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  انآموزدانشفراتحليل عوامل و موانع مرتبط با افزايش خالقيت 

  2و محمد نريماني 1سعيد سيف درخشنده

  

  چكيده

طرح پژوهشي و پايان نامه  59ان، روي آموزدانشدر اين پژوهش عوامل و موانع مرتبط با افزايش خالقيت 

جزيه هاي مناسب مورد تاستفاده از آزمونان به روش فراتحليلي و با آموزدانشدر ارتباط با موضوع خالقيت 

، راهبرد روش تدريساند كه از ميان عوامل و موانع مورد بررسي، ها نشان دادهو تحليل قرارگرفته است. يافته

يادگيري، عامل تحصيل، عامل مدرسه، عامل معلم، عامل خانواده، مشاركت در فعاليت مدرسه، عزت نفس، 

، جايگاه آمديمنبع كنترل، خودكار باورهاي معرفت شناختي، بازي، خودپنداره،انگيزش، زبان گويشي، 

قيت ان داشتند و بنابراين تأثير بااليي در افزايش خالآموزدانشرابطه معنادار با خالقيت مهار و سبك تفكر، 

اب، ران، اضطآموزدانشان، هوش، طبقه اجتماعي، يتيم بودن آموزدانشهاي شخصيتي ويژگيداشتند و 

ان زآمودانشرابطه معنادار با خالقيت هاي هنري خالقه عامل مديريت مدرسه، منابع و تجهيزات و فعاليت

 T ايهان نداشتند. همچنين نتايج آزمونآموزدانشبر اين اساس تأثير چنداني در افزايش خالقيت  نداشتند.

ان و تحصيل در مقاطع مختلف موزآدانشاستودنت و تحليل واريانس نشان داد كه اندازه اثر جنسيت 
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  مقدمه

هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته از جمله موضوعاتي است كه در طول تمام دوران 1خالقيت

ا، هانديشمنداني بوده است كه با پردازش انديشههاي بشر محصول خالقيت است. تمام پيشرفت

ماهيتي است كه به چشم ديده  يتها و ابتكارات به شكل امروزين خود درآمده است. خالقنظريه

هاي بديع و هاي نو، انديشهشود (يك مفهوم يا سازه است) اما ماحصل آن به صورت راه حلنمي

. )1393سرباز، ابوالقاسمي و رستم اوغلي، (مصطفي محصوالت تازه قابل مشاهده (عيني) است

توانايي فرد  يتخالقكند، را چنين تعريف مي يت) خالق2004، 3دولينگر؛ به نقل از 1989( 2ورنون

ا هها يا اشياي جديد و بديع و بازسازي مجدد در علوم و ساير زمينهها، بينشها، نظريهايده براي توليد

از نظر علمي، زيبايي شناختي، تكنولوژيكي و اجتماعي  است كه توسط صاحب نظران، اصيل و

  .گرددباارزش تلقي مي

فرآيندي است كه از يك موقعيت  يت) خالق2001، 5؛ به نقل از دانيل1993( 4از نظر ديپرتي

 شود و عمل تحقيق، جستجو و شكارنامعين، ترديدآميز، پيچيده و همراه با دشواري رواني شروع مي

دهد تا مواردي بيابد كه موقعيت ترديد آميز، نامعين و پيچيده را برطرف نمايد مي اطالعات را انجام

فراد به نظر اكثر انديشمندان در تمام ا يتو به موقعيتي روشن، منسجم و هماهنگ تبديل نمايد. خالق

 رتوان آن را با تشويق و ترغيب نمودن به منصه ظهور رساند، اما فقدان ابداعات دوجود دارد و مي

هاي ها و روشرويه هاي آموزشي بنابر اظهار نظر چندين تن از صاحب نظران و نيز ثابت بودنمحيط

كند كه يا اعضاي جامعه از تفكر خالق پاييني برخوردار هستند و يا موجود، اين ظن را تقويت مي

  شود.عواملي است كه مانع شكوفايي تفكر خالق مي

هرچند توانايي تفكر خالق به طور بالقوه و به نحو فطري در انسان به وديعه نهاده شده است، اما 
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) معتقد است كه انسان براي بقاء نيازمند است 1984( 1ظهور آن مستلزم پرورش آن است. تورنس

 كه قدرت تفكر خالق را در كودكان توسعه دهد. خالقيت بشر مهمترين اسلحه او است و با آن

) 1976( 2شل كراس تواند فشارهاي روحي ناشي از زندگي روزانه و امور فوق العاده را از بين ببرد.يم

يرهاي توان به متغها ميدر ظهور تفكر خالق عوامل بسياري نقش دارند كه از جمله آنكند، بيان مي

عواملي نيز  ،محيطي، فيزيولوژيكي (هوش، وراثت و ...)، اقتصادي، شخصيتي و فيزيكي اشاره كرد

  .اي دارنداستعداد نقش بازدارنده وجود دارد كه در شكوفايي اين

يزي ربنابراين، تحقيق در خصوص عوامل مؤثر در پرورش خالقيت و موانع بروز آن براي برنامه

اي هان، راهآموزدانشبهتر ضروري است. با يافتن اين عوامل ايحادكننده و بازدارنده خالقيت در 

هاي زيادي در زمينه خالقيت انجام شود. به دليل اهميت مسأله، پژوهشخالقيت مشخص ميپرورش 

ز از ان و نيآموزدانشترين موضوعات در تعليم و تربيت شده است؛ چرا كه خالقيت يكي از مهم

  سي است.شناروانموضوعات مهم 

م گرفته هماهنگ و هاي انجامشكل اساسي كه وجود دارد اين است كه نتايج حاصل از پژوهش 

مكتوب است. در پژوهشي عامل اصلي بازدارنده خالقيت، شيوه هاي استبدادي پرورش كودكان 

توسط والدين، عنوان شده است و در پژوهش ديگري، وضعيت نامطلوب مدرسه علل رشد تفكر خالق 

ها، ژوهشنتايج پ ان است. يكي از داليل كامالً واضح اين پراكندگي، ابهام يا تناقض درآموزدانشدر 

گيري، روش تحقيق مورد استفاده، متغيرهاي به كار رفته و اختالف در انتخاب جامعه، روش نمونه

ها است. همين عوامل باعث شده است كه يك نتيجه منسجم و كارآمد از ميان هاي آماري آنآزمون

  ننمايند.ها توجهي تحقيقات حاصل نشود و در نتيجه مسئوالن آموزش و پرورش به آن

هاي مختلف كه در مقاطع و مناطق مختلف صورت شود كه از پژوهشحال اين سوال مطرح مي

گرفته و نتايج مختلف حاصل شده است، كدام نتيجه درست است؟ كدام نتيجه را بپذيريم؟ و يا 

  كدام يك را رد نماييم؟
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وربا م مناطق كششايد يك راه حل براي حل اين مشكل اين باشد كه پژوهشي گسترده در تما

اي بسيار بزرگ و در تمام مقاطع تحصيلي انجام شود و به بررسي متغيرهاي مؤثر در پرورش نمونه

ي درست اخالقيت و يا عوامل بازدارنده خالقيت پرداخت و نتيجه حاصل از اين پژوهش را كه نتيجه

دازه دشوار، پژوهشي چه انو منطقي است، پذيرفت، ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه انجام چنين 

  تري براي رفع اين مشكل بود.پرهزينه و زمان بر خواهد بود. پس بايد به دنبال راه حل مناسب

قبلي  گويي به سئواالتي درباره نتايج مطالعات انجام شدهفراتحليل يك روش تحقيقي براي پاسخ

ات فراتحليل به تركيب اطالع ها پاسخ دهد.تواند به آناست. سئواالتي كه يك مطالعه تنها نمي

تواند ينمايد. همچنين مپردازد و عالوه بر آن به مقايسه بين مطالعات نيز توجه ميمطالعات قبلي مي

ا هاي جديد پژوهشي يتواند زمينهشامل كشف نتايج جديد از ميان مطالعات شود. فراتحليل مي

د برآورد صحيحي از اندازه نمونه سؤاالت پژوهشي جديد معرفي نمايد و حتي ممكن است بتوان

  ).1997، 1و اسميت وجود آورد (ايگربراي تحقيقات بعدي به

ترين روش جهت توان گفت كه در پژوهش حاضر، روش فراتحليل مناسببر اين اساس مي

كدام عوامل يا د:انگويي به سواالتي است كه در تحقيقات مختلف، به مطالعه خالقيت پرداختهپاسخ

هاي ژوهشاي بين اندازه اثر پچه رابطهو  اند؟ان داشتهآموزدانشبيشترين تأثير را در خالقيت متغيرها 

  مرتبط با خالقيت وجود دارد؟

  روش

هاي ارايه شده درباره عوامل و موانع مرتبط با هدف اين پژوهش جمع بندي، توصيف و تحليل

در مراكز آموزشي و پژوهشي است؛ ان با كمك مطالعات انجام گرفته آموزدانشافزايش خالقيت 

بنابراين، از روش فراتحليل استفاده شده است. در اين روش محقق به تركيب نتايج تحقيقات مختلف 

حقيق پردازد. در تو متعدد و استخراج نتايج جديد و منسجم با استفاده از روشهاي نيرومند آماري مي

                                                                                                                                                    

1. Egger & Smith 
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ا را آماده هاي از تحقيقات و مفاهيم كمي، آنهاي تودهها و يافتهفراتحليل محقق با ثبت ويژگي

  ).1380كند (دالور،استفاده از روشهاي قوي آماري مي

جامعه آماري اين پژوهش را كليه مطالعات انجام شده در  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري:

ها عداد آنكه تدهند ان در ايران تشكيل ميآموزدانشرابطه با عوامل و موانع مرتبط با افزايش خالقيت 

ت تعيين پذير نبود. بنابراين جهبه دليل عدم دسترسي و نبود بانك اطالعاتي خاص در اين زمينه امكان

تفاده پذير بود اسها امكانباره انجام گرفته، و دسترسي به آنحجم نمونه از همه مطالعاتي كه در اين

كه ادعايي در خصوص دسترسي به همه شود. لذا براي اينتحقيق را شامل مي 59شده است كه جمعا 

  شماري استفاده شده است.توان گفت كه در اين پژوهش از روش كلجامعه آماري نباشد، مي

شده  هاي انجامگزارش نهايي پژوهش كه در مطالعات فراتحليلي، واحد تحليل،با توجه به اين

ده هاي انجام شاب پژوهشدر زمينه موضوع مورد بررسي است از چك ليستي براي بررسي و انتخ

  هاي زير است:استفاده شده است كه شامل مؤلفه

مشخصات  -2عنوان پژوهش انجام گرفته در خصوص عوامل و موانع مرتبط با افزايش خالقيت؛  -1

سواالت و  -5محل اجراي پژوهش؛  -4سال انجام پژوهش؛  -3كامل مجري (مجريان) پژوهش؛ 

  گيري؛ روش نمونه -8روش انجام پژوهش؛  -7پژوهش؛ متغيرهاي  -6هاي پژوهش؛ فرضيه

روايي و پايايي ابزارهاي  -11آوري اطالعات؛ ابزارهاي جمع -10جامعه آماري و حجم نمونه؛  -9

-سطح معناداري آزمون -13هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها؛ روش -12آوري اطالعات؛ جمع

  كار گرفته شده.هاي به

ه اي توسط محقق طراحي شد كمورد نياز براي انجام فراتحليل، پرسشنامهبراي كسب اطالعات 

زيه آوري اطالعات الزم براي تركيب، مقايسه و تجاي به كمك پرسشنامه، به جمعبا مطالعه كتابخانه

از روايي صوري و محتوايي (مراجعه به صاحب  1شد. جهت فراهم آوردن روايي و تحليل نتايج اقدام

ان موضوع) استفاده شد. براي اطمينان از روايي ابزار، جهت سنجش فرضيات و نظران و متخصص

                                                                                                                                                    

1. validity 
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ها در اختيار چند نفر از متخصصان و اساتيد قرار داده شد و بعد از تأييد مورد استفاده سئواالت آن

قرار گرفت. همچنين در اين تحقيق به جهت اينكه از ابزار چك ليست (پرسشنامه معكوس) استفاده 

  محاسبه و گزارش نشده است. 1پاياييشده است 

تعريف مسأله پژوهش: در اين مرحله  -1انجام پژوهش مطابق مراحل ذيل اجرا شد:  :روش اجرا

مسأله با سؤال پژوهشي متناسب با موضوع پژوهش تعريف و تبيين گرديد. مسأله پژوهشي حاضر 

ان بود آموزدانشافزايش خالقيت  فراتحليل مطالعات انجام گرفته در خصوص عوامل و موانع مرتبط با

 هايبندي مسأله مطابق با طرحهاي انجام شده، صورتكه پس از بررسي مباني نظري و پژوهش

بيان تفضيلي معيارهاي انتخاب مطالعات: پس از بيان مسأله، چك ليستي  -2فراتحليل تدوين گرديد. 

ها و مطالعات مورد قبول براي تهيه گرديد به نحوي كه بتواند در يك حالت يكنواخت پژوهش

 گونه كه ذكر گرديد چك ليستي براي گزينش و انتخابفراتحليل را انتخاب نمايد. بنابراين، همان

جستجوي مطالعات در زمينه عوامل و موانع مرتبط با  -3مطالعات فراتحليل تهيه و تدوين گرديد. 

العاتي هاي اطت تهيه شده كليه بانكان: در اين مرحله براساس چك ليسآموزدانشافزايش خالقيت 

انتخاب مطالعات  -4ها و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص گردد. مورد بررسي قرار گرفتند تا پژوهش

ده و آوري شهاي جمعبراي فراتحليل: در اين مرحله براساس معيارهايي چون روايي و پايايي پژوهش

 -5هاي معتبر جهت فراتحليل انتخاب شدند. شناختي پژوهشي مناسب، پژوهش همچنين مباحث روش

ها و مطالعات فراتحليل، موارد خالصه كردن نتايج: پس از انتخاب پژوهش -6كد گذاري مطالعات. 

ها هاي اثر و نهايتاً تركيب نتايج پژوهشو نكاتي كه براي ادبيات پژوهشي و همچنين محاسبه اندازه

محاسبه اندازه اثر: در  -7ها استخراج گرديد. ايي پژوهشمورد نياز بحث فراتحليل است از گزارش نه

 -8هاي اثر مطالعات مورد محاسبه قرار گرفتند. -هاي ارايه شده، اندازهاين مرحله با توجه به فرمول

آوري شده براساس متغيرهاي هاي جمعها: در اين مرحله پژوهشتجزيه و تحليل توصيفي پژوهش

هاي اثر: پس از محاسبه اندازه اثرهاي، توصيف و تفسير اندازه -9شدند.  بنديبندي و طبقهمختلف دسته

                                                                                                                                                    

1. reliability 
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تركيب مطالعات و انتخاب نوع تحليل: دو رويكرد كلي براي تحليل  -10مورد تفسير قرار گرفتند. 

نتايج فراتحليل وجود دارد: يكي مدل اثرهاي ثابت و ديگري مدل اثرهاي تصادفي كه در قسمت 

  شود.ها پرداخته ميليل به آنهاي تجزيه و تحروش

  نتايج

ارائه  1ميانگين و انحراف معيار اندازه اثر براي متغيرهاي به كار رفته در پژوهش هاي قبلي در جدول 

  شده است.
توزيع ميانگين اندازه اثر، واريانس اندازه اثر، واريانس خطا و واريانس جامعه گروه . 1جدول 

  مطالعه

ف
دي
ر

  

ميانگين اندازه   N  متغير مستقل

  اثر

واريانس 

  اندازه اثر

واريانس 

  خطا

واريانس 

  جامعه

  059/0  024/0  083/0  48/0  17  روش تدريس  1

  076/0  018/0  094/0  47/0  13  عامل خانواده  2

  031/0  019/0  0/ 050  09/0  12  جنسيت  3

  018/0  015/0  033/0  36/0  12  عامل تحصيل  4

  063/0  006/0  069/0  61/0  12  عامل معلم  5

  024/0  010/0  034/0  56/0  9  عامل مدرسه  6

  033/0  017/0  005/0  13/0  7  منبع كنترل  7

  010/0  009/0  019/0  27/0  4  آمديخودكار  8

  010/0  007/0  016/0  86/0  4  انآموزدانشسبك تفكر   9

  053/0  006/0  059/0  56/0  4  راهبرد هاي يادگيري  10

  014/0  014/0  028/0  16/0  3  ناآموزدانشويژگيهاي شخصيتي   11

  005/0  007/0  012/0  09/0  3  هوش  12

  014/0  001/0  015/0  82/0  3  انگيزش  13

  000/0  002/0  002/0  47/0  3  بازي  14

  013/0  005/0  /018  38/0  3  منابع و تجهيزات  15

  004/0  007/0  011/0  07/0  3  هاي مدرسهمشاركت در فعاليت  16
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  022/0  006/0  0/ 0 28  25/0  2  طبقه اجتماعي  17

  000/0  002/0  002/0  47/0  2  جايگاه مهار  18

  001/0  002/0  003/0  77/0  2  اضطراب  19

  013/0  005/0  018/0  15/0  2  عامل مديريت مدرسه  20

  000/0  /002  000/0  48/0  1  باورهاي معرفت شناختي  21

  000/0  000/0  000/0  91/0  1  خودپنداره  22

  0/0 00  000/0  000/0  07/0  1  يتيم بودن  23

  000/0  000/0  000/0  65/0  1  انآموزدانشزبان گويشي   24

  000/0  /002  000/0  48/0  1  باور هاي معرفت شناختي  25

  000/0  000/0  000/0  52/0  1  فعاليت هنري خالقه  26

و بعد از آن به ترتيب سبك ) %91( با توجه به جدول فوق بيشترين اندازه اثر به متغير خود پنداره

-است. البته بايد در تفسير نتايج يافته و... )%77(اضطراب  )%82(انگيزشي  )%86( انآموزدانشتفكر 

هاي جدول توجه داشت كه در بعضي از متغيرهايي كه اندازه اثر بااليي دارند تعداد مطالعات كمتري 

  نتايج مهم باشد.صورت گرفته است. و اين امر ممكن است از نظر ثبات 

ر جدول با خالقيت د هاي مورد بررسي،نتايج مربوط به رابطه متغيرهاي به كار رفته در پژوهش

  ارائه شده است. 2
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  نتايج متغير هاي مرتبط با خالقيت .2جدول 

 N  متغير مستقل  رديف
 ميانگين سطح

  معناداري

شاخص 

محاسبه 

  شده

شاخص 

  جدول
p  df  نتيجه  

  رابطه معناداروجود دارد    Z = 5/97 33/2  01/0  014/0  17  روش تدريس  1

  رابطه معناداروجود دارد  X 09/02  01/0  8 34/8562=  015/0  4  راهبرد يادگيري  2
  رابطه معناداروجود ندارد    Z = 2/16 33/2  01/0  065/0  12  جنسيت  3
  رابطه معناداروجود دارد    Z = 4/92 33/2  01/0  026/0  12  عامل تحصيل  4
  رابطه معناداروجود ندارد  X 81/16  01/0  6 10/5982=  068/0  3  ويژگيهاي شخصيتي  5

  X 81/16  01/0  6 2/5882=  075/0  3  هوش  6
رابطه معنادار وجود 

  ندارد

  X 28/13  01/0  4 11/12=  048/0  2  طبقه اجتماعي  7
رابطه معنادار وجود 

  ندارد
  معنادار وجود داردرابطه     Z =3/7 33/2  01/0  023/0  9  عامل مدرسه  8
  رابطه معنادار وجود دارد    Z = 4/46 33/2  01/0  045/0  12  عامل معلم  9
  رابطه معنادار وجود دارد    Z = 6/07 33/2  01/0  014/0  13  عامل خانواده  10

11  
مشاركت در فعاليت 

  مدرسه
3  022/0  = 35/542 X 81/16  01/0  6  رابطه معنادار وجود دارد  

  رابطه معنادار وجود دارد  X 81/16  01/0  6 26/062=  027/0  3  عزت نفس  12
  رابطه معنادار وجود دارد  2X 81/16  01/0  6 32/69 =  006/0  3  انگيزش  13
  رابطه معنادار وجود دارد  2X 99/5  05/0  2 9/21=  01/0  1  زبان گويشي  14
  داردرابطه معنادار وجود   2X 99/5  05/0  2 9/21=  01/0  1  باورهاي معرفت شناختي  15
  رابطه معنادار وجود دارد  X 81/16  01/0  6 31/5282=  009/0  3  بازي  16
  رابطه معنادار وجود دارد  X 99/5  05/0  2 9/212 =  01/0  1  خودپنداره  17

  X 21/9  01/0  2 0/38922=  096/0  1  يتيم بودن  18
رابطه معنادار وجود 

  ندارد
  معنادار وجود داردرابطه     Z = 3/65 33/2  01/0  029/0  7  منبع كنترل  19
  رابطه معنادار وجودندارد  2X 28/13  01/0  4 8/27 =  016/0  2  اضطراب  20

  2X 28/13  01/0  4 10/76 =  048/0  2  عامل مديريت مدرسه  21
رابطه معنادار وجود 

  ندارد
  رابطه معنادار وجود دارد  2X 09/02  01/0  8 22/09 =  013/0  4  خود كار آمدي  22
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  رابطه معنادار وجود دارد  X 09/02  01/0  8 39/262 =  012/0  4  سبك تفكر  23
  رابطه معنادار وجود دارد  2X 28/13  01/0  4 25/44 =  008/0  2  جايگاه مهار  24

  X 81/16  01/0  6 13/1082=  052/0  3  منابع و تجهيزات  25
رابطه معنادار وجود 

  ندارد

  2X 21/9  01/0  2 2/78 =  035/0  1  فعاليت هنري خالقه  26
معنادار وجود رابطه 

  ندارد

ان، هوش، طبقه اجتماعي، يتيم بودن آموزدانشهاي شخصيتي متغيرهاي ويژگي 2طبق جدول 

هاي هنري خالقه رابطه ان، اضطراب، عامل مديريت مدرسه، منابع و تجهيزات و فعاليتآموزدانش

نداشتند. همچنين از ميان متغيرهايي كه رابطه معنادار با خالقيت  %01معنادار با خالقيت در سطح 

نداره شناختي و خودپباورهاي معرفت )دوزبانه بودن(ان آموزدانشداشتند، متغيرهاي زبان گويشي 

جهت جلوگيري از ترديد شاخص محاسبه شده و شاخص جدول يكسان داشتند و به  %01در سطح 

در نظر گرفته شد و بقيه متغيرها در  %05خوانندگان گزارش سطح معناداري متغيرهاي ذكر شده 

كار رفته براي دختران و اندازه هاي بهاند. آيا بين اندازه اثر پژوهشگزارش شده %01سطح معناداري 

  ارد؟هاي به كار رفته براي پسران تفاوت معنادار وجود داثر پژوهش

  مقايسه ميانگين اندازه اثر جامعه دختران و پسران. 3جدول 

  ميانگين اندازه اثر  جنسيت

r  

Sr t  مشاهده

  شده

t جدول  df p 

  83/1  36/0  66/0  دختر

  

756/2  29  01/0  

  138/0  42/0  پسر  

در سطح  )756/2( )بحراني(جدول  tكوچكتر از  )t )83/1دهد كه نتايج جدول فوق نشان مي

است. فرض صفر مبني بر عدم تفاوت اندازه اثر جامعه دختران و پسران پذيرفته  01/0معناداري 

هاي مورد استفاده براي دختران و پسران تفاوت معناداري شود؛ بنابراين در اندازه اثر پژوهشمي

ت مشاهده شده اوكننده اندازه اثرهاي متفاوت نيست و تفعبارت ديگر جنسيت تعيينبه وجود ندارد.
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ا هحاصل شانس و تصادف است.آيا بين اندازه اثر مقاطع مختلف تحصيلي به كار رفته در پژوهش

  تفاوت معنادار وجود دارد؟

  نتايج تحليل واريانس يكطرفه مقاطع تحصيلي .4جدول 

  P  جدول F  مشاهده شده SS df MS F  منابع تغيير

  01/0  237/6  107/1  1438/0  3  4315/0  گروهيبين

  1299/0  89  5646/11  گروهيدرون

  ـــــــــــــ  92  9961/11  كل

 )237/6(جدول  Fكوچكتر از ) 3و  89() با درجات آزادي 107/1(مشاهده شده  Fطبق جدول فوق 

است و فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين اندازه اثر مقاطع مختلف تحصيلي  01/0در سطح معناداري 

  كه بين اندازه اثر مقاطع تحصيلي تفاوت معنادار وجود ندارد.و نتيجه اينشود پذيرفته مي

    گيريبحث و نتيجه

- متغير مورد بررسي قرار گرفته 148كار برده شده در تحقيقات انجام شده، تعداد در ميان متغيرهاي به

رابطه معناداري با  01/0اند. متغير روش تدريس در سطح متغير و عامل ارائه شده 26اند كه در قالب 

، سيف )1376()، دارستاني فراهاني 1379ان دارد و چنانچه در مطالعات يزدچي (آموزدانشخالقيت 

هاي اشاره شده است. روش )1997(و مالويندر و همكاران  )1998(، نيلسن و همكاران )1374(

ان موزآدانشبارش مغزي و كاوشگري موجب افزايش خالقيت  تدريس حل مسأله، بديعه پردازي،

شود. ميانگين اندازه اثر محاسبه شده ان تلقي ميآموزدانشو روش تدريس سخنراني مانع خالقيت 

  ت.ان اسآموزدانشاست كه نشان دهنده تأثير زياد اين متغير در خالقيت  48/0براي اين متغير 

عني ان دارد. يآموزدانشرابطه معنادار با خالقيت  )خود نظم بخش(همچنين راهبردهاي بادگيري 

ان مي شود. اين يافته با آموزدانشاستفاده از راهبردهاي خود نظم بخش موجب افزايش خالقيت 

همسو و هم جهت است.  )1384(و گلي ديزج  )1385(، نورعلي )1381(نتايج يافته هاي مال قاسمي 

 است كه اندازه بااليي است. 56/0اندازه اثر بدست آمده براي اين متغير 
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ر، عبارتي ديگان ندارد. بهآموزدانشان رابطه معناداري با ميزان خالقيت آموزدانشاما جنسيت 

تري ران نيست و هيچ كدام بر ديگري بآموزدانشان تعيين كننده ميزان خالقيت آموزدانشجنسيت 

دهد. اين است كه يك اثر ضعيفي را نشان مي 09/0ندارد. اندازه اثر محاسبه شده براي اين متغير 

و  )1385( رشيدي )،1384، حسيني لر ()1384(هاي، استادي يافته در راستاي مطالعات و نتايج يافته

همسو و  )1382()، عظيمي 1385هاي صالح (است، ولي با يافته )1393سرباز و همكاران (مصطفي

 هم جهت نيست.

ر هاي شخصيتي آندروژن و غيان كه بيشتر ويژگيآموزدانشهاي شخصيتي در بحث ويژگي

با  01/0هاي شخصيتي هالند مورد تأكيد قرار گرفته بود رابطه معنادار در سطح آندروژن و تيپ

است كه اندازه اثر نسبتاً  16/0خالقيت به دست نيامد. اين نتيجه در اندازه اثر محاسبه شده اين متغير 

اي ههوش نيز با خالقيت رابطه معنادار ندارد. اين يافته با نتايج يافته ضعيفي است منعكس شده است.

است  09/0همسو است. اندازه اثر محاسبه شده  )1379(و شاهي  )1383( ، اقليدس)1372(پيرخائفي 

 كه اندازه اثر ضعيفي است.

وان تطبقه اجتماعي مي اي معنادار ندارد بهان رابطهآموزدانشاز ديگر متغيري كه با خالقيت 

است كه اندازه اثر ضعيفي است. اين نتيجه مطابق  25/0دست آمده اين متغير اشاره كرد. اندازه اثر به

 است. )1381(و سعيدي ) 1382(با يافته هاي حقيقت 

 ان دارد. يعني سطح علمي باالي معلم،آموزدانشيزان خالقيت عامل معلم رابطه معناداري با م

ان موجب افزايش آموزدانشروش كالسداري دموكراتيك، خالقيت معلم، برخورد مناسب با 

ان موزآدانشگري معلمان و ايجاد جو استبدادي مانع خالقيت ان مي شود و سلطهآموزدانشخالقيت 

اين متغير نشان از تأثير مطلوب اين متغير روي خالقيت  در 61/0است و اندازه اثر محاسبه شده 

ان آموزدانشرابطه معناداري با خالقيت  99/0عامل خانواده با اطمينان  ان دارد. همچنينآموزدانش

هاي فرزند پروري اقتدارگرايانه و دارد. يعني جو عاطفي دموكراتيك و مناسب خانواده، شيوه

ان دارد. و موجب افزايش خالقيت آموزدانشبت روي خالقيت تحصيالت باالي والدين تأثير مث
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گارانه انهاي فرزندپروري استبدادي و سهلگري والدين، شيوهشود و جو استبدادي، سلطهها ميآن

هاي مدرسه نيز از جمله ان در فعاليتآموزدانشان هستند. مشاركت آموزدانشمانع خالقيت 

ان دارد. اندازه اثر محاسبه شده براي اين متغير آموزدانشخالقيت رابطه معناداري با  متغيرهايي است

اي هاست كه يك اندازه اثر بسيار ضعيفي است؛ يعني با اينكه رابطه متغير مشاركت در فعاليت 07/0

ابراين بن مدرسه با خالقيت معنادار است، ولي احتماالً اين رابطه از ثبات زيادي برخوردار نباشد؛

 ر بررسيطوري كه دشود. همانبه نتيجه پايا نياز به بررسي بيشتر آن احساس مييابي جهت دست

ا دو هاي مدرسه و خالقيت تنهپيشينه مالحظه گرديد مطالعه در زمينه ارتباط مشاركت در فعاليت

 تواند نتيجه اين يافته را تحت تأثير قرار دهد.مورد ثبت شده است و اين امر مي

ان دارد. اندازه اثر محاشــبه  آموزدانشابطه معناداري با افزايش خالقيت ان رآموزدانشانگيزش  

.  ان است آموزدانشاست كه نشان دهنده تأثير زياد انگيزش در خالقيت    0/ 82شده براي اين متغير  

ــيلي باعث      ــرفت تحص ــت انگيزش دروني و انگيزش پيش ــده اس ــاره ش البته چنانچه در مطالعات اش

مانع خالقيت   زآمودانشافزايش خالقيت   ــت.    آموزدانشان و انگيزش بيروني  ــده اسـ گزارش شـ

عبــارت ديگر انگيزش دروني رابطــه مثبــت و انگيزش بيروني رابطــه منفي بــا ميزان خالقيــت  بــه

  دارد. آموزدانش

اني كه آموزدانشان دارد. آموزدانشرابطه معنادار با خالقيت  99/0منبع كنترل با سطح اطمينان 

ا بيروني است هاني كه منبع كنترل آنآموزدانشدروني برخوردارند خالقيت بيشتر، و  از منبع كنترل

و رشيدي  )1376(هاي گوهري از ميزان خالقيت كمتري برخوردار هستند. اين يافته با نتايج يافته

  همسو است. )1385(

ا بان رابطه معنادار آموزدانشخودكارآمدي، سبك تفكر خودنظم بخشي و فعاليت هنري 

هاي هنري مثل نقاشي، خطاطي، نويسندگي اني كه به فعاليتآموزدانشان دارد. آموزدانشخالقيت 

پردازند از خالقيت بيشتري ها مياني كه كمتر به اين فعاليتآموزدانشپردازند نسبت به مي و...

 برخوردارند.
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رفته  كارهاي بهپژوهش دهد كه اندازه اثردر بررسي سواالت پژوهش، نتيجه سوال اول نشان مي 

ختر و يا ان دآموزدانشان دختر و پسر تفاوت معناداري با يكديگر ندارند و انتخاب آموزدانشبراي 

ر چنداني عبارت ديگر جنسيت تأثيها ندارد. بهعنوان نمونه تأثير چنداني در ميزان اندازه اثر آنپسر به

دهد كه اندازه اثر مقاطع ر نتيجه سوال دوم نشان ميطوان ندارد. و همينآموزدانشدر ميزان خالقيت 

مده حاصل دست آمختلف تحصيلي تفاوت چنداني با يكديگر ندارند؛ يعني اندازه اثر مختلف به

  .تأثير مقاطع تحصيلي نيست

هاي تدريس فعال (بديعه پردازي، حل مسأله، كاوشگري، ايده شود معلمان روشپيشنهاد مي

ان مورد استفاده قرار دهند. پيشنهاد آموزدانشهت رشد و پرورش خالقيت سازي و ...) را در ج

هاي هنري تشويق هاي مدرسه و فعاليتان را به مشاركت در فعاليتآموزدانششود معلمان، مي

ود شان را به استفاده از راهبردهاي يادگيري تشويق نمايند. پيشنهاد ميآموزدانشنمايند. معلمان، 

 هاي مدارس و توجه دادن محتوا بههاي الزم را در محتواي كتابو تربيت بازنگريمسئوالن تعليم 

ان نقش معلمان بازتعريف شده و از آموزدانشپرورش خالقيت اعمال كنند. جهت افزايش خالقيت 

خالق از  هاي تربيتي پويا و-گري تغيير يابد. برداشتن موانع از سر راه اعمال شيوهرهبري به هدايت

هداف ا. ان در كالس درسآموزدانشامين امكانات، وسايل كمك آموزشي، كاستن تراكم قبيل ت

  هاي درس از انتقال صرف دانش خارج شود.كالس

 منابع

به شيوه  52-79). مطالعه تحقيقات انجام شده در حوزه افت تحصيلي از سال 1380احمدوند، عصمت (

  دانشگاه عالمه طباطبايي. تربيتي،سي شناروانكارشناسي ارشد  فراتحليل. پايان نامه

يلي هاي شناختي با عملكرد تحص) بررسي رابطه خالقيت، انگليزش تحصيلي و مهارت1384استادي، عليرضا (

 دانشگاه شهيد داراب. پايان نامه كارشناسي ارشد،ان پسر سال اول متوسطه شهرستان آموزدانشدر 

  چمران اهواز.

) بررسي تأثير آموزش درس (پرورش خالقيت دركودكان) بر افزايش خالقيت 1383اقليدس، طاهره (
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ان دفتر سال سوم كودكياري هنرستان هاي شيراز. طرح پژوهشي، شوراي تحقيقات سازمان آموزدانش

  آموزش و پرورش استان فارس.

). تهران: 1377اده و پروين عظيمي، ). شكوفايي خالقيت كودكان (ترجمه حسن قاسم ز1995آمابيل، ترزا (

  نشر دنياي نو.

ان پسر مقطع دوم نظري آموزدانشبررسي رابطه هوش و خالقيت در بين  .)1373پير خائفي، عليرضا (

  دانشگاه عالمه طباطبايي. تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد،دبيرستان هاي شهر 

ترجمه حسن يت و راه هاي آزمون و پرورش آنها. ق). استعدادها و مهارتهاي خال1986تورنس، ايي. پال (

  ). تهران: نشر دنياي نو.1375( قاسم زاده

). بررسي آموزش به كارگيري راهبردهاي يادگيري بر خالقيت و پيشرفت 1384حسيني لر، فخرالسادات (

  ان سال دوم دبيرستان. تهران: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.آموزدانشتحصيلي 

  .33-24)، 2(9، مجله استعدادهاي درخشان). خالقيت و شيوه هاي پرورش آن. 1380( محمد عليحسيني، 

هاي بررسي عوامل خانوادگي (نگرش ها و شيوه هاي فرزند پروري، ارزش .)1382حقيقت، شهر بانو (

ن اآموزدانشوالدين، طبقه اجتماعي) و آموزشگاهي (جو سازماني مدرسه) مؤثر در خالقيت گروهي از 

سال چهارم و پنجم ابتدايي در كانون پرورشي منطقه چهار كشور. استان هاي (اصفهان، بوشهر، چهار 

محال، فارس، كهكليلويه و بوير احمر)، طرح پژوهشي، شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش 

  استان اصفهان.

 انآموزدانششد خالقيت ). بررسي تأثير روشهاي تدريس خالق بر ر1376دارستاني فراهاني، محمدرضا (

  ابتدايي استان مركزي. اراك: سازمان آموزش و پرورش استان مركزي.

  ). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي. تهران: انتشارات رشد.1380دالور، علي (

اول  ان سالآموزدانشرابطه خالقيت و نگرش به خالقيت خود با منبع كنترل در  .)1385رشيدي، اسماعيل (

  دانشگاه شهيد بهشتي. مه كارشناسي ارشد،پايان نا .دبيرستان هاي شهر اراك

 ان پايه چهارم و پنجم دبستان منطقهآموزدانش). بررسي رابطه خالقيت معلم با خالقيت 1381سعيدي، علي (

  دانشگاه عالمه طباطبايي.سي تربيتي، شناروانسي ارشد تهران. پايان نامه كارشنا 11



  آموزانفراتحليل عوامل و موانع مرتبط با افزايش خالقيت دانش 

118 

ساله پسر  10). بررسي تأثير آموزش نقاشي به روش باز در پرورش خالقيت كودكان 1374سيف، حسين (

  دانشگاه تربيت مدرس. سي عمومي،شنارواناسي ارشد شهر تهران. پايان نامه كارشن 15و  8در مناطق 

يل. طه استان اردبان بر دوره متوسآموزدانشبررسي عوامل مؤثر در شكوفايي خالقيت  .)1379شاهي، ناصر (

  طرح پژوهشي. شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل.

ترجمه مجتبي ان. آموزدانشتعدادهاي درخشان در ). آموزش رفتار خالق و اس1976شل كراس، دي. جي (

  ). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.1372( جواديان

ان مقطع متوسطه شهر تهران، پايان آموزدانشو خالقيت در رابطه بين خودكارآمدي ). 1385صالح، عليرضا (

  دانشگاه عالمه طباطبايي. نامه كارشناسي ارشد.

راي ان، طرح پژوهشي، شوآموزدانشبررسي تأثير سبك رهبري بر خالقيت دبيران و  .)1382عظيمي، مريم (

  تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان تهران.

 ان دومآموزدانشبررسي رابطه بين راهبردهاي يادگيري و خالقيت در بين  .)1384گلي ديزج، اسفنديار (

  دانشگاه عالمه طباطبايي. نودشت. پايان نامه كارشناسي ارشد،متوسطه شهرستان مي

يلي ان پسر دوره تحصآموزدانشبررسي رابطه خودپنداره و منبع كنترل با خالقيت  .)1376(گوهري، مسلم 

  دانشگاه تربيت معلم. تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد،راهنمايي مدارس دولتي شهر 

 خودتنظيمي، راهبردهاي يمقايسه ).1393اوغلي، سهيال. (سرباز، زهرا؛ ابوالقاسمي، عباس و رستممصطفي

هاي يادگيري، ه ناتواني. مجلرياضي اختالل بدون و با انآموزدانش در هدف گيري جهت و خالقيت

3)3 ،(68-78.  
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  .126-117)، 2(2 ،مجله استعدادهاي درخشانخالقيت.  ). گستره كنوني1372منصور، محمود (

 ان دورهآموزدانشارتباط بين خالقيت و راهبردهاي يادگيري خود نظم بخشي در  .)1385نورعلي، همت (

  .دانشگاه عالمه طباطبايي رستان. پايان نامه كارشناسي ارشد،متوسطه استان ل

ان دوره متوسطه آموزدانش). بررسي و تبيين سهم عوامل مؤثر در پرورش خالقيت 1379يزدچي، صفورا (

  شهر اصفهان. اصفهان: سازمان اموزش و پرورش استان اصفهان. نظري
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A meta-analysis of factors increasing and decreasing 

students' creativity 

S. Seif1111 & M. Narimani 2222 
 
 

Abstract  

This study surveys factors related to increasing and decreasing creativity of 
students in 59 studies, dissertations and theses in relationship with students’ 
creativity analyzed through meta-analysis. The results of the study indicated 
that the surveyed factors related to creativity of students include teaching 
methods, learning strategy, learning factor, school factor, teacher factor, 
family factor, cooperation in school activity, self–esteem, motivation, 
language accent, cognition beliefs, playing, self-concept, control source, self–
efficacy and thinking styles. Thus, that variables have positive effects on 
increasing creativity. Such variables include student’s personality, 
intelligence, social class, orphanage, anxiety, school administration, sources, 
equipment and creation of art activity haven't significant relationship with 
students' creativity. Furthermore, the results of t-test and ANOVA indicate 
that effect size of student’s gender and study stage of students do not affect 
student’s creativity.  

Keywords: Creativity, meta-analysis, effect size 
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