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 محور   لهأهای آموزش مهارتی مس ثیر شرکت در دورهأبررسی ت
 بر خالقیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه مربیان

 آموزی مهندسان فردا مهارت ۀهای آموزشی مدرس کنندگان در دوره موردی: شرکت ۀمطالع
 1امین رستم نیا 

 2سمیه غیابی 
 چکیده

شورهایی که بخواهند حرف اول را در دنیا در جهان امروز باالترین و بهترین تولید برای ک
تولید فکر نو و ایده است و این امر به خوبی ضرورت توجه به خالقیت و  ،داشته باشند

ها  دهد. خالقیت موهبتی است که در تمام انسان پرورش آن را در کودکان و نوجوانان نشان می
رخالف تصور عامه . باستبالقوه موجود است اما ظهور و گسترش آن مستلزم شرایط مناسب 

همه با این که واقعیت این است  ،آیند دنیا میه مبنی بر این که فقط افراد معدودی خالق ب
های شکوفایی  تواند زمینه گذارند و این آموزش و تجربه است که می استعداد پا به این دنیا می

در کشورهایی که از  ،از این رو و غنا بخشیدن هر چه بیشتر به این استعداد را فراهم آورد.
های  ترین هدف پرورش خالقیت به عنوان یکی از مهم ،آموزش و پرورش پویا برخوردارند

 ۀمحور، روش نوین در ارائ . روش آموزشی مسئلهمورد توجه قرار گرفته است نظام آموزشی
سازی شغلی و پرورش  ی مهارتی به کودکان و نوجوانان مبتنی بر آموزش، شخصیتها آموزش
بررسی میزان تغییر در خالقیت  ،قیت کودکان و نوجوانان است. هدف از انجام این تحقی خال

آماری پژوهش کودکان و  ۀ. جامعاستمحور از دیدگاه مربیان  لهأهای مس کنندگان دوره شرکت
آموزی مهندسان فردای  مهارت ۀمحور مدرس مهارتی مسئله ۀرشت 5کننده در  نوجوانان شرکت
شماری  آماری از روش تمام ۀباشد. با توجه به محدود بودن جامع  نفر می 156 ایالم به تعداد

استفاده شده است. در  SPSS22افزار  ها از نرم تجزیه و تحلیل دادهبرای گرفته شده است.  بهره
پذیری  های سیالیت، ابتکار، انعطاف لفهؤسنجش میزان تغییرات خالقیت از مبرای این پژوهش 

شده از پرسشنامه استاندارد عابدی بهره گرفته شده است. نتایج تحقی  نشان و بسط، استخراج 
مثبت و  ۀهای موردبحث رابط لفهؤم ۀمحور و کلی های مسئله داد که میان شرکت در دوره

گام به گام نشان داد که اجرای  ۀمعناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیونی به شیو
ی ابتکار، سیالیت و انعطاف پذیری ها یشترین تاثیر را بر مولفهشیوه آموزشی مساله محور ب

 کودکان و نوجوانان شرکت کننده داشته است.
 

 .محور، خالقیت، کودکان و نوجوانان، مربیان مهارتی لهأآموزش مسکلیدی:  واژگان

                                                                                                              
 Email: zarienmial@gmail.com ای استان ایالم، ریزی آموزش فنی و حرفه . کارشناس مسئول پژوهش و برنامه1

 .آموزی مهندسان فردا مهارت ۀسس و مربی آموزشی مدرسؤم. 2
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 مقدمه
های ذهن آدمی است که تعلیم و  ترین فعالیت ترین و پیچیده خالقیت یکی از عالی

خالقیت نه فقط به هوش و تفکر بلکه به سازمان شخصیت  د.بیت باید بدان توجه کنتر
در وضعیتی که  ان و نوجوانانکودک هدفمند و آموزش شود. تربیت فرد نیز مربوط می

باعث بروز صفت خالقیت  ،  قوی گوناگونی باشندئدارای عال و محیط اطراف والدین
و پرورش  و نوجوانان تربیت کودکان ۀلأمس ،شود. از این رو می و نوجوان در کودکان

ل بسیار مهمی است که باید مورد توجه مربیان و والدین ئاستعدادهای فطری آنان از مسا
و  بایستی امکانات تجلی اندیشه خالق را در مدارس مربیان و معلمانقرار گیرد و 
سی علوم به تدریج مفاهیم اسا کودکان و نوجوانفراهم آوردند و  مراکز آموزشی

ل زندگی، خالقانه برخورد کنند و جهان اطراف خویش را ئمختلف را بیاموزند تا با مسا
آنها را  ۀدهیم، آیند تصاویر ذهنی که ما به کودکان خود می. در جهت مطلوب تغییر دهند

 شکل می بخشند.
و تصویر  آیند یی هستند که به تحق  در میها صورت پیشگویی هاین تصاویر ذهنی ب

را شکل  و نوجوان امروزی ی شما میزان شاد بودن، مفید بودن و خالق بودن کودكذهن
مطمئناً تصویر ذهنی شما برای هر یك از کودکانتان بیش از آنچه انجام  .بخشند می
ثر ؤخالقیت و موفقیت آنها در آینده م ۀگویید در رشد انگیز دهید و یا به آنها می می

گذشته ذهن بسیاری از پژوهشگران و  ۀر چهار دهاالتی که دؤخواهد بود. یکی از س
توان  اندیشمندان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده است این است که آیا می

و ...( نشان داده است  1نتایج تحقی  )تورنس پرورش داد؟آموزش و سپس خالقیت را 
شدت و د، با شو های فردی و گروهی انسان مشاهده می خالقیت که در تمام فعالیت

ها وجود دارد و برای پرورش خالقیت  انسان ۀپذیر در هم ضعف بالقوه و پرورش
( باید به کودکان و نوجوانان امکان تفکر داد و آنان را از انجام دادن 2)سندرز و سندرز

 .های قالبی و از پیش تعیین شده تا حد امکان بر حذر داشت فعالیت
ها،  ها، براندازنده ناتوانی محدودیت ۀدتواند شکنن با توجه به اینکه خالقیت می

شود که چه نوع  ال مطرح میؤاین س ،ها باشد نادانستنی ۀو یابند ها ناشناخته ۀشکافند
در انجام کارهای خالق بوده و  و نوجوانان کودکان بخش تواند الهام تصاویری می
 توان نسلی متفکر و خالق پرورش داد؟ چگونه می

                                                                                                              
1. Torrance 
2. Sanders & Sanders 
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را در کودکان و نوجوان جستجو  ها ی خالقیت انساناه شاید باید نخستین ریشه
فراگیری آموزشی خود،  ۀ، کودکانی که با داشتن خالقیت ذاتی در اولین گام تجربکرد

کودکی که در  ای که سیستم سنتی آموزشی، گونه شوند. به میوارد سیستم آموزشی سنتی 
این خالقیت  ۀناالت مکرر در خردسالی نشاؤخلقت او خالقیت لحاظ شده است و س

 ،پذیرد بلکه به طور منفعل فقط می ،ال نداردؤتنها س شود که نه ، به فردی تبدیل میاست
آموز در این انتقال  دانش است و دانش  ۀزیرا هدف در این نوع آموزش فقط انتقال ساد

آموز خوب کسی است که آنچه را به او  دهد و دانش ثری انجام نمیؤهیچ فعالیت م
ال نکند و فقط اطاعت کند و از هرگونه تفکر خالقانه به دور ؤکرار کند و ست ،گویند می
های آموزشی  های آموزش خالق در محیط  ال مطرح است که شیوهؤحال این س. باشد

کودکان و نوجوان ضمن آموزش یك توان خالقیت و تفکر را به  کدام است و آیا می
های جدید  مهارت ۀآموزش و تجرب در این میان باید به نقشآموزش داد؟  مهارت فنی
ای داشت. با توجه به اینکه یکی از  خالقیت کودکان و نوجوان توجه ویژه ۀدر توسع

محور نام  لهأاهداف مهم روش آموزشی مورد بحث در این تحقی  که روش آموزشی مس
های  تقویت قدرت خالقیت کودکان و نوجوان ضمن یادگیری آموزش ،گرفته است
ثیر أهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه و ت ،بنابراین .ای است و حرفه مهارتی و فنی
 . استخالقیت کودکان و نوجوان  ۀآموزشی بر توسع ۀاجرای این شیو

 این پژوهش دارای فرضیات زیر است: ،بنابراین
 فرض اصلی: -1

محور بر تقویت خالقیت کودکان و نوجوانان  لهأی مهارتی مسها شرکت در دوره -
 ثر است.ؤم

 فرضیات فرعی: -2

محور بر سیالیت فکری کودکان و نوجوانان  لهأی مهارتی مسها شرکت در دوره -
 است. مؤثر

پذیری کودکان و نوجوانان  بر انعطاف محور مسألهی مهارتی ها شرکت در دوره -
 است. مؤثر

بر سیالیت فکری کودکان و نوجوانان  محور مسألهی مهارتی ها شرکت در دوره -
 است. مؤثر

بر قدرت بسط دادن فکری کودکان و  محور مسألهی مهارتی ها دورهشرکت در  -
 است. مؤثرنوجوانان 
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 مؤثربر ابتکار کودکان و نوجوانان  محور مسألهی مهارتی ها شرکت در دوره -
 است.

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
( در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که خصوصیات مربی و 1985پال تورنس )

 ۀتواند به افزایش تفکر خالق بیانجامد. مربیانی که از شیو ی آموزش وی میها شیوه
کنند، کودکان را نسبت به محرکات محیطی  کودك ـ محور در آموزش خود استفاده می

ورزند و کالس را  نمایند. از تأکید بر الگوهای قالبی اجتناب می پیرامون حساس می
و خالق ایجاد شود. در نتیجه این روش  نمایند که محیطی تنوع چنان سازماندهی می

 شود. موجب افزایش و رشد خالقیت در کودکان می
1تورنس

 داند: می زیر اصلی عامل چهار ترکیب را خالقیت 
 فراوان، های ایده تولید استعداد : یعنی2سیالیت -1
 جزئیات، به توجه : یعنی استعداد3بسط -2
 غیرمعمول و نوهای  ایده تولید استعداد : یعنی4ابتکار -3
گوناگون )عابدی،  بسیار های با روش ها ایده تولید استعداد : یعنی5پذیری انعطاف -4
1372.) 

خالق نشان داده که آنها معموالً از  مربیان و معلمانارتباط آموزشی  ۀبررسی نحو
 :کنند های زیر استفاده می روش

جا از آنها  هحیح و بص ۀاستفاده از حواس مختلف، توجه به حواس مختلف و استفاد
( نشان داده است که این 1370؛ شهرآرای، 1358در فرایند یادگیری. مطالعات )بودو، 

های ارتباطی و دیگر وسایل  افراد از امکانات سمعی ـ بصری، کامپیوتری، کانال
  .گیرند آموزشی بیشتر بهره می کمك

ر فراهم آوردن دهندگان خالقیت د های مستقیم: نقش پرورش استفاده از تجربه -1
های جدید،  پیدا کردن راه برایزمینه برای دستکاری اشیاء و تجربه و آزمایش، تشوی  
 .ترغیب فراگیران به حدس زدن جهت ابداع و نوآوری

                                                                                                              
1. Torrance 
2. fluency 
3. elaboration 
4. originality 
5. flexibility 
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کارگیری سخنان خودجوش  هب :استفاده از روش بحث و گفتگوی آزاد و متقابل -2
 ۀ(، تشوی  فراگیران به ارائ1369، نلر 1358و گفتگوی آزاد و متقابل و غیرقالبی )بودو، 

نظرات و انتقادات خود و فراهم آوردن شرایط مناسب برای داد و ستد اجتماعی و 
 .االت کنجکاوانه آنهاؤپاسخ غیر مستقیم به س و ذهنی

های  خالقیت از طری  فعالیت ۀتقویت قو :استفاده از روش فعال در تدریس -3
آزادی عمل و  ۀانات فراگیر، رشد و توسعخودبخودی با تکیه بر تجربیات عینی و امک

کید بر درك و فهم، تجزیه و تحلیل، أشناختی و ت ۀحافظ استقالل فراگیر، عدم تکیه بر
 )روش اکتشافی(. ترکیب، ارزشیابی و حل مسئله در آموزشی

های گوناگون  استفاده از روش :استفاده از روش بارش مغزی یا کنکاش مغزی -4
طور آزادانه،  هب تفکر عمی  و طرح نظر خود برایصت الزم له، دادن فرأحل مس برای

  .و شرکت فعاالنه فراگیران در جریان یادگیری مربینقش راهنما داشتن 

 ۀمنطقی بین این دو شیو ۀایجاد موازن :تلفیقی از تفکر واگرا و همگرا ۀاستفاد -5
سب اصول و تفکر و استفاده از آنها در کنار هم. دادن فرصت به فراگیران در جهت ک

های گوناگون به صورت فردی یا گروهی و فراهم ساختن   دانش و اطالعات در رشته
  .مساعد برای تفکر واگرا ۀزمین

های فردی فراگیران،  دارا بودن شناخت از تفاوت :های فردی توجه به تفاوت -6
 های آموزشی و پرورش خالقیت.  تطبی  محتوا و روش

دیده ضمن  شده در این تحقی ، مربیان آموزش حمطر محور مسألهدر سیستم آموزشی 
ی خود به کودکان و نوجوان، بر یادگیری یك یا ها آموزش ۀتوجه به موارد فوق در ارائ
سـازی شـغلی، تقویـت     ای و همچنین مواردی چون شخصیت چند مهارت فنی و حرفه

 خالقیـت  ۀکید دارد. همچنین در این سیستم آموزشی در جهـت توسـع  أخوداثربخشی ت
طـرح  ، عـادی کودکـان   احترام به عقاید عادی و غیرکودکان و نوجوان بر مواردی چون 

دادن آزادی ، تشـخی  و تمیـز اسـتعدادهای کودکـان    ، های برانگیزنده و محرك پرسش
تشوی  زیـاد والـدین   ، احترام به کودکان و ایمان داشتن به توانایی آنها، عمل به کودکان

اشیاء از نزدیك و دستکاری  ۀمشاهد، به تخیالت کودكاحترام ، در انجام کارهای خالق
واداشتن بـه  و  االت تازهؤهدایت کودك به س، های مناسب یادگیری تدارك فرصت، آنها

 ای دارند. توجه ویژه ،های ذهنی کنجکاوی و کنکاش

 ها مواد و روش
 .است همبستگی و توصیفی یها پژوهش نوع از پژوهش این
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 جامعه و نمونه آماری
محور  مهارتی مسئله ۀرشت 5کننده در  آماری پژوهش کودکان و نوجوانان شرکت ۀجامع
باشد. با توجه به   نفر می 156آموزی مهندسان فردای ایالم به تعداد  مهارت ۀمدرس

 گرفته شده است. شماری بهره آماری از روش تمام ۀمحدود بودن جامع

 ها ابزارگردآوری داده
های سیالیت، ابتکار،  لفهؤن تغییرات خالقیت از مسنجش میزا برایدر این پژوهش 

استاندارد عابدی بهره گرفته شده  ۀشده از پرسشنام پذیری و بسط، استخراج انعطاف
ۀ وسیل به 1363 سال در خالقیت ۀدربار تورنس نظریه بر اساس که آزمون است. این
 سوم السک آموزان از دانش نفری 650 گروه یك روی شد، ساخته تهران عابدی در
مجدد  آزمون طری  از عابدی، خالقیت آزمون پایایی .دش اجرا تهران مدارس راهنمایی
 ترتیب این به بخش آزمون چهار در 1363 سال در تهران راهنمایی مدارس آموزان دانش
و  84/0پذیری  ، انعطاف82/0، ابتکار 85/0سیالی  بخش پایایی آمد: ضریب دست به

 آلفای از استفاده با درونی همسانی (. ضریب1372ی، بوده است )عابد 80/0بسط 
 2270روی  بسط و ابتکار پذیری، انعطاف سیالی، های آزمون برای خرده کرونباخ
 2، ویال1دست آمد )آزمندی به 61/0و  61/0، 66/0، 75/0ترتیب  به اسپانیایی آموز دانش

 (.1996و عابدی، 

 گیری روایی و پایایی ابزار اندازه
یید روایی محتوایی أگیری از روش ت منظور سنجش روایی ابزار اندازه در این تحقی  به

 در نظر استادان صاحب از گروهی به محتوا، روایی تعیین بهره گرفته شده است. برای

ۀ ماد هر برای منظور، این بهشد. ارائه  عابدی خالقیت آزمون خالقیت، موضوعۀ زمین
 :شد طرح مضمون این با پرسش سه عابدی آزمون
 است؟ مفهوم پرسش آیا -1

 ارتباط دارد؟ ابتکار یا بسط پذیری، انعطاف سیالی، با پرسش آیا -2

 سنجد؟ می را خالقیت پرسش، آیا -3

                                                                                                              
1. Auzmendi 
2. Villa 
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 هفت مقیاس در یك ، آزمون( ماده 60 )در فوق های سؤال به استادان پاسخگویی

 یك هر در عابدی خالقیت آزمون روایی محتوای بیانگر هفت(، تا یك ۀرتب )از ای درجه

 .بود مقوالت از
 استفاده با درونی همسانی مورد استفاده از روش ضریب ۀن پایای پرسشنامیتعی برای

 ۀضریب همسانی درونی برای پرسشنام ،کرونباخ بهره گرفته شد. بر این اساس آلفای از
 و ابتکار بسط، های سیالی، آزمون خرده آماری مورد بحث در ۀمورد استفاده در جامع

ۀ دهند دست آمد که نشان هب 82/0و  701/0، 75/0، 83/0ترتیب  به پذیری، انعطاف
 .استهمسانی درونی پرسشنامه در سطح مطلوب 

ی پراکندگی ها آمار توصیفی از شاخ  ۀاز در حوز ها تجزیه و تحلیل دادهبرای 
برای چنین هم .مرکز شامل میانگین، میانه، نما و انحراف از معیار بهره گرفته شده است

گام به گام  ۀی همبستگی و رگرسیون به شیوها آزمون فرضیات پژوهش از آزمون
ی ها افزار تجزیه و تحلیل داده ی آماری توسط نرمها تحلیل ۀاستفاده شده است. کلی

 صورت پذیرفته است. 1آماری

 ها یافته
 الف( آمار توصیفی

آماری مورد  ۀتی، جامعشناخ در بخش اول تحلیل آماری به توصیف اطالعات جمعیت
 مطالعه خواهیم پرداخت. 

 جنسیت -1

درصد پاسخگویان را پسران و  61/59ی تحقی  نشان داد که از نظر جنسیت ها یافته
 1دادند. این مورد در جدول شماره  میدرصد پاسخگویان را دختران تشکیل  39/40

 نشان داده شده است.
 تحقیق از نظر جنسیتتوزیع فراوانی افراد نمونه آماری  (.1)جدول 

 درصد فراوانی جنسیت
 61/59 93 پسر
 39/40 63 دختر
 100 156 جمع
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 سن -2

سال  10-8سنی  ۀدرصد در رد 48/38نتایج نشان داد که بیشترین تعداد پاسخگویان با 
اند.  سال قرار داشته 16-14سال و  13-11سنی  ۀصورت مساوی در رد بوده و مابقی به

 (.2)جدول 
 

 توزیع فراوانی افراد نمونه آماری تحقیق از نظر سن .(2جدول )
 درصد فراوانی سن

 48/38 60 سال 8-10
 76/30 48 سال 11-13
 76/30 48 سال 14-16

 100 156 جمع
 

 محور مسألههای مورد مطالعه در آموزش  رشته -3

ربات جنگجو  ۀدرصد در رشت 48/38نتایج نشان داد که بیشترین تعداد پاسخگویان با 
ی ماکارونی، ساخت هواپیمای ها ی سازهها صورت مساوی در رشته اند و مابقی به بوده

 (.3مدل ساخت ربات مسیریاب و ساخت زیردریایی مدل قرار داشته اند. )جدول 
 

 ی مورد مطالعهها آماری تحقیق از نظر رشته ۀتوزیع فراوانی افراد نمون .(3جدول )
 درصد فراوانی رشته

 48/38 60 ساخت ربات جنگجو
 38/15 24 ی ماکارونیها سازه

 38/15 24 ساخت هواپیمای مدل
 38/15 24 ساخت ربات مسیریاب
 38/15 24 ساخت زیردریایی مدل

 100 156 جمع
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 ب( آمار استنباطی     
و تغییرات در  محور مسألهی آموزشی ها میان شرکت در دوره ارتباط فرضیه آزمون برای

بهره گرفته شده است.  1همبستگی ضریب از نخست گام در جوان،خالقیت کودکان و نو
محور برای  لهأمس ۀی مهارتی که به شیوها میان شرکت در دوره ۀدهد رابط مینتایج نشان 

خالقیت شامل  ۀشده در حوز ی مطرحها شاخ  ۀاند و کلی کودکان و نوجوان ارائه شده
(. به 1)جدول  و معنادار است مثبت ۀپذیری و بسط، رابط سیالیت، ابتکار، انعطاف

این است که با حضور کودکان و نوجوان در  ۀدهند این نتایج نشان ،عبارت دیگر
 ابعاد نیز افزایش یافته است.  ۀمدرسه خالقیت آنها در کلی محور مسألههای مهارتی  دوره

 
 قیتخال ابعاد و محور مسألهی مهارتی ها شرکت در دوره بین همبستگی (. ماتریس4جدول )

 
شرکت در 

رتی های مها دوره
 محور مسأله

خالقیت 
 کلی

 بسط پذیری انعطاف ابتکار سیالیت

های  شرکت در دوره
 محور مسألهمهارتی 

1      

     1 686/0** خالقیت کلی
    1 368/0** 639/0** سیالیت
   1 204/0* 821/0** 609/0** ابتکار
  1 248/0* 481/0* 568/0** 630/0* پذیری انعطاف
 1 349/0* 507/0** 468/0* 497/0** 421/0* بسط

 >P 01/0** همبستگی در سطح 
 >P 5/0* همبستگی در سطح 

       
در این تحقی  برای تعیین اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته از رگرسـیون   ،همچنین

قل و متغیرهای مست محور مسألهی ها گیری شده است. متغیر وابسته شرکت در دوره بهره
د. هستنپذیری و بسط  ی سیالیت، ابتکار، انعطافها لفهؤعوامل مرتبط با خالقیت شامل م

ترین متغیرهـا یـك بـه یـك وارد      که در این روش قویاست نوع رگرسیون گام به گام 
درصد برسد. در این تحقی   5داری به  که خطای آزمون معنی میشوند تا هنگا میمعادله 
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اند کـه  رفته است و سه متغیر مستقل به مدل وارد شدهرگرسیون طی سه گام صورت گ
مـدل   ۀخالصـ  4. در جـدول  هسـتند پـذیری   های ابتکار، سیالیت و انعطاف لفهؤشامل م

شـده شـدت رابطـه بـین      ی طـی هـا  رگرسیونی آمده است. در این جدول بر اساس گام
اده شده گانه نشان د متغیرهای مستقل و وابسته در هر گام توسط ضریب همبستگی چند

تـوان   ۀدهند گانه( که نشان است. همچنین ضریب تعیین )مجذور ضریب همبستگی چند
متغیرهای مستقل و ضریب تعیین تعدیل شده آمده  از سویتبیین تغییرات متغیر وابسته 

آزادی وابسته اسـت، نسـبت بـه     ۀشده به درج است. به دلیل اینکه ضریب تعیین تعدیل
دار بودن رگرسـیون تـا    معنی ۀدهند نالیز واریانس نیز نشانتر است. آ ضریب تعیین دقی 

 .استگام سوم 
 

 (. خالصه و متغیرهای وارد شده به مدل در هر گام از رگرسیون5جدول )

 مدل
متغیرهای وارد شده 

 به مدل
ضریب همبستگی 

 گانه چند
ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 شده تعدیل

 a 609/0 371/0 368/0ابتکار ۀلفؤم 1
 b 630/0 397/0 391/0پذیری انعطاف ۀفلؤم 2
 c 639/0 409/0 400/0سیالیت ۀلفؤم 3

aابتکار ۀلفؤبین: )ثابت( م : متغیر پیش 
bپذیری انعطاف ۀلفؤابتکار، م ۀلفؤبین: )ثابت( م : متغیر پیش 
cسیالیت ۀلفؤپذیری، م انعطاف ۀلفؤابتکار، م ۀلفؤبین: )ثابت( م : متغیر پیش 

مرحله از اجرای رگرسـیون گـام بـه گـام متغیرهـا، ضـرایب        ( آخرین5در جدول )
داری آنهـا آمـده اسـت.     استاندارد و غیر استاندارد، انحراف معیار، تی استیودنت و معنی

داری باالیی بـه   مرحله با معنی شده به مدل در هر متغیرهای وارد  مید تماشو  میمشاهده 
 اند. در سطح یك درصد وارد مدل شده داری اند و تا گام دوم با معنی تحلیل وارد شده
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 داری آنها دست آمده از تحلیل رگرسیون و سطوح معنی (. ضرایب به6جدول )

 مدل
شده در  متغیرهای وارد

 مدل

ضرایب 

 غیراستاندارد

ضرایب 

 استانداردشده
t Sig 

(B) 
انحراف 

 معیار
(Beta) 

1 
 000/0 088/7  194/0 377/1 مقدار ثابت

 000/0 374/11 609/0 056/0 631/0 ارابتک مؤلفۀ

2 

 000/0 684/4  221/0 037/1 مقدار ثابت

 000/0 754/6 471/0 072/0 488/0 سیالیت مؤلفۀ

 003/0 027/3 211/0 077/0 232/0 پذیری انعطاف مؤلفۀ

3 

 000/0 083/4  226/0 923/0 مقدار ثابت

 000/0 532/4 375/0 086/0 389/0 ابتکار مؤلفۀ

 008/0 656/2 186/0 077/0 205/0 پذیری انعطاف ؤلفۀم

 037/0 093/2 157/0 076/0 159/0 سیالیت مؤلفۀ

 اجرا شده باشد. محور مسأله ۀی مهارتی که به شیوها متغیر وابسته: شرکت در دوره 

 گیری نتیجه

 ۀای کـه بـه شـیو    ی مهـارتی فنـی و حرفـه   ها نتایج تحقی  نشان داد که شرکت در دوره

ثیر را بر قدرت ابتکار کودکان و نوجوان به عنوان أبیشترین ت ،شوند میاجرا  محور لهمسأ

ی سنجش خالقیت داشته اسـت. بـدین معنـی کـه بـا شـرکت آنهـا در        ها لفهؤیکی از م

ی نو در میان آنها ارتقاء پیدا خواهـد  ها مهارتی استعداد تولید ایده محور مسألهی ها دوره

 مؤلفـۀ ی بعدی انجام رگرسـیون  ها حقی  نشان داد که در گامنتایج این ت ،. همچنینکرد

ده اســت. ایــن بــدان معنــی اســت کــه در شــپــذیری وارد مــدل رگرســیونی  انعطــاف

متنوع تقویت  های با روش ها ایده تولید استعداد محور مسألههای  کنندگان در دوره شرکت
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وطه توسعه یافتـه اسـت.   یات مربئای که آنها توانایی آنها در ثبت جز ده است، به گونهش

ده است، نتایج نشـان داده  شسالیت وارد  مؤلفۀدر گام نهایی مدل رگرسیونی  ،همچنین

ده کـر ی مهارتی به صورت وسـیعی ارتقـاء پیـدا    ها ز با شرکت در دورهین مؤلفۀکه این 

ی انبـوه و طوفـان   هـا  توانایی تولید ایـده  ها ای که ماهیت این نوع آموزش گونه است، به

 را در طول دوره افزایش داده است. فکری 

ی هـا  ثیر باالی آموزشأت ۀدهند دست آمده در این تحقی  که نشان هبا توجه به نتایج ب

د شـو  میپیشنهاد  .بر تقویت قدرت خالیت کودکان و نوجوان است محور مسألهمهارتی 

 ییهـا  آمـوزان در مـدارس در درس   آموزشی در راستای ارتقاء خالقیت دانش ۀاین شیو

د تحقیقـات  شـو  مـی همچنین پیشـنهاد   .دشواجرا  آزمایشیچون حرفه و فن به صورت 

ی مهارتی به کودکان و نوجوان ها آموزش ۀی ارائها تری در خصوص بهترین شیوه وسیع

 صورت پذیرد.  
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