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بررسي روایي ،پایائي و هنجاریابي آزمون خالقيت هيجاني آوریل
مهرداد ثابت ، *3مجيد شفيعي اميری، 2فاطمه خاني

عبدلي1

 )1عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
 )2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
 )3دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
*نویسنده مسوول:

تاریخ دریافت مقاله  93/3/9تاریخ آغاز بررسی مقاله  93/5/23تاریخ پذیرش مقاله 93/6/8
چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی ،پایائی و هنجاریابی آزمون خالقیت هیجانی آوریل در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رودهن می
پردازد .برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای از دانشجویان دانشگاه رودهن انتخاب شدند .مجموع این دانشجویان
1011نفر بودند که از این تعداد  311نفر انتخاب گردیدند ابزار پژوهش -1سیاهه  31گویه ای خالقیت هیجانی آوریل( )1999به منظور اندازه گیری
خالقیت هیجانی در چهار بعد بداعت ،اثر بخشی ،صداقت و آمادگی تهیه شده و آوریل با روش آلفای کرونباخ پایایی نمره کل خالقیت هیجانی را 1/91
و پایایی ابعاد آمادگی ،اثربخشی ،صداقت و بداعت را به ترتیب 1/85 ،1/81 ،1/89 ،1/81بدست آورد-2 .آزمون های کالمی و غیر کالمی تفکر خالق
تورنس ( )TTCTدارای دو فرم موازی  Aو  Bکه در آزمون کالمی تورنس ،سه مولفه سیالی ،انعطاف پذیری و ابتکار و در آزمون غیر کالمی تورنس،
چهار مولفه سیالی ،انعطاف پذیری ،ابتکار و بسط اندازه گیری می شوند .نتایج بیانگر بالمانع بودن انجام تحلیل عاملی بر روی دادههای این متغیر میباشند.
آماره  KMOبا مقداری بیش از  1/5نشاندهنده کفایت نمونهگیری و سطح اطمینان صفر برای آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملی مورد استناد را
نشان می دهد.
کليد واژگان :هنجاریابی  ،خالقیت ،آوریل

مقدمه

پیشین را شامل است ،که در یک فرهنگ مورد پذیرش و

انسان ها در عین آنکه موجوداتی عقالنی هستند خصائل

متداول است .در سطح پیچیده تر بعدی این پاسخ ها مشتمل

هیجانی نیز دارند که از ویژگی های بارز انسان و محور

بر تعدیل و تغییر هیجان استاندارد است .به منظور آنکه نیاز

اساسی حیات او ،قدرت اندیشه و نوآوری است انسان در

های فرد یا گروه را بهتر تامین کند و در باالترین سطح

طول زندگی خویش هرگز فارغ از تفکر برای حل مسائل

شامل شکل گیری و رشد شکل جدیدی از هیجان بر اساس

کوچک و بزرگ خود نبوده ،بنابراین تمام موفقیتهای جوامع

تغییر در باورها و قواعدی است که بر اساس آن هیجان ها

بشری در گرو اندیشه بارور ،پویا ،موثر و نوآورانه انسان

شکل می گیرند و استوار می شوند.

است (آوریل و توماس نولز .)1991 ،1آوریل ( 1999به نقل

برای اینکه مرور تاریخی خود را به روز نماییم ،الزم است

از فوکس 2و همکاران )2112 ،بیان می کند ،پاسخ های

به تعدادی از مفاهیمی که به خلّاقیت هیجانی شباهت دارند،

هیجانی خالق درجه ها و انواع گوناگونی داردند :در پایین
ترین سطح ،خالقیت هیجانی کاربرد موثر هیجانات موجود
2 .Fuchs

1 .Thomas- Knowles
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اشاره کنیم; مفاهیمی مثل «هوش هیجانی« »1صالحیت

آموزش تفکرات خالق ،شواهدی را یافته اند که نشان می

هیجانی( »2سارنی )1999 ،و «سواد هیجانی( »3اشتینر،

دهند خالقیت را می توان آموزش داد .در مورد اندازه گیری

 ;)1996همچنین «هوش های درون فردی و بین فردی»0

نیز در سال های اخیر پژوهش های متعددی شده که به

گاردنر ( )2113و «تفکر سازنده »5اپستاین ( )1998تفاوت

ساخت آزمون های گوناگون اندازه گیری خالقیت منجر

های مهمی در بنیان های نظری این مفاهیم وجود دارند ،اما

شده است .یکی از این آزمون ها که بیشترین کاربرد را

وجه مشترک این مفاهیم تأکید بر جنبه های کارکردی و

داشته ،آزمون تفکر خالق تورنس )TTCT( 11است.

سازگارانه رفتارهیجانی است (آوریل)2115 ،

آماندا بسمر )2110( 11نیز برای ایجاد و انتقال فرهنگ نو و

برای اینکه پاسخی خلّاقانه تلقّی شود ،بایستی «اثربخش» نیز

خالق معتقد است که برای شکوفا شدن فرهنگ به جای از

باشد .این تأثیرگذاری می تواند از لحاظ زیبایی شناختی

بین بردن عقاید و هیجانات آنها را تشویق کنیم تا انرژی

(مثال ،در هنر) ،عملی (مثال ،در فنّاوری) ،یا میان فردی

هیجانی و استعداد خالق باعث واکنش های عمیق در

(مثال ،در رهبری) باشد .تأثیرگذاری نیز مانند «تازگی» یک

سطوح مختلف خالقیت در افراد جامعه شود .به عبارت

مفهوم نسبی است .هیچ چیز نمی تواند به خودی خود و

دیگر خالقیت در هیجانات و در نهایت رفتار را در ارتباطی

صرف نظر از بافت ،تأثیرگذار باشد .با تغییر بافت ،ممکن

کلیدی جهت تجدید حیات فرهنگ یک جامعه می بیند.

است اثربخشی نیز تغییر کند .بنابراین ،پاسخی که در کوتاه

مقیاس خالقیت هیجانی سه عامل مهم خالقیت ،یعنی:

مدت اثربخش است ،ممکن است در دراز مدت بی نتیجه

(نوگرایی( ،) 12آمادگی )13و (کارایی و اعتماد )10را مورد

باشد و به عکس .همچنین پاسخی که برای فرد مؤثر است،

اندازه گیری عینی قرار می دهد .معیار «تازگی» ،به تحقق

ممکن است برای گروه بی نتیجه باشد و به عکس .در

چیز جدیدی که قبال وجود نداشته است ،اشاره دارد .بدین

نهایت ،برای اینکه یک پاسخ خلّاقانه به حساب آید ،باید

سان« ،تازگی» یک مفهوم نسبی است .این معیار،

بیانی «اصیل» از باورها و ارزش های شخصی باشد ،و نه

استانداردی را برای مقایسه در نظر می گیرد که می تواند

یک رونوشت محض از انتظارات دیگران .این معیار توسط

رفتار گذشته فرد یا رفتار گروهی باشد که فرد در میان آن

آرنهایم ( )2116و با توجه به آثار هنری مطرح شده است

ها زندگی می کند .در ارزیابی خلّاقیت ،مقایسه با گروه رایج

اما در مورد هیجانات نیز کاربرد دارد« .اصالت» ـ همان گونه

تر است ،اما توجه به این نکته اهمیت دارد که همه انحای

که در بخش بعد نیز به طور کامل مطرح می شود ـ در

رشد ـ و نه صرفاً تغییر یا جانشینی ـ در مقایسه با رفتار

معنوی سازی هیجانات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

گذشته فرد تازگی دارند..

در اینجا ،الزم است اشاره کنیم :هیجانی که انعکاسی از

انیل و همکاران ( )2112می گویند تا کنون بیش از دو هزار

باورها و ارزشهای شخصی و واقعی فرد نیست (اصالت

مقاله که در آنها از آزمون تورنس به عنوان مالک سنجش

ندارد) نمی توان خلّاقانه به حساب آورد; فرقی نمی کند که

خالقیت استفاده شده ،چاپ گردیده است.

این هیجان تا چه اندازه بدیع یا مؤثر باشد.

از دیدگاه تورنس (به نقل از انیل و همکاران)2112 ،
برگر9

خالقیت فرآیندی است شامل حساسیت به مسائل ،کمبودها

تورنس 6و تورنس (به نقل از انیل ،2عابدی 8و اسپیل

 )2112اشاره می کنند که طی  15سال تجربه مطالعاتی و

و بن بست ها که بدنبال تشخیص مشکل بوجود می آید و

1 . emotional intelligence
2 .emotional competence
3 . emotional literacy.
4 . intra-and interpersonal intelligences
5 .constructive thinking
6.Torrance
7.O’ Neil

8 .Abedi
9 .Spielberger
10 . Torrance Tests of Creative Thinking
11 .Amanda & Besemer
12 .Property
13.Effectivness
14 .Aitjemtocotu
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بدنبال آن جستجو برای یافتن راه حل و طرح فرضیه های

دختر و  30درصد دانشجویان پسر بودند حجم نمونه 311

مربوط به آن آغاز می شود .سپس فرضیه ها و راه حل ها

نفری منطبق بر توصیه های همه صاحب نظران حوزه

آزمایش می شوند و تغییرات الزم در آنها به وجود می آید.

( SEMاستیون ،1996 ،میشل1993 ،به نقل از مایر،

تورنس خالقیت را ترکیب چهار عمل اصلی زیر می داند:

گامست و گوارینو 2116 ،شوماخر و لوماکس)2110 ،5

 -1سیالی :1یعنی استعداد تولید داده های فراوان -2 ،بسط:2

است و براساس پیشنهادهای آنها این حجم نمونه برای

یعنی استعداد توجه به جزئیات -3 ،ابتکار :3یعنی استعداد

تحلیل  SEMمطلوب به نظر می رسد.

تولید ایده ها نو و غیر معمول و  -0انعطاف پذیری :0یعنی
استعداد تولید ایده ها یا روش های بسیار گوناگون(عابدی،

ابزار پژوهش
 -1سیاهه خالقیت هیجانی (:)ECI

پژوهش های زیاد چند دهه اخیر در زمینه خالقیت ،عالوه

این پرسشنامه را آوریل ( )1999به منظور اندازه گیری

بر مطالعه ویژگی های افراد خالق ،بدنبال پاسخگویی به دو

خالقیت هیجانی در چهار بعد بداعت ،اثر بخشی ،صداقت

سوال اساسی در این زمینه بوده اند :اول اینکه آیا خالقیت

و آمادگی تهیه کرده و  31گویه را شامل است که  2گویه

را می توان آموزش داد؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد

آمادگی هیجانی 10 ،گویه بداعت 5 ،گویه اثر بخشی و 0

این سوال پیش می آید که چگونه ،و دیگر اینکه آیا خالقیت

گویه صداقت را می سنجند .در مقابل هر گویه طیف پنج

را می توان اندازه گرفت؟ و چنانچه باز هم پاسخ مثبت

گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد قرار دارد .آوریل با

باشد ،چگونه؟ (عابدی .)1382 ،با توجه به ویژگی های این

روش آلفای کرونباخ پایایی نمره کل خالقیت هیجانی را

حالت هیجانی و نقش تعیین کننده اندازه گیری آن در

 1/91و پایایی ابعاد آمادگی ،اثربخشی ،صداقت و بداعت

بررسیها و درمانهای روانی جسمی و نیز ویژگی های سیاهه

را به ترتیب 1/85 ،1/81 ،1/89 ،1/81بدست آورد .برای

خالقیت هیجانی  ، ECIپژوهش حاضر به بررسی روایی،

محاسبه روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی و

پایائی و هنجاریابی این ابزار در بین دانشجویان کارشناسی

همبستگی با آزمون های مشابه استفاده کرد که بر اساس

دانشگاه آزاد واحد رودهن می پردازد.

تحلیل عامل به جای چهار بعد ،سه بعد بدست آورد .ابعاد

.)1382

اثر بخشی و صداقت با هم تشکیل یک عامل را دادند.
روش

 -2آزمون های تفکر خالق تورنس ()TTCT

در این مطالعه هنجاریابی تحلیلی ،جامعه آماری ،کلیه

آزمون کالمی و غیر کالمی تفکر خالق تورنس دارای دو

دانشجوبان دختر و پسر دوره کارشناسی (علوم پایه ،ریاضی

فرم موازی  Aو  Bمی باشد .فرم  Aدر آزمون کالمی تفکر

و فنی و علوم انسانی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

خالق تورنس داراس شش فعالیت می باشد که در هر

واقع در مرکز و مجتمع دانشگاهی را تشکیل دادند که در

فعالیت آزمودنی باید به صورت کالمی و در زمان مقرر

سال تحصیلی  92-93به تحصیل اشتغال داشتند.

پاسخ های مورد نظر را یاداشت کند .آزمون غیر کالمی تفکر

برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه برداری

خالق تورنس (فرم  )Aاز سه فعالیت تشکیل شده است که

تصادفی طبقه ای از دانشجویان دانشگاه رودهن انتخاب

در هر فعالیت آزمودنی می بایست در زمان مقرر پاسخ های

شدند .مجموع این دانشجویان 1011نفر بودند که از این

مورد نظر را به صورت تصویری ثبت کند .در آزمون کالمی

تعداد  311نفر انتخاب گردیدند که  66درصد دانشجویان

تورنس ،سه مولفه سیالی ،انعطاف پذیری و ابتکار و در

1 . fluency
2 . elaboration
3 . originality

4 . flexibility
5 - Schumacker & Lomax
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آزمون غیر کالمی تورنس ،چهار مولفه سیالی ،انعطاف

به این دلیل ضروری است که چهار مقوله موجود در آزمون

پذیری ،ابتکار و بسط اندازه گیری می شوند .نمره گذاری

های خالقیت ،کامال از هم مجزا نیستند و بین آنها یک

آزمون های تفکر خالق تورنس ،مطابق راهنمای نمره

ارتباط نسبی وجود دارد .به همین علت ،رابطه بین مقوالت

گذاری در کتاب راهنمای ( TTCTبیوکی )1326 ،انجام

خالقیت دو آزمون محاسبه خواهند شد تا میزان همبستگی

خواهد شد.

آنها با یکدیگر مشخص شود.

در بین ابزارهای سنجش خالقیت ،آزمون های تفکر خالق
تورنس در پژوهش ها و اندازه گیری های تربیتی بیشترین

روش تحلیل داد ها

کاربرد را داشته اند (فلدهوسن1و کلینکن برد1986 ،2؛

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات روایی به دو روش

تورنس 3و گف ،1986 0آناستازی.)1988 ، 5

تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی و با آزمون
 KMO-Bartletو روش واریماکس محاسبه خواهد شد.

روایی آزمون

در روایی سازه از طریق ضریب همبستگی پیرسون میان

 -3روایي همزمان

مواد آزمون با عوامل هر ماده همبستگی بدست می آید

از آزمون های کالمی و غیر کالمی تفکر خالق تورنس ،به

همچنین همسانی درونی آزمون جهت برآورد پایایی ،با

عنوان شاخص روایی همزمان ، 6آزمون خالقیت هیجانی

استفاده از آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد.

آوریل استفاده خواهد شد .محاسبه همبستگی بین خرده

یافته ها

آزمون های خالقیت هیجانی آوریل و تفکر خالق تورنس

جدول  3روایي مولفه های پرسشنامه خالقيت هيجاني آوریل
متغير
نوآوری

آمادگي

اصالت

کارآیي

جنس

تعداد سنجه

مقدار روایي

پسر

8

1/21

دختر

8

1/82

کل

8

1/25

پسر

6

1/69

دختر

6

1/23

کل

6

1/21

پسر

9

1/22

دختر

9

1/86

کل

9

1/22

پسر

2

1/28

دختر

2

1/25

کل

2

1/20

4 .Goff
5 . Anastasi
6.concurrent validity

1 .Feldhusen
2 .Clinkenbeard
3 . Torrance
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جدول  2ضرایب همبستگي بين مولفه های آزمون خالقيت تورنس و خالقيت هيجاني
نوآوری

آمادگی

اصالت

کارایی

سیالی

**1/30

-1/16

**1/29

1/26

بسط

*1/59

*1/22

1/23

1/29

ابتکار

*1/00

1/10

*1/39

**/50

انعطاف پذیری

**1/36

*1/03

**1/05

*1/39

* P < 0.05
** P < 0.01

جدول  1نتایج آزمون KMO-Bartlet
معیار کفایت نمونه گیری KMO

201.1

آزمون بارتلت

13210198

کای دو

191

درجه آزادی

10111

سطح معنی داری

جدول  5کل واریانس تبيين شده عوامل مكنون خالقيت هيجاني آوریل
مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده

عامل ها

مقادیر ویژه اولیه

درصد تجمعی

درصد واریانس

کل

درصد تجمعی

درصد واریانس

کل

18/953

18/953

3/291

180953

180953

30291

1

330208

100295

20859

2

030690

110006

20189

3

530632

90932

10982

0

610861

80228

10606

5

690115

20105

10029

6

200221

50265

10153

2

810102

50228

10156

8

800226

00229

10906

9

880193

30016

10683

11

910101

20909

10591

11

930080

20303

10069

12

950319

10835

10362

13

960818

10089

10298

10

920829

10121

10210

15

980210

10825

10125

16

990381

10622

10135

12

990213

10332

10166

18

990919

10216

10101

19

1110111

10181

10116

21
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آمده از آزمون خالقیت تورنس و آزمون خالقیت آوریل با

روایي

مولفه بسط و مولفه آمادگی بوده است (.)r= 0.22

میزان روایی بدست آمده از پرسشنامه خالقیت هیجانی
آوریل که به صورت جداگانه بین دو گروه از پاسخگویان

تحليل عاملي اکتشافي خالقيت هيجاني آوریل

دختر و پسر توزیع شده است در جدول شماره  1ارائه شده

بطورکل پرسشنامه خالقیت هیجانی آوریل دارای چهار

است.

مولفه بوده که در این مرحله به آن می پردازیم .در پرسشنامه

نتایج جدول  1نشان میدهد کلیه سنجه های پرسشنامه

نهایی برای اندازه گیری این متغیر از  31سنجه بهره گرفته

خالقیت هیجانی آوریل از روایی مناسب برخوردار میباشند

شده است .تعداد  11گویه به دلیل عدم احتراز روایی

 .روایی متغیر نو آوری در پاسخگویان پسر برابر با  1/21و

مناسب که ممکن است به دلیل تفاوت در ارزشهای تکوینی

در دختران برابر با  1/82و به طور کلی برابر با  1/25بوده

و فرهنگی جامعه ایران بوده باشد حذف گردیده و تنها 21

است .روایی متغیر آمادگی در پاسخگویان پسر برابر با 1/69

سوال باقیمانده است  .برای نیل به این هدف با استفاده از

و در دختران برابر با  1/82و به طور کلی برابر با  1/21بوده

نرم افزار  SPSS 22تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت.

است .روایی متغیر اصالت در پاسخگویان پسر برابر با 1/22

تحلیل عاملی مذکور با استفاده از شیوه بیشینه درستنمایی،

و در دختران برابر با  1/86و به طور کلی برابر با  1/22بوده

روش واریماکس و مقادیر ویژه بزرگتر از یک اجرا

است .همچنین روایی متغیر کارایی در پاسخگویان پسر

گردید.جدول  19-0نشان دهنده نتایج حاصل از آزمون

برابر با  1/28و در دختران برابر با  1/25و به طور کلی برابر

 KMO-Bartlettمیباشد .نتایج بیانگر بالمانع بودن انجام

با  1/20بوده است .بیشترین میزان روایی بدست آمده از

تحلیل عاملی بر روی دادههای این متغیر میباشند .آماره

سواالت مربوط به اصالت بوده و کمترین روایی نیز مربوط

 KMOبا مقداری بیش از  1/5نشاندهنده کفایت

به سواالت متغیر آمادگی بوده است.

نمونهگیری و سطح اطمینان صفر برای آزمون بارتلت

میزان همبستگی بین مولفه های خالقیت هیجانی آوریل و

مناسب بودن مدل عاملی مورد استناد را نشان می دهد.

خالقیت تورنس

سپس برای تعیین تعداد عامل مناسب برای آزمون خالقیت

در این تحقیق برای تعیین روایی همزمان آزمون خالقیت

هیجانی آوریل از عاملی از ماتریس واریانستبیینشده

هیجانی آوریل ،از آزمون خالقیت تورنس استفاده شد .

استفاده می کنیم .در این ماتریس عواملی که دارای مقادیر

میزان همبستگی بین خرده آزمونهای خالقیت تورنس و

ویژه باالتر از  1باشند ،به عنوان عامل مجزا معرفی میشوند.

خالقیت هیجانی آوریل به این دلیل ضروری است که چهار

همچنانکه در این ماتریس پیداست متغیر خالقیت هیجانی

مولفه مربوط به آزمونهای خالقیت از یکدیگر مجزا نمی

آوریل دارای  8گویه با بار عاملی باال میباشد.

باشند و ارتباط نسبی بین آنها وجود دارد  .جدول شماره 2

همانطوریکه در جدول  0مشاهده میشود در تحلیل عاملی

ضرایب همبستگی بین مولفه های آزمون خالقیت تورنس

اکتشافی سواالت تشکیل دهنده خالقیت هیجانی آوریل 8

و خالقیت هیجانی را نشان می دهد .

عامل مهم به عنوان عاملهای اول  ،یعنی سواالتی که دارای

برای بررسی سهم هر سوال در پایایی آزمون  ،همبستگی

بیشترین بار عاملی تبیین واریانس بیش از  1داشته اند

بین هر سوال و نمره کل آزمون محاسبه گردید  .داده ها

مشاهده می شوند .این سواالت با توجه به بار عاملی به

نشان دادند که در سطح  1/15و  ، 1/11بین مولفه بسط

ترتیب ( :سوال (، )2سوال ( ، )6سوال( ، ) 11سوال ،)12

ازآزمون خالقیت تورنس و نوآوری از آزمون خالقیت

(سوال ( ، ، )21سوال  ( ، )22سوال )22و (سوال  )28که

هیجانی آوریل بیشترین مقدار همبستگی بدست آمده است

این  8عامل به تنهایی توانسته اند  %81از کل واریانسها را

( . )r= 0.59همچنین کمترین میزان همبستگی بدست
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تبیین و سایر متغیر ها سهم ناچیزی در تبیین واریانسها

روایي همزمان

داشته و از بار عاملی کمتری برخوردار بوده اند .

در این تحقیق برای تعیین روایی همزمان آزمون خالقیت
هیجانی آوریل ،از آزمون خالقیت تورنس استفاده شد.

نتیجه گیری

میزان همبستگی بین خرده آزمونهای خالقیت تورنس و

در تحلیل عاملی اکتشافی سواالت تشکیل دهنده خالقیت

خالقیت هیجانی آوریل به این دلیل ضروری است که چهار

هیجانی آوریل  8عامل مهم به عنوان عاملهای اول یعنی

مولفه مربوط به آزمونهای خالقیت از یکدیگر مجزا نمی

سواالتی که دارای بیشترین بار عاملی تبیین واریانس بیش

باشند و ارتباط نسبی بین آنها وجود دارد  .مقایسة میانگین

از  1داشته اند مشاهده می شوند .این سواالت با توجه به

های دختران و پسران در زیرمقیاس های سیاهة خالقیت

بار عاملی به ترتیب ( :سوال (، )2سوال ( ، )6سوال،)11

هیجانی نشان داد که بین دو جنس تفاوت معنی داری وجود

(سوال ( ،)12سوال ( ،)21سوال ( ،)22سوال  )22و (سوال

ندارد .به منظور تعبیر و تفسیر نمره های هر فرد الزم است

 )28که این  8عامل به تنهایی توانسته اند  %81از کل

نمره های خام وی در مقیاسی بیان شود که چارچوبی کلی

واریانسها را تبیین و سایر متغیر ها سهم ناچیزی در تبیین

برای مقایسه نمره ها باشد .مقصود از این مقیاس که نرم یا

واریانسها داشته و از بار عاملی کمتری برخوردار بوده اند .

هنجار خوانده می شود این است که وضع نسبی و مرتبه

جدول  9-0نشان دهنده نتایج حاصل از آزمون KMO-

فرد را در یک گروه مرجع مناسب آن است که فرد می تواند

 Bartlettمیباشد .نتایج بیانگر بالمانع بودن انجام تحلیل

به گونه منطقی با آن مقایسه شود  .پرسشنامه خالقیت چون

عاملی بر روی دادههای این متغیر میباشند .آماره KMO

ماهیت نمره گذاری آن را اساسا یک نظام مطلق تشکیل می

با مقداری بیش از  1/5نشاندهنده کفایت نمونهگیری و

دهد تبدیل نمره ها به نرم های صدکی و مقوله ای که در

سطح اطمینان صفر برای آزمون بارتلت مناسب بودن مدل

ذات فرد متکی به گروه های نرمی است موجه به نظر می

عاملی مورد استناد را نشان می دهد .سپس برای تعیین تعداد

رسد از این رو در این پژوهش نیز نمره ها به صورت صدک

عامل مناسب برای آزمون خالقیت هیجانی آوریل از عاملی

های تبدل شده که نشان می دهد چند درصد آزمودنی ها

از ماتریس واریانستبیینشده استفاده شد .در این ماتریس

در گروه هنجاری پایین تر از نمره به خصوص قرار دارند.

عواملی که دارای مقادیر ویژه باالتر از  1باشند ،به عنوان

با توجه به اینکه ،ضرایب همبستگی خرده آزمونهای آزمون

عامل مجزا معرفی شدند .همچنانکه در این ماتریس

تورنس و آزمون خالقیت هیجانی ،در این پژوهش به

پیداست متغیر خالقیت هیجانی آوریل دارای  8گویه با

اندازهای باال نبودند که سطوح روایی همزمان باالیی را

بار عاملی باال میباشد .در جدول  11-0ستون اول از راست

ارائه نمایند ،این رابطه متوسط متمایل به پایین ممکن است

معرف نمره خام طبقه بندی شده عامل ها ،ستون دوم درصد

حاکی از مسائل اجرایی درونی و نمره گذاری آزمون

واریانس مر بوط به هر طبقه از نمره ها ،ستون سوم درصد

تورنس روی یک گروه آزمودنیها ،یا نشانه تفاوتهای عمده

تجمعی هر طبقه است  .بدین ترتیب با داشتن نمره هر

ساختارهایی که به وسیله این دو ابزار اندازه گیری شده اند

فردی می توان وضعیت نسبی او را مشخص و تعیین کرد

و یا ترکیب هر دو عامل فوق باشد .این گونه نیز میتوان

که چند درصد از آزمودنی ها دارای خالقیت هیجانی باالتر

استدالل کرد که ساختارهای آزمون خالقیت تورنس نمی

یا پایین تری نسبت به او هستند.

تواند به وسیله یک آزمون چند گزینه ای درست ارزیابی
گردد.
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روایي سازه

لیم در بررسی تفاو تهای فرهنگی در شیوه های برخورد

روایی سازه مستلزم جمع آوری شواهدی است تا بر اساس

معلمان با دانش آموزان نشان داد که در فرهنگهای آسیایی،

آنها معنای آزمون روشن شود ،برای مثال در پژوهش حاضر

معلمان کودکان خالق را به عنوان کودکان مخرب ارزیابی

به شواهدی نیاز داریم تا نشان دهیم مقیاس خالقیت

می کنند؛ اما در فرهنگهای غربی معلمان وظیفة خود را

هیجانی به راستی عامل خالقیت هیجانی را اندازه گیری می

پرورش توانمندیهای فرد خالق میدانند و لذا آنها را تشویق
استاو1

نیز در پژوهش خود

کند (پاشا شریفی .)1322 ،از آنجا که همبستگی درونی

می کنند (لیم )2110 ،گونکارو

زیرمقیاس های یک آزمون حاکی از روایی سازة آن آزمون

ضمن بیان عقاید رایج پیرامون فرهنگهای جمع گرا و

است ،در پژوهش حاضر این موضوع بررسی شد «نتایج

فردگرا دریافتند که فرهنگهای جمع گرا میتوانند خالق

تحلیل ها همسو» با نتیجة پژوهش آوریل ( )1999نشان

باشند اگر برای خالق بودن آموزش ببینند (گونکاروو استا،

داد که بین زیرمقیاس های اصالت ،آمادگی ،اثر بخشی و

.)2115

نواوری در هر دو جنس دختر و پسر همبستگی مطلوبی

در تقسیم بندی فرهنگها دو گروه عمده شامل فرهنگ های

وجود دارد.

فردگرا و فرهنگهای جمع گرا مطرح می باشد .هر کدام از

بطور کل پرسشنامه خالقیت هیجانی آوریل دارای چهار

این دو فرهنگ باورها ،اعتقادات ،ارزشها و نگرشهایی دارند

مولفه بوده که در این مرحله به آن می پردازیم .در پرسشنامه

که بر سیستم آموزشی ،اجتماعی اقتصادی و سیاسی آنان

نهایی برای اندازه گیری این متغیر از  31سنجه بهره گرفته

تأثیر میگذارد .جوامع جمع گرا و شرقی با قواعد و نرمهای

شده است .تعداد  11گویه به دلیل عدم احتراز روایی

اجتماعی سازمان یافته اند و افراد در جریان جامعه پذیری

مناسب که ممکن است به دلیل تفاوت در ارزشهای تکوینی

با گروه اجتماعی خود انطباق می یابند .در این فرهنگها

و فرهنگی جامعه ایران بوده باشد حذف گردیده و تنها 21

رابطه سلسله مراتبی بین افراد حاکم است و افراد برای

سوال باقیمانده است  .همچنین نتایج نشان می دهد بین

پذیرش قواعد و هنجارهای اجتماعی و خانوادگی پرورش

خالقیت هیجانی زنان و مردان دانشجو تفاوت معنا داری

می یابند .در نهایت آنچه در این جوامع اهمیت دارد کسب

وجود دارد نتایج این پژوهش با یافته های دائمی (،)1383

تأ یید و حمایت اجتماع و گروه است .لیکن ،در جوامع

نوری ( ،)1382کواکوا (1995؛ یانگ و ویلسون 1990؛ به

غربی رشد فرد ،توانمند یها و ترجیحاتش اهمیت دارد و

نقل از نوری ،)1382 ،سلطانی امرآبادی ( ،)1381پورفرج

فرد برای دنبال کردن عالئقش آزاد است.

عمران ( )1382همسو می باشد .با توجه به این که یافته

و نرمها و قواعد کمتری برای افراد تعیین شده است .به

های این پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین خالقیت

بیان دیگر فردیت فرد مالک بسیاری از رفتارهای فردی

دختران و پسران وجود ندارد اما در تبیین این نتیجه باید

است و اساس رابطه اش با دیگران با توجه به آن مالک

اضافه کرد که تفاوت جنس در خالقیت هیجانی ممکن

است (جی )2113 ،کرافت معتقد است خالقیت هیجانی به

است از عوامل فرهنگی و اجتماعی نشات گرفته باشد و

طور آشکار متأثر از فرهنگ است و اینکه بخواهیم

برخی باورهای نادرست موجود در جامعه همچون مردان

رویکردی جهانی در خالقیت درست کنیم غیرممکن است.

باهوشتر هستند و زنان باید تالش بیشتری کنند تا موفق

به اعتقاد وی فرهنگهای شرقی با ارزشهای اجتماعی و

شوند ممکن است موجب پررنگ شدن این تفاوت ها شود

فرهنگی مختلف تأثیر متفاوتی بر بروز و پرورش خالقیت

.

نسبت به فرهنگهای غربی دارند( کرافت )2115 ،نایزبت
معتقد است در آسیای شرقی تأکید بر کل و کلیت نسبت
1 Oral, G& Kaufman, J.C & Agars, M.D.
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به غرب و فرهنگهای غربی که نگاه معتدل تری دارند،

محدودیت ها

موجب آسیب به خالقیت می شود (نایزبت .)2113 ،اید ه

 -یکی از محدودیت های اساسی تعمیم نتایج این پژوهش ,

ها و اهداف فرهنگی در هر یک از جوامع جمع گرا و

محدودیت دامنه گردآوری داده ها به دانشجویان دانشگاه

فردگرا از طریق شیو ه های تعلیم و تربیتی والدین و

رودهن است .لذا پیشنهاد می گردد در دانشگاه ها و مراکز

سیستمهای آموزش رسمی و غیررسمی به افراد منتقل می

دیگر این ابزار استاندارد سازی گردد.

گردد .به بیان دیگر تفاوت بین جوامع جمع گرا و فردگرا

 -از محدودیت های دیگر این پژوهش محدودیت نمونه

از نهادهای اساسی در تعلیم و تربیت یعنی خانواده و

آماری به قشر دانشجویان است .لذا توصیه می گردد آزمون

مدرسه آغاز شده و تأثیر خود را بر کلیة امور و ارکان

برای اقشار دیگر جامعه از جمله افراد بزرگساالن و جوانان

جامعه باقی می گذارد .بر این اساس خالقیت نیز به عنوان

غیر دانشجو ،نوجوانان و کودکان استاندارد سازی و

یک هدف با ارزش از ابتدای تولد تا زمانی که آموزشهای

هنجاریابی گردد.

رسمی دریافت می شود ،متناسب با باورها و اعتقادات

 -در پژوهش حاضر از برخی شیوه های ارزیابی روائی و

فرهنگی تسهیل یا بازداری میگردد (البرزی .) 1389،آوریل

پایائی مثال "مصاحبه و مداخله -که ممکن در بعضی از

( 1999به نقل از فوکس و همکاران )2112 ،بیان می کند،

مجموعه ها و کاربرد های آزمون از اهمیت ویژه ای

پاسخ های هیجانی خالق درجه ها و انواع گوناگونی دارند

برخوردار باشند -استفاده نشد .بنابر این در استفاده از این

پایین ترین سطح ،خالقیت هیجانی کاربرد موثر

ابزار در مواردی غیر از موارد ارزیابی شده ،احتیاط الزم

در

رعایت گردد.

هیجانات موجود پیشین را شامل می شود که در یک فرهنگ
مورد پذیرش و متداول است و در باالترین سطح شامل

منابع

شکل گیری و رشد شکل جدیدی از هیجان بر اساس تغییر

 -البرزی ،محبوبه ( .)1389خالقیت در جوامع جمع گرا :

در باورها و قواعدی است که بر اساس آن هیجان ها شکل

پرورش خالقیت در کودکان .سومین کنفرانس ملی خالقی

می گیرند و استوار می شوند.

تشناسیTRIZ ،و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران ،تهران-13 ،
 12آبان ماه.

پیشنهادات کاربردی

- -امیرحسینی  ،خسرو  ، 1380 ،خالقیت و نوآوری(مبانی ،

 -1پژوهش حاضر راه کارهایی نیز برای مشاوره ،درمان و

اصول  ،تکنیک ها )  ،انتشارات عارف کامل  ،چاپ دوم.

تعلیم و تربیت به همراه دارد و می تواند در فرایند مشاوره

 -بیوکی .ز.)1326( .هنجاریابی آزمون تفکر خالق تورنس

و درمان پرورش و شناساندن توان خالقانه افراد در برخورد

برای دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران .پایان نامه

با هیجان های آسیب زا به عنوان یک عنصر درمانی مدنظر

کارشناسی ارشد ،چاپنشده ،دانشگاه تربیت معلم.

درمان گران قرار گیرد .نظام تعلیم و تربیت می تواند

 -پالچیک ،رابرت (. )1981هیجانها ترجمة محمود رمضا

پرورش خالقیت هیجانی را به عنوان یک عامل کلیدی در

نزاده(. )1321چاپ سوم .مشهد :آستان قدس.

موفقیت معلم و دانش آموز در برنامه ای خود بگنجاند.

افضل السادات ، 1328 ،ماهیت خالقیت و شیوه های پرورش

 -2در مسئله خالقیت هیجانی مسئله هوش ،شخصیت و

آن  ،انتشارات آستان قدس رضوی  ،چاپ چهارم .جوکار،

-حسینی ،

بهرام؛ و البرزی ،محبوبه  .)1389(.رابطه ویژگی های شخصیت

فرهنگ اجتماعی و خانوادگی افراد را هم بایستی مد نظر

با خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی .مطالعات روان شناختی .

قرار داده شود و اهمیت زیادی برای آن قائل شد .که در

دوره  .6شماره ..89-1119 .1

پژوهش های آتی می توان ار این متغیرها در پیش بینی

- -صمد آقایی  ،جلیل  ، 1381،تکنیک های خالقیت فردی

مولفه های خالقیت هیجانی استفاده نمود.

و گروهی  ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی  ،چاپ اول.
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Abstract
The present study aimed to evaluate the validity, reliability and standardization of test April emotional creativity
among students of Azad University's Branch. To select the sample using stratified random sampling were selected
from the University Branch. The sum of these students, 1,400 were out of which 300 were selected for study tool
1-log 30 items, emotional creativity April (1999) to measure emotional creativity in four dimensions: novelty,
effectiveness, honesty and willingness prepared and April with Cronbach's alpha reliability of the 91/0 emotional
creativity and reliability of readiness, effectiveness, integrity and innovation in the order of 80/0, 89/0, 80/0, vary
from 850 won. 2-tests of verbal and nonverbal creative thinking Torrance (TTCT) has two parallel forms A and B
in Torrance verbal test, the three components of fluency, flexibility and originality and non-verbal tests Torrance,
four components of fluency, flexibility, originality and expansion are measured. The results indicated that factor
analysis on the data for this variable are permitted. KMO statistic with a value greater than 5.0 indicates a sampling
adequacy and Bartlett's confidence level zero to test the suitability of the model shows the factors cited.
Key words: Standardization, creativity, April
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