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 چكيده
ایي هبنابرین داری تعریف و شتتتاخص ومي چند وجهي، پیچیده و مبهم استتتتخالقیت مفهزمینه:      

 . استمبهم و نادقیق 
پژوهش حاضتتر با هدف اعتباریابي ستتاختاری و هنجاریابي پرستتشتتنامه خالقیت راودستت   هدف:      

 انجام گرفت.
ستگي و           ضر روش: روش پژوهش همب سوم     ، کلیهجامعه آماری پژوهش حا سال  دانش آموزان 

دختر( به  292پستتر و  131دانش آموز ) 353ی انجام م العه تعداد بود. برامرند  متوستت ه شتتهرستتتان 
 پرسشنامه خالقیت راودس ای  انتخاب شدند. ابزار پژوهش، ای چند مرحلهروش نمونه گیری خوشه

 . است
شخص یابي و اعتماد به نفس را میافته ها: نتایج  تحلیل عاملي اکتشافي سه عامل حساسیت، ایده     

درصد از واریانس متغیر  34/11 ،نتایج این تحلیل نشان داد که سه عامل استخراج شدهنمود. همچنین 
وان خوبي با ت های استخراج شدهنشان داد که عاملعاملي تأییدی کند. تحلیلخالقیت را تبیین مي

کنند. تحلیل پایایي، روایي همگرا و تشخیصي مؤلفه های خالقیت نشان خالقیت را اندازه گیری مي
های خالقیت از دقت کافي برخوردارند. پایایي به روش آلفای د که سؤاالت در سنجش مؤلفهدا

گزارش شد که نشان دادکه هر سه مؤلفه در  24/4و پایایي مرکب نیز بیشتر از 14/4کرونباخ باالتر از 
جاریابي، برای بررسي هن Zو  Tتعیین  سازه خالقیت از دقت الزم برخوردارند. نتایج  نمره استاندارد

                                                 
 .یرانواحد مرودشت، فارس، ا يدانشگاه آزاد اسالم یتي،ترب يارشد روانشناس يکارشناس.  1

 (asgarshiralipoor@gmail.com)ایران)نویسندة مسئول(تهران، ، تهران دانشگاه خوارزميوزشي، . کارشناس ارشد تحقیقات آم 2
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آنها از میانگین باالترند از  خالقیت خوبي برخوردارند و افرادی که  Tنشان داد افرادی که نمرات
ن داد اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشابهرهترند، ازخالقیت خوبي بيآنها از میانگین پایین Tنمرات 

 خالقیت مناسب است. که پرسشنامه مذکور از روایي و پایایي خوبي برخوردار و برای سنجش
 توان در م العات تربیتي و روانشناسي استفاده نمود.نتیجه گیری: از مقیاس راودس  مي      

 .مقیاس خالقیت راودس اعتبار ساختاری، هنجاریابي و  کليد واژه ها:

 

 

 پيشگفتار
آوری نوبرد. جایي نميه رشد و تکامل جامعه بشری، بدون خالقیت و آفرینندگي راه ب     

شود. خالقیت مفهومي چند های شاخص افراد جوامع پیشرفته محسوب مي یکي از ویژگي

 روانشناسان و. استی تعریفي مبهم و نادقیق ابنابرین دار و مبهم استوجهي، پیچیده 

متخصصان علوم رفتاری و تربیتي تا حال نتوانستند تعریف متقن و جامعي برای مفهوم 

د خالق  های افرا لذا ارائه تعاریف مختلف از مفهوم خالقیت و ویژگي ،آفرینندگي ارائه دهند

 مي تواند راهگشا باشد.

به  .دداننميخالقیت را دانش بنیادی برای هرگونه تغییر و نو آوری  ،نظرانامروزه صاحب     

ر های شناختي های نو و تولیدات ابتکاری از ویژگيخلق ایده  2نو برولی 1تعبیر ریهام

ي و های علمخالقیت عاملي مهم در شتاب بخشیدن به نوآوری ،هاست. با چنین نگاهينانسا

وین دهند که مرکز ثقل حرکات نورانه بشر تعبیر شده است. م العات موجود نیز نشان ميآفن

ي از دهد. بر این اساس، یکگیری از تفکر خالق تشکیل ميهدر آینده را خالقیت و میزان بهر

ها و گیری از ذهنله میزان بهرهأمس ،بیني بشر در آیندهو قابل پیش های جدیچالش

ورانه و بهداشتي است )استین ختلف علمي، پژوهشي، فن آهای مهای خالق در حوزهشخصیت

زاده، ، به نقل از قاسم2441، لچ 1555، ری هامار و برولین 2441، جعفری 1551، اکوال 1520
                                                 
1. Ryhammar 

2. Borlin 
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داند و معتقد ریف خالقیت آن را مخالف هوش عمومي مي( در تع1521) 1(. گیلفورد1325

سنجد تفکر همگرا بوده و تفکر واگرا. وی برای خالقیت های هوشي مياست آنچه آزمون

فکر خالق تفکر واگرا که مترادف با ت ،دهد. به نظر گیلفوردبیشتر به تفکر واگرا اهمیت مي

حقایق  . چنین طرز تفکری کمتر بهکنداست تفکری است که در جهات مختلف سوق پیدا مي

های متفاوت است. له مجاز دانسته و در پي راه حلأمحدود مي شود و تغییر جهت را در حل مس

تکار و بسط پذیری، ابکسي دارای تفکر واگرا است که با سیالي، انع اف ،بر اساس این نظریه

 تردیدری و خواه عملي، بيخالقیت، خواه فکری و هن (. ریشه2441بیشتری فکر کند)گیلفورد،

ه گرفته و پیوندد و یا از آنها بهربه سایر افکار مي .کندفکر است. یک فکر به تدریج رشد مي

آید و سرانجام به نوعي خالقیت به صورت یک هدف قوی و ایستادگي ناپذیر در مي

ها  که دیدگاهاز آنجا  (.1331، به نقل از عزیززاده، 1321انجامد )یمینه، ترجمه رفیعي، مي

در مورد خالقیت متفاوت است، تعدادی از نظریه های گذشته و حال برای درک سازه 

 خالقیت ارائه مي شود.

 خالقيت به عنوان الهام خدایي

یکي از قدیمي ترین مفاهیم خالقیت معتقد است که فرد خالق از الهام خدایي برخوردار      

عنوان شده است که اعالم داشت هنرمند در لحظه  وسیله افالطونه است. این مفهوم عمدتاً ب

خالقیت، به دلیل اینکه در کنترل خود نیست، عامل نیروی برتر مي شود. به این دلیل، خداوند 

ونه کار مي گیرد. همان گه اذهان اینگونه مردان را از آنها گرفته و آنها را به عنوان سفیرانش ب

(. 1322به نقل از ناصری،  2،1529)پالتو "ي کند ... که در مورد پیشگویان و غیبگویان چنین م

 خالقیت به عنوان موهبتي است که از الهام ناشي مي شود نه از تربیت. ،این دیدگاه از
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 خالقيت به عنوان دیوانگي

 ي خالقیت را طبیعتاً شکلي از دیوانگي تلق ه که به دوران باستان بر مي گردداین دیدگا     

جوش و غیر عقالیي بوده و ظاهراً خالقیت را نتیجه جنون مي داند. دیدگاه خودمي کند. این 

 .( بسیاری از نوابغ را نام مي برد که عصبي و یا دیوانه بودند1521)1نام لومبروزوه جرم شناسي ب

تي از طریق آسیب عمل خالق را بایس ،بي ارادی عقالني  ووی معتقد است که ماهیت غیر

 .(1322، به نقل از ناصری، 1521مبروزو ، )لوشناسي تبیین کرد

 خالقيت به عنوان نبوغ شهودی

خالقیت شکلي سلیم و گسترش یافته از شهود است.  ،بر دیدگاهي که بعداً رایج شده بنا     

ن اما هنوز نادر و از گونه متفاوتي است. چنی ر نابهنجار و بیمار تلقي نمي شودخالق گرچه دیگ

ه طور استداللي  و در درازمدت در ق، آنچه را که دیگران فقط بشخصي در خالل کنش خال

توان نمي ابنابراین از دیدگاه این نظریه خالقیت ر مي یابند بدون واس ه مستقیماً درک مي کند،

،به نقل از ناصری، 1511، 2)مردریثزیرا غیر قابل پیش بیني است به طور کلي آموزش داد

1322.) 

 حياتيخالقيت به عنوان نيروی 

یکي از نتایج نظریه تکاملي داروین این بود که خالقیت انساني، نمایشگر نیروی خالقي       

است که در ذات خود زندگي نهفته است. هر چند که ماده بي جان از این دیدگاه غیر خالق 

ها و ستارگان تولید کرده است( اما تکامل حیاتي  هي مانند اتمباست )همیشه هستي های مشا

وجود مي آورد. در واقع به نظر مي رسد که ه ای را بزیرا پیوسته انواع تازه  استاساساً خالق 

، بي انیروی خالق تکامل خود را به صورت گوناگون پایان ناپذیری عرضه مي کند که یکت

 (.1322نقل از ناصری،  به 1592، 3)دوبزهانسکينظیر و غیر قابل تکرار است

   

                                                 
1. Lombroso 

2  . Merdice 

3. Dobzansky 
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 ي گرایي)رفتار گرایي(عنظریه تدا

مکتب مسلط در انگلستان و آمریکا بود که ریشه آن  ،ي گرایيعدر قرن نوزدهم، نظریه تدا     

این اصل خالصه کرد که اندیشیدن  ي گرایي را مي توان درعگردد. تدا به جان الک بر مي

 ،ضوحفراواني، تازگي و و ؛ بنابر قوانینناشي از تجربهعبارت است از مرتبط نمودن ایده های 

ها به ذهن وقتي که یکي از آن تر و تازه تر با هم مرتبط باشند هر قدر که دو ایده بیشتر، واضح

ایده های  ،ي گرایياعمي آید به احتمال زیاد دیگری نیز آن را همراهي مي کند. بنا بر نظریه تد

 آیند. بنابراین تفکر خالق یند آزمون و خ ا پدید ميآه فرجدید از ایده های قدیم به وسیل

ه دست ي بیشتری بعاز فعال کردن ارتباطات ذهني است. بنابراین هر چه شخصي تداعبارت 

 (.  1315)مسدد، اهد داشت و بیشتر خالق خواهد بوددر اختیار خو يایده های آورد

 نظریه گشتالت 

گویي بازسازی گشتالت ها یا ال ،تفکر خالق است کهیگری از تبیین خالقیت این نوع د     

شود يماست که از نظر ساختاری ناقص هستند. تفکر خالق معموالً با وضعیتي مسأله دار شروع 

که از جهتي ناتمام است. شخص این مشکل را به عنوان یک کل در نظر مي گیرد. سپس 

وجود ه ار مشابهي را در ذهن بهای درون آن، خ وط فش پویایي خود مسأله، نیرو ها و تنش

مي آورد. شخص با دنبال کردن این خ وط فشار، راه را مي یابد و هماهنگي کل را به آن بر 

آن نوع تفکر خالق که شخص را وادار به پرسش  ،نظریه گشتالت ؛که مي گرداند. خالصه آن

 (.1315)مسدد، تبیین نمي کند های بکر مي کند سوال

 روانكاوی   

( 1505وزه روانکاوی دارای نفوذ بسیار مهمي در نظریه خالقیت است. به گفته فروید )امر     

خاستگاه خالقیت در تعارضي است که در ذهن ناخودآگاه وجود دارد. ذهن ناخودآگاه دیر 

دلیل آزادی در جمع آوری ایده ها، ه یا زود راه را برای این تعارض مي یابد. ذهن نیمه آگاه ب

شمار مي رود. این انع اف پذیری خالق، ه مجدد آنها، سرچشمه خالقیت  ب مقایسه و آرایش

        محدود شده و  ،یش از حد قراردادی و دقیق استبکه  ،ممکن است به وسیله تفکر آگاه
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را  پیوند دهد. اما بر خالف فروید، نوفرویدگرایان ات تثبیت شدهایده ها را بر طیفي از ارتباط

آنها  ه را با پیوند دادنیند های ناخودآگاه، انع اف پذیری نیمه آگاآعقیده بر آن است که فر

های عمیقاً واپس زده شده، حتي بیشتر از ذهن آگاه سخت مي کند. بنابراین خالقیت به تضاد

)نقل از ند های ذهن آگاه و هم ناآگاه استیآفرمستلزم آزادی موقتي ذهن نیمه آگاه هم از 

 (.1322ناصری، 

 گرایان انسان 

بر عکس عقیده رایج در گذشته که معتقد بودند خالقیت تنها متعلق به عده معدودی از      

گرایان اعتقاد دارند که  افراد است و افراد دیگری نمي توانند از آن بهره مند شوند، انسان

گرایان اعتقاد دارند که نه تنها  ها وجود دارد. انسان ه در تمام انسانخالقیت عنصری است ک

یند ها و نگرش ها را هم در بر مي گیرد. به نظر طرفداران آبلکه فعالیت ها، فر ،دست آورد ها

ه را طور که بذر کاشته شد شرایط دروني خالقیت را نمي توان تحمیل  کرد همان ،این مکتب

د. برای رشد خالقیت باید با ایجاد شرایط بیروني امکان ظهور توانایي نمي توان به زور رشد دا

ان در به گرایش انس ،بالقوه افراد را فراهم ساخت. راجرز معتقد است که انگیزه اصلي خالقیت

 سوی گسترش، رشد پختگي، گرایش به آشکار سازیه فعالیت در آوردن خویشتن، کشش ب

ارگانیسمي یا خویشتن است. بنابراین فرد خالق کسي است و به کار انداختن همه قابلیت های 

 (.1323)راجرز، ترجمه حسیني، ویژه انسان بودن در آن کامل است که استعداد

 مكتب عصب شناسي 

راب ه مغز و امواج مغزی مورد  استها  در این دیدگاه که یکي از جدیدترین دیدگاه     

یمکره چ  با اطالعات شفاهي سر و کار دارد و ن ،بررسي قرار مي گیرد. از آنجا که در مغز

لي ل رموز خواندن، زبان و ریاضي به شیوه من قي، تحلیئوتفکر انتقادی را تنظیم مي کند و مس

اید سر و کار دارد و مسائل و عق يو متوالي است و نیمکره راست با اطالعات تصویری و شنوای

افراد خالق هر دو  ،به اعتقاد محققان .قدیمي را به شیوه جدید دوباره سازماندهي مي کند

 (.1323شجری، )ر خالقیت به هر دو جنبه نیاز استزیرا د یند را با یکدیگر ترکیب مي کنندآفر
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 داند که از آغاز زندگيای ميخالقیت را نیروی بالقوه ،گرا( به عنوان یک انسان1531) 1مزلو

ي یین تواناا ،پذیری افرادبه همه یا بیشتر افراد هدیه شده است و در جریان رشد همراه با فرهنگ

( 1531(. گیلفورد )1552شود )گلمن، کافمن و ری، رنگ و یا بروز آن مهار ميرفته رفته کم

 ترک همهزیده نیست بلکه ویژگي مشای برای افراد برگي ویژهیتوانا ،نیز باور دارد که خالقیت

ي جلب شد که با های خاصها است. از این رو توجه وی به اندازه گیری کمّي ویژگيانسان

گیلفورد خالقیت را استعدادی  .(1554، 3و بروفي 2)گودافراد در ارتباط است های همهتوانایي

گیری است هایي قابل اندازهست و تنها به کمک آزمونکند که قابل دیدن نینهفته توصیف مي

نامد، مي "9تغییر شکل فرآورده مقوله"و  "0عمل واگرا مقوله"ها را ر عواملي که وی آنکه ب

 داند.کند. گیلفورد خالقیت را تعامل این دو عامل جدا از هم ميتکیه مي

فتاری ل تربیتي و ردر زمینه مسائ های  اخیر در زمینه خالقیت تحقیقات بسیاری در سال     

؛ 1353احمدی، ؛1354؛ البرزی و رضویه، 1352 ؛و سیلوایه مهدوی نژاد)انجام شده است

( به بررسي راب ه بین خالقیت 1331(. حسیني )1353 ،شیرعلي پور، فرزاد، حسین نژاد، و اسدی

ر مثبت بود. متغیو پیشرفت تحصیلي پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکي از راب ه بین این دو 

های خود بین خالقیت و  ( در پژوهش1330(، قاسمي )2440)1عالوه بر آن نیوبر و ریندرمن

 ،عملکرد مدرسه راب ه مستقیم و معني داری یافتند. عالوه بر راب ه خالقیت و پیشرفت تحصیلي

م العات دیگری نیز بین خالقیت و خودپنداره ریاضي صورت گرفته است؛ فلیس و 

نشان دادند که خالقیت  1539، 3؛ وینستون1521؛ دونالد، وی و دونالد، جي، 2،2442رنزولي

بر خودپنداره دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. پژوهش های زیادی به منظور شناسایي ابعاد و 

( در پژوهش خود 1332)قیت انجام گرفته است. سیف هاشميثیرگذار بر خالأمتغیرهای ت

                                                 
1. Maslow 

2. Good  
3. Brophy 

4. Oproduction category of transformation 

5. Production category of transformation 
6. Neubauer & Rindermann 

7  . Fleith & Renzulli  

8  . Winston 
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و  متغیر تبیین کننده خالقیت مورد توجه قرار داده  و به ارتباط مثبت ذهنیت فلسفي را به عنوان

( برنامه کار فلسفي را بر خالقیت و پیشرفت 1331معناداری دست یافت. نوروزی و رخشنده )

های س دانش آموزان و نقش آن در متغیرثر مي داند. در باره جنؤتحصیلي دانش آموزان م

گرفته، که برخي حاکي از عدم راب ه و برخي بیانگر  مورد پژوهش م العات فراواني صورت

 ( بین جنسیت و متغیر های مورد م العه است. 1332راب ه )سیف هاشمي، 

 رشد در بسیاری اهمیت آفرینندگي و خالقیت اندداده نشان مختلف تحقیقات که آنجا از     

 حدی ات را بشری جوامع پیشرفت و تعادل و موفقیت  همچنین و دارد ها انسان شکوفایي و

 برند، کاره ب خالقیت مفهوم این گیریاندازه برای که سنجش ابزار تاکنون. نماید بینيپیش

 ایران رهنگيف شرایط با که ایپرسشنامه از برخورداری بنابراین پرسشنامه، نه بوده آزمون غالبا

 سنجش مشکالت ارزیابي در خانواده مشاوران و شناسانروان برای تواندمي باشد من بق

پرسشنامه راودس  در س ح وسیعي در مقاالت و پایان نامه های . باشد مفید مناسب خالقیت

، 1.داخل و خارج  برای اندازه گیری خالقیت مورد استفاده قرار مي گیرد)سنول و آکسو 

 شیرعلي پور، فرزاد،؛ 1332سیف هاشمي، ؛ 2410، 2روح اللهي، روزان و میهوترا  ؛2419

 (.1353حسین نژادو اسدی؛

 و یتخالق پرسشنامه هنجاریابي و ساختاری اعتباریابي هدف با حاضر پژوهش رواین از     

 سؤال ینبنابرا. شد انجام امریکا خالق انجمن و راودس  نظریه تلفیق اساس بر فرینندگيآ

 عهم ال مورد جامعه در راودس  خالقیت پرسشنامهآیا : از عبارت است حاضر پژوهش اصلي

 است؟ برخوردار مناسبي سنجي روان های ویژگي از بعدی، م العات در استفاده برای

 

 

 

                                                 
1. Şenol & Aksu  

2. Rouhollahi & Rozan & Mehrotra 
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 پژوهش روش
های دولتي جامعه آماری این م العه را دانش آموزان پایه سوم )علوم تجربي( دبیرستان   

دهد. بنا به گزارش سازمان  آموزش و پرورش شهرستان مرند، تعداد شهرستان  مرند تشکیل مي

 015دانش آموز پسر و  234نفر است که از این تعداد  105دانش آموزان پایه سوم تجربي 

از فرمول  ارائه شده توسط)شیولسون، ر است و برای محاسبه حجم نمونه، تدانش آموزدخ

 222پسر و  192نفر )  034ها این مقدار به( استفاده شد. با در نظر گرفتن افت آزمودني1330

دارد در مدل ( که اظهار مي1523دختر( افزایش یافت. این مقدار با توجه به پیشنهاد کامری )

نفری بد  244نفری ضعیف،  144مسیر و تحلیل عاملي، گروه نمونه  معدالت ساختاری، تحلیل

نفری عالي است )هومن،  1444نفری خیلي خوب و  944نفری خوب است،  344نیست،

نمونه  ابتدا از استبه علت اینکه تعداد دختران حدود دو برابر پسران . شد(، انتخاب 1330

 هر گروه از  روش نمونه گیری خوشه ایگیری طبقه ای تصادفي استفاده شد و بعد در داخل 

مدرسه انتخاب شده،  24از چند مرحله ای از مدارس شهرستان مرند دانش آموزان انتخاب شد. 

که اطالعات برای تحلیل  س از آنپهای پژوهش پاسخ دادند. دانش آموز به پرسشنامه 034

ه آموزان پرسشنامه خود را بپژوهشگران متوجه این نکته شدند که بعضي از دانش آماده شد

د کامل و بدون مقادیر اند و از آنجا که اطالعات تا حد امکان بایصورت ناکامل پاسخ داده

 صاحب نظران تصمیم گرفتند اطالعات و پژوهشگران با توصیه اساتید آمار گمشده باشد

پاالیش  انددرصد از سؤاالت پژوهش پاسخ نداده 9که به بیش از  مربوط به دانش آموزاني را

و با توجه به م الب گفته شده، حجم نمونه دانش آموزان به  با اجرای تحقیق و حذف نمایند.

نفر دختر( کاهش یافت. الزم به ذکر است که پیش از تکمیل  292نفر پسر و 131نفر ) 353

کمیل ت هدف پژوهش و شیوه ها، توضیحاتي در زمینهمورد نظر توسط آزمودني هایپرسشنامه

 .شدها ارائه های به کار برده شده توسط پژوهشگران برای آزمودنيمقیاس
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 ابزار پژوهش

( و انجمن خالق آمریکا تهیه 1555)1های راودس پرسشنامه خالقیت از تلفیق پرسشنامه     

ای کامالً درجه 9طیف  ،پرسشنامه )ارائه در ضمیمه(. دانش آموزان برای پاسخ به اینشد

ید یأمخالفم، مخالفم، تا حدی موافقم ، موافقم و کامالً موافقم را عالمت مي زنند. پس از ت

نفر از متخصصان حوزه خالقیت، برای سنجش اعتبار  1اعتبار محتوا به شیوه کیفي توسط 

مقدار در مورد  که این ( بهره گرفته شدCVIکمي نیز از شاخص اعتبار محتوا) یمحتوا

گزارش شد. برای اندازه گیری نسبت اعتبار محتوا از روش  51/4 خالقیت پرسشنامه

 بدین ترتیب پرسشنامه برای اجرای نهایي آماده شد. ( بهره گرفته شد.1529الوشه)

 روش تحليل داده ها

، 2افزارهای لیزرلها با استفاده از نرمها و ورود آنها به رایانه، دادهپس از جمع آوری داده     

برای تعیین پایایي همساني دروني  SPSS، تحلیل شدند. از نرم افزار 15نسخه  SPSS3نرم افزار

و تحلیل عاملي اکتشافي استفاده شد. از نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملي تأییدی بهره 

واریانس  (، متوسطIR)  9الؤ( ، پایایي هر سCV) 0گرفته شد و در نهایت پایایي مرکب

 و متوسط واریانس مشترک 2(MSVحداکثر واریانس مشترک)، 1(AVEاستخراجي)

(ASV)3 تشخیصي( بر اساس مدل نهایي و م ابق مدل  برای تعیین روایي همگرا و واگرا(

 .شد( محاسبه 1531) 5پیشنهاد فرنل و الرکر

 

 

                                                 
1. Raudsepp  

2  . LISREL 

3. statistical package for social science 
4. Composite Reliability (CR) 

5. Item Reliability(IR) 

6. Average Variance Extracted (AVE) 
7. Maximum Shared Squared Variance (MSV) 

8. Average Shared Squared Variance (ASV) 

9. Fornell and Larckers 
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 هایافته
، به نقل از 1532) 1برای تحلیل سؤاالت در ابتدا بنا به پیشنهاد نانالي در پژوهش حاضر     

(، روایي همساني دروني مورد بررسي قرار گرفت و سپس سؤاالت باقي مانده به 1334کالین،

 روش تحلیل عاملي بررسي شدند.

     ساخت دروني پرسشنامه مورد بررسي قرار  ،در این روشهمساني دروني پرسشنامه: 

یرد. مالک مورد استفاده برای همساني دروني همبستگي سؤاالت به نمره کل آزمون گمي

االت در ؤمنفي است در نتیجه این س 34و 21 ،12،  11، 5، 3ضریب تمیز سواالت  است.

س از شوند. پایایي پها حذف ميگیری سازه خالقیت مشکل دارند، بدین دلیل این آیتماندازه

دست آمد که نشان دهنده ضریب ه ب 23/4تمیز منفي دارند برابر با االتي که ضریب ؤحذف س

به علت همبستگي معکوس  34و 21 ،12،  11، 5، 3بدین منظور سؤاالت  پایایي باالیي است. 

سوال  20)گیری در مورد بقیه سؤاالتتصمیمشنامه از تحلیل کنار گذاشته شد. با نمره کل پرس

گیرد. حال به منظور گردآوری شواهد مربوط به صورت ميباقي مانده( بعد از تحلیل عاملي 

از روش تحلیل عاملي)اکتشافي و تأییدی( بهره گرفته شده است که در ادامه به  ،روایي سازه

 شود.آن پرداخته مي

زیربنای  هایي که احتماالًبرای تعیین تعداد عامل یا عاملالف( تحليل عاملي اکتشافي: 

و 2دهند از معیار درصد واریانس و مقادیر ویژه و نمودار اسکری کتلپرسشنامه را تشکیل مي

عامل مشخص شد که  3ترین حالت معیار پیشین بهره گرفته شد و برای این مقیاس در مناسب

کند که با استفاده از روش تحلیل درصد از واریانس را تبیین  مي 34/14در مجموع باالی

، ساختار عاملي مقیاس مورد بررسي قرار گرفت. 3های اصلي و از چرخش واریماکسمؤلفه

و اندازه آزمون کرویت بارتلت با درجه  231/4مقدار شاخص کفایت نمونه برداری برابر با 

هر دو معنادار بود. مقادیر ق ر ماتریس  141/1320برابر با   P < 441/4در س ح  221آزادی 

                                                 
1  . Nunnally 

2. Cottell Scree test 

3  . Varimax 
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ه اند، مجموعه این سه شاخص قابلیت بود 94/4های ضد تصویری نیز همگي باالتر از همبستگي

  1لفه با بار ارزشي باالتر از ؤم 3انجام تحلیل عاملي را نشان مي دهد. جدول ارزش های ویژه 

که در  (. عالوه بر این نمودار اسکری کتل نیز1با روش چرخش متمایل را نشان داد )جدول 

 متن پرسشنامه و عوامل با مراجعه به ( ارائه شده است  نیز سه مولفه را نشان مي دهد.1نمودار )

 . شدهای حساسیت، ایده یابي و اعتماد به نفس نامگذاری نامه ها بعامل استخراجي،

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 متغیر خالقیت هاینموداراسکری کتل برای تعیین تعداد مؤلفه. 1نمودار 
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 بارهای عاملي سؤاالت مقیاس متغیر خالقیت ماتریس چرخش یافته .1جدول 

 اعتماد به نفس ایده یابي حساسیت هاگویه

 1گویه

 2گویه

 2گویه

 3گویه

 11گویه

 10گویه 

 20گویه

02/4 

05/4 

01/4 

09/4 

91/4 

03/4 

02/4 

  

 13گویه

 24گویه

 21گویه

 22گویه

 22گویه

  23گویه

01/4

95/4 

92/4 

02/4 

01/4

11/4

 

 0گویه

 9گویه

 14گویه 

 12گویه

  13گویه

 19گویه 

 23گویه

 25گویه

19/4 

11/4 

91/4 

11/4 

95/4 

01/4 

09/4 

00/4 

 

 .حذف شدند 34/4به دلیل داشتن بار عاملي کمتر از  29و  15، 1االت ؤس ،در این پرسشنامه     

ر االت در معرفي متغیؤبا دقت در جدول بارهای عاملي، مي توان به نقش با اهمیت هریک از س

 . استدارای بیشترین بار عاملي  12و  9ال( شماره ؤخالقیت پي برد. در این میان متغیر )س
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درت  دستتت آمده و آزمون قه ید ستتاختار عاملي بأیبه منظور تب( تحليل عاملي تأیيدی: 

تبه  عاملي تأییدی مرو معناداری سهم هریک از متغیر ها در اندازه گیری سازه خالقیت، تحلیل

 ارائه شده است. 2و نمودار   2ایج در جدول دوم با استفاده از برنامه لیزرل انجام گرفت که نت

 

 متغیر خالقیت هایعاملي تأییدی مرتبه دوم  مؤلفهتحلیل .2نمودار 
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شده و   0و  13و  1های  الؤس  در این اندازه گیری به عنوان متغیر مقیاس  ثابت در نظر گرفته 

(، ضتترایب 2آن گزارش نشتتده استتت و با توجه به اطالعات جدول)  tمقادیر خ ای معیار و 

برآورد شده مسیر از لحاظ آماری معنادار است. مقادیر پارامتر استاندارد شده برای هر یک از    

متغیر های مشتتاهده شتتده )نشتتانگر(، نشتتان دهنده قدرت بار عاملي بر عامل خالقیت  )متغیر    

معناداری این سهم را نشان مي دهد. ضرایب استاندارد و   2بزرگتر از  tمکنون( بوده و مقادیر 

صورت جداگانه برآورد شده است.     ه مجذور همبستگي چند گانه برای هر یک از نشانگرها ب  

این ضتتترایب در واقع معیار قوت و قدرت همبستتتتگي خ ي و مجذور آنها، معرف نستتتبت          

ه وسیله   یک نشان مي دهد ک  واریانس تبیین شده توسط متغیر مکنون است. مقادیر نزدیک به   

اندازه گیری، مناستتتب و با مدل اندازه گیری به خوبي هماهنگ استتتت. بیشتتتترین ضتتتریب 

سوال           ضریب متعلق به  سیت و کمترین  سا ستگي چندگانه متعلق به عامل ح   23مجذور همب

ست  سبتاً خوبي خالقیت را اندازه   ا ساس این مقادیر، متغیر های مورد نظر با توان ن ی گیر. برا

 کنند.مي

به منظور آزمون مدل و مستتیر های آن از روش های گوناگون استتتفاده مي شتتود. یکي از       

های برازش چهار شتتاخص    هروش های موجود شتتاخص نیکویي برازش استتت و از میان آمار

ریشه خ ای میانگین  ،2(AGFI) شاخص  تعدیل شده نیکویي برازش  ، 1(GFIش )نیکویي براز

( شاخص های 3جدول شماره ) شده است.  گزارش خي دو و3(RMSEA)مجذورات تقریب

 .دنشان مي ده ویي برازش الگو با داده ها استنیکویي برازش الگو را که حاکي از نیک
  

                                                 
1. Goodness of Fit Index (GFI) 

2  . Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 ي برازش الگوی اندازه گیری خالقیتیشاخص های نیکو. 3جدول

مجذور 

 خي

درجه 

 آزادی

س ح 

 معناداری

ریشه خ ای میانگین 

 مجذورات تقریب

شاخص نیکویي 

 برازش

شاخص تعدیل شده 

 نیکویي برازش

33/314 131 441/4 40/4 52/4 54/4 

   

های نیکویي برازش، شاخص تعدیل شده نیکویي برازش، شاخص( 2)با توجّه به جدول       

با  ف برازش خوب مدلدر س ح خوبي هستند که معرِّ یشه خ ای میانگین مجذوراتِ تقریبر

مهمترین آماره برازش آماره مجذور خي است. این آماره میزان تفاوت ماتریس داده است. 

این آماره برازش مدل را با  مشاهده شده و برآورد شده را اندازه مي گیرد. عدم معناداری

یعني در  ؛ها نشان مي دهد ولي ایراد این آماره حساس بودن نسبت به حجم نمونه استداده

برای  49/4کان عدم معناداری آن کاهش مي یابد. مقدار کمتر از نمونه های با حجم باال ام

برای شاخص نیکویي  5/4شاخص ریشه خ ای میانگین مجذورات تقریب و مقادیر باالتر از 

های ان باق الگو با داده های  برازش و شاخص تعدیل شده نیکویي برازش به عنوان مالک

ن مدل برای خالقیت با سه عامل  مورد تأیید مشاهده شده در نظر گرفته مي شود. در نتیجه ای

 .است

 وني،پایایي به روش همساني دردر نهایت، نتایج برآورد پایایي و روایي همگرا و واگرا: 

ي و تشخیصي)تمایز( سازه های استخراجي بر اساس مدل نهایي یپایایي هر سوال، روایي همگرا

 ( ارائه مي شود.0در جدول)
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 تحلیل پایایي، روایي همگرا و تشخیصي مؤلفه های خالقیت بر اساس مدل نهایي .4جدول 

 هاگویه
پایائي 

 هاگویه

همبستگي سوال با 

 نمره کل

آلفای 

 کرنباخ
AVE CV MSV ASV 

 42/4 40/4 23/4 94/4 25/4   حساسيت

      09/4 25/4 :1گویه 

      11/4 10/4 :2گویه

      93/4 90/4 :2گویه

      13/4 30/4 :3گویه

      93/4 94/4 :11گویه

      95/4 31/4 :10گویه

      03/4 01/4 :20گویه

 42/4 40/4 22/4 94/4 13/4   اعتماد به نفس

      03/4 29/4 :0گویه

      31/4 24/4 :9گویه

      95/4 53/4 :14گویه

      14/4 11/4 :12گویه

      12/4 33/4 :13گویه

      02/4 09/4 :19گویه

      32/4 02/4 :23گویه

      09/4 33/4 :25گویه

 443/4 440/4 23/4 05/4 23/4   ایده یابي

      91/4 99/4 :13گویه

      03/4 09/4 :24گویه

      39/4 24/4 :21گویه

      00/4 25/4 :22گویه

      05/4 11/4 :22گویه

      33/4 33/4 :23گویه
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( حاکي از این است که ضریب همبستگي سؤاالت با نمره کل پرسشنامه 0نتایج جدول )     

گزارش شد، که نشان مي دهد سؤاالت در سنجش  24/4و پایائي هر سوال بیشتر از 3/4باالتر از 

های خالقیت از دقت کافي برخوردارند. عالوه بر این پایایي به روش آلفای کرونباخ مؤلفه

دهد هر سه مؤلفه نیز گزارش شد که نشان مي 24/4و پایایي مرکب نیز بیشتر از 14/4باالتر از 

( 0در تعیین  سازه مرز های ارتباطي خانواده از دقت الزم برخوردارند. همچنین نتایج جدول )

در نتیجه مؤلفه ها از روایي   AVE> 0.5و CR > (AVE)نشان مي دهد که برای هر سازه 

 > ASVو  MSV < AVEعالوه بر این از آنجایي که برای هر مؤلفههمگرا برخوردارند 

AVE دهد که يها نشان م. این یافتهاستها که بیانگر روایي تشخیصي و واگرای مؤلفه است

برآورد مي کند)روایي همگرا( و  استهدف پرسشنامه را که سنجش خالقیت  ،هر سه  مؤلفه

همه  ي ندارند کهیها چنان همبستگي باالیاسهمچنین نتایج حاکي از این است که خرده مق

 آنها تبدیل به یک سازه شوند و لذا مؤلفه ها تکراری نیستند. 

های خالقیت محاسبه و در جدول توزیع فراواني طبقه بندی شد ابتدا نمره ،برای هنجاریابي     

تبدیل Z و  Tندار . سپس نمرات خام  به نمره استاشدو فراواني و اعداد میاني هر طبقه محاسبه 

ها را به نمرات استانداد تبدیل توان نمره های خام آزمودنيشد.  با استفاده از این جدول مي

آن را تفسیر کرد. لذا  Tهای استانداددر نمره14و انحراف معیار  94کرد و با توجه به میانگین 

نشان  14و انحزاف معیار 94با میانگین  T( هنجار مقیاس  خالقیت را بر اساس نمرات 9جدول)

 مي دهد.
 هنجار مقیاس خالقیت .5جدول

 طبقات فراواني  اعداد میاني Tنمرات Zنمرات 

211/- 30/02 39  14 04-----34 

103/- 92/03 02  92 92-----02 

431/- 15/05 95  114 10-----90 

439+/ 39/94 21  104 21-----11 

242+/ 42/92 33  31 33-----23 
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( باالترند که در نمونه مور 94آنها از میانگین ) T دهد که افرادی که نمراتنشان مي 9جدول 

آنها  Tکه از خالقیت خوبي برخوردارند و بر عکس افرادی که نمرات  استنفر( 121م العه )

نفر( است که از  خالقیت خوبي برخوردار 222از میانگین پایین ترند در نمونه مور م العه )

 نیستند.

 

 

 بحث و نتيجه گيری
شنامه        ،هدف از این م العه       س ساختاری و هنجار یابي پر سي اعتبار  س   برر   خالقیت راود

بررسي قرار گرفت. پس از   اجرا؛  اعتبار، روایي و هنجار آن مورد که پس از ترجمه  و است

ساني دروني    سي هم س   برر ضریب تمیز  شدند لذا  این    34و 21 ،12،  11، 5، 3االت ؤ،  منفي 

به علت همبستگي معکوس با نمره کل پرسشنامه از تحلیل  (  34و 21 ،12،  11، 5، 3سؤاالت) 

ه  ب 23/4ا باالتي که ضریب تمیز منفي داشتند برابر   ؤپایایي پس از حذف س  .کنار گذاشته شد  

ست.         ضریب پایایي باالیي ا شان دهنده  ست آمد که ن صمیم د سؤاالت ت   گیری در مورد بقیه 

نده(     20) ما باقي  عاملي صتتتورت گرفت.        ستتتوال  یل  عد از تحل یا      ب مل  عا عداد  برای تعیین ت

 دهند از معیار درصد واریانس و مقادیر زیربنای پرسشنامه را تشکیل مي    هایي که احتماالًعامل

و معیار پیشتتتین بهره گرفته شتتتد که در مجموع  تحلیل عاملي       1و نمودار استتتکری کتل ویژه 

حذف   34/4به دلیل داشتتتن بار عاملي کمتر از  29و  15، 1االت ؤاکتشتتافي نشتتان داد که ستت 

شافي به وجود شدند. همچ  ست یافت که با مراجع    نین تحلیل عاملي اکت ه  سه عامل زیربنایي د

شنامه و عوامل ا   ب س سیت، ایده یابي و اعتماد به     ه ها ب ، عاملستخراجي ه متن پر سا نام های ح

ورد استخراجي را معاملي تأییدی مرتبه دوم هم سه عامل  . همچنین تحلیلشد نفس نامگذاری 

 نه عبارت با استناد به دالیل زیر از پرسشنامه حذف شدند:بنابراین  تائید قرار داد،

                                                 
1  . Cottell Scree test 
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 ؛نسبت به سایر مقادیر واریانس داشتن واریانس بسیار پایین  و پراکنده -

   ؛ای نق ه ای )ضریب تمیز( منفيمقدار همبستگي دو رشته -

 9/4مقدار ضریب همبستگي ضد تصویر کوچکتر از  -

 ؛و نزدیک به هم تحت دو عامل یا بیشتر 0/4داشتن بار عاملي باالی  -

 ؛بار شدن به صورت تک عبارت تحت یک عامل - 

ر  معموالً اکث .کندهای حذف شده این نق ه را روشن مي  سي عبارت عالوه بر دالیل فوق، برر

س    عبارت صورت دو  ستقیم و معکوس( م رح کرده ؤها را به  س    .اندال قرینه )م شتر  االت  ؤبی

با فعل منفي بودند که عبارت همتایي از لحاظ مفهومي در             محذوف، عبارت   های معکوس 

شته اند. همچنین تحلیل پایایي، رو     صي مؤلفه   پرسشنامه دا شخی القیت بر های خایي همگرا و ت

و 3/4اساس مدل نهایي نشان داد که ضریب همبستگي سؤاالت با نمره کل پرسشنامه باالتر از        

های  دهد سؤاالت در سنجش مؤلفه  گزارش شد،  که نشان مي   24/4ي هر سوال بیشتر از   یپایا

به ر          یایي  پا کافي برخوردارند. عالوه بر این  باالتر ا    خالقیت از دقت  باخ  فای کرون ز  وش آل

دهد هر سه مؤلفه نیز در تعیین   گزارش شد که نشان مي 24/4و پایایي مرکب نیز بیشتر از 14/4

شان مي    سازه سازه خالقیت از دقت الزم برخوردارند. همچنین نتایج ن  CR دهد که برای هر 

> (AVE) و AVE> 0.5 عالوه بر این از آندر نتیجه مؤلفه ها از روایي همگرا برخوردارند 

که بیانگر روایي تشخیصي   است  ASV < AVEو  MSV < AVE جایي که برای هر مؤلفه

مؤلفه هدف پرستتشتتنامه را که  دهد که هر ستته ها نشتتان مي. این یافتهاستتتها و واگرای مؤلفه

برآورد مي کند)روایي همگرا( و همچنین نتایج حاکي از این است که   استسنجش خالقیت 

شوند و لذا مؤلفه ها      قیاسخرده م سازه  ستگي باالئي ندارند که همه آنها تبدیل به یک  ها همب

 تکراری نیستند.

طور عمده  هتوان گفت که پرسشنامه راودس  بها ميدر تبیین احتمالي استخراج این عامل      

حستتاستتیت، ایده یابي و اعتماد به نفس(  کاربرد  )ی ستتنجش ستته ویژگي عمده افراد خالقبرا

دارد. نتایج این م العه با بخشتتتي از نتایج یافته های تردیف و استتتتنبر  همستتتو و هماهنگ  
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ست  ستنبر    ا سي، تردیف و ا صاحب نظران را درباره ویژگي  1.  در یک برر های افراد  نظر 

ستتي شتتده که به ترتیبخالق گردآوری کردند. در این بررستتي، نظر شتتانزده صتتاحبنظر برر

شمندان روی  س ور زیر مي آید   تأکیدی که دان شتند در  سترنبر ،  آنها دا 1535)تردیف و ا

 (.1334به نقل از میر کمالي، 

خالقیت در یک زمینه.    -2استتتتفاده از دانش موجود به عنوان پایه برای ایده های جدید.          -1

گیری های انع اف پذیر و  تصتتتمیم -0هوشتتتیاری نستتتبت به نوآوری و شتتتکافتن دانش. -3

قضتاوت های    -3رواني ستخن.   -2اصتالت فکر.   -1تفکر استتعاره ای و مجازی.   -9ماهرانه. 

استتتتفاده از تقستتتیم بندی   -14ال قرار دادن هنجار ها و مفروضتتتات. ؤمورد ستتت -5مستتتتقل. 

پرهیز از سکون ذهني و خود را محصور در یک    -12تصور خوب.   -11وتصورهای وسیع.   

هوش   -19یافتن نظم در هرج و مرج.  -10ستتتاختن ستتتاختار های جدید.  -13کردن. فکر ن

ستفاده از ارتباطات    -15چرا گفتن.  -13تفکر من قي.  -12سازگاری با نوآوری.   -11باال.  ا

 استفاده از بینش دروني. -24غیرکالمي. 

ندی شد و بفراواني طبقههای خالقیت محاسبه و در جدول توزیع برای هنجاریابي ابتدا نمره     

تبدیل  Zو  T. سپس نمرات خام  به نمره استانداردشدفراواني و اعداد میاني هر طبقه محاسبه 

خالقیت خوبي برخوردارند  آنها از میانگین باالترند از Tشد. نتایج نشان داد افرادی که نمرات

نابراین باز خالقیت پاییني برخوردار هستند.  ترندآنها از میانگین پایین Tو افرادی که نمرات 

موجود از این قابلیت و روشني برخوردارند که به افراد  ؤاالت پرسشنامهتوان گفت که سمي

 موزان را شناسایي کنند و از آن آگاهي یابند.آکمک کند خالقیت دانش 

انش خالقیت د شود که  محققان در سنجشهای پژوهش حاضر پیشنهاد ميبر اساس یافته     

همچنین مشاوران، روان  .موزان از پرسشنامه هنجار شده خالقیت روادس  استفاده کنندآ

ت، های مرتبط با  خالقیتوانند از این ابزار در پژوهششناسان و پژوهشگران حوزه خالقیت مي

 استفاده نمایند.

                                                 
1. Tradif & Setrnberg 
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 های پژوهشمحدودیت 

 در اختيار محقق

 موضوع پژوهشکمبود منابع به دلیل جدید بودن  -

 های خارج از کنترل محققمحدودیت

ور ها ممکن است موجب دبرخي دانشجویان در پاسخگویي به پرسش ه بودنعالقبي -

 شدن نتایج از واقعیت شده باشد.

 پيشنهادهای پژوهشي

سشنامه سوگیری احتمالي پر استفاده از آزمون تغییرناپذیری جنسیتي جهت بررسي -

 مورد توجه قرار گیرد.های آتي در پژوهش راودس 

انجام پژوهش در دوره های دیگر تحصیلي )دانش آموزان ( برای افزایش تعمیم  -

  پذیری نتایج.

 

 

نقش ذهنیت "تحت عنوان  ارشد کارشناسي نامه پایان از برگرفته پژوهش این سپاسگزاری:

دبیرستان  آموزان سومدانشخالقیت، خود کار آمدی وخود پنداره ریاضي بر پیشرفت ریاضي فلسفي، 

 و آموزش مساعدت و همکاری از دانندمي الزم خود بر مقاله نویسندگان .است" شهرستان مرند 

 سپاسگزاری اند نموده یاری را ما پژوهش این در که عزیزاني همه و مرند شهرستان پرورش

 .نمایند
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بتکار و انقش خالقیت، ذهنیت فلسفي، خودکار آمدی و خود پنداره ریاضي بر پیشرفت ریاضي. 
 .23-99، صفحه 0، شماره 3دوره ، خالقیت در علوم انساني

 انتشارات انجمن قلم ایران.، ، چاپ دومقیادگیری خال(. 1323.)اهللفتحشجری، 

اثر بخشي آموزش خالقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران شهر (. 1331) هیال.عزیززاده، س

 .شناسي و علوم تربیتي عالمه طباطبائينامه کارشناسي ارشد، دانشکده روانپایان، تهران

 چاپ اول.تهران: انتشارات ناهید، . آیندهآینده خالقیت و خالقیت (. 1325) سن.زاده، حقاسم

(. بررسي تأثیر آموزش درس پرورش خالقیت در کودکان به 1330.) اهره؛ اقلیدس، طرشیدقاسمي، ف

           فصلنامهافزایش خالقیت دانش آموزان دختر سال دوم کودکیاری هنرستانهای شیراز، 
 . 30-93، ص  13، شماره نوآوری های آموزشي



 

 

190 

ران: ته اصغر مینائي.سید جالل صدرالسادات،  :مترجم. راهنمای اسان تحلیل عاملي(. 1334پل)کالین،

 .انتشارات سمت

مجله روان شناسي های آموزشي،  (. تفکر خالق و باروری آن در سازمان1334.) ید محمدمیرکمالي، س
 .142-143، شماره دوم، و علوم تربیتي

(. تاثیر محیط خالقیت 1352. )ونیاو سیلوایه،س حمد جوادم؛ مهدوی نژاد، الم حسینمهدوی نژاد، غ

 .104-122، 03، شماره نوآوری های آموزشيهنری بر خالقیت دانش اموزان، 

-فلسفي با کودکان از دید گاه دانش(. بررسي اثرات کار 1331.) گین؛ درخشنده، نضا علينوروزی، ر

 .109-123،  23، شماره های آموزشي فصل نامه نو آوریآموزان مدارس ابتدائي شهر اصفهان، 

بررسي راب ه بین عزت نفس، خالقیت، جایگاه مهار و خود یابي با عملکرد (. 1322.) شمتناصری، ح
سي پایان نامه کارشنا، تحصیلي دانش آموزان پسر سال دوم نظام جدید شهرستان مسجد سلیمان

 .انارشد، شورای تحقیقات ادراره کل آموزش وپرورش استان خوزست
 .مرکز نشر دانشگاه شیرازشیراز:  هنر و علم خالقیت،(. 1315.) لي اصغرمسدد، ع

، تهران: پیک فرهنگ.تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری(. 1330.)یدر عليهومن،ح  
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