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 تأکیدت کودکان با یش خالقیمادران بر افزا یآموزش گروه تأثیر یبررس
 ل رفتار متقابلیبر روش تحل

  
  1الهام درستیان
  2پرویز میرزاخانی

  
  20/06/91 :رشیخ پذیتار   02/02/91 :افتیدرخ یتار

  

  دهیچک
ترین حامیان  مادران از اصلی. نقشی کلیدي دارد ،خالقیت کودکان براي آینده آنها پرورش: زمینه

روند و الگوهاي ارتباطی مادر و کودك، بر خالقیت او اثرگذار  پرورش خالقیت کودکان به شمار می
  . است

آموزش گروهی مادران بر افزایش خالقیت  تأثیرپژوهش نیمه آزمایشی حاضر به بررسی : هدف
  .پردازد بر نظریه تحلیل رفتار متقابل می تأکیدکودکان، با 
هنري شهرداري تهران،  -در ابتدا، مادران مراجعه کننده به مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی: روش

ي نمونه نفر از این مادران، به صورت تصادفی برا 40سپس . مشخص شدند ،به عنوان جامعه آماري
یک گروه آزمایش و یک گروه (گروه  2نفر باقی مانده به  26پس از افت نمونه،  .شدند آماري انتخاب

جلسه آموزش گروهی مادران، با رویکرد تحلیل رفتار متقابل براي گروه  10سپس . تقسیم شدند) گواه
آزمون خالقیت  ابزار پژوهش حاضر به عنوان پیش آزمون و پس آزمون،. آزمایش، برگزار گردید

  . این آزمون از کلیه کودکانی که مادران آنها در تحقیق شرکت داشتند، گرفته شد. تورنس بود

                                                 
  elham_382@yahoo.com خمینی شهرآموخته کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی،واحد  دانش. 1
، ایران نشناسی، خوزستاناگروه رودانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، . 2

parviz_mirzakhani@yahoo.com   
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مادران  آموزش گروهی>p 05/0نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در سطح معناداري : ها یافته
کودکان مؤثر هاي بسط، انعطاف پذیري و ابتکار  مؤلفهافزایش تحلیل رفتار متقابل بر  بر نظریه تأکیدبا 

 مؤلفهافزایش بر  این روشمادران به  آموزش گروهی >p 01/0همچنین در سطح معناداري . استبوده 
  .اثر داشته استکودکان سیالی 

توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی مادران  با توجه به یافته هاي تحقیق می: بحث و نتیجه گیري
  .است مؤثرنظریه تحلیل رفتار متقابل بر افزایش خالقیت کودکان  بر تأکیدبا 

  .تحلیل رفتار متقابل، خالقیت، آزمون خالقیت تورنس :)گان(واژه دیکل

  مقدمه
 در هم اخیر هاي در سال. است خالقیت یا آفرینندگی آدمی ممتاز هاي ویژگی از یکی

 به آفریننده هاي ویژگی و آفرینندگی مفهوم تربیتی، محافل در هم و پژوهشی مراکز

 آموزشی هاي هدف ترین مهم از یکی خالقیت پرورش تردید بی .شده است طورگسترده بررسی

  ).406 . ص ،1386 سیف،(آید  می شمار به و پرورشی
 روشنگرانه توضیحی خود جاي در که دارد وجود مختلفی هاي نظریه ،خالقیت تبییندر «

 است اي اجتماعی پدیده القیتتوان گفت که خ یم. اند کرده ارائه خالقیت بر مؤثر براي عوامل

 ).40 .ص ،1987، 1لیآماب( »دخیز برمی خانوادگی شرایط و جامعه مقتضیات نیازها، از و
 و تخیل هوش، تفکر، نظیر ذهنی فرآیندهاي عالی با و دارد فراشناختی بعدي خالقیت«

 است شخصی اثر یک خالقیت« .)23 .ص ،1950، 2لفوردیگ( »دارد ارتباط اطالعات پردازش

 شخصی هاي یادگیري و ها تجربه احساسات، عواطف، هیجان، انگیزش، نظیر عواملی به یعنی

   .)138. ص ،3،1989تورنس( »است وابسته

                                                 
1. Amabile 
2. Guliford 
3. Torrance 
4. Duffy 
5. Craft 
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 و مشکالت کمبودها، مسائل، ت بهیاز حساس است عبارت طبق نظر تورنس خالقیت
 ارزشیابی و کمبودها، این هدربار هایی فرضیه تشکیل و زدن حدس در دانش، موجود خألهاي

. گیري نتیجه نهایت ودر آنها مجدد آزمون و احتماالً اصالح، ها فرضیه ،ها حدس این آزمایش
به (و بسط  يریپذ ، ابتکار، انعطافیالیس: داند یم یت را مرکب از چهار عامل اصلیخالق يو

 در شکاف مسائل، مشکالت، کردن حس فرایند خالق تفکر«). 32 .ص ،1378، ینینقل از حس

 ،نواقص این مورد در سازي فرضیه و زدن حدس ناجور، چیزهاي شده، گم عناصر اطالعات،
 توان یم خالق، تفکر فنون ترین مهم ازجمله. ج استیات و باالخره انتقال نتایفرض این آزمون

  ).139. ص ،1989س ، تورن( »نمود اشاره سینکتیکس و اسکمپر فکري، بارش فنون به
عامل تغییر   شود، یها و تجارب قبلی بشري نو شمرده م تفکر و عملکرد خالق نسبت به ایده«

هاي جدید،  مانند ایده: باید به حال انسان و جامعه نیز مفید باشد و تحول است و الزاما می
یا معناي خالقیت عبارت است از توانائی یا قدرت ذهنی . ابتکارات، اختراعات و اکتشافات

  ). 1380، ییاسای، ترجمه 1دافی( »بدنی براي ساختن یا بازسازي واقعیت به نحوي منحصربه فرد
، ینیخودآفر. کند یفا مینده آنان ایآ یرا در زندگ يدیکل یت کودکان نقشیپرورش خالق

که از  یکودکان. شوند یخته میت برانگیخالق ییق شکوفایاز طر یو کاردان یانیخود ب
از راه کشف و رجوع به خود  يریادگیکنند، به  یاستفاده  م مسئلهخالقانه حل  يها مهارت
  ). 165. ص ،1388، ی، ترجمه نوران2کرفت(ابند ی یدست م

کنیم به سرعت در حال تغییر است، به طوري که سرعت  هانی که در آن زندگی میج« 
ه ب در بزرگسالی با چه مسائلی رودانیم فرزندان ما  ما نمی. تغییرات هرگز به این تندي نبوده است

رو شوند باید خالق و اهل ه ب دانیم براي اینکه بتوانند با مسائل رو رو خواهند شد ولی این را می
  ). 16. ص ،1380، ییاسایدافی، ترجمه ( »تخیل باشند
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 بر فردا، انسانی منابع به عنوان آفریننده و خلّاق کودکان به نیاز اهمیت کنونی جامعه در

 تنگناهاي رفع براي ،انگیزه با و و نوجوانان خلّاق کودکان پرورش. نیست پوشیده کسی

 اهمیت حائز وابستگی، از رهایی و خودکفایی فنون منتهی به و ها  روش خلق ،ابداع ،موجود

  ). 179 .ص ،1372افروز، (است 
ه یکل ،یزندگ يها تمام عرصه ،یتواند شامل همه مفاد درس یت مینه بروز خالقیزم«
آموزان و  هرچند اثرات آن در مورد دانش. ن مختلف نیز بشودیسن یو حت یلیتحص يها رشته
گرفته تا نگارش انشاء،  یاضیک مسئله خشک ریاز روش حل . تر است تین با اهمین پائیسن
 ،1388، یرمضان( »ت هستندیبروز خالق يها عرصه... و  یمیک، شیزیش فی، آزمایم نقاشیترس
  ).14 .ص

هاي فردي و گروهی  تحقیقات تورنس نشان داده است که خالقیت در تمام فعالیت«
همه افراد ذاتاً . ها وجود دارد مشاهده شده و با شدت و ضعف بالقوه قابل پرورش، در همه انسان

ط محیطی به جاي آنکه یواجد توانائی تفکر و عملکرد خالقانه هستند، لکن به واسطه شرا
آموزند که  گیرند، یعنی می یاد بگیرند چگونگی سرکوب آن را  فرا میهاي بروز آن را  راه

  ). 18. ص ،1378همتی، ( »چگونه خالق نباشند
دهند در رشد آتی  ن در سال هاي اولیه در اختیار کودکان خود قرار مییتجاربی که والد

راي رشد و تر باشند کودکان  فرصت بیشتري ب هر قدر این تجارب غنی. اثر حیاتی دارد ،آنان
کنند که در زمان حال و آینده به آن نیاز دارند  آمادگی براي درك آن چیزهایی را پیدا می

شان،  برخی کودکان به خاطر راهنمائی و تشویق والدین). 67. ص ،1380، ییاسایدافی، ترجمه (
 بخشند و برخی دیگر در حالی که همان قدرت خالقه را قدرت خالقه خود را بسط وتکامل می

  ).5 . ص ،1364، ترجمه رواندوست، 1هارلوك(مانند  از این تکامل محروم می ،دارند
االت کودکان، ایجاد حس اعتماد به نفس، ؤافکار و س ياحترام و ارزش قائل شدن برا«

تشویق کنجکاوي و ) هر چند همراه با آزمایش و خطا باشد(دادن آزادي عمل و فرصت تجربه 
                                                 
1. Harlock 
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ی از الزامات مربوط به رشد یها الگوهاي ثابت تفکر و عمل نمونهفاصله گرفتن از عادات و 
  ).16 . ص ،1388 ،یرمضان( »گردد قواي خالقانه کودکان محسوب می

 یاز اساسیکنند سه ن یق میمستقالنه را در کودکان تشو يها ن رفتاریکه والد یزمان«
شرفت در ین روند به پیکنند و ا یرا در آنها ارضاء م یستگیو شا ی، خود استقاللیوابستگ
  ). 28. ص ،1،2002یان و دسیر( »شود یت کودکان منجر میل و خالقیتحص

ن کودکان یا. کودکان خالق، آزادمنشانه و مسامحه کارانه است ين دارایرفتار والد
مادران . دارند) یشعر و نقاش(خالقانه  يها یو سرگرم لیخواندن را زود آموخته، قوه تخ

کمی در مورد موفقیت تحصیلی، رعایت آداب و نظم فرزندان خود  کودکان خالق حساسیت
همچنین . کنند می تأکیدها و استقبال از مشکالت زندگی  آنها  بیشتر بر مفهوم ارزش ؛دارند

از پول، مسائل کمتر و  مادران دیگر از مخاطرات واهمه دارندمادران افراد خالق خیلی کمتر از 
  ). 78 .ص ،1368، ترجمه میناکاري،  2شوون(د گوین و مشکالت اقتصادي سخن می

ن یب یر کالمیو غ یکالم يها امیکند، پ یمتقابل برقرار م یارتباط ،که والد باکودك یزمان
اگر مادر  ،د بزندیجد يمثال، کودك بخواهد دست به انجام کار يبرا. شود یآنها رد و بدل م

ن یفتد، ایب یاو اتفاق ين که مبادا برایا ایانجام دهد و  یبترسد که او نتواند آن کار را به خوب
که مدام در  یمادران. کند یبه کودك منتقل م یرکالمیو غ یکالم يها امیق پیترس را از طر

د مستقل یتوانند و با یکه کودکان م ییکنند، به خصوص کارها یکودکان مداخله م يکارها
  ). 39 .ص ،2011، 3تودر(کنند  یسته مانجام دهند، کودك و تفکر او را به خود واب

 تبادل از يا الگوي ویژه، والدین شخصیت و رفتار ها، نگرش و کودك خلقی خصوصیات

 در مهمی طرق به تبادلی الگوي این .کند می والدین ایجاد از یک هر و بین کودك اجتماعی

 معتقدند روابط کودکان عمالً شناسان روان حاضر قرن در. گذارد می تأثیر کودك رشد روانی

                                                 
1. Ryan & Deci 
2. Sheuwan 
3. Tudor 
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 آنان شناختی و رشد عاطفی براي مهمی هاي پایه عهده دارند، بر را آنان مراقبت که افرادي با

  ).392 .ص ،1390،ییاسای،ترجمه  1ماسن(شود  محسوب می
  آنها با مشاهده.اند کرده يبند میرا تقس» ها شده ضبط«ل رفتار متقابل یه تحلیشگامان نظریپ«
ابداع  یف تبادالت اجتماعیتوص يبرا يدیها، زبان ساده و جد شده ن ضبطیها از ا استفادهطرز 
ن یل شده است و ایمجزا تشک» حالت من«ت ما از سه ین متخصصان، شخصیبه نظر ا. اند کرده

ل یطبق اصطالحات تحل»  حالت من«ن سه یا. دهند یما را پوشش م يسه بخش کل رفتارها
ل عمل کردن یهمه ما از جمله کودکان، از پتانس. هستند» کودك«و » بالغ«، »والد«رفتار متقابل، 

ک ی يم که هر فردییم بگویتوان یب مین ترتیبه ا. میوه برخوردارین سه شیبه هر کدام از ا
روزبخت، ی، ترجمه ف 2نگریمن( »دارد» کودك«ک حالت یو » بالغ«ک حالت ی» والد«حالت 

  ). 29 .ص ،1383
حالتی که شخص محیط خود را ، »والد« ،شود شخصیت پدر و مادر مشتق میحالتی که از «

ش یحالتی که فرد همانند کودکی خودر نهایت و ، »بالغ«، کند می به طور عینی ارزیابی
ن و یروابط متقابل والد ينحوه برقرار. دشو می نامیده» کودك« کند، احساس، اندیشه و رفتار می
  ).23. ص ،1373ح،ی، ترجمه فص3برن( »در رشد کودك نقش دارند یکودك در دوران کودک

احساس  ،رفتار یخود قرار دارد، درست مانند دوران کودک» کودك«فرد در حالت  یوقت«
سازد،  یگران منطبق مین دیانتظارات و فرام ،نیخود را با قوان ،فرد یگاه. کند یو فکر م

. کند یم یپوش خود چشم یواقع يها از خواستهدهد و  ینشان م یگرا است، خود را راض قانون
» یعیکودك طب«. کند یخود استفاده م» ع و سازگاریکودك مط«فرد از  یطین شرایدر چن

دست  ییها تیق خودش است، او خالق است و به فعالیو عال یدرون يازهایرفتارش براساس ن

                                                 
1. Mussen 
3. Menninger 
4. Bern 
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دهد،  یخود را نشان م یواقع او احساسات. برد یزند که آنها را دوست دارد و از آنها لذت م یم
، 1يمز و ساوریج( »خندد یخوشحال است از ته دل م یکند و وقت یان میناراحت است ب یوقت

  ). 42. ص ،1382ترجمه دادگستر، 
ک حالت خود یاز  یط خاص به راحتیاست که بر حسب شرا یآل و باثبات کس دهیفرد ا«

و مسئول است  ین، منطقیب واقع ي، فرد» بالغ«نظرآدم با ثبات از . گر آن جابه جا شودیبه حالت د
اند،  افتهیب یترت يگریبه دوش د یت و مشکالت زندگیانداختن مسئول يکه برا ییها يو از باز

با ارزش گذشته را  يها ، دلسوز و با فرهنگ است و سنت»والد«فرد باثبات از نظر . کند یز میپره
 »طبع است خته، خالق، شاد و شوخیودانگ، خ»کودك«فرد باثبات از نظر . کند یحفظ م

  ). 263 .ص ،1386، يدمحمدیو نورکراس، ترجمه س 2پروچسکا(
کودك را  يانجامند، خودباور یم» کودك«ر یکه به تحق» کننده والد سرزنش« يها تخطئه«

» کودك«و » والد«ن یجاد روابط متقاطع بیها باعث ا ن سرزنشین ایهمچن. دهد یکاهش م
 ماتیتصمها و  ر بازدارندهینظ» والد« يها امیل پیل رفتار متقابل، بر تحلیه تحلینظردر . شود یم
از  یبرخ. گردد یم تأکید ،سازد یرا م یزندگشنامه ینما رد و طبق آنیگ یم که کودك يا هیاول
 يبرا. آموزند یم ز آنها راین کودکان را به همراه دارند و ت یو سرکوب خالق يدیاماها ن امین پیا

ت ی، خالق»کودك«شوند  یباعث م "بچه نباش"و  "نکن"، "یتوان یتو نم" يها مثال بازدارنده
  ).  76 .ص ،2011،  3دوسنیو( »خود را سرکوب کند و از اقدام و عمل خالقانه بترسد

تواند انجام کارها  یش قرار دهد، میها را سرلوحه باورها دهنده ، سوق»والد«که  یزمان«
نمونه  يبرا. داشته باشد یرواقعیغ يها خواسته» کودك«رد و از یده بگینادرا » کودك«توسط 

خواهد که همواره کارها را بر  یم» کودك«دارد، از  "کامل باش"که سوق دهنده »يوالد«
  يبه هنگام تخطئه از سو» کودك«رانه او انجام دهد و ینامتعارف و سختگ ياساس استانداردها

  ).57 .ص ،2001تودر، ( »شود یم ینیدچار خود کم ب» والد«
                                                 
1. James & Savary 
2. Prochaska & Norcross 
3. Widdowson 
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ابد ی یخود، آگاه» حاالت من«ن است که اگر انسان از یل رفتار متقابل فرض بر ایدر تحل«
تواند انواع  یم» بالغ« ياو با آزادساز. ن منابع متعدد افکارش افتراق قائل شودیتواند ب یم

 یتضاد و تشابهات درون ز رفتار را بشناسد، بهیآم تیموفق يص دهد، الگوهایاحساساتش را تشخ
انتخاب و  يخورد، آزاد یبه آنها برم یکه در زندگ يببرد و در برابر مسائل و موارد یخود پ
  ).1380، يو ناصر يآباد عیشف( »دست آورده ب يشتریعمل ب
ات نامطلوب تأثیرها و  را از خواست» بالغ«اي آن است که  هدف تحلیل ارتباط محاوره«

به . وجود آورده کند و بدان وسیله تغییرات رفتاري مطلوب در فرد ب آزاد» کودك«و » والد«
 ،عبارت دیگر هدف این است که فرد به خودشناسی نایل آید تا بداند که در مواجهه با محیط

آبادي،  شفیع(را همواره در ارتباطات خویش حاکم سازد » بالغ«چگونه عمل کند و بتواند 
، سالمت ی، آگاهيدن به خود مختاریرفتار متقابل رسل یتحل ییهدف نها). 233 .ص ،1380

  ). 54 .ص ،1370، یداغ برن، ترجمه قراچه( »باشد یم یختگیفکر و خودانگ
گر و یکدیبا کمک ل رفتار متقابل یتحل یدر جلسات گروه درمان هشرکت کنندن یوالد«

سپس از  .کنند یم کشفخود را» والد« يها امیپ از ياریبس، جلسات يشرکت در گفتگوها
 ینقد و بررس) گروه(ت بهتر یک موقعیدر آنها را  ها، امیپن یا لیه وتحلیشناخت و تجزق یطر

آنها را  الًا کامیلند آن دستورات را ادامه و یکنند که تا چه حد ما یم نیید و خود تعاینممی 
ضاء هاي درون گروهی، اع ل رفتار متقابل در نتیجه تعاملیهاي تحل در گروه. ر دهندییتغ

هاي بسیاري خواهند داشت تا تصمیمات گذشته خود را مرور کنند، به چالش بکشند و  فرصت
ل رفتار متقابل یه تحلیقوي در نظر يها یکی از استدالل. تصمیمات جدید را به تجربه بگذارند

توانند آن را به  یکنندگان م کند که شرکت اي را فراهم می زنده آن است که گروه تجربه
 .ص ،2000 ، 1يکور( »کنند، انتقال دهند اي که در آن زندگی می دوستان و جامعه خانواده،

118.(  

                                                 
1. Corey 
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مادران  یآموزش گروه تأثیرنه یدر زم ین نشان داده است که پژوهشیشیقات پیمطالعه تحق
ن وجود یبا ا. ت کودکان انجام نشده استیش خالقیل رفتار متقابل بر افزایبه روش تحل

  .ق حاضر صورت گرفته استیمرتبط با موضوع تحق یقاتیتحق
ل یمادران به روش تحل یدند که آموزش گروهیجه رسین نتیقات خود به ایمحققان در تحق
ف، ی؛ س1386 ،یمومن(داشته است  يفرزند - یبر بهبود رابطه ول یمثبت یرفتار متقابل اثربخش

ان ید که میجه رسین نتیاهواز، به ارستان در شهر یآموزان اول دب دانش يبر رو یقیتحق). 1381
در ). 1373 ت،یکفا(دار وجود دارد  معنا یهمبستگ ،تیو خالق يمختلف فرزندپرور يها وهیش

جان یکاهش هبر رفتار متقابل  لیکرد تحلیبا رو یدرمان گروه روان تأثیر یبررس یپژوهش
 ییارویرو يها وهیش که روش مذکور برداد  ینوجوانان نشان م يمدار مسئلهش یو افزا يمدار

 يو تفکر واگرا يمدار مسئلهش یافزا ،يمدار جانیبوده است و موجب کاهش ه مؤثرنوجوان 
آموزان پایه دوم  دانش يکه بر رو یشیک مطالعه آزمایدر  .)1385 ،یفرهنگ( شود ینوجوان م

محور و  مسئلهبین آموزش  د کهیجه رسین نتیصورت گرفت، محقق به ا راهنمایی شهر دلیجان
   ).1386، یمقام( داري وجود دارد معناآموزان رابطه  رشد خالقیت دانش

 خالقیت افزایش براي مسئله حل و فکري سازه فکري، بارش روش سه از یپژوهش در

 دختر و پسر جنس دو هر در فکري هزسا روش که داد نشان نتایج .شد استفاده آموزان دانش

 .)1379 ،يدیو رش یبهرام( است داشته مثبت تأثیر پسر، جنس در تنها فکري بارش روش و
 روي بر سینکتیکس و مسئله حل فکري، بارش هاي روش از ترکیبی سازي ایده روش اجراي

 خالقیت بر شیوه این آموزش تأثیر که داد نشان متوسطه،  دوره دوم پایه آموزان دانش

 خالقیت میزان بر يفکر بارش فن اثر یبررس ).1382، ينظر( است بوده مثبت آموزان دانش

 پسر و دختر جنس دو هر بر فن این رسیدکه نتیجه این به راهنمایی سوم سال آموزان دانش
 و همکاران، گنجی( نشد گزارش دوجنس بین تفاوتیش، پژوه این در اما ،دارد مثبتتأثیر

1384.(   
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 مورد در( سینکتیکس فن اجراي تأثیر مورد در ششم کالس آموزان دانش روي مطالعه بر

 در آموزشی فن این مثبت اثرگذاري از حاکی آنان، خالقیت میزان بر) زندگی علم درس

 ،خالقیت پرورش موضوع با يگریپژوهش د .)2008، 1نگیپالتاس( بود سنتی هاي روش برابر
 اسکمپر فن از تحقیق این در شد؛ انجام هشتم و چهارم هاي کالس آموزان دانش روي بر

   .)1996، 2وستبرگ( دیگرد ارزیابی مثبت پژوهش این نتایج گردید، استفاده
 شرفتیخالق، پ عملکرد بر دهید آموزش مادران نشان داده است که يگرید قاتیتحق«

 دانش هم شامل تأثیر نیا و اند داشته سزاه ب يتأثیر آموزان دانش یرشد شناخت و یلیتحص

  ).2002 ،3پارادو( »است بوده رمستعدیغ هم و مستعد آموزان
 یدبستان شیکودك پ 26ن یوالد يبر رو يا در مطالعه .م 2001 در سال و همکارن 4استفانز

 یاجتماع يها ، خودپنداره مثبت و مهارتینانین کودکان خالق به خود اطمینشان داد که والد
  ). 1386، يالبرز(و کنترل هستند  يرین مخالف سختگین والدیا. شوند یفرزندان خود منجر م

در یک مطالعه تحقیقی در شهر سیدنی استرالیا مشاهده شد که عزت نفس باال موجب 
در عین حال این نتیجه ارتباط که آموزان شده  افزایش یادگیري و پیشرفت تحصیلی در دانش

همچنین دانش آموزان داراي عزت نفس باال مشارکت بیشتري . داري با خالقیت آنان دارد معنا
شان زیادتر  شناسی و همکاري و حس وظیفه رسه دارندهاي اجتماعی خارج از مد در فعالیت
اسمیت و (البته ارتباط عزت نفس و خالقیت پسران، قوي تر از دختران بوده است  ،بوده است

  ).2001،  5هال
 .کنندگان بروز خالقیت کودکان هستند ترین حمایت مادران از مهم عطف به مطالب فوق،

کودکان به  تیخالقهاي به عمل آمده در مورد  بررسیدهد که  یقات نشان میتحقن وجود یبا ا
 تأثیر یدر پژوهش حاضر، به بررس محقق لذا. بوده است کودك آموزشطور عمده در زمینه 

                                                 
1. Paltasingh 
2. Westberg 
3. Parado 
4. Stephens  
5. Smith & Hall 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 

95  
 

 
ی 
ررس
ب

ش
فزای
بر ا

ن 
ادرا
ی م
روه
ش گ
موز
ر آ
تأثی

...  

ل رفتار متقابل یبر روش تحل تأکیدت کودکان، با یش خالقیمادران بر افزا یآموزش گروه
ق، ین تحقیمحقق از آن جهت صورت گرفت که در ا ياز سو هین نظریانتخاب ا. پرداخته است

. ت کودك اشاره داردیمادر و کودك بر خالق یعوامل ارتباط تأثیرل رفتار متقابل به یه تحلینظر
 زین و تحقیق مشابهی است شایان توجه است که چنین تحقیقی تا به حال در ایران صورت نگرفته

تواند خالء موجود در این زمینه را پر  تحقیق می این. یافت نشده است در تحقیقات خارجی
با توجه به اهمیتی که وجود کودکان  همچنین. علم در این حیطه بپردازد نماید و به گسترش

اي، آموزشی و پژوهشی  مشاوره توان در مراکز از نتایج این تحقیق می خالق براي جامعه دارد،
  .مربوط به کودکان و مادران بهره برد

  شپژوهروش 
جامعه . باشد پس آزمون می -پژوهش حاضر تحقیق کمی از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون

هاي آموزشی مراکز  این مادران، در کالس. آموزان مقطع ابتدایی بودند آماري، مادران دانش
از بین جامعه . سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران شرکت داشتند 5و  2فرهنگی مناطق 

نفر با در نظر گرفتن امکان افت، به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماري  40آماري تحقیق 
این افراد به . نفر ،حاضر به همکاري در تحقیق حاضر بودند 26از این میان . انتخاب شدند

سپس به عنوان پیش آزمون،  .نفره آزمایش و گواه جاي گرفتند 13گروه  2صورت تصادفی در 
آموزانی که مادران آنها به  رنس براي سنجش خالقیت دانشآزمون خالقیت تو "ب"از  فرم 

آموزانی که مادران  همچنین از همه دانش. عنوان نمونه آماري انتخاب شده بودند، استفاده شد
آزمایش گروه  مادرانسپس . ها حضور داشتند، مصاحبه بالینی نیز صورت گرفت آنها در گروه

طرح . شرکت کردند تحلیل رفتار متقابل به روشساعته آموزش گروهی 5/1جلسه  10 در
در روند جلسات از آموزش مبانی تحلیل رفتار . ارائه شده است 1مختصر جلسات در جدول 

این جلسات در . متقابل، بحث گروهی، ایفاي نقش و بررسی تکالیف خانوادگی استفاده شد
هاي  مادران آنها در گروه آموزانی که از کلیه دانش ،در پایان. اجرا گردید فرهنگسراي ابن سینا
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به عنوان پس آزمون آزمون خالقیت تورنس،  "ب"آزمایش و گواه شرکت کرده بودند، فرم 
حاصل در جهت بررسی هدف  نتایجسرانجام . مصاحبه بالینی نیز انجام گرفت و شدگرفته 
  .شدندمقایسه  یکدیگر با تحقیق

  طرح جلسات آموزشی .1جدول 
  موارد آموزشی  جلسه

  اول
این حاالت بر اساس مبانی رویکرد  و کنشی اريتحلیل ساخت ،"حاالت من"شرح عناصر خالقیت ، آموزش

  تحلیل رفتار متقابل
  هاي ارتباطی مادران با کودکان خالق و روشکودك  ،مادربررسی تبادالت بین   دوم

  سوم
خالقیت آن بر  تأثیر متقابل و از دیدگاه تحلیل رفتار دهی زمان مادر با کودك سازمانهاي  آموزش انواع روش

  کودك

  چهارم
هاي ارائه  و روش اقتصاد نوازش ي مثبت و منفی و شرطی و غیرشرطی مادر به کودك،ها انواع نوازشآموزش 

  ها به کودکان خالق نوازش
  کودك بر خالقیتها توسط مادر  انتخاب این وضعیت تأثیرهاي زندگی و  وضعیتبررسی   پنجم
  کودكدر کاهش خالقیت هاي اصیل و تخریبی مادر  بررسی احساس  ششم
  برنده مادران و ارتباط آنها با خالقیت کودك پیشهاي  انواع پیامتوضیح   هفتم
  ان و ارتباط آنها با خالقیت کودكهاي بازدارنده مادر پیامبررسی انواع   هشتم

  نهم
هاي روانی منجر شونده به کاهش  هاي گروهی و ایفاي نقش آلودگی هاي بالغ مادران، بحث بررسی آلودگی

  کودكخالقیت 

  دهم
منجر شونده به افزایش  "بالغانه"هاي گروهی و ایفاي نقش رفتارهاي  مادران، بحث "بالغانه"هاي  بررسی رفتار

  کودكخالقیت 

   :ابزار 
 دلیل. باشد آزمون خالقیت تورنس می "ب"پژوهش، فرم ابزار اندازه گیري در این 

 این. پژوهش بود در آن مناسب پایایی و اعتبار و کارایی خالقیت تورنس، آزمون انتخاب

آزمون  .است گرفته قرار استفاده مورد تربیتی هاي گیري واندازه ها پژوهش مکرراً در آزمون
 به 1375 سال در کرمی و توسط تهیه توسط تورنس. م 1960که در سال  خالقیت تورنس

 تصویري شکل، فرم به نمره گذاري دستورالعمل اجرا و داراي است، شده ترجمه فارسی
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آزمون  "ب"فرم. باشد تا کارشناسی ارشد مناسب می کودکستان از استفاده براي و است
 در .باشد مییا تصویري  ترسیمی نوع از عمدتاً است که هایی پاسخ نیازمند تورنس خالقیت

را انتخاب  عنوانی اند کشیده که تصاویري براي شود که می ها خواسته از آزمودنی آزمون این
  ).1383دائمی،(شود  گذاري تورنس استفاده می گذاري از دفترچه راهنماي نمره براي نمره .کنند
 سنجیده بین و پیش همزمان سازه، محتوا، اعتبار قسمت در آزمون خالقیت تورنس اعتبار«

 نمرات بین 99/0تا  86/0 دادن نمره پایایی سطح در را آزمون این تورنس پایایی. است شده

 پایایی، ضرایبزمینه  در. است کرده گزارش و تعلیم ندیده دیده تعلیم دهندگان نمره

گزارش  83/0و کل آزمون  78/0پذیري  ، انعطاف59/0، ابتکار 82/0بازآزمایی براي سیالی 
اجرا  آموز دانش 48 بازآزمایی بر روي شیوه ایرانی، نمونه در« ).1974 تورنس،( »شده است

 90/0 و در بسط 81/0، انعطاف پذیري 74/0، ابتکار 78/0سیالی  بازآزمایی در ضرایب .گردید
  ).1373پیر خائفی، ( »به دست آمده است

  :ها یافته
  . ها استفاده شد در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی براي تحلیل داده

  ها توزیع فراوانی سنی و تحصیلی آزمودنی .2جدول 

  

  گروه

  

  تعداد

  سن  سطح تحصیالت

  کارشناسی  دیپلم
کارشناسی 

  ارشد
29-20  39-30  49-40  

  1  6  6  3  6  4  13  گروه گواه
  1  7  5  2  6  5  13  گروه آزمایش

  2  13  11  5  12  9  26  کل
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از نظر سطح ) در کل گروه ها(، بیشترین فراوانی در نمونه 2بر اساس داده هاي جدول 
  .سال بود 30-39تحصیالت، متعلق به دارندگان مدرك کارشناسی و از نظر سنی، 

  سیالی  مؤلفهآمار توصیفی  .3جدول
  گروه

میانگین 
  آزمون پیش

انحراف معیار 
  آزمون پیش

میانگین 
  آزمون پس

انحراف معیار 
  آزمون پس

  تعداد

  13  275/1  600/7  269/1  500/7  گروه گواه
  13  368/1  200/7  114/1  900/4  گروه آزمایش

  26  321/1  400/7  191/1  200/5  کل

  بسط مؤلفهآمار توصیفی  .4جدول
  گروه

میانگین 
  آزمون پیش

انحراف معیار 
  آزمون پیش

میانگین 
  آزمون پس

انحراف معیار 
  آزمون پس

  تعداد

  3  214/1  830/6  230/1  850/6  گروه گواه

  13  368/1  900/6  282/1  700/4  گروه آزمایش

  26  291/1  865/6  256/1  775/5  کل

هاي گواه و  هاي سیالی و بسط را، در گروه مؤلفههاي آمار توصیفی  شاخص 4و  3جداول 
انحراف معیار نمرات و تعداد  هاي این جداول شامل میانگین و داده. دهند آزمایش نشان می

  .باشد آزمون می آزمون و پس اعضاي هر گروه در پیش
  انعطاف پذیري مؤلفهآمار توصیفی  .5جدول

  گروه
میانگین 

  آزمون پیش
انحراف معیار 

  آزمون پیش
میانگین 

  آزمون پس
انحراف معیار 

  آزمون پس
  تعداد

  13  164/1  500/5  135/1  400/6  گروه گواه
  13  367/1  700/8  243/1  700/6  گروه آزمایش

  26  265/1  200/7  189/1  550/6  کل
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  ابتکار مؤلفهآمار توصیفی  .6جدول 
  گروه

میانگین 
  آزمون پیش

انحراف معیار 
  آزمون پیش

میانگین 
  آزمون پس

انحراف معیار 
  آزمون پس

  تعداد

  13  149/1  900/5  128/1  800/5  گروه گواه
  13  296/1  100/7  243/1  200/6  گروه آزمایش

  26  222/1  500/6  185/1  000/6  کل

پذیري و ابتکار را، در  هاي انعطاف مؤلفههاي آمار توصیفی  شاخص 6و  5جداول 
هاي این جداول شامل میانگین و انحراف معیار  داده. دهند هاي گواه و آزمایش نشان می گروه

  .باشد میآزمون  آزمون و پس نمرات و تعداد اعضاي هر گروه در پیش
آزمون و تعدیل اثر  آزمون و پس به دلیل استفاده از آزمون خالقیت تورنس در پیش

ها، آمار استنباطی به کار رفته در این تحقیق روش تحلیل کواریانس  آزمون بر آزمودنی پیش
  . باشد می

  ها آزمون لوین براي برابري واریانس .7 جدول
  F  درجه آزادي Sig عناصر خالقیت

  827/0  1  087/0  سیالی
  676/0  1  074/0  بسط

  795/0  1  078/0  انعطاف پذیري
  655/0  1  069/0  ابتکار

درصد اطمینان  95داري آنها با  معنامحاسبه شده و سطوح  F، با توجه به مقادیر  7در جدول 
بنابراین شرط برابري . داري وجود ندارد معناها تفاوت  توان قضاوت کرد که بین واریانس می

  .ها برقرار است واریانس
  
  
  
  

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

 ،
 1

ن 
ستا
،تاب

91  

100 
 

  ها اثرات بین آزمودنی . 8جدول 
  عناصر خالقیت

ضریب 
  اتا

  درجه آزادي  جمع مربعات  مربع میانگین  F  داري معناسطح 

  1  451/35  726/17  550/15  000/0  545/0  سیالی
  1  575/12  288/6  908/6  040/0  347/0  بسط

  1  520/16  56/8  470/12  030/0  435/0  انعطاف پذیري
  1  463/38  448/19  705/16  040/0  586/0  ابتکار

دهد که فرضیه بین  نشان می 8جدول P  >05/0و سطوح معناداري  Fبا توجه به مقادیر 
  .ها پرداخت توان به مقایسه گروه شود و می پذیرفته می مؤلفهها در مورد هر چهار  گروه

  هاي آزمایش و گواه مقایسه گروه .9جدول 
  داري معناسطح   اختالف استاندارد  اختالف میانگین   عناصر خالقیت

  010/0  478/0  447/2  سیالی
  030/0  432/0  346/1  بسط

  030/0  460/0  147/2  انعطاف پذیري
  040/0  427/0  400/1  ابتکار

درصد اطمینان، بین نمرات  99با  توان نتیجه گرفت که می 9هاي جدول  با توجه به داده
دار وجود  معناسیالی پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت  مؤلفه
  .دارد

آزمون و  ابتکار پیش ،پذیري هاي بسط، انعطاف مؤلفهدرصد اطمینان، بین نمرات  95با 
  .دار وجود دارد معناآزمون در گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت  پس

   يریجه گیبحث و نت
افزایش  اي استفاده شده بر دهنده اثرمثبت در روش مداخله نشاننتایج پژوهش حاضر 

دهند که  هاي بالینی پژوهش حاضر نشان می هاي آماري و مصاحبه یافته. خالقیت کودکان است
هایی که مادران  پذیري و ابتکار در گروه خالقیت کودکان در چهار مؤلفه سیالی، بسط، انعطاف
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بنابراین نتایج . اند، افزایش یافته است ر متقابل  قرار گرفتهآنها تحت آموزش گروهی تحلیل رفتا
دهند که آموزش گروهی مادران به روش تحلیل رفتار متقابل بر  پژوهش حاضر نشان می

نتیجه این تحقیق، مکمل تحقیقاتی است که در زمینه . است مؤثرافزایش خالقیت کودکان 
ها با نتایج حاصل از مطالعات ویدوسن  تهاین یاف. اند افزایش خالقیت کودکان صورت گرفته

 کوري، )2001(، استفانز )2001(، تودر )2002(، ریان و دسی )2002(، پارادو )2011(
) 1381(و سیف ) 1373(، کفایت )1385(،  فرهنگی )1386(، مقامی )1386(، مومنی )2000(

  . همخوان است
در این . براي داشتن کودکی خالق، الزم است به ارتباط مادر و کودك پرداخته شود

هاي کالمی و غیرکالمی  پیام. کند ارتباط، الگوهاي تبادلی مادر و کودك نقش مهمی را ایفا می
. تواند برانگیزاننده و یا بازدارنده خالقیت کودك باشد شود می که بین مادر و کودك مبادله می

. دهد را کاهش می» کودك«هاي سوق دهنده و بازدارنده، خالقیت  ها و پیام ا سرزنشب» والد«
دهد، به جاي سرزنش، نیاز  خالق است و زمانی که از خود خالقیت نشان می» کودك طبیعی«

در پژوهش حاضر، مادرانی که تحت آموزش . به انتقاد سازنده و در عین حال تشویق شدن دارد
قرار گرفتند، آموختند که چگونه به جاي سرزنش کودك، از او انتقاد تحلیل رفتار متقابل  

این روش باعث . سازنده کنند و همچنین توجه و نوارش مثبت را به موقع، به کودك بدهند
آزاد » کودك«در چنین ارتباطی . گیري یک الگوي تبادلی جدید بین مادر و کودك شد شکل
ها و روابط متقاطع مادر و  تعارض ،اساس این الگوبر . که خالفیت خود را ابراز نماید است

در این الگوي تبادلی جدید، . کودك کاهش یافت و روابط سازنده و مکمل ایجاد گردید
را تقویت کردند و به این ترتیب، ترس » تو خوب هستی - من خوب هستم«مادران وضعیت 

با استفاده از روش هاي  هم چنین در تحقیق حاضر ،. کودك از ابراز خالقیت را کاهش دادند
خود را که سبب » والد«دهنده  هاي بازدارنده و سوق تحلیل نمایشنامه زندگی، مادران پیام

ها زمینه را براي افزایش  شوند، شناسایی کردند و با تغییر در این پیام کاهش خالقیت کودك می
تار متقابل، سرانجام در آموزش گروهی به روش تحلیل رف. خالقیت کودك فراهم آوردند
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توانستند الگوي خوبی از » بالغ«هاي  خود و کم کردن آلودگی» بالغ«مادران با ایجاد تغییرات در 
  . فردي خالق، براي کودکان باشند

الزم به ذکر است که به علت عدم همکاري مدیران سایر مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی 
استفاده نمود و با توجه به اینکه نمونه گیري در دسترس  هنري شهرداري تهران، محقق از نمونه

، تعمیم نتایج به کل  اند، به علت کمی تعداد نمونه نفر بوده 26انتخاب شده در این پژوهش
شود، محققین  در راستاي پژوهش حاضر پیشنهاد می. کودکان شهر تهران خالی از اشکال نیست

ي کودکان و والدین را بر افزایش همزمان مشاوره به روش تحلیل رفتار متقابل برا تأثیربعدي 
توانند از نمونه گیري تصادفی استفاده کنند و  پژوهشگران می. خالقیت کودکان بررسی نمایند

  . هاي سنی دیگر از جمله نوجوانان تکرار کنند تحقیق حاضر را براي گروه

  منابع
و  اولیاء انجمن انتشارات: تهران .نوجوان و کودك تربیت و شناسی روان). 1372. (افروز، غالمعلی

  .مربیان
به  یکردکودکان با رو یتدر مدل خالق یزشیانگ يباورها يواسطه گر تببین). 1386. (البرزي، محبوبه

پایان نامه . ابتداییدر دانش آموزان مقطع  ياسناد يو باورها يمدرسه ا یزشی،انگ يمتغبرها
  .دکتري، دانشگاه شیراز

  .نشر البرز: تهران  ).1370( .ترجمه مهدي قراچه داغی. گوئید بعد از سالم چه می. برن، اریک
  .نشر فاخته: تهران).1373(. ترجمه اسماعیل فصیح. رفتار متقابل تحلیل. برن، اریک

در دانش  خالقیت پرورش روش هاي مقایسه اي بررسی ).1379. (رضوان رشیدي، و فاطمه بهرامی،
استان  پرورش و آموزش کل اداره تحقیقات واحد :اصفهان. ناصفها شهر ابتداي دوره آموزان
  .اصفهان

. ترجمه یحیی سید محمدي). 1383( .درمانیروان  هاي نظریه. نورکراس، جان و پروچسکا، جیمز
  .انتشارات رشد: تهران
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 دوم مقطع پسر آموزان دانش بین در خالقیت و هوش رابطه بررسی). 1373. (پیر خائفی، علیرضا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد .تهران شهر هاي نظري دبیرستان

  .دانشگاه عالمه طباطبایی
انتشارات : تهران ).1382( .ترجمه بهمن دادگستر. جدید خویشتن. ساوري، لوییس جیمز، موریل و
  . روشندالن

انتشارات آستان : مشهد. ماهیت خالقیت و شیوه هاي پرورش آن). 1378. (حسینی، افضل السادات
  .قدس

 علوم هاي ازهفصلنامه ت .هنجاریابی آزمون خالقیت تورنس). 1383. (مقیمی، فاطمه دائمی، حمیدرضا و
  . 8-1): 6( 3 شناختی
  .ققنوس: تهران ). 1380( .ترجمه مهشید یاسائی. تشویق خالقیت و تخیل در کودکان. دافی، برنادت

خالقیت دانش آموزان با نگرش هاي فرزند پروري والدین در  بررسی  رابطه). 1388. (رمضانی، عباس 
پایان نامه کارشناسی . مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر ارومیه

  .ارشد، دانشگاه ارومیه
  . آگاه: تهران. پرورشی روانشناسی .)1386. (علی اکبر سیف،
 تعامل بهبود بر والدین به انسانی روابط گروهی آموزش بخشی اثر بررسی ).1381. (فاطمه سیف،

 ارشد، کارشناسی نامه پایان. تهران یک منطقه پسرانه دبستان ساله10-12فرزندان پسر   با آنان
  .ياسالمی واحد تهران مرکز آزاد دانشگاه

مرکز نشر : تهران. درمانیمشاوره و روان  هاي نظریه). 1380. (شفیع آبادي، عبداله؛ ناصري، غالمرضا
  .دانشگاهی

مرکز نشر : تهران ).1368( .ترجمه محمود میناکاري ).هوش یزکودکان ت(سرآمدها . میشوون، ر
  .دانشگاهی
): 2(2 روانشناختی هايپژوهش . خالقیت و شیوه اي نو در اندازه گیري آن). 1372. (عابدي، جمال

46-54 .  
هاي درمانگري گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوهتاثیر روان ). 1385. ( فرهنگی، فرهنگ

  .62-41):2( 7 دانشگاه مشهد روانشناسیو  تربیتیمطالعات . رویارویی با استرس نوجوانان
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  .انتشارات رضایی: تهران ).1388( .ترجمه مهدي نورانی. کودکیدر  خالقیتپرورش . کرفت، آنا
 یرو رابطه اخ یتبا خالق يفرزند پرور يها و نگرش ها یوهارتباط ش یبررس .)1373. (محمد ،کفایت

پایان نامه کارشناسی  .پسرانه اهواز یرستانهايدانش آموزان سال اول دب یلیتحص یشرفتباهوش و پ
   . دانشگاه شهید چمران اهواز ،ارشد
افزایش  در مغزي بارش روش اثر ).1384. (مالک میرهاشمی، حسن؛ حمزه؛ پاشا شریفی، گنجی،

  . 89-112، 21 تربیت و تعلیم فصلنامه. آموزان خالقیت دانش
 نشر :تهران). 1390(. مهشید یاسایی ترجمه. کودك شخصیت و رشد. همکاران و پاول هنري ماسن،

  .مرکز
محور بر افزایش خالقیت دانش آموزان پایه  مسئلهروش آموزش  تأثیر). 1386. (مقامی، حمید رضا

  .183-165): 9( 3 روانشناسی و علوم تربیتی .دوم راهنمایی شهر دلیجان
  .انتشارات رسا: تهران). 1383(. ترجمه مهرداد فیروزبخت. رفتار متقابل تحلیلبا  موفقیت. منینگر، جات
برن بر  اي محاورهارتباط  تحلیل رویکردمادران با  گروهیدرمان  اثربخشی). 1386( .مومنی، مریم
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