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 چکیده 

صورت گرفت. روش این پژوهش نیمه آزمایشي از خالقیتبردالکروزموسیقيآموزشتاثیر این پژوهش با هدف

پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماری تحقیق شامل كلیه دانش آموزان دخترر -نوع طرح پیش آزمون

گیرری در نمونرهصرورت بره بودند كه نفر 03نمونه آماری این پژوهش مقطع متوسطه در شهر تهران بودند. 

نفرر  قررار داده  51نفرر  و گرروه كنتررل   51و به صرورت تارادفي در گرروه آزمرایش   دسترس انتخاب،

موسیقي دالکروز و مهارت های حركتري دریافرت آموزش  ساعته1/5جلسه  51گروه آزمایش به مدت شدند.

ها بر اساس پرسشرنامه خالقیرت عابردی آوری دادهجمع .ماندندلیست انتظار باقي و گروه كنترل در  كردند

  انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطالعرات بدسرت آمرده از اجررای پرسشرنامه از طریرق نررم افرزار 5031 

spss23   ي  و استنباطي  آزمون تحلیرل فراوان عیجداول توز ار،یانحراف مع ن،یانگیمدر دو بخش توصیفي

های واریانس  انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد كه آموزش موسیقي دالکروز سبب بهبود خالقیت و مولفهكو

 آن  انعطاف پذیری، اصالت، سیالي و بسط  در گروه آزمایش شد..

 

 ، خالقیت.دانش آموزان موسیقي دالکروز،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

، عشق، دوستي و آرامش انسران بروده اسرت. در میران هنرهرا، 5ری، انعطاف، خالقیتهنر، در طول تاریخ وسیله ای برای سازگا

موسیقي به دلیل انرژی زایي، تحرک، امکان انتزاع زیاد و جاذبه ی ذاتي، بسیار نافذ بوده و به طرز فوق العاده ای بشر را به خود 

ات متفاوتي روی ذهن و جسم مي گذارد كه برا توجره جذب كرده است. انواع گوناگوني از موسیقي وجود دارد كه هر كدام تاثیر

به این تاثیرات، از موسیقي مي توان برای كارهای درمراني در حروزه ی مشراوره و روان درمراني اسرتفاده كررد  زاده محمردی، 

سیقي بررای   موسیقي درماني را كاربرد درماني مو5025؛ به نقل از كیاني پور، 1332  1 . انجمن موسیقي درماني آمریکا5011

دستیابي به اهداف درماني متناسب با نیازهای رواني، اجتماعي، هیجاني و معنوی بیمار تعریف كررده اسرت. موسریقي درمراني، 

مثل سایر درمانهای آفرینشي، به شیوه های مختلفي اجرا مي شود و موسیقي درمانگرها بره كمرم موسریقي بیمراران خرود را 

هایي چون آواز دسته جمعي، آهنگ های ملي و موسیقي رقص نیز كراركرد اجتمراعي دارنرد تحریم یا آرام مي كنند. موسیقي 

Simpsons, 2009)  از سوی دیگر جوامع و فرهنگ ها برای زنرده مانردن و گریرز از مرر ، و بررای خلرق نشراا و پویرایي و. 

ینه از استعدادها و توانایي هرای افرراد جامعره  ، لذا استفاده به Aichouni et al, 2015بالندگي به تحول و نوآوری نیاز دارند  

كه غني ترین سرمایه ملي است، در هر زماني مورد توجه ویژه سیاستمداران و برنامه ریزان تعلیم و تربیت مي باشد. كشورهایي 

اسرتعدادهایي مي توانند به توسعه و بالندگي رسیده و نقش موثری در نظام جهاني ایفا نمایند كه به مناه ی ظهرور رسرانیدن 

آمروزش دالکرروز شرامل هم چون: خالقیت، تفکر و مساله یابي و مساله گشایي را جزو اهداف مهم آموزش و پرورش قرار دهند. 

مواردی چون شناخت متداول اجزا و هماهنگي حركتي بدن با موسیقي  یوریتمیکز است. تکنیکي كه از حركت بدن برای ایجاد 

مي كند كه با تربیت گوش، نت خواني و بداهه نوازی توام است. دالکروز كوشش كررد روشري را احساس ریتم موزیکال استفاده 

ابداع كند كه دانش آموزان آن را به طور شنوایي باطني و تقویت حس ششم و احساس عضالني كه برا ذهرن در ارتباطنرد و در 

مسه به وسیله تجربه ریتم از طریرق حركرت بردن موسیقي دارای عناصر زمان، فضا و انرژی هستند انجام دهند. تقویت حس ال

بخشي از روش دالکروز بوده است كه به آساني در آموزش كودكان و موسیقي درمراني بره كرار رفتره اسرت. دالکرروز تمرینرات 

مخاوص هماهنگي حركت بدن با موسیقي را برای كمم به افراد توصیه مي كرد. تا به تقویرت آگراهي فضرایي، حرس المسره، 

به ارتباا برین معلرم  ني و خودآگاهي و افزایش مهارتهای شنوایي آنها كمم كند. دالکروز احساس كرد كه موسیقي حس عضال

ودانش آموزانکمم میکند و فقدان حاالت غیر لفظي آموزگار مانند لبخندها را جبران مي كند. از آنجا كه حركت برا فعالیتهرای 

موسیقي  مي تواند تا اعماق واكنش هرای عراطفي یرمیر نراخود  ركتي بدنبالهماهنگي ح موزیکي و برنامه های یوریتمیم از

آگاه پیش رود،بنابراین این تمرینات مي تواند به عنوان ابزارهایي در آموزش و ابراز احساسات به كاررود. ایرن مویروع دردرمران 

 ، نشران داد 5021یج پژوهش سرجودی  در همین راستا نتا  .5021به نقل از حقگو، 0،1353رواني اهمیت زیادی دارد كالرک 

كه آموزش موسیقي دالکروز و مهارت های حركتي باعث كاهش میزان ایطراب و افسردگي نوجوانان مي شرود. نترایج پرژوهش 

 . ، نیز نشان داد كه آموزش موسیقي باعث رشد ارتباطات اجتماعي در كودكان و نوجوانان مي شود1351  1نورث

کي از هدف های آموزش عمومي در هر كشروی از جملره كشرور مرا پررورش كودكراني كنجکراو، در راستای این مویوع، ی

 . 5021پرسشگر، جستجو گر و دارای سواد علمي و فناورانه است كه در حل مسائل روزانه خود توانا باشند  برایري و همکراران، 

اد وجود ندارد كه ذهن كودكان مانند ظررف هرای یادگیری تغییر كرده است و دیگر این اعتق-در چند دهه اخیر فرایند یاددهي

 . از سوی دیگر حرل موفقیرت آمیرز حرل مسراله نیرز RanJdoost, 2011خالي و در انتظار پرشدن با دانش و معلومات است  

  خالقیت عبرارت اسرت از هرر نروع 1331 . بر طبق نظر فوكس  Corapci, 2008نیازمند مهارت، خالقیت در كودكان است  

                                                           
1-Creativity 
2 -Music TherapyAssociation ofAmerica 
3 -Clark 
4-North 
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تفکری كه مساله را به طور مفید و بدیع حل كند همچنین خالقیت توانایي ربط دادن و وصل كردن مویروع هرا صررف فراگرد 

 . 5021نظر از این كه در چه حوزه یا زمینه ای انجام گیرد از مباني بهرره گیرری خرالق از ذهرن اسرت  جعفرری و همکراران، 

حفظ تندرستي نوجوانان كمم كند. تاثیر موسیقي شامل بخرش تفکرر،  بنابراین استفاده مرتب از آموزش موسیقي مي تواند به

خالقیت  و مولفه های آن: توانایي سیالي، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط  و مهارت ها و آموختن آنها مري شرود. تقویرت قردرت 

هرای كراربردی موسریقي شنیداری، تکلم، حافظه و منطق افراد از تاثیر آموزش موسیقي است. آموزش موسیقي یکري از جلروه 

زندگي عموم است و آشنایي با این رشته مي تواند استنباا و انتظار عموم از موسیقي را ارتقاء بخشد و ذهن را به سوی كراربرد 

گسترده آن متوجه كند. ارتقای درک علمي از موسیقي و ترمیم فرهنگ شنیدن باعث مي شود درک موسیقي از گردونه محدود 

و بر فضای گسترده و فکورانه آن افزوده شود به گونه ای كه فررد موسریقي را عمیقرا بفهمرد و بره خروبي در احساس فراتر رود 

تورنس بیش از پنجاه سال به عنوان یکي از پیشگامان پژوهش در مرورد  . 5020اختیار گیرد و خالقیت افزایش یاید  لواف پور، 

فراد استعداد و خالقیت دارند و این خالقیت به روش های مختلفي مي خالقیت و تفکر خالق بوده است. به عقیده تورنس همه ا

 . خالقیت هم مانند سرایر اسرتعدادهای بشرری بررای رشرد و Fidan and Oztürk, 2015تواند افزایش یابد یا سركوب شود  

. محریط 1بیش وجود دارد،  . وجود استعداد كه البته در همه كودكان و نوجوانان كم و5شکوفایي نیاز به دو شرا اساسي دارد: 

 . 5013مناسب برای رشد و شکوفایي استعداد. بنابراین رشد خالقیت نیازمند محریط آموزشري مناسرب مري باشرد  حسریني، 

  چهار عامل سیالي، انعطاف پذیری، بسط و ابتکار را به عنوان ویژگي های خالقیت بر مري شرمارد. لرذا یکري از 5210تورنس  

عدم توسعه خالقیت در موزشي هر جامعه ای باال بردن سطح توانایي های شناختي دانش آموزان است كه، اهداف متعالي نظام آ

افراد ناتوانایي در كنترل موقعیت های ناآشنا و حل مسائل جدید و همچنین ایجاد فشارهای روحي را كه به سبب زندگي روزانه 

ایجاد خالقیت باید زمینه های متعددی فراهم آید هم در جامعه و هرم  و امور غیرمنتظره پیش مي آید ایجاد مي نماید. اما برای

بنابراین امروزه پرورش و تولید فکر، اندیشه و ایده واالترین هدفي است كه در سرلوحه هرر نظرام   .Petruta, 2015 در شخص 

متعهد، مبتکر و خالق و با اندیشره فکری و تعلیم و تربیت هر قوم و ملتي است، آرزو و هدف ملت ها داشتن انسان های متفکر، 

های واالست، تا از طریق آنها بهترین شرایط زندگي فردی و اجتمراعي، اقتارادی و سیاسري را فرراهم آورنرد  فرهرادی پرور و 

 . یکي از مشکالت اساسي در وقوع این امر، عدم توجه به روش های مناسب آموزشي در ارتباا با پرورش تفکر 5021همکاران، 

یت در دانش آموزان است. در كالس های درسي ما، روش های بسیار قدیمي به كار گرفته مري شرود. چنانچره بخرواهیم و خالق

فراگیرندگان را به عنوان نیروی خالق در آینده آماده كنیم، باید درک درستي از روش های آموزشي نوین داشرته باشریم و ایرن 

كنیم و بعد در كالس های درسي از آنها بهرمند شویم. سرعت رشد دانرش  روش ها را امکانات و نیازهای خویش متناسب سازی

بشری به گونه ای است كه به طور مستمر قواعد نوین جای قواعد قبلي را مي گیرد، لذا فراگیران باید به دانش و مهرارت هرایي 

علمان آموزش و پرورش را ملزم مري مجهز باشند كه در چالش های دنیای نوین در تنگنا قرار نگیرند. این هدف، متخااان و م

  .  5011سازد تا روش هایي را به كار گیرند كه به چنین دانش و مهارت هایي منجر شود  خدادادنژادی، 

با عنایت به یرورت توجه نظام های آموزشي به تغییرات سریع فناوری در برنامه های آموزشي و فراهم نمودن زمینه قدرت 

زان، و با توجه به نقش آموزش موسیقي در شکوفایي قوه ی خالقیت، و نیز برا عنایرت بره ایرن كره خالقیت و نوآوری دانش آمو

دانش آموزان در دوره نوجواني در دوره ای قرار دارند كه نوع آموزش و یادگیری، مي توانرد تراثیر عمیقري برر عملکررد كمري و 

است: آموزش موسیقي دالکروز بر خالقیت نوجوانران دخترر كیفي آینده ی آنها داشته باشد، پژوهش حایر به دنبال این مسئله 

 چه تاثیری دارد؟

 اهداف تحقیق

 اهداف كلي
 شناسایي تاثیر موسیقي دالکروز بر خالقیت  .5
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 اهداف جزئي

 شناسایي تاثیر موسیقي دالکروز بر توانایي سیالي  .5

 شناسایي تاثیر موسیقي دالکروز بر توانایي ابتکار  .1

 الکروز بر توانایي انعطاف پذیری شناسایي تاثیر موسیقي د .0

 شناسایي تاثیر موسیقي دالکروز بر توانایي بسط  .1

 

 های تحقیقفرضیه

 فرییه اصلي

 موسیقي دالکروز بر خالقیت تاثیر دارد. .5

 فرییه های فرعي

 موسیقي دالکروز بر توانایي سیالي تاثیر دارد. .5

 موسیقي دالکروز بر توانایي ابتکار تاثیر دارد. .1

 کروز بر توانایي انعطاف پذیری تاثیر دارد.موسیقي دال .0

 موسیقي دالکروز بر توانایي بسط تاثیر دارد. .1

 

 

 روش تحقیق

آمروزش . قبل ازشد از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استفاده در این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشي

انجام شرد. و پس آزمون نیز در پایان مداخله  شدآنها اجرا  بر روی نگروه های آزمایش و گواه، پیش آزمو رد موسیقي دالکروز ،

به آموزش موسیقي دالکروز تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون هر گروه از نظر معني دار بودن آماری مورد بررسي قرارگرفت. 

  5جردول  . طرح كلي پژوهش درشودبه عنوان متغیر وابسته مشخص خالقیت تا تأثیر آن بر  گردید عنوان متغیر مستقل اعمال

 ارائه شده است.
 . دیاگرام طرح پژوهشی1جدول

 گروه  Group پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون

T2          X1              T1              RE            گروه آزمایش 

T2                       - T1            RC             گروه كنترل 

 

 ه آماریجامع

سرال دبیرسرتان هرای شرهر تهرران در سرال تحاریلي  51ترا  51ء آماری پژوهش حایر شامل دانش آموزان دختر جامعه

 مي باشد.  5021-5021

 

 گیری و حجم نمونهنمونه، روش نمونه

ران انتخاب و با های دخترانه شهر تهگیری در دسترس یکي از دبیرستانگیری در ابتدا با استفاده از روش نمونهجهت نمونه

ها  انتخاب و آموزان كالسگیری موجود  لیست دانشآموزان بر اساس چهارچوب نمونهنفر از دانش 03مراجعه به مدرسه تعداد 

سراعته تحرت  1/5جلسره  51نفر  قرار داده شدند. گروه آزمایش  51نفر  و كنترل   51صورت تاادفي در دو گروه آزمایش  به
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یرم هفتره پرس از اتمرام آمروزش در گرروه  وز قرار گرفتند و گروه كنترل در لیست انتظار باقي ماندنرد.آموزش موسیقي دالکر

 آزمایش، پرسشنامه مذكور مجددا روی هر دو گروه آزمایش و كنترل اجرا گردید.

 هاابزار گردآوری داده

 پرسشنامه خالقیت عابدی

هرای آن  سریالي، القیت عابردی و هرر یرم از خررده مقیراسای است كه فرد در آزمون سنجش خمنظور از خالقیت، نمره

كنرد. گیری مريسوال است و چهار مولفه خالقیت را اندازه 13آورد. پرسشنامه شامل پذیری، ابتکار و بسط  به دست ميانعطاف

 1یب به دست آمده بررای عابدی اعتبار این آزمون را با استفاده از روش آلفای كرونباخ، مورد بررسي قرار داد. طبق گزارش، یرا

و  %15، %13، %31سوال  به ترتیب برابر برا  55سوال  و بسط   55پذیری  سوال ، انعطاف 51سوال ، ابتکار   11مولفه سیالي  

بود. وی با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی نشان داد كه آزمون از روایي همزمان قابل قبولي برخوردار است. حقیقرت  15%

 %11و  %10، %11، %12پرذیری، ابتکرار و بسرط بره ترتیرب آزمون را، با استفاده از روش بازآزمایي برای سیالي، انعطرافاعتبار 

گیررد. گزینره اول به آنها تعلق مي 0تا  5گزارش كرده است. در پرسشنامه هر سوال دارای سه گزینه است كه به ترتیب نمرات 

 1ه سوم معرف بیشترین نمره  خالقیت باال  است. مجمروع نمرره كسرب شرده در معرف كمترین نمره  خالقیت پایین  و گزین

اسرت  پیوسرته گرر و  13-513دهد. دامنه نمره كرل خالقیرت هرر آزمرودني خرده آزمون، نمره كلي خالقیت فرد را نشان مي

 .   5012همکاران، 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

 :ق از روشهای آماری زیر استفاده شده استبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقی

 توصیفي مانند میانگین، انحراف معیار.آمار  ر روشهای5

 ر آزمون لوین برای بررسي رعایت پیش فرض تساوی واریانس متغیرها 1

  جهت رعایت پیش فرض نرمال  بودن توزیع نمرات در جامعه  چولگي و كشیدگير آزمون 0

 در تحقیق حایر برای آزمودن فرییات از آزمون تحلیل كواریانس استفاده شد.  آماره تحلیل كوواریانس: -1

 

  یافته ها

 های توصیفي خالقیتشاخص

های مركزی، پراكندگي و نمودار متغیر خالقیرت و مولفره هرایش مرورد توصریف قررار در این بخش با استفاده از شاخص

 گیرد.مي
 (n=03ای خالقیت در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه ها)مولفه ه. میانگین و انحراف استاندارد 2جدول

یمولفه های کیفیت زندگ گروه پس آزمون پیش آزمون  

SD M SD M 

 سیالی آزمایش 51.1 5.12 3.1 1112

 كنترل 3.1 5.31 3.31 1111

 ابتکار آزمایش 55.20 5.10 1.20 1122

 كنترل 1.30 5.00 1.50 1111

141. 1.13 211.  انعطاف پذیری آزمایش 1.3 

110. 0.30 330.  كنترل 1.11 

119. 0.50 321.  بسط آزمایش 1.31 

811. 1.31 310.  كنترل 1.50 
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 کل آزمایش 11.12 1.11 13.11 4111

 کنترل 22182 0112 2311 4132

آزمایش، پس از مداخلره، دانش آموزان گروه  "مولفه های خالقیت"نشان مي دهد كه میانگین  1اطالعات توصیفي جدول 

 افزایش یافته است، و این در حالي است كه در گروه كنترل، تغییر قابل توجهي مشاهده نمي شود.

 

 تحلیل نتایج  

 در این بخش با استفاده از مدل های آماری مناسب فرییه های پژوهش مورد آزمون قرار مي گیرد. 

 رد.فرییه اصلي: موسیقي دالکرزو بر خالقیت تاثیر دا

 كوواریانس -همگني ماتریس واریانس

براكس بررسري  Mی تحلیل واریانس چند متغیره همگني ماتریس كوواریرانس اسرت كره از طریرق ترین مفرویهاساسي

، =111/21Box s Mكوواریرانس برقررار مري باشرد   –شود. این آزمون نشان داد كه مفرویه همگني مراتریس واریرانس مي

5.311/3F= ،11=df1 ،332/1105=df2 ،011/3 P=.  

 همگني واریانس های خطا

 نشان داده شده است:   0جهت بررسي همگني واریانس های خطا، از آزمون لوین استفاده شد كه نتایج آن در جدول 
 

 . خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس خطاها در مولفه های خالقیت0جدول 

 داریسطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیرها

 سیالی

 ابتکار

 انعطاف پذیری

 بسط

31/3 

31/3 

23/3 

0/1 

5 

5 

5 

5 

11 

11 

11 

11 

31/3 

32/3 

31/3 

10/3 

 

اسرت. ایرن  31/3بدست آمده در همره مولفره هرا، براالتر از  Fداری دهد، سطح معنينشان مي 0چنانکه اطالعات جدول 

 تقریبا مساوی است. "مولفه های خالقیت"نتیجه بدان معني است كه واریانس خطای گروه ها در 
 

 تاثیر آموزش موسیقی دالکروز و مهارت های حرکتی بر خالقیت. خالصه آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت 4جدول 

 الندای  اثرات

 ویلکز

F درجه آزادی 

 فرض شده 

 درجه 

 آزادی خطا

 سطح

 داریمعنی

 حجم 

 اثر

 118/3 31/3 21 4 9/11 01/3 گروه

 

دار اسرت معنري 35/3دهد، با كنترل اثر پیش آزمون، شاخص الندای ویلکز در سطح نشان مي 1چنانکه اطالعات جدول  

1/55F= ،35/3 P= ،113/3، =الندای ویلکز05/3 
2توان ادعا كرد كه حداقل در یکي از مولفه هرای  . به عبارت دیگر مي

ها وجود دارد؛ بنابراین به منظور اطالع از اینکه تفاوت بین گروه هرا مربروا بره معناداری بین گروه تفاوت "خالقیت"مربوا به 

كدامیم از مولفه ها است، از تحلیل تم متغیری با تاحیح خطای نوع اول به شیوه برونفروني اسرتفاده گردیرد، در ایرن شریوه 

 در نظر گرفته شد. 3511/3رابر با ها بداری آزمون فرییهبرای كنترل خطای نوع اول سطح معني
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 واریانس یک راهه بین آزمودنی جهت بررسی تاثیر آموزش موسیقی دالکروز بر مولفه های خالقیتکو. تحلیل 9جدول

 منبع 

 تغییر

 مجموع متغیر

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین 

 مجذورات

F سطح 

 داریمعنی

 اندازه اثر

 سیالي گروه 

 ابتکار

 انعطاف پذیری

 طبس

1/00 

1/03 

5/13 

0/13 

5 

5 

5 

5 

1/00 

1/03 

5/13 

0/13 

1/1 

31/1 

1/51 

1/3 

35/3 

35/3 

35/3 

351/3 

214/3 

291/3 

012/3 

208/3 

        

 سیالي خطا

 ابتکار

 انعطاف پذیری

 بسط

1/13 

3/23 

1/11 

2/13 

11 

11 

11 

11 

11/0 

31/0 

3/0 

11/0 

   

        

 سیالی کل

 ابتکار

 انعطاف پذیری

 بسط

1118 

1891 

1438 

141 

03 

03 

03 

03 

    

 

انعطراف "، "ابتکار"، "سیالي"  در مولفه های 3511/3، با احتساب آلفای میزان شده بنفروني  1بر اساس اطالعات جدول 

نیز نشان مري دهرد میرانگین ایرن  1ها، وجود دارد؛ به طوری كه اطالعات جدول ، تفاوت معناداری بین گروه"بسط"و  "پذیری

مولفه در گروه آزمایش كه تحت آموزش موسیقي دالکروز قرار گرفته اند، به طور معني داری افزایش داشته است، بنابراین چهار 

 موثر است.  "بسط"و  "انعطاف پذیری"، "ابتکار"، "سیالي"مي توان ادعا كرد كه آموزش موسیقي دالکروز بر 

درصرد  02.1 "ابتکار"درصد از واریانس  11.5، "سیالي"از واریانس  درصد 52.3اندازه اثر نیز حاكي از آن است كه تقریباً 

 ها قابل تبیین است. آزمودني از طریق انتساب به گروه "بسط "درصد از واریانس  10.3و  "انعطاف پذیری"از واریانس 

 

  گیریبحث و نتیجه
ه شوند. در پاراگراف اول این بخرش  قسرمت در بخش نتیجه گیری، نکات مهم انجام شده در كار، به صورت خالصه توییح داد

بحث ، پژوهشگر یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و مشخص مي نماید كه  ترا چره حرد 

 شود. یافته های او در راستای یافته های دیگران و یا با آنها مغایر است. در پاراگراف دوم این بخش باید پیشنهادات ارائه

این پژوهش، از نوع پژوهش های نیمه آزمایشي است كه به بررسي تاثیرآموزش موسیقي دالکروز بر خالقیت مي پردازد. لذا 

پس آزمون با گروه كنترل مي باشد. جامعه آماری پژوهش نیز كلیه دانش آموزان دخترر -طرح پژوهش از نوع طرح پیش آزمون

 03، كه مشغول به تحایل مي باشند تشکیل دادند. از این تعداد جامعره، تعرداد 5021-21مقطع متوسطه شهر تهران در سال 

تایي نمونه كنترل و آزمایش تقسیم مي شوند. در ابتدای امر و بره منظرور گرردآوری داده  51نمونه انتخاب شد كه به دو دسته 

كه به سواالت خالقیت پاسخ دهنرد و پرس از های پیش آزمون از افراد نمونه های كنترل و آزمایش قبل از مداخله خواسته شد 

مداخله نیز به منظور گردآوری داده های پس آزمون بار دیگر از افراد خواسته شد تا بره سرواالت مرذكور مجرددا پاسرخ دهنرد. 

مورد در دو بخش توصیفي و تحلیلي  SPSS 10اطالعاتي كه از اجرای پرسشنامه ها بدست آمده است را با استفاده از نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل قرار دادیم.
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 فرضیه اصلی: موسیقی دالکروز بر خالقیت تاثیر دارد.

آموزش موسیقي دالکروز بر افزایش خالقیت دختران نوجوان موثر است. نمره تاحیح شده آزمرون خالقیرت نشران داد كره 

دگیری موسیقي بر نظریاتي بنا شده اسرت موسیقي تاثیر مثبت و معني داری در خالقیت نوجوانان دارد. ارزش های اجتماعي یا

كه بخشي از آنها به اثرات فراموسیقایي آموزش موسیقي در سنین كودكي و نوجواني اشاره دارد. قدمت ایرن نظریره در جامعره 

 et al, 2016آمریکا به بیش از یم قرن مي رسد. در سال های اخیر، در این راستا پژوهش های علمري متعرددی شرده اسرت  

nShuma كه وجه اشتراک نتایج اكثر این تحقیقات موثر بودن یادگیری موسیقي بر رشد شناختي و تفکرر انتزاعري و در كرل  

؛ سرههریان 5020؛ رحمتري، 5021ها  امیني و دهیادگاری، مهارت های حل مساله و خالقیت را در بر مي گیرد. برخي پژوهش

زماني  خالقیت  ارتبراا وجرود -های موسیقایي و توانایي استدالل فضایينایياند كه بین توا  نیز نشان داده5021آذر و كتابي، 

دارد. بنابراین علت تاثیر آموزش موسیقي دالکروز در خالقیت را فعالیت ها و بازی هایي مي توان دانست كه توانرایي افرراد را در 

ي دهد. برای مثال، به طبقره بنردی سرازهای یادگیری مفهوم و مهارت های حل مساله و خالقیت به طور غیرمستقیم افزایش م

موسیقي بر اساس نوع ساز  ملودیم و غیرملودیم ، جنس  چوبي و فلزی ، نروع صردا  زیرر، برم و متوسرط ، انردازه  برزر  و 

گرچره در فعالیرت هرای عملري  كوچم  و طبقه بندی نتهای موسیقي از لحاظ ارزش زماني كوتاه و بلند  مي توان اشاره كررد.

هایي وجود داشت كه نوجوانان در آن مفاهیم را به طور غیرمستقیم مي آموختند. بنابراین تاثیر سرازنده هنرر و فعالیرت  تمرین

های هنری تا بدان جاست كه به اعتقاد اشتاینر باني آموزش و پررورش والدورف، آمروزش و پررورش چیرزی جرز هنرر نیسرت 

(Mallory , 2012)  .های گذشته، در پژوهش حایر نیز دستیابي به این نتیجه به علل به نظر مي رسد در راستای نتایج پژوهش

ترین هدف آموزش و پرورش در تمامي سطوح تحایلي، ایجاد توانایي در حل مساله و آفرینندگي یا خالقیرت در عالي زیر باشد.

 . آكین 5012های یا جریان های اصلي تفکر به شمار مي روند  سیف، یادگیرندگان است. زیرا حل مساله و آفرینندگي از فرایند

بنرابراین آمروزش در    نیز حل مساله و خالقیت را درگیری در تکلیفي مي داند كره راه حرل آن مشرخص نیسرت.1331سوال  

مق یرادگیری آنهرا در دوران اولیه كودكي و نوجواني از دو جنبه حساسیت و سهولت اثرپذیری از محیطهای آموزشي و دوام و ع

این دوران در خور توجه است. به عبارت دیگر، یادگیری اولیه، زمینه مناسبي برای كسب تجارب بعدی فراهم مري آورد و آنچره 

یکي از حوزه های مهمي كه هرم ابعراد  در نخستین سالهای زندگي آموخته مي شود، پایدارتر است و به آساني از بین نمي رود.

هنرر در طرول تراریخ وسریله ای بررای سرازگاری، اني در زمینه خالقیت را در بر مي گیرد حوزه هنر اسرت. آموزشي و هم درم

انعطاف، خالقیت، عشق، دوستي و آرامش انسان بوده است. در میان هنرها موسیقي به دلیل انرژی زایي، تحرک، امکران انترزاع 

 . آمروزش 5011ای بشر را به خود جرذب كررده اسرت  زاده محمردی، زیاد و جاذبه ذاتي بسیار نافذ بوده و به طرز فوق العاده 

موسیقي در دهه های اخیر به منزله راهبردی موثر برای افزایش توانمندی های ارتباطي، شناختي و عراطفي نوجوانران بره كرار 

رین و طبیعري تررین برده شده است. بسیاری از متخااان و مربیان بر این باورند كره پاسرخهای موسریقایي افرراد ارتجرالي تر

بنابراین تاثیر مثبت موسیقي برر عملکررد . واكنشهای وی به شمار مي روند و در زمینه های مختلف یادگیری نقش مهمي دارند

مغز انسان و كاربردهایش مطلب تازه ای نیست. چنین اثراتي به خاوص در مورد انواع خاصي از موسیقي كالسیم بیان شده و 

. به خاوص در حوزه خالقیت كه خود در دهه های اخیر مورد كراوش و بررسري مري باشرد. مطالعرات به كار گرفته شده است

مشابهي كه این تاثیر را به طور مستقیم بسنجند اندک هستند. این مطالعه توانست تاثیر مثبت موسریقي برر افرزایش عملکررد 

لعه از چندین جنبه نشان داده شرد كره اثررات گروش توجه و همچنین عملکرد حافظه عملي را در افراد نشان دهد. در این مطا

دادن موسیقي در كوتاه مدت بالفاصله ظاهر شده و مري تروان آن را در معیارهرای اسرتاندارد شرده و پذیرفتره شرده همچرون 

ای خالقیت و بهره حافظه و امتیاز حافظه به خوبي مشاهده كرد. به این ترتیب مي توان از موسریقي در بسریاری از موقعیرت هر

استرس زای بالیني و غیربالیني نیز استفاده كرد. امید است با شرناخت بیشرتر تراثیرات موسریقي راه بررای كاربردهرای عملري 

 ، 1351   ،پتروتاماریرا 1351  نتایج پژوهش حایر برا یافتره هرای آتیواناپاتوهمکراران موسیقي در حوزه های مختلف باز شود.
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،  1351  ،تامسرونوهمکاران 1351   مرالوری ،1351دنا و الن   ، 1351  وایلیواسکرتز، 1350 ، تریني و كروس  1351فالور  

 ، رحمتري 5020 ، گراوند و نوری فررد  5021 ، امیني و دهیادگاری  5021 ، امین الشریعه و هاشمیان نژاد  5021سجودی  

 همسو مي باشد.  ،5020 

 

 تاثیر دارد.فرضیه فرعی اول: موسیقی دالکروز بر توانایی سیالی 

پژوهش حایر مبني بر تاثیر مثبت معنادار آموزش موسیقي دالکروز بر توانایي سیالي، نیز مي توان به همخواني نتیجه ایرن 

  اشاره نمرود. سریالي یعنري تولیرد Thompson et al, 2012 ، Yang and Cheng, 2009پژوهش با یافته های پژوهش هایي  

ید كه از عناصر قدیمي ساخته شده اند. در واقع فردی كه ذهن سیال دارد، برا سررعت زیراد بره ایده های فراوان، ایده هایي جد

خلق ایده ها و راه حل های جدید مي پردازد. در اینجا فرد با آموزش موسیقي دالکروز ، پیوند دادن ایده های مختلرف بره هرم، 

ید را تولید مي كنند. محیط های دارای تکثرر و تنروع كره حذف بعضي از عناصر و جایگزین كردن آنها با یکدیگر، ایده های جد

بنابراین چون توانایي سریالي  ،برانگیزاننده ی تخیل و تجسم مي باشند، نقش زیادی در سیالي ذهن و در نتیجه تولید ایده دارد 

روز شركت كردند در تعامل به معني توانایي تولید ایده های فراوان مي باشد، دانش آموزاني كه در جلسات آموزش موسیقي دالک

با دانش آموزان دیگر تشویق مي شدند كه روش های جدید و بیشتری را ایجاد كنند و آنها را پیگیری كنند. در این جلسرات برا 

بیشتر به صورت گروهي انجام مي گرفت چرون دانرش آمروزان برا انرواع همگام با موسیقي بود توجه به مهارت های حركتي كه 

ار داشتند و تعامالت گروهي بین آنها زیاد بود روش های نوین بیشتری را خلرق مري كردنرد. عرالوه برر ایرن از فعالیت ها سروك

شرایط محیطي تاثیرپذیری بیشتری داشتند و آموزش موسیقي دالکرروز برا ایجراد محیطري دور از اسرترس و فشرار روانري در 

 پژوهش حایر بر این مولفه تاثیر گذاشته است.

 

 وم: موسیقی دالکروز بر توانایی ابتکار تاثیر دارد.فرضیه فرعی د

در تاثیر آموزش موسیقي دالکروز بر توانایي ابتکار دانش آموزان، مي توان به این نکته اشاره نمود كه ایجاد یم اثر اصیل یرا 

ای این كه ویژگي اصالت بدیع و ابتکاری، مستلزم داشتن فرصت و انگیزه ی الزم برای تحرک و مواجه شدن با تنوع مي باشد. بر

و ابتکار دانش آموزان را افزایش دهیم، مي بایست یم محیط محررک و جرذاب بررای او ایجراد كنریم. دانرش آمروزان در روش 

آموزشي موسیقي دالکروز تحرک فراوان داشته و به طور دائم مشغول انجام فعالیت هستند. آنها همه ی مهارت های خود را بره 

 ش مي كنند تا یم كار متفاوت و زیبا ارائه دهند.كار مي گیرند و تال

دانش آموزان، در حین انجام كارهای متنوعي كه با آن ها محول شده، مي آموزند كه چگونه با فعالیتي منظم و هدفمند مي 

ازی ها مطالرب بنابراین مي توان عنوان كرد چون دانش آموز در فرایند انجام ب توانند قابلیت های وجودی خود را پرورش دهند.

و مویوعات مهیجي را مي آموزد، با انجام بازی های آموزشي و فکری، ظرفیت ها و توانایي های خویش را افزایش داده و آنها را 

غني مي سازد. در این میان، عالوه بر تقویت هوش یکي از فرآیندهایي كه به وفور تقویت مي شرود، خالقیرت و نهایترا افرزایش 

انش آموز است. در این پژوهش نیز علت تقویت مولفه توانرایي ابتکرار در دانرش آمروز بره دلیرل رویرارویي برا مولفه ابتکار در د

مجهوالت، مشکالت و معماهای متعدد موجود در موسیقي دالکروز است و چون كنترل بازی ها را در دست دارد، سعي مي كند 

های تازه بیافریند و در واقع از ایرن طررف بره افرزایش توانرایي  برای رسیدن به پاسخ ها و هدف ها كنجکاوی به خرج دهد، راه

امینري و دهیادگراری  ، 1331   ، چیرو 1332  همکراران و نتایج پژوهش حایر با یافته های چرامرو ابتکار خود دست مي زند.

 همسو مي باشد.  5023 ، كریمي و همکاران  5021 ، سههریان آذر و كتابي  5020 ، رحمتي  5021 
 

 ضیه فرعی سوم: موسیقی دالکروز بر توانایی انعطاف پذیری تاثیر دارد.فر
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در پژوهش حایر مبني بر تاثیر موسیقي دالکروز بر توانایي انعطاف پذیری، نیز مي توان بره تنروع نهفتره در فعالیرت هرای 

او بروده و زنردگي آنهرا از لحراظ موسیقایي و وجود انواع راه حل های احتمالي اشاره نمود. اشخاص انعطاف پذیر، افرادی كنجکر

نیراز طبیعري نوجوانران بره بهتررین شرکل ممکرن در فعالیرت هرای  تجربه غني تر از سایر افراد جامعه مي باشد و اریای ایرن

موسیقایي نهفته است. به عبارت دیگر، فعالیت های موسیقایي زمینه را برای برانگیخته شدن حس كنجکاوی فراهم نموده و برا 

وع و تعدد فعالیت های كه در آموزشي موسیقي نهفته است، یمن اریاء و پرورش این میل طبیعي در نوجوانان، بره توجه به تن

آنها فرصت كسب تجارب جدید مي دهد. با توجه به این كه انعطاف پذیری به معنای توانایي مواجره شردن برا عقایرد و دیردگاه 

بررسي اندیشه های نو مي باشد، انجام فعالیت های موسیقایي و مهارت های جدید و حتي غیرمتعارف و آمادگي برای شنیدن و 

های حركتي فرصت بسیار مناسبي را برای رشد و ارتقاء این ویژگي فراهم مي نماید. بنابراین این گستردگي دید و تنوع نگاه بره 

حل كرده و موقعیرت هرای جدیرد را مسائل، به دانش آموز كمم مي نماید تا با استفاده از روش های مختلف مشکالت خود را 

سرادات پرور نتایج پژوهش با یافته هرای  كشف كنند كه این نوع نگاه و فعالیت به نوبه خود زمینه ساز انعطاف پذیری مي باشد.

 ، همسو مي باشد. 1331   اسکات ،5011میربها و همکاران  ،  5011 

 

 ر دارد.فرضیه فرعی چهارم: موسیقی دالکروز بر توانایی بسط تاثی

 ,Saarikallio؛  Scott, 2005آموزش موسیقي دالکروز در افزایش توانایي بسط موثر است. ایرن نتیجره برا نتیجره پرژوهش  

  همسو مي باشد. آنان در بررسي تاثیر موسیقي بر خالقیت و رابطه آن با سازگاری رواني، دریافتند كه آموزشي موسریقي 2007

ان موثر است و آنهایي كه تحت آموزش موسیقي در دو بعد خالقیرت نمررات براالتری بدسرت در ابعاد اصالت و بسط دانش آموز

آوردند همچنین مولفه انعطاف پذیری با سازگاری عاطفي رابطه مثبت و معنادار دارد. یکري از ملزومرات فعالیرت هرای آمروزش 

دقت نظر در پدیده ها. در واقرع یرم دانرش  موسیقي، بسط دادن مي باشد و قدرت بسط دادن یعني توانایي توجه به جزئیات و

آموز در روش آموزش موسیقي سعي مي كند با دقت در جزئیات و صبر و حوصله، هر آنچه را كه در توان دارد برای ارائه ی یم 

ون كار بهتر انجام دهد. با توجه به مفهوم بسط یعني استعداد و توجه به جزئیات، در تبیین این نتیجه مري تروان گفرت كره چر

دانش آموزان در آموزش موسیقي دالکروز در بازی های گروهي و میان جمعي سعي مي كنند از خود توانایي قابل تقدیری برروز 

دهند و نیروی خود را با نیروی كودكان همسان خود مقایسه مي كنند و نتیجه آن مي شود كره مطمرئن ترر و مغرورانره ترر از 

زشي كه در اجرای موسیقي دالکروز كه توسط پژوهشگر انجام شد، همچنرین رقرابتي كره گذشته به خود بنگرند. با توجه به آمو

 بین آنها شکل گرت، باعث افزایش توانایي بسط در دانش آموران شد.

 

 نتیجه گیری نهایی

شد امروزه یکى ازعواملي كه سالمتى جوامع را تهدید مي كند  نقاان ویژگي های اجتماعي و فردی نظیر ذهن خالق مي با

هاى گوناگون خانوادگى، مدرسره اى، محلرى، ملرى و جهرانى مري گرردد. در سربب  كه مسبب اتفاقات و كمبودهای در مقیاس

شناسى این آسیب فردى و اجتماعى مي توان عوامل بسیارى را برشمرد، از جمله تراثیر خرانواده، مدرسره و گرروه همسراالن و 

شن است. اما یکى از عوامل نوظهور كه بسیار بیشتر برشکل گیرى این كاسرتي در استفاده از لوازم الکترونیکي امروزی بسیار رو

رفتارهاى مطلوب در جامعه موثر است عدم مسئولیت صحیح رسانه ها مي باشند. به هر حرال وجرود ذهرن خالق خالقیرت  در 

لى كه انردكى بره افرزایش در ایرن عرصه ى پیشرفت در زندگى فردی و اجتماعي ما غیر قابل انکار است؛ و یافتن هر نوع راه ح

رفتار كمم نماید، بسیار مهم به نظر مي رسد. ما در این پژوهش شبه آزمایشي؛ برنامه ی آموزش موسریقي دالکرروز را برر روى  

نمونه ى كوچکي از دانش آموزان دختر شهر تهران دنبال نمودیم. نتایج بدست آمده فرییه هاى اصرلى ایرن پرژوهش را تاییرد 

هرای آن نظیرر بسرط،  بنابراین مي توان گفت برنامه ی آموزش موسیقي دالکروز مي تواند بر افزایش خالقیت و زیر گروه ،نموند
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هرای اجتمراعي  انعطاف پذیری،سیالي و ابتکار خالق و حتي سایر عناصر مرتبط با خالقیت نظیر عزت نفس و برخري سرازگاری

اشد. البته نتایج پژوهش های دیگر نتیجه ی كسب شده در این پژوهش را دختران نوجوان شركت كننده در این پژوهش موثر ب

پشتیباني مي كنند. به هر حال با توجه به اینکه پژوهش هاى دیگر واین پژوهش در نقش آموزش موسریقي درمراني و آمروزش 

از فرایند نظام آموزشى مرورد  موسیقي دالکروز را تایید مي نمایند بهتر است برنامه ى آموزش موسیقي دالکروز به عنوان بخشى

 استفاده قرار گیرد؛ تا تمام دانش آموزان از این شیوه مدرن درماني بهره مند شوند.

 

 های پژوهشپیشنهادهای برگرفته از یافته

 :شود كهنتایج پژوهش نشان داد كه آمورش موسیقي دالکروز بر خالقیت دارد بنابراین پیشنهاد مي

هایي كه با مشکل عدم رغبت، بي میلي، كسرلي و عردم فعالیرت در كرالس مواجره مري  پیشنهاد مي گردد در كالس .5

 شوند از موسیقي در كالس بهره ببرند.

پیشنهاد مي گردد مدیران و مسئولین در مدارس، زمینه تشرویق الزم را جهرت اسرتفاده از موسریقي جهرت افرزایش  .1

 خالقیت دانش آموزان گسترش دهند.

ی آموزشي را به گونه ای انتخاب كنیم كه یادگیری از سوی خرود فررد صرورت گیررد و از پیشنهاد مي شود راهبردها .0

 آموزی و خالقیت را در فرد تقویت مي كند.-درون كنترل شود زیرا چنین عملي خود

 

 های بعدیهایی برای پژوهشپیشنهاد

مي تواند راهنمرای پژوهشرگراني كره آنچه مسلم است محقق در پایان پژوهش خود دیدگاه های جدیدی را خواهد شناخت كه 

قاد تحقیق مشابه را دارند باشد بنابراین میتوان این تحقیق را باب جدیدی برای پاره ای از تحقیقات به شرمار آورد تحقیقرات 

 قابل پیش بیني در حال حایر عبارتند از:

در جوامع بزرگتر پیشنهاد مي  در جهت اطمینان نسبت به نتایج حاصله از این پژوهش انجام پژوهش های گسترده تر .5

 . شود
با توجه به اهمیت متغیرهای این پژوهش پیشنهاد مي شود كه این متغیرها با سایر متغیرهای دیگر چون مهارت های  .1

 .اجتماعي، اعتماد به نفس، خودپنداره و هوش هیجاني، مورد بررسي واقع شود

 ایج در زمان های مختلف میسر شود.این تحقیق به صورت طولي صورت گیرد تا امکان مقایسه نت .0

 بررسي مجدد تحقیق در مقاطع مختلف برای بررسي نتایج آنها .1

بررسي عواملي كه مي توانند نقش میانجي یا تعدیل كنندگي بر سازه های پرژوهش داشرته باشرند از قبیرل فرهنرگ  .1

 ملي، خانواده، جنسیت، سن، مناطق جغرافیایي، تحایالت و ...
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