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 چکیده

، زندگی يها جنبهو  ابعاد همهدر عصر گسترش روزافزون علوم و فنون و حاکمیت صنایع و تکنولوژي برتر بر 

، ، نوآوريتیخالق ، مسئلهکه بیش از هرچیز دیگر توجه کارگزاران جوامع را به خود جلب کرده است يا مسئله

 با درباره گفتنسخن  يمعنا به تیخالق درباره بحث. خالق است يها شهیاندو حمایت از صاحبان  تیهدا

پژوهش حاضر بررسی موانع ایجاد خالقیت در  هدف. هاست دهیپدمفاهیم و  نیسازتر سرنوشتو  نیتر ارزش

-توصیفی روشمورد استفاده در این پژوهش  روش. مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان است آموزان دانش

راهنمایی  مدارسمعلمان  از) نفر زن 182نفر مرد و  128(نفر  310تحقیق شامل  یآمار نمونهپیمایشی و 

 .ساخته استفاده شد محقف پرسشنامهاطالعات از  يآور جمع يبرا. باشد یمشهر زاهدان  2و  1نواحی 

و  ، اهدافپژوهش نشانگر این بود که از دیدگاه معلمان کمبود و ضعف امکانات و تجهیزات آموزشی يها افتهی

مالك  عنوان به آموز دانش نمرهتدریس فعلی معلمان و تأکید زیاد بر  يها ، روشسبمحتواي کتب درسی نامتنا

پژوهش بیانگر این بود که  يها افتهی نیهمچن. موانع خالقیت در نظام آموزشی ما هستند نیتر عمدهارزشیابی از 

 کتبو محتواي  ، اهدافباشد یم آموزان دانشتدریس فعلی معلمان عامل اصلی در عدم خالقیت  يها روش

) *( نمرهبعدي قرار داشتند و تأکید زیاد بر  يها رتبهدرسی و کمبود و ضعف امکانات و تجهیزات آموزشی در 

مالك ارزشیابی اگرچه مانع خالقیت تلقی  عنوان به آموز دانش هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو

 .رد و داراي کمترین اهمیت و تأثیر استقرار دا آخر رتبهولی در بین سایر عوامل در  شود یم

 مقدمه

آموزش و  يها روشو  ، محتوا، ساختارتغییر و تحول در اهداف ، موجبتحوالت سریع جوامع در عصر حاضر

و تقویت  يا شهیکلانتقال دانش و معلومات  بهآموزش و پرورش فقط  گری، دبرخالف گذشته.پرورش شده اس

کلی  طور بهزندگی اجتماعی و  يها مهارت تی، تقوانتقاد و قضاوت صحیح حس توسعه ، بلکهحافظه توجه ندارد

با پرورش خالقیت ). 1381:89سام خانیان،(دهند  یماصلی آموزش و پرورش را تشکیل  ، اهدافشخصیت سالم

آنان را  ، نگاهتر قیدقگسترش داد و بینش آنان را  اطرافدیدگاه آنان را نسبت به محیط  توان یم آموزان دانشدر 

 نیتر بزرگاگر قبول کنیم که  نیبنابرا. نمود تر یانسانرا اخالقی و  ها انسانبه طبیعت منطقی و روابط آنان با 

خالقیت  پرورش عرصههزینه در  ، هرگونهمتفکر و خالق آن کشور است يروهای، نکشور یک هیسرما

 ثمراتبزرگ و ماندگاري است که دنیاي فعلی ما را خواهند ساخت و آیندگان را  يگذار هیسرما، آموزان دانش

پرورش خالقیت کودکان کار آسانی نیست و به  ).1380:8قاسمی،(شد خواهند  مند بهرهارزشمند آن بیشتر 

 ها ، آندهستن يا العادهخارق  يها نمونهکودکان  تمام. نیاز دارد انیمربراسخ و تعهد والدین و  ، عزماعتقاد

تنها مختص افراد استثنایی تیزهوش  تیخالق. خالق باقی بمانند توانند یمنیز  یبزرگخالق بوده و در  توانند یم

آمابلی، (باشند خالق  يها راهممکن است این افراد داراي نیروي بالقوه بیشتري براي استفاده در  ، هرچندنیست

توانایی متولد  نوعذاتی برخی افراد است که با این  تیخصوص، که ابداع پندارند یمچنین  ياریبس. )1377:7

  .عمومیت دارد حافظھ بهاندازهثابت شده است که این استعداد در نوع بشر  ها مدتصورتی که  ، درشوند یم
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اجتناب از عادات و عواملی که این  ، باایجاد طرز فکرهاي جدید ، باآن را با کاربرد اصول و فنون معینی توان یم 

، میان عناصر و عوامل موثر آموزشی در. )18:اسبورن(داد و با کاربرد مداوم آن پرورش  کند یمستعدادها را خفه ا

نیز پرورش دهند  آموزان دانشخالقیت را در  توانند یم معلمان. کنند یمنقش کلیدي را ایفا  معلمان

. است آموزان دانش يریادگی تی، هدامالك اثربخشی معلم نیبھتر ١استرانگ  گفتهبه  بنا. )1376:13حسینی،(

تا بر یادگیري آنان تأثیر  کند یمدخل و تصرف  آموزان دانشتجارب یادگیري  ، درراه آموزش ، ازواقع معلم در

 ).2006:11استرانگ،(بگذارد 

آموزان در فرایندهاي  دانشخویش را انتقال مستقیم مطالب درسی بدون مشارکت  یاصل فهیوظمعلمی که 

 3شاولسون  و 2 دلیس. آموزان خواهد شد دانشخالقیت در  يها نهیزمعمال سبب از بین رفتن  داند یمکالسی 

موردنیاز  يها تیفعالیادگیري که در آن  يها طیمح خلقابزار  عنوان به آموزش: اند گفتههمین اساس  بر

سیدل و (شود  یم فی، تعررسد یمتوانایی تفکر به حداکثر  کسبیادگیرندگان براي ساخت دانش و 

انتقال دانش و معلومات به یاد گیرنده بسنده  ، بهنباید تنها با روش آموزش مستقیم معلم. )2007:458شاولسون،

سازمان دهد که یادگیرندگان از طریق ارتباط فعال خود با موضوع درسی، یاد  يا گونه بهباید کالس را  ، بلکهکند

راه دانش علمی را  نیاکند تا به تجربه و آزمایش دست بزنند و از باید آنان را تشویق و تحریک  یعنی. بگیرند

 ).1966:72برونر،( ندینمابراي خود کشف 

از  یآگاه. خواهد شد یبررساز دیدگاه معلمان  آموزان دانشموانع ایجاد خالقیت در  نیتر مهمدر پژوهش حاضر 

در  يشمار یب عوامل. ضروري است باشند یمخالقیت مرتبط با کار معلمان چه  يها مؤلفه نیتر مهماین نکته که 

عواملی که ارتباط  نیتر عمدهتحقیقات صورت گرفته  براساسدر ایجاد یا بازدارندگی خالقیت دخیل هستند اما 

و  اهداف ،و تجهیزات آموزشی امکانات: از اند ، عبارتآموزان دارند دانشمستقیم با خالقیت یا عدم خالقیت 

 آموزان دانشتدریس معلمان و میزان تأکید معلمان بر معیار قرار دادن نمره  يها وهی، شمحتواي کتب درسی

 .ارزشیابی مالك عنوان به

1. Strong  
2. Seidel  
3. Shavelson  

قرار دارند و علیرغم  آموزش هیحاشدر آموزش و پرورش ایران مواد و وسایل آموزشی به جز کتاب درسی در 

مواردي نیز که از این  در. شود یم استفاده ها آنندرت از  ، بهوجود بعضی از وسایل و مواد مختلف در مدرسه

، شود یمآزمایشات که توسط معلم انجام  انیجر مشاهده بهغیرفعال  طور به آموزان ، دانششود یموسایل استفاده 

که  دهند یمهمان کاري را انجام  پردازند یمبه آزمایش  آموزان دانشمواردي نادر که چند تن از  در. پردازند یم

تالش و  زهی، انگبه نفس ، اعتمادي، ابتکار، کنجکاويا هیرو نیچن. داده شده است ها آنقبال به  آندستورالعمل 

 ).1370:11فرنودیان،(برد  یمکوشش و باالخره خالقیت و نوآوري را از بین 

درسی  يها کتاب يمحتوااست و در صورتی که  آموزان دانشمنبع یادگیري  نیتر عمدهدرسی  يها کتاب

. )1365:24صفوي،(است این اهداف نیز غیرممکن  ، تحققهمسویی مستقیم با اهداف برنامه درسی نداشته باشد
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نخواهد  يا جهینتمفاهیم علمی  وار یطوطحفظ  ، جزباشد یعلمو واقعیات  قیحقا کنندهمحتوا فقط منتقل  اگر

برسند بار آوریم که به نوعی روش خودآموزي و یادگیري خودکار  يا گونه بهرا  آموزان دانشداشت و الزم است 

 محتوا هیسو 1طرح کتاب درسی در ایران بیشتر محتوا محور بوده و غالبا نقش انتقال دادن ). 1369:108لوي،(

 لی، تحلذهنی يها تیفعال انجامبه هنگام خواندن کتاب کمتر به  آموز دانش. دارد آموزان دانشرا از مؤلف به 

مؤلف به عهده  ، کامالرا چنانچه مطرح شوند ها تیفعالو زحمت انجام این  شود یمدعوت  يساز مفهوممسایل و 

 يها کتابانتقال محتوا متاسفانه در  گونه نیا. دهد یمقرار  آموزان دانشرا در پیش روي  ها آنو نتایج  ردیگ یم

 ).1374:241ملکی،(شود  یم دهیدنظام جدید آموزشی به خوبی 

، معلم با اصول و مبانی ، اگرباشند یماگرچه شرایط و امکانات آموزشی از جمله عوامل موثر در جریان یادگیري 

ن تدریس و معایب و محاسن هر و فنو ها ، روششاگردان و نیاز آنان يها یژگی، وآموزش و پرورش يها هدف

استعداد و پرورش خالقیت شاگردانش را  ییشکوفا نهیزمقادر نخواهد بود  هرگز. روش آشنایی نداشته باشد

توسط معلم باید سبک اقتدارگرایی آزادمنشانه یا دموکراسی  کالس اداره سبک. )1371:30شعبانی،(کند فراهم 

مستبدانه و آزادگذاري فایده  يها سبکبیشتر از  آموزان دانشدر مجموع این سبک به .قانون مدارانه باشد

 ندیآ بار) خود نظم دهنده(گر  سامانتا به صورت یادگیرندگان فعال و خود  کند یمو به آنان کمک  رساند یم

 ).2004:459سانتروك،(

اهمیت دارد که انبوهی از  معلماست و از آن جهت براي  يریادگی، فرایند یاددهی ، جزءارزشیابی آموزشی

 ی، روشارزشیابی آموزشی نیبنابرا. گذارد یمبعدي کالس در اختیار او  يها تیفعالاطالعات را براي تنظیم 

 متأسفانه. )1382:248کدیور،(است فرایند یاددهی و یادگیري  يکمبودهامستمر و پویا براي شناسایی خطاها و 

، نامطلوب آموزشی يها نهیزمو با ایجاد  کنند یمعنوان یک ابزار قدرت استفاده  بهلمان از امتحان برخی از مع

را  تیخالقو  ینوآور نهیزمو  گذارند یمنگرانی و وحشت از امتحان براي همیشه در اذهان شاگردان باقی  ینوع

 ).1371:387شعبانی،(برند  یماز بین  آموزان دانشدر 

رشد و توسعه  يها نهیزم تواند یمدریافت که فاصله ما با آنچه  توان یمبا تأملی در نظام آموزشی کشورمان 

گوناگون آموزش  عناصر دربارهپژوهش  نیبنابرا. زیاد است اری، بسخالقیت را در کودکان و نوجوانان فراهم آورد

از  تیخالق بازدارندهو همچنین شناسایی موانع و عوامل  آموزان دانشدر پرورش نیروي خالقیت  ها آنو نقش 

وجود یا  راتی، تأثصورت گرفته است تیخالق نهیزمدر اکثر تحقیقاتی که در .اهمیت بسیار زیادي برخوردار است

 .عدم وجود این عوامل بر خالقیت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

قرار داده  یرا مورد بررس» عوامل و موانع رشد خالقیت« یپژوھش در یک مقاله) 1376( ینیحس

 :کند یم يریگ جهیاست و به صورت زیر نت

 طور بالقوه و به نحو فطري در انسان به ودیعه نهاده شده است، اما ظهور، رشد  هرچند توانایی خالقیت به

  .و غلبه بر موانع فردي و اجتماعی است یوابسته به عوامل مختلف فردي، اجتماع آن و توسعه
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 خاصی برخوردار است تیاز بین عوامل مختلف آموزش خالق، فکر کردن و انگیزه از اهم. 

در مدارس ابتدایی  تیخالق بررسی عوامل بازدارنده«با عنوان ) 1383( يدر تحقیقی که توسط جعفر

 :زیر به دست آمده است جیاستان سیستان و بلوچستان، صورت گرفته است، نتا

، ضمن خدمت يها دورهدر  معلمانشرکت  آموزان، کاهش دانش تیخالق کننده ینیب شیپعوامل  نیتر مهم-1

  از روش سخنرانی در تدریس بوده است معلم استفادهو  معلم سابقه کاهش

آموزش ضمن خدمت و میزان  يها دورهو  سیتدر ، سابقهمعکوسی بین مدرك تحصیلی معنادار رابطه-2

 سابقهو  اند بوده يتر نییپاعبارت دیگر معلمانی که داراي مدرك تحصیلی  به. از تنبیه وجود دارد معلم استفاده

 يها دورههرچه معلمان در  نیهمچن. کنند یماز تنبیه استفاده  شتری، بدارند پرورشدر آموزش و  یکمتر

  .کنند یمباشند از متغیر شبیه استفاده  کردهکمتري شرکت 

از  آنان استفادهآموزشی و میزان  يها کارگاهضمن خدمت و  آموزش يها دورهبین میزان حضور معلم در -3

 يکمتر يها کارگاهکمتري دیده و در  يها دورههرچه معلمان  یعنی. وجود دارد معکوس رابطهروش سخنرانی 

  .از روش سخنرانی بیشتر است آنان استفاده زانی، مشرکت نموده باشند

 استفاده) امتحان( یینهاهستند به میزان بیشتري از ارزشیابی  يتر نییپامدرك تحصیلی  يدارامعلمانی که -4

 .کنند یم

، 2و  1 یشناس ها و تکالیف درسی جامعه خالقیت در پرسش يها نهیبررسی زم"تحقیقی با عنوان

توسط  "تحصیلی و شغلی نظام جدید متوسطه يزیر با برنامه، دانش اجتماعی و آشنایی یروانشناس

 :انجام گرفته که نتایج زیر حاصل شده است) 1379( بیاد

 ها و تکالیف در سطح تفکر همگرا  پرسش نیتر شیب 2و  1 یشناس دانش اجتماعی و جامعه يها در کتاب

  .اند و به شکل مطلوبی به خالقیت ذهنی نیز توجه شده است و حافظه ارایه شده

 ها و تکالیف در سطح حافظه  پرسش نیتر شیب یتحصیلی، شغل يزیر روانشناسی و برنامه يها در کتاب

  استارایه شده و به تفکر واگرا و خالقیت ذهنی توجه بسیار اندکی شده 

 ها و تکالیف درسی  در میزان توجه به خالقیت ذهنی براساس نظریه گیلفورد و گانیه در پرسش

 .مورد بررسی تفاوت معناداري وجود ندارد يها کتاب

، وتری، کامپدهندگان خالقیت از امکانات سمی و بصري پرورش: داده است نشان) 1374(شھرآرا  مطالعه

   تر فعالو یادگیري را با استفاده از حواس مختلف  رندیگ یمارتباطی و دیگر وسایل آموزشی بیشتر بهره  يها کانال
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و فراگیران را به  دانند یمبراي یادگیري و خالقیت  مناسبطبیعت را فضایی  ها آناینکه  گرید جهینت. کنند یم

  .کنند یمهدایت ...و ي، هنرعلمی، فرهنگی ، مراکزطبیعی يها دهیپد مشاهده

افراد با  عنوان به کهاز آموزگارانی  شی، بداد که آموزگاران صمیمی با ظرافت طبع نشان) 1967(1 سیلفرانکو

ابداع  با) 1975(2آزبورن .کنند یم قیتشوخود  آموزان دانشخالق را در  ، رفتارشوند یمانضباط و منظم توصیف 

سام (داند  یم آموزان دانشپرورش خالقیت  يبرارا روش مناسبی  ، آنکتاب خود در 3 يمغزروش بارش 

 ).1381:43خانیان،

دیدگاه  ، ازآموزان دانشدر پژوهش حاضر سعی بر این است که چگونگی تأثیرگذاري این عوامل بر خالقیت 

پژوهش حاضر بررسی موانع ایجاد خالقیت  هدفاین اساس  بر. بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، موردمعلمان

 .باشد یمدیدگاه معلمان  ، ازراهنمایی شهر زاهدان آموزان دانشدر 

 :براي دستیابی به هدف فوق سؤاالت زیر مورد آزمون قرار گرفت

 ؟گردد یآموزان م آیا کمبود و ضعف امکانات و تجهیزات آموزشی، مانع رشد خالقیت دانش-1

 ؟شود یآموزان م دانشآیا اهداف و محتواي کتب درسی فعلی، مانع رشد خالقیت -2

 ؟شود یتدریس خالق، مانع رشد خالقیت دانش آموزان م يها وهیآیا آشنایی و تسلط اندك معلمان بر ش-3

 ؟شود یعنوان مالك ارزشیابی، مانع رشد خالقیت دانش آموزان م آموز به دانش آیا تأکید زیاد بر نمره-4

آموزان به تفکیک جنسیت، سطح  آموزشی بر خالقیت دانشآیا بین نگرش معلمان در مورد تأثیر تجهیزات -5

 تحصیالت و ماهیت دروس تفاوت معناداري وجود دارد؟

آیا بین نگرش معلمان در مورد تأثیر اهداف و محتواي کتب درسی بر خالقیت دانش آموزان به تفکیک -6

 جنسیت، سطح تحصیالت و ماهیت دروس تفاوت معناداري وجود دارد؟

 تدریس خالق بر يها وهینگرش معلمان در مورد تأثیر عدم آشنایی و تسلط اندك معلمان بر شآیا بین -7

  آموزان به تفکیک جنیسیت، سطح تحصیالت و ماهیت دروس تفاوت معناداري وجود دارد؟ خالقیت دانش

بر خالقیت  عنوان مالك ارزشیابی آموز به آیا بین نگرش معلمان در مورد تأثیر تأکید زیاد بر نمره دانش-8

 آموزان به تفکیک جنسیت، سطح تحصیالت و ماهیت دروس تفاوت معناداري وجود دارد؟ دانش

1. Lefrankowis  
2. Alex Asborn  
3. Brainstorming  
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 روش

 ، روش»آموزان مدارس راهنمایی شهر زاهدان از دیدگاه معلمان بررسی موانع خالقیت در دانش«هدف باتوجه به 

 .باشد یمتحقیق در پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی 

شهر زاهدان در سال  پسرانهمدارس راهنمایی دخترانه و  معلمان هیکلدر این پژوهش شامل  یآمار جامعه

 .باشد یمنفر  1131به تعداد  86-87تحصیلی 

 182مرد و  128(زاهدان  شھر پسرانهنفر از معلمان مدارس راهنمایی دخترانه و  310این پژوهش  یآمار نمونه

بدین صورت که نسبت جامعه باتوجه به . اند شدهانتخاب  يا طبقه-یتصادف يریگ نمونهکه به روش  باشد یم) زن

نمونه لحاظ گردید و بر این اساس بین  ؛ درکنند یمتدریس  معلمانتحصیالت و نوع درسی که  ، سطحجنسیت

 .ه توزیع گردیدبررسی، پرسشنام مورد نمونهمعلمین 

سؤال بسته پاسخ بر اساس طیف لیکرت استفاده  35 ي، حاوساخته محقق پرسشنامهاز  ها داده يآور جمعبراي 

در اختیار تعدادي از اساتید و صاحبنظران قرار گرفت و از  ها، سؤاالت پرسشنامهبررسی روایی محتوایی  يبرا. شد

. پژوهش نظر دهند يها سؤالبودن سؤاالت در ارتباط با هدف و  مناسبدرخواست شد در مورد مرتبط و  ها آن

 47از (شدند به کار گرفته شد که توسط اساتید مناسب و مرتبط تشخیص داده  پرسشنامهنهایت سؤاالتی در  در

 پژوهشاستفاده در  مورد پرسشنامهبرآوردپایانی  يبرا. )مورد مناسب تشخیص داده شدند 35سؤال طرح شده، 

نمونه اجرا شد و پایانی به  30این منظور پرسشنامه روي  به. روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد ز، احاضر

براي فرضیه دوم % 70آیتم، ضریب آلفاي  10یعنی کمبود و ضعف امکانات آموزشی با  1دست آمده براي فرضیه 

یعنی عدم آشنایی معلمان با  3و براي فرضیه % 86 يآلفا بی، ضرآیتم 8یعنی اهداف و محتواي کتب درسی با 

 آموز دانشبراي فرضیه چهارم یعنی تأکید زیاد بر نمره % 84آیتم، ضریب آلفاي  10تدریس خالق با  يها وهیش

 .به دست آمد% 81آلفاي  بی، ضرآیتم 7با 

شامل ( یفیتوصاز آمار  يریگ اندازهو مقیاس  ها دادهپژوهش باتوجه به ماهیت  يها دادهبراي تجزیه و تحلیل 

اصلی  يها سؤالگروهی براي آزمون  تک t آزمون( یاستنباطآمار  و) و میانگین ، نمودار، درصدتنظیم جداول

مستقل براي بررسی متغیرهاي دموگرافیت یعنی  يها گروه t همچنین آزمون ، و)4تا  1 يها سؤالپژوهش یعنی 

 .استفاده گردید 8تا  5 يها سؤال
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 ها افتهی

 :نتایج زیر به دست آمد 4تا  1 يها سؤالدر بررسی 

  پژوهش 4تا  1 يها تک گروهی براي سؤال t آزمون جینتا: 1جدول 

  

  

درصد  99در سطح باالتر از  309 یآزاد درجهبیانگر این است که تمامی عوامل مورد بررسی با  1نتایج جدول 

و  ، اهدافو ضعف امکانات و تجهیزات آموزشی کمبود: و عواملی همچون p>%1(بوده  دار یمعنبه لحاظ آماري 

تدریس خالق و تأکید زیاد بر  يها وهیشآشنایی و تسلط اندك معلمان بر  ، عدممحتوي کتب درسی نامناسب

 يها افتهی، عبارت دیگر به. شود یم آموزان دانشمالك ارزشیابی مانع رشد خالقیت  عنوان به آموز دانش نمره

. باشد یم آموزان خالقیت دانشتدریس فعلی معلمان عامل اصلی در عدم  يها روش بیانگر این است که پژوهش

بعدي قرار  يها رتبهآموزشی در  زاتیتجهکمبود و ضعف امکانات و  ، وو محتوي کتب درسی نامناسب اهداف

ارزشیابی اگرچه مانع خالقیت تلقی شده ولی در بین سایر  مالك عنوان به آموز دانش نمرهداشته و تأکید زیاد بر 

 .قرار داشته و داراي کمترین اهمیت و تأثیر است آخر رتبهعوامل در 
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بین نگرش معلمان در مورد تأثیر تجهیزات آموزشی بر خالقیت دانش  ایآ: پژوهش پنجمسؤال 

 ؟آموزان به تفکیک جنسیت، سطح تحصیالت و ماهیت دروس تفاوت معناداري وجود دارد

  مستقل در مورد سؤال پنجم يها گروه t آزمون جینتا: 2جدول 

  

لحاظ جنسیت و ماهیت  به) معلمین( انیپاسخگوحاکی از آن است که تفاوتی بین میانگین  2نتایج جدول 

، در ارتباط با سطح تحصیالت.p.%5) باشد ینممحاسبه شده هم به لحاظ آماري معنادار  t دروس وجود ندارد و

به  t .است 72/3و پاسخگویان لیسانس  43/3فوق دیپلم  انیپاسخگوکه میانگین  دهد یمجدول نشان  جینتا

تفاوت  ، لذابوده تر بزرگ) 96/1(جدول مقدار بحرانی  از %5در سطح  308 يآزاددرجه  با) -72/2(آمده دست 

نگرش پاسخگویان باتوجه به سطح تحصیالت آنان در مورد تأثیر تجهیزات  یعنی. باشد یممعنادار  يآماربه لحاظ 

 .یکسان نیست آموزان دانشآموزشی بر خالقیت 
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بین نگرش معلمان، در مورد تأثیر نوع اهداف و محتواي کتب درسی بر  ایآ: سؤال ششم پژوهش

وجود  يآموزان به تفکیک جنسیت، سطح تحصیالت و ماهیت دروس تفاوت معنادار خالقیت دانش

 دارد؟

 مستقل در مورد سؤال ششم يها گروه t آزمون جینتا: 3جدول 

  

 .است 29/3مرد برابر با  انیپاسخگوو  57/3حاکی از آن است که میانگین پاسخگویان زن برابر با  3نتایج جدول 

t  باشد یمبه لحاظ آماري معنادار % 1در سطح  308 یآزاد درجه با) 604/2(آمده به دست. 

و پاسخگویان  34/3دیپلم  فوقکه میانگین پاسخگویان  دهد یمجدول نشان  جی، نتادر ارتباط با سطح تحصیالت

به لحاظ آماري معنادار % 1در سطح  308آزادي  يا درجه با) -81/2(آمده به دست  t .است 63/3لیسانس 

 .باشد یم

و پاسخگویانی که  37/3 کنند یمنتایج همچنین حاکی است که میانگین پاسخگویانی که دروس نظري تدریس 

 به% 5در سطح  308 یآزاد درجه با) -709/1(آمده به دست  t .است 54/3 کنند یمدروس عملی تدریس 

  .باشد ینملحاظ آماري معنادار 
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تدریس معلمان بر خالقیت  يها بین نگرش معلمان در مورد تأثیر نوع روش ایآ: سؤال هفتم پژوهش

 وجود دارد؟ يآموزان به تفکیک جنسیت، سطح تحصیالت و ماهیت دروس تفاوت معنادار دانش

  مستقل در مورد سؤال هفتم يها گروه t آزمون جینتا: 4جدول 

  

به  t .است 64/3و پاسخگویان مرد برابر با  85/3که میانگین پاسخگویان زن برابر با  دهد یمنشان  4نتایج جدول 

 .باشد یممعنادار  يآمارلحاظ  به% 5در سطح  308 یآزاد درجه با) 3/2(آمده دست 

و پاسخگویان  57/3دیپلم  فوقکه میانگین پاسخگویان  دهد یمجدول نشان  جی، نتادر ارتباط با سطح تحصیالت

 .باشد یملحاظ آماري معنادار  به% 1در سطح  308 یآزاد درجهبا  4/98-(آمده به دست  t .است 7/4لیسانس 

و پاسخگویانی که  71/3 کنند یمنتایج همچنین حاکی است که میانگین پاسخگویانی که دروس نظري تدریس 

به لحاظ % 5در سطح  308درجه آزادي  با) -22/1(آمده به دست  t .است 83/3 کنند یمدروس عملی تدریس 

  .باشد ینمآماري معنادار 
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آموز به عنوان  دانش بین نگرش معلمان در مورد تأثیر تأکید زیاد بر نمره ایآ: سؤال هشتم پژوهش

دروس تفاوت  تیآموزان به تفکیک جنسیت، سطح تحصیالت و ماه دانشمالك ارزشیابی بر خالقیت 

 معناداري وجود دارد؟

  مستقل در مورد سؤال هشتم يها گروه t آزمون جینتا: 5جدول 

  

تحصیالت تفاوت  سطحنتایج جدول فوق حاکی از آن است که بین میانگین پاسخگویان به لحاظ جنسیت و 

 عنوان به آموز دانش نمرهیعنی نگرش پاسخگویان در مورد تأثیر تأکید زیاد بر .p>%5(ندارد معناداري وجود 

 .جنسیت و سطح تحصیالت یکسان است کیتفکبه  آموزان دانشمالك ارزشیابی بر خالقیت 

و پاسخگویانی که  19/3 کنند یمنتایج همچنین حاکی است که میانگین پاسخگویانی که دروس نظري تدریس 

به لحاظ  %5در سطح  308 یآزاد درجه با) 7/2(آمده به دست  t .است 96/2 کنند یمدروس عملی تدریس 

 .باشد یمآماري معنادار 

 بحث

کرد که از دیدگاه معلمان کمبود و  يریگ جهینتچنین  توان ی، مپژوهش در رابطه با سؤال یک يها افتهیبراساس 

 نیبنابرا. است آموزان دانشرشد خالقیت  مانعیا ضعف امکانات و تجهیزات آموزشی به میزان زیاد و بسیار زیاد 

و وسایل کمک آموزشی مناسب از  زاتی، تجهبه امکانات آموزان دانشمعلمان و  ، چنانچهاستنباط کرد توان یم

 يها ستمیسو  وتری، کامپمرتبط با موضوع درسی يها ، کتابآموزشی يها يد یس، قبیل امکانات آزمایشگاهی

و  يا انهیرا يها ستمیسو  وتری، کامپمرتبط با موضوع درسی يها ، کتابآموزشی یورزشو امکانات  يا انهیرا
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مستعدي براي رشد خالقیت باشد،  ي، فضافیزیکی مدارس ي، فضامناسب دسترسی داشته یورزشامکانات 

مستعدي براي رشد خالقیت باشد، همچنین  ي، فضابه اردوهاي آموزشی و تفریحی آموزان دانشهمچنین 

آموزشی برده  يها برنامهو  ها، دروس کتاببا محتواي  ، متناسببه اردوهاي آموزشی و تفریحی آموزان دانش

پژوهش حاضر در ارتباط با این سؤال با  يها افتهی. شود یممهیا  آموزان دانشبراي رشد خالقیت در  نهی، زمشوند

پرورش دهندگان خالقیت از امکانات سمعی و  کند یمبیان  که) 1374(شهرآرا تحقیق  يها افتهیبعضی از 

 .دارد یی، همسورندیگ یمارتباطی و دیگر وسایل آموزشی بیشتر بهره  يها ، کانالوتری، کامپبصري

کتب درسی به میزان  يمحتواپژوهش در رابطه با سؤال دو نشان داد که از دیدگاه معلمان اهداف و  يها افتهی

نتیجه گرفت هرگاه محتوا فقط منتقل  توان یم نیبنابرا. است آموزان دانشزیاد و بسیار زیاد مانع رشد خالقیت 

زمانی  محتوا. نخواهد داشت يا جهینتوار مفاهیم علمی  یطوطحفظ  جز. باشد یعلمو واقعیات  قیحقا کننده

. انتخاب شده باشد ها آنفردي  يها تفاوتو  آموزان دانشپیشین  دانشقابل یادگیري است که باتوجه به 

درسی در نظام آموزش و پرورش ایران  يها کتاب یمحتوا نهیزمانجام گرفته در  يها پژوهشاکثر  متأسفانه

را از  محتوا هیسو کییشتر محتوا محور بوده و بیشتر نقش انتقال درسی ب يها کتابکه طراحی اکثر  رساند یم

بیان  که) 1379( بیادپژوهش حاضر در ارتباط با سؤال فوق با نتایج تحقیق  جینتا. دارد آموز دانشمعلم به 

و  ها پرسش نیتر شیبریزي تحصیلی  برنامهو  ی، روانشناسیشناس ، جامعهدانش اجتماعی يها کتابدر  کند یم

 .دارد ، مطابقتتکالیف در سطح حافظه ارائه شده و به تفکر واگرا و خالقیت ذهنی توجه بسیار اندکی شده است

کرد که از دیدگاه معلمان عدم  يریگ جهینتچنین  توان ی، مپژوهش يها افتهیدر رابطه با سؤال سوم براساس 

تدریس خالق به میزان زیاد و بسیار زیاد مانع رشد خالقیت  يها وهیشآشنایی و تسلط اندك معلمان بر 

 يها وهیشو اصول یادگیري و  ها هینظراز  معلماناستنباط کرد و چنانچه  توان یم نیبنابرا. است آموزان دانش

علمی بدانند و تجارب یادگیري را  يها تیواقعتدریس خالق شناختی نداشته باشند و تدریس را تنها انتقال 

است که  ، مسلمو حفظ کردن مطالب شنیده شده در کتاب تصور کنند دادن ، گوشبه نشستن در کالس منحصر

 يها افتهی. چندان موفقیتی به دست نخواهد آورد آموزان دانشکنجکاوي و پرورش خالقیت  حسدر تقویت 

 کنند یمبیان  ، که)1967( سی، لفرانکو)1383( يجعفرپژوهش حاضر در رابطه با این سؤال با نتایج تحقیقات 

روش سخنرانی  ، ازنموده باشند شرکتآموزشی کمتري  يها کارگاهکمتري دیده و در  يها ، دورههرچه معلمان

افراد با  عنوان بهاز آموزگارانی که  شی، بطبع ظرافتآموزگاران صمیمی با  نیهمچن. کنند یمبیشتر استفاده 

 .دارد ، مطابقتکنند یمخود تشویق  آموزان دانشر خالق را د ، رفتارشوند یمانضباط و منظم توصیف 

 آموز دانش نمرهزیاد بر  دی، تأکدر رابطه با سؤال چهارم بیانگر این بود که از دیدگاه معلمان يها پژوهش يها افتهی

 توان یم نیبنابرا. است آموزان دانش تیخالقمیزان زیاد و بسیار زیاد مانع رشد  ، بهمالك ارزشیابی عنوان به

تلقی کرده و از آن صرفا براي  آموزان دانشبراي ارعاب  قدرتاهرم  عنوان بهکه امتحان را  ی، معلماناستنباط کرد

باعث از بین رفتن خالقیت در  ، عمالکنند یماز کالسی به کالس دیگر استفاده  آموزان دانشو ارتقاي  يبند رتبه

، بهتر يریادگیبراي ایجاد رغبت در شاگردان براي  يا لهیوس تواند یمحالیکه امتحان  در. شوند یم آموزان دانش

فردي شاگردان و  يها تفاوت ، شناختاند افتهی دستاینکه شاگردان تا چه اندازه به اهداف تعیین شده  صیتشخ
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پژوهش  جینتا. به کار گرفته شده باشد يها روش اصالحارزیابی معلم از کار و عملکرد خودش به منظور ادامه یا 

معلمانی که داراي مدرك  کند یمبیان  که) 1383( يجعفرتحقیق  جینتاابطه با سؤال فوق با بعضی از در ر

 .دارد ، مطابقتکنند یم دیتأک) امتحان( یینهامیزان بیشتري بر ارزشیابی  بههستند  يتر نییپاتحصیلی 

 ، بهسطح تحصیالت بهبیانگر این بود که بین نگرش معلمان باتوجه  جی، نتادر ارتباط با سؤال پنجم پژوهش

تأثیر کمبود و ضعف امکانات و  سانسیلمعنا که معلمان  نیبد. معناداري وجود دارد ، تفاوتلحاظ آماري

باتوجه به  ها آنبین نگرش  یول. اند کردهاحساس  يشتریبرا به مقدار  آموزان دانشتجهیزات آموزشی بر خالقیت 

  لحاظ آماري مشاهده نگردید بهنسیت و نوع درس تفاوت معناداري ج

جنسیت و سطح  بهاین بود که بین نگرش معلمان باتوجه  انگری، بنتایج پژوهش در ارتباط با سؤال ششم

زن و معلمان با مدرك لیسانس  معلمانمعنا که  نیبد. معناداري وجود دارد ، تفاوتلحاظ آماري ، بهتحصیالت

این نگرش  اما. اند کردهرا به مقدار بیشتري احساس  آموزان دانشتأثیر اهداف و محتواي کتب درسی بر خالقیت 

 .وجود ندارد يمعنادارباتوجه به نوع درس تفاوت  ها آن

 ، بهیت و سطح تحصیالتبیانگر این بود که بین نگرش معلمان باتوجه به جنس جی، نتادر ارتباط با سؤال هفتم

معنا که معلمان زن و معلمان با مدرك لیسانس تأثیر عدم  نیبد. معناداري وجود دارد ، تفاوتلحاظ آماري

 اما. اند کردهآموزان را به مقدار بیشتري احساس  دانشتدریس خالق بر خالقیت  يها وهیشآشنایی معلمان بر 

 .اداري وجود نداردمعن تفاوتباتوجه به نوع درس  ها آنبین نگرش 

 ، بهاین بود که بین نگرش معلمان با توجه به نوع درس انگری، بهمچنین نتایج تحقیق در ارتباط با سؤال هشتم

تأکید  ری، تأثکنند یمدروس نظري تدریس  کهمعنا که معلمانی  نیبد. معناداري وجود دارد ، تفاوتلحاظ آماري

باتوجه به جنسیت  ها آنبین نگرش  اما. اند کردهبر خالقیت را به مقدار بیشتري احساس  آموز دانشزیاد بر نمرده 

  .معناداري وجود ندارد تفاوتو سطح تحصیالت 
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه
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 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود
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