
 

 

 

یابی روابط بين مت يرهای مکنون هوش سيال، هوش متبلور، مدل

ها و سرعب پردازش اطالعات با خالقيب باز بودن نیبب به تجربه

 دانشجویان
 زهرا كرمي باغطیفوني

 نورعلي فرخي

 چکیده
های فردی دارد، و نسفبت بفه حفوزه   شناسی تفاوتای است که اهمیت زیادی در روانخالقیت سازه زمينه 

های مشابهی نظیر هوش کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته اسفت. بفا وجفود قفدمت هفتفاد سفاله نظفری و        

هفدف از   هادف   پژوهشی در زمینه خالقیت، هنوز الگوی منسجمی برای دری خالقیت ارائه نشده است.

اسفاس عوامفل   پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش سیال، و هوش متبلور با خالقیت و تبیین این رابطه بفر  

ها با استفاده از روش مفدل یفابی   اطالعات و باز بودن نسبت به تجربهپردازشمکنون مرتبه باالتر نظیر سرعت

های تهفران بفود،     جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان علوم انسانی دانشگاهروشمعادالت ساختاری بود. 

، دانشگاه عالمفه طباطبفایی و دانشفگاه تهفران بفه      نفر از سه دانشگاه شهید بهشتی 181ای متشکل از که نمونه

-WAIS)هفای آزمفون وکسفلر بزرگسفاالن     طور داوطلبانه انتخاب شدند. برای سنجش هوش از خرده مقیاس

Rهای خالقیت در زندگی روزمره، پیشرفت های تفکر واگرا، و پرسشنامه(، برای سنجش خالقیت از آزمون

 -کاغفیی زاهلفن  -اطالعات، از دو آزمون مدادپردازشی سنجش سرعتخالقانه و خود پنداره خالقانه، برا

هفا از پرسفش نامفه    ( و برای سنجش باز بودن نسبت به تجربفه KDT( و آزمون رمزگردانی )ZVTوربیندونگز )

هفای مففروض و   یابی معادالت ساختاری برای بررسی مدل( استفاده شد. مدلNEO-FFIپنج عامل شخصیت)

ن متغیرها که بر اساس ادبیات پژوهش تدوین شده بودنفد، مفورد اسفتفاده قفرار گرففت.      بررسی روابط بین ای

 گردیفد و  تنظفیم  و تهیفه  پفژوهش  مورد متغیرهای کلیه همبستگی خالقیت، ماتریس علّی مدل تدوین جهت

 بفرای  و گرففت  صفورت  الزم محاسفبات  (AMOS-18اففزار )  نرم از استفاده با همبستگی ماتریس تهیه از پس

نتیجه تحقیق نشفان داد کفه بفاز     ها یافته .گردید اجرا برازش مختلف هایتحلیل، روش های پیشنهادیمدل

ها در هر سه حالت )حالت اول، زمانی که از کلیه نشانگرهای خفود سفنجی خالقیفت و    بودن نسبت به تجربه
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ت سفوم، خالقیفت خفود    تفکر واگرا بصورت همزمان، حالت دوم، تفکر واگرا به عنوان متغیر وابسفته و حالف  

شفود؛ سفرعت پفردازش    سنجی به عنوان متغیر وابسته( بفه پفیش بینفی موففق و قدرتمنفد خالقیفت منجفر مفی        

داری بر خالقیت داشت.همچنین هوش سیال و هوش متبلور بسفته بفه نفوع    اطالعات تاثیر بسیار کم، اما معنی

به طور کلی نتیجه پژوهش گویفای ایفن    نتيجه گيری  سنجش خالقیت اثرات متفاوتی بر این سازه داشتند.

است که شخصیت نقش بسیار مهمتری درخالا بودن و تولیدات خالقانه دارد و هفوش و سفرعت پفردازش    

 اطالعات نیز در مرحله بعد در نوع کارهای خالقانه تاثیر مثبتی دارد.

 عت پردازش اطالعات.ها، سرخالقیت، هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن نسبت به تجربه ها:کلیدواژه

 مقدمه
ها خالقیت است. خالقیت نقش حیاتی ترین عامل در رشد و پیشرفت بشر در تمام زمینهمهم

ها دارد، به همین دلیل خالقیت عامل مهمی در بقفای جوامفع   دربهبود وتکامل زندگی انسان
ل زندگی رسد مسائدر محیط پر رقابت کنونی و مملو از مسائل و مشکالت است. به نظر می

تواند مسفائل بعفدی   های چندگانه باشند، که هر یک از آنها میواقعی چندوجهی و با گزینه
شفوند، از  را به وجود آورد. بسیاری از مسائلی که دانشجویان در دانشگاه با آنها مواجفه مفی  

هفای مختلففی دارنفد. درخواسفت از دانشفجویان بفرای یفافتن        واقعیت گرفته شفده و جفواب  

حفل مسفتلزم تفکفر، کفاوش و خودآزمفایی اسفت و توانفایی دانشفجویان در بفه          چندین راه
، 1شان خواهد بفود )بروففی  کارگیری تفکر خالا برای حل مسائل کلید موفقیت در زندگی

1338 .) 

انفد و بفر اسفاس تواففق کلفی،      های متعددی در مورد خالقیت مطرح شدهتا کنون نظریه

هفای  های گیشته و ترکیب آنهفا بفه شفیوه   افکار و تجربهفرایند خالقیت به توانایی استخراج 
( معتقفد اسفت کفه    1386) 3(. گیلففورد 2113، فولی و پفاری،  2شود )گیبسونبدیع گفته می

 8و بسفط  7، اصفالت 6پفییری ، انعطفاف 5است کفه بفر سفیالی    4تفکر خالا مستلزم تفکر واگرا

بفه مسفوله و توانفایی تعریفف     نسفبت   9تاکید دارد. افزون بر این خالقیت، نیازمند حساسفیت  

                                                                                                                                                       
1. Brophy 
2. Gibson,Folley& Park 
3. Guilford 
4. divergent thinking 
5. fluency 
6. flexibility 
7. originality 
8. elaboration 
9. sensitivity 
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بفه منظفور    1وریهای فکری، تفسیر مجدد و رهفایی از تثبیفت کفنش   مجدد آن، شامل انتقال

هفای متففاوت   های منحصر به فرد هم هست. امّا از آنجا که خالقیت به شفیوه هدایت راه حل
ثر از گیرنفد کفه متفا   در نظفر مفی   3اییا مجموعه 2شود آن را به صورت یک نشانگانبیان می

هفای اجتمفاعی، عوامفل زیسفت     هفای ژنتیکفی، محفیط   عوامل مختلف نظیر شخصیت، آرایه

طفور  (. بفه 2113، 5؛ رانکفو 2115؛ فولی و پفاری،  1388، 4شناختی و فرهنگ است )تورنس
تفوان  کلی با شناخت عوامل موثر بر خالقیفت و کشفف الگوهفای سفاختاری خالقیفت، مفی      

حصول یادگیرندگان به اهداف آموزشی و هدایت آنان های آموزشی مناسب را برای برنامه
ها اعمال کرد. بدین ترتیب زمینه بفرای بهبفود و اففزایش عملکفرد تحصفیلی      به سمت هدف

یادگیرندگان فراهم شده است تا آنان با صرف انرژی و هزینفه کمتفر بفازده بیشفتری داشفته      
 برسند. باشند و با سرعت بیشتری به هدف

هفای  هفای شفناخت و نظریفه   هفای شفناختی، بفرای نظریفه    فعالیفت  هفای ففردی در  تفاوت

باشد. چفه بسفا، ایفن موضفوع بفرای وحفدت و       شناختی از اهمیت خاصی برخوردار میروان
باشد و عدم وجود نظریات محفوری در ایفن مفورد خطفر     شناسی حیاتی میتحول آتی روان

ند و هسته نظری مشترکی نیفز  ها که ارتباط ضعیفی باهم دارشکسته شدن به تعدادی از رشته
های (. با توجه به کمبود مدل2111، 8زیمورا و 7، مسیوز6دهد )گروزکاندارند را افزایش می

های فردی در ادبیات، این پژوهش درصدد پرفر کفردن   تبیین کننده خالقیت بر اساس تفاوت

ترین سفازه خالء موجود در ادبیات و بسط ادبیات تحقیق است. در این پژوهش یکی از مهم
گیفرد و بفه تبیفین سفاختار ایفن سفازه مهفم پرداختفه         شناختی مورد کاوش قرار میهای روان

سفاختاری  شود. همچنین در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از تحلیل معادالتمی
نقش عوامل شناختی و شخصیتی خالقیت مورد بررسی قرار گیرد، بفا توجفه بفه اینکفه نگفاه      

های مستقیم و غیفر مسفتقیم   ای از ارتباطگیری منسجم و یکپارچهمتغیرها نتیجه چند برعدی به

آورد، در این پژوهش به بررسی این سفازه مهفم توانفایی بشفری پرداختفه      بین آنها فراهم می

                                                                                                                                                       
1. functional fixedness 
2. syndrome 
3. complex 
4. Torrance 
5. Runco 
6. Gruszka 
7. Matthews 
8. Szymura 
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 شد.

چون هفدف ایفن تحقیفق تبیفین سفازه خالقیفت بفر اسفاس صففات بنیفادین شخصفیتی و            
طالعفه ادبیفات خالقیفت بفه گفزینش چنفدین متغیفر مهفم         های شناختی پایه است، با متوانایی
های فردی و نقش این متغیرها در تبیین این سازه پرداخته شد. یکی از ایفن متغیرهفای   تفاوت

باشد؛ تفاوت فردی که به کرات در ادبیات خالقیت مورد بررسی واقع شده است، هوش می
در ایفن حفوزه صفورت گرفتفه      ای کفه رابطه خالقیت با هوش علیرغم تحقیقات چندین ساله

است، هنوز هم بحث برانگیز اسفت. بفا اینکفه مفهفوم خالقیفت بفا هفوش ارتبفاط دارد، امفا،          
پژوهشهای اولیه در مورد رابطه بین خالقیت و هوش تنها همبستگی جزیی بین این دو سفازه  

و ؛ بففه نقففل از فورنهففام 1362، و جکسففون 2؛ گتزلففز1331، 1انففد )آنففدریوزرا گففزارش کففرده
رابطه ایفن دو متغیفر را تفا     ،های اخیر صورت گرفته(. اما تحقیقاتی که در دهه2118، 3بختیار

؛ 2118، 4کنند )برای مثال سیلویاشد بر آورد میحدی قویتر از آنی که در گیشته تصور می

(.از طفرف دیگفر بسفته بفه نفوع سفنجش هفوش و        2111، 5؛ هفاریس 2111سیلویا، نوسبائوم، 
که خالقیت توسط تفکر واگفرا  کند. زمانیبین هوش و خالقیت نیز تغییر میخالقیت، رابطه 

و  6پرموزیفک -دهفد )بتفی، چفامورو   شود، همبستگی مثبتفی بفا هفوش نشفان مفی     سنجیده می
هفای تفکفر واگفرا توسفط     (؛ زمفانی کفه پاسفخ   2118؛ فورنهفام و همکفاران،   2113فورنهام، 

که به صورت عامفل مکنفون در نظرگرفتفه     گیرد، با هوشداوران مورد درجه بندی قرار می

(. مطالعاتی که به بررسی رابطه بین پرسش2118دهد )سیلویا، شود، رابطه مثبتی نشان میمی
انفد  دسفت نیفاورده  هداری را بف انفد، روابفط معنفی   های پیشرفت خالقانه و هفوش پرداختفه  نامه

؛ فورنهففام و همکففاران، 8211؛ فورنهففام، و بختیففار، 2115، پترسففون، و هیگینففز، 7)کارسففون
سفنجی وجفود نفدارد    داری بین هوش و خالقیت خفود (. به طور مشابه هیچ رابطه معنی2118

 (. 2118؛ فورنهام و همکاران، 2118)فورنهام و بختیار، 

یابی معادالت ساختاری در زمینه ارتباط تحقیقات بسیار معدودی در زمینه آزمون و مدل
های تاثیر گیار در این پدیده مهم صفورت گرفتفه اسفت. چفه     خالقیت با هوش و سایر متغیر

                                                                                                                                                       
1. Andrews 
2. Getzels& Jackson 
3. Furnham& Bachtiar 
4. Silva 
5. Harris 
6. Chamorro-Premuzic 
7. Carson,Peterson&Higgins 
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بسا، اکثر تحقیقات صورت گرفته بیشتر از نوع همبستگی ساده، رگرسفیون چنفد متغیفری، و    

های آزمایشی که به منظور افزایش خالقیت صورت گرفته، بوده است. این در حالی یا طرح
علّی پدیفده خالقیفت وجفود دارد.     است که ضرورت نیاز به پژوهش بیشتر در زمینه ساختار

تفر  چرا که در نظر گرفتن خالقیت و هوش به صورت متغیرهای مکنون بفه واقعیفت نزدیفک   

هفای مربفوط بفه رگرسفیون چندگانفه از طریفق       هفا و محفدودیت  باشد و برخفی از نقفص  می
معادالت ساختاری قابل برطرف شدن است. برخی از تحقیقاتی کفه در چنفد سفال اخیفر در     

انفد گویفای ایفن هسفتند کفه هفوش تفاثیر مسفتقیمی بفر خالقیفت           حوزه صفورت گرفتفه  این 
شود این است که آیا این تاثیر و یفا  گیارد. اما خالء مهمی که در این تحقیقات دیده میمی

وجود رابطه بفین هفوش و خالقیفت ناشفی از متغیفر بنیفادین دیگفری اسفت یفا نفه  یکفی از            
توجفه واقفع شفده اسفت، سفرعت پفردازش اطالعفات         مهمترین متغیرهایی کفه اخیفرا مفورد   

اطالعفات( و توانفایی شفناختی بفه     پردازشباشد. مطالعه رابطه بین سرعت كهن )یا سرعتمی

گردد. با این حال، بعد از چندین تفالش نفاموفق بفرای تکفرار ایفن      های گالتون بر میاندیشه
بفه نقفل از گروزکفا، مسفیوز،     ، 1361) 1كهن تقریبا تا زمانی کفه روس اندیشه، نظریه سرعت

سنجی را گزارش کفرد،  دار منفی بین زمان واکنش و هوش روان( رابطه معنی2111زیمورا، 
داد که هرچه سرعت پردازش باالتر باشفد نشفان دهنفده    کنار گیاشته شده بود، که نشان می
 سال دیگر طفول کشفید کفه ایفن یافتفه منجفر بفه        15شود. باهوش بودن آن فرد محسوب می

( کفه نتیجفه پفژوهش ایفن     1333، 3؛ نوفو بفائر  2111، 2ای شفد )دییفری  تحقیقات قابل مالحظه
سنجی رابطه معنفی محققان گویای این نکته بود که سرعت پردازش اطالعات با هوش روان

برند، نظیفر زمفان واکفنش، زمفان     داری دارد. بیشتر تحقیقاتی که چنین تکالیفی را به کار می
ترنبرگ و پونزر، آهنفگ خوانفدن مفتن، و کدگفیاری زمفان واکفنش،       جستجو، پارادایم اس

سفنجی وجفود   دهند کفه یفک رابطفه متوسفط بفین سفرعت پفردازش و هفوش روان        نشان می

 (. 1333؛ نووبائر، 2111و کرانزلر،  4دارد)گرودنیک
های خالقانه مورد توجفه محققفان واقفع    اخیرا نقش سرعت پردازش اطالعات در توانایی

( در پژوهشی به این نتیجفه رسفیدند کفه    2111و همکاران ) 5رای مثال ریندرمانب .شده است

                                                                                                                                                       
1. Roth 
2. Deary 
3. Neubauer 
4. Grondick&Kranzler 
5. Rindermann 
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سرعت پردازش اطالعات تاثیر مستقیم و غیر مستقیم )ناشی از اثر هوش( بفر خالقیفت دارد.   

در این پژوهش جهت بسط ادبیات تحقیق به بررسی نقش اساسی سرعت پردازش اطالعات 
ای هوش پرداخته شفد، چفرا کفه شفناخت عملکفرد      در تبیین خالقیت و بررسی نقش واسطه

خالقانه به واسطه هوش و ناشی از سرعت كهن بفرای تبیفین ایفن سفازه مهفم توانفایی بشفری        

 ضرورت دارد.
هفای  از آنجا که هدف پژوهش حاضر تبیین خالقیت بر اساس متغیرهای اساسی تففاوت 

شخصیت، و تاثیرگیاری آن بر فردی بود، و مطالعه ادبیات تحقیق از وجود متغیر بسیار مهم 
خالقیت حکایت داشت، بنابراین یکی از صفات بنیادین شخصیت که تا حدود بسیار مهمفی  

موروثی و ژنتیکی است، و ارتباط اساسی با هوش و خالقیت دارد انتخاب شفد. زیفرا رابطفه    
ودن نسفبت  تواند ناشی از تاثیر متغیر دیگری باشد. متغیری نظیر باز ببین هوش و خالقیت می

کند. اما این اثر متوسط بینی میها متغیری است که هم هوش و هم خالقیت را پیشبه تجربه

تواند به طور کامل ها نمیکنند که باز بودن نسبت به تجربهاست، نظریات جدید پیشنهاد می
ار دهند. حال، محققان خالقیت، باید عوامل دیگر را مّد نظر قراین رابطه را تبیین کند. با این

شناسفی  شناسی هوش و روانکنند که روان( تاکید می2116پرموزیک و فورنهام ) -چامورو
انفد، و تنهفا در ایفن اواخفر روان    شناسفی مشفتق شفده   های متفاوتی در روانخالقیت از سنت

 شناسان آنها را باهم به طور مشتری مورد مطالعه قرار داده اند. 

زه خالقیت، هوش و باز بودن نسبت به تجربه نشان میمطالعه ادبیات گسترده در سه حو
تفرین  دهد که چگونه این سه حوزه با یکدیگررابطه دارند. مطالعه شخصیت یکی از قفدیمی 

ها بفه  ( و سازه باز بودن نسبت به تجربه2116ها در علم خالقیت است )بتی و فورنهام، حوزه
ری و هفم از لحفا  نتفایج حاصفل از     عنوان یکی از مهمترین ابعاد شخصیت هم از لحا  نظف 

و  2؛ برانفد، اگفان  1333، 1مطالعات همبستگی با هوش رابطه دارد )آستین، دییری، و گیبسون

، هولند، دولینجر، هولند، 1333، 3، هاریس، ورنون و جانگ1336، ؛ فورنهام، 1331دییری، 
 5من و هگسفتاد مطالعفه بفود، آکفر    135(. در فراتحلیلی که بفر اسفاس   1335، 4و مک دونالد

های مختلف هفوش و شخصفیت پرداختنفد. محققفان رابطفه بسفیار       ( به بررسی مقیاس1333)

                                                                                                                                                       
1. Austin, Deary, & Gibson 
2. Brand, & Egan 
3. Vernon & Jang 
4. Holland& Dollinger& MacDonald 
5. Heggestad 
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هفا پیفدا کردنفد در حفالی کفه هفوش       ضعیفی را بین هوش سیال و باز بودن نسبت بفه تجربفه  

ها همبستگی باالیی داشت. به منظفور تبیفین رابطفه بفین بفاز      متبلور با باز بودن نسبت به تجربه
اند ( اخیرا بحث کرده2111پرموزیک و فورنهام )-ها و هوش، چاموروت به تجربهبودن نسب

هفا بفه ویفژه در حفوزه دانفش      که برخی از صفات شخصیت نقش مهمی در اکتساب مهارت

هفا احتمفاال منجفر بفه همفت گماشفتن در       کند. در حقیقت، باز بودن نسبت به تجربهبازی می
هفای  ه به نوبه خود، باعث قفوی شفدن رشفد توانفایی    شود، کهای سودمند عقالنی میفعالیت

هفا احتمفاال برخفی از    شناسان تحولی، باز بودن نسبت به تجربفه شود. از نظر روانشناختی می
کنفد.  های مربوط به سن را در هوش سیال و متبلور به خوبی تبیین میتغییرات سنی و تفاوت

هفا اسفت بفا احتمفال بیشفتری در      جربفه فردی که دارای نمره باالیی در باز بفودن نسفبت بفه ت   
گمارد، و این فعالیت در طول زمان منجر به سطوح باالی هفوش هایی نوین همت میفعالیت

در پژوهشفی نوسفبائوم و   (. 2115پرموزیفک و همکفاران،   -شود )چفامورو سیال و متبلور می

زدیکی دارد، زیرا (، نشان دادند که باز بودن نسبت به تجربه با خالقیت رابطه ن2111سیلویا )
افراد خالا تمایل به کنجکاوی فکری، تخیلی بفودن، گشفادگی فکفر و اندیشفه، حساسفیت      

ای از مسفائل هسفتند، و تعجفب آور نیسفت کفه      مند به طیف گستردهزیبایی شناختی و عالقه
گیرد، نیفز بفاال   نمرات آنها در باز بودن نسبت به تجربه که بسیاری از این صفات را در بر می

باز بودن نسبت ( در فرا تحلیلی از شخصیت و خالقیت اندازه اثر متوسط 1338. فیست)ستا

و بسفیاری از مطالعفات دیگفر     (= d 11/1ها بر خالقیت را در دانشفمندان نشفان داد )  به تجربه
و بزرگ باز بودن نسبت به تجربه بر تفکر واگفرا و پیشفرفت خفالا را در بفر     اثرات متوسط 

(. بفاز بفودن   2113، 1، سفیلویا، نوسفبائوم، بفرگ، مفارتین، و اوکفانر     1383، داشت )مک کرا
، 2ترین رابطه را ازبین پنج عامل شخصیت هفم بفا هفوش )دی یانفگ    نسبت به تجربه نزدیک

( دارد، و هوش و خالقیت هفم  2113( و هم با خالقیت )سیلویا، نوسبائوم و همکاران، 2116

؛ کفیم، کرامونفد، و وان   2115رابطفه دارنفد )کفیم،     به نوبه خود حداقل بطور متوسط با هفم 
 (.2111، 3تاسل باسکا

طور مختصر به آنها اشاره شد گویای این است که خالقیفت سفازه  ادبیاتی که در فوا به
های شخصفیتی نظیفر بفاز بفودن     ای است که از هوش و سرعت پردازش اطالعات و ویژگی

                                                                                                                                                       
1. Berg ,Martin, & O’Connor 
2. DeYoung 
3. Kim, Cramond, & VanTassel-Baska 
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براین آنچه کفه بفه عنفوان مسفوله اساسفی در ایفن       پییرد. بناها تاثیر زیادی مینسبت به تجربه

پژوهش مطرح است، نحوه تبیین خالقیت براساس این متغیرهفا اسفت. در نظفر گفرفتن همفه      
توانفد بخشفی از سفوالهای بفا اهمیفت در      این متغیرهای تفاوت فردی در قالب یک مدل مفی 

هفای  یژگفی هفای هفوش، سفرعت پفردازش اطالعفات، و و     زمینه خالقیت را بر اساس متغیفر 

تواند پاسخ روشنی بر مجادالت اساسی بفرای  بنیادین شخصیت جوابگو باشد. این تحقیق می
چنین امکان تبیین این رابطه را بر اسفاس عوامفل   مسوله رابطه بین هوش و خالقیت باشد و هم

ها و سرعت پردازش اطالعات فراهم کنفد، و از طفرف   بنیادین نظیر باز بودن نسبت به تجربه
گفر خالقیفت باشفد. از آنجفایی کفه اکثفر       گام مهمی برای ارائه نظریات تجربی تبیفین  دیگر

تحقیقففات انجففام شففده در ایففن حففوزه عمففدتا از طریففق روشففهای آمففاری کالسففیک نظیففر   
مدل یفابی  رگرسیون گام به گام به پیش بینی خالقیت پرداخته اند، در این پژوهش از طریق 

یت پرداخته شده اسفت، چفرا کفه در نظفر گفرفتن ایفن       خالقبینی معادالت ساختاری به پیش

تفری را بفه ایفن مقولفه     متغیرها به صورت مکنون بفه واقعیفت نزدیکتفر بفوده و دیفد منسفجم      
 بخشد.می

 پژوهشی به ترتیب عبارتند از   هایدبیات اشاره شده در فوا سوالبا توجه به ا

ت پفردازش اطالعفات، و   با توجه به متغیرهای هوش)سیال و متبلور(، سرعسوال اول  

 شود باز بودن نسبت به تجربه ها، کدام متغیر به ترتیب به پیش بینی بیشتر خالقیت منجر می

کدام یک از متغیرهای هوش)سیال و متبلور(، سرعت پردازش اطالعات،  سوال دوم 

 تواند بیشتر پیش بینی کند و باز بودن نسبت به تجربه ها، تفکر واگرا را می

کدام یک از متغیرهای هوش)سیال و متبلور(، سرعت پردازش اطالعات،   سوال سوم

 تواند بیشتر پیش بینی کند و باز بودن نسبت به تجربه ها، خالقیت خود سنجی را می

 روش پژوهش
ها این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات بنیادی و از لحا  شیوه گردآوری داده

هفای همبسفتگی و روش   ا بفه روش توصفیفی و از نفوع طفرح    به صورت مقطعی و تحلیل آنه
های علفوم  باشد. جامعه این پژوهش را کلیه دانشجویان رشتهساختاری مییابی معادالتمدل

مشفغول بفه    31- 31های سراسری تهران کفه در نیمسفال اول سفال تحصفیلی     انسانی دانشگاه
طباطبفایی، دانشفگاه   دانشفگاه عالمفه   ها سهداد. از بین این دانشگاهتحصیل بودند، تشکیل می
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ها بفه  تهران، و دانشگاه شهید بهشتی به خاطر آشنایی محقق و همکاران محقق با این دانشگاه

نامفه وکسلر و دیگر پرسفش عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. چون جواب دادن به آزمون
گان بفود، و  کننفد ها مستلزم صرف کردن زمان زیادی هم برای محقق و هفم بفرای شفرکت   

کردند، کفم  هایی که به صورت تصادفی در تحقیق شرکت میاحتمال پاسخ دادن آزمودنی

گیری امکان گزینش تصادفی مثل تحقیقات دیگفر میسفر نبفود، بفا     بود، و بنابر ماهیت اندازه
سعی شفد تفا    "شودآزمون هوش و خالقیت به طور رایگان گرفته می "درج آگهی با عنوان 

دسفتیار   1ها استفاده شود.محقق از طریفق همکفاری   آوری دادهطلب، برای جمعاز نمونه داو
گیری وکسلر را قبال گیرانفده  های آزمونبالینی بودند و دورهارشد روانشناسیکه کارشناس

هفا بفه صفورت انففرادی     . همه آزمونتها پرداخها و انجام آزمونآوری دادهبودند، به جمع
هفا  نفر از آزمفودنی  13نفر بود که نمرات  511نمونه تحقیق برابر اجرا گردید. در کل تعداد 

نففر نمونفه    181ها از تحلیفل نهفایی حفیف شفد. از     نامهبه علت عدم تکمیل برخی از پرسش

معیفار  بفا انحفراف   18/21نفر پسر بودند. میانگین سنی دختران برابر بفا   221نفر دختر و  261
نففر از ایفن    223بفود.   23/3معیفار  بفا انحفراف   11/21و میانگین سنی پسفران برابفر بفا     35/2

نففر در دوره دکتفری مشفغول بفه      53ارشفد و   نففر کارشناسفی   135دانشجویان کارشناسی، 
 تحصیل بودند. 
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 ابزار پژوهش

 آزمون باز بودن نسبت به تجربه ها
نامفه  پرسفش  هایمقیاس باز بودن نسبت به تجربهها از طریق نُه سوال خردهباز بودن به تجربه

سفوال   12سوال از  3( سنجیده شد.1332)کوستا و مک کرا،  NEO-FFIپنج عامل شخصیت 
گیرنفد.این سفه طبقفه متمفایز عبارتنفد      ها در سه طبقه متمایز قرار میباز بودن نسبت به تجربه

(، و غیر 1، 11، 12(، عالیق انتزاعی و عقالنی)سواالت3، 6، 3از عالئق زیباشناختی)سواالت

ای از نفوع  (. نحوه پاسخ گویی بر روی یک طیف پنج درجه8، 1، 2ارف بودن)سواالت متع
باشفد.درتحقیقی کفه   لیکرت)کامآل مخالفم، مخالم، نظری ندارم، موافقم، کامآل موافقم( می

بدست آمد. ضفریب  65/1( انجام شد پایایی این عامل برابر 1332توسط کوستا و مک کرا )
 بود. 63/1در تحقیق حاضر برابر با  سوال( 3پایایی این عامل )

 آزمون هوش
و اسفتفاده شفد.    ،های آزمون وکسفلر بفرای بزرگسفاالن   مقیاسبرای سنجش هوش از خرده 

سفیال شفامل   هفوش WAIS-Rبندی هفورن اسفتفاده شفد، در    سیال از گروهبرای سنجش هوش

هاسفت)مارنات،  ههفا، و الحفاا قطعف   ها، طراحی مکعبتصاویر، شباهتفراخنای ارقام، تنظیم
قطعفات  (. چون پایایی مربوط به خرده مقیفاس الحفاا  1383ترجمه شریفی، نیکخو،  و1333

هفا در  است، و از طرف دیگر چون شفباهت  معموال در تحقیقات مختلف پایین گزارش شده

هر دو عامل هوش سیال و متبلور وجود داشت، تنها از سه برعد فراخنای ارقام، تنظیم تصفاویر  
متبلور از گروهها برای بررسی هوش سیال استفاده شد. برای سنجش هوشحی مکعبو طرا

هفا  لغفت، دری و فهفم، و شفباهت   بندی هورن استفاده شفد، کفه شفامل اطالعفات، گنجینفه     
هفا در هفر دو عامفل    (. چون شفباهت 1383ترجمه شریفی، نیکخو، ، 1333باشد )مارنات، می

لغت، دری و فهم برای از سه برعد اطالعات، گنجینههوش سیال و متبلور وجود داشت، تنها 

( پایفایی ایفن آزمفون را    1331بررسی هوش متبلور استفاده شد. عابدی، امیفدی و رضفایت )  
و ضفریب   83/1تفا   58/1هفا را بفین   بدست آوردند. ضریب پایایی باز آزمایی خرده آزمفون 

هش حاضر با اسفتفاده از روش  بدست آوردند. در پژو 31/1تا  36/1پایایی هوشبهرها را بین 
تفا   58/1هفای بکفار رفتفه در تحقیفق بفین      آزمفون کردن کل نمونه تحقیق برای خردهدو نیمه
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 دست آمد. هب 82/1

 های خالقیتآزمون
به منظور سنجش تفکر واگرا از سه تکلیف تفکر واگرا اسفتفاده شفد. در ایفن     تفکر واگرا 

تواننفد بفرای آجفر، چفاقو، و جعبفه      تا آنجا که میشود که ها خواسته میآزمون از آزمودنی
دقیقه وقفت اختصفاص    3کاربردهای نامعمول را تولید کنند. برای هریک از این سه تکلیف 

شود و میانگین های نامعمول برای سه تکلیف با هم جمع میشود. سپس تعداد پاسخداده می

شفود. در پفژوهش حاضفر، بفه     یاین سه پاسخ به عنوان نشانگری برای تفکر واگرا محاسبه م
باز آزمون استفاده شد، و ضفریب پایفایی    -منظور بررسی پایایی این آزمون از روش آزمون

 دست آمد. هب 83/1

گیفری خالقیفت در زنفدگی روزمفره از     برای انفدازه   1خالقيب در زندگی روزمره

ی یفک مقیفاس   ( بر رو2113سوالی خالقیت در رفتارهای روزمره )دولینجر،  28نامه پرسش
( برابر 2113دست آمده توسط دولینجر )هکرونباخ بای استفاده شد. ضریب آلفایپنج درجه

 85/1نامفه برابفر بفا    کرونبفاخ پرسفش  دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلفایهب 83/1با 
 دست آمد. هب

 نامه پیشرفت خالقانه )کارسفون و پیشرفت خالقانه از طریق پرسش  2پيشرفب خالقانه

حفوزه مختلفف.در هفر     11( مورد سفنجش قفرار گرففت، یفک مقیفاس در      2115همکاران، 

دهند که تاکید بر کارهای انجام شفده قابفل مشفاهده و    ی جواب میهایحوزه، افراد به سوال
عینی دارد. امتیفاز هفر سفوال برابفر شفماره همفان سفوال اسفت و امتیفاز هفر حفوزه، از جمفع             

آید. مجموع کل امتیازات هر حوزه، تعیین کننفده  دست میهآن حوزه ب هایامتیازهای سوال

دهد. پایفایی  دست میهحوزه نمره کل را ب 11امتیاز آن حوزه است، و مجموع کل امتیازات 
نامفففه توسفففط کارسفففون، پترسفففون و هیگینفففز از روش و همسفففانی درونفففی ایفففن پرسفففش

بدسفت   88/1ابفر کرونبفاخ بر بدست آمد.در پژوهش حاضفر ضفریب آلففای    81/1بازآزمایی
 آمد. 

نامه خودپنداره خالقانفه  خودپنداره خالقانه با استفاده از پرسش  3پنداره خالقانهخود

                                                                                                                                                       
1. everyday creative behaviors 
2. creative achievement questionnaire 
3. Self-reported creativity 
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 3سوال کلفی، کفه    11دست آمد، که خالقیت افراد را با های بدرجه 5بر اساس یک مقیاس 

گیفری  های مختلفف و یفک سفوال آن بفه انفدازه     گیری خالقیت در حوزهسوال آن به اندازه
(. اعتباریفابی ایفن   2111و بفائر،   1گیفرد )کافمفان  پردازد، اندازه مفی القیت به طور کلی میخ

 83/1کرونبفاخ برابفر   ( بفا اسفتفاده از روش آلففای   2111نامفه توسفط کفافمن و بفائر )    پرسش

 دست آمد. هب 82/1کرونباخ برابر دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلفایهب

 2اطالعاتپردازشآزمون سرعت
اطالعفات، از دو آزمفون مفداد و کاغفیی اسفتفاده شفد        پفردازش گیری سفرعت برای اندازه

، بفه نقفل از اسفترنبرگ و کفافمن،     1338، اسوالد و روس، ZVTوربیندونگز )-آزمون زاهلن
را بفاخطوطی بهفم وصفل کننفد. ایفن       31تفا   1ها باید اعفداد  ( در این آزمون آزمودنی2111

گیاری آزمون در وهله اول انیه باید صورت گیرد. برای نمرهث 31آزمون در محدوده زمانی 
شفود و در وهلفه   شود در نظر گرفتفه مفی  مقدار زمانی که برای وصل کردن اعداد صرف می

ثانیفه بفه هفم وصفل      31بعدی نمره آزمودنی بر اساس تعداد اعدادی که در محدوده زمفانی  
دسفت  هبف  81/1بفاز آزمفون    -زمونآید. در پژوهش حاضر پایایی با روش آدست میهشده ب

( بسیار 2111، به نقل از ریندرمان و نووبائر، 1335، 3، سیتزولKDTآمد. آزمون رمزگردانی )

مفی  ZVTگفیاری آزمفون عینفا شفبیه آزمفون      است، و نحوه اجرا و نمره ZVTشبیه به آزمون 
یسفی نیفز بفه    باشد، با این تفاوت که در ایفن آزمفون عفالوه بفر اعفداد ترتیبفی، حفروف انگل       

 1باید با عفدد   ها پراکنده هستند. آزمودنیصورت ترتیبی در داخل صفحه و در درون دایره
هفم وصفل کنفد. در پفژوهش     و... را بفه  Bو بعد حرف  2عدد ، Aشروع کند و سپس حرف 
 بدست آمد. 81/1باز آزمون  -حاضر پایایی با روش آزمون

 یافته ها

کنندگان در هر یک از متغیرهای تحقیفق نشفان   تهای توصیفی شرک( شاخص1در جدول )
 داده شده است. 

                                                                                                                                                       
1. Kaufman & Baer 
2. information-processing speed 
3. Sitzwohl  



 88/ يابي روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور...مدل

 

 (n= 411های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش)(: آماره1جدول )
 بيشترين نمره كمترين نمره انحراف معيار ميانگين متغير

 24 74 40/27 66/11 (ZVT. آزمون پردازش اطالعات )7
 24 74 22/51 41/10 (KDT. آزمون پردازش اطالعات )5

 72 1 16/5 61/74 ها)زيباشناخت(. باز بودن نسبت به تجربه2
 72 8 75/2 72/77 ها)عاليق انتزاعي(. باز بودن نسبت به تجربه0
 72 8 20/5 45/74 ها)غير متعارف بودن(. باز بودن نسبت به تجربه2

 71 0 57/2 22/6 . خالقيت )تفكر واگرا(8
 06 57 20/6 25/22 جي(. خالقيت )خالقيت خود سن1

 21 2 28/72 87/22 هاي روزمره(. خالقيت )خالقيت در رفتار6
 55 5 52/74 52/70 . خالقيت )پيشرفت خالقانه(1

 22/70 75/6 47/2 24/77 . هوش)گنجينه لغات(74
 20/70 20/1 77/2 11/74 . هوش )فراخناي ارقام(77

 75/70 28/6 02/5 54/77 . هوش )اطالعات(75
 61/72 57/1 20/5 16/74 . هوش )درک و فهم(72

 81/72 57/1 75/2 42/77 . هوش )طراحي با مكعب ها(70
 02/72 18/1 12/5 72/77 . هوش )تنظيم تصاوير(72

 

( همبستگی پیرسون بین همه متغیرهای پفژوهش نشفان داده شفده اسفت. همفان     2در جدول )
ابعاد یفک سفازه همبسفتگی بفاالیی وجفود      طور که در این جدول نشان داده شده است، بین 

باشفد. بفرای مثفال،    های پژوهش مفی نامهها و پرسشسازه آزموندارد که تایید کننده روایی
برقفرار اسفت کفه همبسفتگی      55/1اطالعات همبستگی پیرسفون  بین دو برعد سرعت پردازش

ی همبسفتگی بفاالیی   عملکالمی با یکدیگر و ابعاد هوشباشد؛ و یا بین ابعاد هوشباالیی می

 برقرار است.  

 (: همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش2جدول )

 72 70 72 75 77 74 1 6 1 8 2 0 2 5 7 متغير
. آزمون پردازش 7

               7 (ZVTاطالعات )

. آزمون پردازش 5
 (KDTاطالعات )

22/4
** 7              

. باز 2
             7 /.71 /72 بودن)زيباشناخت(

. باز 0
بودن)عاليق 

 علمي(
72./ 72./ 22 ./

** 7            
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. باز بودن )غير 2
/. 82 /.78 /.72 متعارف بودن(

** 
21 ./
** 7           

. خالقيت )تفكر 8
 واگرا(

27 ./
** 

21 ./
** 52./ 25 ./

** 
26 ./
** 7          

. خالقيت 1
)خالقيت خود 

 سنجي(
52./* 51 ./

** 
02 ./
** 

02 ./
** 

20 ./
** 20/** 7         

. خالقيت 6
هاي )رفتار

 روزمره(
22 ./
** 

27./
** 

21./
** 

05./
** 

58./
** 

52./* 22/
** 

7        

. خالقيت 1
)پيشرفت 
 خالقانه(

57./* 51./
** 

02./
** 

01./
** 

02./
** 

50./* 87/
** 

87/
** 

7       

74 ..
هوش)گنجينه 

 لغات(
71./ 50./

* 
02./
** 

71./ 58./
** 

51./
** 

22/
** 

02/
** 

02/
** 

7      

. هوش 77
/.54 */.54 )فراخناي ارقام(

* 
72./ 42./ 75./ 57./* 72/ 52/

* 
22/
** 

25/
** 

7     

. هوش 75
/.58 /.71 )اطالعات(

** 
72./ 52./

* 
72./ 25./

** 
21/
** 

51/
** 

05/
** 

15/
** 

28./
** 

7    

. هوش )درک 72
/.57 /.78 و فهم(

* 
20./
** 

72./ 57./
* 

78./ 22/
** 

20/
** 

27/
** 

15/
** 

02./
** 

82./
** 7   

. هوش 70
 )طراحي مكعبها(

51 ./
** 

52./
* 

42./
. 72./ 75./ 22./

** 
71/ 55/

* 
52/
* 

04/
** 

56./
** 

05./
** 

05 ./
** 

7  

. هوش 72
/. 51 */.55 )تنظيم تصاوير(

** 
41./ 72./ 78./ 05./

** 
57/
* 

58/
** 

56/
** 

02/
** 

01./
** 

00../ 

** 
20 ./
** 

06 ./
** 

7 

 (٭٭>P 11/1دار است) درصد معنی 1همبستگی در سطح  ٭٭

 (٭>P 15/1دار است) درصد معنی 5همبستگی در سطح ٭

متبلور، باز بودن نسفبت بفه تجربفه   سیال، هوشکلی، هوش( همبستگی بین هوش3در جدول)

طور که در ایفن  انها، و سرعت پردازش اطالعات با ابعاد خالقیت نشان داده شده است. هم
دار شود، رابطه بین ابعاد خالقیت با ابعاد هوش و پردازش اطالعات معنفی جدول مشاهده می

سیال و تمام ابعاد خالقیت همبستگی مثبت برقرار اسفت،  چنین بین هوش(. هم>11/1pاست)

ال سفی ( را در بین ابعاد خالقیت، با هفوش 36/1خالقانه باالترین ضریب همبستگی)و پیشرفت
درصفد معنفی   1متبلور با خالقیفت در سفطح   دارا است؛ هر چندکه همبستگی بین ابعاد هوش

سیال با ابعاد خالقیت است. نکته مهمفی  دار است. در کُل این رابطه کمتر از رابطه بین هوش
پردازش اطالعات بفا تفکفر واگفرا    که در این جدول وجود دارد، این است که رابطه سرعت

 ز رابطه بین سرعت پردازش اطالعات با سه برعد دیگر خالقیت است.  ( باالتر ا31/1)



 88/ يابي روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور...مدل

 

اطالعات با پردازشها، و سرعت(: همبستگی نمرات بین ابعاد هوش، باز بودن نسبت به تجربه3جدول )
 خالقیت

هاي خالقيت در رفتار خالقيت خود سنجي تفكر واگرا متغير
 پيشرفت خالقانه روزمره

 ** 28/4 ** 22/4 * 55/4 ** 22/4 . هوش سيال7

 ** 56/4 * 50/4 ** 27/4 ** 58/4 . هوش متبلور5

 ** 25/4 ** 51/4 ** 51/4 ** 56/4 . هوش كل2

 * 52/4 ** 58/4 71/4 ** 20/4 .پردازش اطالعات0

 ** 08/4 ** 28/4 ** 21/4 ** 22/4 .باز بودن به تجربه ها2

 (٭٭>P 11/1دار است) درصد معنی 1همبستگی در سطح  ٭٭

 (٭>P 15/1دار است) درصد معنی 5همبستگی در سطح ٭

به منظور بررسی سوال اول پژوهش از مفدل یفابی معفادالت سفاختاری اسفتفاده شفد. چفون        

تفوان  های زیادی دارد، بفرای مثفال نمفی   های رگرسیون معمولی محدودیتاستفاده از روش
بفین را در  بفین متغیرهفای پفیش   متغیرها را به صورت مکنون در نظر گرففت و یفا همبسفتگی    

ساختاری اقدام به این کفار شفد.   معادله رگرسیون منظور کرد، بنابراین با استفاده از معادالت
( مشفاهده مفی  1طور که درشکل )( نشان داده شده است. همان1نتیجه رگرسیون در شکل )

مفی  51/1برابر  ها بر روی خالقیتگردد، وزن رگرسیون استاندارد باز بودن نسبت به تجربه

(، ایفن وزن رگرسفیون در قیفاس بفا     >11/1pباشد)داری میدرصد معنی 1باشد که در سطح 
اطالعات پردازشباشد. برای مثال وزن رگرسیون استاندارد سرعتها بسیار باال میسایر وزن

باشد. نکته جالب این تحلیفل  دار میدرصد معنی 1که در سطح  25/1بر روی خالقیت برابر 
 دار هوش منتج نشدند.بینی معنیسیال و متبلور به پیشین بود که هوشا
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اطالعات، باز بودن پردازشمتبلور، سرعتسیال، هوشبینی خالقیت بر اساس هوش(: پیش1شکل )
 هانسبت به تجربه

 

های برازش مدل پیش بینی پیشنهادی نشان داده شده است. همفانطور  ( شاخصه1در جدول )

تفا   1های برازش با مقدار قابل قبول برای مفدل  گردد، شاخصجدول مالحظه می که در این
 1حدی فاصله دارد که نشاندهنده این است که این مدل برای پفیش بینفی خالقیفت از روی    

دار خالقیفت توسفط   متغیر نامبرده مدل نسبتا ضعیفی است، دلیل این امر عدم پیش بینی معنی

 هوش سیال و هوش متبلور است.

 های برازش مدل تجربی با مدل نظری(: شاخصه4جدول)
هاي شاخص

 برازش
 RMR GFI CFI RMSEA NFI درجه آزادي خي دو

 168/4 724/4 107/4 625/4 540/5 65 42/642 7مدل 

 620/4 /.751 /.627 /.662 12/7 81 202/262 5مدل 
 
 621/4 770/4 617/4 617/4 88/4 81 884/617 2مدل 

 --- دارغيرمعني بولمقدار قابل ق
نزديک 

 صفر
باالي 

1/4 
 1/4باالي  46/4كمتر از  1/4باالي 

برای پاسخ گویی به سوال دوم پژوهش از سه نشانگر تفکر واگرا استفاده شد. همانطور کفه   



 88/ يابي روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور...مدل

 

نشان داده شده است، بار عاملی تفکر واگرا بر روی هر سه نشانگر بسیار باالست  2در شکل 

های خوبی برای تفکر واگرا محسوب باشد که این سه نشانگر شاخصکه نشاندهنده این می
ها دهند که مجددا باز بودن نسبت به تجربهشوند. نگاهی به ضرایب استاندار هم نشان میمی

دار درصد معنی 1( که در سطح 58/1بیشترین وزن رگرسیونی را بر روی تفکر واگرا دارد )

داری را عت پردازش اطالعات وزن رگرسفیونی معنفی  باشد. همچنین مانند مدل قبلی سرمی
(. نکته مهمی که در این مدل وجود دارد ایفن اسفت کفه در    18/1بر روی تفکر واگرا دارد )

( کفه در  11/1این مدل هوش سیال وزن رگرسیونی نسبتا زیادی بر روی تفکفر واگفرا دارد )  
فکفر واگفرا دارد. همچنفین    دارد است ولی هوش متبلور تاثیر منفی در تدرصد معنی 1سطح 

هفای بفرازش   های برازش گویای این است کفه ایفن مفدل دارای شفاخص    نگاهی به شاخص
توان از روی چهفار متغیفر هفوش سفیال، هفوش متبلفور، سفرعت        می ونسبتا قابل قبولی است 

 ها، به پیش بینی تفکر واگرا پرداخت.پردازش اطالعات، و باز بودن نسبت به تجربه

 

پیش بینی تفکر واگرا از روی چهار متغیر هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن نسبت به (: 2شکل )
 ها و سرعت پردازش اطالعاتتجربه

 
برای پاسخ گویی به سوال سوم پژوهش مدل پیشنهادی این بود که تفکر واگرا را از آزمون 

(. 3هفای خفود سفنجی خالقیفت اسفتفاده شفود )شفکل        خالقیت حیف کفرده و از شفاخص  
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نشان داده شده است، بار عاملی خالقیت خفود سفنجی بفر روی سفه      3همانطور که در شکل 

هفا از  های مفیکور و نشفانگر  باشد که گویای این است که خرده مقیاسنشانگر نسبتا باال می
تفوان  باشند. نکته بسیار مهمی که از این مفدل مفی  همبستگی باالیی با یکدیگر برخوردار می

هفا بفه عنفوان بهتفرین نشفانگر      است که مجددا باز بفودن نسفبت بفه تجربفه    استنباط کرد، این 

/.( در 52)وزن رگرسفیونی اسفتاندارد برابفر     کفه بفا   شفود خالقیت خود سنجی محسوب مفی 
دار است و همچنین سرعت پردازش اطالعفات دارای وزن رگرسفیونی   درصد معنی 1سطح 

باشد. نکتفه قابفل   دار میمعنی درصد 1/. بر روی خالقیت خود سنجی است که در سطح 22
داری بفر  تامل در این مدل این است که هوش متبلور دارای وزن رگرسفیونی بیشفتر و معنفی   

باشفد  دار میدرصد معنی 1روی خالقیت خود سنجی است و این وزن رگرسیونی در سطح 
دار نیسفت.همچنین  ولی وزن رگرسیونی هوش سفیال بفر روی خالقیفت خفود سفنجی معنفی      

های برازش این مدل نیز تاحدی بفه  دهد که شاخصهای برازش نیز نشان میشاخص بررسی

 مدل برازش یافته نزدیک است.

 

(: پیش بینی خالقیت خود سنجی از روی چهار متغیر هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن به 3شکل )
 ها و سرعت پردازش اطالعاتتجربه

 بحث و نتیجه گیری
ل علّی جهت تبیین سازه خالقیت بر اسفاس متغیرهفای مکنفون    هدف این پژوهش تدوین مد



 909/ يابي روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور...مدل

 

هفا در  هوش سیال، هوش متبلور، سفرعت پفردازش اطالعفات و بفاز بفودن نسفبت بفه تجربفه        

های دولتی شهر تهران بود. نتیجه ایفن پفژوهش نشفان داد کفه بفاز بفودن       دانشجویان دانشگاه
ی خالقیت، به عنوان یفک متغیفر   ها به عنوان یک عامل شخصیتی در پیش بیننسبت به تجربه

کند. امفا تفاثیر سفرعت پفردازش اطالعفات در پفیش بینفی خالقیفت         پیش بین قوی عمل می

متوسط بود. نکته مهم این پژوهش این بود که هوش سفیال و متبلفور بسفته بفه نفوع سفنجش       
ش بفین  خالقیت تاثیر متفاوتی بر خالقیت داشتند؛ هنگامیکه از تفکر واگرا به عنوان متغیر پفی 

و معادل خالقیت استفاده شد هوش سیال پیش بین مثبت و قوی خالقیت بود و هنگامیکفه از  
های خود سنجی به عنوان نشانگر خالقیت استفاده شد، هوش متبلور نقفش قفوی   پرسش نامه

در پیش بینی خالقیت داشت. با توجفه بفه اینکفه ادبیفات پفژوهش در زمینفه رابطفه هفوش و         
نقیض زیادی را به همراه داشته و اکثر تحقیقات صورت گرفته در ایفن  خالقیت نتایج ضد و 

هفای همبسفتگی پیرسفون بفه بررسفی      حوزه عمدتا از روی متغیرهای مشاهده شده و با روش

هفا احتمفاال بفه کفم     اند، نتایج بدست آمفده از ایفن روش  رابطه بین هوش و خالقیت پرداخته
بینی طرف دیگر نقش متغیرهای بنیادی در پیشبرآورد کردن این رابطه منجر شده است. از 

پفردازش اطالعفات( در   ها و سفرعت واریانس نمرات خالقیت )نظیر باز بودن نسبت به تجربه
های جدید مورد توجه بوده که در این تحقیق با عمق بیشفتری بفه   ادبیات پژوهش و پژوهش

این بود که از آزمفون  بررسی این روابط پرداخته شد. یکی از نکات برجسته پژوهش حاضر 

دهفد اسفتفاده شفد، کفه     سیال و متبلور به دسفت مفی  گیری جامعی از هوشوکسلر که اندازه
هفای متنفوع   سازد؛ همچنین از سنجههای قبلی را مرتفع میهای پژوهشبخشی از محدودیت

 پردازش اطالعات استفاده شد. گیری خالقیت و سرعتبرای اندازه
ها برعدی از شخصیت است کفه نرفیفت ففرد را بفرای یفادگیری      باز بودن نسبت به تجربه

دهد. این برعفد از شخصفیت بفرای    های تازه و نو نشان میمطالب جدید و گشودگی به تجربه

کارهای خالقانه ضرورت دارد. بدون داشتن این ویژگی مهفم شخصفیتی احتمفاال کارهفای     
همانطور کفه قفبال نیفز     (.2113شایلز، و  1های نو بسیار سخت است)باتیزخالقانه و تولید ایده

مطالعه ادبیات گسترده در سه حوزه خالقیت، هوش و باز بودن نسفبت بفه تجربفه    اشاره شد، 
نشان داده است که چگونه این سه حوزه با یکدیگررابطه دارنفد. مطالعفه شخصفیت یکفی از     

از بودن نسفبت بفه   (. سازه ب2116ها در علم خالقیت است )بتی و فورنهام، ترین حوزهقدیمی
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ها هم از لحا  نظری و هم از لحفا  نتفایج حاصفل از مطالعفات همبسفتگی بفا هفوش        تجربه

، ؛ فورنهفام،  1331و دییفری،   2؛ برانفد، اگفان  1333، 1رابطه دارد )آستین، دییری، و گیبسون
(. 1335، 4، هولند، دولینجر، هولند، و مفک دونالفد  1333، 3، هاریس، ورنون و جانگ1336
ترین رابطه را ازبین پنج عامل شخصیت هفم بفا هفوش )دی    ودن نسبت به تجربه نزدیکباز ب

( دارد، و هفوش و  2113( و هم بفا خالقیفت )سفیلویا، نوسفبائوم و همکفاران،      2116، 5یانگ
؛ کفیم،  2115خالقیت هم به نوبفه خفود حفداقل بطفور متوسفط بفا هفم رابطفه دارنفد )کفیم،           

(.تحقیقات اخیر خالقیت، برپنج عامل بزرگ شخصیت 2111، 6کراموند، و وان تاسل باسکا
انففد ای از تحقیقففات را در ایففن قالففب سففازماندهی کففردهمتمرکففز شففده و مجموعففه پیچیففده

(.باز بودن نسبت به تجربه، یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت است، کفه در  1338، 7)فیست
غیفر خالقیفت را در   شفود  ایفن مت  بینی خالقیت عامل بسیار مهمی محسفوب مفی  تبیین و پیش

( و سفطوح تحلیلفی   1338، های وسیعی نظیر هنر، علوم تجربی، و علوم انسفانی )فیسفت  حوزه

کنفد  های خالقانه پفیش بینفی مفی   های تفکر خالا، اهداف، و فعالیتای نظیر سبکگسترده
 ;2118؛ سففیلویا و همکففاران، 1336، والکففر، و بففرویلس، 8؛ کینففگ2113، )فیسففت و بففارون

(. چهففار حففوزه دیگففر پففنج عامففل بففزرگ شخصففیت )روان      2111و پریتففز،  9ولفففرادت
کننفد،  بینی میپییری( خالقیت را کمتر پیششناسی، توافقرنجورخویی، برونگرایی، ونیفه

ها همبستگی مثبت )به عنوان مثال، برونگرایفی(  رسد برخی از حوزههر چند اغلب به نظر می

(. همچنفین  2116سی( با خالقیت دارند )بتی و فورنهفام،  شناو یا منفی )به عنوان مثال، ونیفه
افراد خالا به عنوان افرادی با انگیفزه کفه در جسفتجوی شفرایط و تکفالیف جدیفد هسفتند        

(، و 1333، 11؛ سیلوسففترو1336انففد )مارتینففدل، اندرسففون، مففور، و وسففت،  توصففیف شففده
هفا مشفخص شفده    ربفه ها بعنوان شاخصی از باز بفودن نسفبت بفه تج   خالقیت در این پژوهش

ها با خالقیت مفرتبط اسفت،   ( معتقد است که باز بودن نسبت به تجربه1383کرا )است. مک

تواند یک شفاخص بفرای سفازه بفازبودن نسفبت بفه       دهد که خالقیت میو همچنین نشان می
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اند که دو صفت شناخته شده از پنج عامل بزرگ ها باشد. بعضی از محققان نشان دادهتجربه

شوند )سفیلویا و  به عنوان باالترین عوامل)فرا صفات، یا دو بزرگ(، رده بندی می شخصیت
پفییری اسفت کفه    (.یکی از این صفات بفزرگ انعطفاف  2116، دی یانگ، 2118همکاران، 

به کفاوش و   ''شامل باز بودن نسبت به تجربه و برونگرایی است، که منعکس کننده گرایش 

اسفت. و دیگفری ثبفات     "در رفتفار و هفم در شفناخت     پییری با تازگی، هفم تعامل انعطاف
شناسفی، و ثبفات عفاطفی)روان رنجورخفویی( تشفکیل شفده       است، که از سازگاری، ونیففه 

تمایفل بفه حففب ثبفات و جلفوگیری از اخفتالل در ابعفاد عفاطفی،         »است ، که نشفان دهنفده   
 (. 2116است )دی یانگ،  "اجتماعی، و انگیزشی 

هفای متغیفر مکنفون اثفرات     ( در مفدل 2113ائوم و همکفاران ) در پژوهشی سفیلویا، نوسفب  
هفای  باالیی از باز بودن نسبت به تجربه و اثفرات بسفیار کمفی در چهفار حفوزه دیگفر عامفل       
تفرین  شخصیتی برای خالقیت نشان دادند.آنها نشان دادند که باز بودن نسبت به تجربه اصلی

پفییری  طوح مرتبفه بفاالتر، انعطفاف   عاملی است که با خالقیفت رابطفه دارد.همچنفین در سف    
بینی کرد و عامل ثبات تنها چند اثفر  های خالقیت پیشنمرات باالتری را تقریبا در همه جنبه

معنادار داشت.همچنین معلوم شده است که بین دو متغیر هوش و باز بودن نسفبت بفه تجربفه    
، 1؛ موتفافی 1521پرموزیفک و همکفاران؛   -ای وجفود دارد)چفامورو  همبستگی قابل مالحظه

هفا معلفوم   ای از بزرگساالن، باز بودن به تجربفه (. بویژه، در نمونه2113، 2فورنهام، و کرامپ

( تفا  2113)موتافی و همکفاران؛   =r. 15ای در حدود شده است ، که همبستگی قابل مالحظه
12r=. بفر  ( بفا هفوش دارد. در فراتحلیلفی کفه     1335، )هولند، دولینجر، هولند، و مک دوالند

هفای مختلفف هفوش و    ( به بررسی مقیاس1333) 3مطالعه بود، آکرمن و هگستاد 135اساس 
شخصیت پرداختند. محققان رابطه بسیار ضعیفی را بفین هفوش سفیال و بفاز بفودن نسفبت بفه        

ها همبستگی باالیی ها پیدا کردند در حالی که هوش متبلور با باز بودن نسبت به تجربهتجربه

برعفدی بفرای   ( از یفک مجموعفه آزمفون اسفتعداد چنفد     2111مکارانش )و ه 4داشت. آشتون
سیال و هوش متبلور و شخصیت استفاده کردند. آنها به این نتیجه رسیدند کفه  سنجش هوش

ها و هوش سفیال رابطفه متوسفط ولفی بفین بفاز بفودن نسفبت بفه          بین باز بودن نسبت به تجربه

                                                                                                                                                       
1. Motafi 
2. Cramp 
3. Heggestad 
4. Ashton 



 3131، شمارة شانزدهم، تابستان چهارمگیری تربیتي، سال فصلنامة اندازه/  024

 

024 

قیقفات دیگفر معلفوم شفد کفه بفاز بفودن        ها و شخصیت رابطه قوی وجود دارد. در تحتجربه

کفه پفیش بفین    ها پیش بین قدرتمنفدی بفرای هفوش متبلفور اسفت، در حفالی      نسبت به تجربه
(. به منظور تبیین رابطه بفین بفاز بفودن    2113، شیلدز، 1باشد)بتیزضعیفی برای هوش سیال می

انفد کفه   رده( اخیرا بحث کف 2111پرموزیک و فورنهام )-ها و هوش، چامورونسبت به تجربه

ها به ویژه در حفوزه دانفش بفازی    برخی از صفات شخصیت نقش مهمی در اکتساب مهارت
ها احتماال منجر به همفت گماشفتن در فعالیفت   کند. در حقیقت، باز بودن نسبت به تجربهمی

هفای شفناختی   شود، که به نوبه خود، باعث قوی شدن رشد توانفایی های سودمند عقالنی می
هفا احتمفاال برخفی از تغییفرات     شناسان تحولی، باز بودن نسبت به تجربهر روانشود. از نظمی

کنفد. ففردی   های مربوط به سن را در هوش سیال و متبلور به خوبی تبیفین مفی  سنی و تفاوت
هفایی  ها است با احتمال بیشتری در فعالیتکه دارای نمره باالیی در باز بودن نسبت به تجربه

سفیال و  این فعالیت در طفول زمفان منجفر بفه سفطوح بفاالی هفوش        گمارد، ونوین همت می

(. رابطفه بفین بفاز بفودن نسفبت بفه       2115پرموزیفک و همکفاران،   -شود )چفامورو متبلور می
ها و هوش در طی سالهای گیشته مورد تحقیق قرار گرفته است. مفک کفرا و کوسفتا    تجربه

دهنده انعکاس هوش در شخصفیت  نها نشا( معتقد هستند که باز بودن نسبت به تجربه1333)
( عنفوان  2111، به نقل از هفاریس،  1365است، که به دنبال موقعیت مطرح شده توسط کتل)

، به نقفل  1361شد، همچنین هوش ممکن است نماینده یک عامل شخصیتی باشد )آلپورت، 

جربفه  کند که باز بودن نسبت به ت( بر این نکته تاکید می1331(. مک کرا )2111از هاریس، 
ابفداع   NEO-PI-Rبیشتر مربوط به عالیق هوشی است تا توانایی هوشی. در حالی که آزمفون  

، 1313( مجفددا کارهفای کتفل )   1383(، مک کرا و کوستا )1332شد )کوستا و مک کرا، 
1315a ،1315b       را ارزیابی کردند در اوایل کفار لغفوی دربفاره شخصفیت بفرای اسفتخراج )

دسفت  هتر از عامل هوش بود از طریق مطالعفات واژگفانی بف   تردهپنجمین عاملی که بسیار گس

(. پنجمین عامل مک کرا به عنوان باز بودن نسفبت بفه تجربفه    2118و همکاران،  2آمد )جان
شففناخته شففد کففه شففامل صفففاتی ماننففد هففوش، کنجکففاوی، آزادمنشففی سیاسففی، تخیففل، و   

هفای بفاز بفودن نسفبت بفه      بهشناختی است. امروزه، صفاتی که جنحساسیت هیجانی و زیبایی
هفا، و  دهند عبارتند از  تخیل، زیبایی شناسفی، احساسفات، اعمفال، ایفده    تجربه را تشکیل می
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عنوان مثفال  هها بر خالقیت بنتیجه پژوهش حاضر در زمینه تاثیر باز بودن نسبت به تجربه 
 3(؛ فیسفت 1333فورنهفام ) (؛ 2111) 2(؛ جفورج و ژو 2111و پریتفز )  1های وولفرادتبا یافته

( و... همسففویی دارد. بففرای مثففال وولفففرادت و پریتففز  1333) 4(؛ سففولدز و وایالنففت1338)

ای با استفاده از سه مقیاس خالقیفت، رابطفه بفین خالقیفت و شخصفیت را      ( در مطالعه2111)
ت بفه  کننده برای خالقیت، باز بفودن نسفب  بینیبررسی کردند. نتایج نشان داد که بهترین پیش

( با عنوان بفاز بفودن نسفبت    2111ها بود. همچنین در تحقیقی که توسط جورج و ژو )تجربه
شناسی و رفتفارخالا در محفیط کفار انجفام دادنفد، نتفایج نشفان داد کفه         ها و ونیفهبه تجربه

های بفاالیی دارنفد. همچنفین    رود که افراد باز بودن نسبت به تجربهرفتارخالا زمانی باال می
ویلش بفرای سفنجش    -( با استفاده از مقیاس هرنر بارون1333یقی که توسط فورنهام )در تحق

( صورت گرفت، نتایج نشان داد که بفاز  NEO-PIخالقیت و آزمون پنج عامل شخصیت نوو)

 دار خالقیت است. کننده معنیبینیها، پیشبودن نسبت به تجربه
هفوش در خالقیفت تفا حفدودی بفا      همانطور که در بیان مساله به آن پرداخته شد، نقفش  

تناقض همراه است. هوش یکی از متغیرهای تفاوت ففردی اسفت کفه بفه کفرات در ادبیفات       
ای کفه در ایفن   رغفم تحقیقفات چنفدین سفاله    است؛ و علی قرار گرفتهخالقیت مورد بررسی 

اشفاره بفه    حوزه صورت گرفته است، هنوز هم رابطه خالقیت با هوش بحث برانگیفز اسفت.  

خالقیت و هوش به چندین دلیل مهم است. اگر خالقیت خیلی مشابه هوش باشفد کفه   رابطه 
افراد خیلی خالا بتوانند با استفاده از یک آزمون هوش قبال مشفخص شفده باشفند، اجفرا و     

ای بوده و بنابراین نیازی به این کار نخواهفد بفود. اگفر خالقیفت     آزمون خالقیت کار بیهوده
این ما نیاز به سنجش خالقیت بفه طفور مسفتقل از سفنجش هفوش      مستقل از هوش باشد، بنابر

هفای تحقیفق   تفرین حفوزه  خواهیم داشت. مطالعه رابطه بین هوش و خالقیت یکی از قفدیمی 

( در هفر دو  1363خالقیت است، و علّت این تحقیقات احتمفاال بفه کفار برجسفته گیلففورد )     
پایینی را بین هوش و خالقیت  سنجی در کل رابطه متوسطگردد.تحقیقات روانحوزه بر می

هفای  گیفری آزمفون  ( که این رابطه بسته به طبیعت اندازه31/1تا  11/1اند)بین گزارش کرده

                                                                                                                                                       
1. Wolfradt 
2. Zhou 
3. Feist 
4. Soldz&Vaillant 
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(. بفا  2115کند )برای مثفال، کفیم،   هوشی و خالقیت و دامنه هوش در نمونه تحقیق تغییر می

القیت بسیار نفاچیز  اند که رابطه بین هوش و خاین حال، برخی از مطالعات قدیمی نشان داده
 151( در مفورد  1365است. بهترین مثال در این مورد مربفوط بفه تحقیفق واالچ و کوگفان )    

تحصفیلی  مقیاس هوشفی و پیشفرفت   11مقیاس خالقیت با  11کودی است. در این مطالعه، 

های خالقیت که شامل تفکر واگرا نظیر آزمفون  داری را نشان ندادند.آزمونهمبستگی معنی
هفای خالقیفت   شوند، نوعا همبستگی باالتری با هوش دارند، نسبت به آزمونعید میتداعی ب

های کاربردهای جایگزین )برای مثال، پریکفل،  شوند، نظیر آزمونکه شامل تفکر واگرا می
( انجفام شفد، تفورنس بفه ایفن      1335(. در تحلیلی که توسط تورنس)2116هولینگ، و وایز، 

طور جزئی با هم مرتبط هسفتند. تحقیقفی کفه چنفد سفال      بهنتیجه رسید که هوش و خالقیت 
قبل با استفاده از فراتحلیل صورت گرفت نشان داد که رابطه بفین هفوش و خالقیفت حفدود     

(. هر چند که معدود تحقیقاتی رابطه بفین هفوش و خالقیفت را    2115باشد )کیم، می 131/1

انفد، امفا در سفالهای    قفرار داده همانند تحقیق حاضر از طریق متغیرهای مکنون مورد بررسی 
مند به بررسی این رابطه از طریفق معفادالت  های آماری محققان عالقهاخیر با پیشرفت روش

هفای پفژوهش واالچ و   ( بفا داده 2118انفد. در تحقیقفی کفه توسفط سفیلویا )     ساختاری شفده 
یجه دست یافت ساختاری انجام شد، سیلویا به این نت( و با استفاده از معادالت1365کوگان )

یابفد کفه ایفن رابطفه     ( ارتقا مفی 21/1که مقدار رابطه بین هوش و خالقیت به مقدار )بتا برابر 

( است. نتفایج پفژوهش حاضفر نشفان داد     2115باالتر از همبستگی گزارش شده توسط کیم)
که رابطه هوش و خالقیت احتماال تحت تاثیر نوع ابزار به کفار رفتفه بفرای سفنجش ایفن دو      

دسفت  کار رفته برای تحلیل این رابطه است. ولی اندازه رابطه بفه و همچنین نوع ابزار بهسازه 
شود. یکفی  ساختاری احتماال به بیش برآوردن کردن رابطه منجر میآمده از طریق معادالت

ساختاری منجفر بفه بیشفتر شفدن رابطفه هفوش و       های معادالتاز دالیلی که استفاده از روش

یفابی  شفود ایفن اسفت کفه مفدل     با همبستگی پیرسفونی ایفن رابطفه( مفی     خالقیت )در مقایسه
گیری کفه در  ساختاری فارغ از مشکالت ناشی از عدم در نظر گرفتن خطای اندازهمعادالت

عبفارت  پردازد بهآید، به بررسی این رابطه میهای آماری بوجود میرگرسیون و سایر روش
کند. نتیجه بدست آمفده از پفژوهش حاضفر،    م میدیگر سهم خطا را از رابطه بین متغیرها ک

نتایج تحقیقات صورت گرفته در این حوزه را که از طریق ضریب همبسفتگی و بفا تکیفه بفر     
کشد )بفرای  گیری درصدد بررسی این رابطه بودند، به چالش میهای کالسیک اندازهروش
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؛ فورنهام و 2118ختیار، ؛ فورنهام، و ب2115؛ کیم، 2115مثال، کارسون، پترسون، و هیگینز، 

ایفن  ( همسفو اسفت.   2118(. نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش سفیلویا ) 2118همکاران، 
هفای متمفایزی   دست آمده گویای این نکته مهم اسفت کفه هفوش و خالقیفت سفازه     هنتیجه ب

عنوان پیش نیفاز بفرای خالقیفت بفه     نیستند و ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. هوش به

ویفژه در  شفود. بفه  ای برای خالقیت محسوب مفی عبارت دیگر، هوش پایهآید، بهحساب می
توان به ابتکارات جدید دست زد، چرا که آففرینش  حوزه علوم، بدون داشتن هوش باال نمی

نظریات علمی جدید به توان هوشی بسیار باالیی نیاز دارد و بفدون داشفتن هفوش بفاال نمفی     
نتیجه ایفن پفژوهش بفا تحقیقفی کفه اخیفرا توسفط پریکفل، ورمفر،          توان خالا بود.همچنین 

باشد. آنها نشان دادندکه رابطه بین هوش و خالقیت ( انجام دادند، همسو می2111اسپینات )
در ادبیات فعلی هنوز هم پر از مناقشه است. به همین خاطر آنها در مطالعفه خفود، تاکیفد بفر     

باشفد. نتیجفه ایفن    ، که اسفتدالل و تفکفر واگفرا مفی    ای هر دو سازه داشتندبرعد اصلی و هسته

پریکل و  (2118)کیم (2111)چاو و همکاران (2111)نوسبائوم و سیلویا  پژوهش با پژوهش
باشفد. در کفل نتیجفه ایفن تحقیفق      ( همسفو مفی  2115اسالیف و همکاران، (2116)همکاران

ته باشفد و بتوانفد مسفائل    نشانگر این نکته مهم است که الزمه اینکه فرد بتواند خالقیفت داشف  
اطالعفات بفاالیی نیازمنفد    پفردازش های بدیع حل کند به هوش و سفرعت حلدشوار را با راه

است. به زعم محققان مهمترین عامل تناقض در رابطه بین هفوش و خالقیفت، بسفته بفه نفوع      

باشفد. همفانطور کفه نتیجفه     سنجش آنها و نوع آزمفون آمفاری بکفار رفتفه در پفژوهش مفی      
رود، ش حاضر نشان داد، زمانی که تفکر واگرا بفه عنفوان نشفانگر خالقیفت بکفار مفی      پژوه

هوش سیال پیش بین قدرتمندتری نسبت به هوش متبلور در پیش بینی تفکر واگرا محسفوب  
شود. علت این مساله این است که هوش سیال قدرت تولید و پتانسیل فراخنفای توجفه را   می

هفای بفدیع بپفردازد. ایفن در     سازد تا در زمان کوتاهی به راه حلبرد و فرد را قادر میباال می

هفای روزمفره خالقیفت بفه     حالی است که زمانی که از نمرات خالقیت خودسنجی و فعالیت
تفری نسفبت   شود، هوش متبلور به عنوان پیش بین قدرتمندعنوان مقیاس خالقیت استفاده می

به زعم محققان دلیل این مساله این اسفت   کند.به هوش سیال در پیش بینی خالقیت عمل می
هفای  که افرادی که از دانش متبلور باالیی برخوردار هستند اطالعات زیادی در انواع فعالیت

های باالیی نیز برخفوردار باشفند در   هرنری دارند و در صورتی که از باز بودن نسبت به تجربه
ش حاضفر بفا پفژوهش سفیلویا و     کننفد. نتیجفه پفژوه   کارهای هرنری و خالقانه مشارکت مفی 
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سفیال در تمایفل بفه پیفدا     ( همسویی دارد.این محققان به بررسی نقفش هفوش  2111ساندرز )

هفای گیشفته، اففرادی    کردن چیزهای جالب پرداختند. آنها عنوان کردند همگام با پژوهش
ردن سیال نمرات باالتری دارند بیشتر به شعر و تصاویر عالقمند هستند. پیفدا کف  که در هوش

این ارتباط میان دو حوزه، دامنه شعر کالمی و دامنه تصویری هرنر نشفان داد کفه ایفن رابطفه     

سیال، تقریبا متوسط بودنفد، کفه نشفان دهنفده     قوی است. عالوه بر این، اندازه اثرهای هوش
شناسفی  سفیال سفزاوار توجفه بیشفتر محققفان در روان     های فردی در هوشاین بود که تفاوت

سیال، پنج عامل شخصفیت، و عالقمنفدی بفه اشفعار     آنها در این پژوهش هوشعالیق است. 
های متغیرمکنون نشفان دادندکفه هفوش    گیری کردند. مدلمعاصرو هرنرهای بصری را اندازه

کنفد، حتفی زمفانی کفه بفاز بفودن نسفبت بفه         بینفی مفی  سیال عالقه به شعر و تصاویر، را پیش
ینی کننده باشند. آنها در کل به ایفن نتیجفه رسفیدند    بها و جنسیت نیز جزء عوامل پیشتجربه

(، در پژوهشفی بفه   2118) 1سفیال و عالیفق، قفوی اسفت. همچنفین کفیم      که رابطه بین هفوش 

هفای ضفریب هوشفی و تفکفر     بررسی فرا تحلیل رابطه بین پیشرفت خالا و نمفرات آزمفون  
و پیشفرفت هفای هوشفی   واگرا و همچنین به بررسی ضریب همبسفتگی بفین نمفرات آزمفون    

تبدیل شده فیشر، از نظفر آمفاری معنفادار بفود. در ایفن       Zخالا پرداخت. ضریب همبستگی
( =216/1rخفالا ) مطالعه رابطه معنادار باالیی بفین نمفرات آزمفون تفکفر واگفرا و پیشفرفت      

( وجفود  =163/1rهوشفی و پیشفرفت خفالا )   های ضفریب نسبت به رابطه بین نمرات آزمون

هفای تفکفر   های موجود در آزموندر ضریب همبستگی بوسیله تفاوتها داشت. این تفاوت
دار، برای آزمفون شد. اثر معنیهای خالقیت تبیین میواگرا، پیشرفت خالا، و خرده مقیاس

خفالا را بهتفر از دیگفر    های تفکر واگرا نشان داد که آزمون تفکر خالا تورنس، پیشفرفت 
کند. همچنفین نتیجفه پفژوهش حاضفر بفا      بینی میهای تفکر واگرا در این مطالعه پیشآزمون

( همسو است، این محققان نشان دادند 2113(؛ شایلز و باتیز )2118پژوهش شپارد و ورنون )

داری وجفود  های مختلف سرعت پردازش اطالعات و هوش اندازه اثفر معنفی  که بین مقیاس
زش اطالعفات بفا   چنین نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که همبسفتگی سفرعت پفردا   دارد. هم

متبلور اسفت. البتفه الزم بفه    اطالعات، با هوشپردازشسیال، بیشتر از همبستگی سرعتهوش
اطالعفات نفوین بیشفتر مشفهود     پردازشهای سرعتكکر است که این رابطه در مورد مهارت

اطالعفات کفه نیازمنفد بازیفابی اطالعفات از      هفای سفرعت پفردازش   است و در مورد مهارت
                                                                                                                                                       
1. kim 
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متبلور بیشتر مشفهود اسفت. تحقیقفات بسفیار     دت هستند، رابطه این ابعاد با هوشحافظه بلندم

کمی در این حوزه از پژوهش صفورت گرفتفه اسفت و در واقفع نتیجفه ایفن پفژوهش بسفط         
سیال و متبلور در میانجی گری رابطفه بفین سفرعت   تحقیات قبلی در مورد نقش متمایز هوش

از معدود تحقیقات نسبتا مشابهی که در ایفن   شود.اطالعات و خالقیت محسوب میپردازش

باشفد. بطفور   ( مفی 2111حوزه از تحقیق صفورت گرفتفه اسفت تحقیفق ووی و همکفاران )     
)دودونفوا،   هفای صفورت گرفتفه در ایفن حفوزه      های این پفژوهش بفا پفژوهش   خالصه یافته

ن، ؛ دورفمان و همکارا2118؛ شپارد و ورنون، 2111؛ ووی و همکاران، 2112دودونوف، 
؛ شفایلز و  2111؛ رینفدرمان، نووبفائر،   2113؛ مارتینفدل،  2113؛ وارتانیان و همکفاران،  2118

( 1382جنسفن،   ;1333؛ دییفری،  2111، دییفری،  2111؛ دییفری، دیفر، ففورد،    2113باتیس، 
شفود کفه هفوش سفیال و متبلفور نقشفی       های فوا نتیجه گرفتفه مفی  باشد.بنا بر یافتههمسو می

کفه خالقیفت   گری رابطه بین سرعت پردازش اطالعات و خالقیت زمانیمتفاوت در میانجی

 شود دارند. توسط ابعاد مختلف سنجیده می
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