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 چکیده 

 یقبود. تحق یرفتآموزان شهر ج دانش ینب یترابطه عزت نفس و خالق یپژوهش بررس ینهدف از انجام ا

در  یل،آموز مشغول به تحصدانش 946شامل  ی،است. جامعه آمار یو همبستگ یفیموجود، به روش توص

از  نه،. حجم نموباشدیم 1398-97 یلیاستان کرمان، در سال تحص یرفتمقطع متوسطه دوم در شهر ج

پژوهش،  ین. در اشدنفر برآورد  274به کار گرفته شده در جدول مورگان،  یبه فرمول آمارمحاس یقطر

اطالعات  یگردآور یمتناسب(، استفاده شده است. برا یص)با تخص یاطبقه یتصادف یریگاز روش نمونه 

 .ید( استفاده گرد1967) یتپرسشنامه عزت نفس کوپراسم (، و1383) یعابد یتاز  پرسشنامه خالق

 یلتحل یرسون،پ  یهمبستگ یب)ضر یآمار یپژوهش با استفاده از آزمون ها یندر ا یآمار یلو تحل یهتجز

پزوهش نشان  ینا یها یافتهصورت گرفته است.  SPSS23مستقل( و با نرم افزار  tو آزمون  یونرگرس

و عزت  ییلعزت نفس تحص ی،عزت نفس خانوادگ ی،ابعاد عزت نفس)عزت نفس اجتماع  یداد که تمام

مشخص  ین(. همچنp<01/0دارند ) یرابطه معنادار یرفتآموزان شهر جدانش یت( با خالقینفس عموم

دارد  یرفت آموزان در شهر جدانش یتبا خالق یرابطه معنادار یزعزت نقس ن یکه به طور کل یدگرد

(01/0>pنتا  .)یببا ضر یلیبعد عزت نفس تحص یبچندگانه نشان داد که به ترت یونرگرس یلتحل یج 

 یرتاث یببا ضر ی، بعد عزت نفس خانوادگ289/0 یرتاث یببا ضر ی،  بعد عزت نفس اجتماع 509/0 یرتاث

آموزان مقطع دانش یترا بر خالق یرتاث یشترینب 193/0 یرتاث یببا ضر یو بعد عزت نفس عموم 262/0

عزت نفس  یننشان داد که بپژوهش  یها یافته  یت(. و در نهاp<01/0دارند) یرفتمتوسطه دوم شهر ج

آموزان  دانش یتخالق ینب ینتفاوت معنادار ندارند. همچن یآموزان دختر با پسر با سطح معناداردانش

 تفاوت معنادار ندارند. یزن یدختر با پسر با سطح معنادار

 یرفت آموزان، شهر ج، دانش یتعزت نقس، خالق: یدیلکواژگان  
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 مقدمه

جهت ورود به اجتماع  یو شغل یشناخت یسب دانش، مهارت هاک ی، آماده ساختن افراد برای نظام آموزشن احساسات یمهمتر

شرفت یشرفت و پ یزش پ ین عوامل اثرگذار برانگیشرفت است و عزت نفس از جمله مهمتریاست. جامعه ما هم درحال توسعه و پ 

ن  یر واگرا است اکتف ین جلوه هایباتریاز ز یکیو  یشناخت یین توانایاز برجسته تر یکیز ین 1تیاست. خالق یلیتحص

ن آن تا یتر یین و ابتدایتر کوچکاز  یالت بشرکو حل مش یدر نوآور یار عمدهاینقش بس یانسان یار باالیت بسی خصوص

 یانسان یعال یژگین وی... مرهون ای، هنری، فنی، علمی، فرهنگیمختلف فلسف یدر حوزه ها یبشر یافته هاین یشرفته تریپ 

 (.1389است )حسن زاده و ایمانی فر، 

امروزه، با توجه به تحوالت سریع در جهان و گسترش رقابت های جهانی، شناخت فزاینده و مداوم، روی خالقیت از جایگاه 

خالقیت کلید شکوفایی و موفقیت فردی و سازمانهای اجتماعی محسوب می شود (. 2014، 2ممتازی برخوردار است )رانکو 

خالقیت را تولید ایده های جدید و مفید می دانند ( 2006) 4زامپتا کیس و موستاکیس(. 2010، 3)کامپیلیس، برکی و ساریلوما

که نقطه شروع نوآوری و کار آفرینی است. خالقیت بخش جدایی ناپذیر دنیای مدرن است که در بسیاری از حوزه های زندگی 

فلسفه و علوم سیاسی از این امر حمایت می کند که مطالعه خالقیت، سبب تغییر   اجتماعی مطرح است. تحقیقات روانشناسی،

در روش های مورد استفاده برای درک پدیده ها شده است. خالقیت شهروندان نیز به عنوان عنصری مهم برای تحرک اقتصادی 

 (. 2013، 5شناخته شده است )فداتواه

خلق ایده های نو و تولیدات ابتکاری تعریف می کنند و آن را یکی از ویژگی خالقیت را به عنوان ( 2006) 6کر و گاگلیاردی

های شناختی انسان می دانند. آنان خالقیت را فرآیندی می دانند که منجر به حل مسئله، ایده سازی، مفهوم سازی، ساختن 

خالقیت را به عنوان فرایند ساخت چیزی ( 2009) 7کتا می شود. رابینسون و ازمیع و یاشیاء هنری، نظریه پردازی و تولیدات بد

 8می دانند که هم اصیل و هم ارزشمند است یا دارای ویژگی های اصالت، پر معنا بودن و ابتکاری باشد. یونلو، کلمپ و شافر

ا خالقیت را به عنوان به کار گیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر ی( 1397؛ به نقل از بهرامی و همکاران، 2017)

د تعریف می کنند. به بیان دیگر، خالقیت یعنی استفاده از قدرت تخیل به منظور ساختن چیزهایی که پیش از این یمفهوم جد

گرچه خالقیت از ویژگی های فطری (. 1397وجود نداشته و انجام کارهایی که پیش از این کسی انجام نداده است )فقیه آرام، 

 تاثر از متغیرهای روانشناسی مختلفی است.انسان است، اما رشد و شکوفایی آن م

آموزان مطرح شده است عزت نقس می باشد. عزت یکی از این متغیرها که در تحقیقات مختلف در رابطه با خالقیت دانش

یک ساختار علمی مهم در روند آموزش است. به عنوان یکی از عوامل مهم در نتایج یادگیری دانشجویان شناخته شده  9نفس

(. عزت نفس، جنبه ای از خودپنداره است که از قضاوت هایی که فرد درباره ارزش خود 10،2013یواله و علیاست )احمد، زب، 

عزت نفس یا  (.1397د)یعقوب زاده، پورمحمدی، مهری نژاد و موسی، و احساس های مرتبط با این قضاوت ها ناشی می شو

، 11ه و اسمیتکیچگونگی برخورد آنها با مسایل مختلف است )ما کنندهخود داردند تعیین  برداشت و قضاوتی که افراد از

(. 2012از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب یاد شده است)دادپور، توکلی زاده، پناهی، (. 2007

دانشجویان با عزت نفس باال، با شور و شوق در فرایند یادگیری شرکت می کنند. دانشجویان با عزت نفس باال در آزمون ها 

 
1 creativity 
2 Runco 
3 Kampylis, Berki & Sarluoma 
4 Zampetakis & Moustakis 
5 Fedotova 
6 Kerr & Gagliardi 
7 Robinson & Azzam 
8 Yunlu, Clapp & Shaffer 
9 Self-esteem 
10 Ahmad, Zeb, Ullah and Ali 
11 Mackie , Smith 



 

 

رند. دانشجویان با عزت نفس پایین به طور فعال در فرایند تدریس و عملکرد بهتری نسبت به دانشجویان با عزت نفس پایین دا

و وود  1990، 12ردن و کلیجیادگیری شرکت نمی کنند. آنها ساکت و آرام و در تالش برای خروج از فعالیت یادگیری هستند)

درت تصمیمگیری و ابتکار، (. برخورداری از اراده و عزت نفس قوی، ق2013؛ به نقل از احمد و همکاران، 1994، 13و همکاران

خالقیت و نو آوری، سالمت فکر و بهداشت روانی رابطه ای مستقیم با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خودارزشمندی 

فرد دارد. امروزه، برای اصالح و درمان بسیاری از اختالالت شخصیتی و رفتاری افراد به عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی 

 ٔ  درجهاحساس عزت نفس، تقویت اعتماد به نفس، مهارتهای فردی و اجتماعی آنان کی پردازد. همچنین عزت نفس و پرورش 

عزت نفس کلی، عواملی (. 1388تصویب، تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خود احساس می کند)شاملو، 

ایع، خانواده و ...( را شامل می شود. برخی پژوهشگران بین دورنی)هیجانها، ژنتیک و ویژگیهای شخصیتی( و عوامل بیرونی )وق

عزت نفس صفت که یک ارزش ثابت در طول زمان و به نحوی چزئی از شخصیت است و عزت نفس حالت که بسیار ناپایدارتر 

 (.2013، 14هاست، تمایز قایل شده اند)دریسکول -است و تحت تأثیر شرایط، موقعیت ها و هیجان 

(. به منظور پرورش خالقیت، 2002، 15قیت، ابتدا باید عزت نفس افراد را افزایش داد )کالیسچاک و سورپبرای پرورش خال

اکتفا به آموزش مناسب و برنامه ریزی برای ارتقای تفکر خالق کافی نمی باشد، بلکه همواره باید به افراد کمک کرد تا بدین 

( که به 1998) 17(. در این راستا پژوهش السونن 1983، 16دهند )آمابیلمنظور، میزان خود پنداره و عزت نفس خود را افزایش 

ساله بود،  16تا  13آموزان منظور نشان دادن چگونگی ارتباط عزت نفس با محیط اجتماعی و شکل گیری تفکر واگرا در دانش

کر خالق می شود. مشخص کرد در ساختارهای محیطی که میزان عزت نفس در آنها باالست، موجب افزایش شکل گیری تف

آموزان تقویت شود، امکان بروز خالقیت در آنان افزایش چشمگیری عالوه بر این هر چه روحیه نهراسیدن از شکست در دانش

(. بنابراین عزت نفس امری ضروری 2000، 19(، ولی کمرویی باعث کاهش خالقیت می گردد )لوفتیگ2011، 18می یابد )ماسوز

 (.1392وحیدی،  برای خالقیت است )نریمانی و

( و بر اساس تحقیقات 2011، 20ویالبا  عزت نفس از جمله عوامل سازنده اعتماد به نفس، در هر فرد می باشد )مایرس، ویلز و 

(. به طور کلی، 2006، 21انجام گرفته پسران ظاهراً اعتماد به نفس باالتری نسبت به دختران دارند )راتان، کنگ، تاکور و پاردی

نفسشان بیشتر از نوع شخصی است، در حالی که در میان زنان عزت نفس بیشتر از نوع اجتماعی می باشد مردان عزت 

 (.2008، 22)پنسودا، آباد، فرانسیز و هیلز

(، کمپل، داوید و 1997) 24(، استنرنبرگ و ویلیامز2000(، لوفتیک )2010) 23در تحقیقات مک دونالد و بیگلو

( مشخص شد که ارتباط معناداری بین عزت 1987) 27( و گلداسمیت و ماترلی1993) 26(، اسچوکال و سینها1996) 25وانگ

 نفس و خالقیت وجود دارد.

 
12 Jordon & kelly 
13 Wood et all 
14 Driscoll 
15 Kalischuk & Thorpe 
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18 Matthews 
19 Luftig 
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23 Mac Donald  & Bigelow 
24 Sternberg & Williams 
25 Kemple; David & Wang 
26 Schukla & Sinha 
27 Goldsmith & Matherly 



 

 

ترین هدف تعلیم و تربیت در تمام سطوح تحصیلی، ایجاد در ارتباط با اهمیت خالقیت، توجه به این موضوع کافی است که عالی

آموزان قرار بگیرد، ارس اطالعات به صورت حاضر و آماده در اختیار دانشباشد و اگر در مدآموزان میتوانایی خالقیت در دانش

آموزان، دست به خالقیت و آفرینندگی بزنند. بدون تردید برای ای وجود نداشته باشد تا دانششود که هیچ انگیزهباعث می

این باور را درآنها ایجاد کرد که عامل آموزان را افزایش داد و سپس ایجاد و افزایش خالقیت، باید در ابتدا، عزت نفس دانش

اصلی شکست و پیروزی در کارها خودشان هستند. با توجه به آنچه گفته شد تحقیق حاضر به دنبال بررسی کردن رابطه عزت 

 باشد.آموزان دبیرستان در شهرستان جیرفت مینفس با خالقیت در دانش

 
 قیروش تحق

به ارزیابی چند متغیر موجود در شرایط طبیعی پرداخته و  فقطاست، لذا محقق، تحقیق موجود، به روش توصیفی و همبستگی 

آموز مشغول به دانش 946از انجام هر گونه دستکاری و کنترل خودداری نموده است. در پژوهش حاضر، جامعه آماری، شامل 

باشد. حجم نمونه، از طریق می 1398-97تحصیل، در مقطع متوسطه دوم در شهر جیرفت استان کرمان، در سال تحصیلی 

گیری تصادفی . در این پژوهش، از روش نمونهشدنفر برآورد  274محاسبه فرمول آماری به کار گرفته شده در جدول مورگان، 

های شهر های موجود در دبیرستان گیری، برای تمامی کالسای )با تخصیص متناسب(، استفاده شده است، حجم نمونهطبقه 

جنسیت، پایه تحصیلی، متناسب با حجم جامعه تعیین گردید، و پس از تعیین حجم نمونه گیری برای هر جیرفت، بر اساس 

کالس، تعداد تعیین شده به صورت تصادفی از هر کالس، انتخاب شد. الزم به ذکر می باشد که بعد از گردآوری پرسشنامه ها و 

ل شده است که این تعداد پرسشنامه از روند تحقیق کنار پرسشنامه به صورت ناقص تکمی 33بررسی آنها مشخص گردید که 

های نامهها از پرسشآوری دادهپرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور جمع 241گذاشته و در نهایت اطالعات 

 زیر استفاده شد:

بر پایه تئوری و تعریف تورنس از  1363( در سال 1383عابدی )دائمی و مقیمی بارفروش،  الف( پرسشنامه خالقیت عابدی:

، عابدی در دانشگاه کالیفرنیا، این آزمون را از  1986گیری خالقیت ساخت. در سال سوالی، برای اندازه  75خالقیت، یک آزمون 

در  استنامه که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته نو طراحی نموده و بارها، مورد تجدید نظر قرار داد. فرم کنونی پرسش

ماده  60توسط عابدی و گروهی از استادان دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد. پرسشنامه خالقیت عابدی، دارای  1992سال 

معیار، باالتر از  شود. اگر نمره فرد یک انحرافپذیری و بسط تقسیم میباشد، که به چهار خرده طبقه سیالی، ابتکار، انعطافمی

تر باشد، دارای خالقیت پائین، و اگر میانگین نمرات کل افراد آزمودنی باشد، دارای خالقیت باال و اگر یک انحراف معیار، پایین

آموزان نفر از دانش 650باشد. آزمون توسط خود عابدی بر روی بین این دو انحراف استاندارد باشد، دارای خالقیت متوسط می

پذیری و بسط، که از طریق بازآزمایی های سیالی، ابتکار، انعطافوم راهنمایی، در تهران اجرا شد. ضریب پایایی بخشپایه س

نفر از همین  200بوده است. عابدی در بررسی روایی آزمون، بر روی  80/0و  84/0، 82/0، 85/0بدست آمده است به ترتیب 

، که از آزمون تورنس به عنوان شاخص روایی، همزمان استفاده شد، ضریب آموزان، آزمون خالقیت تورنس، اجرا کرددانش

 دست آمد.به 46/0همبستگی بین نمره کل آزمون جدید و نمره کل آزمون تورنس معادل 

، مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظر بر روی 1967در سال  29کوپراسمیت  :28ب( پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت 

 50مادة آن دروغ سنج است. این مقیاس،  8ماده است، که  58این مقیاس دارای   ، تهیه و تدوین کرد.30یموندمقیاس راجرز د

خرده طبقه عزت نفس اجتماعی )همساالن(، عزت نفس خانوادگی )والدین(، عزت نفس تحصیلی )آموزشگاه( و  4ای، به ماده

( بیاورد، دارای عزت نفس پائین و اگر نمره باالتر 25میانگین ) شود. اگر فردی نمره کمتر ازعزت نفس کلی)شخصی( تقسیم می

( ضرایب بازآزمایی این آزمون، بعد از 1990(. کوپراسمیت )1967باشد)کوپراسمیت، از میانگین بیاورد، دارای عزت نفس باال می

 
28 Coopersmit's Self-esteem Inventory 
29 Coopersmit 
30 Rogers Dimaund 



 

 

آموز پسر و دختر دانش 370 ( در پژوهشی که بر روی1383گزارش کردند. رستگاری ) 70/0و بعد از سه سال  88/0روز  35

را با استفاده از روش همسانی درونی  77/0پایه سوم مدارس راهنمایی دولتی نواحی یک و دو شهر یزد انجام داد، ضریب پایایی 

آموز سال اول تا دانش 360(، که بر روی 1383نقل از رستگاری،  به)آلفا کرنباخ( به دست آورد. در پژوهش شکرکن و نیسی )

های آزمون عزت نفس کردن نمرههای شهرستان نجف آباد صورت گرفت، ضریب روایی که از طریق همبسته بیرستان سوم د

در سطح  71/0و  69/0آموزان مذکور محاسبه شد، که برای پسران و دختران، به ترتیب کوپر اسمیت، با معدل آخر سال دانش

 داری، به دست آمد.معنی 01/0

از طریق پرسشنامه، با گرفتن معرفی نامه از دانشگاه، به اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت  آوری اطالعاتبرای جمع  

آموزانی که ها در بین دانشمراجعه کرده، و پس از کسب اجازه، برای اجرای پرسشنامه، در دبیرستانهای سطح شهر، پرسشنامه 

آوری شده ها جمعاند، توزیع گردید و سپس پرسشنامه ب شدهای)با تخصیص متناسب(، انتخاگیری تصادفی طبقهبا روش نمونه

صورت گرفته  SPSS23و بر روی آنها تحلیل آماری انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش با استفاده از نرم افزار 

 است.

 

 پژوهش  یهاافتهی
 مشخص  یبرا ولموگروفک  -رنفیاسم آزمون از استفاده با ها داده نبودن ای بودن نرمال فرض ابتدا ق،یتحق از بخش نیا در

 بررسی به تحقیق هایفرضیه به توجه است. سپس با رفتهیپذ انجام یکناپارامتر و یکپارامتر یآزمون ها از استفاده نمودن

 آماری یهاآزمون تا گرددیم سعی متغیرها سنجش سطح به توجه با راستا این شود. درمی پرداخته متغیرها میان ٔ  رابطه

 شود.  پرداخته هایفرضیه  بررسی به آن بر اساس و انتخاب متناسب

 

 ولموگروف برای تعیین نرمال بودن یا نبودن داده هاک – رنفیاسم آزمون

 لذا هستند. برخوردار نرمال عیتوز متغیرهای اصلی تحقیق )عزت نفس و خالقیت( از شود یم ( مشاهده1شماره ) جدول مطابق

 عیتوز هکنیا به با توجه گرید عبارت رد. بهک استفاده یکپارامتر  آزمون از توان یق میتحق ی رهایمتغ نیب روابط یبررس یبرا

 آزمون هک میینما یم استفاده یکآمار پارامتر یروش ها از باشد، یم نرمال هاآن یاس هایمق خرده و اسیمق دو هر در  نمرات

 باشد. یم رسونیپ  یگشتاور آزمون رها با سطح سنجش فاصله ای،یمتغ یهمبستگ زانیم یبررس یبرا یکپارامتر

 
 ولموگروفک -رنفیاسم آزمون از حاصل جی(: نتا1جدول )

 

 

 آزمون فرضیه های تحقیق

 )عزت نفس( با متغیر مالک )خالقیت( با فرضیه های زیر مطرح است: بینیشپ رابطه متغیر 

 .آموزان شهر جیرفت رابطه معناداری وجود داردبین عزت نفس و خالقیت بین دانش -1

 آموزان شهر جیرفت رابطه معناداری وجود دارد.دانشبین عزت نفس اجتماعی و خالقیت بین  -1-1

 آموزان شهر جیرفت رابطه معناداری وجود دارد.بین عزت نفس خانوادگی و خالقیت بین دانش -1-2

 آموزان شهر جیرفت رابطه معناداری وجود دارد.بین عزت نفس تحصیلی و خالقیت بین دانش -1-3

 آموزان شهر جیرفت رابطه معناداری وجود دارد.خالقیت بین دانشبین عزت نفس عمومی و  -1-4

 

 نتیجه نرمال/غیرنرمال بودن توزیع  (sigمقدار ) (K‐Sمقدار ) تعداد متغیر متغیر

 نرمال 139/0 088/0 233 عزت نفس پیش بین

 نرمال 084/0 319/0 233 خالقیت مالک



 

 

 برای بررسی و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به صورت زیر استفاده شد.

 
 (: ضرایب همبستگی متغیرهای پیش بین با خالقیت2جدول )

 

 متغیرهای پیش بین

 متغیر مالک )خالقیت(

 .Sigمعناداری  rمقدار 

 0001/0 343/0 عزت نفس اجتماعی ابعاد عزت نفس

 0001/0 434/0 عزت نفس خانوادگی

 0001/0 620/0 عزت نفس تحصیلی

 0001/0 401/0 عزت نفس عمومی

 0001/0 631/0 عزت نفس کل

 

اجتماعی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس ( مشاهده می شود از تمامی  ابعاد عزت نفس)عزت نفس 2همانطور که در جدول )

(.از این رو چهار فرضیه p<01/0آموزان شهر جیرفت رابطه معناداری دارند )تحصیلی و عزت نفس عمومی( با خالقیت دانش

معناداری فرعی اول مربوط به فرضیه اول مورد تائید قرار گرفت. همچنین مشخص گردید که به طور کلی عزت نقس نیز رابطه 

 (. از این رو فرضیه اصلی این پژوهش نیز مورد تائید قرار گرفت.p<01/0آموزان در شهر جیرفت دارد )با خالقیت دانش

آموزان از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد است که نتایج جهت بررسی تاثیر هر یک از ابعاد عزت نفس بر خالقیت دانش

 ( بیان شده است.3آن در جدول )

 
 آموزان(: تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد صفات عزت نفس بر خالقیت دانش3جدول )

ضرایب استاندارد  ضرایب خام متغیرهای مستقل وارد شده

 شده

t  سطح

 معناداری

𝑩 خطای استاندارد 𝛃 

 0001/0 164/14 - 618/1 918/22 مقدار ثابت

 0001/0 459/4 289/0 135/1 632/0 عزت نفس اجتماعی 

 0001/0 318/12 509/0 123/0 520/1 عزت نفس تحصیلی 

 0001/0 029/4 262/0 154/0 622/0 عزت نفس خانوادگی 

 0001/0 001/4 193/0 166/0 540/0 عزت نفس عمومی

ضریب  نتایج همبستگی

همبستگی 

 چندگانه

ضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین 

 شده

آزمون  
F 

سطح 

 معناداری

673/0 553/0 549/0 37/105 0001/0P< 

 

یا ضریب همبستگی چندگانه برای رابطه ابعاد عزت نفس با خالقیت  r( مشاهده می شود میزان 3همان طوری که در جدول )

نشان داد که سطح معنی داری این ضرائب همگی  Fمی باشد. همچنین استفاده از آزمون  673/0آموزان برابر دانش

0001/0P< آموزان شهر  می باشند که این امر نشان دهنده حداقل یک رابطه معنادار بین ابعاد عزت نفس با خالقیت دانش

درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله  9/54( نشان داد که 2Rجیرفت می باشد. از سوی دیگر ضریب تعیین تعدیل شده )

،  بعد عزت 509/0متغیر مستقل قابل تبیین می باشد.  نتایج نشان داد که به ترتیب بعد عزت نفس تحصیلی با ضریب تاثیر 



 

 

و بعد عزت نفس عمومی با ضریب تاثیر  262/0، بعد عزت نفس خانوادگی با ضریب تاثیر 289/0نفس اجتماعی با ضریب تاثیر 

 آموزان مقطع متوسطه دوم شهر جیرفت دارند.بیشترین تاثیر را بر خالقیت دانش 193/0

ر( از  آموزان پس آموزان دختر و دانشدر خصوص بررسی تفاوت معناداری متغیرهای پژوهش در بین دوگروه پژوهش )دانش

 مستقل استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است. tآزمون 

 
 جنسیت بر رضایت شغلی(: بررسی تاثیر 4) ٔ  شمارهجدول 

 جنسیت  رضایت شغلی

 گروه میانگین tمقدار  (sigسطح معناداری )

 عزت نفس پسر 01/94 388/0 418/0

 دختر  74/93

 خالقیت پسر 92/112 -180/0 611/0

 دختر  38/112

 

مستقل استفاده شده  tآموزان دختر و پسر(، از ازمون در رابطه با مقایسه عزت نفس و خالقیت در دو گروه جامعه اماری )دانش

آموزان دختر با پسر با سطح معناداری که، بین عزت نفس دانش دهدیم( نشان 4) است. تجزیه و تحلیل داده ها در جدول

(418/0 =sigتفاوت معنادار ندارند. همچنین مشخص گردید که بین خالقیت دانش ) آموزان دختر با پسر با سطح معناداری

(611/0 =sig.نیز تفاوت معنادار ندارند ) 

 

 (پررنگ -  12اندازه    -  B Nazaninفونت  ) یریگجهیبحث و نت
آموزان شهر جیرفت بود. در تحقیق حاضر، به طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و خالقیت بین دانش

دهد که بین عزت نفس و خالقیت، رابطه آموزان مقطع متوسطه دوم شهر جیرفت انجام گرفت، نتایج نشان میکه بر روی دانش

ید که ابعاد عزت نفس نیز هر کدام از قدرت مناسبی برای پیش بینی خالقیت داری وجود دارد. همچنین مشخص گردمعنی

توان میزان خالقیت آموزان میتوان نتیجه گرفت که از روی میزان عزت نفس دانشآموزان برخوردار هستند. بنابراین میدانش

آموزان می تواند فزایش عزت نفس دانشبینی کرد. از یافته های این پژوهش می توان اینجور استنباط کرد که اشان را پیش

آموزان دختر با پسر با آموزان گردد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که بین عزت نفس دانشمنجر به افزایش خالقیت این دانش

آموزان دختر با پسر با سطح معناداری سطح معناداری تفاوت معنادار ندارند. همچنین مشخص گردید که بین خالقیت دانش

 یز تفاوت معنادار ندارند.ن

(، 2010داری بین عزت نفس و خالقیت در پژوهش حاضر، با یافته های تحقیقات مک دونالد و بیگلو )نتیجه رابطه معنی

( و گلداسمیت و ماترلی 1993(، اسچوکال و سینها )1996(، کمپل و همکاران )1997(، استنرنبرگ و ویلیامز )2000لوفتیک )

 بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین عزت نفس و خالقیت وجود دارد، همخوانی دارد.(، که 1987)

افراد خالق نیاز به شرایط ذهنی خاصی دارند که در آن بتوانند خوب فکر کنند، خوب استدالل و نتیجه گیری کنند و نیز خوب 

ی را دارند و از طرف دیگر نیز کسانی که از سطح عمل کنند، از یک طرف افراد دارای عزت نفس باال می توانند این شرایط ذهن

شادکامی باالیی برخوردارند، احتماال آرامش روانی بهتری داشته، رضایت از زندگی باالیی دارند، کار آمد هستند و... لذا این افراد 

واجد چنین ویژگی هایی  نیز استعداد بیشتری برای طرح ریزی برنامه های خالق و انجام کارهای خالقانه دارند تا کسانی که

نیستند. اما کسی که عزت نفس کمی دارد؛ ذهنش درگیر مسائل و مشکالت است؛ رضایتی از زندگی ندارد؛ لذتی از زندگی 

نمی برد و احساس کار آمدی و کنترل ندارد و در مجموع فردی است که شادکامی پایینی دارد، اصوال نمی تواند فرد خالقی 



 

 

گسترش پژوهش های صورت گرفته در زمینه خالقیت را در چهار مبحث اصلی قرار می دهد؛ او این ( 1998) 31باشد. سیمونتن

چهار مورد را شامل »فرآیندهای شناختی«، »ویژگی های شخصیتی«، »تحول در طول زندگی« و »زندگی اجتماعی« می داند 

ت که آفرینندگی به راه های تازه، اصیل، عنوان کرده اس( 1987) 32کوولفول(. 1379؛ ترجمه شکر کن، 1998)سیمونتن، 

( 2000) 33مستقل و تخیلی اندیشیدن درباره انجام کارها اشاره می کند. او آفرینندگی را تفکر واگرا در حل مسائل میداند. ناتن

خالقیت  (.1393نیز معتقد است که خالقیت توانایی تولید کاری است که تازه، مفید و ارزشمند باشد )به نقل از بیات و یعقوبی،

آموزان در آن علم و دانش را فراگرفته و آن را  در دانش و توسط آن ایجاد می گردد و مدارس یکی از مکان هایی است که دانش

آموزان یاد می گیرند، روش های مختلف و انعطاف پذیر تفکر و ایجاد مفاهیم خالقانه شکل می دهند. بیشتر دانشی را که دانش

(. بنابراین داشتن چنین روش هایی )روش دانش محور مبتنی بر  2013، 34تر می کند)هانگ، چن و هوانگ  را برای آنها آسان

 خالقیت( در نظام آموزشی کشور می تواند کمک قابل توجهی به پرورش خالقیت در مدارس بکند.

یری افراد جامعه بسیار مؤثر پذهای مشابه، دو متغیر خالقیت و عزت نفس در شخصیتبا توجه به نتایج این پژوهش و پژوهش

باشد و از آنجا که مراکز آموزشی، سهم عمده پروش افراد جامعه را بر عهده دارد، الزم است که در سطوح مختلف آموزشی، می

به این امر توجه بیشتری بشود و اهداف آموزش و پرورش ایران به سوی پرورش و بروز استعدادهای خالق و باال بردن عزت 

 اده شود.نفس سوق د

توانند، با تجدید ها و نهادهای دیگر جامعه، مانند صدا و سیما، سازمان ارشاد و تبلیغات و آموزش عالی، میبدون شک سازمان

 هایشان راهبردهای مناسبی را برای کمک به سیستم آموزش و پرورش در این امر خطیر، داشته باشند.نظرهایی در برنامه

 گردد تا در موارد زیر به تحقیق و پژوهش بپردازند:میبه محققین آینده، پیشنهاد 

 آموزان عزت نفس و پیشرفت های تحصیلی دانش ٔ  دربارههایی انجام پژوهش .1

با  وهای مختلف رشد )کودکی، نوجوانی، جوانی و ...( هایی با این مؤلفه، در مناطق مختلف جغرافیایی و در دورهپژوهش انجام

 توجه به تفکیک جنسیت. 

 

 منابع
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