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زمینه و هدف :خالقیت و نوآوری الزمه و پیشدرآمد توسعه و پیشرفت یک سازمان و جامعه است و مسؤولیت سازمانهای آموزشی به ویژه
آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست .در این بین نقش مدیران انکارناپذیر است .مدیران خالق قادرند برای مسائل و مشکالت ،راهحلهای
گوناگون پیدا کنند و سرزنده ،کنجکاو و انعطافپذیر بوده و در پویایی ،پیشرفت و نو شدن سازمان خود نقش به سزایی بر عهده دارند .هدف این
مطالعه ،شناسایی ابعاد خالقیت و تأثیر منابع کنترل درونی و بیرونی بر میزان خالقیت دانشجویان میباشد.
مواد و روشها :در این تحقیق توصیفی -پیمایشی؛ جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان بود که با استفاده از
روش نمونهگیری خوشهای ،تعداد  195دانشجو با دامنه سنی  19-23سال در مقطع کارشناسی به عنوان نمونه انتخاب شدند .پایایی ابزار تحقیق
برای پرسشنامه استاندارد منبع کنترل 90 ،درصد و برای پرسشنامه استاندارد آزمون خالقیت  76درصد بر مبنای آلفای کرونباخ بدست آمد.
یافتهها :بین منبع کنترل درونی و بعد سیالی خالقیت و بین منبع کنترل بیرونی و بعد انعطافپذیری خالقیت ،رابطه مثبت معنیداری وجود دارد.
همچنین در نمونه دانشجویان دختر ،دانشجویان ترم پایین و دانشجویان رشتههای علوم انسانی ،منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت با یکدیگر
رابط مثبت معنیدار دارند .همچنین در نمونه دانشجویان پسر ،دانشجویان ترم باال ،دانشجویان رشتههای علوم انسانی ،منبع کنترل بیرونی و بعد
انعطافپذیری خالقیت با یکدیگر رابطه مثبت معنیدار دارند.
نتیجهگیری :با توجه به کمرنگ بودن نقش منبع کنترل درونی در بین دانشجویان به ویژه در ترمهای باالی دانشگاه ،ضرورت توجه به این منبع
به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بروز و رشد خالقیت در دانشگاهها بیش از پیش مطرح میشود.
کلید واژهها :کنترل درونی ،کنترل بیرونی ،ابعاد خالقیت ،دانشگاه فرهنگیان
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اگر از بلندترین مکان زندگی به گذشته نگاهی بیندازیم
درخواهیم یافت که زندگی کنونی چقدر از نظر امکانات و
تجهیزات با گذشته فرق کرده است .خالقیت به عنوان
پرقدرتترین توانایی بشری ،در نهاد آدمی از کودك گرفته تا
بزرگسال جای دارد .آدمی ذاتاً خالق متولد میشود ،با این حال
خالقیت در مراحل ابتدای زندگی تکامل یافته و پیشرفته نیست
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هم مرتبط کردن نتایج تورنس خالقیت را مرکب از چهار عامل
اصلی میداند (:)2
 سیالی :به اعتقاد تورنس سیالی توانایی تولید افکار وایدههای متعدد است.
 ابتکار :ابتکار در اصل به معنای منحصر به فرد است. بسط :به معنای توجه به جزئیات و ریزهکاریها است. انعطافپذیری :به معنای تنوعپذیری و گوناگونی ذهناست (.)3
میتوان گفت که در خالقیت نیروی محرك است که در
افراد نامساوی است نه درجه استعداد ذاتی آنها .انگیزه در واقع
انرژی الزم برای تحقق کار خالق است .برای اینکه تفاوتهای
شخصیتهای موجود در عقاید ما نسبت به منبع تقویتمان را
تبیین کند ،مفهوم منبع کنترل را معرفی کرد .منبع کنترل اساس ًا
بدین معناست ،که مردم عقیده دارند که کنترل رویدادها در
زندگی آنها یا درونی یا بیرونی است .افراد درونی به تواناییهای
خود در کنترل رویدادها اعتقاد دارند و بیرونیها معتقدند که
افراد یا رویدادهای دیگرند که بر اوضاع و احوال زندگی آنان
تأثیر میگذارند و آنها را کنترل میکنند .منبع کنترل ،یک انتظار
تعمیم یافته است که بر میگردد به درجهای که افراد معتقدند؛
تقویتهایی که آنها بدست میآورند حاصل تالشهای خودشان
است که منبع کنترل درونی نامیده میشود و تقویتهایی که
حاصل نیروهای بیرونی و ورای آنچه که آنها بتوانند تأثیری بر
روی آنها داشته باشند ،منبع کنترل بیرونی نامیده میشود (.)4
در همین راستا در پژوهشی که کشتیدار و همکاران با عنوان
«بررسی رابطه تحلیل رفتگی با منبع کنترل و مقایسه آن در
بین مدیران دانشکدهها و گروههای تربیت بدنی دانشگاههای
آموزش عالی کشور» انجام دادهاند نشان دادند ،که بین باال
رفتن سن و منبع کنترل و بین سابقه کار و منبع کنترل رابطه
معنیداری وجود دارد ( .)5بوستان نیز در تحقیقی با عنوان
«بررسی رابطه منبع کنترل و خالقیت در دانشجویان دانشگاه
صنعتی شریف» دریافت که بین منبع کنترل درونی و خالقیت
رابطه مثبت وجود دارد ،همچنین بین میزان خالقیت
دانشجویانی که منبع کنترل آنها درونی است با میزان خالقیت
دانشجویانی که منبع کنترل آنها بیرونی است ،تفاوت معنیداری
وجود دارد ( .)6گوهری در پژوهشی به بررسی رابطه بین
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خودپنداره و منبع کنترل با خالقیت در دانشآموزان پسر دوره
تحصیلی راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران پرداخته است.
یافتههای تخقیق نشان دهنده رابطه معنیداری بین خودپنداری
و منبع کنترل با خالقیت است ( .)7پژوهش برزگر در این زمینه
بیانگر این است که بین منبع کنترل بیرونی و خالقیت رابطه
معنیداری وجود ندارد ،همچنین دانشآموزان با منبع کنترل
بیرونی خالقیت کمتری دارند ( .)8پژوهش خدیوی نشان داد
که در دانشآموزان دختر و پسر رابطه معنیدار و مثبتی بین
پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت و منبع کنترل و خود پنداره
وجود دارد .همچنین منبع کنترل به عنوان آخرین متغیر
پیشبینی کننده پیشرفت تحصیلی بعد از خودپنداره و انگیزه
دارای اهمیت میباشد ( .)9پژوهش شرکت ،بیانگر این است که
دانشجویان دارای منبع کنترل درونی نسبت به دانشجویان
دارای منبع کنترل بیرونی خالقترند (.)10
همچنین رضایی و همکاران ( )11در تحقیق خود نوجوانان
دارای خالقیت باال و خالقیت پایین را از نظر منبع کنترل
مقایسه کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که نوجوانان دارای
خالقیت باال بطور معنیداری درونیتر از نوجوانان دارای
خالقیت پایین میباشند .پژوهشهای هاتز و کول (،)12
چرچیل ( )13نشان میدهد که بین منبع کنترل درونی و
خالقیت رابطه معنیدار وجود دارد ( ،)13 ،11ولی در تحقیقات
سیندانه ( )14و بولن و تورانس ( )15مشخص شد که هیچ گونه
ارتباط معنیداری بین منبع کنترل و خالقیت وجود ندارد .البته
اکثریت منابع مورد بررسی بجز دو منبع اخر بیانگر این است که
بین منبع کنترل درونی و خالقیت رابطه معنیدار وجود دارد
ولی بین منبع کنترل بیرونی و خالقیت رابطه معنیدار و به
صورت منفی وجود دارد.
مواد و روشها

روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این
تحقیق کلیه دانشجویان رشتههای علوم انسانی و غیر علوم
انسانی دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان در سال تحصیلی
 94-1393اعم از دختر و پسر بود .دامنه سنی این دانشجویان
 23تا  19سال که تعداد آنها بالغ بر  2000نفر میباشد .حجم
نمونه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای شامل  200نفر
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از دانشجویان دختر و پسر که در ترم  3و ترم  5سال تحصیلی
( )94-1393دانشگاههای پردیس فرهنگیان در  6رشته علوم
انسانی و غیر علوم انسانی مشغول به تحصیل میباشند انتخاب
شدند.
یافتهها

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آمار استنباطی با توجه به
فرضیههای زیر بیانگر این است که :
بین منبع کنترل کلی و خالقیت و ابعاد آن (سیالی ،انعطافپذیری،
ابتکار و بسط) در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان رابطه معنیداری
وجود دارد .نتایج تحلیل این فرضیه نشان میدهد که بین منبع
کنترل و بعد سیالی خالقیت در دانشجویان رابطه مثبت
معنیداری وجود دارد .همچنین این نتایج نشان میدهند که بین
منبع کنترل با خالقیت کلی و ابعاد انعطافپذیری ،ابتکار و بسط،
رابطه معنیداری وجود ندارد (جدول .)1
بین منبع کنترل درونی و خالقیت و ابعاد آن (سیالی،
انعطافپذیری ،ابتکار و بسط) در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل این فرضیه نشان
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میدهد که بین منبع کنترل درونی و بعد سیالی خالقیت در
دانشجویان رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .این یافته نشان
میدهد که هر چه فرد از نظر منبع کنترل ،درونیتر باشد بعد
سیالی خالقیت درونی بیشتر است و برعکس .همچنین این
نتایج نشان میدهد که بین منبع کنترل با خالقیت کلی و ابعاد
انعطافپذیری ،ابتکار و بسط ،رابطه معنیداری وجود ندارد
(جدول .)2
بین منبع کنترل بیرونی و خالقیت و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج این فرضیه نشان
میدهد که بین منبع کنترل بیرونی و بعد انعطافپذیری خالقیت در
دانشجویان رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .این یافته نشان
میدهد که هر چه فرد از نظر منبع کنترل بیرونیتر باشد بعد
انعطافپذیری خالقیت وی بیشتر است و برعکس .همچنین این
نتایج نشان میدهند که بین منبع کنترل با خالقیت کلی و ابعاد
سیالی ،ابتکار و بسط ،رابطه معنیداری وجود ندارد (جدول .)3
بین دانشجویان دختر و پسر از نظر ارتباط منبع کنترل درونی و
ابعاد خالقیت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنیداری
وجود دارد .بر طبق نتایج تحلیل این فرضیه ،در نمونه

جدول  .1ضریب همبستگی پیرسون بین منبع کنترل و خالقیت و ابعاد آن
متغیر
متغیر
منبع کنترل کلی
معناداری

بعد سیالی

خالقیت

0/217
0/002

0/133
0/064

بعد انعطافپذیری

بعد ابتکار
-0/027
0/709

0/120
0/096

بعد بسط
0/083
0/247

جدول  .2ضریب همبستگی پیرسون بین منبع کنترل درونی و خالقیت و ابعاد آن
خالقیت

متغیر
متغیر
منبع کنترل درونی
معناداری

0/109
0/130

بعد سیالی
0/241
0/001

بعد انعطافپذیری

بعد ابتکار
-0/030
0/677

0/054
0/454

بعد بسط
0/063
0/383

جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون بین منبع کنترل بیرونی و خالقیت و ابعاد آن
متغیر
متغیر
منبع کنترل بیرونی
معناداری

40

خالقیت

بعد سیالی

بعد انعطافپذیری

بعد ابتکار

بعد بسط

0/126
0/080

0/133
0/064

0/164
0/022

-0/016
0/822

0/085
0/236
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جدول  .4ضرایب همبستگی و  zفیشر برای گروههای دانشجویان دختر و پسر
Zr
r
شاخصهای آماری
متغیرها

دختران

پسران

تعداد = 75

تعداد = 120

0/326

0/088

منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت

دختران

پسران

0/337

0/088

Z
1/68

جدول  .5ضرایب همبستگی و  zفیشر برای گروههای دانشجویان دختر و پسر
Zr
r
شاخصهای آماری
متغیرها

دختران

پسران

تعداد = 75

تعداد = 120

0/120

0/197

منبع کنترل بیرونی و انعطاف پذیری خالقیت

دانشجویان دختر و منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت با
یکدیگر رابطه مثبت معنیدار دارند ،اما در گروه پسران ،این
رابطه معنیدار نشده است .همچنین میتوان نتیجه گرفت که
بین دانشجویان دختر و پسر از نظر رابطه منبع کنترل درونی و
سیالی خالقیت تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول .)4
بین دانشجویان دخترو پسر از نظر ارتباط منبع کنترل بیرونی و
ابعاد خالقیت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنیداری
وجود دارد .نتایج تحلیل این فرضیه نشان میدهد که در نمونه
دانشجویان پسر ،منبع کنترل بیرونی و انعطافپذیری خالقیت
با یکدیگر رابطه مثبت معنیدار دارند ،اما در گروه دختران این
رابطه معنیدار نشده است .همچنین بین دانشجویان دختر و
پسر از نظر منبع کنترل بیرونی و انعطافپذیری خالقیت تفاوت
معنیداری وجود ندارد (جدول .)5
بین دانشجویان ترم تحصیلی پایین و دانشجویان ترم تحصیلی
باال ،از نظر ارتباط بین منبع کنترل درونی و ابعاد خالقیت
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتایج این فرضیه نشان میدهد که در نمونه دانشجویان ترم
پایین ،منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت با یکدیگر رابطه
مثبت معنیدار دارند ،و در گروه پسران نیز این رابطه معنیدار

دختران

پسران

0/121

0/199

Z
-0/53

متغیرها
منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت
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ترم پایین

ترم باال

تعداد = 107

0/212

**0/317

معنادار نیست

معنیداری Z
معنادار نیست

است .همچنین بین دانشجویان ترم پایین و ترم باال ،از نظر
رابطه منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت تفاوت معنیداری
وجود ندارد (جدول .)6
بین دانشجویان ترم تحصیلی پایین و دانشجویان ترم تحصیلی
باال ،از نظر ارتباط منبع کنترل بیرونی و ابعاد خالقیت
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتایج تحلیل این فرضیه نشان میدهد که در نمونه دانشجویان
ترم باال ،منبع کنترل بیرونی و انعطافپذیری خالقیت با یکدیگر
رابطه مثبت معنیدار دارند .اما در گروه دانشجویان ترم پایین
این رابطه معنیدار نشده است (جدول .)7
بین دانشجویان رشتههای علوم انسانی و غیر علوم انسانی ،از
نظر ارتباط منبع کنترل درونی و ابعاد خالقیت دانشجویان
دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل
این فرضیه نشان میدهد که در نمونه دانشجویان علوم انسانی،
منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت با یکدیگر رابطه مثبت
معنیدار دارند ،اما در گروه دانشجویان غیر علوم انسانی این
رابطه معنیدار نشده است .همچنین بین دانشجویان رشتههای
علوم انسانی و غیر علوم انسانی از نظر رابطه منبع کنترل درونی
با ابعاد کلی خالقیت تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول .)8

جدول  .6ضرایب همبستگی و  zفیشر برای گروههای دانشجویان ترمهای پایین و باال
Zr
r
شاخصهای آماری
تعداد = 88

معنیداری Z

ترم پایین

ترم باال

0/215

0/328

Z

0/77

معنیداری Z
معنادار نیست
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جدول  .7ضرایب همبستگی و  zفیشر برای گروههای دانشجویان ترم پایین و باال
Z
Zr
r
شاخصهای آماری
متغیرها

ترم پایین

ترم باال

تعداد = 107

تعداد = 88

0/082

*0/254

منبع کنترل بیرونی و انعطافپذیری خالقیت

متغیرها

ترم پایین

0/082

معنیداری Z

ترم باال

0/260

-1/22

جدول  .8ضرایب همبستگی و  zفیشر برای گروههای دانشجویان رشتههای انسانی و غیر انسانی
Zr
R
شاخصهای آماری
انسانی
علوم
غیر
علوم انسانی
Z
غیر علوم انسانی
علوم انسانی

منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت

تعداد = 124

تعداد = 71

0/353

0/149

0/369

0/150

1/48

جدول  .9ضرایب همبستگی و  zفیشر برای گروههای دانشجویان رشتههای انسانی و غیر انسانی
Zr
r
شاخصهای آماری
متغیرها
منبع کنترل بیرونی و انعطافپذیری خالقیت

علوم انسانی

غیر علوم انسانی

تعداد = 124

تعداد = 71

0/107

*0/295

بین دانشجویان رشتههای علوم انسانی و غیر علوم انسانی از
نظر ارتباط منبع کنترل بیرونی و ابعاد خالقیت دانشجویان
دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل
این فرضیه نشان میدهد که در نمونه دانشجویان غیر علوم
انسانی ،منبع کنترل بیرونی و انعطافپذیری با یکدیگر ،رابطه
مثبت معنیدار دارند ،اما در گروه دانشجویان علوم انسانی این
رابطه معنیدار نشده است .همچنین بین دانشجویان رشتههای
علوم انسانی و غیر علوم انسانی از نظر رابطه منبع کنترل بیرونی
و ابعد کلی خالقیت تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول .)9
بحث و نتیجهگیری

بررسیهای آماری یافتههای پژوهشی نشان داد که بین منبع
کنترل درونی و بعد سیالی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد.
یعنی هر چه فرد از نظر منبع کنترل درونیتر باشد ،بعد سیالی
خالقیت در وی بیشتر است و برعکس .همچنین بین دانشجویان
دختر و پسر از نظر ارتباط منبع کنترل درونی و ابعاد خالقیت
دانشجویان تفاوت معنیداری وجود دارد و این تفاوت در دختران
رابطه مثبت معنیداری را بین منبع کنترل درونی و سیالی
خالقیت نسبت به پسران نشان میدهد .در حالی که در پسران
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معنادار نیست

علوم انسانی

غیر علوم انسانی

0/107

0/304

معنیداری Z
معنادار نیست

Z

معنیداری
Z

-1/33

معنادار نیست

بعد انعطافپذیری خالقیت با منبع کنترل بیرونی بیانگر رابطه
مثبت معنیداری است .اما در گروه دختران این رابطه معنیدار
نمیباشد .البته کلیه تحقیقات انجام شده در زمینه خالقیت به
بررسی کلی خالقیت پرداختهاند در حالی که در این تحقیق ابعاد
چهارگانه خالقیت (سیالی ،ابتکار ،بسط و انعطافپذیری) با دو
منبع کنترل درونی و بیرونی به صورت مشخصتر به این مقوله
پرداخته است .لذا نتایج تحقیقات قبلی به صورت مشخص با ابعاد
خالقیت این تحقیق همخوانی ندارد .مثال در تحقیقاتی که
بوستان ( ،)6گوهری ( ،)7خدیوی ( ،)9شرکت ( )10برزگر ()8
بیانگر این است که بین خالقیت و منبع کنترل رابطه مثبت وجود
دارد .همچنین افرادی دارای منبع کنترل درونی در انجام وظایف
مبهم ،پیچیده و ابداعی نسبت به افراد دارای منبع کنترل بیرونی
خالقترند و دانشآموزان با منبع کنترل بیرونی از خالقیت
کمتری برخوردار هستند .حال با توجه به اهمیت منبع کنترل
درونی و بیرونی در طول تحصیل این مسأله در ترمهای باال و
پایین تحصیلی مورد بررسی بیانگر این است که :در دانشجویان
ترم پایین منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت رابطه مثبت
معنیداری وجود دارد و این مسأله نیز در گروه پسران معنیدار
است .همچنین بین دانشجویان ترم باال و ترم پایین تحصیلی از
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نظر منبع کنترل درونی و بعد سیالی خالقیت تفاوت معنیداری
وجود را نشان نمیدهد .البته در دانشجویان ترم باال بین منبع
کنترل بیرونی و بعد انعطافپذیری خالقیت رابطه مثبت
معنیداری دیده شده است .در حالی که دانشجویان ترم پایین
این رابطه معنیدار نمیباشد.که با نتایج تحقیق سیندانه ( )14و
بولن و تورانس ( )15همخوانی دارد که بیانگر این است که بین
منبع کنترل درونی و خالقیت رابطه معنیداری وجود ندارد .از
دیگر نتایج این تحقیق این است که در دانشجویان علوم انسانی
منبع کنترل درونی و سیالی خالقیت با یکدیگر رابطه مثبت
معنیداری دارند .اما دانشجویان غیر علوم انسانی بین منبع کنترل
درونی و بعد سیالی خالقیت رابطه معنیداری نمی باشد .البته بین
دانشجویان رشته علوم انسانی و غیر علوم انسانی از نظر منبع
کنترل درونی با ابعاد کلی خالقیت تفاوت معنیداری وجود
نداشت که در این زمینه به طور مشخص در رشتههای تحصیلی
در ابعاد چهارگانه خالقیت تحقیقی انجام نشده است .لکن بطور
کلی با نتایج رضایی و همکاران ( )11همخوانی داشت ،مبنی بر
اینکه منبع خالقیت باال در دانشآموزان مربوط به منبع کنترل
درونی است .البته نتایج این تحقیق بیانگر این است که بین
دانشجویان علوم انسانی و غیرعلوم انسانی از نظر رابطه منبع
کنترل بیرونی و ابعاد کلی خالقیت تفاوت معنیداری وجود ندارد.
البته در دانشجویان غیر علوم انسانی بین منبع کنترل بیرونی و
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بعد انعطافپذیری خالقیت ارتباط معنیداری وجود دارد .اما در
دانشجویان علوم انسانی این ارتباط معنیدار نمیباشد .با توجه به
نتایج بدست آمده از این تحقیق و ارتباط منبع کنترل درونی و
بعد سیالی و همچنین منبع کنترل بیرونی و بعد انعطافپذیری
که در طیفهای مختلف (جنسیت ،ترم تحصیلی و رشته
تحصیلی) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مختلفی را نشان داد
میتوان به این موضوع اشاره کرد که خالقیت در اکثر افراد وجود
دارد ،اما در سالهای متمادی افراد تحت شرایط محیطهای
آموزشی یاد میگیرند که (بنا به هر دلیلی) خالق نباشند .در واقع
اوالً والدین و در مراحل بعدی آموزش دبستان ،آموزش دیگر
دورهها و در نهایت جامعه ،از آنها میخواهد که این گونه نباشند
و مانند قبل فکر کنند .در این بین خانواده مهمترین نقش را در
کنترل ،هدایت تخیل و ظهور خالقیت دارد .اگر خانواده
فرصتهای الزم را برای سؤال کردن ،کنجکاوی و کشف محیط
به کودکان بدهند و از تنبیه و تهدیدهای مکرر پرهیز کند ،زمینه
را برای رشد خالقیت فراهم میکند .در این بین ،ارتباطی که
منبع کنترل با خالقیت دارد به عوامل مختلف بسیاری نظیر نحوه
تربیت والدین ،شرایط خانوادگی و اجتماعی افراد و چگونگی رفتار
معلمین و اولیای مدرسه بستگی دارد .با پرورش صحیح این
استعداد خدادادی در پسران و دختران از طرف جامعه و خانواده
میتوان موجب رشد و شکوفایی آن گردید.
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Management and Identify the Source of Control over the Type of Student
Creativity
Nafiseh Rafiei1, Mahboubeh Heydari2

Original Article

Abstract
Aim and Background: Creativity and innovation, prerequisite and precursor to the development of an
organization and the community and educational organizations responsible is obvious and the role of
managers is undeniable. Creative managers are able to find for various solutions problems, they are lively,
curious and flexible and Play an important role in the dynamics, development and renewal of their
organizations. This study aimed to identify dimensions of creativity and impact the internal and external
control sources on student creativity.
Materials and Methods: In this descriptive-survey study, the Population was consisted all of the students
in the Isfahan Farhangian University that 19-23 years old students were selected using cluster sampling
method. (195 persons) The reliability coefficient of the tools gained for control source standard questioner
as 90% and for creativity test standard questioner as 76% using Kronbach's alpha. Research design was field
survey and by considering the aim of study and subject matter was used descriptive correlation using a
questionnaire. SPSS was used as software.
Findings: The results showed a significant positive relationship between the internal control source and
Fluid dimension of creativity and so between the external control source and dimension of creative
flexibility. Also, there is a significant positive relationship between the internal control source and fluid
dimension of creativity in the female low semester students and humanities disciplines. Also, there is a
significant positive relationship between the external control source and dimension of creative flexibility in
the male high semester students and humanities disciplines.
Conclusions: Due to the lack of students internal control source, especially in high semester of university,
is too important attention to this source as one of the factors in the development and growth of creativity in
universities.
Keywords: Internal control, External control, Dimension of creativity, Farhangian University.
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