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 چکیده
 نمايش و گوييقصه درسي برنامه تأثير بررسي حاضر پژوهش هدف

 پنجم پايه دختر آموزاندانش تحصيلي عملکرد و خالقيت بر خالق

 از تجربي نيمه پژوهش روش. است هنر و انشاء درس دو در ابتدايي

 مورد آماري جامعه. بود کنترل گروه با آزمونپس ـ آزمونپيش نوع

 شهر ابتدايي مقطع پنجم پايه دختر آموزاندانش کليه شامل مطالعه

 با. بود نفر 1930 تعداد به 90-91 تحصيلي سال در آبادنجف

 کليه بين از ايمرحله تک ايخوشه ـ تصادفي شيوه از استفاده

 تمامي و انتخاب مدرسه يک آبادنجف شهرستان ابتدايي مدارس

 35آزمايش، گروه نفر 35) نفر 70 بر مشتمل پنجم پايه آموزاندانش

 به. شدند انتخاب پژوهش در شرکت براي( کنترل گروه نفر

 درسي برنامه ديگر، دروس برنامه کنار در آزمايش گروه آموزاندانش

 کنترل گروه آموزاندانش به و شد ارائه خالق نمايش و گوييقصه

 با آموزاندانش خالقيت. نشد ارائه اضافي آموزشي برنامه گونههيچ

 و( B، 1974 فرم) تورنس خالقيت تصويري آزمون از استفاده

 از بعد و قبل نيمسال نمرات از استفاده با آنها تحصيلي عملکرد

 با هاداده. گرفت قرار ارزيابي مورد گروه دو هر در آزمايش اجراي

 آمار و توصيفي آمار هايروش و 18 نسخه spss افزارنرم از استفاده

 به نتايج. گرفت قرار بررسي مورد( کوواريانس تحليل) استنباطي

 نمايش و گوييقصه درسي برنامه اجراي که داد نشان آمده دست

 و ابتکار بسط، سيالي، هايمقياس زير و تحصيلي عملکرد بر خالق

 داشته معناداري و مثبت تأثير آموزاندانش خالقيت پذيريانعطاف

 درسي برنامه گرفت نتيجه توانمي رواين از(. p<05/0) است

 عملکرد افزايش و خالقيت رشد بر گوييقصه و خالق نمايش

 .دارد تأثير آموزاندانش تحصيلي

 تحصيلي، عملکرد خالقيت، درسي، برنامه: کلیدی واژگان

 خالق نمايش گويي،قصه
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Abstract  
The aim of recent study is to investigate the 

effectiveness of creative drama and storytelling 

curricullum on creativity and academic performance 

of the 5th grade girl students in essay and art 

lessons. The research method is quasi-experiment 

and its type is pretest - posttest with a control group. 

The statistical population is 1930 include all girl 

students of the 5th grade in Najafabad city in 

Academic year of 2011-2012. By using single-stage 

random cluster sampeling one school had been 

chosen between whole primary schools of 

NajafAbad city and all its 5th grade students 

included 70 students (35 in experimental group and 

35 in control group) had been selected to participate 

in the research. In addition to their curriculum, the 

experimental group was thought the creative drama 

and storytelling but the control group was not. The 

Creativity of students was measured with a video 

form of Torrance Test of Creativity (form B, 1974) 

and their educational performances evaluated by 

using the marks of previous semester and after 

performing the experiment in two groups. The data 

was considered by using SPSS software version 18 

and inferential and descriptive statistics (Covariance 

analysis) were estimate. The results showed that the 

performing storytelling curriculum and creative 

performance have been a positive and meaningful 

effect on the academic performance and the 

subscales like fluidity, expansion, innovation, 

flexibility and creativity of students (p<0/05) have a 

positive and meaningful effect. Hence, it can be 

concluded that the curriculum of the creative drama 

and storytelling has a significant effect on increasing 

creativity and academic performance of the students. 

Keywords: curriculum, creativity, academic 

performance, storytelling, Creative drama 
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 مقدمه

 واالترين ايده و انديشه فکر، توليد و پرورش امروزه

 تربيت و تعليم فکري نظام هر سرلوحه در که است هدفي

 داشتن هاملت هدف و آرزو. دارد قرار ملتي و قوم هر

 طريق از تا واالست هايانديشه با خالق و متفکر هايانسان

 و اقتصادي اجتماعي، فردي، زندگي شرايط بهترين آن

 و آموزش. آورند فراهم خويش نوعانهم براي را سياسي

 افزايش بر تأثيرگذار نهاد بهترين و ترينمهم از يکي پرورش

 اهداف از يکي رواين از. است جامعه افراد در خالقيت ميزان

 خالقيت پرورش تربيت و تعليم نظام اساسي دغدغه و اصلي

 در نخست گام و است يادگيرندگان به خالق هايآموزش و

 کاربردي استفاده و خالقيت مباني شناسايي مهم اين انجام

 .آنهاست

 گويدمي زمينه اين در (Azoubel, 1999) آزوبل 

 در اصطالحات ترينمغشوش و ترينمبهم از يکي خالقيت»

 دليل به ابهام اين است امروز تربيت و تعليم و روانشناسي

 جريان پيچيدگي معني به و است مفهوم اين بودن انتزاعي

 در راحتيبه توانمي را خالقيت که چرا نيست خالقيت

 از نقل به) «نمود لمس را آن و کرد حس روزانه زندگي

Darzi Ramandi, Assareh & Jaraareh, 2014)). خالقيت 

 براي ذهني هايتوانايي کامل کارگيريبه از است عبارت

 شخص خود به نسبت نو مفهوم يا حلراه يا فکر يک ايجاد

 .(Hasan pour & Najafi Hassan Abadi, 2012) خالق

 از که آموزاندانش استعدادهاي شکوفايي ديگر سوي از

 گيرد،مي قرار بررسي مورد تحصيلي عملکرد سنجش طريق

. آيدمي حساببه پرورش و آموزش اهداف از ديگر يکي

 از که است متغيرهايي از يکي آموزاندانش تحصيلي عملکرد

 خود به را بسياري تحقيقات و بوده توجه مورد ديرباز

 همواره تربيت و تعليم متخصصان. است داده اختصاص

 بيشترين محصالن، تا آورند فراهم را شرايطي اندکوشيده

 تحصيلي عملکرد. دهند نشان خود از را تحصيلي کارايي

 خودکارآمدي، ازجمله متعددي هايزيرمجموعه شامل

 است غيره و ريزي برنامه اضطراب، کاهش پيشرفت، انگيزه

(Tayler, 2000 از نقل به Dortaj, 2012). 

 تأثير تحت آموزاندانش خالقيت و تحصيلي عملکرد

 قرار شناسايي مورد عوامل اين اگر که است مختلفي عوامل

 دست تربيت و تعليم نظام اهداف به توانمي خوبيبه گيرند،

 هايبرنامه. است درسي هايبرنامه عوامل، اين از يکي. يافت

 جهت در ابزاري و تربيت و تعليم نظام قلب عنوانبه درسي

 برنامه». کنندمي عمل پرورش و آموزش اهداف تحقق

 نظارت به که تجاربي و يادگيري هايفرصت شامل درسي

 هادانش در مطلوب تغيير ايجاد منظوربه و آموزشي نظام

    شودمي اجرا و طراحي فراگيران هاينگرش و هايمهارت

( (Ahmadi, 2007  از نقل به (Hajizade & Karami, 2014) 

 گرفتهپيش از هايتصميم از ايمجموعه بر درسي برنامه

 اساس بر يادگيرندگان که ايشده شناخته مسير و شده

 اين. دارد تکيه کنند، طي بايد ريزان برنامه تشخيص

 و چهارچوب يا درسي برنامه سند در ها،تصميم از مجموعه

 درس يک براي که شودمي منعکس درسي برنامه راهنماي

 نظر در تحصيلي دوره يک يا تحصيلي پايه يک خاص،

 هارت .(Mehr Mohammadi, 2010) است شده گرفته

((Haart, 2007 است رسيده نتيجه اين به خود بررسي در 

 نوع بايد يادگيري کيفيت افزايش براي آموزاندانش که

 .دهند تغيير را خود آموزشي تمرينات

 دنياي به ورود براي هاروش بهترين از يکي گوييقصه

 مشکالت، با چگونه آموزدمي آنها به که است کودکان

 روايت نوعي قصه. کنند حل را آن و برخورد خالقانه

 و تعامل روند چگونگي آن در که است شنيدني يا خواندني

 هدف، اساس بر موضوعي با شخصيت يک منديکنش

 بيان گوقصه يا نويسنده موردنظر ينتيجه و ديدگاه تحليل،

 (Arbuthnot, 2003) آربوثنات .(Hemati,2010) شودمي

 افکار، کنندهتقويت و دهنده سازمان هاقصه است معتقد

 از نقل به) است مردم رفتارهاي و اعتقادات احساسات،

Chambers, 2009 ترجمه Ghezel Ayagh & Khanlou). 

 رکتمشا ميزان درنتيجه و عالقه سطح گوييقصه

 محيط و دهدمي افزايش را گروهي فعاليت در يادگيرندگان

 و خشک حالت از را کودکان فکري پرورش و يادگيري

 شودمي خالق تفکر مولد و کرده جدا محوري معلم و آمرانه

((MC Adam, 2012. کمک با که اندداده نشان تحقيقات 

 در شگرفي تغييرات توانمي گوييقصه روش از گرفتن

 کرد ايجاد کودکان خالقيت و سوادآموزي يادگيري، يزمينه

(Raymond, 2010 ;MirSadeghi, 2006; Rahmati,1999; 

Radbakhsh,2013; Zarei Zavaraki,2012; Manteghi, 
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 شيوه به گوييقصه از اگر که رسدمي نظر به اما  2011)

 تأثير کودکان خالقيت بر بتواند شود استفاده غيرمستقيم

 و دوجانبه ارتباط يک خالق گوييقصه. باشد داشته بيشتري

 گيريبهره با گوقصه که است شنونده و گوقصه بين متقابل

 خويش مخاطبان تخيل قوه تحريک با و گوييقصه فنون از

 شنوندگان به جديدتري شکل به را خود پيام متقابل، تأثير و

 به دست آموزدانش است نياز روش اين در. دهدمي انتقال

 مفيد يابيارزش به همچنين. بزند رؤياها و هاآموخته ترکيب

 و داستان محتواي با خود افکار داشتن تناسب يا بودن

 هايراه دنبال به و بپردازد افکار آن دادن ربط براي کنکاش

 با آموزدانش ديگر سوي از .(Peter, 2010) باشد آن براي نو

 توسط شده ساخته هايقصه و هاداستان شنيدن

 تفکر از ترخالق و بديع تفکر هايشيوه خود هايهمکالسي

 .(Daykin, McClean & Bunt, 2012) آموزدمي را خود

 تواندمي خالق گوييقصه با هماهنگ که ديگري شيوه

 کارگيريبه با و باشد داشته تأثير آموزاندانش عملکرد بر

 يا حلراه يا فکر يک ايجاد براي ذهني هايتوانايي کامل

. است خالق نمايش کند، هدايت را آموزاندانش نو مفهوم

 دقت با که است يافتهسازمان ايتجربه خالق نمايش

 فرايند اين در کودکان و آيددرمي اجرا به و شودمي طراحي

 کودکان ادبيات از برخاسته واقعه يا مشکل رويداد، صحنه،

 و خلق جديد شکل به آموزگار، هدايت با را قصه نظير

 .(Behdad & Zakir shahrak, 2003) کنندمي بازآفريني

 هايبازي. نمايش نه است پرورش ها،نمايش اين اصلي هدف

 مؤثري نقش و است کودکان استقبال مورد تئاتر، و نمايشي

 شخصيت ابعاد ديگر و اجتماعي پرورش تکلم، رشد در

 بر عالوه خالق، فعاليت اين به اشتغال. کندمي ايفا کودک

 نقش کودک، هنري ذوق و دوستي زيبايي حس پرورش

 و مشکالت شناخت شخصيت، رشد در نيز مؤثري

 .(Jafari, 2010) دارد درمان و رواني هاينابساماني

 و خالقيت ذوق از بسياري هاينشانه امروز مدارس در

 در است ممکن که خوردمي چشم به کودکان ابتکار

 سرايند،مي که اشعاري گويند،مي که هاييداستان

 کشند،مي که تصاويري کنند،مي اجرا که هايينمايشنامه

. باشد منعکس کارهايشان همه و سازندمي که چيزهايي

 شرايطي و باشد داشته توجه موارد قبيل اين به بايد معلم

 ذهني پرورش بتواند بهتر و ترسهل کودک تا آورد فراهم

 و تفاوتبي را او مدرسه معمولي و عادل روال و کند پيدا

 بايد که است مهمي بسيار دوره ابتدايي مقطع. نکند دلسرد

 به تا شود توجه کودکان استعدادهاي پرورش و شکفتگي به

 آن درنتيجه که بازيابند را خود ذوق قطعي مسير آنها تدريج

 به شود پرورده استعدادش و باذوق مطابق آموزيدانش اگر

 باشد خدماتي منشأ تواندمي و بوده سودمندتر جامعه حال

((Cropley,2003. 

 با زيادي ارتباط دبستان دوره در که دروسي جمله از

 از يکي انشاء درس. است هنر و انشاء دروس دارند، خالقيت

. است آفريني صحنه و تصويرسازي ذهنيت، با مرتبط مواد

 و تفکر و تخيل مستلزم و ذهني خالقيت گرو در نوشتن

 درسي هايبرنامه در آن اهميت است آدمي فهم و رشد

 ساززمينه را آن توانمي که است قدريبه مختلف هايدوره

)  دانست تدبر و تأمل تفکر، به عادت خالق، يادگيري

Hemati, 2010 .)و هاارزش توانمي نوشتن طريق از 

 کرد کمک جديد هايايده پرورش به داد، بسط را اعتقادات

 به Farshid neik, 2007) داشت نقش اجتماع تحول در و

 Velayati) عارفي و واليتي(. Velayati & Arefi, 2015از نقل

& Arefi, 2015 )درس که اندکرده بيان خود پژوهش در نيز 

 است شده همبسته خالقيت با بلکه نيست، نگارش فقط انشا

 درس اين معلمان و است يادگيري و تفکر براي ابزاري و

 عمل ابتکار و دانش با توانندمي ديگر دروس از شبي

 فراهم آموزاندانش خالقيت پرورش براي را هاييفرصت

 .کنند

 و تعليم هايجنبه تمام در تواندمي نيز هنر آموزش

 پر و مفاهيم آموزش خالقيت، و تخيل قوه تقويت تربيت،

 بايد روازاين باشد، داشته شگرفي تأثير فراغت اوقات کردن

 و کوشيد کودکان هنري هايقوه به بخشيدن فعليت در

 معلومات تحميل جايبه و آورد عمل به اساسي اقدامات

 چيزي خالقيت رکود بجز که ديگران توسط شده ريزيقالب

 کودکان هنري خالقيت افزايش جهت الزم زمينه ندارد،

 که پژوهشي زمينه همين در(. Hossine, 2006) آورد فراهم

 صورت دبستانيپيش دوره درسي برنامه نيازسنجي هدف با

 مربيان و مديران ديدگاه از که است داده نشان است گرفته

 سطح در خالقيت و هنر آموزش به درسي برنامه نياز ميزان
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 ,Saadatmand, Liaqhatdar & Sadeghian) دارد قرار بااليي

 در شده انجام هايبررسي از يکي ديگر سوي از(. 2012

 زمينه در که است داده نشان هنر درس شناسيآسيب زمينه

 بيشترين که عواملي از يکي معلمان ديدگاه از طراحي بعد

 آموزشي نظام کم پذيريانعطاف دارد جنبه اين بر را تأثير

 & Safari) است هنري هاينوآوري و خالقيت براي

Nazarzadeh, 2015 .)خالقيت به توجه رسد،مي نظر به لذا 

 درس زمينه در آن افزايش جهت راهبردهايي کارگيري به و

 .باشد کنندهکمک بسيار توانمي هنر

 به زمينه در مختلفي هايپژوهش اخير، هايسال در

 از است گرفته انجام خالقانه آموزشي هايروش کارگيري

 ,Kadkhodai & Solimani)  سليماني و کدخدايي جمله

 روش به آموزش مقايسه به پژوهشي در که(2015

 خالقيت برافزايش سخنراني روش و پردازيبديعه

 روش که رسيدند نتيجه اين به و پرداختند آموزاندانش

 بيشتري تأثير آن هايمؤلفه تمام و خالقيت بر پردازيبديعه

 اثربخشي مقايسه به که ديگري پژوهش همچنين. دارد

 بر کاوشگري تدريس روش و استقرايي تفکر تدريس روش

 که يافت دست نتيجه اين به پرداخت، آموزاندانش خالقيت

 دارد بيشتري تأثير آموزاندانش خالقيت بر کاوشگري روش

(Farhadipour, Abbasi, Karimzayi, 2015 .)همچنين 

 زمينه در کشور از خارج در شده انجام تحقيقات بررسي

 آن هايزيرمقياس و خالقيت که دهدمي نشان خالقيت

 و آموزش تأثير تحت( بسط و ابتکار پذيري،انعطاف سيالي،)

-Dau) گاسپار دائو. يابدمي افزايش يادگيري هايمحيط

Gaspar, 2011 )داد انجام روماني کشور در که پژوهشي در 

 معلّمان خالق آموزشي هايروش که رسيد نتيجه اين به

 هاينگرش گيريشکل بر تأثيرگذار عوامل مهمترين از يکي

 .است خالق شخصيت نتيجه در و آموزاندانش خالقانه

 هدف با که خود پژوهش در( Ulger, 2015) اولگار

 حل و خالق تفکر بر خالقيت آموزش اثربخشي بررسي

 انجام ترکيه کشور تجسمي هنرهاي دانشجويان در مسأله

 خالق تفکر نمرات بر خالقيت آموزش که داد نشان شد،

. است نداشته تأثيري مسأله حل بر اما است بوده اثربخش

 با پژوهشي( Tanjitanont, 2011) تانجيتانونت همچنين

 مهارت بر پردازيبديعه آموزش اثربخشي بررسي هدف

 مطالعه اين در. داد انجام تايلند در انگليسي خالقانه نوشتن

 از استفاده از بعد و قبل انگليسي خالق نوشتار مهارت

 قرار مقايسه مورد دانشجويان در پردازيبديعه تکنيک

 نمرات ميانگين که داد نشان پژوهش هاييافته. گرفت

 از بيشتر درصد 5/19 آموزش از پس دانشجويان آزمونپس

 ,Hui & Lau) لو و هويي. است بوده آزمونپيش نمرات

 پايه آموزاندانش در نمايش آموزش تأثير بررسي به( 2006

 دست به نتايج. پرداختند کنگهنگ کشور در چهارم تا اول

 را باالتري نمرات آزمايش گروه آموزاندانش داد نشان آمده

 گروه به نسبت طراحي و گوييقصه و خالقيت آزمون در

 در که تحليلي فرا ديگر سوي از. آوردند دست به کنترل

 وجود که دهدمي نشان است، شده انجام 2013 سال

 پيشرفت بر وزش،آم زمينه در خالقانه يادگيري هايمحيط

 (.Davies, et al., 2013) است اثربخش تحصيلي

 هايشيوه که اندداده نشان مطالعات اينکه به توجه با

 بازنگري باشد، مؤثر بسيار تواندمي خالقانه آموزش

 Shirali) است ضروري بسيار تدريس و آموزش هايروش

Pour, Asadi, Shakouri & Bahrangi, 2012 .)ديگر سوي از 

 عوامل از تحصيلي عملکرد و خالقيت تأثيرپذيري به توجه با

 يک نيز آموزش اينکه به عنايت با و فرهنگي و محيطي

 اينکه به توجه با و است فرهنگي و اکتسابي فعاليت

 و دارند محيط از زيادي تأثيرپذيري پنجم پايه آموزاندانش

 و دهندنمي درس به ايعالقه و توجه بازيگوشي براثر معموالً

 قصه و داستان آيد،مي حساببه آنها براي ضعف يک همين

 کودک شخصيت تکوين در مهمي بسيار نقش تواندمي

 .باشد داشته

 به را خود وقت بيشترين مربيان و اوليا ايران کشور در

 آموزاندانش و دهندمي اختصاص کودکان آموزشي مسائل

 صرف را خود اوقات بيشتر مدرسه و خانه در نيز

 و دروس خشکي و سختي از کرده، غيرفعال هاييادگيري

 اوليا اغلب ترتيب بدين. برندمي رنج نمره و امتحان اضطراب

 پرورش که تربيت و تعليم اصلي هدف از مربيان و

 مانندبازمي است، کارآمد و مبتکر خالق، هايانسان

AghaAbbasi, 2011 .))به تاکنون پژوهشي اينکه به توجه با 

 دو که خالق نمايش و گوييقصه درسي برنامه تأثير بررسي

 که شد آن بر محقق لذا است، نپرداخته هستند عملي روش
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 در آموزاندانش تحصيلي عملکرد و خالقيت بر را آن تأثير

 حاصل نتايج تا دهد قرار بررسي مورد هنر و انشاء درس دو

 در مناسب ابزارهاي و هاروش از کند کمک مسؤالن به آن از

 و يادگيري فرايند در آموزاندانش کردن فعال جهت

 استعداد رشد ازجمله آنان مختلف استعدادهاي شکوفايي

 .کنند استفاده تحصيلي عملکرد و خالقيت

 سؤال اين به گوييپاسخ دنبال به حاضر پژوهش لذا

 بر خالق نمايش و گوييقصه درسي برنامه آيا که است

 پنجم پايه دختر آموزاندانش تحصيلي عملکرد و خالقيت

 دارد؟ تأثير ابتدايي

 پژوهش روش

 روش لحاظ به و کاربردي هدف لحاظ به حاضر پژوهش

 ـ آزمونپيش نوع از تجربي نيمه پژوهش يک اجرا

 مستقل متغير ارائه از پيش. است کنترل گروه با آزمونپس

 تحت آزمايش گروه. شد گرفته آزمونپيش گروه دو هر از

 گروه و گرفتند قرار گروهي آموزش يعني مستقل متغير

 اعمال از پس. است نکرده دريافت آموزشي نوع هيچ کنترل

 گرفته آزمونپس گروه هر از آزمايش گروه در مستقل متغير

 ابتدايي پنجم مقطع آموزاندانش کليه آماري جامعه. شد

 طرف از شده ارائه آمار اساس بر که بود آبادنجف شهرستان

 آنها تعداد 91-92 تحصيلي سال در پرورش و آموزش

. بود مدرسه 40 و درس کالس 75 شامل که بود نفر 1930

 انجام ايمرحلهتک ايخوشه ـ تصادفي روش به گيرينمونه

 عنوان به مدرسه يک مدارس بين از که صورتبدين. گرفت

 حجم آزمايشي تحقيقات در که آنجايي از. شد انتخاب نمونه

( Borg & Gall, 2009) باشد نفر 15 بايد حداقل گروه هر

 بود فوق مدرسه پنجم پايه دختر آموزدانش 70 نمونه حجم

( نفر 35) آزمايش گروه دو به تصادفي گزينش صورتبه که

 بررسي منظوربه. شدند تقسيم( نفر 35) کنترل گروه و

 دروس در آموزاندانش نيمسال معدل تحصيلي، عملکرد

 است اين در توجه قابل نکته. شد گرفته نظر در نره و انشاء

 توسط قبل نيمسال معدل ميانگين لحاظ از هاگروه که

 داد نشان آزمون نتايج که گرفتند قرار بررسي مورد t آزمون

(. p>05/0) ندارد وجود معناداري تفاوت گروه دو بين که

 از خالقيت متغير در آزمودني نمرات بررسي جهت همچنين

 استفاده( B، 1974فرم) تصويري تورنس خالقيت پرسشنامه

 ابزار پرکاربردترين از يکي تورنس خالقيت آزمون. شد

 خالقيت تحول که است خالقيت گيري اندازه براي موجود

 قرار مطالعه مورد نوجواني تا کودکي از کنش يک عنوانبه را

 که است شده چاپ مقاله هزار دو از بيش تاکنون. دهدمي

 به خالقيت سنجش مالک عنوانبه تورنس آزمون آنها در

 بااليي اعتبار و پايايي ضرايب مطالعات اين و است رفته کار

 آزمون از پژوهش اين در. اندداده نشان آزمون اين از

 از که است شده استفاده( B فرم) تصويري تورنس خالقيت

 و تعليم متخصصان از تعدادي تأييد مورد محتوا روايي نظر

 اين(. Rahmati, 1999) است گرفته قرار روانشناسي و تربيت

 ابتکار، سيالي، يعني خالقيت اصلي عامل چهار آزمون

 ايراني نمونه در. سنجدمي را بسط و پذيريانعطاف

 دو زماني فاصله در 80/0 پايايي ضريب( 1372) پيرخائفي

 آموزدانش هشت و چهل روي بر بازآزمايي شيوه به ايهفته

 پذيريانعطاف در ،74/0 ابتکار در 78/0 سيالي عناصر در

 روايي همچنين. نمود گزارش 90/0 بسط در و 81/0

 و سنجيروان متخصصان تأييد به فوق پرسشنامه محتوايي

 اندازه منظوربه(. Pirkhaefi, 1993) است رسيده شناسيروان

 30 روي بر پژوهشي خالقيت آزمون پايايي ضريب گيري

. شد اجرا آزمون راهنمايي دوم سال آموزاندانش از نفر

 گرفت انجام آزمون مجدد اجراي هفته دو از پس سپس

 سيالي، بخش در 82/0 از است عبارت آمده دست به ضريب

 و پذيريانعطاف بخش در 88/0 ابتکار، بخش در 85/0

 .بسط بخش در 76/0

 آزمون به کنترل و آزمايش گروه دو افراد اينکه از پس

 درسي هايبرنامه آزمايش گروه براي دادند، پاسخ خالقيت

 گوييقصه هايفعاليت. شد اجرا خالق نمايش و گوييقصه

 :است زير شرح به جلسه 14 طي در شده گرفته کار به

 کلمات با سازيجمله جلسه موضوع: اول جلسه

 سه جدول يک تابلو روي که صورت اين به. بود غيرمرتبط

 ايکلمه هر شد خواسته آموزاندانش از و شد کشيده سه در

 جدول داخل را آن سپس. بگويند را رسدمي ذهنشان به که

 اول ستون کلمات با که شد خواسته آموزاندانش از و نوشته

 دوم اول، رديف ترتيب همين به. بسازند جمله سوم و دوم و

 خواسته آموزاندانش از پايان در و يافت ادامه آخر تا سوم و

 دقيقه 15 الي 10 مدت در اندنوشته که جمالتي با شد

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-1834-fa.html


 123 / ... خالقیت بر خالق نمایش و گویيقصه درسي برنامه تأثیر

 

 آموزدانش اولين از: دوم جلسه. بنويسند کوتاه ايقصه

 از بعد. مادر کلمه مثالً کند بيان را کلمه يک شد خواسته

 مادر کلمه حرف آخرين با شد خواسته بعدي آزمودني

 نوشتن از بعد. آموزدانش آخرين تا بسازد جديد ايکلمه

 کوتاه ايقصه شد خواسته آموزاندانش از تابلو روي کلمات

: سوم جلسه. گيرد قرار آن در تابلو روي کلمات که بسازند

 سعي آن از بعد و شد بيان محقق طرف از قديمي قصه يک

 و موجود تحوالت گرفتن نظر در با جديد ايقصه به شد

 از جمله يک: چهارم جلسه. شود تبديل آينده در تغييرات

 را آن شد خواسته آموزاندانش از و شد بيان محقق طرف

 محقق: پنجم جلسه. بسازند جديدي قصه و دهند ادامه

 را خود که شد خواسته آموزاندانش از و کرده بيان ايقصه

 .بسازند جديدي قصه و بگذارند قصه قهرمان جايبه

 و شد بيان محقق طرف از کوتاه قصه دو: ششم جلسه

 و ترکيب را قصه دو اين که شد خواسته آموزاندانش از

 طرف از ناتمام قصه يک: هفتم جلسه. بسازند جديد ايقصه

 را آن شد خواسته آموزاندانش از سپس. شد بيان محقق

: هشتم جلسه. بسازند جديد قصه يک ادامه در و کرده کامل

 آموزاندانش از و شد بيان محقق طرف از کوتاه قصه يک

 پايان و کنند انتخاب قصه براي ديگر اسمي که شد خواسته

 بيان: نهم جلسه. برسانند پايان به خودشان نظر با را قصه

 اين به. بود قصه قهرمانان صداي از استفاده با قصه يک

 مار جايبه مثالً) شد بيان محقق طرف از ايقصه که صورت

 از صدا چند بيان از بعد(. درآورند را آن فيش فيش صداي

 شد خواسته آنها از آموزان،دانش شدن آشنا و قصه قهرمانان

 مختلف صداي با را قصه دقيقه 15 الي 10 مدت در که

 يک بيان: دهم جلسه. بسازند جديد ايقصه و دهند ادامه

 يک که شد خواسته آموزاندانش از و محقق طرف از قصه

 چند دادن نشان: يازدهم جلسه. بکشند آن اساس بر نقاشي

 بر ايقصه شد خواسته آنها از و آموزاندانش به تصوير

 نشان: دوازدهم جلسه. بسازند تصاوير از خود برداشت اساس

 خواسته آنها از و کفش مثالً آموزاندانش به شيء يک دادن

 جلسه. باشد آن قهرمان کفش که بسازند ايقصه که شد

 به محقق توسط بينذره مثالً آموزشي مفهوم يک: سيزدهم

 که شودمي خواسته آنها از و شودمي بيان آموزاندانش

 جلسه. کنند بيان ايقصه در را آن آموزشي و علمي کاربرد

 آموزاندانش توسط گوييقصه جلسه اين موضوع: چهاردهم

 اول نفر از و کرده انتخاب را آموزاندانش از نفر دو. بود

 نفر از و کند بيان تمامنيمه صورتبه را ايقصه شد خواسته

 پيدا ادامه روند اين و دهد ادامه را قصه شد خواسته دوم

 هايفعاليت که ذکراست به الزم. برسد پايان به قصه تا کند

 پرورش کانون گوييقصه کارشناسان از نفر 5 سوي از فوق

 تأييد به اصفهان و آباد نجف شهر نوجوانان و کودکان فکري

 تأييد مورد ايشان سوي از فوق هايفعاليت روايي و رسيده

 .است

 شرح به جلسه 5 طي در خالق نمايش آموزش مراحل

 :شد انجام زير

 و شد انتخاب خالق نمايش براي مناسب قصه يک -1

 به کالس کمک با اصلي طرح -2. گرديد بازگو کالس براي

 و باشد اجرا قابل تا شد تقسيم مختلف هايصحنه و مراحل

 روي از -3. شد يادداشت تابلو روي بر هاصحنه و مراحل

. شد انتخاب اجرا براي صحنه چند يا يک تابلو هاييادداشت

 جزئي مراحل به شده، انتخاب هايصحنه يا صحنه -4

 ظاهري وضع ها،صحنه يا صحنه مورد در -5. گشت تقسيم

 ظاهري ساخت زمان، پردازي، شخصيت ها،انگيزه صحنه،

 تا شد کمک هاآزمودني به و شد بحث غيره و هاشخصيت

 را کاري اينکه و اعمال به توجه با هاشخصيت از بتوانند

 -6. بسازند ذهني تصوير يک اندداده انجام چرا و چگونه

 درباره ريزي برنامه براي آنها و شدند انتخاب بازيگران

 -7. شدند گذاشته آزاد نمايش زمان در کار اجراي جزييات

 تکرار است ممکن که نکته اين به آموزاندانش ساير توجه

 از -8. شد جلب باشد، آنها عهده بر نمايش از بخشي

 نکته پنج کردن پيدا براي که شد خواسته تماشاگران

 را نمايش شود اصالح بايد بعداً  که اينکته پنج و موردعالقه

 آغاز شدهتعيين قبل از عالمت يک با -9. کنند تماشا دقتبه

. کند پيدا ادامه آخر تا شد داده اجازه و شد اعالم نمايش

 به همگي و بپيوندند جمع به بازيگران شد داده اجازه -10

 جديد بازيگران انتخاب از پس -11. بپردازند 8 بند ارزيابي

 صورت 8 بند اساس بر که ديگر آموزاندانش راهنمايي و

 فرصت اگر و شد ارزيابي برنامه -12. شد تکرار صحنه گرفت

 جديدي بازيگران شدمي داده اجازه داشت وجود الزم

 .کنند اجرا را نمايش ديگر بار و شوند انتخاب
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 آموزاندانش به موردنظر هايفعاليت ارائه از بعد

 در آزمونپس قالب در مجدداً تورنس تصويري هايآزمون

 دبستان به مراجعه با خرداد اواخر در و شد اجرا گروه هر

 دوم نيمسال در آموزاندانش انشا و هنر درس نمرات

 .گرديد يادداشت

 نسخه SPSS افزارنرم از هاداده تحليل و تجزيه منظوربه

 انحراف و ميانگين شامل توصيفي آمار هايروش و 18

 آزمون از ها،داده تحليل جهت استنباطي آمار در و استاندارد

 هافرضپيش بررسي جهت لوين و اسميرنوف ـ کولموگوروف

 پژوهش هايفرضيه بررسي منظور به کوواريانس تحليل و

 .شد استفاده

 پژوهش هاییافته

 به مربوط توصيفي هايشاخص 1 شماره جدول در

 دو در پژوهش متغيرهاي آزمونپس و آزمونپيش نمرات

 .است شده ارائه کنترل و آزمايش گروه

 نمرات دهدمي نشان 1 شماره جدول که گونههمان

 کنترل گروه به نسبت متغيرها تمام در آزمايش گروه

 دو ميانگين نمرات مقايسه منظور به. است داشته افزايش

 استفاده کوواريانس تحليل آزمون از کنترل و آزمايش گروه

 که کوواريانس تحليل براي الزم هايفرضپيش ابتدا در. شد

 به است هاواريانس همگني و هاداده بودن نرمال شامل

 لوين و اسميرنوف ـ کولموگوروف ايآزمونه توسط ترتيب

 از تخطي عدم دهندهنشان نتايج که گرفت قرار بررسي مورد

 (.P>05/0) بود هافرض پيش

 بـر خـالق نمايش و گوييقصه درسي هايبرنامه: اول فرضيه

 .دارد تأثير آموزاندانش تحصيلي عملکرد و خالقيت

 گـروه دو بين تفاوت که دهدمي نشان 2 شماره جدول نتايج

 لـذا. اسـت معنادار تحصيلي عملکرد ازنظر کنترل و آموزش

 عملکـرد افـزايش باعـث آمـوزش کـه گرفت نتيجه توانمي

 .است شده تحصيلي

 خالق نمايش و گوييقصه درسي هايبرنامه: دوم فرضيه  -2

 .دارد تأثير خالقيت سيالي نمره بر

  

 به تفکيک گروه آزمايش و کنترلـ ميانگين و انحراف معيار متغيرها  1جدول 

 
 آزمونپس آزمونپيش

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 نمره بسط
 38/4 37/34 97/7 54/31 آزمايش

 126/6 28 45/18 42/28 كنترل

 نمره ابتكار
 55/3 42/29 58/4 42/21 آزمايش

 37/3 11/21 66/4 2/20 كنترل

 پذيريانعطاف
 49/16 97/69 28/10 82/23 آزمايش

 77/9 02/25 43/11 02/24 كنترل

 نمره سيالي
 78/40 39/88 36/34 31/84 آزمايش

 98/30 22/86 39/31 99/74 كنترل

عملكرد 

 تحصيلي

 81/14 76/54 37/12 09/40 آزمايش

 07/11 83/52 03/14 10/43 كنترل
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 دو بين تفاوت که دهدمي نشان 3 شماره جدول نتايج

 لذا. است معنادار سيالي نمره ازنظر کنترل و آموزش گروه

 سيالي نمره افزايش باعث آموزش که گرفت نتيجه توانمي

 .است شده

 نمايش و گوييقصه درسي هايبرنامه: سوم فرضيه

 .دارد تأثير خالقيت بسط نمره بر خالق

 دو بين تفاوت که دهدمي نشان 4 شماره جدول نتايج

 لذا. است معنادار بسط نمره نظر از کنترل و آموزش گروه

 بسط نمره افزايش باعث آموزش که گرفت نتيجه توانمي

 .است شده

 نمايش و گوييقصه درسي هايبرنامه: چهارم فرضيه

 .دارد تأثير خالقيت ابتکار نمره بر خالق

 دو بين تفاوت که دهدمي نشان 5 شماره جدول نتايج

 لذا. است معنادار ابتکار نمره نظر از کنترل و آموزش گروه

 ابتکار نمره افزايش باعث آموزش که گرفت نتيجه توانمي

 .است شده

 نمايش و گوييقصه درسي هايبرنامه: پنجم فرضيه

 .دارد تأثير خالقيت پذيريانعطاف نمره بر خالق

  
 گروه آزمايش نتايج تحليل کوواريانس تأثير آموزش بر عملکرد تحصيلي ـ 2جدول 

 متغيرها
درجه 

 يآزاد

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري (P)  آماريتوان  يرتأثميزان 

 1 86/0 0001/0 84/113 86/25356 1 آزمونيشپ

 1 573/0 0001/0 158/91 029/18659 1 آزمونپس

 

 گروه آزمايش نتايج تحليل کوواريانس تأثير آموزش بر نمره سيالي ـ 3جدول 

 متغيرها
درجه 

 يآزاد

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري (P)  آماريتوان  يرتأثميزان 

 1 959/0 0001/0 77/317 85/417044 1 آزمونيشپ

 1 570/0 0001/0 31/28 08/2364 1 آزمونپس

 

 نتايج تحليل کوواريانس تأثير آموزش بر نمره بسط گروه آزمايش ـ 4جدول 

 متغيرها
درجه 

 يآزاد

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري (P) 

ميزان 

 يرتأث
 آماريتوان 

 1 842/0 0001/0 765/322 01/43656 1 آزمونيشپ

 662/0 024/2 019/0 824/5 314/787 1 آزمونپس
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 دو بين تفاوت که دهدمي نشان 6 شماره جدول نتايج

 معنادار پذيريانعطاف نمره نظر از کنترل و آموزش گروه

 افزايش باعث آموزش که گرفت نتيجه توانمي لذا. است

 .است شده پذيريانعطاف نمره

 گیرینتیجه و بحث

 گوييقصه درسي برنامه که بود اين بر مبني اول فرضيه

 پايه دختر آموزاندانش تحصيلي عملکرد بر خالق نمايش و

 دو بين تفاوت که داد نشان نتايج. دارد تأثير ابتدايي پنجم

 است معنادار تحصيلي عملکرد نظر از کنترل و آموزش گروه

 گوييقصه درسي برنامه آموزش که گرفت نتيجه توانمي لذا

. است شده تحصيلي عملکرد افزايش باعث خالق نمايش و

 بنگاتو پژوهش هاييافته با پژوهش اين هاييافته

(Benghetto, 2007)، يرين و آيدين (Aydin & Yerin, 

 ,Tabrizi and Vatankhah) خواهوطن و تبريزي ،(1994

 ميرصادقي ،(Zarei zavaraki,2012) زوارکيزارعي ،(2008

(MirSadeghi, 2006)، مطالعات اين نتايج. است همسو 

 تحصيلي عملکرد رشد بر خالقانه هايروش تأثير بيانگر

 .است آموزاندانش

 اجراي که بودند اين بر مبني پنجم تا دوم هايفرضيه

 سيالي، نمرات بر خالق نمايش و گوييقصه درسي برنامه

 نشان نتايج. دارد تأثير خالقيت پذيريانعطاف و ابتکار بسط،

 تمام ازنظر کنترل و آموزش گروه دو بين تفاوت که دهدمي

 که گرفت نتيجه توانمي لذا است معنادار هامقياس زير

 باعث خالق نمايش و گوييقصه درسي برنامه آموزش

 هاييافته. است شده هامقياس زير تمامي نمرات افزايش

 مازون، روجاس، هايپژوهش هاييافته با پژوهش اين

 ,Rojas- Darummaond, Mazaon) وکريف و فرناندز

Fernandez & Wegerif, 2006)، راس ((Russ, 1996، بروکو 

(Berrueco, 2012)، رادبخش (Radbakhsh ,2013)، 

 رحمتي و( Mirsadeghi,2006) ميرصادقي

(Rahmati,1999)، است همسو. 

 هنگام آموزدانش گفت توانمي هايافته اين تبيين در

 روروبه متعدد موضوعات با خالق نمايش و گوييقصه انجام

 دارند دست در را اجرا کنترل چون طرفي از و شودمي

 به را خود ايده و بيافريند تازه هايراه که کنندمي تالش

 افزايش به واقع در کارها اين انجام با. درآورند عمل مرحله

 گروه آزمايش ابتکارنتايج تحليل کوواريانس تأثير آموزش بر نمره  ـ 5جدول 

 متغيرها
درجه 

 يآزاد

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري (P)  آماريتوان  يرتأثميزان 

 1 983/0 0001/0 1/692 2/18584 1 آزمونيشپ

 1 369/0 0001/0 36/4 42/192 1 آزمونپس

 

 گروه آزمايش يريپذنتايج تحليل کوواريانس تأثير آموزش بر نمره انعطاف ـ 6جدول 

 متغيرها
درجه 

 يآزاد

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري (P)  آماريتوان  يرتأثميزان 

 1 937/0 0001/0 47/168 3/38110 1 آزمونيشپ

 1 625/0 0001/0 67/20 5/4280 1 آزمونپس
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 سرگرم با آنها. زندمي دست خود خالقيت و ابتکار عامل

 آنجايي از و دهند رشد را خود خالقيت قوه توانندمي شدن

 ساخت از و بوده پذيرانعطاف شده مطرح موضوعات که

 افزايش براي الزم شرايط نيستند، برخوردار مشخصي

 آنها توانمندي ميزان بر و آورده فراهم آموزاندانش خالقيت

 تحقيقات که گونههمان. افزايندمي هنر و انشا دروس در

 تحصيلي عملکرد بهبود و خالقيت رشد اندداده نشان

 از زيادي زمان آموزاندانش. است مناسب محيط نيازمند

 درسي هايبرنامه اينرو از گذرانندمي مدارس در را روز طول

 بسيار گيردمي قرار استفاده مورد آنها آموزش جهت که

 و شرايط ايجاد نتيجه در. داشت خواهند را مؤثري نقش

 از پرداخت دروس ارائه به جديدي شيوه با بتوان که فضايي

 کننده کمک تواند مي خالق نمايش و گوييقصه جمله

 کنار را قبلي تفکر شيوه آموزاندانش شيوه اين با. باشد

 که بپردازند تفکر به نو ايشيوه به توانندمي و گذاشته

 اين واقع در. است مبتکرانه و نو هايايده ظهور آن نتيجه

 هايپاسخ از تا کندمي کمک آموزاندانش به شيوه

 دروس در جديد نگاهي با و شده دور قالبي تفکر و ايکليشه

 .بزنند دست جديد آفرينشي به هنر و انشاء

 مطلب اين بيانگر آمده دست به نتيجه مجموع در

 همين به. يابد رشد آموزش با تواندمي خالقيت که هست

 خالق افراد تربيت و تعليم به بايد آموزشي هاينظام دليل

 قائل خاصي اهميت( دبستان) ترپايين مقاطع در مخصوصاً

 نظير هاييفعاليت اهميت به توجه با نتيجه در. شوند

 و خالقيت رشد بر آن تأثير و خالق نمايش و گوييقصه

 پيشنهاد ابتدايي دوره آموزاندانش تحصيلي عملکرد

 درسي هايبرنامه طراحي در درسي ريزان برنامه شودمي

 از فوق هايبرنامه اجراي در معلمان و ابتدايي مقطع

 با و گيرند بهره خالق نمايش و گوييقصه هايفعاليت

 خالق شکل به نمايش اجراي و گوييقصه هايگروه تشکيل

 مربيان وجود از گيري بهره با معلمان توسط مدارس در

 هاينمايش ارائه منظوربه کودکان فکري پرورش کانون

 .بپردازند مؤثر و مطلوب

 گرفته نظر در بايد که حاضر پژوهش هايمحدوديت از

 و شده انجام آبادنجف شهر در تحقيق اين که است اين شود

 اجتماعي و علمي فرهنگي، تشابه به بايستي آن تعميم در

 نگرفته صورت پيگيري مطالعه اين در همچنين. نمود توجه

 احتياط زمان ازنظر نتايج تعميم گستره درباره بايد لذا و

 .نمود
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