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 دبستانی آموزش خالقیت به مادران بر افزایش خالقیت کودکان پیش تأثیر

  
  1کامران گنجی
  2بهشته نیوشا

  3فاطمه هدایتی
  

  25/09/91 :رشیخ پذیتار   10/09/91 :افتیدرخ یتار
  

  دهیچک
و سازنده انسان، خالقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن  هاي اساسی یکی از ویژگی: زمینه

گیري روند تفکر خالق  پژوهشگران معتقدند که دوران کودکی سرآغاز شکل. ثري داردؤبشري نقش م
آموزش خالقیت  تأثیرتاکنون اثر متغیرهاي بسیاري بر خالقیت مورد بررسی قرار گرفته است، اما . است

  .نادیده گرفته شده است قیت کودکانبه مادران بر افزایش خال
آموزش خالقیت به مادران بر افزایش خالقیت کودکان  تأثیراین پژوهش با هدف بررسی : هدف

   .دبستانی اجرا گردید پیش
 .بودآزمون با گروه کنترل آزمون، پسآزمایشی در قالب طرح پیش  شبه پژوهش روش: روش

و  گیري هدفمند انتخاب گردیدند نفر کودك پیش دبستانی بودند که با روش نمونه 60نمونه پژوهش 
ابتدا از کودکان هر دو . کودك پیش دبستانی تشکیل شده بودند) پسر15دختر و 15(نفر  30هر گروه از 

پس از  .به عمل آمدآزمون تفکر خالق تورنس فرم الف و ب تصویري پیش گروه آزمایش و کنترل،

                                                 
  ganji@iau-malayer.ac.irشناسی، مالیر، ایران   گروه روان ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر. 1
     Bniusha@iau-saveh.ac.irشناسی، ساوه، ایران  گروه روان ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساوه .2
  hedayatyfatemeh@yahoo.com شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوهکارشناس ارشد روان. 3
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یک روز (ساعت  24اجراي پیش آزمون، برنامه آموزش خالقیت براي مادران گروه آزمایش به مدت 
هاي در  ها و بازيمدت یک ماه تمرینه سپس کودکان ب. اجرا شد) جلسه چهار ساعت ، هردر هفته

ها با ل دادهتحلی. فضاي آزاد را انجام دادند و سرانجام بعد از گذشت دو ماه پس آزمون اجرا گردید
  . آزمون تحلیل واریانس چند متغیري انجام شد

هاي اصالت، سیالی، بسط و  لفهؤم کنترل در بین گروه آزمایش و نشان داد که هایافته :ها یافته
. داري مشاهده نشد پذیري تفاوت معنا اما در مؤلفه انعطاف .داري وجود دارد اکل تفاوت معن خالقیت

داري  اتفاوت معن هاي گوناگون خالقیتدبستانی دختر و پسر در مؤلفه همچنین بین کودکان پیش
  . وجود نداشت

توان گفت آموزش خالقیت به مادران بر  دست آمده میه با توجه به نتایج ب: گیري بحث و نتیجه
   .دارد تأثیرخالقیت کودکان پیش دبستانی 

  .مادرانکان پیش دبستانی، دکو، آموزش خالقیت :)گان(واژه دیکل

  مقدمه
تفکر ) 1391؛ ترجمه گروه مترجمان،2007(شناسی آمریکا فرهنگ توصیفی انجمن روان"

شود، هاي ذهنی که به اختراع، راه حل یا ترکیبی نو در یک حوزه منجر میخالق را پردازش
کند، ولی هاي از قبل موجود استفاده میراه حل خالق، از اشیاء یا اندیشه. تعریف کرده است

هاي اساسی و سازنده انسان،  یکی از ویژگی. کنداي جدید ایجاد میبین این عناصر رابطه
ها و ثري دارد و زیربناي اختراعؤخالقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشري نقش م

 از یکی که آنجا از"). 1381 شهرآراي، سیدان و فرزاد،( "دستاوردهاي علمی و هنري است

 تفکر نیروي از برخورداري زمین موجودات تمامی میان در انسان فرد به منحصر هايویژگی

 کردن خالق و فعال هايفکر، شیوه مختلف هايجنبه است، بررسی آن از ناشی مسئولیت و
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 هاانسان که است موضوعات مهمی از بینانه واقع و دقیق درك نقد، قدرت تقویت تفکر،

  ).1382شریعتمداري،( "گیرند کار به و بیاموزند بایدآن  از پیروي و حقیقت کشف براي
از  برخی کند؛می کمک آنان شناسایی به که دارند خاصی هايویژگی خالق افراد"
 تحمل موانع؛ بر غلبه براي تالش :است شرح بدین عملکرد، در خالق شخصیت هايویژگی

 جاي به برهدف تمرکز قضاوت؛ اندختن تأخیر به مثبت؛ خودپنداره پذیري؛ مسئولیت ابهام؛

، 1یونگ پاین ("متعارف تفکر مرزهاي از فرار جدید؛ هايروش در مشکل دیدن پاداش؛
2009.(  

هایی مانند خالقیت را ویژگی) 1383به نقل از گنجی، شریفی و میرهاشمی، ( 2گیلفورد
) هاي فرد جوابتنوع (پذیري  ، انعطاف)ها مقدار ایده( سیالی ،)هاي بدیع و نو جواب( ابتکار

هاي خود مؤلفه بسط را به این سه مؤلفه افزوده  در پژوهش) 1992( 3تورنس. کند تعریف می
ارتباط آن با  ،سازي، ارزش دادن به آن بسط به معنی دقت زیاد در ارایه ایده، پیاده .است
یی همچنین شامل تعداد اجزا. هاي دیگر براي عرضه یک ایده جدید و قبوالندن آن است ایده

نتایج پژوهش در زمینه خالقیت نشان داده . کند حل خاص ارایه می است که فرد براي یک راه 
توان آن را با آموزش گسترش داد و  که خالقیت، کم و بیش در همه افراد وجود دارد و می

   .شکوفا کرد
پس . اگر داشتن خالقیت براي ادامه زندگی ضروري است، روش آن نیز آموختنی است"
هاي اساسی  یکی از پرسش). 1390گلی، زمانی و نصیري، ( "است زمینه آن فراهم گرددبهتر 

به نقل از حسینی، (در باره خالقیت این است که آیا امکان پرورش آن وجود دارد؟ تورنس 
ماهیت قابل آموزش از نظر معتقد است که خالقیت هر چند بعدي فردي است ولی ) 1388
بر این باور است که فعالیت خالق همانند ) 1384سمی و اقلیدسی،به نقل از قا(گیلفورد  .است

بدون شک براي این استعدادها . نتیجه چند استعداد اکتسابی است اغلب رفتارهاي انسان احتماالً
                                                 
1. Payne Young 
2. Gilford 
3. Torance 
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هاي  تواند از طریق آموزش و تربیت استعداد ولی هرکس می. هاي ارثی وجود دارد محدویت
دارد که افراد براي اینکه بتوانند خالق باشند  نیز اظهار می) 1986( 1دبونو. خود را افزایش دهد

هاي صحیح تفکر را به آنها آموخت و در این صورت همه افراد این قابلیت را به  باید روش
  .دست خواهند آورد

هاي خالقیت الزم و ضروري است که در زمان مناسب به افراد  براي پرورش مهارت"
تر از دوران کودکی که ذهن در حال شکل گرفتن است  مانی مناسبآموزش داده شود و چه ز

 2ویلیام جیمز). 1385زمانی، گلی و نصیري، ( "شود و سنگ بناي اولیه تفکر در آن گذاشته می
گیري روند تفکر خالق  دوران کودکی را به عنوان سرآغاز شکل) 1380به نقل از عامري، (

تر آغاز  معتقد است خالقیت از سنین پایین) 1389اسعدي، امیري و  به نقل از( 3گاردنر. داند می
وي مطرح . داند دبستانی را داراي خالقیت هنري ابزارگرایانه می او کودکان پیش. شود می
هاي خالقانه بسیار زیادي هستند و اما با ورود به  دبستانی داراي توانایی کند که کودکان پیش می

د و براي هماهنگی با دیگران اطاعت را ونش می مدرسه چون وارد مرحله سوادآموزي
  . یابد آموزند، خالقیت هنریشان کاهش می می

آیند اما  کند کودکان خالق به دنیا میاظهار می) 1389به نقل از امیري و اسعدي، (تورنس 
هاي  توان در محیطکند که علت آن را می خالقیت بسیاري از آنان در حدود ده سالگی افت می

ویژه در سنین   هتوجهی به آموزش و پرورش پویا و خالق، بمی و غیر رسمی، بیآموزشی رس
گوید نوآوري و می) 2009( 4سینگر. پیش دبستانی و دبستانی به عنوان عامل اساسی مطرح نمود

کند و زمینه الزم براي رشد آفرینندگی، کودکان را نسبت به خالقیت دیگران حساس می
هاي دارد، کودکانی که داراي مهارتآورد همچنین وي اظهار میخالقیت آنان را فراهم می

بیشتري دارند و وقتی ) خودباوري(هستند، اعتماد به نفس ) خالق(بازي هاي وانمودسازي 

                                                 
1. Debono 
2. William james 
3. Gardner 
4. Singer 
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براي  زیادبه صرف وقت  کنند با ایجاد تنوع درآن، دیگر نیازخالقیت خود را در بازي دنبال می
  .نیستآنان 
بدنی  معتقد است خالقیت در میان برنامه تربیت) 1380عامري،به نقل از ( 1مزنبرنیک"

توان آموزش داد این سؤال مطرح  با توجه به اینکه خالقیت را می. یابد افزایش می) ها بازي(
توانند این مهم را به انجام رسانند؟ اثر متغیرهاي محیط خانواده مانند  شود که چه کسانی می می

هاي فرزندپروري و غیره بر  عاطفی خانواده، شیوه نگرش اجتماعی، جو - پایگاه اقتصادي
توانند استقالل، خود باوري، عزت  پدران و مادران می. خالقیت مورد توجه محققان بوده است

نفس و مسئولیت را در کودکان پرورش دهند و با ایجاد جوي خالق در خانواده، محیط خانه را 
  ).1385زمانی و همکاران، ( "زندان خود بسازندهاي نو فر به محیطی امن براي ابراز ایده
تحقیقات بسیاري در ایران و سایرکشورها انجام گرفته، از جمله  ،در زمینه آموزش خالقیت

الگوي رشد خالقیت و کارایی آن در ایجاد مهارت تدریس خالق در که ) 1385(حسینی 
یکی از . مثبت برنامه آموزشی بود تأثیربیانگر  ،نتایج. معلمان ابتدایی را مورد بررسی قرار داد

هاي عاطفی، شناختی، اجتماعی و فیزیکی درکالس، هاي موفقیت این الگو، توجه به زمینهروش
آموزان با انگیزه بسیار چون دانش. درکنار ابعاد فکري موجب شد تدریس خالق انجام گیرد

نشان داد که ) 1386(پژوهش حسینی . کردندهاي کالس شرکت میباالیی در کالس و فعالیت
از . دهد آموزان را افزایش میآموزش خالقیت به معلمان، خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

نظر وي خالقیت، مهارتی همچون آشپزي نیست که بتوان با دستورعملی مشخص به نتیجه 
 زاآموزان را از فرایند خالقیت آگاه کرد و به مسیري خالقیتدانشست دست یافت، بلکه بای

  . کندبه همین دلیل، الگوسازي دراین زمینه نقش مؤثري ایفا می. هدایت کرد
یکی از (درس پرورش خالقیت در کودکان  تأثیردر تحقیقی به ) 1383(قاسمی و اقلیدسی 
. بر افزایش خالقیت هنرجویان همان رشته پرداخت) ها یاري در هنرستان دروس رشته کودك

یاري را نسبت به سایر  آموزان رشته کودك قیت دانشنتایج آزمون، افزایش نمرات خال
                                                 
1. Mesenbernik. 
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داري بین  نشان داد که تفاوت معنا) 1388(نتایج پژوهش پیرخائفی . هاي هنرستانی نشان داد رشته
تحلیل نتایج وي نشان . هاي فراشناختی تفکر خالق وجود دارد گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه

ثیر أم و از پیش طراحی شده مورد آموزش قرارگیرد، تداد که چنانچه خالقیت با یک برنامه منظ
همچنین وي نتیجه گرفت آموزش خالقیت قادر است  . هاي فراشناختی داردمثبتی در مؤلفه

  .سطح عملکرد ذهن و شخصیت افراد را براي کارکردي بهتر و باالتر ارتقاء دهد
ارتباط اجباري و  -بارش فکري(سه روش پرورش خالقیت  تأثیر) 1388(شریفی و داوري 

هاي دوم راهنمایی را مورد بررسی قرار  آموزان پایه در افزایش خالقیت دانش) سینکتیکس
آزمون گروه آزمایش را با گروه گواه  آزمون و پس ها تفاوت معنادار نمرات پیش یافته. دادند

یش به بررسی اثر روش بارش مغزي در افزا) 1388(گنجی، شریفی و میرهاشمی . نشان داد
پس از سه ماه برگزاري جلسات بارش مغزي در . پسر پرداختند آموزان دختر و خالقیت دانش

هاي گروه آزمایش، نتایج بیانگر آن بود که روش بارش مغزي در افزایش خالقیت گروه
همچنین طبق نتایج این تحقیق، براي آموزش خالقیت به . آزمایشی دختر و پسر مؤثر است

  .ترین کارها استروش کار معلم از مهم کودکان، تغییرکلی در
گیري  اثر اجراي برنامه درسی با بهره) 1387(ذکریایی، سیف نراقی، شریعتمداري و نادري 

آموزان پایه چهارم ابتدایی را مورد  گویی و نمایش خالق بر خالقیت و یادگیري دانش از قصه
توان از آن براي رشد استعدادهاي ابزاري است که می ،نتایج نشان داد هنر. بررسی قرار دادند

گویی در رشد و پرورش تخیل کودکان، رشد بهتر قصه. مختلف از جمله خالقیت بهره گرفت
 تأثیرشناختی و رشد استعداد خالقیت  ،آموزان به لحاظ روانی، عاطفی، اجتماعیتر دانشو سالم

  .گذار است
آموزان دوره  د خالقیت دانشهاي پرورشی را در میزان رش بازي تأثیر) 1380(عامري 

الی، ابتکار(هاي خالقیت  وي مؤلفه. ابتدایی مورد بررسی قرار داد را در بین ) تخیل و سی
هاي مهارتی نتایج نشانگر آن بود که فعالیت. آموزان گروه آزمایش و کنترل مقایسه کرد دانش

به . هاي آن شده است ههاي پرورشی منجر به توسعه خالقیت و مؤلفتربیت بدنی به ویژه بازي
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آموزان از هاي پرورشی بودند نسبت به سایر دانشآموزانی که تحت پوشش بازيعبارتی دانش
نقش فضاهاي ) 1386(مظفر، حسینی، باقري و عظمتی . رشد خالقیت بیشتري برخوردار بودند

نشان ) 1379(نتایج تحقیق جاوید کالته . دانستند مؤثرباز محله را در رشد و خالقیت کودکان 
تحقیق امیري و . بخشند هاي آزادمنش خالقیت کودکان را افزایش می عاطفی خانواده داد جو

کند و با افزایش سن،  نشان داد خالقیت کودکان از روند تحولی پیروي می) 1389(اسعدي 
  . شی داردسالگی روند کاه 10یابد اما در سن خالقیت افزایش می

برنامه آموزشی فلسفه به کودکان را طراحی )  1385؛ به نقل از جهانی، 1988( 1ماتیولیپمن
ها و  کرد و هدف اصلی لیپمن در این برنامه پرورش قدرت خالقیت و توسعه مهارت

اي  این برنامه آموزشی در بردارنده مجموعه. هاي کاوشگري در کودکان و نوجوانان بود توانایی
برنامه آموزش خالقیت بر  تأثیر) 2002( 2فلیس.  هاي داراي مضامین فلسفی بود تاناز داس
نتایج بیانگر این بود که . آموزان را مورد بررسی قرار داد هاي خالق و خودپنداره دانشتوانایی

هاي خالق  اندکی بر خودپنداره دارد، اما اثر بسیاري بر توانائی تأثیربرنامه آموزش خالقیت 
تحقیقی با موضوع آموزش خالقیت بر کودکان مهد کودکی ) 2010( 3چوینگ چین .دارد

. انجام داد) تایوان و هنگ کنگ، شانگ هاي( مبتنی بر مشاهدات معلمان در سه جامعه چین
امتیاز . نتایج عمده علمی تأثیر مثبت آموزش خالقیت در رابطه با یادگیري خالقیت را نشان داد

زموده به طور معناداري در آموزش خالقیت، باالتر از معلمانی بود که یا معلمان با تجربه و کارآ
  .اواسط کارشان و یا مبتدي بودند

و بازي بر خالقیت کودکان  ورزش تأثیرتحقیقی پیرامون بررسی ) 2010( 4مورات تکین
آموزان دختر و پسري که ورزش  نتایج نشانگر آن بود که دانش .دبستانی انجام داد پیش
کردند از خالقیت باالتري برخوردار  آموزانی که ورزش نمی کردند نسبت به دانش می

                                                 
1. Lipman 
2. Fleith   
3. Chin 
4. Tekin 
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ها و  سرگرمی، معتقدند که خالقیت افراد در عالیق) 2008(و مارس  1کارووسکی.بودند
هاي تفریحی شرکت داشتند  نشست درنتایج نشان داد افرادي که . کند تفریحات آنها رشد می

نسبت به افرادي که شرکت نداشتند تفاوت معناداري را در دو شاخص از سه شاخص خالقیت 
  .یعنی سیالی و ابتکار نشان دادند

آموزش به کمک کامپیوتر و آموزش به روش سنتی بر خالقیت  تأثیر) 2011(فاطمی 
نتایج نشان داد که افزایش در . قرار داد هاي یکسان را مورد مطالعه آموزان در کالس دانش

آموزانی که به صورت سنتی آموزش دیده بودند به طور  هاي بسط و اصالت در دانش شاخص
در پژوهشی یافتند که آموزش خالقیت به ) 1390(افشار کهن و عصاره . معناداري بیشتر بود

یعقوبی، محققی،  .دشوآموزان کالس اول دبستان میمعلمان باعث افزایش خالقیت دانش
در پژوهشی با مقایسه سه روش یورش فکري، اسکمپر و ) 1390(عرفانی و مرتضوي 

 تأثیرآموزان سال اول دبیرستان سینکتیکس دریافتند که روش یورش فکري بر خالقیت دانش
  .معناداري دارد

دهد که آموزش خالقیت چه به صورت مستقیم و چه ها نشان میبندي پژوهشجمع
باعث افزایش خالقیت  )کسانی که امور آموزشی را بر عهده دارند(به خود افراد ستقیم غیرم
به پیشینه نظري موجود که بر آموزش خالقیت و نقش آن در ارتقاي  توجهبنابراین با . گرددمی
 آموزش خالقیت به مادران بر خالقیت تأثیرحاضر بررسی  هدف پژوهشتاکید دارند،  ذهن

  :لذا این پژوهش در پی بررسی فرضیه هاي زیر است .نی استکودکان پیش دبستا
 .دارد تأثیرآموزش خالقیت به مادران بر خالقیت کودکان پیش دبستانی  -1

آموزش خالقیت به مادران بر خالقیت کودکان دختر و پسر پیش دبستانی  تأثیر -2
  .متفاوت است

  

                                                 
1. Kawowski       
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  پژوهشروش 
آموزش خالقیت به مادران بر میزان خالقیت  تأثیراز آنجا که هدف اصلی پژوهش بررسی 

پس  -کودکان پیش دبستانی است، طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون
هایی هستند که پژوهشگر هاي شبه آزمایشی پژوهشپژوهش. آزمون با گروه کنترل است

را بر روي متغیر  کند و نتیجه مداخله و دستکاري خودمداخله و متغیر مستقل را دستکاري می
در این طرح ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته، پیش و  .دهدوابسته مورد سنجش قرار می

  ).  1389، ترجمه نفیسی و گنجی، 2009، 1کازبی(شود پس از ارائه متغیر مستقل بررسی می
نفرکودك پیش دبستانی دختر و پسر شهر قم بودندکه در مراکز  9526جامعه مورد مطالعه 

گیري هدفمند  نفر با روش نمونه 60از این تعداد . دیدند آموزشی پیش از دبستان، آموزش می
جایگزین گروه آزمایشی و کنترل  دو ها به طور تصادفی درزمودنیآ .انتخاب گردیدند

، "نمره آمادگی تحصیلی ورود به دبستان"هاي  براساس شاخص دو گروهکودکان .شدند
  .همتا بودندبا یکدیگر  "اجتماعی - اقتصادي طبقه"، "تحصیالت مادر"

 "ب"و  "الف"براي ارزیابی سطح تفکر خالق کودکان از آزمون تفکر خالق تورنس فرم 
لفورد است، اما این گرچه آزمون تورنس تا حدي متأثر از مدل ساختار گی. تصویري استفاده شد

و بیشتر بر بازي و سرگرمی تکیه است آزمون اساساً بر پایه یک بافت آموزشی و پرورشی بوده 
آزمون خالقیت تورنس . این آزمون از دوره کودکستان تا سطح دانشگاه قابل اجرا است. دارد

 "ب"و  "الف"آزمون تصویري این آزمون داراي فرم .شامل دو بخش تصویري وکالمی است
دقیقه وقت  30کشد که در مجموع  دقیقه طول می 10اجراي هر تکلیف . تکلیف مجزا است 3و 

ساختن  -1: این فرم ها شامل چهار فعالیت به شرح ذیل می باشد. دهدرا به خود اختصاص می
ساختن تصویر با استفاده از  -3تکمیل تصاویر ناقص،  - 2یک تصویر با استفاده از شکل، 

  ."الف"فرم  ز خطوط موازي درساختن تصویر با استفاده ا - 4، "ب"فرم  ها در دایره

                                                 
1. Cozby 
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هاي متعدد اجرا را بین نوبت 87/0تا  75/0ضریب پایایی ) 1974(هاي تورنس  پژوهش"
هاي خالقیت از طریق ضریب لفهؤضریب پایایی این آزمون براي هریک از م. هد نشان می

  هنتایج ذیل براي هر یک از عوامل چهارگانه ب. همبستگی پیرسون مورد محاسبه قرار گرفت
 920/0، انعطاف پذیري 972/0، ابتکار 868/0، سیالی 652/0ضریب پایایی  بسط : دست آمد

بررسی پایایی این "). 1387ذکریایی و همکاران، ( "معنادار است01/0این ارقام درسطح  ،که
را براي  80/0موزان ضریب پایائی آ اي از دانشبر روي نمونه) 1373(آزمون توسط پیرخائفی 
هاي  مؤلفهآزمون تفکر خالق تورنس از قدرت تمیز باالئی براي ارزیابی . کل آزمون نشان داد

بنابراین . پذیري، ابتکار ذهنی، برخوردار است فراشناختی خالقیت شامل سیالی، انعطاف
قیت محسوب تصویري، آزمونی مرجع در حوزه خال »ب«هاي تورنس به ویژه فرم  آزمون
  ).1372، به نقل از پیرخائفی، 1974 ،تورنس( "شود می

اي یک  جلسه، هفته 6ساعته به مدت  24به صورت یک کارگاه آموزشی  متغیر مستقل
هاي پرورش خالقیت  ساعت ویژه مادران با هدف آشنایی مادران با روش 4بار و هر جلسه 

: تکالیف نظري شامل .عملی اجرا گردیدمحتواي دوره به صورت نظري و  .شد ارائه ،کودکان
ارتباط  ،یابی، بارش فکريهاي ایدهروش موانع خالقیت، و عوامل ماهیت خالقیت، مفهوم و
تعارض  -  قیاس شخصی -  قیاس مستقیم( ربطبی همراهی روش تداعی تصویر، اجباري،
 قصه ناتمام، تصاویر ناقص، نقاشی با :تکالیف عملی شامل. ایجاد هیجان مناسبو  )فشرده

تصویر سازي ذهنی با استفاده از داستان،  شن بازي، ،استفاده از خمیر بازي تخیل باپرورش 
محتواي  .ارتباط اجباري و شود؟چنان شود چه می اگر وسائل دور ریختنی، ساختن کاردستی با

تحلیل هاي آمار توصیفی و ها با روشداده. آمده است 1در جدول  هاي آموزش خالقیتجلسه
  .واریانس چند متغیري تجزیه و تحلیل شد
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  هاي آموزش خالقیت به مادرانمحتواي جلسه. 1جدول 
 روش کار موضوع جلسات

 اول
  مفهوم و ماهیت
 خالقیت

  .استراحت ،تدریس مباحث نظري، ایجاد انگیزه درمادران و آشنایی با یکایک آنها -1
خواهند با کودکان  مشخص کردن تکالیفی که می ،اجراي تمرینات تخیل در کالس

  .انجام دهند
سري تمرینات ویژه پرورش تخیل که باید در خانه با کودکان انجام و در  یک: تکلیف

پرورش تخیل با استفاده از خمیربازي ، گفتن داستان (جلسه بعد نتیجه را گزارش دهند 
 ).با استفاده از تخیلبازي و کشیدن نقاشی  گل ،بازي با دیدن یک تصویر، شن

 دوم

  موانع ،عوامل
  خالقیت و نقش
 خانواده در خالقیت

 ،استراحت ،تدریس مباحث نظري ،بازدید ازکارهایی که با کودکان انجام داده بودند
هاي تربیتی والدین جهت پرورش خالقیت یا عوامل بحث و گفتگو پیرامون روش

  . کشنده خالقیت
با کودکان در منزل و ارائه گزارش در جلسه  هاي برخورد والدینروش: تکلیف

 هاي پالستیکی و ستفاده از لگو وآجرساختن خانه یا هر وسیله دلخواه کودك با ا(بعد
 ).ریختنی اي با استفاده از اشیاء دور درست کردن هر وسیله

 سوم

  یابی، هاي ایدهروش
  ري وکبارش ف

 ارتباط اجباري

  .تمرین عملی بارش فکري در کالس ،تدریس مباحث نظري، بازدید کارها
ویژه کودکان از جمله پیداکردن اسم براي نقاشی (اجراي برنامه بارش فکري : تکلیف

  .کار برد و غیره هتوان براي ساختن یک شکل ب هاي مختلفی که میواشیاء، روش
در کالس و تعیین تکلیف بازي ارتباط اجباري با اشیاء  -تمرین عملی -استراحت 
استفاده از ابزاري غیر از وسائل معمول (راي کودکان با استفاده از نقاشی ملموس ب

 ).نقاشی

 چهارم
  روش تداعی
 تصویري

  .استراحت و تمرین عملی در کالس ،تدریس مباحث نظري ،بازدیدکارها
هاي تداعی  هاي تداعی تصویر با کودکان و آوردن نقاشیاجراي تمرین: تکلیف 

شد  موضوعی با توافق کودك و مادر طرح می. جلسه بعدتصویر آنها در کالس در 
که کودك می بایست با استفاده از تصورات خود، تصاویر متعددي از آن رسم  

 .کرد می

 پنجم

  یابی روش ایده
  ربط همراهی بی(

  ،قیاس مستقیم
  و قیاس شخصی

  .استراحت بین کار و تدریس مباحث نظري و تمرین عملی در کالس ،بازدید کارها
هاي مشخص شده ویژه کودکان در منزل و ارائه نتیجه در اجرایی تمرین: تکلیف

شد که باید خودشان را جاي  کالس، دراین روش داستانی براي کودکان خوانده می
همچنین شباهت آن را با  ،دادند داستان را ادامه می ،گذاشتند شخصیت داستان می
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 ،صورت معنادار بیان کنند هدر آخر کلمات متضاد را ب سپس ،هاي دیگر بگویند چیز )تعارض فشرده
 .سعی کنند تعداد زیادتري بگویند مثالً نادان دانا

 ایجاد هیجان مناسب ششم

آرامی در کالس اجراي عملی روش تن و سازي هیجان آشنایی با متعادل ،بازدید کارها
 .صورت گروهی هب

گچ  -آب بازي(هاي همچنین بازيرامی در منزل با کودکان آاجراي تن : تکلیف
که باید به مدت یک ماه و ) هاي از این قبیل بازي و بازي بازي، گل لی لی، شن -بازي

 .دادند نیم در فضاهاي باز با کودکان انجام می

و  هااین تمرین .و تکالیف معمول پرورش خالقیت استفاده گردید هاابتدا از تمرین در
به صورت تمرینی در کالس  سپس آنهاشد  کالس آموزش داده می تکالیف ابتدا به مادران در

شد که باید به مدت یک هفته  تکالیفی ویژه کودکان به آنها ارائه میدر ادامه  .دادند انجام می
کارهاي کودکان  مادران جلسه بعد در .دادند شان انجام می کودکان را در منزل، با هاآن تمرین

همان  ،اي جلسه 6اتمام دوره  شد و بعد ازط پژوهشگر بررسی میتوس آوردند ورا به کالس می
دیگر به مادران آموزش داده شد که باید به مدت یک  هايبه اضافه یک سري تمرین هاتمرین

 ، مادرانماه دوبعد از  .دادندمیماه و نیم، هر روز در منزل و فضاهاي باز با کودکان خود انجام 
ها براساس عالقه کودکان این مرحله سعی شد فعالیت در .دادندمیرا ارائه عملکردشان  گزارش

  ).ها نبودندهمه کودکان مکلف به انجام همه فعالیت(شود انجام 

  :هاي پژوهشیافته
  هاي خالقیت به تفکیک گروهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات تراز شده مؤلفه .2 جدول

 گروه ها متغیرها
 )n=30(آزمایش )n=30(کنترل

M SD M SD 

 بسط
25/36 پیش آزمون  3/9  57/36  9/7  

38/37 پس آزمون  03/9  67/42  9/7  

 اصالت
67/39 پیش آزمون  9/8  97/39  5/7  
95/39 پس آزمون  3/8  73/45  4/7  
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 انعطاف پذیري
03/36 پیش آزمون  7 27/39  2/8  
92/36 پس آزمون  5/6  6/40  02/8  

 سیالی
98/36 پیش آزمون  7/7  97/40  09/8  
30/37 پس آزمون  7 17/46  6/7  

 خالقیت کل
73/35 پیش آزمون  8/7  63/39  4/7  
9/36 پس آزمون  8/7  57/44  4/7  

هاي آن در و مؤلفه "خالقیت"آزمون دهد اگر چه نمرات پیشنشان می 2اطالعات جدول 
ها آزمونکودکان هر دو گروه تقریباً یکسان است، اما نمرات کودکان گروه آزمایش در پس

در حالی که در گروه . آزمون افزایش داشته استنسبت به پیش) به جز مؤلفه انعطاف پذیري(
مقایسه انحراف استانداردها نیز بیانگر آن است که . شودکنترل چنین افزایشی مشاهده نمی
هاي آزمایش و کنترل تقریباً یکسان است، اما نمرات گروه اگرچه پراکندگی نمرات در گروه

 . داراي باالترین پراکندگی می باشد "بسط"زمایش درمؤلفه آ

و  لفه هاي خالقیت بر اساس جنسؤمیانگین و انحراف استاندارد تفاوت  پیش و پس آزمون در م .3جدول 
 گروه

 

 متغیرها
 

 جنس
  )n=30(آزمایش  )n=30(کنترل

M SD M SD 

 بسط
47/1 پسر  07/2  8/5  7/1  

8/0 دختر  4/2  4/6  2 

 اصالت
8/2 0 پسر  8/5  3/2  
57/0 دختر  6/2  7/5  7/1  

 انعطاف پذیري
17/1 پسر  7/1  6/1  5/2  
6/0 دختر  2/2  07/1  96/0  

-33/0 پسر سیالی  4/3  8/4  5/2  
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97/0 دختر  5/2  6/5  7/1  

 خالقیت کل
8/1 پسر  6/1  47/5  5/1  
53/0 دختر  6/1  4/4  4/1  

آزمون از تفاوت بین نمرات پیششود، اگرچه مالحظه می 3که در جدول چنان
رسد تفاوت است، اما به نظر می "کنترل"بیشتر از گروه  "آزمایش"ها در گروه  آزمون پس
  .  آموزان دختر و پسر تقریباً به یک اندازه می باشدها در دانشنمره

 
  نمودار خطی  نمرات تراز شده خالقیت در پیش آزمون و پس آزمون .1 شکل

تحلیل واریانس چند متغیري، همگنی ماتریس کوواریانس است که با مفروضه اصلی 
،  9/17Box' s M= ،08/1F= ،15=df1(استفاده از آزمون ام باکس مورد بررسی قرار گرفت 

5/13544=df2 ،4/0 P= (که نتایج حاکی از برقرار بودن این مفروضه است .  
هاي جامعه را بر اساس ن میانگینتوان فرضیه مشابه بودشاخص اثر پیالیی نشان داد که می
V ،9/47F= ،01/0 P= ،816/0 =816/0(رد کرد  01/0متغیرهاي وابسته براي گروه ها در سطح 

=2η .( درصد  6/81به طوري که شاخص ایتاي تفکیکی نیز حاکی از آن بود که حدود

35.73 36.9

39.63 44.57

10

15

20

25

30

35

40

45

50

پیش آزمـون  پس آزمون 

آزمایش کنترل
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توسط گروه هاي آزمایش و کنترل ) هاي آن مؤلفهخالقیت، و (واریانس متغیرهاي پژوهش 
  . شودتبیین می

ها مربوط به کدام یک از متغیرها است، از در مرحله بعدي براي مشخص شدن اینکه تفاوت
در این شیوه براي کنترل خطاي نوع اول . آزمون تک متغیري به شیوه بنفرونی استفاده گردید

همچنین ). 05/0÷5=01/0(در نظر گرفته شد  01/0سطح معناداري آزمون فرضیه ها برابر با 
نتایج تحلیل واریانس  نشان داد که مفروضه همگنی واریانس در همه متغیرها به جز متغیر 

 . برقرار بود "سیالی"

تحلیل واریانس تک متغیري .4جدول   

 SS df متغیر منبع تغییر
 

MS F P 2η  

 گروه

 بسط
 اصالت
 انعطاف
 سیالی
 خالقیت

02/370  
451 

04/3  
7/357  
8/212  

1 
1 
1 
1 
1 

02/370  
451 

04/3  
7/357  
8/212  

9/87  
7/82  

83/0  
3/52  
4/83  

01/0  
01/0  
4/0  

01/0  
01/0  

602/0  
588/0  
014/0  
474/0  
590/0  

 خطا

 بسط
 اصالت
 انعطاف
 سیالی
 خالقیت

2/244  
2/316  
5/213  
5/396  

03/148  

58 
58 
58 
58 
58 

2/4  
5/5  
7/3  
8/6  
6/2  

   

 کل

 بسط
 اصالت
 انعطاف
 سیالی
 خالقیت

1399 
3/1316  

3/290  
8/1210  

919 

60 
60 
60 
60 
60 

    

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 
 

ی، 
سان

م ان
علو

 در 
ت

القی
و خ

کار 
ابت

وره
د

 
دوم

اره
شم

 ،
2

ییز 
،پا

91  

86 
 

، "اصالت"، "بسط"دهد، در متغیرهاي متغیري نشان میهاي تککه نتایج تحلیلچنان 
نیز نشان  3ها وجود دارد، به طوري که جدول تفاوت معناداري بین گروه "خالقیت"و  "سیالی"

آموزان گروه گروه آزمایش در این متغیرها باالتر از دانش آموزانداد تفاوت نمرات دانش
ها تفاوت معناداري بین گروه "انعطاف پذیري"کنترل می باشد، این در حالی است که از نظر 

ها مربوط به مؤلفه باالترین مقدار واریانس تبیین شده توسط انتساب به گروه. مشاهده نشد
  ).602/0(بود  "بسط"

هاي آن در آموزش خالقیت به مادران بر خالقیت و مؤلفه تأثیر(دوم  براي بررسی فرضیه
منعکس  4مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول ) کودکان دختر و پسر پیش دبستانی

  : شده است

تحلیل واریانس چند متغیري .5جدول   

F df1 df2 P 2η اثر پیالیی اثرات  
گروه* جنسیت   034/0  371/0  1 58 9/0  034/0  

معنادار نیست  05/0جنس در سطح  - تعاملی گروه شود، اثرکه در جدول باال مالحظه میچنان
)034/0= V ،37/0F= ،9/0 P= ،034/0=2η .( بنابراین شواهد کافی براي رد فرضیه صفر

آموزش خالقیت به مادران بر خالقیت و  تأثیرتوان نتیجه گرفت که از این رو می. وجود ندارد
  .هاي آن در کودکان دختر و پسر پیش دبستانی یکسان استمؤلفه

  بحث و نتیجه گیري

نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خالقیت به مادران در افزایش خالقیت کودکان 
. بر هر دو جنس پسر و دختر یکسان می باشد تأثیردبستانی مؤثر است و از طرفی نیز این  پیش
و ) 1998(، اسمیت )2002(دست آمده از پژوهش هاي پارادو  ههاي این پژوهش با نتایج بیافته

صورت غیرمستقیم  و از  هاز این جهت که  آموزش خالقیت را ب. مطابقت دارد) 1386(حسینی 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 

87  
 

ت
القی

ش خ
فزای

بر ا
ن 

ادرا
ه م

ت ب
القی

ش خ
موز

ر آ
تاثی

...  

با این تفاوت که آنها آموزش را به معلمان ارائه دادند و . طریق برگروه آزمایش انجام دادند
اما در پژوهش حاضر آموزش به . آموزان مورد بررسی قرار دادندرا برخالقیت دانش آن تأثیر

نتایج نشانگر این . آن برخالقیت کودکان پیش دبستانی مورد بررسی قرار گرفت تأثیرمادران و 
کسانی که به نوعی با . مؤثر است، ست که آموزش خالقیت حتی به صورت غیرمستقیما

د، و پرورش کودکان و نوجوانان دخیل هستن کودکان در تماس هستند و در امر آموزش
توان اطالعات و دانش آنها از طریق آموزش می. گذار باشندتأثیرتوانند در امر خالقیت آنها  می

گذار تأثیرزمینه خالقیت افزایش داد تا در افزایش خالقیت کودکان  را در) اولیا و مربیان(
  .باشند

و از این جهت است هاي بسیاري انجام گرفته پژوهش ،در زمینه آموزش مستقیم خالقیت
که کارهاي صورت گرفته، آموزشی و در راستاي خالقیت بوده، لذا با این پژوهش همخوانی 

برنامه آموزش خالقیت بر توانایی هاي خالق  تأثیر) 2002(از جمله فلیپس و رنزولی . دارند
آموزان و آموزش خالقیت بر روحیه پژوهش دانش تأثیر) 1385(آموزان، جهانی دانش

هاي فراشناختی تفکر خالق دانشجویان را مورد بررسی  خالقیت بر مؤلفه تأثیر) 1388(پیرخائفی 
مده نشان داد که آموزش خالقیت منجر به دست آ هها نتایج بدرهمه این پژوهش ؛قرار دادند

شود و چنانچه آموزش خالقیت با یک برنامه منظم و منسجم ارائه افزایش خالقیت در افراد می
  .  هاي آن خواهد داشتات مثبتی بر خالقیت و مؤلفهتأثیرشود 

، کاووسکی و مارس )2010(توان با نتایج تحقیقات مورات تکین  نتایج این پژوهش را می
، شریفی و داوودي )1388(، گنجی و همکاران )1386- 87(ذکریایی و همکاران،  و )2008(
بارش  ،هاي بازي زیرا در همه تحقیقات از روش. خوان دانست هم) 1380(عامري  و )1388(

فکري، ارتباط اجباري، تداعی تصویر، پرورش قدرت تخیل، براي آموزش خالقیت بر روي 
در این پژوهش . دبستانی استفاده شده است هاي سنی متفاوت از جمله گروه کودکان پیش گروه

هاي ذکر شده براي آموزش استفاده شده، با این  کار برده شده در پژوهش هاي به از روش
ها یا بر روي کودکان، مربیان و یا معلمان انجام هاي مذکور آموزش ژوهشتفاوت که در پ
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گرفته، اما در این پژوهش به مادران آموزش داده شد و آنها نقش واسطه آموزشی را بین 
آموزش  تأثیرهاي قبل  نتایج این پژوهش هم مانند پژوهش. کردندپژوهشگر و کودکان ایفا می

  .تأیید کردخالقیت بر افزایش خالقیت را 
هاي بسط، سیالی و اصالت خالقیت را  توانیم با آموزش، مؤلفه براساس نتایج این مطالعه می

. هاي اول زندگی آغاز شود روشن است که این آموزش باید از خانه و از سال. پرورش دهیم
ترین رشد در مؤلفه بسط در دوران  نشان داده است که سریع) 1968(هاي تورنس  پژوهش
ثابت  افتد و پس از کالس ششم ابتدایی تقریباً ان تا کالس چهارم ابتدایی اتفاق میکودکست

  ).1386اسعدي،  به نقل از امیري و(ماند  می
)  602/0(است  "بسط" مؤلفهدر این پژوهش باالترین مقدار واریانس تبیین شده مربوط به 

، و این امر به است نادارمعو همچنین تفاوت نمره دو گروه، کنترل و آزمایش دراین مؤلفه 
و  "سیالی"، "اصالت"، "بسط"در متغیرهاي . معناي اثربخشی آموزش خالقیت به مادران است

ها وجود دارد، به طوري که تفاوت نمرات گروه  تفاوت معناداري بین گروه "خالقیت"
از نظر  باشد و این در حالی است که آزمایش در این متغیرها باالتر از نمرات گروه کنترل می

نشانگر آن است که  این مسئلهشود  ها مشاهده نمی تفاوت معناداري بین گروه "انعطاف پذیري"
  .پذیري نداشته است ي بر مؤلفه انعطافتأثیر ،آموزش خالقیت به مادران

توان به کودکان یاد داد که با نگاهی تازه و بدیع به دنیاي  دست آمده می در تبیین نتایج به 
اي بپرهیزند و در حل مسائل، خود را به  هاي یک طرفه و کلیشه بنگرند و از اندیشهپیرامون خود 

هاي متفاوتی را آزمایش و دقت خود را نسبت به جزئیات،  یک راه حل محدود نکنند بلکه راه
توان به کودکان آموخت که چگونه از اشیاء مستعمل و دور ریختنی  همچنین می. بیشتر کنند

  .مفید و سازنده استفاده و در جهت ساخت اشیاء جدید اقدام نمایندطور  اطراف خود به
ریزي تربیتی  هایی را آموخت که در برنامهتوان به مادران روش دست آمده می طبق نتایج به

خود درجهت تقویت نیروهاي ذهنی کودکان تالش کنند و عالوه بر تفکر همگرا به پرورش 
آورند و از  فضا و امکانات فعاالنه و پویاتري را در منزل فراهم ، بپردازند) خالقیت(تفکر واگر 
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اگر کودکان روش درست اندیشیدن را در خانه و  زیرا. ایجاد شرایط منفعالنه پرهیز کنند
هاي  که این امر فقط به سال نه این ،هاي اولیه بیاموزند، این روش برایشان درونی خواهد شد سال

چون مادران مدت زمان بیشتري را با فرزندان . ان محدود شودمدرسه و توسط مربیان و معلم
کنند و بر این اساس شرایط مناسب بسیاري براي ایشان فراهم خواهد شد که  خود سپري می

  .د که شاید هرگز در مدرسه و شرایط آموزشی فراهم نیایدنند برانگیزاننده خالقیت باشنتوا می
هاي آن را با احتیاط پذیري یافتهو بوده که تعمیمنیز رو بر ییهاپژوهش حاضر با محدودیت

گیري به روش هدفمند، نظام تربیتی مادران تا قبل از زمان نمونه: از جمله ،کندپذیر میامکان
تغییر این . بود) هاي کامپیوتريدیدن سی دي و بازي(هاي منفعالنه آموزش بر اساس روش

طلبید کار را هم براي کودکان و هم ي را میروش، به طریق فعال و پویا که فعالیت بیشتر
اقتدار . دادمادران سخت کرده بود و گزارشات مادران خبر از مقاومت و سرپیچی کودکان می

هاي جدید تربیتی براي مادران مادران در راهنمائی و هدایت فکري کودکان ضعیف بود، روش
آزمون خالقیت تصویري . مشکل بودپرور بسیار  هاي خالقدرونی نشده بود و جا انداختن روش

هاي عملی را بر  تورنس براي تعدادي از کودکان  به خصوص پسرها جذابیت نداشت و فعالیت
  .دادند رسم تصاویر ترجیح می

ها در این زمینه داراي محتواي با این حال پژوهش حاضر به عنوان یکی از نخستین تالش
ربط، تداعی تصویر  جباري، همراهی بیهاي بارش فکري، ارتباط ا روش. کاربردي است

ساختن کاردستی با استفاده از اشیاء دور ریختنی،  ر فضاي باز ومتناسب با سن کودکان، بازي د
توانند اثر پژوهشگران می. باشد هاي خالقیت کودکان می هاي مناسبی براي تحریک مؤلفه روش

. ران ابتدایی مورد بررسی دهندهاي سنی باالتر به ویژه دوبخشی آموزش خالقیت را درگروه
 تأثیرتواند پژوهش بر روي کودکان پیش دبستانی با درگیر ساختن مربیان در کنار مادران می

پذیري و حرف شنوي بیشتري نسبت مربیان در مقایسه با تأثیربیشتري داشته باشد، زیرا کودکان 
ه و به صورت انفرادي با آموزش در مهد کودك و مراکز آموزشی نسبت به خان. مادران دارند

  .پیشرفت بیشتري دارند ،کودك بهتر است، زیرا کودکان در گروه
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  منابع

: تهران. ترجمه حسن قاسم زاده. پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت). 1382. (اسبورن، آلکس اف
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