگریلو و همکاران

ترین و بهترین گذاری اجتماعی( رایجکشورهای جهان آلوده و به مانند همه کشورها، ماندن افراد مختلف جامعه در منزل )فاصله

پاندمی کرونا، نه تنها به عنوان تهدیدی برای  (.1399رفت )شهیاد و محمدی، شمار میاز انتشار بیماری بهاستراتژی ممانعت 

های متعددی روبرو های بهداشتی و درمانی دنیا را با چالشها نفر در سراسر دنیا تلقی گردیده و سیستمسالمتی و زندگی میلیون

که، در طوریتربیت را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، بهوها از جمله حوزه تعلیموزه(، سایر ح2021، 5کرده است )گوپال و همکاران

ها تعطیل شد های حضوری در مدارس و دانشگاهبسیاری از کشورها از جمله کشور ما، برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزش

گذاری های آموزشی داشته باشد، اما، رعایت فاصلهالیتتوانست تأثیرات منفی بر فع(. این اتفاق ناخوشایند می1399فرد، )غفوری

 (.2021، 6گونه خللی در امر آموزش و یادگیری ایجاد نشود )حمزههای آموزشی آنالین را تحریک کرد تا هیچاجتماعی، رشد فعالیت
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داد که با اجرای قرنطینه و ، نشان 19-گیری کووید( در بررسی تاثیرات جهانی یادگیری الکترونیکی در دوران همه2020) 1سونی

گذاری اجتماعی به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه برای گسترش عفونت ویروس کرونا، سیستم آموزشی برای ادامه پیشبرد فاصله

ی هااهداف آموزشی و تربیتی خود، از روند یادگیری سنتی به یادگیری الکترونیکی تغییر روش داده است. از همین رو، تعداد کالس

های ، کامالً به فناوری19-گیری کوویدها، جلسات و غیره افزایش چشمگیری داشته و جهان در بحران همهآنالین، کنفرانس

( نیز نشان داد یادگیری آنالین 2021) 2اطالعاتی و ارتباطی و یادگیری الکترونیکی وابسته شده است. پژوهش فاجری و همکاران

است، به طوری که آموزش آنالین تاثیر مثبت و  19-گیری کوویدآموزان در دوران همهلمان و دانشهای مورد نیاز معحلیکی از راه

ها را تحت الشعاع جا که تغییرات سریع فناوری تمام زمینهآموزان دارد. از آنداری بر انگیزه یادگیری و عالقه یادگیری دانشمعنی

درس تبدیل به آخرین جبهه تقابل با سلطه فناوری شده است. شیوع بیماری  هایقرار داده است، بسیاری معتقدند که عمال کالس

های آموزشی شاید نقطه عطفی در ها و سایر محیطهای درس حضوری در مدارس، دانشگاهو تعطیلی کالس 19-گیر کوویدهمه

های مجازی به بوته در کالسهای حضوری را این تقابل باشد. باالخره، زمان آن فرا رسیده است که تجربیات گذشته کالس

از آن جا که ضعف  با عنایت به موارد مطرح شده،(. 1400شیر، مالیی و فاخر عجبها ارزیابی گردد. )آزمایش گذارد تا اثربخشی آن

 نزما طول صحنه در نوآوری در هر مجموعه و سازمان امروزی، سبب محو آن از و یا عدم وجود فرآیندها و ساز و کارهای ابداع و

و یا  در همه سطوح سازمان )فردی را نوآوری و خالقیت تا هستند راه هایی جستجوی در ها، پیوستهسازمان رو، این شود. ازمی

 و کمیت ارتقای به تواند می ها سازمان در زیرا، اقدام برای افزایش نوآوری نمایند، برطرف را آن موانع و نموده تقویت سازمانی(

شغلی در کارکنان،  و رضایت انگیزش رقابت و در نتیجه ایجاد افزایش منابع، اتالف از ها، جلوگیری نههزی کاهش خدمات، کیفیت

دانش  و متغیر محیط در که گفت توان می واقع در شود. وری سازمان منجر بهره و کارایی افزایش افزایش تعهد و عملکرد آنان،

 در نفعان، و ذی نیازهای مشتریان به و کرده حفظ را خود موجودیت نندتوا می نوآور ها و شرکت های سازمان تنها محور کنونی،

نقش ویژگی های شخصیتی دهند که آموزش و پرورش نیز از این دسته از سازمان ها به شمار می رود. از طرفی،  پاسخ وقت، اسرع

زان و کسب تخصص در آنان غیر معلمان در مدارس به عنوان پیشگامان اصلی رشد و شکوفایی خالقیت و نوآوری در دانش آمو

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 

د نیاز توسعه و رشد کشور ها بیشتر از هر چیز به نیروی انسانی ماهر و توانمنآموزان بیانجامد و با توجه به این که غیره در دانش

داشته باشد و بتواند  دانش فنی منطبق با زمان و مکان را ابداع کند، نسلی که توانمندی کار فکری و بدنی را دارد، نسلی که 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 

یسر نخواهد شد مگر با توجه به رشد همه جانبه کودکان امروز و آینده سازان فردا، از این رو، بر اساس نقش برجسته و این امر م

، که 19-آموزان به خصوص در مدارس ابتدایی و در شرایط پاندمی کوویدمعلمان در پرورش خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانش

رابطه ای بین ویژگی های شخصیتی بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا  حاضر مطالعهآموزان بیشتر است، دغدغه دانش

 و خالقیت معلمان مدارس ابتدایی وجود دارد؟

 روش

ش تحقیق، نظر رو های توصیفی و ازر گردآوری داده ها از نوع پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظ

موزش و پرورش شهرستان آ 2در ناحیه  ابتدایی دوره پسرانهمعلمان مدارس از کلیه همبستگی است. جامعه آماری عبارت است 

-ندازه. ابزار اندنتخاب شدبه عنوان نمونه ا در دسترسنفر به روش نمونه گیری  146تعداد  که 1400-01در سال تحصیلی ساری 

 گیری عبارت بود از:

                                                      
1. Soni 
2. Fajri et al. 
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 ورخوییزمینه های اصلی شخصیت، یعنی روان رنج : سواالت این پرسشنامهپرسشنامه ویژگی های شخصیتیالف( 

ند. در این پژوهش رار می دهابی ق)نوروزگرایی(، برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری )سازگاری( و وظیفه شناسی را مورد ارزی

توسط  1986در سال  NEO-PIماده است که بر اساس تحلیل عاملی نمرات  60از فرم کوتاه استفاده شد. این مقیاس شامل 

هی به این آیتم ها در قالب دآیتم وجود دارد. پاسخ  12طراحی و اجرا شد. در این پرسشنامه، برای هر عامل،  کوستا و مک کری

غیر از  وری که بهطیر است به درجه ای )کامالً مخالف، مخالف، نظری ندارم، موافق و کامالً موافق( امکان پذ 5مقیاس لیکرتی 

 3نمره، نظری ندارم  2ه، مخالف نمر 1متغیر روان رنجورخویی، آزمودنی در پاسخ به گزینه های کامالً مخالف  گویه های مربوط به

گذاری  رنجورخویی این نمره نمره کسب می کند. اما در پاسخ به سوال های متغیر روان 5نمره و کامالً موافق  4نمره، موافق 

را برای هر یک  آلفای کرونباخب ( مقدار ضری1381مـالزاده ) نمره دارد. 5مخالف نمره و کامالً  1عکس است یعنی، کامالً موافق 

( و 76/0، توافقی بودن )(74/0انعطاف پذیری )(، 83/0، برون گرایی )(86/0از ابعاد ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی )

ر گویه ها و ، تناظ1جدول  (.1385مالزاده، ) به دست آورد 83/0و برای کل سواالت پرسشنامه برابر با  (87/0وظیفه شناسی )

 دهد:متغیرهای ویژگی های شخصیتی را نشان می

 NEO-FFI: تناظر ابعاد ویژگی های شخصیتی با گویه های پرسشنامه 1جدول 

 شماره گویه ها تعداد گویه متغیر ها ردیف

56و  51، 46، 41، 36، 31، 26، 21، 16، 11، 6، 1 12 روان رنجورخویی 1  

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

58و  53، 48، 43، 38، 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3 12 انعطاف پذیری 3  

59و  54، 49، 44، 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9، 4 12 توافق پذیری 4  

60و  55، 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 12 وظیفه شناسی 5  

(، استفاده شد. این آزمون انواع قابلیت 1974آزمون خالقیت تورنس )جهت اندازه گیری خالقیت، از  :پرسشنامه خالقیتب(  

گزینه  3ماده و هر ماده دارای  60دهد و دارای ط و سیالی( را مورد سنجش قرار میهای تفکر خالق )ابتکار، انعطاف پذیری، بس

ماده در بخش ابتکار از  16، 33تا  23ماده در بخش بسط از سؤال  11، 22تا  1الی از سؤال ماده در بخش سی 22می باشد. تعداد 

دهنده های پاسخ نشانگزینه تقسیم شده است. هم چنین، 60تا  50ماده در بخش انعطاف پذیری از سؤال  11و  49تا  34سؤال 

در هر ماده، عدم توانایی انجام « الف»گزینه  گیرد:ا تعلق میبه آن ه 2تا  0ای از خالقیت از کم تا زیاد است که به ترتیب نمره

در هر ماده، توانایی در انجام فعالیت را به « ب»گزینه  فعالیت را مطرح کرده است که به پاسخ های آن نمره صفر داده می شود.

ی انجام کامل فعالیتی را مطرح در هر پرسش، توانای« ج»گزینه  به آن داده می شود. 1صورت محدود مطرح کرده است که نمره 

به آن اختصاص داده می شود. هنجاریابی این آزمون توسط دائمی و مقیمی  2کرده است که خالقیت را آشکار می سازد و نمره 

استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد  ( انجام شد، به طوری که1383بارفروش )

 .(1383 دائمی و مقیمی بارفروش،) 55/0و  68/0، 48/0، 67/0به ترتیب عبارت بود از:  ، بسط، ابتکار و انعطاف پذیریسیالی

بود.   23SPSS روش تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری

شاخص های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد فراوانی و جهت تعمیم اطالعات  های جمعیت شناختی ازبرای توصیف ویژگی

 استفاده شد.ضریب همبستگی پیرسون حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمون 
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 یافته ها

 ، توزیع فراوانی نمونه آماری را از لحاظ ویژگی های فردی نشان می دهد:2جدول 

 های فردی پاسخ دهندگان: توزیع فراوانی ویژگی 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شاخص ها ویژگی های فردی

 
 جنسیت

 35 51 زن

 65 95 مرد

 
 تحصیالت

 79 115 لیسانس
 21 31 فوق لیسانس

 
 سابقه کار

 39 57 سال 10کمتر از 
 61 89 سال 10بیشتر از 

درصد  79 رد می باشند.درصد م 65درصد زن و  35 ههای فردی افراد نمونه، نشان می دهد کدر رابطه با ویژگی 2جدول 

رصد دیگر نیز بیشتر از ده د 61درصد کمتر از ده سال و  39درصد دیگر، فوق لیسانس دارند.  21دارای سطح تحصیالت لیسانس و 

دارای تحصیالت  (،نفر 95ر با درصد براب 65، مرد )سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارند. بنابراین، اکثریت پاسخ دهندگان

 می باشند.( نفر 89درصد برابر با  61)سال  10و سابقه کاری بیشتر از  نفر( 115درصد برابر با  79) لیسانس

 ،روان رنجورخویی )نوروزگرایی() ویژگی های شخصیتی هایسنجش نرمال بودن متغیر جهت 1اسمیرنوف-آزمون کولموگوروف

(، α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان و خالقیت  ()سازگاری( و وظیفه شناسیبرونگرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری 

، α= 05/0( از مقدار .Sig، چرا که مقدار سطح معناداری )کنندمی پیرویاز یک توزیع نرمال  متغیرهای مورد بررسی و سنجش

 بزرگتر است.

 ی دهد:را نشان م رسونیپ یهمبستگ بی، نتایج حاصل از آزمون ضر3جدول 

 ویژگی های شخصیتی و خالقیت معلمان : بررسی همبستگی بین 3جدول 

 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معناداری rآماره  تعداد مالک پیش بین

  روان رنجورخویی

 

 خالقیت

146 46/0 - 000/0 

 000/0 56/0 146 برونگرایی

 000/0 48/0 146 انعطاف پذیری

 000/0 64/0 146 توافق پذیری

 000/0 55/0 146 وظیفه شناسی

( تایید می گردد، چرا 1H( رد و فرضیه پژوهش )0H(، فرضیه صفر )α=01/0درصد ) 95، نشان داد در سطح اطمینان 3جدول 

 ویژگی داری بینابطه مثبت معنیربنابراین، می توان ادعا نمود ، کوچکتر است. α= 05/0( از مقدار .Sigمقدار سطح معناداری )که 

ی ی بین ویژگدارنیو وظیفه شناسی و رابطه منفی معهای شخصیتی برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری )سازگاری( 

 وجود دارد. خالقیت معلمان مدارس ابتداییشخصیتی روان رنجورخویی )نوروزگرایی( با 

 

 

                                                      
1. Kolmogorov–Smirnov test (K–S) 
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 نتیجه گیریبحث و 

خالقیت انعطاف پذیری، توافق پذیری )سازگاری( و وظیفه شناسی با های شخصیتی برونگرایی، بین ویژگیکه  ها نشان دادیافته

پذیری، گی های شخصیتی برونگرایی، انعطافرابطه مثبت معناداری وجود دارد. در حقیقت، با تقویت و توسعه ویژمعلمان مدارس 

معنی داری بین از سویی، رابطه منفی  یابد.میزان خالقیت آنان نیز توسعه می پذیری )سازگاری( و وظیفه شناسی در معلمان،توافق

بیشتر به سمت ویژگی  وجود دارد، یعنی، گرایش هر چهخالقیت معلمان رنجورخویی )نوروزگرایی( با ویژگی شخصیتی روان

کاهد. هم راستا و همسو با نتایج پژوهش حاضر، پژوهش های پیشین نیز خویی، از میزان خالقیت معلمان میرنجورشخصیتی روان

این موضوع تاکید کردند که ویژگی های شخصیتی برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری )سازگاری( و وظیفه شناسی تاثیر بر 

و همکاران،  طهماسبیان؛ 1391 ،و همکاران پورمانیسل)دارند خالقیت مثبت و ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی تاثیر منفی بر 

بط اجتماعی، توانایی برقراری روادر تبیین نتیجه به دست آمده،  (.2010، 1و همکارانلیندن و  1389، جوکار و البرزی ؛1389

گیری هیجانات است. لذا، فعال با دیگران، هسته اولیه شکیلدهد. در واقع، برقراری روابط گرم، صمیمی و خالقیت را افزایش می

طی جدید، بدیع و سودمند برای برقراری ارتباط با دیگران و توان نتیجه گرفت که افراد برونگرا به دنبال کشف راه های ارتبامی

ه راه حلی پیدا کنند که روابط پذیری دارند، به دنبال این هستند کاشند. هم چنین، افرادی که انعطافحتی محیط پیرامونی خود می ب

ها رند. از این رو، افرادی که در آنر گیهایی هستند که در توافق با دیگران قرایگران صدمه نزند و به دنبال پاسخها را با دآن

بودن )بخشندگی، مهربانی، هنر، هنرمندی و خردورزی(، دلپذیرانعطاف پذیری )کنجکاوی، عشق به های شخصیتی هم چون ویژگی

خودنظم  سخاوت، همدلی و همفکری، نوع دوستی و اعتمادورزی( و مسوولیت پذیری )منظم بودن، کارا بودن، قابلیت اعتماد و اتکا،

و همفکری و نوع دوستی( و بخشی، پیشرفت مداری، منطقی و آرام بودن(، دلپذیر بودن )بخشندگی، مهربانی، سخاوت، همدلی 

پذیری )منظم و کارا بودن، قابلیت اعتماد، خود نظم دهی، پیشرفت مداری، منطقی و آرام بودن( در سطح باالیی باشد، از مسوولیت

های ده است. با این حال، ضرورت بررسیدار می باشند، امری که در این پژوهش بر آن صحه گذاشته شخالقیت باالیی نیز برخور

 یو محور یاصل ییتوانا کیاست و به عنوان  یمسئله جهان کی تیامروزه خالق از سویی، بیشتر در این زمینه غیر قابل انکار است.

انواع  ان،یاقتصاد دانش بن یبه سو یاز اقتصاد صنعت راتییتغ ریسو گسترش  یتحوالت علم نی. با تکوی شودم یدر انسان تلق

بر  یمبتن ینظام اقتصاد کیاساس در  نی. بر اافتندی تیموضوع ای و حرفه یشغل های تیمسؤل یفایا برای ها از مهارت یدیجد

 یضرور رغی اطالعات و ها مهارت بر تسلط دانش آموزان در دیتأک یدر امر آموزش به جا ی روداز مدارس انتظار م یدانش و نوآور

آموزش  هیوو ر سیراستا متحول ساختن سبک تدر نی. در همندینما دیتاک یتر آنها از مطالب درس قیبر فهم عم ت،یو کم اهم

-یاددهی یندهایخالقه در فرا یکردهایاز رو دیبا زیانتظار که معلمان ن نیو ا افتیخواهد  تیموضوع زنی ها معلمان در کالس

بوده و بر اساس  نیدرس، روت های در کالس یجار های تیاگر فعال رو نیاز ا .ابدی یوجاهت و اعتبار م رند،یبهره بگ یریادگی

 ندیفرا نیآموزان در او داشته باشند، انفعال دانش ینقش محور ندیفرا نیبروند و معلمان در ا شیشده، پ ینبی شیبرنامه از قبل پ

گردد. با این یمتوقف م یریادگی ندیآموزان در فرآمعلم و دانش یعنیهر دو جانب  شرفتیرشد و پ هجیدور از انتظار نبوده و در نت

  .زاندانگییرا برم یریادگی به آموزانمعلم چگونه عالقه دانش کیامر داللت دارد که  نیعمدتاً به ا سیدر تدر تیخالقوصف، 

را در  تیخالق نیکنند و همچنیم یابیخود، خلق کرده و ارز یامه درسخاص برن یازهایرا متناسب با ن ییهادهیمعلمان خالق، ا

و در تعامل  سیدر امر تدر تیبروز خالق یالزم برا یفراهم کردن بسترها تیاهم رو نیز اا. دهندیخود رشد م اندانش آموز انیم

 ندیاست که فرا یهیبد مجهز شود. تیحس از خالق کیتالش گردد تا هر معلم به  دیاست که با ادزی آنچنان آموزانبا دانش

                                                      
1. Linden et al. 



 227/ ...ییمعلمان مدارس پسرانه دوره ابتدا یتو خالق یتیشخص هاییژگیرابطه و  

 
و به طور  آموزیآموزش، مهارت یهایژگیو نیاز مهمتر یکیبدون تعامل و ارتباط، اثربخش نخواهد بود. تعامل به عنوان  سیتدر

 سیتدر ندیمهم در فرا اریبس یکیتجربه و اقدام پداگوژ کی ،یتعامل سیتدر نیمورد توجه قرار گرفته است. بنابرا یریادگی یکل

 دیبا یمهم انسان اریبس یژگیو کیاست که بمنزله  تیامروز، استفاده از خالق یآموزش ستمیموضوع س نیمهمترهمین رو، از  .است

مهم  ییتوانا نیتالش کند تا بر بهبود ا یاست که نظام آموزش یضرور ،ذالنگهداشته شود.  داریو پا تیتقو جاد،یاز زمان تولد فرد ا

 اهداف خود قرار دهد. تیکند و تحقق آن را در اولواهتمام  کیو استراتژ
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