
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

مقایسه خالّقيت دانش آموزان دختر تيزهوش 

مدارس استعدادهای درخشان، غيرانتفاعی و 

 دولتی

 1دکتر مهدی قدرتی

 چکيده: 
های  هدف پژوهش حاضر مقایسه خالّقيت دانش آموزان تيزهوش دختر در موقعيت

شی  عداد مخت و آموز بود. ت تی(  فاعی و دول سم اد، غيرانت مدارس  (166 
شه صادفی خو به روش ت که  شتند  شرکت دا ضر  پژوهش حا موز در  نش آ  ای دا

شدند و دو ابزار خاب  ند انت هوش ماتریسا مون  يری آز شرونده  ازه گ های پي
قرار  ستفاده  مورد ا صویری(  فرت ب ت تورنس ) خالق  کر  مون تف یون و آز ر

فت. داده پژوه گر مورد های  یانس  يل وار ماری تح  ستفاده از روش آ با ا ش 
پردازش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بين دانش آموزان تيزهوش در سه 

جود دارد. ناداری و فاوت مع يت ت ظر خالّق شی از ن يت آموز تهی نای موقع ها  اف
يانگر ستعدادهای ای ب مدارس ا هوش در  تر تيز موزان دخ نش آ که دا ست  ن ا

ي شان در خالّق فهدرخ خی از مؤل باالتر از  ت و بر ناداری  طور مع به  های آن 
 دانش آموزان مدارس غيرانتفاعی و دولتی هستند. 

 های کليدی:  واژه
 خالقيت، دانش آموزان تيزهوش، مدارس سم اد، غير انتفاعی، دولتی
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 مقدمه 

بااه معنااای خاااص آن، بااه مثابااه  (Creativity)خالّقياات

لد سان مو نی ان گی ذه ترین ویژ خود  بر کر،  و متف

نشانی است از رشد متعادل و  متعالی از شخصيت و 

ی انسان به شکافتن بن  پاسخی است به نياز هميشه

 (. 1816)افروز،  افتن به فراترهای و راهها  بست

جاد محصول نوین، از راه ای ا قدرتی خالّقيت توانایی

ست  شده ا کر  يل ذ صور و تح  قدرت ت کارگيري   ب

اکثاار روانشناسااان درایاان مط ااب (. 1333)هاااریس،

تازه و  ستاوردهای  به د يت  که خالق ند  فق دار توا

(. آیزنااک 1332، ارزشاامند اشاااره دارد )ویساابرگ

ني 2111) ند روا يت فرای ست خالّق قد ا ک( معت ست  ه، ا

سازي، هوت  سازي، مف یده  سئ ه، ا حل م به  جر    من

يداتي پردازي و تول یه  نري، نظر شكال ه  ساختن ا

 و یكتا باشند.شود كه بدیع  مي

ین و تاار کی از مّهمی محاايط کالساای برانگيزاننااده

نش  يت دا گذار در خالّق تأثير  مل  ترین عوا فراگير

 (. 1335؛ ف دسن و گه،1362آموزان است )تورنس، 

به دانش آماوزان خاود اجاازه  (Creative)یک کالس خالق

سش برای پر شتری  باز می بي سی به  های  نين کال دهد، چ

صت م موز فر نش آ ص ی را دا ضع ا شدن از مو حرف  ن

خالق   می می کر  شد تف جب ر هد و مو سرمن،  د شود )وا

2111.) 

کو ) ظر ران با ن طابق  شوق 2111م که م سی  ( مدار

موزان  نش آ يت دا به خالّق ستند و  يت ه نوآوری و خالّق

شااوند نساابت بااه  خااود بهااا داده و ارزش قایاال می

مدارسی که تمرکز بر عم کرد تحصي ی دارند، دانش 

 دهند. زان خالّقيت بيشتری از خود نشان میآمو

( در 2113و فرانسساااچينی ) ایساااون، گيناااانگ و

عه یدگاه ای مطال سی د يت  به برر مان از خالّق های مع 

نفااری از  15ک گااروه ی دانااش آمااوزان پرداختنااد.

نفری از مع مان  21ک گروهی مع مان مدارس دولتی و

کودکی  يت  ندی خالّق جه ب ياس در صی مق مدارس خصو

(ECCRS ) (Childhood Creativity Rating Scale ) را نسبت به کال

خود ) موزان  نش آ تایج  156دا ند. ن مل کرد فر( کا ن

موزان  نش آ صی دا مدارس خصو مان  که مع  شان داد  ن
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تار  ( خالقECCRSهای مقياس ) خود را با توجه به مالک

ی سوت نسبت  دانستند. همچنين دانش آموزان پایه می

موزان نش آ ستانی خالق به دا ند و تر  پيش دب بود

خالق ادراک می شتر  خود را بي که  مانی  ند،  مع  کرد

 ی داشتند. تر دانش آموزان خالق

های آموزشی برای دانش  در بيان اهميت و نقش محيط

جود  فاوتی و ظرات مت هوش ن هوش و تيز با  موزان  آ

دارد. برخاای از روان شناسااان و متخصصااان تع اايم 

ضورتر و ضرورت ح به  يت  ی ب موزان در ا نش آ نه دا ن گو

های همگن معتقدند و برخی به افزایش بازدهی  محيط

هااای  هااای بااا توانایی و عم کاارد تحصااي ی در محيط

 (. 2111کنند )نيهارت،  گوناگون و ناهمگن تاکيد می

هوش در کنار کان تيز که کود مانی  قرار ی ز کدیگر 

ی حس رقابت، شوق و ذوق بيشتر  گيرند، به واسطه می

شان میو  خود ن فری از  نی وا حرک ذه عی  ت ند. طبي ده

اوشات تر است درس خواندن و تالش در فضایی مم و از

های  جاد انگيزهای فکری و استعدادهای درخشان، موجب

ستعدادهای  حداکثر ا کارگيری  به  بالطبع  شتر و  بي

 (. 1831ذهنی خواهد شد )افروز، 

نش  يت دا سی خالّق به برر یژه  شکل و به  که  شی  پژوه

هوش در محيط موزان تيز جات  آ شی مخت و ان های آموز

شد، ته با قات ی گرف خی از تحقي تایج بر شد. ن افت ن

و مدارس ویژه و جداگانه ها  نشان داده است که کالس

)ماننااد، ماادارس دانااش آمااوزان بااا اسااتعدادهای 

به مه جان شد ه برای ر شان(  موزان  درخ نش آ ی دا

نه ست و در زمي سب ني هوش منا ش تيز ير  ناختی، های غ

رشد اجتماعی و عاطفی پيامدهای چندان مط وبی به 

که در ست  شته ا بال ندا ی دن نه میا به  ن زمي توان 

شالیر،  پژوهش یدنر و  ندی، 1333های )ز و  2112؛ ک

؛ به پژوه، کهتری، 1832و آزاد فالح،  ای نظری، اژه

 ( اشاره کرد. 1831کتا، ی و شکوهی ای اژه

گزا قان  خی از محق بل، بر ند رش کردهدر مقا که  ا

بين دانش آموزان تيزهوش شاغل به تحصيل در مدارس 

صيل در  به تح شاغل  هوش  موزان تيز نش آ یژه و دا و

ماادارس عااادی، از نظاار سااالمت رواناای و سااازگاری 

وجود دارد و مدارس  ای اجتماعی تفاوت قابل مالحظه
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ست و  يدتر ا هوش مف موزان تيز نش آ برای دا یژه  و

خواهد داشت )الندو و ها  نپيامدهای مط وبی برای آ

 (. 1338؛ سي ر و بروکشر، 1331اشنایدر، 

( در پژوهشاای بااه منظااور 1333زیاادنر و شااالیر )

های ویژه و  ی آموزشی کالس ارزیابی اثرات دو برنامه

نفر  1121های عادی برای دانش آموزان تيزهوش،  کالس

های تحصي ی چهارت تا  از دانش آموزان تيزهوش پایه

یی را مورد مطالعه قرار دادند و مفهوت ششم ابتدا

يزه ضطراب، انگ صي ی، ا نداره تح شرفت،  خود پ ی پي

ادراک تيزهوشی، نگرش نسبت به مدرسه و رضایت از 

مدرسه را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد که 

صيل در کالس به تح شاغل  هوش  موزان تيز نش آ های  دا

هوش، م موزان غير تيز نش آ با دا مراه  هوت عادی ه ف

ساس  تر و اح ضطراب کم تر، ا صي ی به نداره تح خود پ

 رضایت از مدرسه باالتری داشتند. 

ی  ( در پژوهشاای دیگاار بااه مقایسااه2112کناادی )

های آموزشی همگن و ناهمگن بر دانش  پيامدهای محيط

ن پژوهش پس از ای های افتهی آموزان تيزهوش پرداخت.

نان در تی آ شان داد وق موزان ن نش آ یابی دا  ارز

یابی می کالس ناهمگن جا به موفقيت های  های  شوند 

 یابند.  تحصي ی و اجتماعی بيشتری دست می

( بااا 1832در پژوهشاای کااه نظااری و همکاااران )

سياهه ستفاده از  نان  ی مهارت ا ماعی نوجوا های اجت

در مورد دانش آموزان دختر تيزهوش شاغل به تحصيل 

عادی در مدارس استعدادهای درخشان، غيرانتفاعی و 

به ند،  جات داد هران ان ستای ت تایج د که ی ن ن افتند 

هااای اجتماااعی دانااش آمااوزان اسااتعدادهای  مهارت

از دانش آموزان مدارس غيرانتفاعی تر  درخشان ضعيو

 و عادی بود. 

( به 1831همچنين در پژوهشی به پژوه و همکاران )

ی سااالمت روان وسااازگاری اجتماااعی دانااش  مقایسااه

ش در سه موقعيت آموزشی مدارس آموزان دختر تيزهو

استعدادهای درخشان، غيرانتفاعی خاص و عادی شهر 

یه هران در پا مایی و دوت  ت صي ی دوت راهن های تح

ن پژوهش نشان داد که ای دبيرستان پرداختند. نتایج

ستعدادهای  مدارس ا هوش در  تر تيز موزان دخ نش آ دا
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درخشان، غيرانتفاعی خاص و عادی تفاوت معناداری 

متغيرهااای سااالمت رواناای و سااازگاری اجتماااعی در 

 ندارند. 

در مقابل، همان طور که ذکر شد برخی از متخصصان 

فاع  هوش د موزان تيز نش آ شی دا سازی آموز از جدا

بر می ند و  نش ای کن یژه دا مدارس و که  ند  ن باور

است. تر  و مفيدتر  آموزان تيزهوش برای آنان مناسب

( سااازگاری 1338باارای نمونااه سااي ر و بروکشاار )

اجتماعی، عاطفی و رفتاری دانش آموزان تيزهوش و 

یه مورد  عادی پا شی  يت آموز سه موقع شتم را در  ی ه

ند. قرار داد سه  شامل ای مقای شی  يت آموز سه موقع ن 

هوش، تر  شروع زود موزان تيز نش آ سط دا سه تو مدر

های ویژه و موقعيت  حضور دانش آموز تيزهوش در کالس

موزان نش آ ضور دا عادی  سوت ح مدارس  هوش در  تيز

تهی بود. نش  اف که دا شان داد  مده ن ست آ به د های 

کرده در محيط شد  موزان ر نوع اول و  آ شی  های آموز

خود  عاطفی  ماعی و  شد اجت تری از ر دوت، ادراک به

داشتند و مشکالت رفتاری کمتری از دانش آموزان در 

 های آموزشی عادی نشان دادند.  محيط

شنایدر ) ندو و ا سی و 1331ال به برر شی  ( در پژوه

ی رفتار اجتماعی و هيجانی دانش آموزان در  مقایسه

مورد  گروه  هار  ند. چ شگاه پرداخت جه آموز هار در چ

مطالعه عبارت بودند از الو( دانش آموزان تيزهوش 

مه صيل در برنا به تح یژه شاغل  قت؛ ب(  ی و مات و ی ت

ی پاره وقت؛  ی ویژه دانش آموزان تيزهوش در برنامه

مهج هوش در برنا موزان تيز نش آ عادی و د(  ( دا ی 

مه عادی( در برنا هوش ) ير تيز موزان غ نش آ ی  دا

تهی عادی. گروه اول ای های اف که  شان داد  پژوهش ن ن 

باالترین ميزان رفتارهای اجتماعی و هيجانی مثبت 

 را دارا بودند. 

باره شد در ظه  که مالح طور  مان  ثر محيط ه های  ی ا

بر  شی مخت و  ماعی آموز سازگاری اجت سالمت روان و 

انجات گرفته است، هایی  دانش آموزان تيزهوش پژوهش

ما پژوهش یژه ا ثر محيط ای های و سی ا به برر های  که 

صورت  شود،  جات  يت ان بر روی خالّق شی مخت و  آموز

نين پژوهش جات چ جه، ان ست و در نتي ته ا هایی  نگرف
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ستر  حيط و ب تا م ست  ضروری ا سيار  ما ب شور  در ک

مين  بر ه شود.  شناخته  يت  بروز خالّق برای  سب  منا

ضر پژوهش حا سی  سوال اسا ساس  شد: ن میای ا ا ای با

فه يت و مؤل مرات خالّق فاوتی در ن سّيالی،  ت های آن )

موزان  نش آ صالت( در دا سط و ا پذیری، ب طاف  انع

دختاار تيزهااوش ماادارس اسااتعدادهای درخشااان، 

 غيرانتفاعی و عادی وجود دارد؟ 

 روش پژوهش 

نوع روش ضر از  پژوهش حا شي هاي  روش  ير آزمای غ

است. از آنجایی که پژوهش از نوع گذشته نگر بوده 

ن پژوهش ای )در و پژوهشگر با توجه به متغير وابسته

خالقيت( به بررسی تفاوت خالّقيت دانش آموزان در سه 

موقعياات ماادارس ساام اد، غيرانتفاااعی و دولتاای 

 (Ex post facto)یداديرو -پردازد، لذا، طرح پژوهش پس می

 از نوع همبستگي چند گانه است.  

ن پژوهش، ک يه دانش آموزان دختر ای ی آماری جامعه

کز  نواع مرا صيل در ا به تح شاغل  مایی  طع راهن مق

شهر  فاعی(  تی، و غيرانت شان، دول شی )تيزهو آموز

 است. 1833-1833تهران در سال تحصي ی 

نوع  ضر از  پژوهش حا يری در  نه گ نه روش نمو نمو

شه يری  خو نه می ای گ شد. نمو عه،  با مورد مطال  3ی 

تی،  سه دول فاعی و  3مدر سه غيرانت سه  2مدر مدر

دخترانه استعدادهای درخشان از مناطق جغرافيایی 

جنااوب، شاامال، غاارب، شاارق و مرکااز شااهر تهااران 

شه می صادفی خو شکل ت به  که  شند،  خاب  ای با انت

ضر  پژوهش حا که  ست  کر ا شایان ذ ند.  سه گردید در 

موقعياات آموزشاای اجاارا شااده اساات: الااو( ماادارس 

سط  که تو ست  سی ا ظور مدار شان، من ستعدادهای درخ ا

سم اد(  شان ) ستعدادهای درخ پرورش ا سازمان م ی 

موزان اداره می نش آ مدارس از ای شوند و دا نه  ن گو

صاحبه  هوش و م مون  خاص، آز کور  گزاری کن یق بر طر

خاب می فاعی انت مدارس غيرانت ظور شوند. ب(  ، من

فاعی  مدارس غيرانت سازمان  سط  که تو ست  سی ا مدار

پرورش اداره می موزش و  بر  آ موزان  نش آ شوند و دا

هاااای ورودی خااااص آن مااادارس و  اسااااس آزمون
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های مااالی، ماادارس مااورد نظاار خااود را  توانمناادی

خاب می سی  انت ظور مدار عادی، من مدارس  ند. ج(  کن

دولتی  است که توسط سازمان آموزش و پرورش به شکل

شوند و دانش آموزان بدون برگزاری آزمون  اداره می

ورودی و پرداخت شهریه بر اساس موقعيت جغرافيایی 

 شوند.  پذیرفته می

بر روی  در مرح ه  شی  سی تيزهو هت برر ست ج ی نخ

نه پس از  1111ی  نمو جرا و  یون ا هوش ر ست  فری ت ن

احراز تيزهوشی دانش آموزان، آزمون خالّقيت تورنس 

نهبر رو هره 211ی  ی نمو که ب تران  فری از دخ ی  ن

 داشتند، صورت گرفت.  121هوشی باالتر از 

 M= 13/18دانش آموز دختر تيزهوش با ) 166تعداد 

سال  15سال و حداکثر  11( با حداقل سن SD=18/1و 

هره نين ب شتند. همچ ضور دا موزان  ح نش آ شی دا ی هو

شای ی هو ( با حداقل بهرهM ،13/5=SD=12/121دختر )

 بود.  111ی هوشی  وحداکثر بهره 121

 ابزار پژوهش 

ن پژوهش از دو آزمون ای برای جمع آوری اطالعات در

استاندارد شده بهره گرفته شد. برای سنجش خالّقيت 

از آزمااون خالّقياات تااورنس )فاارت ب تصااویری( و 

های پيشرونده  ازه گيری هوش، آزمون ماتریساند برای

 ریون استفاده گردید.

. های پيشرونده ریون فرم بزرگساالن ن ماتریسآزمو

ند برای فرت ا یون  هوش ر مون  هوش، آز يری  ازه گ

فت. قرار گر ستفاده  مورد ا ساالن  مون ای بزرگ ن آز

ند برای  مها فراد در ه هوش ا يری  سطوح  ازه گ ی 

 -ساله تا بزرگساالن سرآمد 5از کودکان  -توانایی 

(. اسااتاندارد 1831رود )شااریفی،  بااه کااار ماای

 Standard Progressive)  ( SPMهااای پيشاارونده ) اتریسم

Matrices) کاودک  1111نخستين بار توسط ریون بار روی

سال  ستان در  سویچ انگ  فت  1383در اپ جات گر ان

یون،  یون،  1311)ر قل از ر ی (.2111به ن مون ا ن آز

شی  بالينی و پژوه های  برای کار سترده  شکل گ به 

قرار می ستفاده  يرد. مورد ا ست ن ای گ بدان معنا

ن آزمااون از سااطح مط ااوب اعتبااار و روایاای ای کااه
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خوردار می شد و بر کاربرد  کی از آزمونی با پر  های 

 (. 2111باشد )ریون،  ی هوشی می جهت سنجش بهره

پرسش تصویری دارد  61آزمون ریون فرت بزرگساالن 

( تشکيل شده است. Eتا  Aتایی ) 12و از پنج گروه 

 511ت درونی آزمون را با ( ضرایب ثبا1312بارکه )

بين  کا  سنين مخت و در آمری سال در  مودنی بزرگ آز

سن ) 31/1تا  33/1 ست. استين کرده ا ( 1356گزارش 

پس از مایی  به روش بازآز مون را  بار آز ک ی اعت

ته، بهی هف ماه  سه  ماه و  و  31/1، 33/1تيب تر ک 

ن آزمون توسط براهنی ای گزارش نمود. همچنين 13/1

نفاار در سااطح شااهر تهااران  8111ی ( باار رو1856)

تا  21/1و دامنه روایی بين  35/1تا  33/1اعتبار 

شارک و  61/1 مدی  قل از معت به ن ید ) گزارش گرد

 (.1836افروز، 

(.  TTCTآزمون تفکر خالق تورنس )فرم ب تصویری( )

فرت ب  تورنس ) يت  مون خالّق يت از آز سنجش خالّق برای 

ای تصااویری( اسااتفاده شااد. آزمااونی کااه باار

و افکااار تااازه و جالااب در قالااب ها  یشااهاند بيان

غيب نموده و شامل سه بازی تصویر سازی، تر تصاویر

صاویر، و دایره يل ت سی ها  تکم جرای آن  که ا ست  ا

طول می به  قه  مد. دقي برای انجا مون  فرض ای ن آز ن 

استوار است که توانایی آفرینندگی و خالّقيت چهار 

طاف پذیری، اصالت و عنی سيالی، انعی عامل جداگانه

 بسط است.
سازی. صویر  سط ای بازی اول: ت کاری تو بازی ابت ن 

ک تکه کاغذ رنگی که ی تورنس ساخته شده و در آن از

مودنی  ست. آز شده ا ستفاده  ست ا يا ا به لوب شبيه 

باره ید در با ای ی با موده و  کر ن غذ ف که کا ن ت

ا نقاشی ابداع نماید که به ی ک شکلی استفاده از آن

قه  جرا ده دقي مان ا شد. ز سيده با هيچکس نر هن  ذ

 است. 

شامل ده تصویر ناتمات بازی دوم: تکميل تصاویر. 

لب به جا ید  کان با که میتر که کود ند  ین شک ی  توان

نوان ها  آن کدات ع هر  برای  ند، و  يل کن را تکم

سند. در ی جالبی بنوی یدگاه ا ساس د بر ا بازی  ن 

ن است که تصاویر ناتمات در فرد ای فرض برگشتالت 
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عث می جاد میای تنش ند و با با  نمای شخص  تا  شوند 

ین روش ممکن اقدات به تکميل تصاویر نموده تر ساده

جرای مان ا ند. ز هار ک تنش را م يز ده ای و  خش ن ن ب

 دقيقه است. 

سوم: دایره بوده و . ها بازی  بازی دوت  به  شبيه 

ت که آزمودنی باید با دایره تشکيل شده اس 86از 

ستفاده از آن شیها  ا نو ها  نقا لب و  صاویر جا و ت

 ن بازی نيز ده دقيقه است. ای بيافریند. مدت زمان

يت  مون خالّق بار آز سی اعت به برر بوط  عات مر مطال

 انااد را گاازارش کرده 31/1تااورنس اعتبااار باااالی 

(. ضرایب اعتبار برای آزمون تصویری 1331)تورنس، 

ی انجااات شااده در  نس در پاانج مطالعااهخالّقياات تااور

نه بين  دام بال،  1تا  13/1ی  تورنس و  ست ) بوده ا

ی آزمون با به کارگيری  روایی محتوا و سازه (.1331

روش تح ياال عااام ی مااورد بررساای قاارار گرفتااه و 

سازه توا و  یی مح شده روا جات  عات ان ی مط وب  مطال

گزارش کرده مون  برای آز ند را  بال،  ا تورنس و  (

شان می1331 بين ن پيش  یی  عات روا که  (. مطال هد  د

های  همبسااتگی معناااداری بااا پيشاارفت TTCTنماارات 

طولی در  عات  نه در مطال سالگی  11و  22، 12خالّقا

تورنس،  شک2112، 1331، 1312دارد ) بدون  کی ی (.  

کر  مون تف يت آز سنجش خالّق های  ترین ابزار از معتبر

از آن استفاده ن پژوهش ای باشد که در خالّق تورنس می

 شده است. 
نه خائفی )ای ی در نمو یایی 1812رانی پير ضریب پا  )

بااه شاايوه  ای ی زمااانی دو هفتااه در فاصاا ه 31/1

بازآزمایی بر روی چهل و هشت دانش آموز در عناصر 

کار  13/1سّيالی  پذیری 11/1در ابت طاف  ، در انع

سط  31/1 یی  31/1و در ب نين روا مود. همچ گزارش ن

توایی پرس صان روان  شنامهمح يد متخص به تای فوق  ی 

 (. 1812سنجی و روان شناسی رسيده است )پيرخائفی، 

در پژوهش حاضر به منظور تعيين اعتبار و پایایی 

مره گذاری ن تورنس، از روش  ی  خالق  کر  مون تف های آز

ندی جه ب فورد )ی در ندی روش گي  به ب به 1351ا رت  ،

اساسا  به ن روش ای ( استفاده شد.1833نقل از سيو، 

های انجات شده در مورد  منظور تعيين اعتبار داوری
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يرد. در صورت میها  نمره ی گ عدادی داور ا ن روش، ت

به پایين باال  فراد را از  هی از ا یاد ی گرو ا از ز

کنند. بعد نتایج  ا درجه بندی میی به کم رتبه بندی

صل از ی حا ستگی ا ضریب همب مول  ندی در فر جه ب ن در

قرار داد طه  ی شود و از ه میمربو یایی ا یق پا ن طر

آید. در پژوهش  ا درجه بندی به دست میی رتبه بندی

های خالّقياات دانااش  مااورد از پرسشاانامه 21کنااونی 

بين  موزان  شد.  8آ ندی  به ب ندی و رت جه ب داور در

( r=36/1ضریب همبستگی بين درجه بندی ارزیاباان )

 دهد که بين ن ضریب همبستگی نشان میای به دست آمد.

شيوه خالّق  داوران در  کر  مون تف گذاری آز مره  ی ن

جود دارد و می باالیی و ستگی  به  تورنس همب توان 

 نمرات به دست آمده اعتماد داشت.

 های پژوهش یافته

ی هوشی دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش  دامنه

بود. ميانگين و انحراف استاندارد 111تا  121بين 

 12/121تيب تر هش بههوش دختران شرکت کننده در پژو

 به دست آمد. 13/5و 

های توصاايفی دانااش آمااوزان  در بخااش بعاادی شاااخص

سه در  نوع مدر ساس  بر ا پژوهش  نده در  شارکت کن م

های آن به طور کامل ارائه گردیده  خالّقيت و مؤلفه

 است. 
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های ميانگين، انحراف استاندارد خالّقيت   .  شاخص1جدول 

 مدرسهدانش آموزان با توجه به نوع 

 نوع مدرسه
شاخصهای 

 آماری

خالّقيت 

 )کل(
 بسط

اصال

 ت

انعطا

ف 

 پذیری

سيال

 ی

 دولتی

 ميانگين
82/

113 

52/

65 

86/

11 
11/18 

11/

13 

انحراف 

استاندار

 د
11/85 

12/

22 
15/6 81/1 13/6 

 18 18 18 18 18 تعداد

غيرانتفاع

 ی

 ميانگين
11/

111 

11/

61 

21/

11 
61/12 

13/

16 

انحراف 

استاندار

 د
16/86 

38/

28 
28/5 33/1 38/6 

 68 68 68 68 68 تعداد

 تيزهوشان

 ميانگين
81/

188 

18/

31 

18/

16 
11/16 

51/

21 

انحراف 

استاندار

 د
88/81 

13/

21 
33/1 11/1 11/5 

 81 81 81 81 81 تعداد

صه  طور خال به  باال  جدول  بق  نش  18ط فر از دا ن

 نفر از 68آموزان دختر تيزهوش از مدارس دولتی، 

نفر از مدارس استعدادهای  81مدارس غيرانتفاعی و 

درخشان حضور داشتند که باالترین نمرات خالّقيت در 

س س  شان،  ستعدادهای درخ مدارس ا موزان  نش آ دا

 دولتی و در نهایت غيرانتفاعی مشاهده شد.

مدارس  موزان  نش آ هوش دا فاوت  سی ت ظور برر به من

تی  فاعی و دول شان، غيرانت ستعدادهای درخ از روش ا

فاوت  سی ت تایج برر شد. ن ستفاده  یانس ا يل وار تح 

هوشی دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش در جدول 

 ارائه گردیده است.  2شماره 

.  نتایج تحليل واریانس برای مقایسه هوش دانش 2جدول 

 آموزان مدارس مختلف دختران تيزهوش

معنا امقدميانگين درجه  مجذورات مجموعمتغ
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 داري Fر مجذورات آزادي یر

 هوش

بين 

 گروهی
531/35 2 135/11 

131/

2 
121/1 

درون 

 گروهی

331/

8182 
168 312/22 

 مجموع
531/

8323 
165  

شاهده می فوق م جدول  که در  نه  يزان  همانگو شود م

131/2=F  15/1مشاهده شده در سطح>p  معنادار نمای

نش  هوش دا يزان  ناداری در م فاوت مع لذا ت شد،  با

آموزان مدارس استعدادهای درخشان، غيرانتفاعی و 

جات  به ان ياز  نابراین ن ندارد و ب جود  تی و دول

 های تعقيبی وجود ندارد.  آزمون

پژوهش از روش  سش  به پر گویی  سخ  ستای پا در را

تای مه، ن که در ادا شد  ستفاده  یانس ا يل وار ج تح 

 خواهد آمد. 

.  نتایج تحليل واریانس برای مقایسه سطوح خالّقيت و 3جدول 

 های آن در مدارس مختلف دختران تيزهوش مؤلفه

متغي

 رها
 مجذورات مجموع

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

مقدا

 Fر

معنا 

 داري

 بسط

بين 

 گروهی
51511 2 8151 

326/

6 
درون  111/1

 گروهی
83515 168 513 

  165 31115 مجموع

اصال

 ت

بين 

 گروهی
181 2 866 

311/

11 

1115/

1 
درون 

 گروهی
5182 168 81 

  165 5168 مجموع

انعط

اف 

پذیر

 ی

بين 

 گروهی
255 2 123 

135/

6 
درون  118/1

 گروهی
8116 168 21 

  165 8611 مجموع

سيال

 ی

بين 

 گروهی
233 2 115 112/

8 
188/1 

 12 168 6132درون 
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 گروهی

  165 1131 مجموع

خالقي

 ت

بين 

 گروهی
21181 2 11111 

521/

3 

1115/

1 
درون 

 گروهی
215181 168 1253 

  165 226163 مجموع

شاهده می فوق م جدول  که در  نه  شود در  همانگو

های آن شاااهد تفاااوت معناااداری  خالّقياات و مؤلفااه

اصاالت  (،p326/6=F,=111/1<11/1هستيم. برای بساط )

(111/1>1115/1 =, p311/11 =F  انعطاااف پااذیری ،)

(11/1>118/1 =, p135/6 =F ) ،188/1<15/1) سااّيالی 

=,p112/8 =F )( 1115/1<1/ 111و کل خالّقيت =, p521/3 

=F )باشد، بنابراین مقادیر  میF  مشااهده شاده در

های آن معنااادار اساات، لااذا  کاال خالّقياات و مؤلفااه

هااای معناااداری حااداقل در دو گااروه مااورد  تفاوت

يت و مؤلفه های آن وجود دارد.  مقایسه شده در خالّق

چه گروه شود  شخص  که م فاوت هایی  برای آن هم ت با 

 دارند آزمون تعقيبی توکی به شرح ذیل اخذ گردید. 

ن توکی در زیر مقياس بسط در ميان نتایج آزمو .4جدول 

 دانش آموزان دختر تيزهوش

گروه 

اول 

 مقایسه

گروه دوت 

 مقایسه

تفاوت 

 ها ميانگين

خطای 

 استاندارد
 معناداری

مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

 دولتی
31/11 13/5 111/1 

مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

غير 

 انتفاعی

33/13 21/5 111/1 

شان می فوق ن جدول  تایج  نش  ن مرات دا که ن هد  د

آموزان دختر تيزهوش مدارس استعدادهای درخشان در 

زیر مقياس بسط خالّقيت به طور معناداری باالتر از 

مدارس  هوش در  موزان تيز نش آ مرات دا يانگين ن م

 دولتی و غير انتفاعی است. 
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. نتایج آزمون توکی در زیر مقياس اصالت در ميان 5جدول 

 انش آموزان دختر تيزهوشد

گروه 

اول 

 مقایسه

گروه دوت 

 مقایسه

تفاوت 

 ها ميانگين

خطای 

 استاندارد
 معناداری

مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

 دولتی
13/1 21/1 1115/1 

مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

غير 

 انتفاعی

33/5 28/1 1115/1 

شاهده می که م نه  موزان  همانگو نش آ مرات دا شود ن

ياس  یر مق شان در ز ستعدادهای درخ مدارس ا هوش  تيز

اصالت خالّقيت به طور معناداری باالتر از ميانگين 

نمرات دانش آموزان تيزهوش در مدارس دولتی و غير 

 انتفاعی است. 

. نتایج آزمون توکی در زیر مقياس انعطاف پذیری در 6جدول 

 انش آموزان دختر تيزهوشميان د

گروه 

اول 

 مقایسه

گروه دوت 

 مقایسه

تفاوت 

 ها ميانگين

خطای 

 استاندارد
 معناداری

مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

 دولتی
11/2 33/1 116/1 

مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

غير 

 انتفاعی

51/8 11/1 112/1 

شاهده می که م نه  موزان  همانگو نش آ مرات دا شود ن

ی  تيزهوش دختر مدارس استعدادهای درخشان در مؤلفه

باالتر از  ناداری  طور مع به  يت  پذیری خالّق طاف  انع

هوش در  تر تيز موزان دخ نش آ مرات دا يانگين ن م

 مدارس دولتی و غير انتفاعی است. 

در ميان . نتایج آزمون توکی در زیر مقياس سيّالی 7جدول 

 دانش آموزان دختر تيزهوش

گروه 

اول 

 مقایسه

گروه دوت 

 مقایسه

تفاوت 

 ها ميانگين

خطای 

 استاندارد
 معناداری

مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

 دولتی
52/2 11/1 111/1 
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مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

غير 

 انتفاعی

11/8 18/1 125/1 

شان می فوق ن جدول  تایج  موزان  ن نش آ که دا هد  د

مدارس  هوش  تر تيز طور دخ به  شان  ستعدادهای درخ ا

ی سّيالی باالتر از دانش آموزان  معناداری در مولفه

ن که ای تيزهوش مدارس غير انتفاعی هستند، با وجود

مدارس  هوش  تر تيز موزان دخ نش آ يت دا مرات خالّق ن

مدارس  باالتر از  يانگين  شان در م ستعدادهای درخ ا

ی ی سّيال دولتی است اما تفاوت معناداری بين مولفه

با دانش آموزان تيزهوش مدارس دولتی ها  خالّقيت آن

 وجود ندارد. 

. نتایج آزمون توکی در کل خالّقيت دانش آموزان دختر 8جدول 

 تيزهوش

گروه 

اول 

 مقایسه

گروه دوت 

 مقایسه

تفاوت 

 ها ميانگين

خطای 

 استاندارد
 معناداری

مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

 دولتی
33/21 63/1 111/1 

مدارس 

 تيزهوش

مدارس 

غير 

 انتفاعی

16/82 31/1 1115/1 

شود نمرات دانش  همانگونه که در جدول مشاهده می

آموزان تيزهوش دختر مدارس استعدادهای درخشان در 

باالتر از  ناداری  طور مع به  يت  ياس خالّق کل مق

هوش در  تر تيز موزان دخ نش آ مرات دا يانگين ن م

 مدارس دولتی و غير انتفاعی است. 

 گيریبحث و نتيجه 

سه ضر مقای پژوهش حا موزان  هدف  نش آ يت دا ی خالّق

دختاار تيزهااوش در ماادارس اسااتعدادهای درخشااان، 

به  مده  ست آ به د تایج  بود. ن عادی  فاعی و  غيرانت

تر  موزان دخ نش آ يت دا شان داد، خالّق طور ک ی ن

تيزهوش مدارس استعدادهای درخشان باالتر از دانش 

فاعی ا ير انت تی و غ مدارس دول موزان  يل آ ست. تح 

موزان  نش آ يت دا مرات خالّق با ن باط  تایج در ارت ن

نش  يت دا مرات خالّق که ن شان داد  هوش ن تر تيز دخ
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طور  به  شان  ستعدادهای درخ مدارس ا تر  موزان دخ آ

های بسااط، اصااالت و انعطاااف  معناااداری در مؤلفااه

پذیری باالتر از مدارس دولتی و غيرانتفاعی است و 

نش آموزان دختر تيزهوش ی سّيالی نمرات دا در مولفه

مدارس استعدادهای درخشان به طور معنادار باالتر 

نکه نمرات ای از مدارس غيرانتفاعی است و با وجود

يت آن لذا ها  خالّق ست،  تی ا مدارس دول باالتر از 

تفاوت خالّقيت بين دانش آموزان مدارس استعدادهای 

کل  نين در  ست. همچ نادار ني تی مع شان و دول درخ

ياس خالّ  هوش مق تر تيز موزان دخ نش آ مرات دا يت ن ق

يت  مدارس استعدادهای درخشان باالتر از نمرات خالّق

دانااش آمااوزان دختاار تيزهااوش ماادارس دولتاای و 

 غيرانتفاعی است.

نش  يت دا بودن خالّق باالتر  مالی  یل احت يان دال در ب

به  سبت  شان ن ستعدادهای درخ مدارس ا تر  موزان دخ آ

فاعی پژو عادی و غيرانت به مدارس  توان  که ب شی  ه

سااون و ای افاات نشااد. فقطی مقایسااه نتااایج پرداخت،

کارن ) نش 2113هم که دا ند  شان داد شی ن ( در پژوه

آموزان مدارس خصوصی نسبت به مدارس دولتی خالّقيت 

بيشااتری دارنااد کااه در تبيااين نتااایج آن درک 

ن مدارس از خالّقيت را دلي ی بر ای مع مانتر  مناسبت

دانسااتند. هااا  آمااوزان آن خالّقياات باااالتر دانااش

های  پژوهش سی متغّير طه برر شده در حي جات  های ان

های  دیگر در زمينه دانش آموزان تيزهوش در موقعيت

گزارش کرده ضادی  تایج مت شی مخت و ن ند آموز . ا

ها  نتایج برخی از تحقيقات چنين بوده است که کالس

نش  مدارس دا ند،  نه )مان یژه و جداگا مدارس و و 

با ا موزان  مه آ شد ه برای ر شان(  ستعدادهای درخ

به ست و در  جان سب ني هوش منا موزان تيز نش آ ی دا

نه عاطفی  زمي ماعی و  شد اجت شناختی، ر ير  های غ

پيامدهای چندان مط وبی به دنبال نداشته است که 

ی در نه   میا به پژوهش ن زمي یدنر و  توان  های )ز

و نظااری و همکاااران،  2112؛ کناادی، 1333شااالیر، 

 ( اشاره کرد.1831پژوه و همکاران،  ؛ به1832

گزارش کرده قان  خی از محق بل، بر ند در مقا که  ا

بين دانش آموزان تيزهوش شاغل به تحصيل در مدارس 
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صيل در  به تح شاغل  هوش  موزان تيز نش آ یژه و دا و

ماادارس عااادی، از نظاار سااالمت رواناای و سااازگاری 

وجود دارد و مدارس  ای اجتماعی تفاوت قابل مالحظه

ی يدو هوش مف موزان تيز نش آ برای دا ست و تر  ژه  ا

خواهد داشت )الندو و ها  پيامدهای مط وبی برای آن

 (.1338؛ سي ر و بروکشر، 1331اشنایدر، 

ن است، ای که الزت است به بحث گذاشته شود ای نکته

چنانچه مالحظه گردید در پژوهش حاضر متغير هوش در 

قرار گر ترل  حت کن شی ت يت آموز سه موقع فت و هر 

تفاوت معناداری بين هوش دانش آموزان شرکت کننده 

از مااادارس اساااتعدادهای درخشاااان، دولتااای و 

لذا می شت،  جود ندا فاعی و مال ای توان غيرانت ن احت

را بيان داشت که مدارس فوق )استعدادهای درخشان( 

شی و نات آموز مدارس تر امکا به  سبت  باالتری ن تی  بي

بق ن ند. ط تی دار فاعی و دول پژوهش غيرانت تایج 

ی  توان بيان داشت که صرف نوع مدرسه نشان دهنده می

شرایطی که  که  ست ب  موزان ني نش آ يت دا يزان خالّق م

ند می شد،  مدارس دار يت با ساز خالّق نه  ند زمي توا

کو ) ظر ران با ن طابق  شوق 2111م که م سی  ( مدار

موزان  نش آ يت دا به خالّق ستند و  يت ه نوآوری و خالّق

شااوند نساابت بااه  زش قایاال میخااود بهااا داده و ار

ند دانش  صي ی دار کرد تح بر عم  که تمرکز  سی  مدار

شان می خود ن شتری از  يت بي موزان خالّق ند. از  آ ده

گر می سازه سویی دی که  شت  يان دا يت  توان ب ی خالّق

شکل  شی در  شرایط آموز بوده و  هوش  بيش از  يزی  چ

گر  بارت دی به ع می دارد.  سيار مه قش ب يری آن ن گ

پرورشی است  ای راز داشت که خالّقيت سازهتوان اب می

 که شرایط آموزشی در آن تأثير گذار است. 

تحقيق حاضر نيز مانند اکثر تحقيقات انجات شده 

حدودیت خی از آنهایی  با م که به بر بود  برو  ها  رو

ن بود که تعداد حجم ای شود. محدویت نخست اشاره می

ند نمونه ميم پذیریا لذا تع بود و  تهی ک  ید ها  اف با

تواند  با احتياط صورت گيرد. محدودیت دیگر که می

برای مطالعات شی  شنهاد پژوه نوعی پي نده ای به 

شد که درای با ست  ی ن ا تأثير ا های  پژوهش متغّير ن 
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اقتصاااادی،  -گاااذاری چاااون موقعيااات اجتمااااعی

 بيتی والدین و نظایر آن کنترل نگردید. تر های سبک

تواند سرآغازی  در هر حال، نتایج پژوهش حاضر، می

بر شناخت متغّيرهای آموزشی تأثير گذار بر خالقيت، 

به نش و تجر ير دا شی،  نظ نات آموز مان، امکا ی مع 

های نوین تدریس، بستر آموزشی مناسب و نظایر  روش

شنهاد می که پي شد  به ای های شود پژوهش آن با نده 

 بررسی بيشتر چنين متغّيرهای ب ردازند. 
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