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 ساری یک ناحیه ابتدایی معلمان ازدیدگاه ابتدایی دوره آموزان دانش خالقیت شکوفایی موانع

 

  3فردوس حیدری ریکنده ،2علی دامادی ،1عماد روشن قیاس

 

 دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید رجایی تهران. سرگروه آموزشی آموزش و پرورش ناحیه یک ساری. -1
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 دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی ساری دانشجو،کارشناسی علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و ابتدایی، -2

 دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی ساری دانشجو،کارشناسی علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و ابتدایی، -3

 

 

 

 

 دهچکی

 ابتدایی مقطع معلمان دیدگاه از ابتدایی دوره آموزان دانش خالقیت شکوفایی آموزشی موانع یپژوهش بررس هدف از این

 دروزارت آن نتایج چون.است کاربردی هدف لحاظ به و پیمایشی توصیفی نوع از پژوهش این می باشد. ساری یک ناحیه

 به ساری یک ناحیهساری  شهر ابتدایی دوره آموزگاران کلیه را تحقیق این آماری جامعه.است استفاده قابل وپرورش آموزش

    مناسب گیری تصمیم نوعی که کونس روش نیز و مورگان و کرجسی جدول از استفاده با. دهند می نفرتشکیل 212 تعداد

 تاطالعا وریآگرد ابزار .است بوده ای طبقه تصادفی ،نمونه انتخاب ضمناً. گردید برآورد نفر = s 222 نمونه تعداد می باشد

محاسبه  72/0 کرونباخ آلفای ضریب طریق از تحقیق این پایایی شاخص بودکه خالقیت ای ماده33 استاندارد  نامه پرسش با

 شده استفاده ها داده توصیفی تحلیل جهت...  و فراوانی درصد نمودارها، جداول، ترسیم منظور به توصیفی آمار از.  است شده

نتایج  .ایم کرده استفاده گروهه یکt متغییر ها فرضیه استنباطی تحلیل  منظور به استنباطی  های تحلیل بخش است در

دانش آموزان و  عملکردارزشیابی سیستم آموزشی، روش تدریس معلم، محتوای کتب درسی و نحوه پژوهش نشان داد بین 

 خالقیت آن ها رابطه وجود دارد. 

 ارزشیابی نحوه  روش تدریس، ،دوره ی ابتدایی ،خالقیت  واژگان کلیدی:

 مقدمه

خالقیت و نوآوری، ضرورت استمرار زندگی فعال. انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی نیازمند نوآوری و ابتکار    

کند . جامعه انسانی برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی به تحول و نوآوری نیاز  ءاست تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضا

روز شعار ) نابودی در انتظار شماست مگر اینکه خالق و نوآور باشید ( در پیش روی مدیران همه سازمان ها قرار دارد دارد . ام

اما مسئولیت سازمان های آموزشی به خصوص آموزش و پرورش که وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را 

از این رو سازمان های آموزشی از یک سو وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و برعهده دارد، صبغه ای دیگر به خود می گیرد . 

پرورش خالقیت و نوآوری و استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های افراد را برعهده دارند که این خود زمینه 

خود نیازمند پرورش و بهره مندی از در جامعه است و از سوی دیگر برای پویایی  ساز توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی

  (.11،ص1373)کیامنش ، خالقیت و نوآوری در سطوح سازمانی می باشند
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امروزه ثابت شده است که برخالف باور بسیاری که ابداع و خالقیت را خصوصیت ذاتی بعضی افراد می دانند، این 

ا با کاربرد اصول و فنون معین و ایجاد طرز تفکرهای جدید استعداد در نوع بشر به اندازه حافظه عمومیت دارد و می توان آن ر

و ایجاد محیطی مناسب پرورش داد. پس می توان موهبت خالقیت را با به کارنگرفتن پژمرده نمود و یا با انجام فعالیت هایی 

، سازمان باید شرایط و  که بیشترین امکان را برای پرورش خالقیت ایجاد می کند آن را توسعه داد . برای رشد استعداد خالق

 (.13،ص1373)عالقمند، . جو الزم را فراهم سازد هرچند که خود فرد نیز در رشد این استعداد نقش اساسی دارد

بدون شک آینده هر جا معه ای را خالقیت افراد آن جامعه می سازد ودر عصر دانایی محوری کشوری می تواند جایگاه 

دی فرهنگی واجتماعی را داشته با شد که روی آموزش خالقیت به دانش آموزان خود مطلوب در کهکشان رقابت های اقتصا

سرما یه گذاری کرده باشد زیرا بنا بر نتایج تحقیقا ت مختلف وبر خالف تصور ها ی غلطی که خالقیت را ذاتی می دانند 

آموزان است برای القیت به دانش بنابر این یکی از وظایف اساسی نظا م آموزشی آموزش خ خالقیت امری اکتسابی است. 

د آموزش است های گوناگونی وجود دارد که یکی از ان راه ها استفاده از سواالت واگرا در جریان فراین هآموزش خالقیت را

همگرا تقسیم نمود  توان از نظر نوع پاسخ هایی که دانش آموزان به آنها می دهند به دو دسته واگرا و معموال سواالت را می

الت همگرا سواالتی هستند که دارا ی پاسخ های یکسانی هستند و همه ی دانش آموزان پاسخ ها مشا بهی به آنان می سوا

دانش آموزان می توانند برای آنها پاسخ های  گونی هستند وتی هستند که دارای پاسخ ها گونادهند اما سواالت واگرا سواال

معلمان دروس مختلف به درستی طرح شوند می توانند در توسعه تفکر خالق  متنوعی را ارایه نمایند این سواالت اگر توسط

 (.10،ص1372)جعفری مقدم ، .موثر باشند

ازدیدگاه  معلمان مقطع  ابتداییاین پژوهش به دنبال بررسی موانع آموزشی شکوفایی خالقیت، دانش آموزان دوره 

راکز تربیت معلم ووزارت آموزش وپرورش میتوان بصورت عملیاتی ابتدایی ناحیه یک ساری  بوده واز نتایج آن می توان در م

 استفاده کرد.

 بیان مسئله 

شاهد درمورد ارثی بودن آن، معلمان باید بپذیرند  اما با نبودن ؛آموزش پذیر نیست اغلب تصور بر این است که خالقیت

متاسفانه ، معلمان ما با چگونگی فراهم  .استبا تعمیم آن در محیط زندگی ، قابل پرورش  که این مهارت در محیط کالس و

با  عده ای از آموزگاران. یی کمتری دارندآشنا به گونه ای که خالقیت در آن شکوفا شود، مناسب در کالس درس، آوردن جو

کودکی که نیز با پرهیز از تحسین  خشک ، با دادن نمره ی باال و واداشتن دانش آموزان به اطاعت زیاد از مقررات قراردادی و

ممکن است چنین تصور شود که . خالقیت را در او خاموش می کنند کند ، می خواهد به ناشناخته ها دسترسی پیدا

ولی شواهد اندکی در . آموزگارانی که خود خالق نیستند ، نمی توانند به آسانی خالقیت را در دانش آموزان بر انگیزانند

کوشش کند و آموزش ببیند ، خالقیت را در دانش آموزان  زگاری می تواندآمو هر خصوص تایید این عقیده موجود است.

فرصت هایی برای ظهور آن فراهم آورد . ضرورت این امر در دانش آموزان امروزی کامالً آشکار است  بازشناسی وتشویق کند و

ت در کودکان به منزله ی کنجکاوی ، ، خالقی تحقیقدر این  جامعه به طور فزاینده ای به آن وابسته است. ؛ زیرا بقای فرد و

اشتیاق به کشف و آزمایش کردن ، دادن پاسخ های نو به موقعیت های حل مسئله و حساسیت به مسائل وپدیده های محیط 

 (.12،ص1327)یوسفی،زندگی در نظرگرفته شده است

انگیزه ی آموختن را کاهش  ،نانی کتب درسی با فرآیند تحول کودکان و نوجوادید عدم تناسب برنامه ها و محتوابی تر

 های پایه چهارمدر زمینه رابطه ی بین محتوای کتاب  .می دهید و مساله افت تحصیلی و تاخیر تحصیلی را به وجود می آورد

های که محقق به انجام رسانید هیچ پژوهشی یافت نشد و احتماال پژوهش حاضر  در بررسی ،با انگیزه ی درونی دانش آموزان 

های انجام گرفته در خارج از کشور نشان میدهد که در سال  ژوهشی است که در سطح کشور اجرا می شود و پژوهشاولین پ

م کشورهای جهان صنعتی مانند ژاپن و انگلیس سعی کردند شعار آموختن برای زیستن را ستون بنیادی آموزش و  1111
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های اندیشیدن و مهارتهای  و بجای آن با آموختن مهارتپرورش قرار دهند و تاکید بر آموختن مفاهیم علمی کاسته شود 

توانایی متفاوت .زندگی اهمیت زیادی داده شود و مهارتهای زندگی در البالی محتوای درسی دانش آموزان قرار داده شود

ای کتب درسی وابسته به ساختمان ذهنی اوست. بنابراین هر گونه برنامه ریزی آموزشی و محتو ، دانش آموز در ابعاد شناختی

 (.103،ص1321)امینی، باید متناسب با این ساخت و در نظر گرفتن ترتیب و توالی رشد باشد

بیش از نیمی از دانش آموزان دارای مشکالت یادگیری و رفتاری هستند و این مشکالت در طول سال ادامه می یابد و 

اختالالت ،مشکالت فردی ،یل شکست تحصیلیدانش آموزان را در مراحل بعدی زندگی در معرض مسائل جدیدی از قب

بزهکاری و ترک تحصیلی قرار می دهد. بنابراین تا زمانیکه ماهیت شناخت و مکانیزم ساختهای روانی در  ،عاطفی ،رفتاری

ابعاد شناختی روشن نشود بی شک هر گونه برنامه ریزی در امر تعلیم و تربیت منجر به بروز عوارض خطرناک و جبران 

 (.22،ص1321)شعبانی،در رشد و تحول طبیعی آنان می شود ناپذیری

خالقیت، استعداد تفکرواگرا، امکان تفکر جدید و اصیل و انحراف از عقاید متعارف است.در نظام آموزشی، ازطرفی 

ن می در دوره ابتدایی که اوج شکوفایی این استعداد است، عوامل زیادی مانع شکوفایی این استعداد و خاموشی آ مخصوصاً

دانند، این امروزه ثابت شده است که برخالف باور بسیاری که ابداع و خالقیت را خصوصیت ذاتی بعضی افراد میشوند. 

توان آن را با کاربرد اصول و فنون معین و ایجاد طرز تفکرهای جدید استعداد در نوع بشر به اندازه حافظه عمومیت دارد و می

های های بسیاری در زمینه خالقیت انجام شده است. پژوهشدر چند دهه اخیر پژوهش.و ایجاد محیطی مناسب پرورش داد

توان آموزش و هم پرورش داد. انجام شده در زمینه آموزش خالقیت، عموماً به این نتیجه رسیده است که خالقیت را هم می

توان انتظار خالقیت رهر زمینه نمیای خاص خالقیت داشته باشد.از هر کسی دروشن است که هر کسی ممکن است درزمینه

 (.101)همان منبع ،صها را فراهم نمودها را شناسایی کرده و زمینه رشد آنو ابتکار داشت. باید این بسترها و عالیق و زمینه

ازدیدگاه  معلمان مقطع  ابتداییاین پژوهش به دنبال بررسی موانع آموزشی شکوفایی خالقیت، دانش آموزان دوره 

 ی ناحیه یک ساری  است.ابتدای

 

 رضیه های پژوهشف

 رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  دانش آموزانبین سیستم آموزشی و خالقیت -1

 رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  دانش آموزانبین روش تدریس  معلمان و خالقیت  -2

 د.رابطه وجود دار دوره ابتدایی دانش آموزانبین محتوای کتب درسی و خالقیت  -3

 و خالقیت آنان رابطه وجود دارد. دوره ابتداییدانش آموزان  عملکردارزشیابی نحوه بین  -4

 پیشینه پژوهش 

آمیوزان  های تحصییلی در دانیش  رابطه خودکارآمدپنداری، خالقیت و رشته ( در پژوهشی تحت عنوان 1371)پور شرف 

 آورده است. دوره متوسطه نظری شهرستان بانه

آمیوزان دوره متوسیطه   های تحصیلی دانشدف مطالعه رابطه بین خودکارامدپنداری، خالقیت و رشتهبا ه پژوهش حاضر

دانشیگاهی شهرسیتان   آموزان سال دوم و سوم دبیرستان و پییش نفر از دانش 377نظری انجام گرفته است. نمونه آماری شامل 

. ابییزار پییژوهش عبییارت اسییت از پرسشیینامه ای انتخییاب شییدندطبقییه –گیییری تصییادفی باشیید کییه بییه روش نمونییهبانییه مییی

( و آزمیون خالقییت تیورنس فیرم الیف      1111خودکارامدپنداری بندورا، پرسشنامه خودکارامدپنداری جمعیی کییم و پیارک )   

مسیتقل   tهای پژوهشی در چهارچوب ضریب همبستگی پیرسون، های پژوهش و سؤال(. تجزیه و تحلیل آماری فرضیه1133)

دهد که بیین خودکارآمدپنیداری جمعیی و    نتایج نشان می انجام گردید. SPSSافزار آماری وراهه توسط نرمو تحلیل واریانس د

آموزان گروه ریاضیی فیزییک بیشیتر از علیوم تجربیی و      خالقیت همبستگی وجود دارد. خالقیت و خودکارامدپنداری در دانش
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باشید.  خودکارآمدپنداری در دختیران بیشیتر از پسیران میی     دار نبود ولیباشد. تفاوت خالقیت در جنس معنیعلوم انسانی می

 ها از خالقیت و خودکارآمدپنداری  باالتری برخوردار بودند.دختران گروه ریاضی فیزیک نسبت به سایر گروه

ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خالقیت و »در تحقیقی با عنوان ( 1377بلوچی )

 آورده است : «شرکت فرودگاههای کشورسازمانی در یادگیری 

 تییاکنون عوامییل کلیییدی موفقیییت مییدیریت دانییش توسییط محققییین در سییازمانها و در شییرایط متفییاوتی مییورد بررسییی     

 نامییه سییعی شییده اسییت از بییین عوامییل متعییدد موفقیییت مییدیریت دانییش، عییواملی تعیییین قییرار گرفتییه، امییا در اییین پایییان

تاثیر تمامی عوامیل   واماً خالقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسیگردد که باعث افزایش ت

کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خالقیت و یادگیری سازمانی کاری بس دشوار وزمانبر میباشد که بیا مطالعیه و بررسیی    

مدیریت دانش، هفت عامیل کیه بیا عوامیل کلییدی موفقییت        تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت

عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرده و تیاثیر آنهیا را بیر افیزایش      خالقیت و یادگیری سازمانی مشترک میباشند را به

رتبط بیا  پس از تعیین و تایید شاخصهای می .متغیرهای وابسته تحقیق بررسی شده است خالقیت و یادگیری سازمانی به عنوان

آوری  متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلییل آمیاری بیر روی دادههیای جمیع     

شده، مشخص گردیدهنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تیک و بیدون تعامیل و ارتبیاط عوامیل بیا       

سیازمانی و   عامل کلیدی موفقییت میدیریت دانیش تیاثیر م بتیی بیر خالقییت        یکدیگرمورد بررسی قرار میگیرد، تمامی هفت

یکیدیگر، و تیاثیر توامیاً     یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامیل کلییدی موفقییت میدیریت دانیش بیا      

سیاسیتهای دانیش محیور و     اسیتراتژیها و  متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار می گییرد، تنهیا دو عامیل   

 .مدیریت منابع انسانی باعث افزایش تواماً خالقیت سازمانی ویادگیری سازمانی می شوند

به دلیل تکان های  ماهگی 20دریافتند که ذهن کودکان از (2002-وهمکاران  1)هنری مکسنژوهشگران فرانسوی پ

به والدین با ملیتهای مختلف توصیه  گروهاین  دا می کنند.برای یادگیری پایه های زبان دوم آمادگی الزم را پی خالقیتی،

ماهگی در معرض گوش دادن که به اشکال مختلف زبانهای خود قرار دهند. به این  20کردند که فرزندان خود را پس از 

ک کیفیت یاد ترتیب ذهن کودک می توانند اطالعات مختلف را دسته بندی کرده و هر دو زبان را تا سن دو و نیم سالگی با ی

ماهگی شروع به توسعه فرایندهای شناختی مفید برای  20بگیرد.، به اعتقاد دانشمندان دانشگاه پاریس دسکارته، کودکان در 

یادگیری زبان می کنند و به نظر می رسد که بیشترین آمادگی را برای آموختن یک زبان خارجی به دست می آورند، حتی 

زبان مادری خود نداشته باشند. در این تحقیقات، محققان برای گروهی از کودکان فرانسوی  اگر در این سن شناخت عمیقی از

ماه توانستند به همان  20یادگیری مختصر زبان انگلیسی را تجویز کردند. نتایج این تحقیقات نشان داد که کودکان باالی 

این محققان، ذهن کودکان در این سن به طور روشی که فرانسوی را حرف می زدند به انگلیسی نیز مسلط شوند.به گفته 

 مطلوبی می تواند اشکال مختلف واژگانی زبانهای مختلف را درک و یاد بگیرد. 

باعث  آورده است : خالقیت«خالقیت وتکالیف درسیانگیزش رابطه »در پژوهشی تحت عنوان (2002لتو و الیوت ) 

ادن تمایالت در شایستگی یادگیری می تأثیر گذاری بر شیوه اجرای یک تکلیف درسی و نشان د

هاراکیویز،بارون،کارترز،.سائق های فیزیولوژیکی پایه،رفتار طبیعی ما را در محیط های گوناگون تحت تأثیر قرار می .شود

ه دهند.بسیاری از اهداف ما بر پایه مشوق ها استوار است و دامنه آن می تواند از گرسنگی تا نیاز به عشق و روابط جنسی پخت

در نوسان باشد.دامنه انگیزش پیشرفت تحصیلی می تواند از نیازهای بیولوژیکی تا ارضای تمایالت خالق و دستیابی به 

ی ما از نقشی حیاتی برخوردار  موفقیت در رقابت های مخاطره آمیز تغییر یابد.انگیزش به دلیل تأثیر گذاری روزمره

                                                           
1 -Henri Maksen 
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افراد دارای نیاز پیشرفت زیاد .قرار دارد خالقیت ت تأثیر نیروی درونی انگیزشاست.تمامی رفتار،اعمال،افکار و باورهای ما تح

ه، پاسخ می دهند؛در حالی که افراد دارای نیاز پیشرفت کم به هیجان های گرایشی م ل امید،غرور و خشنودی پیش بینان

بیشتر به هیجان های اجتنابی م ل اضطراب،حالت تدافعی و ترس از شکست پاسخ می دهندبا توجه به مباحث گفته شده، 

ه های مختلف این موضوع را از جنب پژوهشاهمیت مقوله انگیزش پیشرفت تحصیلی در تأثیر بر رفتار آشکار می باشد. لذا این 

  .مورد بررسی قرار می دهد

 روش پژوهش

این پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی و به لحاظ هدف کیاربردی اسیت.چون نتیایج آن دروزارت آمیوزش وپیرورش قابیل       

تشیکیل میی   نفر212معلمان دوره ابتدایی شهر ناحیه ییک سیاری بیه تعیداد      استفاده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه 

  دهند.

(  1120نفر بوده اند، لذا با استفاده از جدول کرجسی و مورگیان )    = 212Nبا توجه به اینکه تعداد حجم جامعه آماری 

نفر برآورد گردیدند. ضیمناً انتخیاب    = s  222باشد تعداد نمونهگیری مناسب می( که نوعی تصمیم 1131و نیز روش کونس ) 

مییی آموزگیاران مقطییع ابتیدایی ناحیییه ییک سییاری    نفییراز 222ایین پییژوهش  نمونیه آمییاری  نمونیه  گیییری طبقیه ای بییوده و  

فتیه  انتخاب هر طبقه نسبت حجم هرطبقیه را در نظیر گر   در نمونه ازجدول مورگان استفاده شده است وباشنددرانتخاب حجم 

 طبقه ای است.  ایم.شیوه نمونه گیری تصادفی 

 ابزار جمع آوری اطالعات

 دو روش استفاده گردیده خواهد شد. که عبارتند از: تحقیق، از برای گردآوری اطالعات در این

استفاده از روش بررسی های اسنادی و کتابخانه ای به منظور تدوین مبیانی نظیری تحقییق     :روش اسنادی و کتابخانه ای -الف

 از مهم ترین بخش های این تحقیق علمی بوده است.  

 پرسشنامه استاندارد   -ب

 نامهروایی و پایایی پرسش 

و برای  خبره مورد تایید قرار گرفته است ای استفاده شده است که پایایی آن توسط اساتیددر این پژوهش از پرسشنامه

استفاده گردید تا آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه شود.  spssاطمینان و سنجش پایایی پرسشنامه با نرم افزار محاسبات 

ل قبول و مورد تایید بوده که نشان دهنده پایایی قاب =72/0نباخ  بدست آمده برابر پس از انجام محاسبه، میزان آلفای کرو

 داد گردید.پرسشنامه قلم

 یافته های پژوهش 

 رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  دانش آموزانبین سیستم آموزشی و عدم خالقیت   :1فرضیه

از حد وسط متغیر میانگین نمره که  زمانی رابطه وجود دارد دوره ابتدایی  موزاندانش آبین سیستم آموزشی و عدم خالقیت 

 باالتر باشد.به اندازه کافی (، 141نمره برش) ،نمره 

 دوره ابتدایی دانش آموزانو عدم خالقیت   بین سیستم آموزشی،آماره های متغیر رابطه -1جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 222 22617 123617 سیستم آموزشی
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همان طور که از جدول فوق مالحظه می شود میانگین نمره از نمره برش بیشتر است اما باید به اندازه کافی از آن بیشتر باشد 

یک   tتا تفاوت مشاهده شده در اثر خطای اندازه گیری و یا تصادفی نباشد و برای تعیین معنادار بودن این تفاوت از آزمون 

 اده می کنیم.گروهی استف

 141با نقطه برش  گروهییک  tآماره های آزمون -2جدول

 tم متغیرها
 مقدار بحرانی

 tب 

 تعداد

N 

 درجه آزادی

df 

سطح معناداری 

α 

 06000 224 222 26414 16337 سیستم آموزشی

 تفسیر

دول بحرانی ) ج tاز  224( و درجه آزادی α=0601)درصد 11( در سطح اطمینانtم =16337محاسبه شده ) tچون 

دوره  دانش آموزانوخالقیت   بین سیستم آموزشی،میانگین نمره رابطه  ( بیشتر است بنابراین معلوم می شود کهtب=26414

دانش و عدم خالقیت   بین سیستم آموزشی،( به طور معناداری بیشتر است و به همین دلیل  141از میانگین )ابتدایی 

 دارد.رابطه وجود دوره ابتدایی  آموزان

 رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  دانش آموزانبین روش تدریس معلمان و عدم خالقیت : 2فرضیه

متغیر روش میانگین نمره زمانی رابطه وجود دارد. که دوره ابتدایی  دانش آموزانبین روش تدریس معلمان در عدم خالقیت 

 د.باالتر باشبه اندازه کافی (، 141،نمره برش)از حد وسط  تدریس

 دوره ابتدایی دانش آموزانآماره های متغیر رابطه بین روش تدریس  معلمان و عدم خالقیت -3جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 222 27637 12767 روش تدریس

 

بیشتر  همان طور که از جدول فوق مالحظه می شود میانگین نمره از نمره برش بیشتر است اما باید به اندازه کافی از آن 

  tباشد تا تفاوت مشاهده شده در اثر خطای اندازه گیری و یا تصادفی نباشد و برای تعیین معنادار بودن این تفاوت از آزمون 

 یک گروهی استفاده می کنیم.

 141با نقطه برش  گروهییک  tآماره های آزمون -4جدول

 tم متغیرها
 مقدار بحرانی

 tب 

 تعداد

N 

 درجه آزادی

df 

اری سطح معناد

α 

 روش تدریس
106211 26223 222 224 06000 

 

 تفسیر
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جدول بحرانی )  tاز 224( و درجه آزادی α=0601)درصد 11( در سطح اطمینانtم =106211محاسبه شده ) tچون 

(به طورمعناداری بیشتر 141ازمیانگین ) روش تدریس میانگین نمره  ( بیشتر است بنابراین معلوم می شود کهtب=26223

 رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  دانش آموزانبین روش تدریس  معلمان و عدم خالقیت  و لذااست 

 رابطه وجود دارد. دوره ابتدایی  دانش آموزانبین محتوای کتب درسی ،و عدم خالقیت  : 3فرضیه

از حد  خالقیتمتغیر نمره میانگین زمانی رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  دانش آموزانبین محتوای کتب درسی ،در خالقیت  

 باالتر باشد.به اندازه کافی (، 141،نمره برش)وسط نمره 

 

 دوره ابتدایی دانش آموزانآماره های متغیر رابطه بین محتوای کتب درسی ،در خالقیت  -5جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 222 11612 133612 محتوای کتب درسی

 

مالحظه می شود میانگین نمره از نمره برش بیشتر است اما باید به اندازه کافی از آن بیشتر باشد همان طور که از جدول فوق 

یک   tتا تفاوت مشاهده شده در اثر خطای اندازه گیری و یا تصادفی نباشد و برای تعیین معنادار بودن این تفاوت از آزمون 

 گروهی استفاده می کنیم.

 141با نقطه برش  وهیگریک  tآماره های آزمون  -6جدول

 tم متغیرها
 مقدار بحرانی

 tب 

 تعداد

N 

 درجه آزادی

df 

سطح معناداری 

α 

محتوای کتب 

 درسی
1623 26223 222 224 06000 

 

 تفسیر

( tب=26223جیدول بحرانیی )    tاز  224( و درجه آزادی α=0600)درصد 11( در سطح اطمینانtم =1623محاسبه شده ) tچون 

بیین  ( به طیور معنیاداری بیشیتر اسیت و لیذا      141از میانگین )خالقیت میانگین نمره  ن معلوم می شود کهبیشتر است بنابرای

 رابطه وجود دارد. دوره ابتدایی  دانش آموزانمحتوای کتب درسی ،در عدم خالقیت 

 

 د.و عدم خالقیت آنان رابطه وجود دار دوره ابتداییدانش آموزان  عملکردارزشیابی نحوه بین : 4فرضیه

متغیر ارزشیابی میانگین نمره  که زمانی رابطه دارد.و خالقیت  آنان  دوره ابتداییدانش آموزان  عملکردارزشیابی نحوه بین 

 باالتر باشد.به اندازه کافی (، 141،نمره برش)از حد وسط نمره عملکرد

دانش و عدم خالقیت  اییدوره ابتددانش آموزان  عملکردارزشیابی آماره های متغیر رابطه بین نحوه -7جدول

 دوره ابتدایی آموزان

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 255 13335 153311 عملکردارزشیابی نحوه 
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همان طور که از جدول فوق مالحظه می شود میانگین نمره از نمره برش بیشتر است اما باید به اندازه کافی از آن بیشتر باشد 

یک   tخطای اندازه گیری و یا تصادفی نباشد و برای تعیین معنادار بودن این تفاوت از آزمون  تا تفاوت مشاهده شده در اثر

 گروهی استفاده می کنیم.

 141 با نقطه برش گروهییک  tآماره های آزمون -8جدول

 tم متغیرها
 مقدار بحرانی

 tب 

 تعداد

N 

 درجه آزادی

df 

سطح معناداری 

α 

ارزشیابی نحوه 

 عملکرد
106121 26211 222 224 06000 

 

 تفسیر

جیدول بحرانیی )    tاز  224( و درجیه آزادی  α=0600)درصد 11( در سطح اطمینانtم =106121محاسبه شده ) tچون  

( بیه طیور معنیاداری    141از مییانگین ) ارزشییابی عملکیرد   میانگین نمیره   ( بیشتر است بنابراین معلوم می شود کهtب=26211

 آنان رابطه وجود دارد.عملکرد  ارزشیابی و عدم نحوه دوره ابتداییدانش آموزان  عملکردزشیابی ارنحوه بین بیشتر است و لذا 

 

 بحث و نتیجه گیری 

در این قسمت ضمن بیان یافته های تحقیق حاصل از سئواالت پرسشنامه وتشریح مختصر مطالعات و تحقیقات مشابه ، به 

 پژوهش حاضر پرداخته خواهد شد. مقایسه نتایج  تعدادی از تحقیقات قبلی با نتایج

 رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  دانش آموزانوعدم خالقیت   بین سیستم آموزشی، 1فرضیه شماره 

جدول بحرانی )  tاز  224( و درجه آزادی α=0601)درصد 11( در سطح اطمینانtم =16337محاسبه شده ) tچون 

دوره  دانش آموزانوخالقیت   بین سیستم آموزشی،میانگین نمره رابطه  ( بیشتر است بنابراین معلوم می شود کهtب=26414

دانش خالقیت  عدم و  بین سیستم آموزشی،( به طور معناداری بیشتر است و به همین دلیل  141از میانگین )ابتدایی 

هم سو بوده ونشان (1374) سیدمحمدرسولیتایید می شود این نتیجه بانتایج پژوهش  رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  آموزان

 از تایید این فرضیه دارد.

 رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  دانش آموزانبین روش تدریس  معلمان وعدم خالقیت  2فرضیه شماره 

جدول بحرانی )  tاز 224( و درجه آزادی α=0601)درصد 11( در سطح اطمینانtم =106211محاسبه شده ) tچون 

(به طورمعناداری بیشتر 141ازمیانگین ) روش تدریس میانگین نمره  راین معلوم می شود که( بیشتر است بنابtب=26223

تایید می شود. این نتیجه  رابطه وجود دارد.دوره ابتدایی  دانش آموزانخالقیت  عدمبین روش تدریس  معلمان در  است و لذا

 ارد.هم سو بوده ونشان از تایید این فرضیه د(1377) بلوچیبانتایج پژوهش 

 رابطه وجود دارد. دوره ابتدایی  دانش آموزانبین محتوای کتب درسی ،وعدم خالقیت   3فرضیه شماره 

( tب=26223جیدول بحرانیی )    tاز  224( و درجه آزادی α=0600)درصد 11( در سطح اطمینانtم =1623محاسبه شده ) tچون 

بیین  ( به طیور معنیاداری بیشیتر اسیت و لیذا      141ز میانگین )اخالقیت میانگین نمره  بیشتر است بنابراین معلوم می شود که

تایید می شود این نتیجه بانتایج پیژوهش  رابطه وجود دارد. دوره ابتدایی  دانش آموزانخالقیت   عدممحتوای کتب درسی ،در 

 هم سو بوده ونشان از تایید این فرضیه دارد.(1371) شرف پور

  و عدم خالقیت  آنان رابطه وجود دارد. دوره ابتداییدانش آموزان  دعملکرارزشیابی نحوه بین  4فرضیه شماره 
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جییدول بحرانییی )  tاز  224( و درجییه آزادی α=0600)درصیید 11( در سییطح اطمینییانtم =106121محاسییبه شییده ) tچییون  

ور معنیاداری  ( بیه طی  141از مییانگین ) ارزشییابی عملکیرد   میانگین نمیره   ( بیشتر است بنابراین معلوم می شود کهtب=26211

تاییید میی   خالقییت آنیان رابطیه وجیود دارد.     عیدم و  دوره ابتداییدانش آموزان  عملکردارزشیابی نحوه بین بیشتر است و لذا 

 هم سو بوده ونشان از تایید این فرضیه دارد.(1373محمودپور)گردد.این نتیجه بانتایج پژوهش 
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