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 در نوجوانان   گر هوش و دانشو خالقیت براساس نقش میانجی  های تفکرسبکساختاری بین    روابط تبیین  

 3، بهشته نیوشا*2، مهرداد ثابت1مرضیه دهقانپور فراشاه

 چکیده: 

شود که بر  اطالعات را موجب میا در سبک پردازش  نههای آموجب تفاوت  های تفکرسبکهای فردی افراد در  تفاوت:  مقدمه

و خالقیت براساس    های تفکرسبکاین پژوهش تبیین رابطه ساختاری بین    دفه  .شان اثرگذار استو هوش  نهامیزان دانش آ

 بود. گر هوش و دانشنقش میانجی

آموزان مقطع متوسطه  دانشنفر از    300پژوهش حاضر یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه شامل    :پژوهش  روش

های گردآوری شده، به کمک  چگونگی برازش مدل با داده  ای انتخاب شدند.طبقه  – دوم شهرستان کرج است که به روش تصادفی

برآورد بیشینه احتمال مورد بررسی قرار      24نسخه    AMOSافزار  یابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم مدل روش تحلیل

 گرفت.

)ها  یافته دانش  میانجیگری  با  تفکر هنجاری و خالقیت  بین سبک  داد ضریب مسیر  نشان  پژوهش حاضر  نتایج   :05/0>p  ،

051/0=β  معنادار است. در مقابل ضریب مسیر بین سبک تفکر مولد و خالقیت با میانجیگری دانش    05/0( مثبت و در سطح

همچنین ضریب مسیر بین سبک تفکر مولد و خالقیت با میانجیگری هوش  (. p  ،006/0=β>05/0معنادار نبود )  05/0در سطح  

(05/0>p  ،068/0=β  سطح در  و  مثبت  با   0/ 05(  خالقیت  و  هنجاری  تفکر  سبک  بین  مسیر  ضریب  مقابل  در  بود.  معنادار 

 (.  p ،055/0=β>05/0معنادار نبود ) 05/0میانجیگری هوش در سطح 

های تفکر مولد و هنجاری با خالقیت را اد که دو متغیر هوش و دانش رابطه بین سبکبه طورکلی، نتایج نشان د:  گیری  نتیجه

 کند.  میانجیگری می

 هوش  های تفکر،سبک یت، دانش، خالق: هاکلیدواژه
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 مقدمه: 

اندیشه فارغ نبوده و با نیروی تفکر صحیح توانسته های بارز انسان قدرت اندیشه است. در طول زندگی خویش هرگز از  ویژگی

های انسان در گرو اندیشه بارور، پویا و مؤثر  ترتیب همه پیشرفتاست به حل مسائل پرداخته و رشد و تعالی و نایل شود. بدین

نگری، ابتکار و حل مسئله انسان به آینده  1های اندیشه انسان، تفکر خالق است. خالقیتترین جلوهترین و عالیاوست. از پیچیده

های گذشته بر فعال  (. خالقیت یکی از عواملی است که با یادگیری ارتباط نزدیک دارد. نظام آموزشی در سال1کند )کمک می 

هدف از فعال کردن فراگیران، پرورش خالقیت آنان است. خالقیت یک   کردن یادگیرندگان در امر یادگیری تأکید کرده است.

و ذهنی است که در طول زندگی انسان همواره به منزله نیازی عالی در تمامی ابعاد مطرح بوده است و افرادی    فعالیت فکری

دهی دانش و اطالعات خواهند بود. در واقع هدف عمده تمامی نهادهای آموزشی و  مهارت برخوردارند، قادر به سازمان از این که

ها، مسئولیتی سنگین بر دوش  یابی به این هدفاست. روشن است برای دستپرورشی ایجاد توانایی خالقیت در دانش آموزان  

  هاییقضاوت  و هاحلراه عقاید، گسترش و توسعه خالقیت، تعریف، در (.2گیرد )ویژه آموزش و پرورش قرار میمراکز آموزشی به

  توانایی  معنی به را خالقیت. باشد مطلوب و مناسب موقعیت، به توجه  با دوم درجه در و  باشد  بدیع و تازه اول درجه در که است

  طرق   از  چیزها  دیدن  جدید،  ارتباطات  کردن  برقرار  و  هاایده  بین  پیوستگی  ایجاد  یا  فرد  به  منحصر  روش  یک  در  ها ایده  ترکیب

 (. 3) دانندمی مسائل جدید تعریف و  جدید

ها  ها، ایدهها و تجزیه و تحلیل آنتصویرکشیدن مسایل و پدیدهتواند با بهکه می  نندداخالقیت را نوعی توان و مهارت ذهنی می 

فرد برای برقراری ارتباط  ای منحصربهشیوه ها بهخالقیت عبارت از توانایی تلفیق ایده.  های جدید و غیرمعمول بیافریندحلو راه

  عناصر  اطالعات،  در  شکاف  مسایل،  مشکالت،  کردنحس  فرآیند  را  ( خالقیت5تورنس )  (.4)  های مختلف استهغیرمعمول بین اید

 تجدیدنظرکردن  ها، فرضیه   و   هاحدس  این  آزمودن  و  ارزیابی  نواقص،  این  درباره  سازیفرضیه   و  زدنحدس  ناجور،  چیزهای  شده،گم

 ( سیالی:1داند:  می زیر  اصلی عامل چهار را ترکیب (. خالقیت5داند. تورنس )می  نتایج  انتقال  باالخره  و  هاآن  آزمودن  دوباره  و

 و ایده های نو تولید استعداد ابتکار: یعنی  (3جزئیات،   به توجه ( بسط: یعنی استعداد2فراوان،   هایایده تولید استعداد یعنی

 گوناگون.  بسیار هایروشیا  هاایده تولید استعداد پذیری یعنی( انعطاف4و  غیرمعمول

خالقیت بستگی به سه متغیر دارد که هر (،  6، شخصیت و سبک تفکر )2سه عامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری وجود دارد: هوش

دهنده شناخت شامل  شوند. این متغیرها، شناخت، محیط و شخصیت هستند. عوامل تشکیلکدام به عوامل متعددی تقسیم می

شوند. این در  رهای محیطی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی و تحصیالت تشکیل میو متغی  خرد استهوش و  

نفس، ابتکار و انگیزه نیز روی خالقیت تاثیر دارند. در حقیقت خالقیت تعامل های شخصیتی مانند اعتمادبهحالی است که صفت 

محصول قابل درکی را که هم جدید و هم مفید است در زمینه وسیله آن فرد یا گروه، میان استعداد، فرآیند و محیط است که به

های تفکر،  سبک  (.8شود )هوش به معنای توانایی یادگیری، استدالل و ادراك تعریف می  (.7)کنند  شده تولید میاجتماعی تعریف

افکار خود معنا و مفهوم دهد.  افراد را تحت تأثیر قرار می  3و دانش رسد میزان هوشعاملی که به نظر می افراد به  زمانی که 

دهند، در واقع دانش  های غیرمعنادار را سازمان بندی کرده و در طبقات مختلف جای میبخشند و به نوعی اطالعات و دادهمی

 (. 10کند )رفتار افراد کمک می و پیش بینیادراك شده  های فردیتفاوت به درك و فهمدانش   (، 9) کنند کسب می

سزایی در این  ها برای ایجاد نوآوری الزم هستند اما سبک تفکر نقش بهها و انگیزه( عوامل متعددی همچون توانایی11فورد )

دارد.   دانشجویان  زمینه  تربیت  آموزان  امروزه  دانش  دانشگاهو  نوآور در  و  و  خالق  و شناسایی  مدارسها  دارد  اهمیت  بسیار   ،

 
1. creative 
2. intelligence 
3. knowledge 
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 1های تفکر (. سبک12)  رودهای تفکر افراد از عوامل مهم و کلیدی برای ایجاد خالقیت و شناخت افراد خالق به شمار میسبک

 ترجیح  افراد  کهاین.  تحصیلی موردتوجه قرارگیرند  هایدر موقعیت  ویژه  به  تغییرپذیری مهم  از منابع  یکی  عنوان  توانند بهمی

  و عمل  اندیشند می  خوب  حد   چه  تا   اندازه اینکه  به   تواندمی  نمایند،  رفتار  معین   شرایط  در  چگونه  و   بیندیشند   چگونه  دهند، می

 (. 13باشد ) اهمیت حائز کنند، می

های  های تفکر نامگذاری کرده است. الگوی سبک( شیوه های متفاوت افراد در پردازش اطالعات را به عنوان سبک 14استنبرگ ) 

و    7، جرگه ساالر6، پایور ساالر5؛ چهار شکل فرد ساالر4و قضاوتگر  3اجرایی  ،2گذار( شامل سه کارکرد قانون14)تفکر استنبرگ  

است. در   14کارو محافظه 13و دو گرایش آزاد اندیش  12و برون نگر  11؛ دو گستره درون نگر10و جز نگر  9؛ سطوح کلی نگر8ناساالر 

های یادگیری، تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی رابطه  ( نتایج نشان داد سبک15قاضی وکیلی و همکاران )  این راستا، در پژوهش 

های تفکر و میانگین نمرات رابطه وجود دارد و  ( در پژوهشی نشان دادند بین سبک16معناداری وجود دارد. برناردو و همکاران )

 رفت تحصیلی مرتبط است.های تفکر با پیشسبک

افراد در  رسد تفاوت نگاهی به مطالب فوق به نظر میبا   ا در سبک پردازش نههای آموجب تفاوت  های تفکرسبکهای فردی 

شان اثرگذار است و براین اساس شاید بتوان مدلی را طراحی کرد. و هوش  نهاشود که بر میزان دانش آاطالعات را موجب می

 بود.  گر هوش و دانشو خالقیت براساس نقش میانجی های تفکرسبکپژوهش تبیین رابطه ساختاری بین این   دفبنابراین ه

 

 : روش پژوهش

آماری کلیه دانشمشاهده  –پژوهش حاضر یک طرح توصیفی   از نوع همبستگی است. جامعه  آموزان دختر و پسر مقطع ای 

به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه   1397-98دهند که در سال تحصیلی  متوسطه دوم )ریاضی، تجربی و انسانی( تشکیل می

که به روش نمونه برداری تصادفی    نفر پسر( است  146نفر دختر و    154آموزان مقطع متوسطه دوم )نفر از دانش  300شامل  

 شامل:  پژوهش  های مورد استفاده در اینابزار ای انتخاب شدند.چند مرحله

ارزیابی خالقیت در چندین سطح 17لی فنگ ژانگ و رابرت استرنبرگ )  آزمون خالقیت ژانگ و استرنبرگ: ( پرسشنامه 

آموزان خالق این مقیاس را تهیه شده است. سیستم های دانشمختلف در دانشگاه هنگ کنگ و توفیکس به منظور ارزیابی قابلیت

MAC  ،6  انگیزه و    گیرند )هوش و اطالعات، علم، نحوهمنبعی که مردم برای سنجش خالقیت در نظر می تفکر، شخصیت، 

 
1. thinking styles 
2. legislative 
3. executive 
4. judicial 
5. monarchic 
6. heirarchic 
7. oligarchic 
8. anarchic 
9. global 
10. local 
11. internal 
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دختران( به )یکی برای سنجش پسران و یکی برای سنجش   MAC گیرد. دو قالب نمونهمحیط( به هنگام ارزیابی در نظر می

آموزان چینی اختصاص داده شده است. در کل نتایج این تحقیق به شدت از نظریه  دختر( از دانش  150پسر و    120مورد )  270

 کند. گذاری خالقیت حمایت میسرمایه

  کامالا   از  کرتیل  ی ط  کی  در  که  است  سؤال  36  یدارا  1997های تفکر استنبرگ  پرسشنامه سبک  : های تفکرپرسشنامه سبک

ضاوت  ق  تفکر  سبک  ،یاجرائ  تفکر  سبک  گذار،قانون  تفکر  سبکهای  و خرده مقیاس  شودیم  گذارینمره  موافقم   کامالا   تا  مخالفم

 تفکر سبک  و  گرادرون  تفکر  سبک  کار، محافظه  تفکر  سبک  ش، یاند   آزاد  تفکر  سبک  ، نگر  جز  تفکر  سبک  نگر، کل تفکر  سبک  ،گرا

ارزیابی  برون را مورد  را در دامنه18کوچ )دهد. بلک و مکقرار میگرا  آلفای کرونباخ  ابزار  این  برای  از  (  و    84/0تا    67/0ای 

بخش گزارش کردند. پورآتشی و زمانی  ها با یکدیگر را به عنوان شاخصی از روایی ابزار رضایتمقیاسهمبستگی درونی خرده

های مربوط به ها یافتهگزارش کردند. در پژوهش آن  74/0تا    92/0ی از  ا ( برای این ابزار ضرایب آلفای کرونباخ را در دامنه19)

 های تفکر بود.تحلیل عاملی تأییدی تأییدکننده روایی سازه پرسشنامه سبک

گویند( یا  های ریون می( )که بیشتر آن را ماتریس20های پیشرونده ریون ): آزمون ماتریسآزمون ماتریس پیشرونده ریون

اختصار   آزمونRPMبه  استفاده قرار می هایاست که معموالا در زمینه 1زبانی  -های غیر، مجموعه  این  آموزشی مورد  گیرد. 

مون بهره هوشی  شود. آزکار گرفته میعنوان بخشی از هوش عمومی بهسؤالی، برای سنجش استدالل انتزاعی افراد به 60آزمون 

سؤال   60سال به باال طراحی شده است. ساختار این آزمون از    5ترین و مشهورترین آزمونی است که برای بازه سنی  ریون متداول

شود و ترتیب چیدمان دشواری سؤاالت از آسان گزینه( به آن پاسخ داده می  8-6ای )تشکیل شده که به صورت پاسخ چند گزینه

شناخته   "2عامل هوش عمومی اسپیرمن "زمون هوش استداللی و هوش عمومی آزمون دهنده را که با عنوانبه سخت است. این آ

 کند. گیری میشود، اندازهمی

 گیرد.گیری دانش مورد استفاده قرار میآموزان برای اندازه در این پژوهش، معدل پیشرفت تحصیلی دانش

 

 :هایافته

دانش آموز پسر مقطع متوسطه دوم حضور داشتند که میانگین و انحراف استاندارد   146دانش آموز دختر و    154در این پژوهش  

نفر در رشته   74نفر در رشته ریاضی،    80بود. منطبق بر اظهارات شرکت کنندگان    89/0  ±  93/16سنی آنان به ترتیب برابر با  

  89نفر از شرکت کنندگان در پایه یازدهم و    211ی مشغول به تحصیل بودند. و در نهایت  نفر در رشته علوم انسان  146تجربی و  

 در پایه نفر دوازدهم مشغول به تحصیل بودند. 

میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین سبک تفکر مولد )تفکر قانونی، قضائی، سلسله مراتبی، کلی و آزاد اندیش(،  

اجرایی، جزئی، محافظه کار و سلطنتی(، هوش، دانش و مؤلفه های خالقیت )کالمی، تفسیر تصایر و   )تفکر سبک تفکر هنجاری

 تکمیل تصاویر( را نشان می دهد. 

در این پژوهش مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها از طریق بررسی مقادیر کشیدگی و چولگی و مفروضه همخطی بودن ازطریق  

متغیرهای پیش بین مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به این که   4( و ضییریب تحملVIF)  3واریانسعامل تورم بررسییی مقادیر  

ضییریب تحمل و تورم    مقادیربود و از سییوی دیگر   ± 2شییاخص های چولگی و کشیییدگی همه متغیرهای پژوهش در محدود  

 
1. verbal 
2. Spearsman’s g 
3. variance inflation factor 
4. tolerance 
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ه گیری شییید که بودند، بنابراین چنین نتیج 10و کوچک تر از   1/0واریانس مربوط به متغیرهای پیش بین به ترتیب بزرگتر از  

گفتنی اسیت که ارزیابی دو مفروضیه نرمال بودن توزیع داده ها و همخطی بودن در بین داده های پژوهش حاضیر برقرار اسیت. 

نشییان داد که توزیع داده های چند متغیری نرمال   «1(D) فاصییله مهلنوبایس»مقادیر کشیییدگی و چولگی اطالعات مربوط به 

 بود. -315/0و  728/0به ترتیب برابر با  کشیدگی مربوط به اطالعات فاصله مهلنوبایس  مقادیر چولگی و  است. زیرا که 

 2و براورد بیشینه احتمال AMOS 24.0پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار  منظور آزمون مدل اندازه گیری

(ML  انجیام )  01/0اسیییت )معنیادار   01/0شییید و نتیایج نشیییان داد، منطبق بر انتظیار شیییاخص مجیذور کیای در سیییطح>p  ،

77/108(=51=df  )2 این نتیجه بیانگر عدم برازش مدل با داده های گردآوری شییده بود. چون شییاخص مجذور کای تحت .)

ریشه خطای فت و مالحظه شد که همه آنها شامل تاثیر حجم نمونه قرار دارد، دیگر شاخص های برازندگی مورد بررسی قرار گر

  5تعدیل شیده  شیاخص نکویی برازش(،  GFI=946/0) 4شیاخص نکویی برازش(،  RMSEA=062/0) 3میانگین مجذورات تقریب

(918/0=AGFI  و )6شیییاخص برازش تطبیقی  (942/0=CFI  .از برازش قیابیل قبول میدل بیا داده هیا حمیاییت می کنید ) جیدول 

 متغیرهای مکنون نشان می دهد.  ینشانگرها، خطای استاندارد و نسبت بحرانی را برای هر یک از بار عاملی  1شماره 

 : پارامترهای مدل اندازه گیری در تحلیل عاملی تأییدی 1جدول 

 b β SE t گر نشان  - متغیر مکنون

   783/0 1 تفکر قانونی   - تفکر مولدسبک  

 60/10** 090/0 650/0 950/0 تفکر قضائی   - سبک تفکر مولد

تفکر سلسله    - سبک تفکر مولد

 مراتبی 

094/1 697/0 096/0 **37/11 

 36/9** 097/0 576/0 905/0 تفکر کلی   - سبک تفکر مولد

تفکر آزاد   - سبک تفکر مولد

 اندیش

144/1 727/0 097/0 **83/11 

تفکر   - سبک تفکر هنجاری 

 اجرائی 

1 572/0   

 30/8** 140/0 663/0 161/1 تفکر جزئی  - سبک تفکر هنجاری 

تفکر   - سبک تفکر هنجاری 

 محافظه کار 

525/1 846/0 171/0 **92/8 

 
1. Mahalanobis distance (D) 
2. Maximum Likelihood 
3. Root Mean Square Error of Approximation 
4. Goodness of fit index 
5. Adjusted Goodness Fit Index 
6. Comparative fit index 
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تفکر   - سبک تفکر هنجاری 

 سلطنتی 

799/0 587/0 104/0 **66/7 

   619/0 1 خالقیت کالمی   - خالقیت

 96/5** 038/0 484/0 227/0 تکمیل تصاویر   - خالقیت

 14/6 141/0 742/0 865/0 صاویر **تفسیر ت  - خالقیت

 01/0> P**  

تثبت شده، بنابراین    1نکته: بارهای عاملی استاندار نشده مربوط به نشانگرهای تفکر قانونی، تفکر اجرایی و خالقیت کالمی با عدد  

 بحرانی آنها محاسبه نشده است. خطای استاندارد و نسبت 

نشان می دهد که روابط بین عامل ها و نشانگرهای مربوط به آنها معنادار و در جهت مورد انتظار است. باالترین بار    1  جدول

( متغیر مکنون تفکر هنجاری و پایین ترین بار عاملی متعلق به نشانگر  β=846/0)  عاملی متعلق به نشانگر تفکر محافظه کار

  32/0( متغیر مکنون خالقیت بود. بدین ترتیب با توجه به این که بارهای عاملی همه نشانگرها باالتر از  β=484/0یل تصاویر )تکم

 بوده و بنابراین همه آنها از توان الزم برای اندازه گیری متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردار بودند. 

دیگر شاخص ها از برازش قابل قبول مدل ساختاری اولیه با داده های   CFI نتایج تحلیل نشان داد به استثنای شاخص برازندگی

=  081/0و    2  ،95/2=df/2  ،882/0  =CFI،  916/0  =GFI ،874/0  =AGFI(df=70=)41/206کند )گردآوری شده حمایت می  

RMSEA).  با توجه به اهمیت شاخص برازندگیCFI   در ارزیابی برازش مدل با داده ها، مدل ساختاری با ایجاد کوواریانس بین

یافت بهبود  برازندگی  های  شاخص  روش  بدین  و  اصالح  مدل  هوش  و  دانش  نشانگر  دو  ،  2(df=69=)95/151)  خطاهای 

20/2=df/2  ،928/0  =CFI،  936/0  =GFI  ،903/0  =AGFI    063/0و  =RMSEA)  ضرایب مسیر کل مستقیم، غیر    2. جدول

 . پژوهش را نشان می دهدبین متغیرهای  مستقیم و کل  

 : ضرایب مسیر کل و مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری 2جدول 

 b S.E β sig متغیر پیش بین 

ب  
ری

ض

ل 
ر ک

سی
م

 

 0/ 495 082/0 390/0 294/0 خالقیت  -تفکر هنجاری  

 0/ 002 321/0 445/0 126/1 خالقیت   -تفکر مولد  

یم 
تق

س
ر م

سی
ب م

ری
ض

 

 0/ 778 -024/0 364/0 -085/0 خالقیت  -تفکر هنجاری  

 0/ 011 248/0 394/0 868/0 خالقیت   -تفکر مولد  

 0/ 080 150/0 512/0 893/0 هوش  -تفکر هنجاری  

 0/ 008 220/0 064/0 163/0 دانش   -تفکر هنجاری  

 0/ 023 186/0 474/0 082/1 هوش  -تفکر مولد  

 0/ 819 025/0 069/0 018/0 دانش   -تفکر مولد  

 0/ 001 365/0 050/0 220/0 خالقیت   -هوش

 0/ 002 230/0 351/0 118/1 خالقیت  -دانش

ب  
ری

ض

ر  
غی

ر 
سی

م

ی
تق

س
م

 

 0/ 012 106/0 172/0 379/0 خالقیت  -تفکر هنجاری   م 

 0/ 039 0/ 074 0/ 125 0/ 258 خالقیت  - تفکر مولد 
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  01/0( مثبت و در سطح p ،321/0=β<01/0جدول فوق نشان می دهد که ضریب مسیر کل بین سبک تفکر مولد با خالقیت )

 3معنادار نبود. همچنین جدول    05/0معنادار است. در مقابل ضریب مسیر کل بین سبک تفکر هنجاری و خالقیت در سطح  

( از یک سو و ضریب مسیر بین متغیر دانش و  p  ،365/0=β<01/0مسیر بین متغیر هوش و خالقیت )نشان می دهد که ضریب  

نشان می دهد که ضریب    3معنادار است. نتایج جدول    01/0( از سوی دیگر مثبت و در سطح  p  ،230/0=β<01/0خالقیت )

و ضریب مسیر غیر مستقیم بین سبک از یک سو  (  P،074/0=β  <05/0)  مسیر غیر مستقیم بین سبک تفکر مولد و خالقیت

معنادار است. در ادامه به منظور تعیین   05/0از سوی دیگر مثبت و در سطح  (  P،106/0=β  <05/0)  تفکر هنجاری و خالقیت

سهم منحصر به فرد هر یک از متغیرهای میانجی در میانجیگری رابطه بین سبک های تفکر مولد و هنجاری با خالقیت فرمول  

 مشاهده می شود. 3به کار گرفته شد که نتایج آن در جدول  یبارون و کن 

 معناداری نقش میانجیگر انگیزش هوش و دانش در رابطه بین سبک های تفکر و خالقیت: آزمون 3جدول 

 a*b β abSE Z مسیرها

هفففنفففجفففاری    تفففففففکفففر 

هوشخالقیت 

197/0 055/0 124/0 57/1 

هفففنفففجفففاری    تفففففففکفففر 

دانشخالقیت 

182/0 051/0 087/0 *092/2 

 034/2* 117/0 068/0 238/0 خالقیتهوش  تفکر مولد

 247/0 081/0 006/0 020/0 خالقیتدانش  تفکر مولد

( مثبت p ،051/0=β<05/0نشان می دهد که ضریب مسیر بین سبک تفکر هنجاری و خالقیت با میانجیگری دانش ) 3 جدول

 05/0مسیر بین سبک تفکر مولد و خالقیت با میانجیگری دانش در سطح  معنادار است. در مقابل ضریب    05/0و در سطح  

، p<05/0(. همچنین ضریب مسیر بین سبک تفکر مولد و خالقیت با میانجیگری هوش )p  ،006/0=β>05/0معنادار نبود )

068/0=β میانجیگری هوش  معنادار بود. در مقابل ضریب مسیر بین سبک تفکر هنجاری و خالقیت با   05/0( مثبت و در سطح

مدل پژوهش در تبیین خالقیت براساس هوش، دانش و سبک های    1(. شکل  p  ،055/0=β>05/0معنادار نبود )  05/0در سطح  

 تفکر را نشان می دهد. 
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 مدل ساختاری پژوهش در تبیین نقش میانجیگر هوش و دانش در رابطه بین سبک های تفکر و خالقیت  :1 شکل

 

 گیری: بحث و نتیجه

های تفکر مولد و هنجاری با خالقیت را میانجیگری  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دو متغیر هوش و دانش رابطه بین سبک

 کند.  می

  با دوم درجه در  و باشد بدیع و تازه اول درجه در که است هاییقضاوت و ها حلراه عقاید، گسترش و توسعه خالقیت، تعریف، در

  ایجاد   یا  فرد  به  منحصر  روش  یک  در   ها ایده  ترکیب  توانایی   معنی  به  را  خالقیت.  باشد   مطلوب  و   مناسب   موقعیت،  به  توجه

-روان  (.21)  دانند می  مسائل  جدید   تعریف   و   جدید  طرق   از  چیزها   دیدن  جدید،  ارتباطات  کردن  برقرار  و   هاایده  بین  پیوستگی

هستند که به کسب دانش و   یاند. مردمان هوشمند کسان کرده  یفتعر  یعملکرد مؤثر در زندگ  یی ناسان هوش را به عنوان تواناش

مهم هوش    یارهای بساز جنبه   یکی شوند.  روزمره سوق داده می  یزندگ   یف کارآمد و وظا  یریتمد  یمهارت ماحصل تجربه برا

انگیز  انکار و چالش  یرقابلاز تجارب گذشته که غ ها و دانش حاصل  مهارت  یست،ز  یطت محییراتغ   ی، جهان   یایپو  ییراتتغ  یرفتن پذ

ارتقاء دانش موجود، تجز  یادگیری،های موجود در  است. اطالعات مؤثر شامل استفاده از سیستم   یط شرا  یلو تحل  یهگسترش 

 (.  22شود )انجام می یطمح یفیسطح ک  یکمک به ارتقا یهایی که براحلو راه یدجد یطتوسعه شرا ید، جد

گردد  یمحسوب م  یفرد  یها از عوامل تفاوت  یکی به عنوان    یزو ن  یطافراد با مح  یافتگی از وجوه قابل توجه در سازش    یکی هوش  

گیری و حل مسائل گسترش های خود را در تصمیمتوانند استراتژیکند بدانند چگونه میهای تفکر به افراد کمک می سبک  .(23)

از معلوم به به معنی حرکت است  از موارد به  دهند. فکر  افراد در بسیاری  تفکر طور ناخودآگاهانه از سبکمجهول است.  های 

توان های تفکر را میای مواجه است و خواستار حل آن است، هر یک از سبککه فرد با مسئله(. زمانی 24کنند )استفاده می 

شود. براین اساس، خالقیت یا به بیان  یها، قسمتی از فرایند حل مسئله، با موفقیت طی م هایی دانست که به کمک آنروش

آید و  دست میهای متنوعی بهها و برای حل مسئله، راههای تفکری هستند که به کمک آنهای تفکر خالق، شیوهدیگر، روش

 (.25شود که سبک تفکر فرد با شرایط و موقعیت هماهنگ باشد )ترین موفقیت وقتی حاصل میبیش

 اخالقی:   مالحظات

 به  خاطر  اطمینان  دادن  کنندگان،  شرکت   به  پژوهش   مورد  در  کتبی  اطالعات:  بود  موارد  این  شامل   طرح  اخالقی   مالحظات

  کتبی   رضایت  اخذ  و  مشارکت  بودن  داوطلبانه  تحقیقی،  امور  در  فقط  آن  از  استفاده  و  اطالعات  بودن  محرمانه  در مورد  داوطلبین
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 کنترل انجام  گروه  برای  فوق   درمان  مذکور،  درمان  پروسه  اتمام  از  بعد  اخالقی،  مالحظات  رعایت  منظور  به  لذا  کنندگان  شرکت  از

 .شد

 پژوهش:  های  محدودیت

آموزان مدارس  وهش به دانشژهای اساسی تعمیم نتایج این پ هایی همرا ه بود، یکی از محدودیتانجام این پژوهش با محدودیت

متغیرهای نحوه تدریس معلمان، سیستم آموزشی مدارس، طبقه اجتماعی، فرهنگ اجتماعی  کرج است. در این پژوهش    2منطقه  

 .آموزان کنترل نشدو خانوادگی دانش

 پژوهش:  کاربردی   نتایج

بینی خالقیت با متغیرهای نحوه تدریس معلمان، سیستم آموزشی مدارس، شود که پژوهش دیگری در پیشبنابراین پبشنهاد می

عنوان یکی از  آموزان اجرا شود. همچنین آموزش و پرورش خالقیت را بههنگ اجتماعی و خانوادگی دانشطبقه اجتماعی، فر

آموزان آموزان، مورد توجه قرار دهد تا چشم اندازی جدید در پیش روی دانشتوانمندی دانش  های اصلی پیشرفت، استقالل وعامل

 قرار گیرد.

 

 : سپاسگزاری 

 کلیه  از  اینجا  در.  ساوه است  واحد  اسالمی   آزاد  دانشگاه  عمومی،  روانشناسی  رشته  دکتری  مقطع  نامه  پایا  از  برگرفته  مقاله  این

 داریم. را تشکر کمال  نمودند یاری را ما پایاننامه این رساندن اتمام به و تهیه در که افرادی
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