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شهر اردبیل نسبت به  1بررسی دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش ناحیه 

 آموزانعوامل مؤثر در پرورش خالقیت دانش

 3مهرداد حسن زاده – 1لیلی آزادی بریس - 2مهدی معینی کیا

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی-1

 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی –موزش از راه دور دکترای برنامه ریزی آ -2

 کارشناس روانشناسی بالینی- کارمند دانشگاه محقق اردبیلی -3

 چکیده

خالقیت در دانش آموزان دورة متوسطه پرداخته  در این تحقیق با استفاده از روش پژوهشی پیمایشی به بررسی راهکارهای پرورش

شهر اردبیل است که  1حقیق متشکل از دبیران و مدیران و کارشناسان آموزشی مقطع متوسطه ناحیه ت شده است . جامعۀ آماری این

ای و برداری تصادفی خوشهنمونه گیری حجم نمونه از روشاند. جهت اندازهگرایشهای علوم تربیتی تحصیل کرده در یکی از

بوده  سؤال تخصصی 11سؤال عمومی و  11سؤالی شامل  11ای پژوهش پرسشنامه جدول مورگان استفاده شده و ابزار سنجش این

عاملی شاخصهای پژوهشی،  spss در رایانه در دو بخش ها، از طریق پردازش و تحلیلاست. اطالعات به دست آمده از پرسشنامه

یت و نوآوری پرورش خالق توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. پنج عامل درخصوص راه کارهای توسط بستۀ نرم افزاری

 :به شرح ذیل استخراج شدند

 آموزان؛آموزش خودراهبری به دانش-1

 های عاطفی آموزش؛توجه به جنبه-2

 استقالل اجتماعی خانواده؛ -3

 آموزان؛تقویت خودارزیابی در دانش -1

 آموزان؛تالش خانواده برای دادن استقالل عمل به دانش -1

 .زش، خودارزیابی، استقالل اجتماعیخالقیت، جنبۀ عاطفی آمو ها:کلیدواژه
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 مقدمه

باشد. خالقیت در می« خالقیت»سنجی، یکی از مفاهیم مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری و علوم تربیتی، بویژه متخصصان روان

(. با اینکه 1381:2811است. )انوری، حسن، « قدرت ایجاد آثار نو»و « قوة ابتکار»و یا « آفرینندگی»، «آفریدن»معنای لغوی، 

های زیادی در زمینۀ خالقیت انجام پذیرفته است، اما متخصصان و دانشمندان علوم تربیتی و علوم فناوری به تعریفی پژوهش

 اند.مشترک دربارة خالقیت دست نیافته

اند. گیلفورد رائه نمودهشان، تعریفی از خالقیت را اهای اساسی مکتبمکاتب مختلف علوم رفتاری و تربیتی هر کدام بر پایۀ اندیشه

ابتدا »نماید: گونه تعریف می( براون خالقیت را این13:2:11دانسته است. )عابدی، جمال: « تفکّر واگرا در حل مسائل»خالقیت را 

)صبحی قراملکی، « گردددهد و عاقبت چیزی به اسم خالقیت حاصل میای رخ میگردد، سپس معجزهمقدماتی ایجاد می

ها و یا یافتهخالقیت فرایندی است که منجر به تدوین یا تولید عقاید، ره»ر تعریف دیگری از خالقیت آمده است که: (. د13:8:11

معتقد است که « جورج اف، نلر(. »13:1:311)خسرونژاد، « شود که از اعتبار هنری و علمی برخوردار گردندای میمحصوالت تازه

( امروزه :1311:2توان به کار گرفت. )مسدد، هایی که به منظور حل مسائل مهم می. ایدههای جدید استخالقیت شامل تولید ایده

هایی توانا برای انجام دادن کارهای کنند. آفرینش انسانهای پویا و خالق ذکر میهدف اصلی نظام تعلیم و تربیت را پرورش انسان

تر قابل تعمق ویژه با توجه به شرایط موجود در آستانۀ هزارة سوم، بیش هایی که کاشف، نوزا و نوآور باشند. این مسئله بهنو، انسان

است؛ زیرا امروزه برای مقابله با مسائل فردی و اجتماعی پیچیده، به پرورش افرادی نیاز است که با اتکا به نیروی اراده و تعقل 

فرهنگی دیگران، مولّد  -ستاوردهای اقتصادیخویش، منطقی و خالق اندیشیده و به جای وابستگی ناسالم و استفاده صرف از د

دانش، فناوری، فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل، فعال و خالق در عصر دانایی باشند. بنابراین، رسالت مهم یک نظام تربیتی و 

اقتصادی، جانبه فرد است و هم به علت مسئولیت ارتقاء شرایط آموزشی، فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و شکوفائی همه

های خالق، این ضروت وجود دارد که نظام تربیتی باید شرایط مناسب را برای اجتماعی و فرهنگی جامعه و استفاده بهینه از اندیشه

 .ها فراهم سازداستفاده از این اندیشه

( و نظریۀ Renzulli ،1111های پرورش خالقیت در تحقیق حاضر بیشتر بر پایۀ نظریات پرورش خالقیت رنزولی)مبانی نظری شیوه

اند از: انگیزه، مهارتهای مربوط به خالقیت، مهارتهای مربوط به است؛ بر اساس نظریه آمابیل عوامل اصلی خالقیت عبارت« آمابیل» 

 و شوند، که مهمترین عوامل و موانع، فردیموضوع. این عوامل اصلی تحت تأثیر عوامل و یا موانعی تقویت، تضعیف و یا نابود می

دارد، عوامل و موانعی که در پرورش و ایجاد خالقیت و نوآوری محیطی هستند. بر این اساس و باتوجه به آنچه این نظریه بیان می

 :اند ازتأثیر دارند، عبارت

 عوامل و موانع فردی، شامل: هوش، ویژگیهای شخصیتی و انگیزة درونی؛ -1

 .اده و مدرسه، تجربه و آموزش،انگیزة بیرونیعوامل و موانع محیطی یا اجتماعی، شامل: خانو -2
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توانند یکدیگر را تقویت و یا تعامل دارند، و می دارد که، علیرغم آنکه این عوامل با همنظریۀ آمابیل به طور اجمالی چنین بیان می

 .شکوفایی یا تضعیف خالقیت فرد شوند تضعیف کنند و در نهایت باعث

آموز، برنامۀ درسی عنصر معلم، دانش مل مؤثر در پرورش و ایجاد خالقیت و نوآوری از سهرنزولی در نظریۀ خود درخصوص عوا

گردد . هریک از با ترکیب مناسب این عناصر، یادگیری مؤثر و خالق حاصل می کند،برد. براساس آنچه این نظریه بیان مینام می

 :عناصر به شرح ذیل است زیرمجموعه های شود.های خود سبب عمل مطلوب یادگیری میعناصر بازیرمجموعه این

 شناسی رشته؛برنامۀ درسی شامل ساختار رشته، محتوا، و روش -

 معلم شامل شناخت از رشته، عشق به رشته، و روشهای تدریس؛- 

 .آموز شامل سبک یادگیری، عالئق، و تواناییدانش -

. 1های همچون نقش معلم که شامل زیرمجموعه ه کرده است،اش عالوه بر این سه عنصر به موارد دیگری توجرنزولی در نظریه

 . روابط آموزشی معلم و شاگرد است و، دیگر1. روابط عاطفی معلم و شاگرد، و 3معلم  . نقش الگویی2چگونگی نگرش معلم 

فراد محیط محیط و روابط عاطفی بین ا اینکه، به نقش محیط آموزشی و موقعیت و شرایط محیط آموزشی، شرایط فیزیکی آن

 .در کارکنان و طراحی و فضای آموزشی و ... پرداخته است آموزشی، امکانات علمی و آموزشی، انگیزة کار

 .کندآموزان ایفا میپرورش و ایجاد خالقیت دانش همچنین براساس این نظریه مدیر و سرپرست محیط آموزشی نقش بسزایی در

آموزان گردد. جهت تقویت خالقیت و نوآوری در دانش معلمان و مدیران آموزشی گشایتواند راهدر نهایت نتایج این تحقیق می

 تواند در تکوین این نظریه که بین شناخت راههایدارای اهمیت است: اول آنکه می به بیان دیگر، پژوهش حاضر از دو جنبه

از لحاظ نظری اهمیت دارد، ارائه دهد. و  آموزان دوره دبیرستان و کارآمدی آنان سؤالهای قابل قبولی کهپرورش خالقیت دانش

آموزان که از لحاظ عملی نیز مهم شناخت راههای پرورش خالقیت و نوآوری دانش دوم آنکه امید است بتوان پس از تشخیص

 .مؤثری برداشت است گامهای

 روش پژوهش

کند، کاربردی است و روشی که دنبال می یابی مقطعی است. این پژوهش با توجه به هدفپژوهش حاضر از نوع پیمایش یا زمینه

 (11:1388)دالور، 

های اردبیل است که در یکی از رشته شهرجامعۀ آماری این پژوهش دبیران و مدیران و کارشناسان آموزش مقطع متوسطه مدارس 

ای و جدول ادفی خوشهبرداری تصاز روش نمونه اند. برای انتخاب نمونۀ معرف و تعیین حجم نمونه،علوم تربیتی تحصیل کرده

مدرسه به شیوة  18مدرسه است،  31که،  شهر اردبیل 1منظور از بین مدارس متوسطه دولتی ناحیه بدین .مورگان استفاده شده است

گیری از جدول مورگان جهت نمونه 1درخصوص مدیران و کارشناسان تعلیم و تربیت ناحیه . ای انتخاب شدندتصادفی خوشه

های محدود )مدیران و کارشناسان(. بدین ترتیب حجم نمونه پژوهش را جامعه ، برحسب تعیین حجم نمونه دراستفاده شده است

منطقه هیچگونه محدودیتی از نظر  دهند. از طرف دیگر، درخصوص مدیران و کارشناسان به جهت آن که درتشکیل می نفر 1:1
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تصادفی از هر دو جنس انتخاب شده و جنسیت خاص و یا تساوی آن  به صورت جنسیت در این دوره وجود ندارد، لذا گروه نمونه

نفر تعیین  ::کارشناسان تعلیم و تربیت  نفر و متخصصان 123نفر، مدیران  2:1مطرح نیست. بنابراین حجم نمونه برای دبیران  ها

 .شد

سؤال  11ه سؤال عمومی و میدهد که شامل د سؤالی تشکیل 11ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامۀ محقق ساختۀ 

صاحبنظران آن،  های جهانی و مصاحبه باپس از مطالعۀ عمیق یافته های ملی و برخی از یافته تخصصی است. محقق این پرسشنامه را

 .به کمک اساتید راهنما و مشاور تدوین کرده است

گویه  11آزمودنیها خواسته شد که به هریک از  پیوستار این پرسشنامه شامل )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم( است، از

 بیانگر بیشترین تأثیر آن گویه در پرورش خالقیت است. الزم به ذکر است، در تهیۀ این 1بیانگر کمترین و  1نمره بدهند، که 

لی استنتاج های اصعاملی از نوع تجزیه به مؤلفه پرسشنامه فرض شده است که شاخصهای عملکردی را می توان از طریق تحلیل

شاخصها و شناختی(، طرز فکر، احساسات و نظریات گروه نمونه را نسبت بهپردازی )روشکرد . این پرسش نامه به پیروی ازمقیاس

تحلیل عاملی بر روی آنها در حقیقت کمی ساختن آن را  کشد، که پس از جمع آوری نظریات گروه نمونه، باها بیرون میمؤلفه

 .سازدپذیر میامکان

ای مراتب سازمان آموزش وپرورش شهراردبیل، مستقیماً به گروههای نمونه نامه از سلسلهمنظور پژوهشگر، پس از اخذ معرفیبدین

 .آنان اجرا کرده است نامه را در میانمراجعه و پرسش

 هایافته

تحلیل عاملی از نوع تجزیه به عاملهای  بهها و تعمیم نمونۀ مورد مطالعه، از آزمون آماری، موسوم منظور تأیید توصیف دادهبه

 :استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر است (CA: Principal Component Analysis)اصلی

گیرد چه متغیرهایی کنار پژوهشگر تصمیم می شود ومرحلۀ اول محاسبۀ ماتریس همبستگی: ماتریس و آمارهای آن مشخص می

 +1، 1، -1ب همبستگی در تحلیل عاملی مشابه کاربرد آن در دیگر موارد است به طوری که بین تعبیر ضری .گذاشته و حذف شود

بیانگر همبستگی کامل و معکوس است. چنانچه مقدار همبستگی برابر  -1+ بیانگر همبستگی کامل و مستقیم و 1در نوسان است. 

باشد پذیرفتنی  1/1یف است. در صورتیکه کمتر از خیلی ضع 1/1ضعیف و  1/1متوسط،  1/:خوب،  8/1باشد خیلی خوب،  1/1

اصوالً در تهیۀ ماتریس همبستگی، هدف اصلی ما تهیه و انتخاب متغیرهایی است که باید تحلیل شوند. همبستگی شاخص  نیست.

در تحلیل عامل هدف بماند. زیرا  نمی تواند در تحلیل باقی 31میباشد و کمتر از %  31این متغیرها است، که حداقل %  اصلی انتخاب

عامل را بسازند. به همین علت متغیری که با متغیرهای دیگر همبستگی قابل قبول  این است که چند متغیر با هم ترکیب شده و یک

متغیرهای مؤثر در مطالعه را همکاری  (1درصد را نداشته باشد باید آن را از ماتریس حذف کرد . در جدول شمارة ) 30یعنی

  .ذکر شده است با بارهای عا ملی و هرکدامپرورش خالقیت 
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( برای استخراج عوامل مؤثر در 1های نهایی تحلیل عاملی )جدول در این پژوهش مشخصه مرحلۀ دوم استخراج عوامل:

عامل را حفظ و کدام یک را  توان تشخیص داد کدامخالقیت استفاده شده است. یکی از راههایی که به کمک آن می پرورش

شود. در حقیقت مقادیر وسیلۀ یک عامل تعیین می ، مقادیر ویژه است. مقادیر ویژه آن مقدار ازواریانس کل است که بهحذف نمود

برای به دست آوردن مقادیر ویژه  .دهدمجذور بارهای عاملی است که مقدار واریانس تعیین شده را نشان می ویژه مجموع

کنند )ستون استخراج مجموع مجذورات بارهای رسانده، سپس با هم جمع می ان دوهمبستگی هر عامل را با تک تک متغیرها به تو

 .عاملی(

کنند و همچنین عامل اول تا وابسته را تعیین می شود عواملی را انتخاب کرده ایم که بیشترین واریانس متغیرهمانطور که مالحظه می

بعد از اینکه عوامل با واریانس و مقادیر ویژه انتخاب شدند، نوبت  .نداپشت سر هم قرار گرفته عامل یازدهم به ترتیب انتخاب شده و

 .ذکر شده است رسد. در سه ستون بعدی چرخش مجموع مجذورات بارهای عاملچرخش عوامل می به

اصلی عاملی بارهاي  هاي نهایی تحلیل عاملی براي استخراج عوامل موثر در پرورش خالقیت. مشخصه1جدول 

 س تشریحیو تفسیر واریان

 چرخش مجموع مجذورات بارهاي عاملی استخراج مجموع مجذورات بارهاي عاملی مقدار مشخصه هاي قبلی مؤلفه

درصد  درصدواریانس جمع

 تجمعی

درصد  درصدواریانس جمع

 تجمعی

درصد  درصدواریانس جمع

 تجمعی

1 13.22 36.22 36.22 13.22 36.22 36.22 5.39 16.25 16.25 

3 5.23 2..6 29.31 5.23 2..6 29.31 2.22 5.23 36.26 

2 2.12 9.59 56.13 2.12 9.59 56.13 2.11 6.26 36.32 

5 3.22 9.61 52.69 3.22 9.61 52.69 3.51 ..52 22.53 

9 3.52 5.13 56.22 3.52 5.13 56.22 3..1 2.63 56.12 

2 3.65 2.62 91.61 3.65 2.62 91.61 3.51 2.25 52.91 

. 1..2 2.26 95.32 1..2 2.26 95.32 3.35 9.6. 91.39 

6 1.22 2.31 9...1 1.22 2.31 9...1 3.12 9.32 99.52 

5 1.25 3.56 26.22 1.25 3.56 26.22 1.65 5.26 96.25 

16 1.16 3..5 22.32 1.16 3..5 22.32 1.93 5.31 23.29 

11 1.11 3.29 2..25 1.11 3.29 2..25 1.22 2..9 22.61 

 

های ملی و جهانی و به کمک شده و به مدد برخی از یافته های نهایی تحلیل عاملی پنج عامل استخراجاز جدول تعیین مشخصه

 .عامل به شرح زیر نامگذاری شد اساتید راهنما و مشاور این پنج

 آموزان؛آموزش خودراهبری به دانش -1

 های عاطفی آموزش؛توجه به جنبه-2

 انواده؛استقالل اجتماعی خ-3

 آموزان؛تقویت خودارزیابی در دانش-1
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 .آموزانتالش خانواده برای دادن استقالل عمل به دانش-1

دهد، آن ساختاری با معنا به دست نمی چون ماتریس عامل چرخشی نیافته و بارهای عاملی مرحلۀ سوم: واریماکس چرخشی:

متداول و با استفاده از چرخش واریماکس به محورهای جدید انتقال پایه روش  همانگونه که پیشتر گفته شد، تصمیم گرفته شد بر

خطوط اصلی و نسبتاً روشن برای  تری که نمایشگرهم کشف هیئت کلی مواد پرسشنامه و هم تشخیص ساختاری ساده داده شود تا

نمایش داده شده  2جدول عاملی برای چرخش واریماکس موجود، در  حلهایی تغییر پذیر باشد، میسر شود. ماتریسرسیدن راه

مورد  % 31معموالً ضرایب کمتر از  در ارتباط با ضریب عوامل ذکر شده در جدول واریماکس چرخشی باید گفت که .است

 .شودمشاهده می گیرد و همچنین شکل چرخش یافتهاستفاده قرار نمی

 اکسسؤالی به شیوة واریم 51: ماتریس عاملی، عاملهاي چرخش یافته مجموع 3جدول 

 هاي چرخش یافتهماتریس مؤلفه

 هامؤلفه

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- 73. آموزش خودراهبردي

.25 
.17 -.4 -

.38 
-

.24 
.18 -

.00 
-.4 -

.25 
.09 

- 70. انگیزه معلم براي پرورش خالقیت

.22 
.04 -

.16 
-12 -

.16 
.04 .06 -

.23 
.31 -.06 

- 66. استقالل اجتماعی

.19 
.22 -

.26 
.04 -

.26 
.12 -

.07 
-

.16 
-.9 .13 

- 26. 64. تقویت خودارزیابی

.32 
-

.11 
-

.07 
-

.07 
.05 .27 -

.30 
-

.06 
-.14 

تالش خانواده براي دادن 

 استقالل

.61 -

.16 
-

.09 
.21 .06 .12 -

.17 
-

.05 
.03 .26 .17 

تناسب برنامه هاي آموزشی با 

 رشد ذهنی

.60 -

.30 
-

.15 
.05 .12 -

.03 
-

.11 
-

.51 
.16 .14 -.08 

یادگیري چگونه دانستنن به دانش 

 آموزان

.59 -

.19 
-

.44 
-

.11 
.09 -

.03 
-

.12 
-

.51 
.16 .13 -.06 

-تالش براي پیونددادن آموخته

 هاي قبلی و جدید

.59 .07 -

.16 
-

.09 
.10 .12 -

.14 
-.5 -.9 -

.08 
-.36 

توانایی سازگاري خانواده با 

 محیط

.58 .01 .06 -

.36 
.02 -

.04 
-

.03 
.28 -

.17 
.24 -.04 
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- 16. 37. 16. 08. 57. میزان مطالعۀ کتب غیر درسی

.05 
-

.12 
.26 .01 -

.10 
-.09 

- 09. 25. 23. 56. تالش براي تقویت اعتماد به نفس

.29 
.12 -

.01 
-

.24 
-

.15 
-

.16 
.06 

- 56. هاي عاطفی آموزشتوجه به جنبه

.06 
-

.14 
-

.13 
.08 .25 .25 -

.28 
-

.00 
-

.10 
.04 

و جالببودن محیط جذابیت 

 آموزشی

.55 .03 .06 .06 -

.47 
.01 .09 -

.19 
-.5 -

.10 
.18 

تالش خانواده براي فعال و خالق 

 نمودن

.55 -

.25 
-

.10 
-.9 .25 -

.19 
-

.23 
-

.17 
.13 -

.16 
.12 

- 55. آموزمشارکت دادن دانش

.13 
.19 -

.26 
-

.23 
.11 .16 .17 .20 -

.24 
-.16 

- 55. روش آموزش تقویت استقالل

.21 
.25 .35 .02 .12 -

.23 

.10 .32 .33 -.10 

- 32. 09. 35. 27. 55. بامعنابودن، جذاببودن و ...

.00 

.12 .14 .20 .08 .12 

- 54. وجود جو آزاد و غیر مستبدانه

.34 
.00 .19 -

.21 

-

.14 

.05 .03 .14 .25 .26 

- 19. 04. 54. خودباوري و نگرش مثبت به خود

.29 

.12 -

.01 

-

.24 

-

.15 

-

.16 

.06 .04 

- 54. پذیريآموزش انعطاف

.16 
-

.32 
.08 .25 .25 -

.28 

-

.00 

-

.10 

.04 -.00 

- 03. 07. 16. 54. آموزگیري دانشقدرت تصمیم

.06 

.36 .17 .14 .00 -

.18 

.08 

- 53. آموزدادن آزادي عمل به دانش

.16 
.22 .36 -

.34 

.14 -

.22 

.20 -

.21 

.08 -.07 

- 52. گرایش فکري خانواده

.12 
-

.03 
.29 -

.15 

-

.15 

-

.10 

.17 -

.18 

.10 .15 

- 55. 01. 52. آموزپشتکار و اراده دانش

.30 

.05 .12 -

.15 

.12 -

.08 

.22 .05 

- 01. 29. 52. آموزاعتماد به نفس دانش

.00 

-

.25 

-

.26 

-

.05 

.30 -.. -

.21 

-.10 

-به کارگیري مطالب یاد گرفته

 شده

.51 -

.28 
.48 .25 .16 .09 .07 .11 -

.08 

.12 .13 

- 12. 02. 35. 25. 26. 51.نحوة ارائۀ آموزش و تسلط بر 

.23 
.10 .32 .33 -.10 
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 درس

آموز براي یادگیري تالش دانش

 خالق

.49 -

.26 
.35 .09 .32 -

.00 
.12 .14 .20 .08 .12 

آموزان در مسائل مشارکت دانش

 اجتماعی

.49 -

.40 
.00 .19 -

.21 
-

.14 
.05 .03 .14 .25 .26 

- 12. 65. 16. 18. 19. 09. 45. استعداد فراگیران

.08 
.17 .05 .04 

تسلط معلم بر الگوهاي نوین 

 تدریس

.45 .23 -

.32 
.25 .16 .13 -

.05 
.16 -

.02 
.25 -.00 

- 03. 07. 39. 45. اطالعات عمومی معلم

.06 
.36 .17 .14 .00 -

.18 
.08 

- 36. 22. 25. 39. متخصصان امور آموزشی

.34 
.14 -

.22 
.20 -

.21 
.08 -.07 

- 56. 39. میزان ارزیابی مستمر توسط معلم

.03 
.29 -

.15 
-

.15 
-

.10 
.17 -

.18 
.10 .15 

- 55. 53. 38. نقش الگویی معلم در کالس درس

.30 
.05 .12 -

.15 
.12 -

.08 
.22 .05 

- 01. 48. 41. آموزروابط عاطفی معلم با دانش

.00 
-

.25 
-

.26 
-

.05 
.30 -.. -

.21 
-.10 

آموزش تقویت هوش عاطفی و 

 اجتماعی

.41 -

.07 
.48 .25 .16 .09 .07 .11 -

.08 
.12 .13 

آموز در اخالقی دانشخوش

 کالس

.45 .31 .21 -

.50 
.15 -

.27 
-

.08 
.13 .11 .06 .08 

آموز به تحصیل و عالقه دانش

 رشته

.38 .40 .22 -

.19 
.14 .41 .08 .00 .35 .13 .16 

ناگون موجود در امکانات گو

 محیط آموزشی

.42 .17 -.8 -

.13 
-

.11 
.30 -

.40 
.05 -

.28 
-

.15 
-.01 

- 36. 16. 35. هوش اجتماعی در محیطتوجه به

.10 
-

.23 
-

.09 
-

.40 
.18 .42 -

.19 
.25 
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شده از این قرار  های استخراجگذاری عاملنام های تعریف وبراساس تجزیه و تحلیل انجام شده، پنج عامل استخراج شده که مالک

 :است

 بیشترین سهم را داشته باشد؛ های استخراجی از آنها بزرگ ترین وهای متغیرهایی که عاملالف( ماهیت و اندازه

 داللت معنای ضمنی متغیرها؛ ها و اصطالحات، به منظور مالحظۀ نام و ماهیت، چشم انداز وب( بررسی فرهنگ واژه

  .لعات پیشینهای موجود و نتایج مطاج( نظریه

 گیرينتیجه

شهر اردبیل از دیدگاه  1متوسطه ناحیه  آموزان دورةهای پژوهش حاضر بیانگر عوامل مؤثر در پرورش خالقیت، در دانشیافته

 :دبیران و مدیران و متخصصان تعلیم و تربیت است

ست. در این مؤلفه یت و محتواآموزش خالق این عامل مربوط به مؤلفۀ آموزان:عامل یکم آموزش خودراهبري به دانش

آموز همراه با راهنمایی، های عاطفی آموزشی، دادن آزادی عمل به دانشآموز، توجه به جنبهدادن دانش متغیرهایی چون مشارکت

آموز در عاطفی و اجتماعی به دانش آموز، تالش برای تقویت اعتماد به نفس، آموزش تقویت هوشپذیری به دانشانعطاف آموزش

منزلۀ یکی از عوامل آموزان بهمتغیر آموزش خودراهبری به دانش ابطه با پرورش خالقیت و نوآوری فراگیران نیز بررسی شده،ر

 .( همخوانی داشته است 1111( و آمابیل )  1111است و با نظریات رنزولی )  گانه برگزیده شدهیازده

زیرمجموعۀ مؤلفۀ آموزش خالقیت و  مانند عامل یکماین عامل ه هاي عاطفی آموزش :عامل دوم توجه به جنبه

(  11:1(، دونیک )  1112(، گتزلز و جکسون )  11:1است و با نظریات گوان )  گانه برگزیده شدهمحتواست که جزء عوامل یازده

 .همخوانی داشته است ( 1999)و رنزولی

است. در این مؤلفه متغیرهای « رهنگ و روابط ف» این عامل زیرمجموعۀ مؤلفۀ عامل سوم استقالل اجتماعی خانواده:

دیگری، چون گرایش فکری خانواده، توانایی سازگاری خانواده با محیط در رابطه با پرورش خالقیت فراگیران، وجود دارد که 

 1111میلگرام ) (،  1112جکسون )  استقالل اجتماعی خانواده از این مؤلفه عامل سوم شناخته شده است و با نظریات گتزلز و متغیر

 .( همخوانی داشته است 1111( و آمابیل ) 

است .  «آموزمندی دانش¬پشتکار و عالقه»این عامل زیرمجموعۀ مؤلفۀ آموز:عامل چهارم تقویت خودارزیابی در دانش

خودباوری  آموز،دانشآموزان به تحصیل و رشتۀ تحصیلی، پشتکار و ارادة مندیِ دانشدر این مؤلفه متغیرهای دیگری همانند عالقه

با ایجاد و پرورش خالقیت فراگیران وجود دارد که،  آموز برای یادگیری خالق در رابطهآموزان، تالش دانشو نگرش مثبت دانش

(و  ( 1962آموزان عامل چهارم از میان یازده عامل برگزیده شده است و با نظریات مککینوندانش متغیر تقویت خودارزیابی در

  .( همخوانی داشته است 1111آمابیل ) 
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است. در « خانواده»: این عامل زیرمجموعۀ مؤلف آموزانعامل پنجم تالش خانواده براي دادن استقالل عمل به دانش

آموزان آموز در رابطه با پرورش خالقیت دانشمؤلفۀ خانواده متغیر دیگری با عنوان تالش خانواده برای فعال و خالق نمودن دانش

 .همخوانی داشته است )11:1( و گوان ) 1112(، مک کینون )  11:8دارد و با نظریات آلبرت وراکد )  وجود نیز

 . ها و نظریات افراد نامبرده همخوانی دارددست آمده از این تحقیق، با یافتهنتایج به

 :شودیپرداخته م اینک به تفصیل، به رابطۀ بین مبانی نظری اصلی و نتایج به دست آمده از پژوهش،

انگیزة خالق برخوردار است، هم  : برطبق نظریۀ رنزولی، معلمی که ازآموزانعامل یکم آموزش خودراهبري به دانش

آموزان اطاعت را تقویت میکند. آنها بهواسطۀ نگرشی که دارند از دانش خود الگویی برای خالق بودن است و هم فرایند خالقیت

 .دهند تا خود کشف و ابداع کنندآموزان آزادی الزم را میانشخواهند، بلکه به دنمی و پیروی محض

توانند الگوی مناسبی کنجکاوی به امور، می ( معتقد است معلمان، با بیان آزاد احساس خود مانند عشق، شادی و 1181آمابیل ) 

است.  ای اهمیت بیشتری در خالقیت( انگیزة درونی دار 1111خالقیت باشند. به نظر وی )  برای دانش آموزان در پرورش و ایجاد

توانند خالقیت بیشتری از خود نشان دهند می مند باشند و با لذت و رضایت بیشتری وارد کار شونداگر افراد از ابتدا به کار عالقه

 (1381: 81)حسینی، 

یت عاطفی و روانی در موجب احساس امن : روابط مودتآمیز بین افراد خانوادههاي عاطفی آموزشعامل دوم توجه به جنبه

( رابطۀ خالقیت را با  11:1آورد. گوان ) برای ابداع، ابتکار و کار به دست می نفس الزم راشود و کودک اعتماد به کودک می

 .عاطفی مورد توجه قرار داده است رشد

شان به ندرت از ای تربیتیخالق در روشه کند که والدین کودکان( این نکته را تأکید می 1112تحقیقات گتزلز و جکسون ) 

 .کننداستفاده می استبداد و محدودیت انضباطی

 :نماید( سه خصوصیت اساسی مرتبط با خالقیت را چنین ذکر می 11:1دونیک ) 

  (Gal larger, 1986).احساس جدایی عاطفی والدین از کودک -3گرایش قوی فکری در والدین و  -2تربیت آزادمنشانه،-1

گوید: ایجاد آموز معرفی میکند و میخالقیت دانش ( در نظریۀ خود معلم را یکی از سه عنصر اصلی در پرورش 1111رنزولی ) 

در کالس به  مستلزم وجود جوی صمیمی و مطمئن در کالس است . وی باید بتواند به آسودگی شرایط مساعد برای رشد خالقیت

نشان داده روابط صمیمانه و توأم با عالقه و احترام نقش مؤثری  . تحقیقات نگرانی هر سؤالی را مطرح کنداظهار نظر بپردازد و بی

 .آموزان دارد دانش در توانایی خالق

شان به ندرت از استبداد و محدودیت والدین کودکان خالق در روشهای تربیتیعامل سوم استقالل اجتماعی خانواده: 

هایی که فرزندان خالق دارند وجود یک دو جنبۀ اساسی در خانواده (Gatzel & Jackson, 2001).کنندانضباطی استفاده می

ترس از تحقیرشدن از طرف جامعه . وابستگی زیاد بین کودک و والدین و وجود جوی آزاد و غیرمستبدانه است ارتباط مثبت بدون
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وجه قرار نگیرد، اما پس از مدتی، است کارهای خالق و نوآورانه در ابتدا مورد ت مانعی بزرگ برای خلق کارهای تازه است. ممکن

قائل است. وی نگران نیست که دیگران  سالهای متمادی، ارزش آن شناخته شود، درحالیکه فرد خالق برای عقیدة خود اهمیت گاه

 )1113)آمابیل  .کندکارش را نپذیرند و خالقیت و ابتکار خویش را قربانی انتظارات دیگران نمی

افراد خالق خود را مبتکر، مصمم، ، )1112(طبق مطالعات مک کینون یابی در دانش آموز :عامل چهارم تقویت خود ارز

وقایع  مثبتی از خویش دارند و این خوداعتقادی افراد تا حدی ناشی از احساس تسلط بر کنند و تصویرانسانگرا و پرکار معرفی می

خودش باشد و با پرورش تواناییها تحقق نقش  د کامالًکناست. یک ویژگی بارز افراد خالق جرأت فکری است، یعنی تالش می

آورانی چون جان اروینگ، دیکنز، آمابیل در تحقیقاتش از زندگی نام .مقدور است برسد خویش به منتهای کمالی که برایش

ه است. وی مادام کوری، موزارت و پیکاسو نام برده که نقش و اهمیت انگیزه های درونی درخالقیت آنها روشن شد انیشتین،

 کند.انگیزه را مهمترین عامل در پرورش خالقیت معرفی می

موقعیت خانوادگی ارتباط نزدیکی  : ظهور خالقیت باآموزعامل پنجم تالش خانواده براي دادن استقالل عمل به دانش

ترین دوران کودکی حساسایجاد محیط مناسب خانوادگی افزایش داد و  توان بادارد و متخصصان معتقدند میزان خالقیت را می

و  .1978)آلبرت وراکد، (ترین عنصر در شکل گیری خالقیت مطرح استخالقیت است. خانواده به منزلۀ بنیادی مرحله در رشد

 (MacKinnon ،1112شود کودک در آینده فرد خالقی گردد)رعایت نکاتی از طرف والدین باعث می

. عدم وابستگی زیاد 1. استقالل عمل 1گیری تصمیم . آزادی برای3جهان اطراف  . آزادی عمل برای کشف2. احترام زیاد 1مثل: 

 .والدین برای کودک . نگران نبودن1کودک به والدین 

اند که در مقالۀ حاضر به دلیل بررسی کرده شایان ذکر است که محققین در این پژوهش یازده مؤلفه و شاخص را استخراج و

 .اولیه اکتفا شده است نج شاخصمحدودیتهای تدوین به توصیف پ

ای معتبر و روا، برای سنجش به منزلۀ وسیله ها و شاخصهای استخراج شده از پژوهش حاضرتوان اظهار داشت مؤلفهدر پایان می

امید است توجه به این عوامل سمت و سوی  .شوددوره متوسطه، مفید تلقی می آموزانعوامل مؤثر در پرورش خالقیت دانش

وسیعتری و با  شود این پژوهش در مقیاسآموزانی خالق، روشن نماید. پیشنهاد میپرورش دانش موزش عمومی را، جهتحرکت آ

 .آن اشاره شده است تر، گسترده و وسیعتر اجرا شود که در بخش پیشنهادها بهمضمون متفاوت

 پیشنهادها

 :شودپیشنهادهای پژوهش به تفکیک در سه بخش بیان می

شود نحوة پرورش افراد خالق، در هر یک از عاملهای به دست آمده پیشنهاد می دهاي برگرفته از نتایج تحقیق؛الف( پیشنها

 .دراین پژوهش، جداگانه بررسی شود

اقداماتی را  ریزان درسی آموزش کشور با توجه به نتایج پژوهش حاضرشود که برنامهپیشنهاد می ب( پیشنهادهاي کاربردي؛

جویی را هرچه به عمل آوردند و روحیۀ حقیقت آموزانقیت، بارورسازی، و اعتالی اندیشه و افکار دانشدر جهت پرورش خال
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ساختن آن در  نهادینه آموزان مبتکر و خالق، جهت شکوفایی خالقیت وشود مجمع دانشپیشنهاد می .سریعتر در آنان شکوفا کنند

گسترش دهد و مکانی مناسب برای اشاعه و ترویج خالقیت برای  ی خود راآموزان، تأسیس شود و بتواند حیطۀ فعالیت اعضادانش

های اندازی شود و مجمعراه نوجوانان کشور باشد و مناسب خواهد بود که این مجمع در تمامی استان ها و شهرها تمامی جوانان و

تدوین و  .ای خود را به یکدیگر منتقل نمایندرسانی داخلی دستاوردهاطالع های خبری و نشریاتاستانی و شهرستانی از طریق بولتن

توسط اساتید مجرب در قالب کارگاههای علمی و عملی  اجرای سیاستهای انگیزشی و تشویقی برای معلمان، آموزش نیروی انسانی

ویق تش های تازه و تشخیص ارزش کار وکردن و به کاربستن روشتشویق معلمان به آزمایش جهت ارتقای سطح علمی معلمان،

 .ورزندافرادی که به آزمایش روشهای نوین مبادرت می
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