
 987-987، ص 2931خرداد ، 1جلد ،  21، شماره اسالمیعلوم انسانی 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

073 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تحقيق حاضر به بررسي ميزان كارآفريني دانش آموزان و رابطه آن باخالقيت : چکيده

پرداخته شده است. ، در اين تحقيق سعي شده است  كه به كنكاش اين متغييرها پرداخته و 

تاثير آن ها را برهم ديگر مورد بررسي قرار دهيم ، جامعه آماري تحقيق مورد نظر دانش آموزان 

نفر  051شهرستان سرباز مي باشد كه با استفاده از انتخاب تصادفي به انتخاب دبيرستان وليعصر 

از دانش آموزان بعنوان نمونه پرداخته ايم ، روش انجام تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي مي 

باشد كه با استفاده از روش اسنادي به گردآوري مباني نظري پرداخته و براي گردآوري و 

انش آموزان با كارآفريني از پرسشنامه استفاده شده است كه با انتخاب سنجش فاكتور خالقيت د

دونوع پرسشنامه خالقيت تورنس و سنجش كارآفريني به گردآوري ساير اطالعات پرداخته شده 

استفاده شده است.به طور كلي ماحصل spssاست وبراي تجزيه وتحليل داده ها  از نرم افزار 

ن نمود كه ميزان كارآفريني در دانش آموزان دبيرستان وليعصر با تحقيق را مي توان اينگونه بيا

خالقيت آنان رابطه ي مثبت و مستقيم دارند والزم به ذكر است كه دومتغيير مطرح شده با 

همديگر رابطه ي تنگاتنگ دارند وبا افزايش ميزان خالقيت دانش آموزان ، كارآفريني آن ها 

 افزايش مي يابد وبلعكس.
 

 كارآفريني ، خالقيت ، دانش آموزان: يديکل واژگان

 
 

 مقدمه وبيان مسئله : 

يكي از اهداف مهم نظام آموزش عالي كشور، پرورش نيروي انساني متخصص و مورد نياز جامعه است. با توجه به روند افزايش 

دولت از سوي ديگر، مسأله  سو و مشكالت اقتصاديها و مؤسسات آموزش عالي از يکجمعيت و تقاضا براي ورود به دانشگاه

تفكر خالق با توسعه كارآفريني ارتباطي دوسويه دارند؛ يكي از عوامل مهم ايجاد تفكر و  .اي يافته استاهميت ويژه« كارآفريني»
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 آموزان دانش در خالقيت با آن رابطه و كارآفريني ميزان بررسي

سال  –سرباز  شهرستان شاردر وليعصر )مطالعه موردي : دبيرستان

 ( 59-59تحصيلي

 

 فروزان ضرابيان0، مصطفي حائري2

 
 استاديارگروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور  0

 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور  2

 

 fzarabian@yahoo.com؛

mostafasbi@yahoo.com 

 

 



 987-987، ص 2931خرداد ، 1جلد ،  21، شماره اسالمیعلوم انسانی 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

073 
 

و باال بردن سطح علمي و دانش فني آنان براي ورود به جامعه  آموزان  هاي آموزشي، آموزش دانشانگيزه كارآفريني در سازمان

هاي آموزشي، عوامل اصلي و اساسي كه بايد كاري است. جهت بناي كارآفريني و ايجاد انگيزه و خالقيت كارآفريني در سازمان

 مدارس ومراكز آموزشي  هاي آموزشي باشند، عوامل انگيزش و آموزش است، بنابراين موردتوجه مديران و مسئوالن سازمان

ها در سطح خرد، جهت بنا و استقرار تفكر كارآفريني و ايجاد انگيزه كارآفريني در كشور در سطح كالن و مسئوالن سازمان

هايي ريزي كنند. ثانياً بايد سياستهاي جديد بايد اوالً جهت آموزش و تربيت افراد كارآفرين برنامهجامعه و جاري ساختن ايده

باشند خود در اين ميآموزان  ها و همچنيني در سطح مملكت پياده شود كه افرادي كه مسئول تربيت و آموزش دانشاندر سازم

را با توجه به علوم روز آموزش داده و جهت ورود آنها به جامعه دانش آموزان  زمينه تبحر كافي داشته باشند تا بتوانند افكار 

در تحقيق حاضر سعي به كنكاش دو متغيير به نام هاي خالقيت وكارآفريني هستيم ، .هاي اساسي بر دارندكاري پرتالطم قدم

سعي داريم كه نقش خالقيت را در دانش آموزان دبيرستان وليعصر شهرستان سرباز در ميزان كارآفريني بسنجيم وبه نوعي در 

 صدد پاسخ به سوال ذيل هستيم:

 آموزان دبيرستان وليعصر سرباز رابطه وجوددارد؟ دانش در قيتخال با آن رابطه و رآفريني كا آيا بين ميزان 

 مباني نظري : 

دهد كه مفهوم كار آفريني مفهومي است كه همراه با خلقت بشر وجود داشته است. مروري بر ادبيات كارآفريني نشان مي

گيري تحوالت ارآفريني در شكلكارآفريني براي اولين بار توسط اقتصاددانان مطرح شد. سپس با توجه به اهميت و نقش ك

اقتصادي در جوامع، دانشمندان علوم اجتماعي نيز به بررسي ويژگيهاي فردي و اجتماعي كارآفرينان پرداختند. خانواده، كانوني 

و زنان نقش « آورينان»تواند نقش حياتي ايفا كند. در جوامع سنتي كه مردان نقش گيري اين ويژگيها، مياست كه در شكل

گرفت؛ ساختار جديد را بر عهده داشتند، انتقال ايده كسب و كار بيشتر از طرف مرد صورت مي« داري و تربيت فرزنداننهخا»

اي از بروز خالقيت و نوآوري را در هر دو جنس زن و هاي تازهخانواده درجامعه امروز و به تبع آن خروج زن از خانه، ظهور جلوه

هاي والدين در درون خانواده نيز دچار دگرگوني شد. به سبک زندگي و نقش نگرش؛ شيوه توليد، مرد باعث شد. بدنبال اين تغيير

هاي جديد در خانواده و تعيين مسير شغلي خلق ايدهتوانند در رشد اعتماد به نفس،شكلي كه هر كدام از والدين با رفتار خود مي

 (0835)احمدي ، .هاي اساسي را ايفاء كنندفرزندان، نقش

درجوامعي كه از نظام اقتصادي پيشرفته اي برخوردارند خانواده به دو طريق شخصي با اين نظام برخورد دارد . خانواده تبديل به 

واحدي ميشود كه اجراكنندگان كليه نقشهاي موجود دروضعيتهاي مختلف سيستم اقتصادي را در خود مي پروراند . احراز اين 

ازدوراني كه نوجوانان دست به كارهاي نيمه وقت مي زنند تا زمانيكه  . وادگي اثر مهمي داردمقامها وشغلها درايفاي نقش خان

بعنوان يک بزرگسال نقش يک ايفا كننده تمام وقت را ايفا ميكنند بطور مداوم در حال تغيير نيازمنديها ووظايف خانوادگي 

براي آنان بوجود مي آورد تا فعاليتي بيش از آنچه قبال در  هستند . منبع اقتصادي جديد به فرزندان استقالل بخشيده وموقعيتي

سطح خانواده داشته انجام دهند . تاثير اين فعاليت اقتصادي يک نوع كسب تجربه به جهت اجتماعي شدن افراد خانواده است . 

  (0831)پاداش،

 

 



 987-987، ص 2931خرداد ، 1جلد ،  21، شماره اسالمیعلوم انسانی 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

073 
 

 کائو جان ازنظر کارآفریني و خالقيت سازنده عامل چهار

 آشكار و واضح بسيار كارآفريني و خالقيت توسعه و ايجاد در انسان عامل اهميت و نقش كه است معتقد وي: انساني عامل.     0

 جديد هايايده اين بلكه شوند،نمي خلق يا زائيده جديد تكنولوژي يا سازمان توسط هرگز نو، و جديد هايايده و عقايد زيرا است،

 ها،مهارت ها،انگيزه شخصيت، شناخت بنابراين،. شوندمي خلق تالشگر و زبده بااستعداد، هايانسان خالق مغزهاي توسط نو و

 .است برخوردار ايويژه اهميت از كارآفريني توسعه و ايجاد جهت نيروها اين شناختيروان ترجيحات و تجربيات سطح

 را آن معيني اهداف به دستيابي جهت سازمان يک كاركنان يا مردم از معيني گروه كه هاييفعاليت از است عبارت وظيفه:.     2

 خارجي محيط تأثير تحت حالدرعين و گيرندمي شكل سازماني هاياستراتژي اساس بر سازمان يک در وظايف. دهندمي انجام

 شوندمي باعث يا و آورندمي وجود به را جديد عقايد و هاايده كه هستند وظايفي مهم وظايف كارآفرين فرد ازنظر. دارند قرار نيز

 فرد. رسانندمي عمل مرحله به را جديد عقايد ها،ايده و خالق وظايف. كند شناسايي را جديد هايفرصت كارآفرين فرد تا

 استفاده خود هايآرمان و هاايده تحقق براي مناسب اهرمي عنوانبه آن از حالدرعين و دهدمي توسعه را سازمان كارآفرين

 تغيير بايد ناپذيراجتناب طوربه نيز وظائف تنوع و ماهيت شودمي ترپيچيده و يابدمي تحول سازمان كه نسبت همان به و كندمي

 .كنند

 مسائلي. گيرندمي صورت آن در كارآفرينانه و خالقانه كارهاي كه فضايي يا محيط از است عبارت: سازماني فضاي يا بافت.     8 

 تحت مؤثري صورتبه را كارآفرينانه محيط ماهيت كه گروهي، فرهنگ و كاري هاينقش تعريف سازماني، سيستم و ساختارمند

 افزايش باعث و كندمي تسهيل هاسازمان در را كارآفريني و خالقيت عوامل، اين مناسب و مطلوب وجود. دهندمي قرار خود تأثير

 .شودمي سازمان تغييردهنده عوامل

 توسعه و آمدن وجود به باعث تا گيرند قرار مناسب محيط در بايد كارآفريني ايجادكننده عوامل اين تمامي: محيط.     4 

 سرچشمه عنوانبه محيط اهميت كه كندمي اشاره برگرفته در را سازمان كه خارجي و بيروني فضاي به محيط شوند، كارآفريني

 در ايحرفه خدمات مختلف انواع منشأ عنوانبه همچنين و( مهارت) تخصص اطالعات، انساني، نيروي سرمايه، مثل خارجي منابع

 (.0110 كائو،) باشدمي آشكار بسيار كارآفريني توسعه و ايجاد

 فرضيات تحقيق : 

 بين كارآفريني دانش آموزان با خالقيت آن ها رابطه ي مستقيم وجوددارد. .0

 مدارس نقش موثري در ايجاد خالقيت كارآفرينانه در دانش آموزان دارند. .2

 روش تحقيق  :

روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي مي باشد ، كه براي جمع آوري مباني نظري با مراجعه به كتابخانه و جمع آوري 

 داده ها واسناد مرتبط مورد بررسي قرار مي گيرد و براي ساير اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.

 روش گردآوري تحقيق:

 اهيت پژوهش از دونوع پرسشنامه به شرح ذيل استفاده شده است.با توجه به هدف ها و م
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 (پرسشنامه خالقيت تورنس :1

 از بعد تا دبستان سنين  تست سنجش خالقيت تورنس يكي از تست هاي استاندارد جهت سنجش ميزان خالقيت افراد از

اين آزمون تاكنون بيش از هر آزمون  .شده استاعتبار اين آزمون بارها در سراسر جهان از جمله ايران سنجيده  .است ليسانس

ديگر در پژوهش و اندازه گيري هاي تربيتي مورد استفاده قرار گرفته است. تاكنون در بيش از دو هزار پژوهش كه در مجالت 

 .معتبر علمي چاپ شده، از آزمون تورنس به عنوان وسيله اندازه گيري خالقيت استفاده شده است

 ار آفریني:(پرسشنامه سنجش ک2

 در پرسشنامه مورد نظر سعي به سنجش واندازه گيري  معيارها مختلف كارآفريني شده است.

 داده ها تحليل و تجزیه روش

 . است شده انجام SPSS نرم افزار از استفاده با و استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در حاضر پژوهش داده هاي تحليل و تجزيه

 جامعه ونمونه آماري : 

جامعه آماري موردنظر ، كليه ي دانش آموزان دبيرستان وليعصر شهرستان سرباز مي باشد كه با استفاده از روش نمونه گيري 

 نفر مورد سنجش قرار گرفتند. 051تصادفي سعي به انتخاب نمونه نموده ايم كه ازكل جامعه تعداد 

 رابطه ي مستقيم وجوددارد.بين كارآفريني دانش آموزان با خالقيت آن ها : اول فرضيه

 

 ( به بررسي روابط بين عوامل كارآفريني با  و خالقيت  دانش آموزان پرداخته شده است.0در جدول )

 

 : بررسي روابط بين عوامل كارآفريني با  و خالقيت  دانش آموزان0جدول

 انگيزه كار 
 ي انگيزه ميزان

 كار به دروني

 ي انگيزه ميزان

 كار به بيروني 

 توانايي ميزان

 فردي هاي

 هاي خصوصيت

 شناختي

 -81/1- 15/1- 15/1 -14/1 04/1 ميانگين 

 15/1: معناداري در سطح  *و      10/1: معناداري در سطح **

 

همانطور كه در جدول فوق ديده مي شود براي شركت كنندگان در اين تحقيق ميان عامل خالقيت  و  كارآفريني  رابطه معنادار 

 (. P > 10/1وجود دارد )

 

 مدارس نقش موثري در ايجاد خالقيت كارآفرينانه در دانش آموزان دارند.فرضيه دوم: 

( استفاده مي شود. در اين روش متغيرهاي پيش بين بر Enterچندگانه )از رگرسيون براي بررسي فرضيه دوم پژوهش      

و ميتوان گفت كه مدارس نقش بسزا وموثري دراين باره ايفا اساس ميزان ضريب همبستگي با متغير مالک وارد تحليل مي شود.

 مي كنند.
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 : نقش مدارس درايجاد خالقيت كارآفرينانه 2جدول 

 

 

 

 تجزیه وتحليل یافته هاي تحقيق : 

در تحقيق حاضر باتوجه به بررسي هاي كه انجام شد بيشتر موضوع و بحث برروي دومتغيير خالقيت و كار آفريني در ميان 

مانور داد كه سواالت و تجزيه و تحليل آن دانش آموزان مي باشد كه با توجه به اين متغيير ها بيشتر رروي دو سوال اصلي بايد 

 :  را مي توان به شرح ذيل مطرح نمود

 آيا بين كارآفريني دانش آموزان با خالقيت آن ها رابطه ي مستقيم وجوددارد؟ (0

 آيا مدارس نقش موثري در ايجاد خالقيت كارآفرينانه در دانش آموزان دارند؟ (2

شد مي توان گفت كه خالقيت  دانش آموزان همواره در همه ي امور و با توجه به بررسي ها و تحقيقاتي كه انجام 

كارها  موثر وتاثير گذار مي باشد و باتوجه به توزيع پرسشنامه ها در بين دانش آموزان وباتوجه به جدول شماره سوم 

آفريني در بين مي توان گفت كه خالقيت دانش آموزان با كارآفريني رابطه ي مستقيم دارد  و مي توان گفت كه كار

دانش آموزان بدون وجود خالقيت نمي تواند بارور شود ونكته ي قابل توجه هم كه در اين موضوع وجوددارد ونياز به 

برنامه ريزي در اين باره مي باشد همكاري مدرسه با دانش آموزان در اين راه مي باشد؛  مدارس و كليه ي پرسنل 

بار شدن خالقيت دانش آموزان و هدايت آن ها به سمت خالقيت كارساز و مدارس مي توانند كه در جهت دادن به پر

نتيجه بخش مي باشد و دانش آْموز به تنهايي نمي تواند در اين مسير گام بردارد بلكه به كمک معلمان و ساير پرسنل 

 وجه اي دارند.مدرسه در اين مسير نياز دارد و مدارس در ايجاد خالقيت كارآفرينانه دانش آموزان نقش قابل ت

 

 . يافته هاي توصيفي وكلي تحقيق 8جدول 

 تعداد انحراف معيار ميانگين متغيرها

 878  424/24  14/021 انگيزه كار

 878  8/ 204  40/25  ميزان انگيزه ي دروني به كار

ميزان انگيزه ي بيروني  به 

 كار

 44/03 858/8  878  

 878  441/2 84/01 ميزان توانايي هاي فردي

 878  311/4 42/24   خصوصيت هاي شناختي

 

 خالقيت کارآفرینانه  نقش مدارس

807/1 281/1 
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 . ضريب همبستگي متغيرهاي پژوهش 4جدول 

ميزان انگيزه ي دروني  انگيزه كار متغيرها

 به كار

ميزان انگيزه ي بيروني  

 به كار

ميزان توانايي هاي 

 فردي

 884/1   842/1 818/1 211/1 خالقيت

111 /1 > P 

 

 نتيجه گيري : 

با توجه به بررسي هاي صورت گرفته مي توان گفت خالقيت نقش موثر و بسزايي در اجرايي شدن كار آفريني در ميان دانش 

آموزان منطقه مورد مطالعه داردو مي توان گفت كه بين خالقيت دانش آموزان منطفه مورد مطالعه با كار آفريني رابطه ي 

 دانش آموزان باال بتاشد ميزان كارآفريني آن ها نيز باال مي رود وبلعكس. مستقيمي وجوددارد به نوعي كه هرچه خالقيت 

 

 پيشنهادات : 

  فراهم آوردن بستر ايجاد و رشد كارآفريني در بين دانش آموزان 

 .بصورت زيرساختي امر كارآفريني را در مدارس كل كشور با تدوين كتب مناسب و مرتبط افزايش دهيم 

  رساني و شبكه سازي در ميان دانش آموزان كل كشورايجاد بسترهاي اطالع 

 ايجاد و توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه براي شرطي كردن اين امر در ميان دانش آموزان و خانواده ها 

  ايجاد آموزش و پژوهش مناسب كارآفريني در ميان معلمان و پرسنل مدارس و انتقال آن به دانش آموزان 

 ي باروركردن استعدادهاي دانش آموزان در امر كارآفرينيايجاد فضاهاي مناسب برا 

 منابع : 

هاي مقابله با فشار رواني، خالقيت هيجاني و سالمت روان در (. بررسي و مقايسه بين سبک0834ابراهيمي، احترام ) .0

نشكده علوم دختران دانشجوي ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تربيت معلم تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دا

 تربيتي و روان شناسي، دانشگاه تربيت معلم تهران.

آموزان (. رابطه خالقيت و سازگاري اجتماعي با عملكرد تحصيلي دانش0811ابطحي، معصومه السادات؛ ندري خديجه ) .2

 .23-05(: 2) 8. پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی-فصلنامه علمیمتوسطه شهر زنجان. 

 .87-85(: 01و 1(. خالقيت چيست. پادنگ، )0834)ابوترابيان، محمدرضا  .8

(. بررسي تأثير آموزش علوم تجربي مبتني بر رويكرد اكتشافي بر خالقيت 0810احمدي، غالمعلي؛ عبدالملكي، شوبو ) .4

 .028-15(: 2)2، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیو انگيزه پيشرفت دانش آموزان. 

 .51-54(: 01قيت ويژگي انسان. فرهنگ و هنر، بيناب، )(. خال0835احمدي، محمدحسن ) .5

(. بررسي رابطه نيازهاي رواني بنيادين)خودمختاري، شايستگي و ارتباط( و خالقيت در دانش 0833احمديان، حسام ) .4

 -نامه كارشناسي ارشد. دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان كامياران. پايان

 دانشگاه عالمه طباطبايي.
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(. رابطه افسردگي، اضطراب، عزت نفس، رضايت 0810اخالقي، فريده؛ مخبر، نغمه؛ شاكري، محمدتقي؛ شمسا، فاطمه ) .7

، مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانیزناشويي و عوامل جمعيت شناختي باترس از زايمان در زنان نخست زا. 

04(2 :)020-082. 

(. نقش تعديل كنندة كنترل شغلي در رابطة گرانباري، ابهام 0811رور، محسن؛ مصاحبي، محمدرضا )پاديبي، زهرا؛ گل .3

 .45-54(: 0)02،دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردیو تعارض نقش با پيامدهاي رفتاري مثبت و منفي. 

 .01: 33شماره  0811(. كيست اين خالقيت. شادكامي و موفقيت، سال هشتم، خرداد 0811اسدي، نسرين ) .1

 .204-213(: 051(. نقش اعتماد به نفس در خالقيت نوجوانان و جوانان. پيوند، )0870افروز، غالمعلي ) .01

 .044-041(: 053(. نوجوان، استقالل شخصيت و خالقيت. پيوند، )0870افروز، غالمعلي ) .00

دانش افزايي تخصصي مادران بر خالقيت (. اثربخشي برنامه 0810افروز، غالمعلي؛ يزدان پناه، جميل؛ كريميان، حيدر ) .02

 .51-45(: 0)5، فصلنامه راهبردهای آموزشكودكان تيزهوش. 

فصلنامه آموزان. (. بررسي تأثير آموزش خالقيت به معلمان بر خالقيت دانش0811افشاركهن، زهرا؛ عصاره، عليرضا ) .08

 .55-21(: 2)0، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

 24(: 25)7، فصلنامه انجمن صرع ایرانام خلق كنيد، هميشه خلق كنيد. . خلق كنيد، بازه(0833افشاري، مهدي ) .04

(. بررسي ساختار برنامه ريزي درسي 0831نراقي، مريم )اهلل؛ شريعتمداري، علي؛ سيفخاني، مريم؛ نادري، عزتافضل .05

ور طراحي الگويي راهنما براي زمينه آموزش متوسطه ايران از ديدگاه استادان و متخصصان برنامه ريزي درسي به منظ

 .84-1(: 0)4، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشیآموزان. سازي پرورش خالقيت دانش

 رابطه و دانشجويان و آموزاندانش در تفكر هايسبک تحولي بررسي(. 0832) اكبر علي سيف، سوزان؛ پور، امامي  .04

 .54-85: 8، شماره های آموزشینوآوریفصلنامه . تحصيلي پيشرفت و خالقيت با هاآن

ي تعهد سازماني با متغيرهايي چون استرس شغلي، خالقيت سازماني و انگيزش (. بررسي رابطه0831امامي، فاطمه ) .07

نامه كارشناسي ارشد. دانشكده ادبيات و علوم انساني هاي شهر تبريز. پايانپيشرفت در كاركنان غير پزشكي بيمارستان

 قق اردبيلي.دانشگاه مح -

(. مقايسه اثربخشي طراحي آموزشي دو روش ابداعانه حل مسئله و بارش مغزي 0810اميري، اكرم؛ نوروزي، داريوش ) .03

فصلنامه ابتکار هاي آموزش الكترونيكي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي. بر ميزان خالقيت دانشجويان دوره

 .021-35(: 4)0، و خالقیت در علوم انسانی

     .82-24(: 4)1، های علوم شناختیتازه(. روند تحولي خالقيت در كودكان. 0834اميري، شعله؛ اسعدي، سمانه ) .01

(. بررسي رابطه بين جو سازماني و خالقيت در 0833امين بيدختي، علي اكبر؛ حمزئيان، عظيم؛ صباغيان، زهرا. ) .21

 .43-48(: 0)04،  سیعلوم تربیتی و روان شنامعلمان مدارس ابتدايي شهر سمنان. 

(. 0810)ترجمه گروه مترجمان،شناسی آمریکا، فرهنگ توصیفی انجمن روان(. 2117شناسي آمريكا )انجمن روان .20

 تهران: نشر ارس.

آموزان در درس انشا (. بررسي تأثير الگوي تدريس بديعه پردازي بر پرورش خالقيت دانش0838اوجي نژاد، احمدرضا ) .22

ان شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد مدارس راهنمايي شهرست

 بهشتي.
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 هايمهارت آموزش تأثير و استرس با مقابله هايشيوه و خالقيت بين رابطه بررسي  (.0831ايرانپور مباركه، نفيسه ) .28

. ارشد كارشناسي نامهپايان. مباركه شهر هنماييرا دوره دختر آموزان دانش در استرس با مقابله هايشيوه بر زندگي

 دانشگاه عالمه طباطبايي. -علوم تربيتي  و شناسي روان دانشكده

(. رابطه معنويت سازماني با توانمندسازي 0810آزاد مرزآبادي، اسفنديار؛ هوشمندجا، منيجه؛ پورخليل، مجيد ) .24

(: 2)4، مجله علوم رفتاریشناختي، خالقيت، هوش معنوي، استرس شغلي و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه. روان

030-037. 

آموزان ورزشكار و غير ورزشكار شهر تهران. پايان نامه نشبين دا« خالقيت»(. بررسي ارتباط 0874آشنايي، منيژه ) .25

 واحد تهران مركزي. -كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسالمي

هاي خودرهبري و ارتباط آن با (. تحليل استراتژي0811آقابابايي، راضيه؛ هويدا، رضا؛ سيادت، علي؛ رحيمي، حميد ) .24

 .48-24(: 5)8، پژوهش نامه مدیریت تحولخالقيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت. 

 -(. بررسي رابطه سبک شناختي استقالل0838آگاهي اصفهاني، بيتا؛ نشاط دوست، حميدطاهر؛ نائلي، حسين ) .27

 .50-84(: 0)3، 21 مجله روان شناسیوابستگي ميداني با خالقيت. 

اي براي رشد بهينه و امل تعديل كننده و واسطهها و كاركرد خانواده به عنوان دو ع(. ويژگي0877آگيال روفايي، مريم ) .23

 (.57افزايش خالقيت در كودكان و نوجوانان. روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، )

 .008-015(: 240هاي ايجاد خالقيت. پيوند، )ها و روش(. خالقيت، توصيف؛ محدوديت0873باباپورخيرالدين، جليل ) .21

هاي علوم انساني و هاي تفكر و رابطه آن با خالقيت در بين دانشجويان رشتهسه سبک(. مقاي0834باباعلي، فاطمه ) .81

 هاي تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه الزهرا.هنر دانشگاه

لكرد تحصيلي )پيشرفت، (. بررسي تأثير الگوي تدريس بديعه پردازي )سينكتيكز( بر عم0831برات دستجردي، نگين ) .80

آموزش  8آموزان در درس تعليمات اجتماعي مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه ناحيه نگرش( و پرورش خالقيت دانش

. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه تربيت 0831- 30و پرورش استان اصفهان

 معلم تهران.

مطالعات (. نقش باورهاي فرزند پروري و نگرش مادران به تفكر خالق بر خالقيت كودكان. 0811البرزي، محبوبه ) .82

 .24-7( : 2)1، شناختی زناناجتماعی روان

(. تأثير ادراک از والدين و معلمان بر خالقيت كودكان با توجه به 0831البرزي، محبوبه؛ جوكار، بهرام؛ خير، محمد ) .88

 .030-040(: 2) 04 وان شناسی،مجله رباورهاي انگيزشي آنان. 

(: 2) 08، های علوم شناختیتازه(. تأثير انگيزش بيروني بر خالقيت كودكان. 0811البرزي، محبوبه؛ رضويه، اصغر ) .84

57-44. 

 .00-01(: 4)پياپي  8دبستاني، شماره ( . خالقيت و كودكان. رشد آموزش پيش0831برزين، شيرين ) .85

-21(: 83)3اه خالقيت و شهود در تفكر راهبردي. دو ماهنامه توسعه انساني پليس، (. جايگ0811بشير بنائم، ياسر ) .84

41. 

راهنمای نرم افزار جامع فراتحلیل، (. 2115بورنشتين، مايكل؛هجز، الري؛هيگينز، جوليان؛ و روتشتين، هانا ) .87

 انشگاه عالمه طباطبايي.(.تهران: انتشارات د0810ها: علي دالور و كامران گنجي ). ترجمه و افزودهویرایش دوم
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(. بررسي رابطه منبع كنترل و خالقيت در دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف. پايان نامه 0832بوستان، افسانه ) .83

 كارشناسي ارشد. دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه الزهرا.

 .00-3(: 254(. خالقيت چيست كودک خالق كيست. پيوند، )0833به پژوه، احمد ) .81

 .04-02(: 828و  822و  820(. فراغت، تحرک و خالقيت. پيوند، )0835بهارستاني، مريم ) .41

گيري هدفي با خالقيت (. رابطه ابعاد جهت0831پژوه، احمد؛ افروز، غالمعلي؛ ساداتي، سميه سادات؛ ملتفت، قوام )به .40

، له مطالعات آموزش و یادگیریمجدر دانش آموزان دبيرستاني شاغل به تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان. 

2(0 :)41-47. 

هاي شخصيتي با خالقيت و خالقيت با پيشرفت تحصيلي. پايان نامه (. بررسي رابطه بين ويژگي0875بهروزي، ناصر ) .42

 كارشناسي ارشد. دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 .15-30(: 21)3، فصلنامه آموزش مهندسی ایرانت در آموزش عالي. (. ضرورت پرورش خالقي0835بهروزي، ناصر ) .48

-84: 00و  01شماره  0837(. نقاشي و خالقيت. فرهنگ آموزش سال چهارم تابستان و پاييز 0837بيک زاده، فريده ) .44

87. 

خالقيت كاركنان. مدار با انگيز دروني براي نوآوري و (. رابطه رهبري اخالق 0831پاداش، فريبا؛ گل پرور، محسن ) .45

 .001-018(: 2و  0) 5فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، 

7. American Psychiatric Association. (8222). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
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