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  چکیده
کارهاي پـرورش   در این تحقیق با استفاده از روش پژوهشی پیمایشی به بررسی راه

جامعـۀ آمـاري ایـن    . آموزان دورة راهنمایی پرداخته شـده اسـت   خالقیت در دانش
تحقیق متشکل از دبیران و مدیران مقطع راهنمایی مدارس منطقۀ شـش آمـوزش و   

اسـت کـه در یکـی از     پرورش تهران و کارشناسـان تعلـیم و تربیـت ایـن منطقـه     
گیـري حجـم نمونـه از روش     جهت انـدازه . اند هاي علوم تربیتی تحصیل کرده رشته
اي و جدول مورگان استفاده شده و ابزار سـنجش ایـن    خوشه برداري تصادفی نمونه

سـؤال تخصصـی    41سؤال عمـومی و   10سؤالی شامل  51اي  نامه پژوهش پرسش
هـا، از طریـق پـردازش و تحلیـل      نامـه  رسشدست آمده از پ اطالعات به. بوده است

در رایانـه در دو بخـش     spssافـزاري  هاي پژوهشی، توسط بستۀ نرم عاملی شاخص
کارهـاي   پـنج عامـل درخصـوص راه   . توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت

  :پرورش خالقیت به شرح ذیل استخراج شدند
  آموزان؛ آموزش خودراهبري به دانش. 1
  هاي عاطفی آموزش؛ جنبهتوجه به . 2
  استقالل اجتماعی خانواده؛. 3
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  آموزان؛ تقویت خودارزیابی در دانش. 4
  آموزان؛ تالش خانواده براي دادن استقالل عمل به دانش. 5
 .خالقیت، جنبۀ عاطفی آموزش، خودارزیابی، استقالل اجتماعی :ها واژه کلید

  مقدمه
ایجـاد  «ترین تعریف عبارت است از  رایج. از خالقیت، تعاریف مختلفی ارائه شده است

بـه بیـان دیگـر، خالقیـت     . )Renzulli, 1993: 20( »طرحی جدید، باارزش، و متناسـب 
رابـرت ویزبـرگ   . هاي ذهنی براي ایجاد فکر یا مفهوم جدیـد اسـت   کارگیري توانایی به
دگی و هاي انسان قدرت آفرینن یکی از زیباترین ویژگی«: گوید در این زمینه می) 1995(

گرایانه خود را  تواند اهداف آرمان یا خالقیت اوست و به همین واسطه است که انسان می
  .)Weisberg, 1992: 9(» هاي خود را شکوفا سازد پدید آورد و توانایی

خالقیـت در ابتـدا از روان ناهوشـیار    «: گوید می )Abraham Maslow(آبراهام مازلو 
هاي جدید است که با آنچه در حال حاضـر وجـود دارد کـامالً     ایده. گیرد سرچشمه می
بارآوري در آنچه مربوط به عقاید، اختراع، تفکر و «: گوید موچی یلی می .»متفاوت است

واگرا در حل مسائل گیلفورد نیز خالقیت را عبارت از تفکر . »تعقل است، خالقیت است
  ).16: 1378حسینی، (داند  می

گیرد و محدود به نوع خاصی از آن  بنابراین، خالقیت در هر نوع فعالیتی صورت می
نگـرش  «شــد براســاس    ویزبرگ معتقد اسـت که آنچـه پیش از این تصور می. نیست
افرادي که . تبنا شده بود و طبق این نگرش خالقیت به افراد خاصی تعلق داش »آمیز نبوغ

  .رفت شمار می هاي ذهنی آنان فراتر از مردم عادي به توانایی
هـاي تفکـر    هـا، مهـارت   قلمرو مهارت: اي مانند دهنده خالقیت داراي عناصر تشکیل

  .)Torrance, 1989(خالق، و انگیزه است 
هاست که مربوط به استعداد، آمـوزش و تجربـه در یـک     اولین عنصر قلمرو مهارت

که  اینبه بیان دیگر، براي . گردد عنوان مواد اولیۀ کار محسوب می بهص است و زمینۀ خا
. افراد در یک حوزة خاص خالق گردنـد بایـد داراي مهـارت الزم در آن زمینـه باشـند     

هاي مختلفی برخوردارند  همۀ افراد از ویژگی. هاي تفکر خالق است عنصر دوم مهارت
. هاي خود را در راه جدیدي به کار اندازنـد  هارتشود آنان بتوانند قلمرو م که باعث می

عنصـر سـوم،   . توان با آمـوزش و تجربـه گسـترش داد    ها را می ها یا مهارت این ویژگی
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اصوالً، انگیـزه زمـانی ایجـاد    . انگیزة میل به کار، به خاطر میل به کار است. انگیزه است
منـد   انجـام آن عالقـه   آمیز ببیند و به را جالب، جذاب و رضایت شود که شخص کار می

در افراد باید محل تقاطع این سه عنصـر مشـخص    براي ظهور و تقویت خالقیت. گردد
  سـوي خالقیـت    بـه زیرا این محل تقاطع ترکیب پرقدرتی اسـت کـه شـخص را    . گردد

  .دهد سوق می
 .اي از تاریخ هـدف بـوده اسـت    پرورش استعدادهاي درخشان و خالق در هر دوره

هـاي عظـیم پزشـکی، ادبیـات، هنـر مـدیون        اند که پیشـرفت  کسانی چراکه افراد خالق
با پیشـرفت  . هاست و پیشرفت تمدن را در جوامع بشري به عهده دارند هاي آن کوشش

علوم و تکنولوژي، تحقق این اهـداف و آرزوهـا گرچـه امکـان بیشـتري یافتـه اسـت،        
  .آمیزتر شده است مخاطره

مختلف فردي و اجتماعی، ماننـد هـوش،    رشد و توسعه خالقیت را بسته به عوامل
هاي شخصیتی و غیره، غلبه بر موانع مختلف فـردي و اجتمـاعی ماننـد     خانواده، ویژگی

توانایی تفکر خالق بالقوه و فطرتاً . دانند کننده و غیره، می ترس از شکست، قوانین محدود
  .تدر انسان به ودیعه نهاده شده، اما ظهور آن مستلزم پرورش خالقیت اس

) اندیشـه () brain storming( ها روش شوراندن ذهـن  ترین آن ترین و معروف قدیمی
این نظریه موافقان و مخالفان بسـیاري دارد، امـا هنـوز هـم در     . )Osborn, 1966( است

هاي  روش. گیرد منزلۀ روشی مفید مورد استفاده قرار می بهمراکز تربیتی، صنعتی، تجاري 
تواننـد تمـرین مفیـدي بـراي پـرورش خالقیـت        هریک میدیگري نیز وجود دارند که 

مانند روش ارتباط اجباري که مبتنی بر ایجاد ارتبـاط بـین مفـاهیم بـه      .محسوب شوند
یـا روش  . ربط است، ولی این توان را دارد که به مفـاهیم جدیـد منجـر شـود     ظاهر بی

یلـی شـکل   که در آن تفکر خـالق بـا فعالیـت اسـتعاري و تمث    ) synectics( سینکتیکس
  ).47 :1381خورشیدي، ( گیرد می

گذاشتن پژمـرده کـرد و یـا بـا،      استفاده توان با بی بنابراین، موهبت تفکر خالق را می
آورد،  وجود مـی  بههایی که امکان بیشتري براي قدرت تفکر خالقیت  فعالیت مبادرت به

   .مداوم، توسعه داد خاصه با تمرین
هاي پرورش  هاست براي شناسایی راه فته مدتبدین علت بسیاري از کشورهاي پیشر

هاي جـدي   ریزي کردن آن در نظام آموزشی خود به برنامه کاربرديخالقیت و چگونگی 
. رود هاي خالق هرز می رغم داشتن نیروهاي مستعد، توانایی در جامعۀ ما، علی .اند پرداخته
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. د آن اسـت بودن جایگـاه خالقیـت و فقـدان بسـتر رشـ      نامشخصعلت اصلی این امر 
که در جامعۀ رو به رشد و توسعه، توجه به این مسئله نقش حیاتی دارد و براي  درحالی

) 1980(تـورنس  . هاي مختلف نیازمند افراد خالق هستیم شدن به پیشرفت در زمینه نایل
کودکان را توسعه داده و مورد استفاده  برآن است که ما براي بقاء نیازمندیم قدرت خالق

توانـد   مـی  دانـد کـه بـا آن    ترین اسلحۀ او می وي خالقیت هر انسانی را مهم .قرار دهیم
العاده را از بین ببرد و راه موفقیت را  فشارهاي روحی ناشی از زندگی روزانه و امور فوق

  ).16 :1378 حسینی،(هموار سازد 
  تـرین مسـائلی اسـت     هاي آمـوزش و پـرورش آن از مهـم    بنابراین خالقیت و شیوه

  انـدرکاران آموزشـی    ریـزان و همـۀ دسـت    تمام پژوهشگران و محققـان، برنامـه   که باید
  را  توسـعۀ آن  هـاي تقـوي و   به آن توجه خاص کنند و، با ایجاد شـرایط مسـاعد، زمینـه   

  .فراهم آورند
ترین اهداف  آموزان از مهم امروزه در کشورهاي توسعه یافته شکوفایی خالقیت دانش

حـدي   بـه در این کشورها اهمیت پرورش خالقیـت  . ودر شمار می بهآموزش و پرورش 
ایـن  . اي در تمامی مقاطع تحصیلی در نظر گرفته شـده اسـت   است که مواد درسی ویژه

علت نقش زیربنایی خالقیت در توسـعه و پیشـرفت و غلبـه بـر تغییـر و       بهریزي  برنامه
  .ناپذیر زندگی است تحوالت اجتناب

ن موضوع، به علـل گونـاگون تـاکنون کمتـر بـه      رغم اهمیت ای اما در کشور ما، علی
آمـوزان پرداختـه    ریزي براي پرورش خالقیـت دانـش   پژوهش و مطالعۀ بنیادي و برنامه

هـاي گونـاگون اجتمـاعی، اقتصـادي،      با عنایت به اهمیت خالقیت در نظام. شده است
 ایـن تر  سریعویژه آموزش و پرورش و ضرورت شناسایی و تقویت هرچه  فرهنگی و به

ــاتی   ــایی اســت، و نقــش حی ــه تحــول و حرکــت و پوی توانمنــدي، کــه الزمــۀ هرگون
شـناخت   الزمۀ پـرورش افـراد خـالق،   که  اینآموزان در آیندة کشور و با توجه به  دانش

ها در نظام آمـوزش   کردن آن کاربرديآموزان و چگونگی  هاي پرورش خالقیت دانش راه
بررسی راهکارهاي پرورش خالقیت در  و پرورش است، پژوهشگر را بر آن داشت تا با

هـاي مـؤثري را در جهـت شـکوفایی ایـن       آموزان دورة راهنمایی سعی کنـد گـام   دانش
  .استعداد بردارد

هاي پرورش خالقیت در تحقیق حاضر بیشتر بر پایۀ نظریات الگوي  مبانی نظري شیوه
اساس نظریۀ آمابیل  براست؛ » آمابیل«  و نظریۀ ),Renzulli 1999(پرورش خالقیت رنزولی 
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هاي  هاي مربوط به خالقیت، مهارت انگیزه، مهارت: ند ازا عوامل اصلی خالقیت عبارت
این عوامل اصلی تحت تأثیر عوامل و یا موانعی تقویت، تضعیف و یا . مربوط به موضوع

بر این اساس و با . ترین عوامل و موانع، فردي و محیطی هستند شوند، که مهم نابوده می
دارد، عوامل و موانعی که در پرورش و ایجاد خالقیت  به آنچه این نظریه بیان می توجه

  :ند ازا تأثیر دارند، عبارت
  هاي شخصیتی و انگیزة درونی؛ هوش، ویژگی: عوامل و موانع فردي، شامل. 1
خانواده و مدرسه، تجربـه و آمـوزش،   : عوامل و موانع محیطی یا اجتماعی، شامل. 2

  .انگیزة بیرونی
این عوامل با هـم  که  آنرغم  دارد که، علی طور اجمالی چنین بیان می نظریۀ آمابیل به
توانند یکـدیگر را تقویـت و یـا تضـعیف کننـد و در نهایـت باعـث         تعامل دارند، و می

  .شکوفایی یا تضعیف خالقیت فرد شوند
رنزولی در نظریۀ خود درخصوص عوامل مؤثر در پرورش و ایجاد خالقیت از سـه  

کنـد،   براساس آنچه این نظریه بیان مـی . برد آموز، برنامۀ درسی نام می نصر معلم، دانشع
هریـک از ایـن   . گـردد  با ترکیب مناسب این عناصر، یادگیري مؤثر و خالق حاصل مـی 

هـاي   زیرمجموعـه . شود هاي خود سبب عمل مطلوب یادگیري می عناصر با زیرمجموعه
  :عناصر به شرح ذیل است

 شناسی رشته؛ سی شامل ساختار رشته، محتوا، و روشـ برنامۀ در
 هاي تدریس؛ ـ معلم شامل شناخت از رشته، عشق به رشته، و روش

 . آموز شامل سبک یادگیري، عالئق، و توانایی ـ دانش
اش عالوه بر این سه عنصر به موارد دیگـري توجـه کـرده اسـت،      رنزولی در نظریه

نقش الگویی . 2چگونگی نگرش معلم . 1هاي  زیرمجموعههمچون نقش معلم که شامل 
روابط آموزشی معلم و شاگرد است و، دیگر . 4روابط عاطفی معلم و شاگرد، و  .3معلم 

، به نقش محیط آموزشی و موقعیت و شرایط محیط آموزشی، شرایط فیزیکـی آن  که این
موزشی، انگیزة کـار  محیط و روابط عاطفی بین افراد محیط آموزشی، امکانات علمی و آ

  .پرداخته است... در کارکنان و طراحی و فضاي آموزشی و 
در بسـزایی  همچنین براساس این نظریه مدیر و سرپرسـت محـیط آموزشـی نقـش     

  . کند آموزان ایفا می پرورش و ایجاد خالقیت دانش
گشاي معلمان، مدیران، متخصصان آموزشـی   تواند راه در نهایت نتایج این تحقیق می
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به بیان دیگر، پژوهش حاضر از دو جنبـه  . آموزان گردد هت تقویت خالقیت در دانشج
هـاي   تواند در تکوین این نظریه که بـین شـناخت راه   که می اول آن: داراي اهمیت است

هاي قابل قبولی که  آموزان دوره راهنمایی و کارآمدي آنان سؤال پرورش خالقیت دانش
که امید است بتوان پـس از تشـخیص    و دوم آن. دهد از لحاظ نظري اهمیت دارد، ارائه

هاي  آموزان که از لحاظ عملی نیز مهم است گام هاي پرورش خالقیت دانش شناخت راه
 .مؤثري برداشت

  
  روش پژوهش

این پژوهش با توجه به هدف . یابی مقطعی است زمینهپژوهش حاضر از نوع پیمایش یا 
  ).49: 1388دالور، (کند، کاربردي است  و روشی که دنبال می

مـدیران مقطـع راهنمـایی مـدارس منطقـۀ شـش         جامعۀ آماري این پژوهش دبیران،
آموزش و پرورش تهران و کارشناسان تعلیم و تربیت این منطقه اسـت کـه در یکـی از    

براي انتخاب نمونۀ معرف و تعیین حجم نمونه، . اند هاي علوم تربیتی تحصیل کرده رشته
. اي و جــدول مورگــان اســتفاده شــده اســت ي تصــادفی خوشــهبــردار از روش نمونــه

منظور از بین مدارس راهنمایی دخترانۀ آموزش و پرورش منطقۀ شش استان تهران   بدین
. اي انتخـاب شـدند   مدرسـه اسـت، دوازده مدرسـه بـه شـیوة تصـادفی خوشـه        24که، 

منطقـۀ شـش جهـت    ) کارشناسـان تعلـیم وتربیـت   (درخصوص مدیران و متخصصـان  
گیري از جدول مورگان اسـتفاده شـده اسـت، برحسـب تعیـین حجـم نمونـه در         ونهنم

نفر  439ترتیب حجم نمونه پژوهش را  بدین). مدیران و کارشناسان(هاي محدود  جامعه
کـه در   از طرف دیگر، درخصوص مدیران و کارشناسان بـه جهـت آن  . دهند تشکیل می
دوره وجود ندارد، لـذا گـروه نمونـه    گونه محدودیتی از نظر جنسیت در این  منطقه هیچ

هـا   صورت تصادفی از هر دو جنس انتخاب شده و جنسیت خـاص و یـا تسـاوي آن    به
نفر و متخصصـان   103نفر، مدیران  250بنابراین حجم نمونه براي دبیران . مطرح نیست

  .نفر تعیین شد 86) کارشناسان تعلیم و تربیت(
سـؤالی تشـکیل    51سـاختۀ   محقـق  نامـۀ  ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسش

نامه را  محقق این پرسش. سؤال تخصصی است 41دهد که شامل ده سؤال عمومی و  می
هـاي جهـانی و مصـاحبه بـا      هـاي ملـی و برخـی از یافتـه     پس از مطالعۀ عمیـق یافتـه  

  .نظران آن، به کمک اساتید راهنما و مشاور تدوین کرده است صاحب
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اسـت، از  ) خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم(نامه شامل  پیوستار این پرسش
 5بیانگر کمتـرین و   1گویه نمره بدهند، که  41یک از  هرها خواسته شد که به  آزمودنی

الزم به ذکر است، در تهیۀ این . بیانگر بیشترین تأثیر آن گویه در پرورش خالقیت است
تـوان از طریـق تحلیـل     هاي عملکـردي را مـی   نامه فرض شده است که شاخص پرسش

مـه بـه پیـروي از    نا ایـن پرسـش  . هاي اصلی استنتاج کـرد  عاملی از نوع تجزیه به مؤلفه
، طرز فکر، احساسات و نظریات گروه نمونه را نسبت به )شناختی روش(پردازي  مقیاس

آوري نظریـات گـروه نمونـه، بـا      کشد، که پس از جمـع  ها بیرون می ها و مؤلفه شاخص
  . سازد پذیر می ها در حقیقت کمی ساختن آن را امکان تحلیل عاملی بر روي آن

مراتـب سـازمان آمـوزش و     سلسلهنامه از  از اخذ معرفی منظور پژوهشگر، پس بدین
نامـه را در میـان    اي مراجعه و پرسـش  هاي نمونه پرورش استان تهران، مستقیماً به گروه

 .آنان اجرا کرده است
  
  ها یافته

ها و تعمیم نمونۀ مورد مطالعه، از آزمون آماري، موسـوم بـه    منظور تأیید توصیف داده  به
، )CA: Principal Component Analysis(هاي اصلی  وع تجزیه به عاملتحلیل عاملی از ن

 :استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر است
شود و  ماتریس و آمارهاي آن مشخص می :محاسبۀ ماتریس همبستگیـ  مرحلۀ اول

  .گیرد چه متغیرهایی کنار گذاشته و حذف شود پژوهشگر تصمیم می
تحلیل عاملی مشـابه کـاربرد آن در دیگـر مـوارد اسـت      تعبیر ضریب همبستگی در 

 -1بیانگر همبستگی کامل و مستقیم و + 1. در نوسان است+ 1، 0،  -1طوري که بین  به
باشد خیلـی   9/0چنانچه مقدار همبستگی برابر . بیانگر همبستگی کامل و معکوس است

کـه   ورتیدر ص. خیلی ضعیف است 5/0ضعیف و  6/0متوسط،  7/0خوب،  8/0خوب، 
اصوالً در تهیۀ ماتریس همبستگی، هـدف اصـلی مـا    . باشد پذیرفتنی نیست 5/0کمتر از 

همبستگی شاخص اصلی انتخـاب  . تهیه و انتخاب متغیرهایی است که باید تحلیل شوند
توانـد در تحلیـل بـاقی     نمـی  30%باشد و کمتر از  می 30%این متغیرها است، که حداقل 

ل هدف این است که چند متغیر با هـم ترکیـب شـده و یـک     زیرا در تحلیل عام. بماند
قبول یعنـی   به همین علت متغیري که با متغیرهاي دیگر همبستگی قابل. عامل را بسازند

) 1(در جـدول شـمارة   . درصد را نداشته باشد بایـد آن را از مـاتریس حـذف کـرد     30
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  ملی و هرکـدام  متغیرهاي مؤثر در مطالعه را همکاري پرورش خالقیـت بـا بارهـاي عـا    
 .ذکر شده است
و ) 1نمـودار  (در این پـژوهش از نمـودار اسـکري     :استخراج عواملـ  مرحلۀ دوم

براي اسـتخراج عوامـل مـؤثر در پـرورش     ) 1جدول (هاي نهایی تحلیل عاملی  مشخصه
توان تشخیص داد کدام  هایی که به کمک آن می یکی از راه. خالقیت استفاده شده است

مقـادیر ویـژه آن مقـدار از    . عامل را حفظ و کدام یک را حذف نمود، مقادیر ویژه است
در حقیقت مقادیر ویژه مجموع . شود وسیلۀ یک عامل تعیین می بهواریانس کل است که 

  . دده شده را نشان می تعیینمجذور بارهاي عاملی است که مقدار واریانس 
تک متغیرها به توان دو  همبستگی هر عامل را با تک آوردن مقادیر ویژه  دست بهبراي 

). ستون استخراج مجموع مجذورات بارهاي عـاملی (کنند  میرسانده، سپس با هم جمع 
ایم که بیشـترین واریـانس متغیـر     شود عواملی را انتخاب کرده طور که مالحظه می همان

و همچنین عامل اول تا عامل یازدهم به ترتیب انتخاب شـده و  کنند  وابسته را تعیین می
  . اند پشت سر هم قرار گرفته

  عوامــل بــا واریــانس و مقــادیر ویــژه انتخــاب شــدند، نوبــت بــه  کــه  ایــنبعــد از 
  در سه ستون بعدي چرخش مجموع مجذورات بارهاي عامـل  . رسد چرخش عوامل می

 .ذکر شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي پژوهشی نمودار اسکري براي تعیین مؤلفه .1نمودار



 91   اللهی و دیگران مهران فرج

  1389و زمستان  سال اول، شمارة دوم، پاییزتفکر و کودك، 

 هاي نهایی تحلیل عاملی براي استخراج عوامل موثر در پرورش خالقیت مشخصه .1جدول
  اصلی و تفسیر واریانس تشریحی عاملی بارهاي

ولفه
م

  

 مجذورات بارهاي عاملی چرخش مجموع استخراج مجموع مجذورات بارهاي عاملی هاي اصلی مقدار مشخصه

 درصد تجمعی درصد واریانس جمع درصد تجمعی درصد واریانس جمع درصد تجمعی درصد واریانس جمع

1 11.31 27.58 27.58 11.31 27.58 27.58 3.86 9.43 9.43 

2 2.38 5.82 33.40 2.38 5.82 33.40 3.51 8.57 18.00 

3 2.04 4.98 38.38 2.04 4.98 38.38 2.95 7.19 25.20 

4 1.81 4.43 42.82 1.81 4.43  42.82 2.75 6.71 31.91 

5 1.61 3.95 46.77 1.61 3.95  46.77 2.52 6.15 38.07 

6 1.38 3.37 50.15 1.38 3.37 50.15 2.44 5.95 44.02 

7 1.32 3.22 53.38 1.32 3.22  53.38 2.10 5.14 49.17 

8 1.26 3.07 56.45 1.26 3.07 56.45 1.82 4.45 53.62 

9 1.19  2.91 59.37 1.19 2.91 59.37 1.61 3.93 57.55 

10 1.10 2.69 62.06 1.10 2.69 62.06 1.53 3.73  61.28 

11 1.04 2.55 64.62 1.04 2.55 64.62 1.36 3.33 64.62 

هاي نهایی تحلیل عاملی و نمودار اسکري پنج عامل اسـتخراج   از جدول تعیین مشخصه
هاي ملی و جهانی و به کمک اساتید راهنما و مشاور ایـن پـنج    شده و به مدد برخی از یافته

  . عامل به شرح زیر نامگذاري شد
  آموزان؛ آموزش خودراهبري به دانش. 1
 هاي عاطفی آموزش؛ توجه به جنبه. 2
  استقالل اجتماعی خانواده؛ .3
 آموزان؛ تقویت خودارزیابی در دانش. 4
  .آموزان تالش خانواده براي دادن استقالل عمل به دانش. 5

چون ماتریس عامل چرخشی نیافته و بارهاي عـاملی  : واریماکس چرخشی: مرحلۀ سوم
گونه که پیشتر گفته شد، تصمیم گرفته شـد بـر    دهد، همان آن ساختاري با معنا به دست نمی

پایه روش متداول و با استفاده از چرخش واریماکس به محورهاي جدید انتقال داده شود تا 
تـري کـه نمایشـگر     نامه و هم تشخیص سـاختاري سـاده   هم کشف هیئت کلی مواد پرسش
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مـاتریس  . میسر شودهایی تغییر پذیر باشد،  حل خطوط اصلی و نسبتاً روشن براي رسیدن راه
  .نمایش داده شده است 2عاملی براي چرخش واریماکس موجود، در جدول 

در ارتباط با ضریب عوامل ذکر شده در جـدول واریمـاکس چرخشـی بایـد گفـت کـه       
یافتـه   گیرد و همچنـین شـکل چـرخش    مورد استفاده قرار نمی% 30معموالً ضرایب کمتر از 

  .شود مشاهده می
 سؤالی به شیوة واریماکس 41هاي چرخش یافته مجموع  عاملی، عاملماتریس : 2جدول

 هاي چرخش یافته ماتریس مؤلفه
  ها مؤلفه

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 آموزش خودراهبردي 69. 20.- 11. 01.- 01.  22.- 16.  00.-  02.-  23.- 08.

 براي پرورش خالقیتانگیزه معلم  66. 17.-  01. 12.-  09.- 14.- 02.  05. 021.- 28.  05.-

 استقالل اجتماعی 63. 24. 21. 24.- 02. 24.- 10. 04.- 16.- 08.- 11.

 تقویت خودارزیابی 62. 14.- 31.-  10.- 06.- 06.-  03. 25. 32.- 05.- 11.-

 تالش خانواده براي دادن استقالل 61. 285.- 07.- 19. 05. 10. 15.- 04.-  01. 24. 15.

  هاي آموزشی با  تناسب برنامه 60. 17.- 13.- 03. 10. 01.- 09.- 40.- 13. 11. 06.-
  رشد ذهنی

دانستنن به  یادگیري چگونه 59. 15.-  42.- 09.- 09.  01.- 14.-  02.- 16. 19.- 23.-
 آموزان دانش

هاي  دادن آموخته تالش براي پیوند  59. 04. 13.- 07.- 07. 10. 10.  12.- 03.- 08.- 34.-
 قبلی و جدید

 توانایی سازگاري خانواده با محیط 58. 00.- 04. 33.- 02. 03.- 03.- 25. 15.- 21. 03.-

 میزان مطالعۀ کتب غیر درسی 57. 06. 14. 35. 15. 04.- 10.- 25. 01. 10.- 06.-

 تالش براي تقویت اعتماد به نفس 56. 21. 23. 07. 28.- 103.  00.- 20.- 13.- 14.- 05.

  هاي عاطفی آموزش توجه به جنبه 56. 04.- 14. 12.- 07. 23.  23. 27.- 00.- 09.- 03.

  بودن  جذابیت و جالب 55. 01. 21.- 04. 45.- 00. 06. 18.- 04.-  09.- 16.
 محیط آموزشی

تالش خانواده براي فعال و   55.  22.- 03.- 08.- 23. 17.- 32.-  16.- 12.  14.- 12.
 نمودن خالق

 آموز دادن دانش مشارکت 55.  11.- 31.- 18. 24.- 20.- 0.9 15. 19. 26.- 18.-

 روش آموزش تقویت استقالل 55. 19.- 39. 25.- 06. 03. 01. 10.- 00.- 09. 33.-
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 ... بودن و بودن، جذاب معنا با 55. 25. 09.  01. 35.-  11. 27.- 08.- 03.- 08. 06.-

 وجود جو آزاد و غیر مستبدانه 54. 31.- 21. 11.  14. 07. 13. 02.- 04.- 16.-  09.-

 خودباوري و نگرش مثبت به خود 54. 02. 19.- 10. 42.- 08. 26. 19.- 05.- 09.- 16.

 پذیري آموزش انعطاف 54. 15.- 22. 23.  03. 02. 22. 17. 02. 15. 24.-

 آموز گیري دانش قدرت تصمیم 53. 16. 02. 45.  10.- 25.- 01.- 11.- 002.-  07. 08.

 آموز دادن آزادي عمل به دانش 53. 14.- 17. 26. 07. 24. 09.-  33. 29.-  10.- 08.-

 گرایش فکري خانواده 52. 11.- 04.- 06. 26. 04.- 32.- 001.- 19.- 17.- 48.

 آموز پشتکار و اراده دانش  52. 00. 41.- 31.- 12.- 10. 06. 07. 15.- 10. 08.

 آموز اعتماد به نفس دانش 51. 27. 35. 04.- 22.- 02. 32.- 25.- 13.- 19. 20.-

 شده به کارگیري مطالب یاد گرفته 51. 26.- 05.-  19.- 08.- 00. 18.- 16. 40. 03.  03.-

 نحوة ارائۀ آموزش و تسلط بر درس 49. 25.  25.- 23. 30. 01. 11. 20.- 09. 31. 12.-

  آموز براي یادگیري خالق دانشتالش  49. 25.- 13.-  34. 07. 30. 001.- 12. 18. 06. 11.

  آموزان در  مشارکت دانش 48. 38.- 00. 18. 20.- 15.- 06. 02. 13. 23.  24.
 مسائل اجتماعی

 استعداد فراگیران 44. 07. 20.- 17. 15. 63. 09. 06.- 15. 04. 03.

 تدریستسلط معلم بر الگوهاي نوین  42. 20. 36.- 24. 14. 11. 06.- 13.  - 01. 22. 001.-

 اطالعات عمومی معلم 39. 37.  04.  01. 05.- 35. 16. 12. 00. 20.-  0.7

 متخصصان امور آموزشی 38.  23.  13. 20. 34. 36.- 12.  26.- 18. 23.- 06.-

 میزان ارزیابی مستمر توسط معلم  39. 53. 09.- 04.- 28. 17.- 12.- 15.  17.-  08. 12.

 نقش الگویی معلم در کالس درس 38. 51. 29.-  02. 10. 12.- 10. 07.- 08.- 21. 03.

 آموز روابط عاطفی معلم با دانش 40. 45. 00. 00.- 28.- 28.- 03.- 28. 007.- 21.- 11.-

  آموزش تقویت هوش عاطفی   43. 05.- 45. 22.  12. 06.  04. 09. 09.- 12.  12.
 و اجتماعی

 آموز در کالس اخالقی دانش خوش 45. 29. 19.  48.-  13. 29.- 05.- 12. 10. 05. 06.

 آموز به تحصیل و رشته عالقه دانش 39. 37. 20. 20.- 11. 39. 05. 00. 30. 11. 12.

امکانات گوناگون موجود در   44. 14. 08.  9.- 13.-  28.  45.- 03. 29.- 13.- 00.-
  محیط آموزشی

 اجتماعی در محیطهوش  توجه به 33. 14. 34.  08.- 19.- 07.- 39.- 19. 40.  18.- 21.
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هـاي تعریـف و    شده کـه مـالك   براساس تجزیه و تحلیل انجام شده، پنج عامل استخراج
  : هاي استخراج شده از این قرار است نامگذاري عامل

تـرین و   هـا بـزرگ   هـاي اسـتخراجی از آن   هاي متغیرهایی که عامل ماهیت و اندازه )الف
  بیشترین سهم را داشته باشد؛ 

انـداز و   منظور مالحظۀ نام و ماهیت، چشـم  بهها و اصطالحات،  بررسی فرهنگ واژه) ب
  داللت معناي ضمنی متغیرها؛

 . هاي موجود و نتایج مطالعات پیشین نظریه) ج

  
  گیري  نتیجه

آمـوزان دورة   هاي پژوهش حاضر بیانگر عوامل مـؤثر در پـرورش خالقیـت، در دانـش     یافته
  : راهنمایی منطقۀ شش آموزش و پرورش استان تهران است

آمـوزش  «این عامل مربوط به مؤلفـۀ  : آموزان آموزش خودراهبري به دانش ـ عامل یکم
آمـوز، توجـه بـه     دادن دانـش  مشارکتدر این مؤلفه متغیرهایی چون . ست»خالقیت و محتوا

آمـوز همـراه بـا راهنمـایی، آمـوزش       هاي عاطفی آموزشی، دادن آزادي عمل به دانـش  جنبه
آموز، تالش براي تقویت اعتماد بـه نفـس، آمـوزش تقویـت هـوش       پذیري به دانش انعطاف

آموز در رابطه با پرورش خالقیت فراگیـران نیـز بررسـی شـده،      عاطفی و اجتماعی به دانش
گانـه برگزیـده شـده     منزلۀ یکی از عوامل یـازده  بهآموزان  ر آموزش خودراهبري به دانشمتغی

  .همخوانی داشته است) 1990(و آمابیل ) 1999(است و با نظریات رنزولی 
ایـن عامـل هماننـد عامـل یکـم      : هـاي عـاطفی آمـوزش    توجه به جنبـه  ـ عامل دوم

گانـه برگزیـده شـده     وامل یـازده زیرمجموعۀ مؤلفۀ آموزش خالقیت و محتواست که جزء ع
و رنزولـی  ) 1970(، دونیـک  )1962(، گتزلـز وجکسـون   )1979(است و با نظریـات گـوان   

 .همخوانی داشته است) 1999(
فرهنگ و روابـط  «این عامل زیرمجموعۀ مؤلفۀ  :استقالل اجتماعی خانواده ـ عامل سوم

گرایش فکري خانواده، توانایی  در این مؤلفه متغیرهاي دیگري، چون. است» اجتماعی خانواده
سازگاري خانواده با محیط در رابطه با پرورش خالقیـت فراگیـران، وجـود دارد کـه متغیـر      
استقالل اجتماعی خانواده از این مؤلفه عامل سوم شناخته شده است و با نظریـات گتزلـز و   

  .همخوانی داشته است) 1990(و آمابیل ) 1990(، میلگرام )1962(جکسون 
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ایـن عامـل زیرمجموعـۀ مؤلفـۀ      :آموز تقویت خودارزیابی در دانشـ  چهارم عامل
در ایـن مؤلفـه متغیرهـاي دیگـري هماننـد      . اسـت » آمـوز  مندي دانـش  پشتکار و عالقه«

آمـوز،   آموزان بـه تحصـیل و رشـتۀ تحصـیلی، پشـتکار و ارادة دانـش       منديِ دانش عالقه
آموز براي یادگیري خالق در رابطه  آموزان، تالش دانش خودباوري و نگرش مثبت دانش

و پرورش خالقیت فراگیران وجـود دارد کـه، متغیـر تقویـت خودارزیـابی در       با ایجاد
کینون  آموزان عامل چهارم از میان یازده عامل برگزیده شده است و با نظریات مک دانش

  .همخوانی داشته است) 1990(و آمابیل ) 1962(
ل ایـن عامـ  : آموزان تالش خانواده براي دادن استقالل عمل به دانشـ  عامل پنجم

در مؤلفۀ خانواده متغیـر دیگـري بـا عنـوان تـالش      . است» خانواده«زیرمجموعۀ مؤلف 
آموزان نیز  آموز در رابطه با پرورش خالقیت دانش نمودن دانش خالقخانواده براي فعال و 

) 1979(و گـوان  ) 1962(کینـون   ، مـک )1978(وجود دارد و با نظریات آلبـرت وراکـد   
  .همخوانی داشته است

. ها و نظریات افراد نامبرده همخـوانی دارد  دست آمده از این تحقیق، با یافته  بهنتایج 
دسـت آمـده از پـژوهش،      بـه اینک به تفصیل، به رابطۀ بین مبانی نظري اصلی و نتـایج  

  :شود پرداخته می
برطبق نظریۀ رنزولی، معلمـی کـه از   : آموزان آموزش خودراهبري به دانشـ  عامل یکم

بودن است و هم فرایند خالقیـت   خالقانگیزة خالق برخوردار است، هم خود الگویی براي 
آموزان اطاعت و پیـروي محـض    واسطۀ نگرشی که دارند از دانش بهها  آن. کند را تقویت می

  . و ابداع کنند دهند تا خود کشف آموزان آزادي الزم را می خواهند، بلکه به دانش نمی
معتقد است معلمان، با بیان آزاد احساس خود مانند عشق، شـادي و  ) 1989(آمابیل 

آمـوزان در پـرورش و ایجـاد     توانند الگوي مناسـبی بـراي دانـش    کنجکاوي به امور، می
انگیزة درونی داراي اهمیـت بیشـتري در خالقیـت    ) 1990(به نظر وي . خالقیت باشند

مند باشند و با لذت و رضایت بیشتري وارد کار شوند  تدا به کار عالقهاگر افراد از اب. است
  ).86: 1381حسینی، (توانند خالقیت بیشتري از خود نشان دهند  می

آمیز بین افراد خانواده  روابط مودت :هاي عاطفی آموزش توجه به جنبهـ  عامل دوم
نفس الزم را  به اعتمادشود و کودك  موجب احساس امنیت عاطفی و روانی در کودك می

رابطـۀ خالقیـت را بـا رشـد     ) 1979(گـوان  . آورد دست مـی  بهبراي ابداع، ابتکار و کار 
  . عاطفی مورد توجه قرار داده است



  ...آموزان  پرورش خالقیت دانش درشناسایی عوامل مؤثر    96

  1389سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان تفکر و کودك، 

کنـد کـه والـدین کودکـان      این نکته را تأکید می) 1962(تحقیقات گتزلز و جکسون 
ــالق در روش ــی خ ــاي تربیت ــدودیت   ه ــتبداد و مح ــدرت از اس ــه ن ــان ب ــباطی  ش   انض

  .کنند استفاده می
  : نماید سه خصوصیت اساسی مرتبط با خالقیت را چنین ذکر می) 1970(دونیک 

احسـاس جـدایی عـاطفی    . 3گرایش قوي فکري در والـدین و  . 2تربیت آزادمنشانه، . 1
  .)Gal larger, 1986(والدین از کودك 

در پـرورش   در نظریـۀ خـود معلـم را یکـی از سـه عنصـر اصـلی       ) 1999(رنزولی 
ایجاد شرایط مساعد براي رشد خالقیـت  : گوید کند و می آموز معرفی می خالقیت دانش

 آسـودگی  وي بایـد بتوانـد بـه   . مستلزم وجود جوي صمیمی و مطمئن در کالس اسـت 
تحقیقـات  . نگرانـی هـر سـؤالی را مطـرح کنـد      در کالس به اظهار نظـر بپـردازد و بـی   

ا عالقه و احتـرام نقـش مـؤثري در توانـایی خـالق      داده روابط صمیمانه و توأم ب نشان
  .آموزان دارد دانش

شـان   هـاي تربیتـی   والدین کودکان خالق در روش :استقالل اجتماعی خانواده ـ عامل سوم
  ).Gatzel & Jackson, 2001(کنند  ندرت از استبداد و محدودیت انضباطی استفاده می به

فرزندان خالق دارند وجود یک ارتباط مثبت بدون هایی که  دو جنبۀ اساسی در خانواده
  .وابستگی زیاد بین کودك و والدین و وجود جوي آزاد و غیرمستبدانه است

ممکن . ترس از تحقیرشدن از طرف جامعه مانعی بزرگ براي خلق کارهاي تازه است
گـاه  است کارهاي خالق و نوآورانه در ابتدا مورد توجه قرار نگیرد، اما پـس از مـدتی،   

فرد خالق براي عقیدة خود اهمیت که  حالی درهاي متمادي، ارزش آن شناخته شود،  سال
وي نگران نیست که دیگران کارش را نپذیرند و خالقیت و ابتکار خویش را . قائل است

  ).1993آمابیل (کند  قربانی انتظارات دیگران نمی
کینـون   عـات مـک  طبـق مطال  :آمـوز  تقویت خود ارزیابی در دانـش ـ  عامل چهارم

کنند و تصـویر   گرا و پرکار معرفی می ، افراد خالق خود را مبتکر، مصمم، انسان)1962(
مثبتی از خویش دارند و این خوداعتقادي افراد تا حدي ناشـی از احسـاس تسـلط بـر     

کند کامالً  ست، یعنی تالش می یک ویژگی بارز افراد خالق جرئت فکري ا. وقایع است
ها تحقق نقش خویش به منتهاي کمـالی کـه بـرایش     رورش تواناییخودش باشد و با پ
  .مقدور است برسد

  آورانـی چـون جـان اروینـگ، دیکنـز، انیشـتین،        آمابیل در تحقیقاتش از زندگی نـام 
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 خانواده

مندي  عالقه
 آموزان دانش

حاکمیت 
 روابط انسانی

پشتکار 
 آموز دانش

محیط 
 آموزشی

 معلم

فرهنگ و 
روابط 
 اجتماعی

آموزش 
خالقیت و 

 محتوا

هاي  روش
 تدریس

  پروش 
 خالقیت

هـاي درونـی در    مادام کوري، موزارت و پیکاسو نام بـرده کـه نقـش و اهمیـت انگیـزه     
تـرین عامـل در پـرورش خالقیـت      مهـم وي انگیزه را . ها روشن شده است خالقیت آن
  .کند معرفی می

ظهور خالقیت بـا   :آموز تالش خانواده براي دادن استقالل عمل به دانشـ  عامل پنجم
تـوان بـا    موقعیت خانوادگی ارتباط نزدیکی دارد و متخصصان معتقدند میزان خالقیت را می

تـرین مرحلـه در رشـد     ایجاد محیط مناسب خانوادگی افزایش داد و دوران کودکی حسـاس 
گیـري خالقیـت مطـرح اسـت      ترین عنصـر در شـکل   منزلۀ بنیادي بهخانواده . خالقیت است

شود کودك در آینـده فـرد    و رعایت نکاتی از طرف والدین باعث می) 1978 ،آلبرت وراکد(
  .)MacKinnon, 1962(خالقی گردد 

ــل ــاد . 1: مث ــرام زی ــان اطــراف  . 2احت ــراي کشــف جه ــراي . 3آزادي عمــل ب آزادي ب
  نبـودن   نگـران . 6عدم وابسـتگی زیـاد کـودك بـه والـدین      . 5استقالل عمل . 4گیري  تصمیم

  .والدین براي کودك
  .با توجه به مبانی نظري این تحقیق، نُه مؤلفۀ کلی به صورت زیر در نظر گرفته شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 آموزان دورة راهنمایی براي دانشترین الگوي عوامل مؤثر در پرورش خالقیت  مناسب
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  آموزان دورة راهنمایی الگوي عوامل مؤثر در پرورش خالقیت براي دانش .1شکل

شایان ذکر است که محققین در این پژوهش یازده مؤلفه و شـاخص را اسـتخراج و   
پنج شاخص هاي تدوین به توصیف  دلیل محدودیت اند که در مقالۀ حاضر به بررسی کرده

  .اولیه اکتفا شده است
شده از پژوهش حاضر  هاي استخراج ها و شاخص توان اظهار داشت مؤلفه در پایان می

آموزان  اي معتبر و روا، براي سنجش عوامل مؤثر در پرورش خالقیت دانش منزلۀ وسیله به
  .شود راهنمایی، مفید تلقی می

آمـوزش عمـومی را، جهـت    امید است توجه به این عوامل سمت و سوي حرکـت  
شـود ایـن پـژوهش در مقیـاس      پیشنهاد می. آموزانی خالق، روشن نماید پرورش دانش

تر اجرا شود که در بخش پیشنهادها به  و وسیع  تر، گسترده تري و با مضمون متفاوت وسیع
  .آن اشاره شده است

پروش 
خالقیت

آموزش . 1
خودراهبردي توجه به . 2

جنبه هاي عاطفی 
آموزشی

استقالل . 3
اجتماعی

تقویت . 4
خودارزیابی

تالش . 5
خانواده براي 
دادن استقالل

تناسب . 6
برنامه هاي 

آموزشی با رشد 
ذهنی

یادگیري . 7
چگونه دانستن 
به دانش آموزان

تالش براي . 8
پیوند دادن 

آموخته هاي قبلی  
و جدید

توانایی . 9
سازگاري  

خانواده با محیط

میزان . 10
مطالعۀ کتب 
غیردرسی 
دانش آموز

تالش براي . 11
تقویت اعتماد 

به نفس
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  پیشنهادها
  :شود پیشنهادهاي پژوهش به تفکیک در سه بخش بیان می

  پیشنهادهاي برگرفته از نتایج تحقیق؛) الف
دسـت آمـده در    هاي به شود نحوة پرورش افراد خالق، در هر یک از عامل ـ پیشنهاد می

  .این پژوهش، جداگانه بررسی شود
  پیشنهادهاي کاربردي؛) ب

ریزان درسی آموزش کشور با توجه به نتایج پژوهش حاضـر   شود که برنامه ـ پیشنهاد می
آمـوزان   جهت پرورش خالقیت، بارورسازي، و اعتالي اندیشه و افکار دانشاقداماتی را در 

  .تر در آنان شکوفا کنند جویی را هرچه سریع به عمل آوردند و روحیۀ حقیقت
آمـوزان مبتکـر و خـالق، جهـت شـکوفایی خالقیـت و        شود مجمع دانش ـ پیشنهاد می

یطـۀ فعالیـت اعضـاي خـود را     آموزان، تأسیس شـود و بتوانـد ح   ساختن آن در دانش نهادینه
گسترش دهد و مکانی مناسـب بـراي اشـاعه و تـرویج خالقیـت بـراي تمـامی جوانـان و         

هـا و شـهرها    نوجوانان کشور باشد و مناسب خواهد بود که ایـن مجمـع در تمـامی اسـتان    
هـاي خبـري و نشـریات     هاي استانی و شهرستانی از طریـق بـولتن   اندازي شود و مجمع راه

  .خود را به یکدیگر منتقل نمایند دستاوردهايداخلی  رسانی اطالع
 براي معلمان، آموزش نیروي انسانی انگیزشی و تشویقی هاي ـ تدوین و اجراي سیاست

هاي علمی و عملی جهت ارتقاي سطح علمی معلمان،  اساتید مجرب در قالب کارگاه توسط
تشـخیص ارزش کـار و   هـاي تـازه و    کاربسـتن روش  کردن و بـه  تشویق معلمان به آزمایش

  .ورزند می هاي نوین مبادرت به آزمایش روش تشویق افرادي که
  
 منابع

  .دنیاي نو: زاده، تهران ترجمۀ حسن قاسمشکوفایی خالقیت کودکان، ). 1375(آمابیل، ترزا 
  .نیلوفر: زاده، تهران ۀ حسن قاسم، ترجمپرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت). 1371(اسبورن، الکس 
  .آستان قدس رضوي: ، مشهدهاي پرورش آن ماهیت خالقیت و شیوه). 1378(السادات  حسینی، افضل

 ،)از نظر تا عمل( نامۀ تحصیلی راهنماي تدوین رساله و پایان). 1381(قریشی  حمیدرضا و عباس ،خورشیدي
  .سطرون: تهران

  .رشد: ، تهراناجتماعیمبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و ). 1388( دالور، علی
  .روزنه :، ترجمۀ مهدي والفی، تهرانخالقیت فراسوي اسطورة نبوغ). 1378(ویزبرگ، رابرت 
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