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چکیده
گی های شــخصیتی،  هدف از انجام این تحقیق، پی بردن به رابطه میان برخی از متغیرهای بنیادین در آموزش هنر نظیر ویژ
گرفتن تفاوت های جنســیتی بوده اســت تا از این طریق بتوان با شــناخت از وجود رابطه  خالقیت و خودشــکوفایی با در نظر 
کارآمد، ارتقاء  کیفیت و بهره وری آموزشی را در فرآیند سیاست گذاری های مربوطه و اتخاذ روش های  میان متغیرهای تحقیق 
بخشــید. دانشــجویان رشــته  �  طراحی صنعتی هر چهار ســال تحصیلی از میان دانشــجویان دانشــگاه هنر اصفهان و دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران بصورت غیرتصادفی در دســترس انتخاب شــدند. ابزارهای مورد اســتفاده در تحقیق عبارتند 
گی های شــخصیتی؛ ابزار خودشــکوفایی اســتعداد.  از: ابزار ســنجش خالقیت آزمون تفکر خالق تورنس؛ آزمون پنج عاملی ویژ
جهت تحلیل همبستگی در نرم افزار اس پی اس اس از ابزار پیرسون استفاده شد. روش پژوهش از نوع تحقیق همبستگی بر 
کمی در قالب ســاختار آمار تحلیلی )اســتنباطی( می باشد.  کیفی و تبدیل داده ها به صورت نتایج  اســاس نمونه گیری از بســتر 
که تنها  که میان دانشــجویان پســر و دختــر تفاوت هــای اندکی وجــود دارد، بدین صــورت  یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد 
گی های شــخصیتی با خالقیت در عامل روان آزرده خویی اســت. همچنین تنها  تفاوت میان دانشــجویان پســر و دختر بین ویژ
گروه بین شاخص خالقیت و خودشکوفایی در وظیفه شناسی است. درنهایت، بین شاخص های خالقیت با  تفاوت میان دو 

خودشکوفایی میان دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد.

کلیدی واژه های 
گی های شخصیتی، خالقیت، خودشکوفایی، تفاوت جنسیتی.   هنر، طراحی صنعتی، ویژ

 
گی های شخصیت، خالقیت و خودشکوفایی در دانشجویان رشته های  * این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول تحت عنوان: "تعیین رابطه میان ویژ

گرافیک، عکاسی، طراحی صنعتی و معماری" به راهنمایی نگارندگان دوم و سوم می باشد. نقاشی، 
.E-mail: m.ebrazeh@aui.ac.ir ،021-44097782 :نویسنده مسئول: تلفن: 09329070093، نمابر**

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره22، شماره 4، زمستان 1396

صفحات 115 - 124



116
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره22، شماره 4، زمستان 1396

مقدمه
شــناخت از وجــود رابطه میــان برخی از متغیرهای مؤثــر در ارتقای 
آمــوزش هنر، امــکان برنامه ریزی برای مدرســان هنــر را فراهم می آورد 
تــا بدین وســیله بــر روی متغیرهــای مربوطــه، تحقیقــات وســیعی را 
کز دانشگاهی  سرمایه گذاری نمایند تا کیفیت و بهره وری آموزشی در مرا
به بهترین وجه ممکن افزایش یابد؛ در نتیجه استعدادهای چه آشکار 
گردد تا  و چه پنهان دانشــجویان در رشــته های مختلف هنری پدیدار 
کوتاه ترین زمان ممکن از نتایج  دانشــجویان، اساتید و دانشگاه ها در 
گردنــد. یکی از رشــته های بســیار  درخشــان به دســت آمــده بهره منــد 
که در شــکوفایی ســطوح مختلف جامعه دانشگاهی  مهم و راهبردی 
که  نقــش مهمی ایفــا می نماید رشــته طراحــی صنعتی می باشــد، چرا
هــم از حیــث هنــری دارای ارزش های زیبایی شــناختی اســت و هم از 
که تلفیــق این دو  کاربــردی صنعتــی اســت  کارکردگرایــی دارای  حیــث 
کاربرد داشــته باشد.  می تواند برای حل بســیاری از مســائل اجتماعی 
که در شــناخت ما نســبت به  بــه نظر می رســد یکــی از متغیرهای مهم 
کمک فراوانی می کند، ویژگی های شــخصیتی باشــد  جامعــه �  تحقیقݥ 
کــه دارای خالقیت باال  گاهــی از نوع شــخصیت دانشــجویانی  کــه آ چرا
و همچنین مســتعد در شکوفا نمودن استعدادهای خویش هستند، 
کارآمــد در  می توانــد محققیــن را در دســتیابی بــه مدل هــای آموزشــی 

نهادهای دانشگاهی یاری رساند. 
خالقیت، عبارت است از فرآیند تولید محصولی نو، مفید و مناسب 
 Sternberg and Lubart, 1996;( که مورد قبول همگانی قرار گرفته باشد
که بر  Plucker et al., 2004; Sternberg et al., 2003(. غالب توصیفاتی 
پایه خالقیت فرد طرح می شوند، بر ویژگی های شخصیتی وی متمرکز 
گشــته اند. به خصــوص آن دســته از نیروهای انگیزشــی توســعه یابنده 
کنش خالقانه، ســوق  که به ســوی  گرفته شــده  و میان فــردِی مشــتق 
می یابند)Cashdan, 1971, 39-52(. مفهوم خودشکوفایی، به ارضای 
کثر رســاندن اســتعدادهای بالقوه �  فرد بالغ  نیازهای فرد و روال به حدا
اطالق می شود )Jones and Crandall, 1986, 63-73(. مزلو1 )1954؛ به 
نقل از مسترز2، 2009(، به بیان دیگر خودشکوفایی را به عنوان تحقق 
درون داشــت ها، ظرفیت ها و اســتعدادهای بالقوه، بــه صورت مداوم 
کرده اســت. خودشــکوفایی  بــه منظــور انجــام یــک ماموریــت عنــوان 
را بــا احســاس امنیــت، مضطرب نبــودن و پذیرفتــه بــودن، دوســت 
داشــتنی بودن، شایســته �  احتــرام بــودن و رســیدن بــه یــک سیســتم 

.)Smith, 2002, 22-23(  وجودی و معنی توصیف نموده است
ارتباط مســتقیم خودشــکوفایی با شــاخصه ای شــخصیتی مانند 
برون گرایــی و ســالمت روان و ارتبــاط معکوس آن بــا روان رنجورخویی 
 Dahl et al., در مطالعات متعدد نشــان داده شــده اســت )بطور مثال

Tosi, 1972; Dolye, 1975; Knapp, 1995 ;1983(. همچنیــن داهــل3 
کــه ســطوح برون گرایــی  و همــکاران)695-683 ,1983( نشــان دادنــد 
باالی زنان در مقایســه با مردان، همبســتگی مثبت و باالیی با ســطح 
خودشــکوفایی دارد ولی ســطوح مختلــف روان رنجورخویــی در هر دو 
جنس به میزان یکسان با خودشکوفایی همبستگی منفی دارد. مزلو 
که با تعریف خودشکوفایی مطابقت  )1970(، با انتخاب دانشجویانی 
گــروه در زمــره 1 درصــد ســالم ترین افــراد  کــه ایــن  داشــتند، دریافــت 
جمعیت قرار دارند. در این دانشــجویان، هیچ نشــانه ای از ناسازگاری 
کارآمد  وجود نداشــت و همگی از اســتعداد و قابلیت های خود به طور 
اســتفاده می کردنــد )Gebauer, 2008, 399-420(. همچنیــن نتایــج 
که نمرات باالی خودشــکوفایی، با نمرات باالی  پژوهشــی نشــان داد 
شادکامی، افسردگی و هدفمندی در زندگی، همبستگی مثبت دارد و 
نشــان دهنده �  رابطه �  مســتقیم میان مذهبی بودن و جوانب سالمتی 
ذهنــی اســت )French, 1999, 117-120(. از طرفــی خودشــکوفایی، 
یکــی از ملزومــات اهــداف آموزشــی، محیط هــای یادگیــری و خالقیت 
کید یادگیری بر خالقیت، پختگی  اســت. اهداف آموزشــی عبارتند از تأ
)فکر(، بازی، تصویرســازی، مشابهت، انعطاف پذیری، تجربه �  بهینه، 
لــذت، بهزیســتی و چالــش مکفــی)Burleson, 2005, 436-45(. ایــن 
که نه تنها یادگیری و خالقیت برای خودشــکوفایی  توافــق وجود دارد 
گاهی، انگیزش درونی و خودشکوفایی نیز  ضروری هستند، بلکه خودآ
بــرای یادگیــری و خالقیت، اموری بنیادین تلقی می شــوند و برای آنها 

گاه هریس، 1389، 62(. یک چرخه هم کوشی وجود دارد )شقاقی و آ
با توجه به اهمیت مفهوم شخصیت و خودشکوفایی در خالقیت 
گی هــای شــخصیتی، خالقیت  هنــری، پرداختــن بــه روابط بیــن ویژ
بــرای  مناســب  زمینــه ای  هنــر،  دانشــجویان  در  خودشــکوفایی  و 
کــه حاصــل فعالیت هــای  کشــف پدیده هــای خــالق و منحصربه فــرد 
خالقانــه هنــری و یــا حتــی الهام بخــش هنرمنــدان در آفرینش هــای 
هنــری هســتند را فراهم می کنــد و این قبیل پژوهش هــای میدانی و 
گستره ای از توانایی های نهفته هنرمندان را آشکار  کتشافی، ابعاد و  ا
می کند. اثر هنری محصول ُکنش ها، فعالیت ها و فرآیندهای پیچیده 
گی های  گاهــی از ویژ ذهنــی خالق دانشــجوی هنر اســت، از ایــن رو آ
و  فراروندگــی  از  تجربــه ای  هنــری،  خالقیــت  مراحــل  و  شــخصیتی 
که نشــانه ای مهم از نشــانه های خودشــکوفایی و  خودشــکوفایی را 
کشف و شناســایی می کند. پژوهش در حوزه های علوم  ســرزندگی را 
دیگر همچون علوم شناختی و روان شناسِی هنر، در رابطه با هر یک 
گرایش هــای هنری نزد دانشــجویان هنر، امکان یافتن شــیوه های  از 

خالق در سبک های آموزشی هنر را تسهیل می کند.

پیشینه تحقیق

کنــون در حوزه  که تا در زمینــه ویژگی هــای شــخصیتی، تحقیقاتی 
روان شناسی هنر صورت پذیرفته، بیش از آنکه بر ویژگی ها، توانایی ها 

و مهارت هــای شــخص هنرمنــد اســتوار شــده باشــد، بر توجه نســبت 
گشــته اســت  بــه وجوه مختلــف جامعــه مخاطبین آثار هنری متمرکز 
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دانشجویان رشته طراحی صنعتی: نقش تفاوت جنسیتی

)Chamorro, Reimers, Hsu & Ahmetgol, 2009(. برخــی از محققین 
نیز مقوالت زیبایی شناسی4 آثار هنری را در رابطه با جامعه مخاطبین 
 .)Rawlings, Vidal; Furnham, 2004( داده انــد  قــرار  تحلیــل  مــورد 
تعــدادی دیگــر از روان شناســان نیــز بــه مطالعــه در زمینــه تأثیــر وجوه 
Cham-( 5 و احساســی آثــار هنری بر مخاطبیــن، پرداخته انــد یعاطفــ
orro, Burke, Hsu & Swami, 2010(. یــک تعریــف عمومــی و پذیرفته 
کــه بدیــع، اصیل،  شــده، خالقیــت را بــه عنــوان فرآینــد تولیــد چیزی 
 .)Stockes, 1999, 297-304( مفید و مناســب اســت توصیف می کنــد
از نظــر اصــول شــناختی6، خالقیــت نیازمند ترکیــب برخــی از فرآیندها 
گــرا7 و حل  کــه مهم تریــن آنهــا، تفکر وا و مهارت هــای شــناختی اســت 
 Silvia, Winterstein, Willse, Barona, Cram( مساله خالق8 می باشد
کنــون تحقیقــات اندکــی بــه مقوله خودشــکوفایی  Hess, 2008 &(. تا
که تقریبًا مطالعه تأثیرات  اختصاص یافته اســت، این در حالی اســت 
اســت.  ناچیــز  بســیار  خودشــکوفایی  نمــره  بــر  هنــری  محیط هــای 
برخــی از نویســندگان، مســتنداتی در ایــن ارتبــاط مطــرح نموده انــد. 
همچــون  هنــر  معلمیــن  کــه  می کنــد  اشــاره   )1987-22-24( رایــدر9 
رابطــه  وجــود  بــه  کافمــن11 )1966(،  و  هوسنســتام10 )1971,17-18(، 
کید نموده اند. میان خویشــتن شکوفاشده با فرآیند خلق اثر هنری تأ

روش تحقیق

روش پژوهــش از نــوع تحقیــق همبســتگی بر اســاس نمونه گیری 
کمــی در قالــب  کیفــی و تبدیــل داده هــا بــه صــورت نتایــج  از بســتر 
ســاختار آمار تحلیلی12 )اســتنباطی( می باشــد. در این تحقیق از ســه 
گی های شــخصیتی نئو13، ابزار سنجش خالقیت  ابزار اندازه گیری ویژ
تورنس14، و ابزار ســنجش شــکوفایی استعداد15 استفاده شده است. 
این سه ابزار، در غالب یک پرسش نامه بین تمامی دانشجویان دوره 
کالس و در پایان  چهارســاله رشــته طراحــی صنعتــی16 در انتهای هــر 
گشــت و دانشــجویان در طــی مدت  نیــم ســال اول تحصیلــی توزیــع 
45 دقیقه به ســواالت هر سه پرســش نامه پاسخ دادند. پس از ورود 
داده هــا بــه نرم افــزار اس پــی اس اس17، از طریــق آزمون همبســتگی 
گرفتند تــا رابطه  پیرســون18، متغیرهــای تحقیــق مــورد تحلیــل قــرار 

گیرد.  میان آنها با توجه به مقوله تفاوت جنسیتی مورد آزمون قرار 

آزمودنی ها

از  مســتقل  گــروه  یــک  شــامل  تحقیــق  ایــن  در  شــرکت کنندگان 
کارشناسی رشــته طراحی صنعتی از دو دانشگاه  دانشــجویان مقطع 
که  هنــر اصفهــان و پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران هســتند 
کــه 49 نفر از آنــان دختر و 43 نفر  در مجمــوع 92 نفــر را در برمی گیــرد 
پســر می باشــند. میانگین ســن آزمودنی ها برابر 21 ســال بوده است. 
فراوانی در ســن 18 ســال برابر با 17 دانشــجو، فراوانی در سن 19 سال 
برابــر بــا 16 دانشــجو، فراوانــی در ســن 20 ســال برابــر بــا 16 دانشــجو، 
فراوانی در سن 21 سال برابر 11 دانشجو، و حداقل سن دانشجو 18 و 

کثر سن 32 سال می باشد. حدا

ابزار اندازه گیری

با در نظر گرفتن وجود پیچیدگی های موجود در خالقیت19، برخی 
گی های محصوالت خالقانه متمرکز شــده اند  از محققیــن بــر روی ویژ
کــه برخــی دیگــر، اجــزای خــاص از فرآیند خالقانــه را جهت  در حالــی 
گرفتن مورد  اندازه گیــری خالقیت مورد توجه قــرار داده اند. با در نظر 
دوم، آزمون سنجش تفکر خالق تورنس به عنوان یکی از آزمون های 
که می تواند عملکرد  اســتاندارد شده روانسنجی شناخته شده است 
 .)Torrance, 1990( خالقانه را در آزمودنی ها مورد ارزشیابی قرار دهد
کــه از فرآینــد  ابــزار تفکــر خــالق تورنــس، محرک هــای اســتانداردی 
کنترل شــده بازتولید شــده اند را ایجاد می کند  خالق در محیط های 
ضریــب   ،)54-46  ،1372( عابــدی   .)Chavez, 2007, 528-529(
که  اعتبار بخش های سیالی20، ابتکار21، انعطاف پذیری22 و بسط23 را 
از طریــق بازآزمایــی بــه دســت آورده بــود، در ایران بــه ترتیب 0/85، 

کرده است. گزارش  0/82، 0/84 و 0/80 
 Costa and McCrae,( پرســش نامه پنــج عاملــی بــزرگ شــخصیت
روان آزرده خویــی24،  مقیاس هــای  شــامل  مناســب  ابــزاری   ،)1992
گشــودگی بــه تجربــه26، ســازگاری27، وظیفه شناســی28.  برونگرایــی25، 
کینــه ورزی30،  اضطــراب29،  مقیاس هــای:  شــامل  روان آزرده خویــی 
اســترس34؛  از  آســیب پذیری  تکانشــوری33،  شــرم32،  افســردگی31، 
جمع گرایــی36،  صمیمیــت35،  مقیاس هــای:  شــامل  برون گرایــی 
مثبــت40؛  هیجان هــای  هیجان خواهــی39،  فعالیــت38،  قاطعیــت37، 
گشــودگی به تجربه شــامل مقیاس هــای: تخیل41، زیبایی شناســی42، 
شــامل  ســازگاری  ارزش هــا46؛  دیدگاه هــا45،  کنش هــا44،  عواطــف43، 
مقیاس های: اعتماد47، سادگی48، نوع دوستی49، تبعیت50، تواضع51، 
درک دیگــران52 و وظیفه شناســی شــامل مقیاس های: شایســتگی53، 
پیگیــری57،  موفقیــت56،  بــرای  تــالش  وظیفه شناســی55،  نظــم54، 
انعطاف پذیری58 می باشند )Hough and Ones, 2001(. ابزار نئو نشان 
گویه  کوتاه شده معتبر و قابل اعتمادی است که شامل 60  که ابزار  داده 
که  می باشــد )Costa and McCrae, 1992(. در هنجاریابــی آزمــون نئــو 
گروسی فرشی )1380(  بر روی نمونه ای با حجم 2000 نفر از بین  توسط 
دانشجویان دانشگاه های تبریز ، شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی این 
دو شهر صورت گرفت، ضرایب آلفای کرونباخ59 در هر یك از عوامل اصلی 
گشــودگی، ســازگاری و وظیفه شناســی  روان آزرده خویــی، برونگرایی، 
آمــد. دســت  بــه  و 0/87   0/68 ،0/56 ،0/73 ، ترتیــب 0/86.  بــه 
ابزار ســنجش شکوفایی استعداد به عنوان جانشین پرسش نامه 
گرایش شــخصی60 جهــت ارزیابی موفقیت و عملکرد فردی اشــخاص 
توســعه یافتــه اســت. تجزیــه و تحلیــل مؤلفه هــای اصلی بــا چرخش 
که در  مــورب، مجموعــه شــاخصه ای اولیــه را بــه 27 فقــره تنــزل داد 
5 شــاخص نمــود یافت. تجزیــه و تحلیل عوامل مرتبــه دوم، دو جزء 
اصلــی مشــخص ســاخت، ارجــاع بــه خــود61 همــراه بــا دو زیرمقیاس 
گشــودگی64 همــراه بــا ســه زیرمقیاس  ســازگاری62 و خودمختــاری63، 
گشودگی به دیگران67  گشودگی به خویشتن66،  گشودگی به زندگی65، 
)Leckerc et al, 1997, 353-365(. این پرســش نامه جهت اســتفاده 
کــه بــر  در ایــن پژوهــش، ابتــدا توســط تــاج )1390( اعتباریابــی شــد، 
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اســاس اجرای مقیاس شــکوفایی اســتعداد، بر روی 291 فرد شاغل، 
کرونباخ 0/83 به دست آمد. در رده سنی 25 تا 70 سال، آلفای 

یافته های تحقیق

در ابتــدا داده هــای به دســت آمــده از دانشــجویان رشــته طراحی 
کل بــدون در  صنعتــی از طریــق جــداول 1، 2 و 3 در غالــب نمــرات 
گرفتن نقش جنســیت68، نمایش داده خواهد شــد. همچنین،  نظــر 
در جــداول 4، 5 و 6، تفــاوت نمــرات بیــن دانشــجویان پســر و دختــر 
که  مــورد مقایســه قــرار خواهــد داد. فرضیــه اول تحقیــق ایــن اســت 
گی های شــخصیتی با  گی های شــخصیتی با خالقیــت، ویژ میــان ویژ
خودشکوفایی، خالقیت با خودشکوفایی رابطه وجود دارد و فرضیه 
دوم در پــی آزمــودن وجود تفاوت میان دانشــجویان پســر و دختر در 

ارتباط با متغیرهای موجود در فرضیه اول است.
گی های شخصیتی  بر اســاس مندرجات جدول1، رابطه میان ویژ

کل و بــدون درنظرگرفتن تفاوت  با شــاخص خالقیت بــه عنوان نمره 
جنســیتی میان دانشــجویان پســر و دختر در رشــته طراحی صنعتی 
لت بر این مهم دارد که شاخص خالقیت با عامل روان آزرده خویی  دال
دارای رابطه معکوس معنادار69 با شــدت متوســط می باشد. از سوی 
شــاخص  از  ابتــکار  و  انعطاف پذیــری  ســیالی،  مقیــاس  ســه  دیگــر، 
خالقیــت نیز بــا عامــل اول رابطه معکوس معنــادار برقــرار نموده اند، 
حــال آنکه مقیاس بســط، بــا عامــل اول، هیچ گونه رابطــه معناداری 
برقــرار ننمــوده اســت. میــان عامــل برون گرایی با شــاخص خالقیت، 
رابطــه معنــاداری ایجاد نشــده اســت و از میان تمامــی مقیاس های 
خالقیــت، مقیــاس ابتــکار با عامــل دوم، رابطه مســقیم معنــادار70 با 
گشــودگی بــه تجربه  شــدت ضعیــف برقرار نموده اســت. میان عامل 
با شــاخص خالقیــت و تمامی مقیاس های خالقیت رابطه مســتقیم 
معنادار و به ترتیب با شدت قوی، ضعیف، قوی، متوسط و متوسط 
بوجــود آمــده اســت. در ادامــه، میــان عامــل ســازگاری بــا شــاخص 
خالقیــت رابطــه مســتقیم معنــادار امــا بــا شــدت ضعیف پدیــد آمده 

12345678910

1روان آزرده خویی1

1**431.-برونگرایی2

146.0391.-گشودگی3

1*264.**521.**401.-سازگاری4

109.1751.-**173.350.-وظیفه شناسی5

0811.*249.**146.569.**313.-خالقیت6

1**012.754.-135.**084.295.**277.-سیالی7

1**422.**158.104.824.**113.627.*242.-انعطاف پذیری8

1**651.**531.**137.841.**322.**494.*247.**384.-ابتکار9

1**424.**431.**458.**165.009.713.**006.326.-063.-بسط10

0/05 معناداری= * و 0/01 سطح معناداری= ** و تعداد=92 نفر

12345678

1روان آزرده خویی1

1**431.-برونگرایی2

146.0391.-گشودگی3

1*264.**521.**401.-سازگاری4

109.1751.-**173.350.-وظیفه شناسی5

1**296.**466.*232.**586.**561.-خودشکوفایی6

1**933.**313.**444.*224.**585.**491.-گشودگی7

1**639.**181.862.**180.339.**471.**543.-ارجاع به خود8

0/05 معناداری= * و 0/01 سطح معناداری= ** و تعداد=92 نفر

گی های شخصیتی و خالقیت دانشجویان طراحی صنعتی. جدول1- ماتریس همبستگی ویژ

گیهای شخصیتی و خودشکوفایی دانشجویان طراحی صنعتی. جدول2- ماتریس همبستگی ویژ
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اســت و همچنیــن تنها مقیــاس ابتکار از شــاخص خالقیت توانســته 
با عامل اول رابطه مســتقیم معنادار با شــدت متوســط ایجاد نماید. 
در نهایت، میان عامل ســازگاری با شــاخص خالقیت و مقیاس های 

مربوطه هیچگونه رابطه معناداری ایجاد نشده است.
گی های شخصیتی  بر اساس مندرجات جدول2، رابطه میان ویژ
گرفتن  کل و بدون در نظر  با شــاخص خودشــکوفایی به عنوان نمره 
تفــاوت جنســیتی میان دانشــجویان پســر و دختــر در رشــته طراحی 
که میــان عامــل روان آزرده خویی  لــت بر ایــن مهم دارد  صنعتــی، دال
بــا شــاخص خودشــکوفایی رابطــه معکــوس معنــادار با شــدت قوی 
گشــودگی و ارجــاع به خود  وجــود دارد و همچنیــن دو خرده مقیــاس 
از شــاخص خودشــکوفایی، بــا عامــل اول رابطــه معکــوس معنــادار 
بــه ترتیب با شــدت متوســط و قوی ایجاد شــده اســت. میــان عامل 
برون گرایــی بــا شــاخص خودشــکوفایی و دو خرده مقیــاس مربوطه، 
رابطه مستقیم معنادار به ترتیب با شدت قوی، قوی و متوسط پدید 
گشــودگی به تجربه با شــاخص  آمــده اســت. همچنین، میــان عامل 
گشــودگی رابطه مســتقیم معنادار با  خودشــکوفایی و خرده مقیــاس 
که میان عامل  گرفته است، این در حالی است  شدت ضعیف شکل 
ســوم با خرده مقیــاس ارجاع به خــود، رابطه معنادار بوجــود نیامده 
است. در ادامه، میان عامل سازگاری با شاخص خودشکوفایی و دو 
خرده مقیــاس مربوطه، رابطه مســتقیم معنادار با شــدت رابطه برابر 
)متوســط( ایجاد شده اســت. در نهایت، میان عامل وظیفه شناسی 
گشــودگی رابطه مستقیم  با شــاخص خودشــکوفایی و خرده مقیاس 
گشــته اما میان  معنادار به ترتیب با شــدت ضعیف و متوســط برقرار 
عامل پنجم با خردهمقیاس دوم رابطه معنادار پدید نیامده است.

بــر اســاس مندرجات جــدول3، رابطه میان شــاخص خالقیت با 
گرفتن  کل و بدون در نظــر  شــاخص خودشــکوفایی بــه عنــوان نمــره 
تفــاوت جنســیتی میان دانشــجویان پســر و دختــر در رشــته طراحی 
کــه میــان شــاخص خالقیــت و  لــت بــر ایــن مهــم دارد  صنعتــی، دال
تمامــی مقیاس های چهارگانه خالقیت با شــاخص خودشــکوفایی و 
گشــودگی و ارجــاع به خود رابطه مســتقیم معنادار  دو خرده مقیــاس 
که شــدت رابطه بیــن تمامی متغیرهــای مربوطه در بازه  وجــود دارد 

میان ضعیف تا قوی قرار دارند.
کــه در جــدول 4 مشــاهده می شــود، در مرتبــه نخســت  چنــان 
گی های شــخصیتی با خالقیت نشــان می دهد  همبســتگی میان ویژ
صنعتــی  طراحــی  رشــته  در  پســر  بــا  دختــر  دانشــجویان  میــان  کــه 
تفاوت هــای اندکی میان متغیرهای تحقیق وجود دارد بدین صورت 
کــه تنهــا تفــاوت موجــود در عــدم وجــود رابطه معنــادار میــان عامل 
روان آزرده خویی با شــاخص خالقیت در دانشجویان پسر است حال 
آنکــه میــان دو متغیــر تحقیــق در دانشــجویان دختر رابطــه معکوس 
معنادار با شــدت متوســط ایجاد شــده اســت. میان ســه عامل دیگر 
همچون برون گرایی، ســازگاری و وظیفه شناسی به دلیل عدم وجود 
رابطه معنادار با شاخص خالقیت در دانشجویان پسر و دختر، میان 
گشــودگی به  دو جنــس تفــاوت بوجود نیامده اســت امــا میان عامل 
تجربه با شاخص خالقیت در دانشجویان پسر و دختر رابطه مستقیم 
که از این حیث نیز میان دو  معنادار با شدت قوی ایجاد شده است 

جنس تفاوت وجود ندارد.
گی هــای شــخصیتی بــا  در مرتبــه بعــدی، همبســتگی میــان ویژ
که میان دانشــجویان پسر و دختر در  خودشــکوفایی نشــان می دهد 
که  رشــته طراحــی صنعتــی تفــاوت اندکی وجــود دارد؛ بدین صــورت 
تنهــا تفاوت در عــدم وجود رابطه معنادار بین عامل وظیفه شناســی 
رابطــه  وجــود  و  پســر  دانشــجویان  در  خودشــکوفایی  شــاخص  بــا 
مســتقیم معنادار با شــدت متوســط در دانشــجویان دختر اســت اما 
میــان عامل هــای دیگــر بــا شــاخص خودشــکوفایی میــان دو جنس 
که میــان عامل روان آزرده خویی با شــاخص  تفــاوت وجــود ندارد چرا
خودشــکوفایی در دانشــجویان پســر و دختر رابطه معکــوس معنادار 
بــا شــدت برابر )قوی( ایجاد شــده اســت؛ میــان عامــل برون گرایی با 
شاخص خودشکوفایی در دانشجویان پسر و دختر رابطه مستقیم و 
گشودگی  معنادار با شدت برابر )قوی( ایجاد شده است؛ میان عامل 
بــه تجربــه بــا شــاخص خودشــکوفایی در دانشــجویان پســر و دختــر 
رابطه معنادار ایجاد نشــده اســت؛ میان عامل ســازگاری با شــاخص 
خودشــکوفایی در دانشــجویان پسر و دختر رابطه مستقیم و معنادار 

با شدت برابر )متوسط( ایجاد شده است.

12345678

1خالقیت1

1**754.سیالی2

1**422.**824.انعطاف پذیری3

1**651.**531.**841.ابتکار4

1**424.**431.**458.**713.بسط5

1**303.**541.**378.**346.**503.خودشکوفایی6

1**933.**297.**475.**340.**324.**459.گشودگی7

1**639.**862.*222.**495.**319.**300.**429.ارجاع به خود8

0/05 معناداری= * و 0/01 سطح معناداری= ** و تعداد=92 نفر

جدول3- ماتریس همبستگی خالقیت و خودشکوفایی دانشجویان طراحی صنعتی.

گی های شخصیتی، خالقیت و خودشکوفایی در  تعیین رابطه میان ویژ
دانشجویان رشته طراحی صنعتی: نقش تفاوت جنسیتی
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12345678910جنسیت

پسر

1روان آزرده خویی1

1**569.-برونگرایی2

1391.-157.-گشودگی3

1941.**468.*382.-سازگاری4

002.2171.*191.372.-وظیفه شناسی5

274.0761.**262.131.616.-خالقیت6

1**083.735.-134.*072.100.322.-سیالی7

1**400.**205.172.814.**295.145.624.-انعطاف پذیری8

1**655.**580.**298.101.890.**193.589.*381.-ابتکار9

1**532.**419.**430.**219.003.721.*064.357.-003.-بسط10

دختر

1روان آزرده خویی1

2681.-برونگرایی2

133.1991.-گشودگی3

1*319.**599.**450.-سازگاری4

194.1201.-*227.332.-وظیفه شناسی5

241.1321.**169.548.*338.-خالقیت6

1**075.277.155.111.766.**417.-سیالی7

1**430.**125.063.831.**173.078.638.-انعطاف پذیری8

1**649.**479.**250.791.**375.**445.*331.*354.-ابتکار9

1*352.**450.**501.**119.001.727.*130.056.314.-بسط10

0/05 معناداری= * و 0/01 سطح معناداری= ** و تعداد پسران= 43 نفر و تعداد دختران= 49 نفر

گرفتن تفاوت جنسیتی در دانشجویان طراحی صنعتی. گی های شخصیتی و خالقیت با در نظر  جدول4- ماتریس همبستگی ویژ

12345678جنسیت

پسر

1روان آزرده خویی1

1**569.-برون گرایی2

1391.-157.-گشودگی3

1941.**468.*382.-سازگاری4

002.2171.*191.372.-وظیفه شناسی5

2501.**254.447.**660.**510.-خودشکوفایی6

1**251.944.**190.451.**627.**444.-گشودگی7

1**714.**186.896.*299.344.**608.**515.-ارجاع به خود8

گرفتن تفاوت جنسیتی در دانشجویان طراحی صنعتی. گی های شخصیتی و خودشکوفایی با در نظر   جدول5- ماتریس همبستگی ویژ
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در مرتبــه نهایی، همبســتگی میان شــاخص خالقیت با شــاخص 
خودشکوفایی نشان می دهد که میان دو متغیر تحقیق در دانشجویان 
پسر و دختر به دلیل وجود رابطه مستقیم معنادار تفاوتی وجود ندارد 
اما به لحاظ وجود شــدت رابطه متوســط در دانشــجویان پسر و وجود 
شدت رابطه قوی در دانشجویان دختر، میان دو جنس تفاوت وجود 
دارد. میان دو مقیاس ســیالی و بســط از شاخص خالقیت با شاخص 

خودشــکوفایی، بــه دلیــل عدم وجــود رابطه معنــادار در دانشــجویان 
پســر و وجود رابطه مســتقیم معنادار با شدت متوسط در دانشجویان 
دختــر، میان دو جنس تفاوت وجــود دارد حال آنکه میان دو مقیاس 
انعطاف پذیری و ابتکار از شاخص خالقیت با شاخص خودشکوفایی 
به دلیل وجود رابطه مستقیم معنادار به ترتیب باشدت رابطه متوسط 
و قوی در دانشجویان پسر و دختر، میان دو جنس تفاوت وجود ندارد. 

12345678جنسیت

پسر

1خالقیت1

1**735.سیالی2

1**400.**814.انعطاف پذیری3

1**655.**580.**890.ابتکار4

1**532.**419.**430.**721.بسط5

1881.**560.**279.391.**465.خودشکوفایی6

1**142.944.**189.259.474.*350.گشودگی7

1**714.**162.896.**552.**292.463.**486.ارجاع به خود8

دختر

1خالقیت1

1**766.سیالی2

1**430.**831.انعطاف پذیری3

1**649.**479.**791.ابتکار4

1*352.**450.**501.**727.بسط5

1**397.**537.**367.**408.**542.خودشکوفایی6

1**927.**408.**503.**411.**434.**559.گشودگی7

1**582.**278.834.**178.426.*298.**370.ارجاع به خود8

0/05 معناداری= * و 0/01 سطح معناداری= ** و تعداد پسران= 43 نفر و تعداد دختران= 49 نفر

ادامه جدول 5.

دختر

1روان آزرده خویی1

2681.-برون گرایی2

133.1991.-گشودگی3

1*319.**599.**450.-سازگاری4

194.1201.-*227.332.-وظیفه شناسی5

1*360.**223.483.**512.**630.-خودشکوفایی6

1**927.**382.**248.439.**562.**558.-گشودگی7

1**582.**205.834.*099.343.*307.**570.-ارجاع به خود8

0/05 معناداری= * و 0/01 سطح معناداری= ** و تعداد پسران= 43 نفر و تعداد دختران= 49 نفر

12345678جنسیت

گرفتن تفاوت جنسیتی در دانشجویان طراحی صنعتی. جدول6- ماتریس همبستگی خالقیت و خودشکوفایی با در نظر 

گی های شخصیتی، خالقیت و خودشکوفایی در  تعیین رابطه میان ویژ
دانشجویان رشته طراحی صنعتی: نقش تفاوت جنسیتی
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نتیجه

هــدف از انجــام ایــن تحقیــق، پی بــردن بــه رابطه میــان برخی از 
که به نظر می رسد در مقوله آموزش دارای اهمیت  متغیرهایی است 
کــه شــناخت از وجود رابطــه میان آنهــا، می تواند  راهبــردی هســتند 
کیفیت و بهره وری  متخصصین و مدرســین آموزش هنــر را در ارتقای 
آموزشــی یــاری رســاند. از دیگر اهــداف تحقیــق، تبییــن تفاوت های 
که می تواند میان دانشــجویان پســر و دختر در رشته  احتمالی اســت 
کــه در جامعــه  طراحــی صنعتــی وجــود داشــته باشــد. متغیرهایــی 
گی های شــخصیتی،  گرفتند عبارتند: از ویژ تحقیــق مورد آزمون قــرار 

خالقیت و خودشکوفایی. 
که میان دانشجویان  لت بر این مهم دارند  یافته های تحقیق دال
پســر و دختــر در رشــته طراحــی صنعتــی به واســطه ارتباطــات میان 
تفــاوت  دارای  خودشــکوفایی  و  خالقیــت  شــخصیت،  گی هــای  ویژ
که مشــخص اســت خالقیت دانشــجویان  اندکی می باشــند. آنچنان 
پســر تحــت تأثیــر عامــل روان آزرده خویی/ ثبــات هیجانی قــرار ندارد 
حــال آنکــه خالقیــت دانشــجویان دختــر از ناحیــه عامــل اول دچــار 
که شدت آسیب به میزان متوسط می باشد. نکته  آسیب شده است 
حائــز اهمیت آنکــه عامل های شــخصیتی برون گرایــی/ درون گرایی، 
ســازگاری/ ناســازگاری و وظیفه شناســی/ وظیفه نشناســی بــه دلیل 
لــت دارند  عــدم برقــراری رابطــه با شــاخص خالقیت بر ایــن مهم دال
کــه هیچیــک از عامل هــای مربوطــه، بــر روی خالقیــت دانشــجویان 
پســر و دختر در رشــته طراحی صنعتی تأثیرگذار نیســتند لذا خالقیت 
دانشــجویان از ناحیه این ســه عامل، نه تأثیر مثبت و نه تأثیر منفی 
که خودشــکوفایی نیز همچون  گردید  می پذیرد. در ادامه مشــخص 
که این  خالقیت از ناحیه عامل روان آزرده خویی آســیب دیده اســت 
امر در میان داشجویان پسر و دختر بصورت مشترک ایجاد شده است 
که شــدت آســیب دیدگی هر دو جنــس از ناحیه  و جالب توجه اســت 
عامــل اول بــا یکدیگر برابر اســت. دو عامــل برون گرایی/درون گرایی، 
گروه از دانشــجویان  وظیفه شناســی/ وظیفه نشناســی نیــز در هــر دو 
رشــته طراحی صنعتی با شــدتی برابر بر روی شــاخص خوشــکوفایی 
گشــودگی  گــذارده اســت. همچنیــن، عامــل  تأثیــر مثبــت بــه جــای 
بــه تجربــه بــر نمــره شــاخص خودشــکوفایی در دانشــجویان دختر و 
گرچه  که ا گردیــد  پســر هیچگونــه تأثیری نــدارد. در نهایت مشــخص 
کاهش نمره خودشــکوفایی  عامل وظیفه شناســی تأثیری بر رشــد یا 
در دانشــجویان پســر نــدارد، اما می توانــد در دانشــجویان دختر تأثیر 
گردد.  مثبت ایجاد نماید و در رشــد نمره این شــاخص نیز مؤثر واقع 
که از سوی متخصصین ارائه شده است،  نظریه های خودشــکوفایی 
که میــان خودشــکوفایی و خالقیت رابطه  کید دارنــد  بــر این مهــم تأ
که  کالــی، 1390(، چنان  قــوی وجــود دارد )باقــری خلیلی و محرابــی 
نمی توان میان دو مفهوم تفاوتی قایل شــد )شــولتز و شــولتز، 1381( 
کمــال و ســطح عالــی ســالمت روان رابطــه  بــا مفهــوم  و همچنیــن 
کــه خالقیــت و  دارد )شــولتز، 1385(، در نتیجــه بایــد انتظــار داشــت 

خودشکوفایی نیز در میان دانشجویان رشته طراحی صنعتی دارای 
گردید میان شاخص  رابطه معنادار باشد. در مرحله آزمون مشخص 
خالقیــت با خودشــکوفایی هم دانشــجویان پســر و هم دانشــجویان 
که  لت بــر این مهم دارد  دختــر رابطه مثبــت وجود دارد و این امر دال
با رشــد نمره شاخص خالقیت، نمره شاخص خودشکوفایی افزایش 
که شــدت تأثیرگذاری ایــن دو متغیر بر روی یکدیگر در میان  می یابد 

گروه از دانشجویان قدری تفاوت دارد.  دو 
که میان  پس از یافتن رابطه بین متغیرهای تحقیق و تفاوت هایی 
دانشجویان پسر و دختر در برخی از موارد به لحاظ آماری وجود دارد، 
که بســیار مهم و حیاتی باشــد و می بایســت  که به نظر می رســد  آنچه 
کاستی های پژوهش  گیرد و می توان از آنها به عنوان  مورد بررســی قرار 
نام برد و همچنین به عنوان موارد پیشــنهادی در راســتای تحقیقات 
گیرد؛ شــامل موارد ذیل  آتــی مرتبــط با ایــن پژوهش مورد بررســی قرار 
کشــف شــده در تحقیــق  می باشــد: الــف( مصداق ســازی رابطه هــای 
بــا عناصــر بصــری در رشــته طراحــی صنعتــی، چارچوب هــای نظری، 
و رویکردهــای هستی شــناختی و فرآینــد خالقیــت احتمالی در رشــته 
طراحــی صنعتی اســت تــا از این طریــق بتوان جامعه تحقیــق را بیش 
کنتــرل  از پیــش جهــت تأمیــن اهــداف از پیــش تعریف شــده تحــت 
ابزارهــای  از  یکــی  کــه  آنجایــی  از  قــرار داد؛ ب(  آزمون هــای دقیــق  و 
پژوهــش، پرسشــنامه ویژگی های شــخصیتی می باشــد، لذا بســیاری 
از شــاخص های مرتبــط بــا متغیرهای جمعیت شــناختی نظیــر پایگاه 
)میــزان  خانوادگــی  هویتــی  پایــگاه   -1 همچــون  آزمودنی هــا  هویتــی 
تحصیــالت والدیــن، شــغل والدیــن، تأهل یــا تجــرد آزمودنــی، میزان 
درآمــد خانــواده، تعــداد جمعیــت خانــواده و بســیاری از متغیرهــای 
مرتبــط بــا خانــواده(، 2- پایــگاه هویتی اجتماعــی، 3- پایــگاه هویتی 
جنســیتی، 4-  پایــگاه هویتــی عاطفی، و 5- پایگاه هویتی شــناختی، 
به دلیل تنوع و ناهمگونی بســیار باالی متغیرهای جمعیت شناختی 
در جامعــه تحقیــق علیرغــم جمــع آوری متغیرهــای مربوطــه از طریق 
پرســش نامه امــکان بررســی تحلیــل و تأثیــر آنهــا و همچنیــن برقراری 
ارتباط آنها با متغیرهای اصلی تحقیق میســر نشــد، لــذا در تحقیقات 
بعــدی می بایســت میــزان آزمودنــی بــا توجــه بــه تفکیــک متغیرهای 
جمعیت شناختی در بازه ای قرار گیرد که به لحاظ آماری امکان تحلیل 
وجود داشــته باشــد؛ ج( در ارتباط مــورد )ب(، برخــی از نظریه پردازان 
که ویژگی ها و  کید دارند  حوزه روان شناســی شــخصیت بر این مهم تأ
صفات شخصیت، ریشه در ویژگی های زیستی و ژنتیک اشخاص دارد 
که می تواند بر بسیاری از ویژگی های رفتاری و شناختی فرد نیز تأثیرگذار 
باشــد. بــا توجه به انتخاب پرســش نامه به عنوان ابــزار تحقیق در این 
پژوهش، امکان اســتفاده از دیگر ابزارهای نمونه گیری وجود نداشــته 
اســت لــذا در تحقیقــات آتــی امــکان بهره منــدی از ابزارهای ســنجش 
ویژگی های ژنتیکی و ارتباط آنها با متغیرهای تحقیق، می تواند کمک 
شــایان توجهــی بــر تحقیق مرتبــط با این پژوهش دربر داشــته باشــد.
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