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چكيده
زمینه :امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به افراد نوآور و خالقي نیاز دارد که برای ساختن
آینده به آن ها نیازمندیم و در این میان خانواده و مدرسه به عنوان دو نهاد اجتماعي ،نقش اصلي را
در شکوفایي این امر ایفا ميکنند.
هدف :پژوهش حاضر با هدف شناخت تأثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشي بر خالقیت دانش
آموزان انجام شده است.
روش :روش پژوهش ،توصیفي از نوع پیمایشي و جامعه آماری شامل تمامي دانش آموزان مقطع
متوسطه دوم شهر بابل در بخش بندپي غربي که تعداد آنها  785تن در سال تحصیلي  96-95بوده و
از این تعداد  260تن به صورت نمونهگیری تصادفي طبقه ای بر حسب پایه تحصیلي و با استفاده از
فرمول کوکران انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از مقیاسهای استاندارد عملکرد
خانواده( ،)1980( )FADباورهای هوشي دوپي را و مارینه ( )2005و خالقیت تورنس ()1979
استفاده شدند که روایي و پایایي آنها مورد تأیید قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزمونهای
کولموگروف اسمیرنف ،رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شد.

یافته ها :یافته ها حاکي از تأثیر مثبت و معنادار عملکرد خانواده بر خالقیت (،)R2=0/15 ،β=0/39

باورهای هوشي بر خالقیت ( )R2=0/27 ،β=0/52و عملکرد خانواده بر باورهای هوشي(،β=0/18

 )R2=0/03است .مطابق یافته های رگرسیون چند متغیره ،مقدار  R2نشان داد که حدود  35درصد از
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تغییرات نمره خالقیت دانشآموزان توسط عملکرد خانواده و باورهای هوشي تبیین شده است و
باورهای هوشي با ضریب بتا  β=0/460بیشترین تأثیر را بر خالقیت دانشآموزان دارد.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد عملکرد خانواده و باورهای هوشي بر خالقیت دانش آموزان و عملکرد
خانواده بر باورهای هوشي تأثیر مثبت و معناداری دارد و در جهت ارتقاء خالقیت دانشآموزان،
بایستي به دو مقوله مهم عملکرد خانواده و باورهای هوشي توجه شود.
واژههای کليدی :عملکرد خانواده ،باورهای هوشي ،خالقیت ،دانش آموزان.

پيشگفتار
در بین تمامي نهادها و مؤسسات اجتماعي ،خانواده مهمترین و اثربخشترین نقشها را
در زندگي افراد داراست .خانواده کانون اصلي حفظ هنجارها و ارزشهای اجتماعي و نیز
شالوده استوار پیوندهای اجتماعي در جهت بروز و ظهور عواطف انساني و مکاني برای

برر

پرورش اجتماعي کودک است .خانواده نظامي است که عملکرد آن از طریق الگوهای

سی

مراودهای صورت ميگیرد .مراودت یا میانکنشهای تکراری ،الگوهایي را به وجود

تأث
یر

ميآورند مبني بر این که یک تن ،چه طور و چه وقت و با چه کسي رابطه برقرار کند .همین

عوام

الگوهای مراودهای ،تارهای نامرئي توقعات مکملي را تشکیل ميدهد که نظمدهنده بسیاری

ل

از اوضاع و شرایط خانواده است .از طرفي نظام آموزش و پرورش از بزرگترین سیستم های

فرد

درون هر جامعه ای اس ت که سرنوشت آن جامعه را در بلندمدت تعیین ميکند .چنانچه

یو

آموزش و پرورش از نظر اهداف و ساختار و منابع ،درست طراحي شود در دراز مدت توسعه

سازم
انی
بر

جامعه را ت ضمین خواهد کرد و به اثربخشي نزدیک مي شود .مدرسه بهترین مولد را که
کودکان و نوجوانان مي باشند در اختیار دارد؛ بنابراین الزم است که مدرسه بداند که چه

خالق

ميکند و چه باید بکند (محمدیان ،صالحي عمران و پاشا .)1396 ،حال با توجه به اینکه

یت

امروزه تربیت و پرورش افراد خالق ،مبتکر و مولد ،محور هدفهای آموزش و پرورش

مدیرا
ن
….

تأثیرگذار است و قابلیتي است که در همگان وجود دارد اما نیازمند پرورش و تقویت است تا
به سر حد شکوفایي برسد ،بنابراین توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن حایز اهمیت است .از
آنجا که دانش آموز حساسترین مراحل رشد خالقیت را در محیط خانه سپری ميکند
محیط مناسب خانوادگي و شیوه و نگرشهای صحیح فرزندپروری در رشد و شکوفایي
خالقیت سهم مهمي ایفا ميکند .آدکینز )2003( 1بیان مي کند کودک نخستین تجارب
حمایت اجتماعي خود را در کانون خانواده کسب مي کند و این مسأله پذیرفته شده است
که امید و حمایت والدین در زندگي تحصیلي فرزندان نقش حیاتي دارد .بیشترین بهره
نصیب دانش آموزاني مي شود که والدین زمان زیادی را صرف فرزندان خود مي کنند و
نقاط ضعف و قوت آنها را مي شناسند .همچنین تحقیقات مور 2و همکاران (  )2004نشان

213
محمد صالحی و همکاران

داد که باال رفتن کیفیت روابط بین والدین و فرزندان ،نتایج رضایتبخشي از قبیل تعامالت

تأثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خالقیت دانش آموزان

امروز است و خالقیت از جمله متغیرهایي است که در فرآیند یادگیری و تعلیم و تربیت بسیار

روحي و فکری و کاهش مشکالت رفتاری را دارد .از دیدگاه برخي از محققان از جمله برر
بارون )2003(3خالقیت سازهای است که با مؤلفه های هیجاني و شناختي در هم آمیخته سی
تأث
4

است .استرنبرگ ( )1988نیز بیان ميکند که خالقیت مفهومي تک وجهي نیست و معتقد

یر

است که توانایي های چند بعدی شناختي و هیجاني عامل پدیدایي خالقیت اند .خالقیت

عوام

مفهومي است که مورد توجه روانشناسان ،بخصوص روانشناسان کمال قرار دارد و امروزه،

ل

همه محققان در این نظر متفقاند که اساس قدرت انسان ناشي از " خالقیت" اوست و اهمیت

فرد

خالقیت و نقش زیر بنایي آن در کلیه مسائل زندگي بر همگان آشکار است .برخي صاحب

یو

نظران قائ ل به این تعریف هستند که خالقیت کشفي ناگهاني است و این تعریف به مقوله سازم
انی

کشف و شهود نزدیکتر است و برخي دیگر نیز قائل به این تعریف هستند که خالقیت

بر
خالق

1 . Adkins
2 . Moor
3 . Baron
4 . Sternberg

یت
مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

فرآ یندی مدام و مستمر است؛ در عین حال ،نیازمند زمینه و بستر اولیه نیز است .این مداومت
در وجود فرد نوعي بي قراری ،تالش و کنکاش ایجاد مي کند تا بدان جا که از خود
چیزهای تازه ای به ظهور ميرساند (مقدمي و رشیدی .)1396 ،فرد خالق ،پذیرای اندیشه
های تازه است .او محیطي را به وجود مي آورد که در آن تجربه ها را مي آفریند (سیف،
.)1392
از سوی دیگر ،فعالیت های خالق در مقایسه با فعالیتهای هوشي ،مستلزم سطح توانایي
های ذهني باالتری است .تفاوت توانایي های خالق در این واقعیت نهفته است که این
استعداد نه تنها به آساني با مسائل جدید ،انتخاب راهحل برای آنها ،انتقال دانستنيها و
راهحلها از یک موقعیت به موقعیت دیگر ،کاربرد تجربیات قبلي در موقعیت جدید مواجه
مي شوند بلکه اصوالً در ارتباط با اختراع جدید ،راهحلها ابتکاری و غیرعادی بوده و از همه
مهم تر این که به طرح مسائل جدید مي پردازند .این موارد نشان دهنده روش تفکر واگرا
است که به وسیله آزمون های خالقیت قابل اندازهگیری است و امروزه خالقیت به دلیل
ویژگي ابتکاری و نوآوری آن مورد توجه قرارگرفته است .هوش نیز به وسیله آزمونهای
هوش اندازهگیری ميشود و برخالف خالقیت؛ یعني دادن پاسخ مشخص که حاصل همه

یر

محتویات ذهن فرد برای حل صحیح مسائل است عمل مي کند .در آزمون های اولیه هوش،

عوام

جایگاهي برای ابتکار ،درک و فهمیدن مسائل با روش جدید ،مشاهده مستقل مسائل و ایجاد

ل

موقعیتهای مسألهدار جدید وجود نداشت .آزمون هایي که به سنجش سطح خالقیت مي

فرد
یو
سازم

پردازند از آزمون های هوش کامالً متفاوت هستند .آزمونهای خالقیت با این هدف تنظیم
شدهاند که سبب برانگیختن تفکر واگرای گروهها شوند .نتایج تحقیقات تورنس نشان داده

انی

است که بایستي رابطه بین هوش و خالقیت را بر اساس یک «نظریه آستانه ای» تبیین کرد.

بر

این نظریه چنین عنوان ميکند که «وقتي بهره هوش پایینتر از حد معیني است خالقیت نیز

خالق

محدود است در حالي که فراتر از این حد (بهره هوش= ،)115-120خالقیت به منزله بعدی

یت
مدیرا
ن
….

تقریباً مستقل در ميآید» .به عبارت دیگر ،این گ فته بدین معناست که حدی از تراز عقلي به

 .)1989خالقیت یکي از عاليترین و پیچیده ترین فعالیت های ذهن آدمي است که تعلیم و
تربیت باید به آن توجه کند .به عقیده دوئک  )1988( 1باورهای هوشي یکي از عوامل اصلي
در رفتارهای موفقیت آمیز افراد است (زارع ،جمشیدی ،رستگار و جهرمي .)2011 ،دوئک
( )2011باورهای هوشي شامل باور هوشي افزایشي و باور هوشي ذاتي است .باور هوشي
افزایشي به این مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتي انعطافپذیر ،قابل افزایش و قابل کنترل
است .در مقابل ،باور ذاتي در مورد هوش به این مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتي ثابت،
انعطاف ناپذیر و غیر قابل افزایش است .از آن جا که توجه به باورهای هوشي و خالقیت،
نقش مهمي در تعلیم و تربیت دارد الزم است خانواده ها و دستاندرکاران نظام آموزشي
توجه به پرورش و رشد و شکوفایي خالقیت را در نظر داشته باشند .مرور تحقیقات داخلي و

215

داد که بین جو عاطفي خانواده و خالقیت دانشآموزان رابطه ای وجود ندارد .پورآتشي،

محمد صالحی و همکاران

خارجي نیز مبین وجود تأثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشي بر خالقیت است .خلعتبری و

تأثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خالقیت دانش آموزان

منزله یک شرط الزم(اما نه کافي) برای تحول خالقیت محسوب ميشود (استرنبرگ،

رضوان فر و حسیني ( )1393در پژوهشي تأثیر باورهای هوشي و انگیزه پیشرفت بر

عوام

رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلي دانشجویان رشته کشاورزی را مطالعه کرده اند و

ل

نشان دادند انگیزة پیشرفت دروني و باور هوشي افزایشي ،اثر منفي بر رویکرد یادگیری

فرد

سطحي و اثر مثبت بر رویکرد یادگیری عمیق داشتند .در مقابل ،انگیزة پیشرفت بیروني و

یو

سهیلي پور ( )1396در پژوهشي به بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با خالقیت دانش آموزان برر
در  220دختر پایه پنجم ابتدایي و والدین آن ها در شهرستان اصفهان پرداختند .نتایج نشان سی
تأث

یر

باور هوشي ذاتي ،اثر مثبت بر رویکرد یادگیری سطحي و اثر منفي بر رویکرد یادگیری سازم
انی

عمیق داشتند .افزون بر این ،انگیزة پیشرفت دروني ،باور هوشي افزایشي و رویکرد یادگیری
عمیق بر عملکرد تحصیلي دانشجویان دارای اثر مثبت بودند .زارع و رستگار ( ،)1393در

بر
خالق

پژوهشي به پیش بیني پیشرفت تحصیلي دانشجویان آموزش مجازی ،نقش باورهای هوشي ،یت
1 . Dweck

مدیرا
ن
….
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اهداف پیشرفت و هیجان های تحصیلي پرداختند .نتایج پژوهش حاکي از اثرات غیر
مستقیم و متفاوت باور هوشي ذاتي و افزایشي بر پیشرفت تحصیلي است .نتایج نشان داد
که باور هوشي افزایشي از طریق واسطهگری اهداف تبحری و هیجانهای مثبت بر پیشرفت
تحصیلي دارای اثر غیرمستقیم و مثبت و باور هوشي ذاتي از طریق واسطهگری اهداف
اجتناب عملکرد ،اهداف رویکرد عملکرد و هیجان های منفي بر پیشرفت تحصیلي دارای
اثر غیر مستقیم و منفي است .همچنین بر اساس نتایج ،اثر مستقیم باور هوشي ذاتي بر
هیجان های منفي معني دار است درحالي که اثر مستقیم باور هوشي افزایشي بر هیجان های
مثبت مورد تأیید قرار نگرفت .قنبری زرندی و همکاران ( ،)1388به بررسي رابطه هوش
هیجاني و باورهای معرفت شناختي با خالقیت دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهرستان
کرج پرداخته اند .نتایج حاکي از آن است که خالقیت دانشآموزان با شش متغیر پیشبین،
رابطه معنادار (با جهت مثبت) در سطح  0/01دارند .ساالورا و همکاران )2017( 1در پژوهشي
به بررسي رابطه هوش هیجاني و خالقیت در دانش آموزان سال اول و دوم ابتدایي پرداختند
و یافته ها حاکي از تأثیر هوش هیجاني بر خالقیت دانش آموزان بوده است .آیجریم،
آناستازیا و زوخارا )2016( 2در پژوهشي به بررسي تجربي خالقیت در دانشجویان پرداختند و

یر

یافتهها حاکي از وجود همبستگي بین خالقیت و انگیزش بوده است و اکثریت پاسخ

عوام

دهندگان تمایل به تقویت خالقیت را داشته اند .همچنین رابطه معناداری بین هوش هیجاني و

ل

خالقیت نیز به دست آمد .مارینا و همکاران  )2015(3در مطالعهای به بررسي رابطه عملکرد

فرد
یو
سازم
انی

خانواده و سبک والدین بر اساس واکنش های افسردگي پرداختند .نتایج نشان داد که بین دو
گروه بر حسب واکنشهای عصبي ،تفاوت معناداری وجود دارد و ارتباط معناداری بین
4

عملکرد خانواده و سبک والدین وجود دارد .اردوغان و سیگ دم ( )2015در پژوهشي به

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Salavera et al
2 . Aigerim, Anastassiya & Zukhra
3 . Marina et al
4 . Erdoğan and Çiğdem

خالقیت دانش آموزان با دیدگاه آنها به علم و تکنولوژی بررسي شد و نتایج ،حاکي از
وجود راب طه معناداری بین خالقیت و نگرش نسبت به علم در کالس وجود دارد و همچنین
خالقیت دانش اموزان در سطح متوسط و پاییني قرار داشت .شو و چاک )2014( 1در
پژوهشي به مطالعه سطوح خالقیت در دانشجویان پرداختند و بیان نمودند که خالقیت عامل
مهمي در موفقیت است .آنها در این مطالعه عالوه بر بررسي سطوح خالقیت در دانش
آموزان ،به بررسي عوامل مؤثر بر آن نیز پرداختند .نتایج نشان داد سن ،دانشگاه و موقعیت
آن و نوع مدارسي که دانشجویان از آن فارغ التحصیل شدند با عملکرد خالقیت آنها رابطه
دارد .دماوندی ،باقرزاده و شهمیر( )2011در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بین سیستم های
اطالعاتي و برنامه ریزی آموزشي به وجود رابطه مثبت و معناداری بین این دو متغیر رسیدند
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که زرگر و جهرمي ( )2011در پژوهشي به ارائه مدلي جهت پیشگیری از اضطراب های

تأثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خالقیت دانش آموزان

بررسي خالقیت علمي در دانشآموزان پایه هفتم پرداختند .در این پژوهش همچنین رابطه

ناشي از رایانه بر حسب باورهای هوشي و اهداف پیشرفت در دانشجویان پرداختند .نتایج برر
نشان داد که ارتباط بین باورهای هوشي هویتي و اضطراب ناشي از رایانه بر حسب اهداف سی

موفقیت متفاوت بوده است و در مقابل باورهای هوشي افزایشي ،تأثیر منفي بر اضطراب رایانه

تأث

یر

بر حسب اهداف مرتبط با عملکرد مي گذارد .آسوده و همکاران ( )2011در پژوهشي به

عوام

بررسي عملکرد خانواده های موفق ایراني پرداختند و نتایج نشان داد که عملکرد خانواده

ل

های موفق به این صورت است که مشکالت را خودشان حل مي نمایند .درک دوطرفه در

فرد

مدیریت هزینه ها و مسائل مالي دارند و دوستان خوبي برای یکدیگر مي باشند و اوقات

یو

فراغت را با خانواده صرف مي کنند.
با توجه به اینکه در عصر جدید و در کشاکش رقابت میان جوامع ،برتری کشورها به
میزان بهره مندی آنان از علم و دانش روز بستگي دارد و در نهایت کوشش علمي و

سازم
انی
بر
خالق

برخورداری از فن آوری است که زاینده نیروی انساني خالق و کارآمد ،به عنوان اصلي ترین یت
1 . Shu And Chak

مدیرا
ن
….
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تأث

عامل دستیابي به توسعه است برتری یک کشور بیش از آنکه به منابع طبیعي یا ظرفیت های
موجود صنعتي متکي باشد به میزان بهره مندی آن کشور از علوم و فنون و به پویایي نظام
آموزشي آن کشور بستگي دارد .به همین دلیل ،با شناخت ویژگي ها و نیازهای افراد خالق و
نیز رفع موانع و نیازهایي که بر سر راه آن ها در نظام آموزشي است مي توانیم به توسعه
یافتگي در همه زمینه ها دست یابیم ( کاندگون پیتر ،2005 ،ترجمه یزداني )1389 ،حال آن
که برای برنامه ریزی در جهت آینده ای روشن ،نقش نهادهای اجتماعي آن است که برای
همه کودکان و دانش اموزان تجربه هایي در جهت رشد تفکر خالق فراهم نماید (جاالنگو،1
 .)2003در یک جمعبندی از پژوهش های انجام شده ميتوان گفت به واسطه کمبود
پژوهش هایي که تأثیر عملکرد خانواده را بر باورهای هوشي و خالقیت بررسي کرده باشد و
از طرفي اغلب این پژوهش ها به صورت جداگانه این متغیرها را بررسي کرده اند لذا
پژوهش حاضر سعي کرده است متغیرها را به صورت تلفیقي بررسي کند .همچنین پژوهش
حاضر به دلیل ماهیت کاربردی و توسعه ای آن دارای نتایج و یافتههایي خواهد بود که
سازمان ها و نهادهای ذیربط ميتوانند از آن ها جهت تدبیر سیاست ها و یا انجام اقدامات
مقتضي استفاده کنند .سازمانهایي هم چون اداره کل آموزش و پرورش ،دانشگاه ها و

یر

مؤسسات آموزشي از جمله سازمانهایي هستند که ميتوانند از نتایج و یافتههای این تحقیق

عوام

منتفع شوند .با این هدف ،در پژوهش حاضر به سؤال زیر پاسخ داده خواهد شد:

ل

آیا عملکرد خانواده و باورهای هوشي بر خالقیت دانش آموزان متوسطه دوم تأثیر دارد؟

فرد
یو
سازم
انی
بر

بدین منظور سؤاالت فرعي پژوهش به شرح ذیل است:
 آیا عملکرد خانواده بر خالقیت دانش آموزان متوسطه دوم تأثیر دارد؟
 آیا باورهای هوشي بر خالقیت دانش آموزان متوسطه دوم تأثیر دارد؟
 آیا عملکرد خانواده بر باورهای هوشي دانش آموزان متوسطه دوم تأثیر دارد؟

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Jalongo

پژوهش حاضر توصیفي -پیمایشي و از نظر هدف ،کاربردی است .حجم جامعه ،کلیه
دانش آموزان متوسطه دوم شهر بابل در بخش بندپي غربي به تعداد  785تن بوده که با روش
نمونهگیری طبقه ای تصادفي بر حسب پایه تحصیلي و مطابق با فرمول کوکران تعداد  260تن
به عنوان نمونه انتخاب شد (جدول شماره  .)1ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق،
پرسشنامه استاندارد عملکرد خانواده ( )FADاست که به همت اپشتین ،بالدوین و
بیشاب ) 1980(1تهیه شده است و هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک
مستر است .این الگو خصوصیات ساختاری ،شغلي و تعاملي خانواده را معین مي سازد و شش
بعد از عملکرد خانواده شامل حل مشکل ،نقش ها ،همراهي عاطفي ،ارتباط ،آمیزش عاطفي
و کنترل رفتار را مشخص مي کند .این آزمون پس از تهیه توسط اپشتین ،بالدوین ،بیشارب
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در سال  1983بر روی یک نمونه  503تني اجرا شد .دامنه آلفای زیرمجموعه های آن بین

تأثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خالقیت دانش آموزان

روش پژوهش

 0/72و  0/92است که حاکي از همساني دروني نسبتاً خوب آن است .محاسبه اعتبار  FADبرر
نیز نشان داد که این آزمون توانسته اعضای خانواده های غیر بالیني و خانواده های بالیني را سی

در هفت خرده مقیاس خود از یکدیگر متمایز سازد .نتایج پژوهش مذکور در سطح 0/001

تأث

یر

معنادار بود .در ایران نیز در پژوهش میر عنایت ( )1378ضرایب آلفای خرده مقیاس ابزار

عوام

سنجش خانواده را از  0/72تا  0/92به دست آورد که از همساني دروني نسبتاً خوبي

ل

برخوردار است .در پژوهش امیني ( )1379ضرایب آلفای کل مقیاس و خرده مقیاس های

فرد

حل مشکل ،ارتباط ،نقش ها ،همراهي عاطفي ،آمیزش عاطفي ،کنترل رفتار و عملکرد کلي

یو

به ترتیب ،0/65 ،0/64 ،0/72 ،0/38 ،0/61 ،و  0/81گزارش شده است (پیری و اسدیان ،سازم
انی

 .)1390در این پژوهش نیز روایي آن با استفاده از روایي محتوا و نظر متخصصان تأیید شد.

برای سنجش با ورهای باهوشي ،پرسشنامه استاندارد پنج گزینه ای باورهای هوشي دوپي را و

بر
خالق
یت

1 . Epstein, Baldwin, & Bishop

مدیرا
ن
….
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مارینه )2005( 1با دو مؤلفه نظریه ثابتي/ذاتي هوش و نظریه افزایشي هوش در  9گویه
استفاده شد .ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده برای خرده مقیاسهای باور هوشي
ذاتي و افزایشي به ترتیب برابر با  0/72و  0/73است که حاکي از پایایي مناسب این خرده
مقیاسها است ( ذبیحي حصاری و غالمعلي لواساني .)1393 ،روایي آن نیز از با استفاده
روایي محتوا تأیید شد و جهت سنجش خالقیت ،پرسشنامه استاندارد خالقیت تورنس
( )1979حاوی  60گویه در  4مؤلفه ی سیالي ،ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط با طیف لیکرت
بوده است و پایایي و روایي محتوایي آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته است .با استفاده
از روش بازآزمایي ضریب پایایي بخش سیالي  ،0/85ابتکار  ،0/82انعطاف پذیری  0/84و
بسط  0/80به دست آمده است.
جدول  .1فراواني جامعه آماری و نمونه آماری
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پایه

تعداد جامعه

درصد

تعداد نمونه

برر

اول

334

%42

109

سی

دوم

0

0

0

تأث

سوم

311

40%

104

یر

چهارم

140

%18

47

جمع

785

%100

260

عوام
ل
فرد

برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از دو روش آمار توصیفي و آمار استنباطي با آزمونهای

یو

کولموگروف اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده ها و رگرسیون تک متغیره و چند

سازم

متغیره جهت آزمون سؤاالت پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس 2بهره گرفته شد.

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

یافته های پژوهش
یافته های توصيفي:
1 . Dupeyrat & Marian
2 . SPSS

درصد از پاسخگویان را دانش آموزان پسر و  54درصد را دانش آموزان دختر تشکیل مي-
دهند .توزیع فراواني دانش آموزان بر حسب سن نشان داد که بیشتر پاسخگویان در سن 18
سالگي( 33درصد) و کمترین آن در سن  16سالگي( 18درصد) بوده اند .همچنین توصیف
متغیرهای پژوهش نشان داد متغیر عملکرد خانواده دارای میانگین  149/992و انحراف معیار
 17/422است .متغیر باورهای هوشي دارای میانگین  53/553و انحراف معیار  5/243و متغیر
خالقیت دارای میانگین  76/703و انحراف معیار  6/945است.
یافته های استنباطي:

جهت بررسي و آزمون نرمال بودن توزیع دادهها ،از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
استفاده شده که نتایج در سطح اطمینان  %95و خطای اندازهگیری آلفا برابر با  ،0/05سطح
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معناداری برای همه متغیرها بیشتر از  0/05محاسبه شده است .بنابراین دادهها از توزیع نرمال

تأثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خالقیت دانش آموزان

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکي از آن است در نمونه آماری مورد بررسي46 ،

پیروی ميکنند و جهت تجزیه و تحلیل استنباطي دادهها ،استفاده از آزمونهای آماری برر

سی

پارامتریک مجاز است.
جهت بررسي سؤ ال اصلي پژوهش از آزمون رگرسیون چند متغیره مطابق جدول شماره 2
استفاده شد:
متغیرهای مستقل

مقدار

سطح

ضریب

آزمون

معناداری

همبستگي

تعیین

ثابت
عملکرد خانواده
باورهای هوشي

71/464

0/001

0/594

0/352

یر

عوام

جدول  .2نتایج آزمون رگرسیون در سوال اصلي
ضریب

تأث

سطح

بتا

تي

-

6/00

0/0001

0/301

5/922

0/001

0/460

9/058

0/001

معناداری

ل
فرد
یو
سازم
انی

مطابق جدول شماره  ، 2با توجه به اینکه سطح معناداری آماره آزمون ،کوچکتر از  0/05و بر
خالق

سطح معناداری برابر با  0/001محاسبه شده ،حاکي از اعتبار مدل رگرسیون مورد نظر است.
مطابق یافته این جدول؛ چون در سطح اطمینان  %95و خطای اندازهگیری آلفا برابر با ،0/05

یت
مدیرا
ن
….
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سطح معناداری برای برای متغیرهای (عملکرد خانواده و باورهای هوشي) کمتر از 0/05
محاسبه شده است لذا با  95درصد اطمینان ميتوان نتیجه گرفت که «عملکرد خانواده و
باورهای هوشي بر خالقیت دانش آموزان متوسطه دوم تأثیر مثبت و معناداری دارد» .همچنین
مقدار ضریب تعیین نشان ميدهد که حدود  35درصد از تغییرات نمره خالقیت دانشآموزان
توسط عملکرد خانواده و باورهای هوشي تبیین شده است .نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان
ميدهد که :باورهای هوشي با ضریب بتا  0/460بیشترین تأثیر را بر خالقیت دانشآموزان
دارد.
جهت بررسي سؤاالت فرعي پژوهش از آزمون رگرسیون تک متغیره مطابق جداول
شماره  4 ،3و  5استفاده شد:
جدول .3نتایج آزمون رگرسیون در سوال شماره یک
متغیرهای مستقل
ثابت
عملکرد خانواده

مقدار

سطح

ضریب

ضریب

آزمون

معناداری

همبستگي

تعیین

46/127

0/001

0/389

0/152

تأث

ل
فرد
یو

بتا

تي

-

15/475

0/001

0/389

6/792

0/001

معناداری

جدول  .4نتایج آزمون رگرسیون در سوال شماره دو

یر
عوام

سطح

مقدار آزمون

متغیرهای مستقل
ثابت

95/193

باورهای هوشي

سطح

ضریب

ضریب

معناداری

همبستگي

تعیین

0/001

0/519

0/27

سطح

بتا

تي

-

10/513

0/001

0/519

9/757

0/001

معناداری

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

جدول  .5نتایج آزمون رگرسیون در سوال شماره سه
متغیرهای

مقدار

سطح

ضریب

ضریب

مستقل

آزمون

معناداری

همبستگي

تعیین

ثابت

9/375

0/002

0/187

0/035

بتا

تي

-

16/229

سطح
معناداری
0/001

خانواده

مطابق جدول شماره 3؛ با توجه به اینکه سطح معناداری آماره آزمون ،کوچکتر از 0/05
و سطح معناداری برابر با  0/001محاسبه شده ،حاکي از اعتبار مدل رگرسیون مورد نظر
است .مطابق یافته این جدول ،چون در سطح اطمینان  %95و خطای اندازهگیری آلفا برابر با
 ،0/05سطح معناداری برای عملکرد خانواده کمتر از  0/05محاسبه شده است لذا با 95
درصد اطمینان ميتوان نتیجه گرفت که؛ «عملکرد خانواده بر خالقیت دانش آموزان متوسطه
دوم تأثیر مثبت و معناداری دارد» .همچنین مقدار ضریب تعیین نشان ميدهد که حدود 15
درصد از تغییرات نمره خالقیت دانشآموزان توسط عملکرد خانواده تبیین شده است.
همچنین مطابق جدول 4؛ با توجه به اینکه سطح معناداری آماره آزمون ،کوچکتر از 0/05
مطابق یافته این جدول ،چون در سطح اطمینان  %95و خطای اندازهگیری آلفا برابر با ،0/05
سطح معناداری برای باورهای هوشي کمتر از  0/05محاسبه شده است لذا ميتوان نتیجه
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سطح معناداری برابر با  0/001محاسبه شده ،حاکي از اعتبار مدل رگرسیون مورد نظر است.

تأثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خالقیت دانش آموزان

عملکرد

0/187

3/062

0/002

برر

سی
تأث

گرفت که « باورهای هوشي بر خالقیت دانش آموزان متوسطه دوم تأثیر مثبت و معناداری یر

دارد» .همچنین مقدار ضریب تعیین نشان ميدهد که حدود  27درصد از تغییرات نمره عوام

خالقیت دانشآموزان توسط باورهای هوشي تبیین شده است .جدول شماره  5نیز حاکي از

ل

اعتبار مدل رگرسیون مورد نظر است .مطابق یافته این جدول ،سطح معناداری آماره آزمون،

فرد

کوچکتر از  0/05سطح معناداری برابر با  ،0/002محاسبه شده ،چون در سطح اطمینان %95
و خطای اندازهگیری آلفا برابر با  ،0/05سطح معناداری برای عملکرد خانواده کمتر از 0/05

یو
سازم
انی

محاسبه شده است لذا ميتوان نتیجه گرفت که؛ «عملکرد خانواده بر باورهای هوشي دانش بر

آموزان متوسطه دوم تأثیر مثبت و معناداری دارد» .همچنین مقدار ضریب تعیین نشان ميدهد

خالق
یت
مدیرا
ن
….
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که حدود  3درصد از تغییرات نمره باورهای هوشي دانشآموزان توسط عملکرد خانواده
تبیین شده است.

بحث و نتيجه گيری
بدون شک خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خالقیت دارد.
خانوادهها باید شرایط الزم جهت فعالیتهای متنوع برای کودکان را فراهم نموده و فرصت
های الزم را برای سؤال کردن ،کنجکاوی و کشف محیط به کودکان بدهند .در کنار
خانواده ،مدرسه نیز نقش بسیار مهمي در شکوفایي خالقیت های کودکان دارد .همچنین در
این میان ،عوامل دیگری همچون باورهای هوشي دانش آموزان نیز بر خالقیت آن ها
تأثیرگذار است .باورهای هوشي جزو همان خصوصیات مهم و اساسي است که مي تواند
عاملي در جهت افزایش و یا کاهش توانمندی دانش آموزان گردند .بررسي سؤال اول

سی

پژوهش نشان داد که عملکرد خانواده بر خالقیت دانش آموزان متوسطه دوم تأثیر مثبت و

تأث

معناداری دارد .یافتههای پژوهش حاضر با یافته های پژوهش مارینا و همکاران( )2015که

یر

همگي مؤید رابطه و همبستگي مثبت بین عملکرد خانواده و خالقیت است،همخواني

عوام

دارد .در مورد نتایج به دست آمده و همبستگي مثبت بین مؤلفه های عملکرد خانواده و

ل
فرد
یو
سازم

خالقیت دانش آموزان ،باید ذکر کرد که اغلب روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت
اعتقاد دارند که مهر و محبت والدین زمینهساز بروز یادگیری و بسیاری از رفتارهای سازنده و
مفید در کودک است .مازلو اعتقاد دارد که پایههای خودشکوفایي فرد در آینده بر نشانههای

انی

محبت قرار دارد .کسب محبت در خانواده منجر به ایجاد احساس عاطفي مثبت و بروز

بر

رفتارهای ابتکاری و خالقانه در کودک ميشود .همچنین نتیجه آزمون رگرسیون در سنجش

خالق

سؤ ال دوم پژوهش نشان داد که باورهای هوشي بر خالقیت دانش آموزان متوسطه دوم تأثیر

یت
مدیرا
ن
….

مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر ،هر چه برخورداری فرد از باورهای هوشي بیشتر

های تحقیق پور آتشي ،رضوان فر و حسیني( ،)1393زارع و رستگار ( ،)1393قنبری زرندی
( ،)1388زرگر و جهرمي ( ،)2011اردوغان و سیگ دم( )2015و آیجریم ،آناستازیا و
زوخارا ( )2016که همگي مؤید رابطه و همبستگي مثبت بین باورهای هوشي و خالقیت
است،همخواني دارد .همچنین این نتیجه به نوعي در راستای تحقیق ساالورا و همکاران
( )2017است که نشان داد هوش هیجاني بر خالقیت دانش آموزان تأثیرگذار است .در مورد
نتایج به دست آمده و همبستگي مثبت بین مؤلفه های باورهای هوشي و خالقیت دانش
آموزان باید ذکر کرد که محققان ضمن تأیید این مطالب اظهار مي دارند که داشتن حداقلي
از هوش برای خالقیت ضروری به نظر مي رسد .بررسي های انجام شده نشان مي دهد افراد
باهوش باالتر از حد متوسط معموالً در آزمون های خالقیت نمره های باالیي مي گیرند.
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نتیجه سنجش سؤال سوم پژوهش نیز نشان داد عملکرد خانواده بر باورهای هوشي دانش

تأثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خالقیت دانش آموزان

باشد خالقیت آن ها نیز در سطح باالتری قرار مي گیرد .یافتههای تحقیق حاضر با یافته

آموزان متوسطه دوم تأثیر مثبت و معناداری دارد .یافته های تحقیق حاضر با یافته های

برر

تحقیق آسوده و همکاران ( )2011که مؤید رابطه و همبستگي مثبت بین عملکرد خانواده و

سی

باورهای هوشي دانش آموزان است همخواني دارد .در تبیین این فرضیه ميتوان گفت که

تأث
یر

خانواده یکي از مهم ترین نهاد های هر جامعه ،بخصوص در جامعه ایران محسوب مي شود.

عوام

اندازد .نتیجه آزمون رگرسیون چندمتغیره هم نشان داد که «عملکرد خانواده و باورهای

فرد

هوشي بر خالقیت دانش آموزان متوسطه دوم تأثیر مثبت و معناداری دارد» .همچنین مقدار

یو

هر گونه عاملي که منجر به تهدید بر نهاد خانواده شود سالمت جامعه را نیز به خطر مي -ل

ضریب تعیین نشان ميدهد که حدود  36درصد از تغییرات نمره خالقیت دانشآموزان سازم
انی

توسط عملکرد خانواده و باورهای هوشي تبیین شده است .نتایج نشان داد باورهای هوشي

بیشترین تأثیر را بر خالقیت دانشآموزان دارد.

بر
خالق

به طور کلي ،نتایج پژوهش نشان داد عملکرد خانواده و باورهای هوشي بر خالقیت دانش یت

آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بابل در بخش بندپي تأثیرگذار است و با توجه به نتایج

مدیرا
ن
….
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تحلیل رگرسیون چند متغیره ،باورهای هوشي بیشترین تأثیر را بر خالقیت دانشآموزان
داشت و نتیجه مطالعه نشانگر اهمیت باورهای هوشي در امر فرزندپروری است .طبق الگوی
نظری انگیزش پیشرفت ،باورهای افراد عمدهترین و اصلي ترین تعیینگرهای رفتارهای
پیشرفت هستند .انتظارات افراد برای موفقیت و ادراک آنها از توانایي انجام تکالیف
مختلف نقش عمده ای در انگیزش و رفتاردارند .دوئک ( )1999مي گوید باورهای ما
هستند که به دنیای اطرافمان سازمان مي دهند .به تجربیات ما معنا مي دهند و به طور
کلي سیستم رفتاری و معنایي هر فرد را تشکیل مي دهند .در پایان پیشنهاد مي شود که با
توجه به مهم بودن و تأثیرگذاری باورهای هوشي و با توجه به تأثیر آن در مسیر زندگي،
نه تنها مدیران و مشاوران و معلمان مدارس ،بلکه تمام مجریان تعلیم و تربیت از جمله
خانواده ها؛ در وهله اول به خودسازی و افزایش معلومات و اطالعات خود و تحقیق و
پژوهش در حیطه هوش اهمیت دهند و در وهلۀ دوم به انتقال و رشد صحیح این هوش
به صورت علمي و دقیق وقت بگذارند .همچنین با توجه به تأثیر مثبتي که متغیر عملکرد
خانواده برخالقیت دانش آموزان مي گذارد به مشاوران و درمانگران حوزه خانواده پیشنهاد
مي شود با برگزاری کالسهای آموزشي و تربیتي ،والدین را از تأثیر این متغیر و پیامدهای

یر

آن ها برخالقیت فرزندانشان آگاه تر کنند .از آنجایي که نقش تحصیالت والدین و جو

عوام

عاطفي حاکم بر خانواده ،استفاده از امکانات تفریحي و رفاهي سالم ،ایجاد فضای سالم و

ل

رواني در مدارس وتوجه به عالیق و استعدادهای دانشآموزان عوامل مهمي در خالقیت

فرد
یو
سازم

دانشآموزان است بنابراین توجه به عوامل مذکور مورد توجه خانواده ها و مدارس قرار
گیرد .ایجاد نمودن روحیه پژوهش در دانشآموزان و ایجاد انگیزه ،ابتکار و تشویق

انی

دانش آموزان به فعالیت های غیر کالسي و طرح موضوعات جدید توسط خانواده ها نیز مي

بر

تواند در خالقیت دانش آموزان تأثیرگذار باشد.

خالق
یت
مدیرا
ن
….

(کد )20821212952006 :است .نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از همکاری و مساعدت
کارکنان آموزش و پرورش بابل در بخش بندپي و همه عزیزاني که در این پژوهش ما را یاری
نمودهاند ،سپاسگزاری نمایند.
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