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 چکیده

 یتمام یماربود. جامعه آ ییابتدا دورهششم  هیپا یاضیر سیتدر یمعلمان با اثربخش تیرابطه خالق یهدف پژوهش حاضر، بررس

 یتصادف یرگیاساس روش نمونه نفر بر 089 که شهر تهران بود  نفر( 892) 0منطقه  یدولت ییششم مدارس ابتدا هپای آموزاندانش

 تیپرسشنامه استاندارد خالق هساطالعات پژوهش، از  آوریبرای جمع .طبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد وساده 

 یاضیر کالس درس یاثربخشبرای سنجش ( 0221پارسونز) یمعلمان، پرسشنامه اثربخش تیخالقبرای سنجش  (0226) پیرندس

شنامه پرس هر سه استفاده گردید. سواالت یاضیر سیتدر یاثربخشبرای سنجش  (0222وهمر) نتایپا سیتدر یو پرسشنامه اثربخش

نباخ از آزمون آلفای کرو هاشدند. برای سنجش پایایی پرسشنامه یازبندیامت کرتیل اسیو براساس مق اینهیگز نجبه صورت پ

ای آماری هها از آزمونبرای تجزیه و تحلیل دادهشد.  دییتأ صوریو  ییابزارها با استفاده از روش محتوا ییاستفاده گردید. روا

 یسازمانده ،یاطفع تیمعلمان با حما تیخالق نینشان داد که رابطه ب جینتاضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. 

 رینشان داد که متغ ونیآزمون رگرس جی. نتاباشدیدار میمثبت و معن سیتدر یاثربخش یو به طور کل یآموزش تیکالس، حما

های مولفهمان با معل تیخالق نیطه بنشان داد که راب جینتا نیمؤثر است. همچن یاضیمعلمان درس ر سیتدر یبر اثربخش تیخالق

  گیری شد کهنتیجه. باشدیدار م یعنمثبت و م ی(و تعهد سازمان یشغل تیانطباق، تحقق اهداف، رضااثربخشی کالس درس )

 .ابدییم شیمعلمان افزا یاثربخش ت،یخالق شیبا افزا و معلمان مؤثر است یبر اثربخش تیخالق

 شی تدریس، حمایت عاطفی، سازماندهی کالس، حمایت آموزشی، درس ریاضی.خالقیت، اثربخ هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه

صلی عامل آموزش سعه در کلیدی و ا صادی، فرهنگی تو سی و اجتماعی، اقت سوب ایهر جامعه سیا  و تجزیه. شودمی مح

 رخوردارب اثربخش و کارا آموزش از ورهاکش این همه است  که آن بیانگر پیشرفته جوامع توسعه و رشد در موثر عوامل تحلیل

ه ای کآموزان در مدرسه، در هر جامعه  پیشرفتهاثربخشی آموزش تدریس و در نهایت موفقیت دانش(. 9922اسد زاده، )اند بوده

شد اجتماعی صادی-آموزش در مرکز ر سترده 9اقت ست. ادبیات گ صیلی را بر مآن قرار دارد حیاتی ا سابات تح یر سای تأثیر اکت

شان میزندگی دانش صیلی بر انتخابدهد. بویآموزان ن شرفت تح شگاهی(، آرمانژه، پی سه ای، آموز رفه های حهای دقیق )مدر

اگر اثربخشااای تدریس  (.0226و همکاران، 0ای، همچنین ساااازگاری و رشاااد روانشاااناختی دانش آموزان تأثیر دارد )کاپرارا

دد که به گرهای ساانگین میورد مطالعه قرار نگیرد این کم توجهی ساابب اتالف هزینهآموزان و عوامل تأثیر گذار بر آن مدانش

شااود تا توسااعه دانش و فن آوری و در نهایت توسااعه پایدار جامعه را در ابعاد آموزشاای، آموزش و پرورش اختصاااد داده می

  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تأمین کند.

شده تعیینیشهای از پدستیابی به هدف جهت کنان آموزشی همچون معلمان بایدصاحبنظران تعلیم و تربیت معتقدند که کار

موفقیت هر نظام آموزشاای بیش از هر عاملی، به  (؛ و0299، 9)لیت و همکاران های خاد داشااته باشااندها و آمادگیشااایسااتگی

ستگی داردهای حرفهدانش و مهارت سیکو و همکاران ای معلمان آن نظام ب صود ه (. ب4،0222)وی  قابل غیر اهمیت جهت بهخ

  حساسیت و توجه جامعه وپرورش،آموزش اهداف ماهیت و انسانی جوامع در توسعه انواع با آن و ارتباط ریاضی آموزش انکار

ابی و ارزشی تحت و معلمان را مدارس عملکرد و هافعالیت همواره و دهدمی ریاضی نشان اثربخشی کار معلمان به نسبت خاصی

ضی  عملکرد ضاوت آنها مورد در و داده قرار درس ریا ضی (. 8،0296شود )تورمی ق شی فرآیند تدریس و آموزش ریا اثربخ

فهیک حوزه مهم  عنوانبه به احر مان  عهی معل مل فردی، امجمو فهی از عوا نه احر مانی بساااتگی دارد. در این زمی ی و ساااااز

صالحیتیتقابلبرخورداری معلمان از  ستانداردهایامجموعهالزام آنان به رعایت ی و احرفهها ها و  صول و ا ی در احرفه ی از ا

زی آموزشاای، یربرنامهالمللی ینبمؤسااسااه )های آموزشاای دارد یتفعالکننده در افزایش اثربخشاای یینتعفرآیند تدریس نقش 

ان گفت، معلم تورد، از این رو میها شایستگی هر نظام آموزشی به میزان شایستگی معلمان آن بستگی دااز دیدگاه ژاپنی(. 0221

شی در فرایند یاددهی مهم ضو نظام آموز سرعت  -ترین ع ست. از آنجایی که جهان به  شی ا صلی نظام آموز یادگیری  و معمار ا

 ایهای با این واقعیت رو به رو شوند که آموزشهای حرفهدر حال دگرگون شدن است در نتیجه معلمان نیز باید مانند سایر گروه

و خالقیت داشاااته اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود و آنان باید در تمام عمر خود دانش خود را روز آمد کنند 

  (.6،0299کاتوس و میتو)باشند 

سانی  عامل امروزه اهمیت سانی فرد به منحصر نقش و خالقیت ان ستراتژیک منبع یک منزلة به خالقیت نیروی ان  و طراح و ا

شته از باالترمراتب  به جایگاهی سازمانی یافراورده وها نظام ریمج ست در آموزش و پرورش یافته گذ  تفکر رد که جایی تا ا

شرفته آموزش و پرورش  در. شودیم آموزش و پرورش یاد سازمان برای دارایی و منبع ینترمهم مثابة به خالقیت معلمان از پی

سه و در  سازمان همچون سازمانی ضی،مدر صر این کالس درس ریا شتهچندان  دو اهمیتی تواندیم عن شد دا  هک ییآنجا از و با

 قشن اثربخشی تدریس ریاضی ایجاد و اهداف کسب در خالقیت معلمان، لذا در مدرسه معلمان هستند، سازمانی، منبع ینترمهم

                                                           
1 socio-economic 
2  caprara 
3 Lit, Ira W.; Lotan, Rachel 
4 Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. 
5 Toor, K 
6 Kauts, D.S., & Mittu, G 
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از شاایساتگی و  معلمانبایساتی  رس ریاضایو اهمیت تدریس و د همچنین با توجه به نقش (. 0222 ،9کورکمرز) دارد اسااسای

توانایی زیادی برخوردار باشااد تا در امر پژوهش، تفحو و توسااعه دانش و معرفت اثربخش باشااند. علیرغم اهمیت خالقیت، به 

کشاااور ما  در در زمینه تدریس ریزی برای پرورش خالقیتدالیل مختلف، تاکنون کمتر به پژوهش و مطالعه بنیادی و برنامه

برای بهبود اثربخشی تدریس به خصود در درس ریاضی نیازمند شناسایی عوامل اخت شده است و این در حالی است که پرد

  مؤثر بر آن هستیم. آیا خالقیت معلمان بر اثربخشی تدریس ریاضی دانش آموزان تأثیر دارد؟

خالق، مکانی آموزشاای و پایه کارش  درسااهمرا نهاد خالقیت و نوآوری می داند ؛ به اعتقاد او  مدرسااه( نیز 9118کینگل )

(. بنابراین طبیعی است که تصور کنیم 9918)رحمانی،و باید از معلمان خالق برخوردار باشد تولید و ارتقای کیفیت دانش است 

سهچنین  سهباید با  ایمدر سنتی تفاوتمدر ساختار نظام آموزشهای  شد. با توجه به این که  شته با سه وین پرورشوهایی دا ن را 

شااتر به در ایران، بی پرورشوگیری نظام آموزشدهد، با شااکلمقوله تولید دانش، انتقال دانش و اشاااعه و نشاار دانش تشااکیل می

مقوله دوم یعنی انتقال دانش )آموزش( توجه شااده و دو مقوله دیگر یعنی تولید دانش )خالقیت علمی( و اشاااعه دانش )فناوری( 

در  تواند به عنوان یک عامل اثربخشمی معلمانمقوله خالقیت در حالی که  .(9929ت )پیرخائفی،به فراموشاای ساا رده شااده اساا

به مساااائل و مشاااکالت حاکم بر مدارس و تدریس ریاضااای و با توجه به قابلیت  توجهبنابراین با  آید،میبه شااامار تدریس

 ت که چه رابطه ای بین خالقیت و اثربخشاایپذیر بودن مفهوم خالقیت، مساائله اصاالی پژوهش این اساایادگیرندگی و توسااعه

معلمان و اثر بخشاای تدریس درس ریاضاای در دانش  یا بین خالقیتو آ ؟تدریس درس ریاضاای  در دانش آموزان وجود دارد

 ارتباطی وجود دارد؟شهر تهران  0آموزان پایه ششم ابتدایی منطقه 

ای الزم اری از معلمان از صاااالحیت های علمی و حرفهاز مرور برخی از مطالعات انجام شاااده چنین بر می آید که بسااای

دن های آنها و موفق بواند که در ناکارآمدیبرخوردار نیسااتند و در ایفای نقش حساااس خود یعنی تدریس با مشااکالتی مواجه

دانش ساانجش »(. پژوهشاای که با عنوان 0290؛ درکساال و همکاران،0292دانش آموزان تاثیر گذار اساات )کورتگانو همکاران،

( انجام گرفت، نشان 9926توسط مبشر)« های چهارم و پنجم ابتدایی و دوم و سوم راهنمایینظری و علمی معلمان ریاضیات پایه

مل نمی یات از نظر دانش نظری و علمی موفق ع یاضااا تدریس درس ر مایی در  تدایی و راهن مان دوره اب که معل ند. داد  کن

آموزان ایرانی در درس ریاضاایات را نامناسااب هشاای در مطالعات تیمز، وضااعیت دانشهای پژو( با توجه به یافته9912کیامنش)

های تدریس اغلب جنبه توصیفی دارند و هیچ خالقیتی داند و روشهای تدریس معلمان میشارزیابی کرده و علت آن را در رو

( می نویسد: نظام آموزشی ما در دو 9912منش)های کافی نیز انجام نشده است و همانگونه که کیاندارند. در این موارد، پژوهش

 زمینه برنامه درسی و نحوه تدریس و یادگیری تابه حال کار علمی و منسجمی انجام نداده است. 

لذا با توجه به اهمیت موضوع تعلیم و تربیت و به خصود باال بودن میزان افت دانش آموزان در درس ریاضی، حساسیت و 

شت تاثیر کار معلمان در این سرنو صالحیتفرآیند  شند، آموزشهای حرفهساز با وجود معلمانی که فاقد  پرورش به وای الزم با

رساااد.  لذا هدف اصااالی این پژوهش شاااناساااایی رابطه خالقیت معلمان با اثربخشااای تدریس درس ریاضااای اهداف خود نمی

شم ابتدایی منطقه دانش ش سئله خالقیت معلمان  0آموزان پایه  ست. م صلی موفقیت تهران ا سائل ا شی تدریس یکی از م و اثربخ

باشاااد و بدون وجود وپرورش به خصاااود در مدارس ابتدایی اسااات زیرا آموزگار یک عنصااار غیر قابل جایگزین میآموزش

آموزگارانی که خالقیت و اثربخشی الزم را داشته باشند این مدارس در عمل به نتایج مورد نظر خود دست نخواهد یافت. و این 

ستقبال چن صود آموزش و پرورش کمتر مورد توجه وا سازمانها و به خ ضوعات مهم در مطالعات وتحقیقات رفتاری در  ین مو

                                                           
1 Korkmrz, M, 
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ها و خالقیت الزم در معلمان موجب کاهش واقع گردیده اسااات. عدم موفقیت در تدریس و همچنین نبود وکمبود صاااالحیت

ایل ناشای ازآن )افساردگی و فشاار روانی، خشام، پرخاشاگری، اعتماد به نفس، کمی انرژی وعالقه، ضاعف حافظه و ساایر مسا

بیزاری از کارو...( همگی موجب کاهش صااابر و بردباری، فرافت درکار، کمی تسااالط برکار و افت بازده کاری می گرددکه 

ولیت شغلی مسئ طبعا نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی را بوجود می آورد و عالوه بر به خطر انداختن بهداشت روانی فرد بر

 (.0299خطیر وی به عنوان معلم و انسان ساز خلل وارد می کند )آوالس،

موزش و پرورش  از نظر تعداد نفرات شاااغل در آن  بزرگترین سااازمان دولتی ایران به شاامار می رود، آموزش و آوزارت 

سانی ی ساختاری یاد گیرنده و یاد دهنده، می باید به این منابع مهم ان سانی توجه خاد معطوف دارد،  از پرورش با  عنی نیروی ان

رسااد، ازاین رو شاااید نظام تعلیم وتربیت درصااد بودجه کشااور، در آموزش و پرورش به مصاارف می 98این گذشااته نزدیک به 

آن اااا به خود اختصاد داده است. با این وجود، جدای از تالشهای نظر از گستره کمیبیشترین سهم بودجه دولتی را اااا صرف

ها و های موجود، در مقایسااه با دیگر کارمندان سااازمانوپرورش، که به اسااتناد قرینهاوان معلمان و دیگر کوشااندگان آموزشفر

ه سبب نارضایتی ب رسانند، میزان کارآمدی و اثربخشی این نهاد،نهادهای دولتی، به طور میانگین بیشترین کار مفید را به انجام می

اه نظران واقع شده است. از دیدگآن، پیوسته  در معرض توجه و انتقاد بسیاری از نافران و صاحب هایاز کیفیت خروجیعمومی

پرورش پاسااخگوی خیل عظیم مطالبات، نیازها و انتظارات جامعه نیساات و نیازمند تحولی جدی و ومنتقدان، نظام فعلی آموزش

و بدون توجه به نیازها و تقاضاهای اجتماعی و محیطی )ملی و کنند که با رویکردهای کنونی اساسی است. منتقدان استدالل می

تدریس و آموزش معلمان فراملی( روزافزون،  باالبردن کیفیت معلمان و افزایش خالقیت و اثربخشااای  هاد توان از اینمیو  ن ن

ساسی خود را به انجام رساند ش (.9922)فالحی،  انتظار داشت تا رسالت و کارکردهای ا شاغل از آنجا که بی سانی  ترین نیروی ان

 آنان و مبادی ورودی خالقیت و اثربخشااایدر آموزش و پرورش را معلمان تشاااکیل می دهندر پرداختن به چگونگی وضاااعیت 

  معلمان به مدرسه از اهمیت بسیار برخوردار خواهد بود

خشی تدریس معلمان را فراهم . حال سوالی که پیش روی مدارس و مدرسان قرار دارد این است که چه عواملی موجبات اثرب

م رابطه خالقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششدر این پژوهش، پژوهشگر سعی دارد به بررسی می سازد. بنابراین 

 ،یتیربآموزش و پرورش، روانشناسان ت رانیمد هیکل یپژوهش برا نیا جینتا ب ردازد.مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران 

 همه دست اندرکاران سازمان ها و برنامه یو به طور کل یدانشگاه ها و مراکز آموزش ،یعلوم تربت دیمعلمان، اسات ن،ی، والدمدارس

  کند. یپر م نهیزم نیرا در ا یپژوهش یخالء ها زین یو سودمند خواهد بود و از لحاظ نظر دیآموزش و پرورش، مف زانیر

 

 پژوهشی نهیشیپ

 روش یک در هاگروه یا و افراد هایرهیافت و هااندیشه از تلفیقی آوردن وجود به را خالقیت( 1091) 9 لوتانز خالقیت:

 دیعب کشفی یا کاال مفهوم، ایده، یک آمدن وجود به از شناختی فرآیند را ( خالقیت0221)  بارزمن. است کرده تعریف جدید،

غلب دانشمندان بر آن اتفاق نظر دارند است که: خالقیت= تازگی + اما چیزی که ا (.0299 ،0به نقل از گویال و دوگال) داندمی

 وانشناسیر مطالعات .باشدمی اندیشیدن یا تفکر اصلی هایجنبه از یکی خالقیت روانشناسان، منظر (. از9919ارزش )ابراهیمی، 

 فرایند طریق از که باشدمی واگرا تفکر همان خالقیت که دارند تأکید نکته این بر واگرا، تفکر و گراهم تفکر به تفکر تقسیم در

 از .(9914محمدی و همکاران، ) گیردمی شکل مدت دراز حافظه در موجود شده کسب نمادهای و اطالعات نوآرائی و ترکیب

                                                           
1 luthanz 
2 Goyal, S., & Duggal, K 



 ....هیپا یاضیر سیتدر یمعلمان با اثربخش تیرابطه خالق ____________________________________________________________

 

 

 این تعریف رد دیگر برخی و. است جدید مفهوم یا فکر یک ایجاد برای ذهنی هایتوانائی بکارگیری سازمانی خالقیت دیدگاه

 کیفیت ای کمیت ارتقاء و بهبود برای نوین طرح و فکر ارائه یعنی خالقیت: گویندمی چنین سازمانی مطالعات حوزه در هوممف

 (.9،0296تور)سازمان  هایفعالیت

 دونب و خاد منابع از استفاده با سازمان یک که است میزانی از عبارت سازمانی :  اثربخشی9و اثربخشی تدریس 0اثربخشی

تیبادکس و ) کندمی برآورده را اهدافش خود، جامعه و اعضا ضروری غیر کردن فرسوده بدون و خود منابع نداد هدر

 ایدازهان دیگر عبارت به. دهدمی نشان را هایشهدف به سازمان یک نزدیکی درجه سازمانی، اثربخشی واقع در .(4،0299همکاران

 سازمان که میزانی درجه از است عبارت( بخشی اثر) آمدی کار .(8،0292ژنگ.)بخشدمی تحقق اهدافش به سازمان یک که است

 تولیداتش وسیله به سازمان موفقیت معتقدند( 9122) بالنچارد و .هرسی(9922 دفت،) آیدمی نایل خود نظر مورد هایهدف به

 نتیجة اثربخشی و است گونهعتاطا رفتار نتیجه موفقیت. است نگرش اثربخشی سنجش معیار که صورتی در شودمی گیریاندازه

 .است عالقمندی و همکاری

بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به  واقع بررسی میزان موثر در منظور از اثربخشی

هوم برای تعریف مفعبارتی ساده تر در یک مطالعه اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه گیری می شود. اما به نظر می رسد 

بایست گامی فراتر نهاد، به این معنا که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که اوال نیازهای اثربخشی می

آموزشی به روشنی تشخیو داده شود. ثانیا برنامه مناسبی برای برطرف ساختن نیازها طراحی شود. ثالثا برنامه طراحی شده به 

 (.0221، 6)پاینتا و هامر و رابعا ارزیابی مناسبی از فرایند آموزش و درنهایت دستیابی به اهداف انجام شود درستی اجرا گردد

کنند تا روابط حمایتی، صمیمانه، تجربه آموزان کمک میکند که معلمان به دانشبه روش هایی اشاره می :2حمایت عاطفی

و سطح تجربه مناسب از استقالل یا ناوابستگی را ایجاد کنند که شامل  لذت و هیجان درباره یادگیری، احساس رضایت در کالس

 ابعاد: جو مثبت، جو منفی، حساسیت معلمی و توجه به دیدگاه های دانش آموزان می باشد.

های تنظیم رفتارشان را ایجاد کنند و کنند تا مهارتبه شیوه ای که معلمان به دانش آموزان کمک می :2سازماندهی کالس

کند. با به حداقل رسیدن گیجی و اختالل، اجازه داده می شود که هر روز مدرسه بیشترین یادگیری را کسب کنند، اشاره می از

-های آموزشی صرف شود و بنابراین، رویارویی با رفتارهای نامناسب برای معلمان و دانشبیش تر زمان کالس بر روی فعالیت

 باشد.بعاد : مدیریت رفتاری، سودمندی و اشکال یادگیری آموزشی میشود. این حیطه شامل اآموزان تمام می

نند، کای موثر رشد شناختی و فراشناختی دانش آموزان را حمایت میای که در آن معلمان به گونهبه شیوه  :1حمایت آموزشی

  (.0221، 92باشد )پاینتا و هامرها و راهکارها، تجزیه و تحلیل و کیفیت بازخورد می اشاره می کند که شامل ابعاد: مهارت

 ارزیابی اثربخشی تدریس یعنی:

 تعیین میزان تحقق اهداف تدریس؛ -

 های اجرا شده؛تعیین نتایج قابل مشاهده از کار دانش آموزان در اثر تدریس -

                                                           
1 Toor, K 
2 EFFECTIVENESS 
3 effectiveness of teaching 
4 tiba deks 
5 zeng 
6 painta, Hamer 
7 emotional support. 
8 Organize class 
9 educational support 
10 painta, Hamer 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 تعیین میزان درست انجام دادن تکلیف که مورد نظر تدریس بوده است؛ -

 (.0226، 9ها )بوتا و همکارانها برای دستیابی به هدفد شده در اثر تدریسهای ایجاتعیین میزان توانایی -

س ردر مدا اتیاضیدر درس ر تیفیاثربخش و باک سیاز موانع تدر یکی(، نشان داد که 0298) 0بال و جوسپپژوهش  جینتا

(  در پژوهش 0298کسن و میشرا)هنری باشدیم ینو و نوآور یهادهیا دیتول س،یتدر یهامعلمان در روش تیعدم خالق کاآمری

های خالقانه را در تدریس ای خود خالق هستند و ایدهخود به این نتیجه رسیدند که معلمان موفق در زندگی شخصی و حرفه

ها  انرستیمعلمان دب سیتدر یاثر بخش نیدر ب یداریداد که تفاوت معن نشان(، 0296) تورمطالعه  یهاافتهگیرند.یکار میخود به

، علمانم تیخالق نیبود که ب نیپژوهش ا نیا یاصل جهینت اما نوع مدرسه بر اثربخشی معلمان اثر دارد.  رد و زن وجود نداردم

( در پژوهش به بررسی 0292میرزایی و رحیمی) وجود دارد.  یداریآنها رابطه مثبت و معن سیتدر یو اثربخش هوش عمومی

مدیریت کالس و بهبود یادگیرندگان پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که بین خالقیت  هایرابطه بین خالقیت معلمان، استراتژی

ای ههای کالس درس و پیشرفت یادگیرندگان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین استراتژیمعلمان و استراتژی

کننده ینیبهای مدیریت کالس درس پیشتراتژیمدیریت کالس و پیشرفت یادگیرندگان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و اس

خرده مقیاس  8( در پژوهش خود نشان دادند که بین 0292زاده و همکاران )آموزان است. خدابخشبهتری برای پیشرفت دانش

 .خالقیت با اثربخشی آموزشی رابطه مستقیمی وجود دارد و همچنین بین جنس و خالقیت معلمان رابطه معناداری وجود دارد

 ییمعلمان مدارس ابتدا یبا اثربخش رانیمد تیخالق نی(، نشان داد که ب9914)ی، میرزمانی و آزادیکتامحمدنتایج پژوهش 

 یهاکی(، نشان داد که استفاده از تکن9919) یاللهنسب و لطفینیحسپژوهش  جینتا برقرار است. یدار یرابطه مثبت  و معن

 شناسایی " فهد(، پژوهشی با 9914میرمحمدی و حسینی ) مؤثر است. یاجتماع درس مطالعات یلیتحص شرفتیدر پ تیخالق

درصد  1 نتایج نشان داد که انجام دادند. "کریمطبار نشهرستا نهاخترد ییابتدا ارسمد نمعلما بخشی ثرا با انمدیر خالقیت بطهرا

و  قنطباا با انمدیر خالقیت بین داریبطه معناار .ستا بینی پیش قابل انمدیر خالقیتاز  دهستفاا با نمعلما ثربخشیااز تغییرات 

 نتایج. اردند دجوو مانیزسا سالمتو  شغلی ضایتر با انمدیر خالقیت بین داریمعنا بطهدارد. را دجوو نمعلمادر  افهدا تحقق

 دارد. دجوو داریمعنا بطهرا نمعلما ثربخشیا با انمدیر خالقیت بین کلی رطو به که ستا آناز  حاکی هشوپژ ینا

ست که این همان شده ا شد، تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه خالقیت، و تأثیرات آن انجام  گونه که در این بخش مالحظه 

باشد. ولی در زمینه موضوع این پژوهش یعنی ارتباط بین خالقیت معلمان با اثربخشی تدریس  و خود گویای اهمیت موضوع می

  .تاکنون بویژه در ایران صورت نگرفته است دایی،  پژوهش جامعیآموزان مدارس ابتکالس درس ریاضی در دانش

 

 شناسی پژوهشروش

ص ضر تو ستگ یفیروش پژوهش حا ست. یاز نوع همب شم مدارس دانش کلیهجامعه آماری این پژوهش را  ا ش آموزان پایه 

گیری در این پژوهش، روش ونهروش نم نفر اسااات.  892دهند که تعداد آنها تشاااکیل می شاااهر تهران 0ابتدایی دولتی منطقه 

شهنمونه صادفی خو ست که گیری ت ستفاده ای ا با توجه به حجم جامعه آماری، برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران ا

پژوهش برای  ایندر  .گیری کوکران  انتخاب شااادندنفر به عنوان افراد نمونه بر اسااااس فرمول نمونه  089مضاااافاع تعداد  شاااد؛

شینه تحقیق از مطالعات کتابخانهآجمع ضوع و پی شاموری اطالعات مربوط به ادبیات مو ست. این مطالعات  شده ا ستفاده  ل ای ا

های موجود و مرتبط با موضااوع،  مقاالت و کتب التین و فارساای مرتبط و همچنین اسااتفاده از اینترنت جهت بررساای پژوهش

                                                           
1 M Botha, G H Nieman and J van Vouren 
2 Buela, s.,  & Joseph, M. C 

 N حجم جامعه آماری=

=04/0مقدار اشتباه مجاز=   

 95مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان 

درصد=  2

Z

. 

= 5/0برآورد نسبت صفت متغیر=  P 

p  – 1 =5/0 = q 

 

 



 ....هیپا یاضیر سیتدر یمعلمان با اثربخش تیرابطه خالق ____________________________________________________________

 

 

زان ارتباط بین خالقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی دانش آمو "رای بررسی ب های جدید و ... بوده است. دستیابی به یافته

 از روش میدانی با توزیع پرسشنامه استفاده شد.  "پایه ششم مدارس ابتدایی شهر تهران 

وسط ای تگویه 09این پرسشنامه  : 9خالقیت رندسیپ پرسشنامه -9آوری اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شد: برای جمع

در مجله کارکنان به چاپ رسیده است. و ایوانسیوچ و ماتسون پرسشنامه خالقیت رندسیپ را به  0226رندسیپ تهیه و در سال 

( طی یک مطالعه  مقدماتی برای 9924اند.  قهرمان تبریزی )عنوان ابزاری کامل برای سااانجش خالقیت معلمان گزارش کرده

بدست آماده است. و برای ضریب پایایی آن از ضریب آلفای  %10تفاده کرده اند که بررسی روایی آن از ضریب بازآزمایی اس

( در مطالعه خود به اعتباریابی پرسااشاانامه 9929بدساات آورده اند. ساایدعامری و احمدی ) %20کرونباخ اسااتفاده کرده اندکه 

پرسشنامه اثربخشی  -0 ست آمده است.بد %29خالقیت رندسیپ پرداخته است، که ضریب پایایی برای پرسشنامه مذکور برابر 

ستفاده شده 0221) پارسونز یاثربخش پارسونز: برای سنجش اثربخشی کل کالس درس ریاضی در این پژوهش از پرسشنامه ( ا

(، تحقق اهداف Aاساات. ساانجش اثربخشاای بر اساااس مدل کارکردهای چهارگانه پارسااونز عبارتند از:  انطباق )سااازگاری( )

پرسشنامه  -9 .شودسؤال است آزمون می 02(که شامل L( و تداوم )تعهد سازمانی( )Iسجام )رضایت شغلی( )(، انGسازمانی )

ستاندارد شده از کیفیت کلی کالس ( یک ابزار مشاهده0222) 0پاینتا و همر سیتدر یاثربخشاثربخشی تدریس: پرسشنامه  ای ا

سازماندهی سه بعد کیفیت یعنی، حمایت عاطفی،  هد و دکالسی و حمایت آموزشی را  مورد ارزشیابی قرار می درس است که 

( که عدد 8تا  9ای لیکرت )بکار برده شود.  در این پژوهش از طیف پنج طبقه 90دبستانی تا پایه ای های پیشتواند در کالسمی

، 8به ترتیب  ددی هریک از گزینهارزش عباشد، استفاده شد. یک مبین کمترین امتیاز و عدد پنج نشان دهنده بیشترین امتیاز می

استفاده گردید. بدین صورت که  9ها، از آزمون آلفای کرونباخدر این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامهباشد. می9، 0، 9، 4

 پخش وشهر تهران  0منطقه  یدولت ییششم مدارس ابتدا هیدانش آموزان پانفر از  92ها در یک مطالعه آزمایشی  بین پرسشنامه

صل همان شد. مقدار حا سبه  شد آلفای کرونباخ  محا سط آن ها تکمیل  ست، حدود تو /. می 22طور که در جدول ذیل آمده ا

های مربوطه از پایایی گردد که پرسشنامه/. بزرگتر است،  لذا مشخو می2باشد؛ و از آن جایی که ضریب آلفای حاصله از عدد 

بود، بنابراین سواالت از   %66/26دار بدست آمده از آزمون آلفای کرونباخ که برابر با با توجه به مقباشند. مطلوب برخوردار می

 پایایی قابل قبولی نیز برخوردار بودند. 

 های موجود در پرسشنامه: ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از مولفه9جدول
 ضریب آلفای کرونباخ  های پرسشنامهمولفه

 21/2 خالقیت

 29/2 بخشیاثر

 22/2 انطباق

 26/2 تحقق اهداف

 24/2 رضایت شغلی

 21/2 تعهد سازمانی

 22/2 اثربخشی تدریس

 29/2 حمایت عاطفی

 24/2 سازماندهی کالسی

 29/2 حمایت آموزشی

 %26.66جمع کل:  

                                                           
1 Randsepp creativity questionnaire 
2 pianta, la paro, Hamer 
3 Cronbachs Alpha 
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 از نظاارات یااریگبهااره اباا و تحلیاال عاااملی تاییاادی 0ییمحتااواو  9یصااور در ایاان تحقیااق باارای تعیااین روایاای از روش

هااا از دو بخااش آمااار بااه منظااور تحلیاال دادهاسااتفاده شااده اساات.  آموزشاای یریتمتخصصااان مااد اساااتید راهنمااا و مشاااور و

آماااری  هااایهااا و آزمااون فرضاایات پااژوهش از آزمااونتوصاایفی و اسااتنباطی اسااتفاده شااد. باارای تجزیااه و تحلیاال داده

 ده است.همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شضریب 

 

 هاي پژوهشیافته

اند. شاخو ها ارائه شدهاین شاخو 0های توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است. در جدول در این قسمت ابتدا شاخو

-ی نشانهای چولگی و کشیدگها و شاخوگر پراکندگی مناسب دادهها و انحراف استاندارد نشانگر مرکزیت دادهمیانگین نشان

 باشند. توزیع می گر نرمال بودن

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخو0جدول 

 N کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 089 92/2 61/2 22/9 09/9 انطباق

 089 226/2 -26/2 94/9 40/9 تحقق اهداف

 089 928/2 -099/2 22/9 20/9 رضایت شغلی

 089 -206/2 -018/2 42/0 22/9 تعهد سازمانی

 089 -49/2 20/2 26/0 16/9 مایت عاطفیح

 089 -842/2 068/2 22/2 09/9 سازماندهی کالسی

 089 -984/2 916/2 94/8 49/9 حمایت آموزشی

 089 998/2 099/2 96/9 62/9 خالقیت

دهد که آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرها نتایج آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف نشان می

 معنادار نیست و تمام متغیرها دارای توزیع نرمال هستند. 

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف: 9جدول 

 سطح معناداری کولموگروف اسمیرنوف متغیرها

 691/2 244/2 اثربخشی

 862/2 294/2 اثربخشی تدریس

 686/2 209/2 خالقیت

 

ن برای است، بنابرایاسمیرنوف معنادار نبوده -مون کولموگروفها در آزکه کجی توزیع دادهاز طرف دیگر، با توجه به آن

های ضریب از آزمون منطقه دو شهر تهران یدولت ییششم مدارس ابتدا هیپا یاضیر سیتدر یمعلمان با اثربخش تیخالقبررسی 

محقق جهت تعیین  ژوهشهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. ابتدا برای ورود به رگرسیون باید ابزارهای پ

(. برای  تایید هریک از متغیرها همچنین گویه های مربوط به هریک از 9922اعتبار سازه مورد تحلیل تأییدی قرار گیرد)هومن،

محاسبه   df/0x، مقدار 4(. با توجه به خروجی لیزرل در جدول 9922استفاده شده است. )هومن، 9آنها  از تحلیل عاملی تاییدی

جذر برآورد واریانس خطای  نشان دهنده برازش مناسب مدل می باشد. همچنین 9کوچکتر از   df/0xاست، وجود  44/9شده 

                                                           
1-Face validity.  
2 Content-related validity. 
3. Confirmatory factor analysis 



 ....هیپا یاضیر سیتدر یمعلمان با اثربخش تیرابطه خالق ____________________________________________________________

 

 

باشد که  1/2نیز باید بیشتر از  NFIو  GFI ،AGFI ،CFI. میزان شاخو های باشد 22/2( می بایستی کمتر از RMSEA)تقریب

 است.  در مدل تحت بررسی به ترتیب باالتر از میزان تعیین شده

 سیتدر یپرسشنامه اثربخشو  پارسونز یاثربخش، سازه تیخالق: شاخو های برازش مقیاس 4جدول

 برآورد مشخصه

 یاثربخشسازه  تیخالقمقیاس 

 پارسونز

 یاثربخشپرسشنامه 

 سیتدر

 44/9 44/9 26/9 (df0/نسبت مجذور خی به درجه آزادی)

 289/2 289/2 262/2 (RMSEAجذر براورد واریانس خطای تقریب)

 14/2 12/2 18/2 (GFIشاخو نکویی برازش)

 19/2 14/2 10/2 (AGFIشاخو تعدیل شده ی نکویی برازش)

 12/2 9 12/2 (CFIشاخو برازندگی تطبیقی)

 18/2 11/2 12/2 (NFIشاخو نرم شده برازندگی)

باشد ون میدی برای ورود به بحث تحلیل رگرسیپس از تعیین روایی ابزارهای اندازه گیری، شناسایی رابطه بین متغیرها قدم بع

ل از ، برای شناسایی رابطه بین متغیرهای حاضر در مدباشدهای رگرسیونی، ماتریس همبستگی میمبنای تجزیه و تحلیل مدلو 

در  11/2دهد رابطه بین همه متغیرهای پژوهش، درسطح اطمینانها نشان میضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.  یافته

 دار می باشد. جهت مثبت معنی

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش8جدول 

 1 2 2 6 8 9 0 9 متغیرها

        9 انطباق

       9 62/2** تحقق اهداف

      9 89/2** 68/2** رضایت شغلی

     9 94/2** 44/2** 42/2** تعهد سازمانی

    9 89/2** 46/2** 82/2** 42/2** حمایت عاطفی

   9 66/2** 42/2** 80/2** 88/2** 49/2** سازماندهی کالسی

  9 49/2** 62/2** 41/2** 89/2** 86/2** 44/2** حمایت آموزشی

/42** 46/2** 44/2** 82/2** 41/2** 42/2** 40/2** خالقیت

2 

9 

* p < 2.28 ** p < 2.29 

شهر تهران  0مدارس منطقه  ییششم ابتدا هیدانش آموزان پا یاضیدرس ر یعاطف تیمعلمان با حما تیخالق نیاول:  ب هیفرض

 رابطه وجود دارد.

در جهت  11/2، در سطح اطمینان= r 44/2**دهد رابطه بین خالقیت معلمان با حمایت عاطفی درس ریاضی ها نشان مییافته

 شود.باشد. بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید میدار میمثبت معنی

شهر  0مدارس منطقه  ییششم ابتدا هیدانش آموزان پا یاضیکالس درس ر یمعلمان با سازمانده تیخالق نیدوم: ب هیفرض

 تهران رابطه وجود دارد.

در  11/2، در سطح اطمینان= r 46/2** یاضیر کالس درس یسازماندهدهد رابطه بین خالقیت معلمان با ها نشان مییافته

  شود.فرضیه دوم پژوهش تایید میباشد. بنابراین دار میجهت مثبت معنی
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شهر  0مدارس منطقه  ییششم ابتدا هیدانش آموزان پا یاضیدرس ر یآموزش تیمعلمان با حما تیخالق نیسوم:  ب هیفرض

 تهران رابطه وجود دارد.

در جهت  11/2، در سطح اطمینان= r 42/2** یاضیدرس ر سازمانی تیحمادهد رابطه بین خالقیت معلمان با ها نشان مییافته

  شود.باشد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش تایید میدار میمثبت معنی

( یمت سازمانو سال یشغل تیپارسونز )انطباق، تحقق اهداف، رضا یاثربخش یمعلمان با مؤلفه ها تیخالق نیب چهارم: هیفرض

 ه وجود دارد.شهر تهران رابط 0مدارس منطقه  ییششم ابتدا هیدانش آموزان پا یاضیدرس ر سیتدر

مولفه ، رابطه بین خالقیت معلمان با = r 40/2** یاضیدرس ر مولفه انطباقدهد رابطه بین خالقیت معلمان با ها نشان مییافته

و   = r 41/2** یاضیدرس ر مولفه رضایت شغلی معلم، رابطه بین خالقیت معلمان با = r 42/2** یاضیدرس ر تحقق اهداف

دار در جهت مثبت معنی 11/2در سطح اطمینان = r 82/2** یاضیدرس ر مولفه حمایت عاطفیان با رابطه بین خالقیت معلم

واند در تتا چه اندازه میمعلمان  تیخالق. همچنین برای جواب اینکه شودباشد. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش نیز تایید میمی

های رهکه در زیر خالصه آما نماییم.رسیون ساده استفاده مینقش داشته باشد از آزمون آماری رگ کالس درس یاثربخشمتغیر 

  آمده ذکر شده است.بدست

 های آماری مربوط به برازش مدل: جدل خالصه6جدول

 مدل 𝑅0 R sig تعدیل شده𝑅0  خطای استاندارد برآورد

11/9 99/2 94/2 81/2 222/2 9 

 

R  ی تدریس اثربخش 99/2است یعنی  99/2شده برابر با ست ضریب تعیین تعدیلا 81/2ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر با

 است.  11/9بینی است. خطای استاندارد برآورد ما برابر با از طریق خالقیت قابل پیش

 : نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر مستقل خالقیت  بر متغیر وابسته اثربخشی تدریس2جدول

Sig T استاندارد  ضریب رگرسیون

 شده

 مدل ضریب رگرسیون استاندارد نشده

Beta Std. 
error 

B 9 

222/2 12/60  922/2 29/02 (constant) 

 اثربخشی تدریس 26/0 949/2 40/2 21/00 222/2

 )همان طور که در جدول می بینیم، ضریب رگرسیون استاندارد شده متغیر مستقل خالقیت بر متغیر وابسته اثربخشی تدریس

معنی دار است. بنابراین، می توانیم بگوئیم که متغیر خالقیت بر اثربخشی تدریس مؤثر  29/2( در سطح خطای کوچکتر از 40/2

 یابد.انحراف استاندارد افزایش می 40/2است. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر خالقیت، اثربخشی تدریس به مقدار 

 

 گیريبحث و نتیجه

 بود.  "ییابتدا دورهششم  هیپا یاضیر سیتدر یمعلمان با اثربخش تیرابطه خالق یبررس "لی پژوهش هدف اص

 

 



 ....هیپا یاضیر سیتدر یمعلمان با اثربخش تیرابطه خالق ____________________________________________________________

 

 

 : خالصه نتایج تحقیق2جدول

 نتیجه فرضیه 

بین خالقیت معلمان با حمایت عاطفی درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس  اول:  فرضیه 

 شهر تهران رابطه وجود دارد. 0منطقه 

ی عاطف تیمعلمان با حما تیخالق

 رابطه مثبت و معنی دارد.

بین خالقیت معلمان با سازماندهی کالس درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس  دوم: فرضیه 

 شهر تهران رابطه وجود دارد. 0منطقه 

 

کالس  یمعلمان با سازمانده تیخالق

 دارد. یرابطه مثبت و معن

خالقیت معلمان با حمایت آموزشی درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس  بین سوم:  فرضیه 

 شهر تهران رابطه وجود دارد. 0منطقه 

 یآموزش تیمعلمان با حما تیخالق

 دارد. یرابطه مثبت و معن

 و بین خالقیت معلمان با مؤلفه های اثربخشی پارسونز )انطباق، تحقق اهداف، رضایت شغلیم:فرضیه چهار

شهر تهران رابطه وجود  0سالمت سازمانی( تدریس درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس منطقه 

 دارد.

 یاثربخش یمعلمان با مؤلفه ها تیخالق

 تیپارسونز )انطباق، تحقق اهداف، رضا

درس  سی( تدریو سالمت سازمان یشغل

 یدانش آموزان رابطه مثبت و معن یاضیر

 دارد.

 

دهد رابطه ها نشان میدرج گردیده است. یافته 8های بدست آمده از ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول یافته 

(،  درسطح  =42r) یآموزش تیبا حما(،  =46r)کالس  یبا سازمانده(،  =44r) یعاطف تیمعلمان با حما تیخالقبین 

براین نتیجه می گیریم  که هر چه خالقیت معلمان در کالس درس (. بناP<2.29در جهت مثبت معنی دار می باشد) 11/2اطمینان

ریاضی بیشتر باشد دانش آموزان بیشتر حمایت عاطفی می شوند و کالس درس ریاضی برای دانش آموزان سودمندتر و اثربخش 

ت، بنابراین وزان موثر اساز یافته های این تحقیق نتیجه می گیریم که خالقیت معلمان روی حمایت عاطفی دانش آمتر خواهد بود. 

 باید تمهیدات و راهکارهایی برای بهبود خالقیت شغلی معلمان مد نظر قرار گیرد.

(، رابطه r=42) تحقق اهدافمعلمان با  تیخالق نی(، رابطه بr=40) انطباقمعلمان با  تیخالق نیدهد رابطه ب ها نشان می یافته

در  11/2نانیاطم درسطح(،  r= 82) تعهد سازمانیمعلمان با  تیخالق نیرابطه ب (، وr= 41) رضایت شغلیمعلمان با  تیخالق نیب

پارسونز  یاثربخش یمعلمان با مؤلفه ها تیخالق نی(.  در کل یافته ها نشان می دهد رابطه بP<2.29) باشد یدار م یجهت مثبت معن

دار  یدر جهت مثبت معن 11/2 نانیسطح اطمدر  یاضیدرس ر سی( تدریو سالمت سازمان یشغل تی)انطباق، تحقق اهداف، رضا

 (. P<2.29) باشد یم

که متغیر خالقیت معلمان بر اثربخشی تدریس مؤثر است. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  نتایج نشان داد

ان یریم که هر چه خالقیت معلمبنابراین نتیجه می گ  انحراف استاندارد افزایش می یابد. 40/2خالقیت، اثربخشی معلمان به مقدار 

در  (یازمانو سالمت س یشغل تیپارسونز )انطباق، تحقق اهداف، رضا یاثربخش یمؤلفه هادر کالس درس ریاضی بیشتر باشد 

تیجه از یافته های این تحقیق نوضعیت مناسبتری خواهند بود و کالس درس ریاضی برای دانش آموزان اثربخش تر خواهد بود. 

 ی موثر است، بنابراین باید تمهیدات و راهکارهایی برایاضیدرس ر خالقیت معلمان روی اثربخشی تدریس معلم می گیریم که

میرزایی و (، 0296) تور(، 0298نتایج این پژوهش با پژوهش های بال و جوسپ ) بهبود خالقیت شغلی معلمان مد نظر قرار گیرد.
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 (،9919) یالله نسب و لطف ینیحس(، 9914و همکاران ) یحمدم(، 0292) 9زاده و همکاران(، خدابخش0292رحیمی)

 همسو و همخوان است. (، 9914میرمحمدی و همکاران )

بطور کلی پژوهش حاضر سهم مهمی در فهم نقش خالقیت و پیامدهای آن و به خصود در اثربخشی تدریس معلمان        

می  دریافت آموزان دانش که آموزشی کیفیت تعیین در عامل ینمهمتر فراهم می کند و تلویحات کاربردی مهمی دارد. معلمان

نتایج نشان می دهد که خالقیت معلمان رابطه مستقیمی با اثربخشی تدریس آنان دارد بنابراین افزایش و بهبود خالقیت . هستند کنند

لمان و منظور بهبود خالقیت مع را بههایی های آموزشی، باید استراتژیآنان ضروری است. با توجه به این نتایج مطلوب، سازمان

 همیتا حائز نهاآ دعملکر دبهبو جهت زیسا مینهز ،شیزموآ افهدا لصودر و نمعلما خطیر نقش به توجه بامدرسین، برگزینند. 

 به همگیو...  زشمودر آ ژیتکنولواز  دهستفاا شگستر ،نو به نو یسرتد یشهارو معرفی ،شیزموآ یهادوره  اریبرگز. ستا

 تا یابد تقاار نیز نمعلما آورینوو  خالقیت ،یندافر یندر ا ستا زمال. ستا گرفته رتصواو  فعالیت دبهبوو  معلم به کمک رومنظ

 ق،نطباا ناییاتو شدر جهت ساسیا یهازسامینهاز ز یکی انعنو به انمدیر خالقیت. یدآ همافر لمتحو یطاشر با قنطباا نمکاا

 محیط یطاشر ساختن مهیاو  زیبسترسا ،شغلدر  ادفرا آورینو شددر ر موثر ملاعواز  کیی ایرز ،ستا نمعلما خالقیتو  آورینو

 (.0298، 0)فارنهایمست ا تامل قابلو  برجسته مرا یندر ا انمدیر نقش که ستا نناآ ریکا

وزان متوان گفت که تکنیک های خالق معلمان موجب افزایش و بهبود مولفه های فراشناختی دانش آدر تبیینی کلی می

 آموزان را ارتقا دهد. تحقیقاتتواند سطح  عملکرد ذهنی دانششود که آموزش خالق  معلمان میشوند. بنابراین گفته میمی

ها را افزایش دهند. عالوه بر این آموزش ها قادر هستند قدرت ذهن و سرعت عمل برای تولید ایدهدهند که این تکنیکنشان می

نوع خود بهره های ذهنی متتنوع و قدرت ذهنی کمک کند تا افراد بتوانند به فراخور موقعیت از فرفیتتواند به افزایش خالق می

 (. 0296، 9)رانگر، لوسه و داموسگیری کنند 

خالقیت معلمان رابطه مثبت و معناداری با اثربخشی تدریس درس ریاضی و  عملکرد  ،پژوهش نشان داد نیا جینتا یبه طور کل

های آموزشی پایین در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی مدارس به عنوان سازمانشود. یو باعث بهبود آن مد آموزگاران دار

م فعلی و ناکارآمدی سیست آموزاندانشبودن سطح اثربخشی و عملکرد آموزگاران است. نتیجه این امر افزایش افت تحصیلی 

 ست. های انجام شده بوده اآموزش و پرورش با توجه به هزینه

 ییراکاو  ثربخشیا تحققو  مانیزسا یهدفها کسبرا در  نمعلما نداتو می نناآ خالقیتو انمدیر هنیذ ینائیهااتو به توجه

 شناخت باو  هدد ارقر مدنظر ارههمورا  زسا نگرگوارزش و د با منابع ینا دیفر ییژگیهاو باید مدیریت ینابنابر. ندداگر موفق باال

 یندر ا انمدیر خالقیت که نجاآورد. از آ همافررا  خدمتو  تولید بهینه یها مینهز نناآ کترمشاو  نناآ ینائیهااتوو  هاادستعدا

 یمندزنیا ثربخشو ا قخال یهاونیر به   نهاآ ینکها مهمتر همهو از  دشو می بمحسو مانهازسا تمامیدر  شدر بهرو  عامل یک عصر

در  که ستا الینفکی تمشکالو  مسائل دنکر ننشا خاطر تحقیق عموضو ینا دننمو حمطر علت ینابنابر. هندد می ننشا یبیشتر

 با هددمی معنا ثربخشیا که نچهآ بر فقاتو دخصودر  انصاحبنظر همة که نددار دجوو نمعلما بخشی ثرا سنجشو  تعریف

                                                           
1 Khodabakhshzadeh, H., Hosseinnia, M., Moghadam, H. A., & Ahmadi, F. 
2 Haffman, Rose 
3 Renger, L., Loose, F., & Dumos, F. 
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 ،ستا ورشپرو  زشمودر آ مهم موضوعی نمعلما بخشی ثرا که مرا یندر ا نهاآ ما. اندا دهبو جهامو ایمالحظه قابل تمشکال

 صلیا عاملو  تیاورضرآوری از  نوو  خالقیت که مجموعههاییدر  مدیریت نقش میکنند تأییدآن را  حتاعاصرو  شتهدا نظر قتفاا

 تشویقو  یجوتر د،یجاا ادفررا در ا آورینوو  خالقیت ادستعدو ا ناییاتو ندامیتو مدیریت ایرز ستا سحساو  مهم ربسیا ،ستا

 کند.

ا توجه به یافته های پژوهشی در مطالعات تیمز، وضعیت دانش آموزان ایرانی در درس ریاضیات را  نامناسب ( ب9912کیامنش)

مشکل در ریاضی یکی از مشکالتی است که تاثیرات منفی بر مسائل روانی و آموزشی دانش آموزان و حتی  ارزیابی کرده است .

پیشرفت یا شکست دانش آموزان در درس ریاضی، همیشه مساله اساسی  خانواده و معلمان آنان دارد. موفقیت و عوامل موثر بر

های سنگین هنوز تعداد زیادی از دانش آموزش و پرورش بوده است. اما، علی رغم تحقیقات وسیع و اختصاد دادن بودجه

تعددی روبه تحصیلی م شناختی وکنند و نهایتا با مشکالت روانآموزان هستند که هر ساله شکست در درس ریاضی را تجربه می

پژوهش  نیانجام شده در رابطه با موضوع ا قاتیتحق شتریپژوهش با ب نیحاصل از ا جینتا (.9910شوند )نریمانی و همکاران، رو می

ظر کارآمد است، به ن یانسان یروین تیمهم مدرسه، آموزش و ترب یاز رسالت ها یکی  نکهیبه ا  همسو و همخوان است. با توجه

آموزگاران و  نشیدر گز نیو همچن درسانضمن خدمت معلمان و م یآموزش ها یزیکشور در برنامه ر نیکه مسئولرسد  یم

 د. نفرمایمبذول  یشتریتوجه بباید دانش آموزان  دگاهیمعلمان از د تیاثربخش و خالق سیتدر یبه شاخو ها نیمدرس

 افهدا تحقق که معنا ینا به. ستا ارتاثیرگذروی آنها  بر ،سهرمد کل ثربخشیاز ا یتاثیرپذیر ضمن نمعلما افهدا تحقق

 ارس،مد انمدیر ستا وریضر ،ینابنابر. نددار یکدیگر بر متقابل تاثرو  تاثیر سهرمد ثربخشیو ا نمعلما ایبر هشد گرفته نظردر 

 رفتاو ر خالقیتاز  انمدیر حمایت ،مناسب یها مینهاز ز یکی. ندآور همافررا  نمعلما رکا ثربخشیا یتقاار جهت زمال یها مینهز

 بهرا  شیزموآ محیط نداتو می نمازساو  دخودر  نوجوییو  خالقیت به شیزموآ انمدیر دعتقاو ا شنگر ایر. زنهاستآ خالقانه

 .نماید تسهیلرا  افهدا لصوو و زدسا لمبدآوری  نوو  اتتغییر نکانو

در  هشد کرذ یهامؤلفهاز   امکد هر رکشودر  ییاضر زشموآ ترقیقد سیربر رمنظو به دشو می توصیه ینکها خرآ سخن

 دهنبو همافر هشد گرفتهافرو  هشد قصد سیدر برنامه سیربر نمکاا هشوپژ ین. در ابگیرند ارقر سیربر ردمو نیز یگرد یهایتجمع

 بگیرند ارقر سیربر ردمو هشد کرذ اردمواز  امکد هر رکشودر  یاضیر زشموآ ترقیقدسی ربر رمنظو به دشومی توصیه الذ. ستا

 .ددگر دهستفاا نیز پرسشنامهو  یدئوو نظیر هاییاربزاز ا همشاهد سیاهه بر وهعال نمکاا رتصوو در 
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