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اثربخشی آموزش خالقیت بر خالقیت و عزت

اثربخشی آموزش خالقیت بر خالقیت و عزتنفس دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی
ﻟﯿﻼ اﻓﻀﻠﯽ

1

ﺳﻤﯿﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

2

ﭼﮑﯿﺪه:
ﻫﺪف :ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻋﺰتﻧﻔﺲ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ،
اﺟﺮاﺷﺪه اﺳﺖ .روش :ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  523ﻧﻔﺮ ) 63ﻧﻔﺮ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و 63ﻧﻔﺮ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل( از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .روش ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶآزﻣﻮن -ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ

ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺰتﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ ) (5361و آزﻣﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻮرﻧﺲ ) (5363ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊآوريﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از آزﻣﻮن ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ و

ﻋﺰتﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دارد.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى :آﻣﻮزش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻣﻌﻨﺎدار اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﻟﯽ ،اﺑﺘﮑﺎر و ﺑﺴﻂ در اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ،رﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :آﻣﻮزش ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻋﺰتﻧﻔﺲ.
مقدمه:
را دا شاای بنیادی برای هررو ه
امروزه صاااحب ظران،
1
5
تغییر و وآوری میدا ند .به تعبیر ریهامر و برولین ا )5333خلق
ایدههای و و تولیدات ابتکاری از ویژریهای شااناختی ا سااانها
ا ست .با چنین گاهی خالقیت عاملی مهم در شتاب بخ شیدن به
وآوریهای علمی و فناورا ه بشر تعبیر شده است .مطالعات موجود
یز شان میدهند که مرکز ثقل حرکات وین در آینده را خالقیت
و میزان بهرهریری از این فرآورده ت شکیل میدهد .براین ا ساس،
یکی از چالشهای جدّی و قابلپیشبینی بشاار در آینده مساائله
میزان بهرهریری از ذهنها و شخ صیتهای خالق در حوزههای
مختلف علمی ،پژوهشی ،فناورا ه و بهداشتی است اجفری2330 ،6؛
ریهامر و برولین5333 ،؛ لچ2335 ،1؛ قاسمزاده.)5013 ،
خالقیت موهبتی الهی و همگا ی ا ست که ظهور آن م ستلزم
پرورش است .توجه به رسترش و توسعهی این توا ایی با توجه به
سرعت شگرف علم ،امری ضروری و حیاتی ا ست؛ اما ب سیاری از
مواقع ،وجود موا ع مختلفی مساایر رشااد این توا ایی با ارزش را
م سدود میکند .برر سی جنبههای مختلف فکر ،شیوههای فعال و
خالقیت0

خالق کردن تفکر ،تقویت قدرت قد و درک دقیق و واقعبینا ه ،از
مو ضوعات مهمی ا ست که ا سانها برای ک شف حقیقت و پیروی
از آن باید بیاموز د و بهکارریر د اشااریعتمداری .)5082 ،برخالف
ت صور عموم مردم ،هوش و خالقیت رابطه ضعیفی دار د اریگنارد
8و همکارا ش.)2351 ،
تور س 3ا )5363آموزشوپرورش سااانتی را از موا ع پیشااارفت
خالقیت دا سته و معتقد است روشهای مورداستفاده در این ظام،
توا ایی خالقیت کودکان و وجوا ان را ابود میساااازد ،ساااایر
پژوهشگران یز در این زمینه اتفاق ظر دار د.
خالقیت میتوا د شاااکلهای زیادی مثل ظریه ،داساااتان،
ساامفو ی ،شااعر و یا هر مورد دیگری داشااته باشااد و در زمره
مهمترین و فراریرترین ف عال یت های ا ساااان به شااا مار آ ید
اآمابیل ،)2333،53که دارای سااطوح اجتماعی و فردی میباشااد
اسااایکز تمیهالی .)2333 ،55رروهی از محققان بر قش عوامل
اجت ماعی تأک ید موده و عوا مل زمی نهای را در بروز آن مؤثر
میدا سااتند اساایکز تمیهالی .)2333 ،در سااطحی شااخصاایتر،
خالقیت اغلب بهعنوان شااا ی از سااالمت ذهنی و عاطفی تلقی

 .5دا شجوی دکتری روا شناسی تربیتی ،دا شگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،باشگاه پژوهشگران جوان و خبگان اسالمشهر ،تهران ،ایران
 .2رروه روا شناسی ،دا شکده علوم تربیتی و روا شناسی ،واحد اسالمشهر ،دا شگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران
دریافت مقاله 5035/38/31 :تاریخ پذیرش مقاله5031/5/5 :
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میشاااود اآ ماب یل .)2333،همچنین ،ا واع در مان های هنری و
موساایقایی پدید آمده اساات که از رهگذر ابراز خالقیت درو ی،
موجب بهبود سازراری روا ی و رشد شدها د اسیمو تون.)2336،5
از آنجاکه هدف اصاالی هر ظام آموزشاای ،ایجاد تغییرات
مطلوب در رفتار فراریران اساات ،بنابراین ظامهای آموزشاای باید
به جای ا تقال معلومات و محفوظات به شاااارردان ،به پرورش
خالقیت در فراریران بپرداز د و آنها را برای ز دری آینده ،آماده
ساااز د .امروزه اتفاق ظر بر این اساات که خالقیت ،قابلآموزش و
تمرین ا ست ،یعنی افراد میتوا ند با تمرین مهارتهایی ،خالقیت
خویش را افزایش دهند .ب سیاری از صاحب ظران اعتقاد دار د که
خالقیت ،تیجهی یادریریهای فرد در خا ه اسااات اایلینگورث،
5336؛ ترجمه وابی ژاد .)5082 ،همچنین ،کافمن و اشاااتر برگ2
ا )2353برای پرورش افراد خالق و بروز ا یده های تازه بر قش
حمایتکننده فضاااهای آموزشاای و محیط اجتماعی تأکید دار د .با
توجه به مطالب مطرح شده ،خالقیت وعی توا ایی ا ست که تحت
تأثیر عوامل مختلف فردی و اجتماعی اسااات و در این میان
ویژریهای فردی یز تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی ما ند
مدر سه ،کالس درس و جوّ حاکم بر آن ا ست؛ پس میتوان رفت
عوامل اجتماعی در خالقیت قش کلیدی دار د.
امروزه در جر یان آموزش ،به جای رویکرد آموزش مبتنی بر
حافظه ،رویکرد مساائلهمداری و مشااکلرشااایی مورد توجه قرار
ررفته ا ست .رویکرد اخیر ،در صدد تربیت ا سا ی با ظرفیتهای
الزم ،برای برخورد با جهان مبهم و د شوار فردا ا ست .این جهان
پیچیدهای که ما در آن ز دری میکنیم به ساارعت در حال تغییر
ا ست و در این زمان ،وآوری ،کلیدی ا ست که امکان مواجهه با
م شکالت ،تطبیق و در هایت موفقیت را برای ما فراهم می سازد.
در حل م سائل به شیوهی وآورا ه ،ا سان تمام توا ایی مغزی خود
را بهکار میریرد االمزدین و المزدین.)5086 ،0
"دا شآموزان خالق ،خصوصیاتی متفاوت از سایر همکالسیهای
خود دار د که باید مد ظر معلمین باشد .خصوصیاتی چون پی شرفت
اهمزمان سبت به سایرین ،عالیق متفاوت ،حسا سیت هیجا ی و
ک ماالت اخالقی" ادورین و کوین .)2333 ،5پژوهش های ا جام
شده در زمینهی آموزشدهی خالقیت ،بهطور عمده به این تیجه
رساایده اساات که خالقیت را میتوان آموزش و هم پرورش داد
اآمابیل2336 ،؛ به قل از قاساامزاده .)5086 ،از این میان توجه به
شاارایط و ساااختار کالس درس و روابط معلم و شاااررد بهعنوان

عوامل زمینهای مؤثر بر خالقیت موردتوجه قرارررفته ا ست ارایان
و دسی .)2352 ،1رویکرد خودتعیینرری به این مورد اشاره میکند
که چنانچه شاارایط زمینهای ارضاااءکننده یازهای روانشااناختی
دا شآموزان با شد ،در آن صورت زمینه برای بیان افکار و عقاید
خالق آماده اساات اریو .)2333 ،6لذا ،خالقیت یازمند بافتی برای
پیشارفت و غنیساازی تجارب اسات اکر)2333 ،1؛ بنابراین ظام
آموزش و پرورش در تربیت یروی ا سا ی خالق جایگاه خا صی
دارد .بدین سبب اغلب جوامع مدتهاست برای شناسایی کودکان
و وجوا ان خالق و اسااتفاده از شاایوههای آموزشاای خالق ،به
بر امهریزیهای جدی پرداختها د ااز قبیل بر امههای آموزشااای
 ،2338، 5333،2331 ،8NECCCEقل از کر فت و جفری،3
 .)2338در تیجه بدیهی به ظر میرسااد که موفقترین محیطهای
یادریری تأکید عمده خود را بر خالقیت در تدریس و ارتقا آن
رذاشتها د اکرفت.)2338 ،
به ظر میرسااد که آراء صاااحب ظران و یافتههای پژوهشاای
بیا گر این مطلب اساات که خالقیت ،بخش مهمی از آرمانهای
بیان شده در ا ستا داردهای تکنولوژی و سوادآموزی ا ست اوار ر و
مایزر .)2353 ،53دروس خالقیت باید دا شآموزان را تشااویق کند
که خارج از یک محدودهی اکادر) معیّن بیندیشااند و از ایدههای
بسته ادیواری) فاصله ریر د اما باید پیش از آن ،اعتمادبه فس الزم
برای پذیرش دای خالقیت به دا شآموزان داده شود و معلمان یز
باید این اعتمادبه فس را دا شتهبا شند که میتوا ند خارج از ف ضای
کالس ،در رسترهی خیال اوجریر د اال گ شاو.)2333 ،55
یکی از مباحث مهم در امر بهداشاات روا ی که ارتباط مهمی با
خالق یت و ویژری های شاااخصااایتی مرتبط با افراد خالق دارد،
عزت فس یا همان خودبزررواری میبا شد که یکی از خ صو صیات
مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل میدهد و بهطور حتم
روی سایر جنبههای شخصی ا سان اثر میرذارد و کمبود یا فقدان
آن باعث عدم ر شد سایر جنبههای شخ صیت یا اموزو ی آنها
خواهد شد و حتی ممکن است پایهرذار بیماریهای روا ی رو ارون
ما ند افسااردری ،کمرویی ،پرخاشااگری و ترس شااود ابیابا گرد،
.)5010
بر همین ا ساس ،عزت فس از د ستهی مفاهیمی ا ست که در
چند دههی اخیر مورد توجه بسیاری از روان شناسان و پژوهشگران
قرارررفته اساات ،اما قدمت تاریخی این موضااوع در مباحثی که
علماء و فال سفه تعلیم و تربیت در رذ شته دا شتها د یز به چ شم
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اثربخشی آموزش خالقیت بر خالقیت و

میخورد .عزت فس 5عبارت اساات از ارزشاای که اطالعات درون
خودپنداره ،برای فرد دارد و از اعتقادات فرد در مورد تمام صفات و
ویژریهای که در او ه ست ،ا شی می شود ابیابا گرد .)5085 ،در
طول صد سال رذ شته یز ب سیاری از روان شنا سان این ظر را
پذیرفتها د که ا سان به عزت فس یاز دارد اطارن هور ی)5301 ،
رو شی را که افراد تالش میکنند بهوا سطه آن یک ت صور مطلوب
از خود به دست آور د و از آن محافظت و دفاع مایند ،را موردبحث
قرار داده اساات .فر چ 2ا )5368از عزت فس بهعنوان یک سااپر
فرهنگی در مقابل ا ضطراب ام میبر د .همچنین ،به ظر میر سد
عزت فس عالوه بر اینکه جزئی از سااالمت روان اساات با عملکرد
در ف ضای آموز شی ،تفکر خالق ،تفکر قادا ه ارتباط دارد .محققین
بساایاری بهوجود رابطهی میان عزت فس و تولید ایدههای تازه در
مدرسه پیبردها د اپوپ ،0ترجمهی تجلی.)5081 ،
کوپرا سمیت 5ا )5361در تحقیق خود به این تیجه ر سید که
یادریر دران با عزت فس باال افرادی هساااتند که احسااااس
اعتمادبه فس ،اسااتعداد ،خالقیت و ابراز وجود میکنند و بهراحتی
تحت تأثیر عوامل محیطی قرار میریر د .افزایش عملکردهای
محیط آموز شگاهی ،افزایش تالش فرد در ک سب موفقیت ،تمایل
به داشتن سالمتی بهتر ،بوغ و خلق ایدهها ،لذت بردن از روابط با
دیگران ،پیشبینی سبت به موفقیتهای بعدی ،از شا ههای بارز
سطوح عزت فس باال در افراد است .لذا ،پژوهشهای ا جامشده در
سااراساار جهان ،عزت فس را یکی از عوامل مهم و اساااساای در
شااکوفایی ا سااانها میدا ند و از آنجاییکه سااطح عزت فس در
ساااالماات روحی و روا ی و تفکر خالق قش بسااازایی دارد،
روانشااناسااان در رشااتههای مختلف بر اهمیت عزت فس بساایار
تأکیددار د اولف ،1به قل از قراچهداغی .)5063 ،دا شتن عزت فس
سالم یک یاز ا سا سی ا سان ا ست و چیزی ا ست که ما پیو سته
برای رساایدن به آن تالش میکنیم ،بااینحال ،برخی دا شآموزان
هررز به خودا گارهای که بتوا ند با آن در محیط آموز شی اح ساس
آرامش و راحتی کنند ،میرسند و در عرصه تحصیل و حتی رستره
ز دری شان ،بر اثر تردیدهایی که سبت به خود و توا اییهای شان
دار د ،دسااتخوش اراحتی و عذاب میشااو د« .عزت فس ضااعیف
موجب می شود که یادریر ده خود واقعی را با شرمندری پنهان کند
و جلوههاای تادافعی از خود بروز دهاد و ماا ع از شاااکوفاایی
توا اییهایش شود».
در ظریات حوزه خالقیت ،توجه زیادی روی خود دا شآموزان
و اینکه ادراک یادریر ده درباره خود میتوا د روی تولید ایده ها و
ابتکارات آنها مؤثر با شد ،شده ا ست .آند سته از دا شآموزان که

درباره خود و توا اییهایشاااان با وعی گرش منفی مواجهها د ،از
دساااتیابی به مدارج عالی و همچنین زایش ا دیشاااه های تازه،
بازمیما ند .بااینوجود ،موفقیت و شک ست در عر صه تح صیل از
عمق تصااورات فردی ریشااه میریرد اشاایهان ،6به قل از رنجی،
.)5080
ازآن جا که م طال عه عزت فس در مدارس یک حوزه ساااب تاً
جدیدی اسااات ،اطالعات محدودی درباره عزت فس دا شآموزان
سااراساار کشااورمان وجود دارد .این مطالعه درباره وضااعیت کنو ی
عزت فس در دا شآموزان دختر دوره ابتدایی در سااال تحصاایلی
 5030-35ا تخابشاااده بررسااای روابط بین متغیرهای پژوهش
حاضاار ،ممکن اساات اطالعات مورد یاز معلمان و مدیران مدارس
برای بهبود تمرینهای کنو ی را فراهم بیاورد یا بر امههای جدیدی
را در مدارس مرتبط با ارز یابی و ای جاد خالق یت و عزت فس در
دا شآموزان بهوجود آور د .سااارا جام ،این مطالعه دا ش پایهای
معل مان و مدیرا ی را که تالش میکن ند تا موفق یت تحصااایلی
دا شآموزان را بهبود بخشند ،افزایش خواهد داد.
روش پژوهش:
جامعه آماری شااامل کلیه دا شآموزان دختر دوره ابتدایی آموزش و
پرورش شهرستان اسالمشهر هستند که از میان آنها ،دا شآموزان
پایههای دوم و چهارم دو مدر سه با روش مرحلهای از میان مدارس
مختلف شهرستان ا تخاب شد د.
در یک مدرساااه دا شآموزان پا یه دوم و در مدرساااه دیگر
دا شآموزان پایه چهارم تحت آموزش قرار ررفتند .در هر پایه ،یک
کالس بهعنوان رروه آز مایش و کالس دیگر بهعنوان رروه رواه
ا تخاب شد د.
تحقیق حاضااار با اساااتفاده از اجرای آزمایشااای دوره آموزش
خالقیت ،در میان دا شآموزان رروه مو ه صاااورت ررفتهاسااات.
بهدل یل اسااات فاده از روش مو هریری مرح لهای و عدم ام کان
تخ صیص ت صادفی افراد در رروههای آزمایش و کنترل که ا ساس
تحقیقات آزمایشی را تشکیل میدهد ،روش تحقیق در این پژوهش
از وع «شبه آزمایشی» میباشد اسرمد و همکاران.)5030 ،
ابزار پژوهش:
برای ا دازهریری عزت فس از پرسااشاانامه عزت فس ده سااؤالی
ساخته روز برگ 1ا )5361ا ستفاده شده ا ست .هرمزی ژاد ا)5083
روایی این پرساااشااانامه را برای دا شاااجویان دختر  3/15و برای
دا شااجویان پساار  3/13رزارش کرده اساات .ضااریب پایایی آن با
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کاردسااتی ،اجرای فعالیتهای مایشاای ،ایده پردازی رروهی و ...
میباشااد .در این جلسااات سااعی شااده اساات تا تخیل دا شآموزان
تقویت شود ،اعتمادبه فس دا ش آموزان بهمنظور ایدهپردازی و بیان
ا یده ها تقو یت شاااود ،تکن یک های خالق یت اعم از بارش فکری،
بزرگ مایی ،کوچک مایی ،وارو هساااازی ،ترکیب ،ارتباط اجباری،
تداعی و  ...یز ،در قالب تمرینهای مختلف آموزش داده شده است.
در هایت ،دادههای جمعآوری شده با ا ستفاده از تحلیل کوواریا س
موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرارررفته است.

ا ستفاده از روش آلفای کرو باخ  3/88و با ا ستفاده از روش تن صیف
 3/81رزارش شده است.
بهمنظور تکمیل پرسااشاانامه از ظرات دا شآموزان ،معلمان و
والدین ا ستفاده شده ا ست و میا گین ظرات سه فر ،بهعنوان مره
عزت فس دا شآموز در ظر ررفته شده است.
برای ا دازهریری خالقیت از آزمون تصااویری خالقیت تور س
استفاده شده است .این آزمون شامل سه تمرین تصویری میباشد
که در قالب ویژریهای سیالی ،ا عطاف ،ابتکار و بسط به ا دازهریری
قدرت خالق یت کودکان میپردازد .در این تمرین ها ،اشاااکالی در
اختیار دا شآموزان قرار میریرد تا آنها به تکمیل ت صاویر بپرداز د.
هر دا شآموز میتوا د ظرف مدت ده دقی قه برای هر تمرین ،به
تکمیل ت صاویر برا ساس تمایل و خالقیت خود بپردازد .در هایت ،بر
ا ساس معیارهای مرهرذاری که تو سط تور س پی شنهاد شده ،به
میزان خالقیت تصاویر مختلف مره داده میشود.
این آزمون تو سط احمدی طهور و همکاران در سال  5083در
ایران هنجاریابی شااده اساات .تایج ضااریب آلفای کرو باخ جهت
برآورد هم سا ی درو ی برای زیرمقیاسهای سیالی ،ا عطافپذیری،
ابتکار ،بسااط و مره کل ،به ترتیب  3/80 ،3/16 ،3/85 ،3/11و
 3/18بهد ست آمد .ثبات زما ی مقیاسها یز با ا ستفاده از ضریب
پایایی آزمون -باز آزمون و به فا صله  5هفته برر سی شد و دامنه
ضرایب از  3/15تا  3/13بهدست آمد.
آموزش خالقیت در قالب  52جلسااه  13دقیقهای شااامل ا جام
فعالیتهایی مثل داستان ویسی ،ا واع قاشی و تصویرسازی ،ساخت

یافتههای پژوهش:
در ابتدا بهمنظور بررسااای پیشفرض های تحلیل کوواریا س به
برر سی همگنی شیبهای ررر سیون پرداخته شده ا ست .مقدار F
بهدستآمده در بررسی اثر تعاملی پیشآزمون و رروه بر خالقیت و
عزت فس ،به ترتیب برابر  5/11و  2/35اسااات که هیچ یک در
سااطح  P≤3/31معنادار میباشااند؛ بنابراین ،میتوان رفت که اثر
تعاملی رروه اآزمایش و رواه) و پیشآزمون بر متغیرهای وابساااته
اخالقیت و عزت فس) معنادار یسااات و این امر منجر به موازی
بودن بردارهای مربوط به شیب رررسیون متغیر وابسته در دو متغیر
م ستقل ارروه) و متغیر ت صادفی کمکی اپیشآزمون) شده ا ست و
بدین ترتیب استفاده از آزمون تحلیل کوواریا س مجاز میباشد.

جدول  :1تحلیل کوواریانس بررسی اثر آموزش خالقیت بر رشد خالقیت
مشخصه آماری
منبع تغییرات
رروه

مجموع مجذورات

df

میا گین مجذورات

F

سطح معناداری

566/61

5

566/61

1/05

3/335

رروه در متغیر خالقیت معنادار میباشااد؛ بنابراین ،آموزش خالقیت
به دا شآموزان توا ساااته منجر به ارتقای معنادار خالقیت در این
رروه شود.

بررسی دادههای جمعآوری شده در خصوص تأثیر آموزش خالقیت
بر رشاااد خالق یت دا شآموزان ،شاااان مید هد که م قدار F
رزارششااده در سااطح  P≤3/35معنادار بوده و تفاوت میان دو

جدول  :2تحلیل کوواریانس بررسی اثر آموزش خالقیت بر رشد ابعاد خالقیت
مشخصه آماری
منبع تغییرات
سیالی
ا عطافپذیری
ابتکار
بسط

مجموع
مجذورات
535/31
55/25
11/63
13/83

df

میا گین مجذورات

F

سطح معناداری

5
5
5
5

535/31
55/25
11/63
13/83

3/83
2/56
6/06
8/13

3/335
3/51
3/32
3/335
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_______________________________________________________نفس
اثربخشی آموزش خالقیت بر خالقیت و عزت

مقدار  Fرزارششااده در ابعاد ساایالی ،ابتکار و بسااط در سااطح
 P≤3/35معنادار بوده و تفاوت میان دو رروه در این ابعاد معنادار
میباشااد؛ بنابراین میتوان رفت ،آموزش خالقیت به دا ش آموزان

منجر به ارتقای معنادار ابعاد سیالی ،ابتکار و بسط در این رروه شده
است .اما در بعد ا عطافپذیری ،رشد معناداری حاصل شدهاست.

جدول :3تحلیل کوواریانس بررسی اثر آموزش خالقیت بر رشد عزتنفس
مشخصه آماری
منبع تغییرات
رروه

مجموع
مجذورات
13/33

df

میا گین مجذورات

F

سطح معناداری

5

13/33

0/13

3/31

بحث و نتیجهگیری:
تایج برآمده از یافتههای این پژوهش با تایج بهدساااتآمده از
پژوهش های پاردو 5ا ،)2332اسااامیت ا ،)5338براتیان و بجا ی
ا )5032و زهرا 2و همکارا ش ا )2350مطابقت دارد .تایج بیا گر
این اسااات که آموزش خالقیت بر ساااازههای وابساااته پژوهش
اخالق یت و عزت فس) مؤثر اسااات .کساااا ی که به وعی با
یادریر دران در تماس ه ستند و در امر آموزش و پرورش کودکان
و وجوا ان دخیل هستند ،از برآیند تحقیقاتی از ایندست ،میتوا ند
در رشااد خالقیت دا شآموزان تأثیررذار باشااند .در زمینه آموزش
خالقیت ،پژوهشهای ب سیاری ا جامررفته ا ست و ازاینجهت که
کارهای صورتررفته ،آموز شی و در را ستای خالقیت بوده ،لذا با
این پژوهش همخوا ی دار د .ازجمله میتوان با تحقیقات ر زولی0
ا )5330و حسینی ا )5086و جها ی ا )5081همخوان دا ست .زیرا
در ه مهی تحقی قات از روش های بازی ،بارش مغزی ،ارت باط
اجباری ،تداعی تصویر ،پرورش قدرت تخیل ،برای آموزش خالقیت
بر روی رروههای سنی متفاوت ازجمله رروه کودکان پیشدبستا ی
و دا شآموزان مقاطع مختلف ا ستفاده شده ا ست .در این پژوهش
از روشهای بهکاربرده شده در پژوهشهای ذکرشده برای آموزش
ا ستفاده شده ،با این تفاوت که در پژوهشهای مذکور آموزشها یا
بر روی مربیان و یا معلمان ا جامررفته و متعاقباً ا تقال آن به
دا شآموز ،اما در این پژوهش مستقیم به دا شآموزان آموزش داده
شد و قش واسطهای معلّم یا والد که در پژوهشهای پیشین وجود

دا شته ،کنترل و بهاینترتیب قش برخی عوامل تهدیدکننده روایی
درو ی تحقیق ازبین رفته اساات .لذا ،تایج این پژوهش هم ما ند
پژوهش های ق بل ،تأثیر آموزش خالق یت بر افزایش خالق یت و
عزت فس را تأیید کرد.
طبق تایج بهدسااتآمده در پژوهش حاضاار ،آموزش خالقیت
میتوا د موجب افزایش خالقیت دا ش آموزان شود .براساس تایج
این مطالعه در این خ صوص میتوا یم با آموزش ،مؤلفههای ب سط،
ساایالی و اصااالت خالقیت را پرورش دهیم .مطلوب اساات ،این
آموزش از سالهای اول مدرسه آغاز شود .در این پژوهش باالترین
مقدار واریا س تبیین شده ،بهترتیب مربوط به مؤلفههای «ب سط»،
« سیالی»« ،ابتکار» ا ست .همچنین تفاوت مره دو رروه ،کنترل و
آزمایش در این مؤلفه معنادار ا ست و این امر به معنای اثربخ شی
آموزش خالقیاات بااه یااادریر ااده اساااات .درحااالیکااه از ظر
«ا عطافپذیری» تفاوت معناداری بین رروهها مشاااهده میشااود
این م سئله شا گر آن ا ست که آموزش خالقیت به دا شآموزان،
تأثیری بر مؤلفه ا عطافپذیری داشاااته اسااات .در تبیین تایج
بهدسااتآمده میتوان به دا شآموزان یاد داد که با گاهی تازه و
بدیع به د یای پیرامون خود بنگر د و از ا دیشااههای یکطرفه و
کلیشهای بپرهیز د و در حل مسائل ،خود را به یک راهحل محدود
کنند بلکه راههای متفاوتی را آزمایش و دقت خود را ساابت به
جزئیات ،بی شتر کنند .همچنین میتوان به دا شآموزان آموخت که
چگو ه از ا شیاء م ستعمل و دور ریختنی اطراف خود بهطور مفید و
ساز ده ا ستفاده و در جهت ساخت ا شیاء جدید اقدام مایند .طبق
تایج بهدساااتآمده میتوان به مدیران عرصاااههای آموزشااای
روش هایی را آمو خت که در بر ا مهریزی تربیتی خود در ج هت
تقویت یروهای ذهنی دا شآموزان تالش کنند و عالوه بر تفکر
همگرا به پرورش تفکر واررا اخالقیت) بپرداز د ،فضااا و امکا ات
فعاال ه و پویاتری را در محیط آموز شی و مدارس فراهم آور د و از
ایجاد شااارایط منفعال ه پرهیز کنند .زیرا ارر دا شآموزان روش

بررسی دادههای جمعآوری شده در خصوص تأثیر آموزش خالقیت
بر رشاااد عزت فس دا شآموزان ،شاااان مید هد که م قدار F
رزارششاااده در ساااطح  P≤3/35معنادار بوده و تفاوت میان دو
رروه در متغیر عزت فس مع نادار می باشااااد؛ ب نابراین ،آموزش
خالقیت به دا شآموزان توا سته منجر به ارتقای معنادار عزت فس
در این رروه شود.
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درساات ا دیشاایدن را در محیطهای آموزشاای اولیه بیاموز د ،این
اسلوب برای آنها درو ی خواهد شد .براین اساس شرایط مناسبی
برای یادریر دران فراهم خواهد شاااد که میتوا د برا گیزا نده
خالقیت در آنها باشد.
بخش دیگری از تایج شان میدهد ،آموزش خالقیت میتوا د
موجب افزایش عزت فس دا شآموزان شود .این تایج با یافتههای
سااموعی همسااو اساات .مطالعات شااان میدهد دا شآموزا ی که
خالقیاات مطلوبی اادار ااد ،عموم ااً دارای کمبود عزت فس و
بلندهمتیا د ارلدبرگ ،)5363 ،خود را قبول دار د اشااو و آلویس،
 )5360و احساااس فقدان شااایسااتگی تحصاایلی میکنند امور و
اشاامیتز .)5365 ،مطالعات دیگر یز بیا گر وجود همبسااتگی مثبت
بین آموزش خالقیت و سطوح باالی عزت فس است احسن زاده و
ایما ی .)5083 ،تحقیقات حاکی از آن اسااات ،که یادریر دران با
عزت فس باال خیلی با اعتمادتر از دا شآموزا ی هسااتند که دارای
عزت فس پایین می باشاااند و تالشهایشاااان آنها را بهساااوی
ایده های ابت کاری و در هایت موفقیت ساااوق میدهد ارارد ر،5
 .)5335همچنین ،سطوح باالیی از خالقیت و تفکرات خالق عاملی
برای دستیابی به احساس شایستگی و لیاقت است ادسی و رایان،
 .)2352ا تظارات باال موجب شااکلریری اهداف مشااکل و اهداف
مشاااکل به برا گیختن تمرکز و تالش های مداوم و متعاقب آن،
خالقیت میشاااود .در این راساااتا ،دا شآموزان با عزت فس باال
معموالً بیش از دا شآموزان دارای عزت فس پایین عهدهدار سوق
یافتن به ساامت این فرایند و تحقق خالقیت میشااو د احسااینی،
.)5086
خالقیت دارای سطوح اجتماعی و فردی میباشد و عوامل اجتماعی
در کالس درس بر رشد خالقیت دا ش آموزان موثر است
اسیکز تمیهالی .)2333 ،2در آموزش مهارتهای خالقیت بر قوا ینی
مثل حق همگا ی برای ایدهسازی ،با ارزش بودن همه ایدهها،
مما عت از قضاوت منطقی در زمینه ایدهیابی ،احترام به ایدههای
یکدیگر ،ارزشمند بودن ایدههای عجیب و حتی خندهدار و  ...می-
توا د عالوهبر کمک به رشد فعالیتهای شناختی برای ایدهیابی،
شرایط اجتماعی مناسبی را برای ابراز وجود و خالقیت فراهم می-
سازد.
در جریان آموزش مهارتهای خالقیت ،ساختار کالس به حوی
طراحی شده است که فعالیتهای دا ش آموزان براساس ا گیزه و
عالقه آنها و با هدف کسب مهارت و تبحر در ا جام امور صورت
میریرد .در این دوره بر محوریت عالقه و استعداد دا شآموزان در
ارائه تمرینها و فعالیتها توجه شده و همین امر ا گیزه آنها برای

ارائه بهترین عملکرد فارغ از جنبههای رقابتی را افزایش میدهد.
همین امر زمینه مناسبی برای رشد خالقیت ایجاد می ماید .دسی و
رایان 0ا )2352بر اثررذاری ساختار کالس بر خالقیت دا شآموزان
تاکید کرده و اتخاذ رویکرهای تبحری در ساختار کالس را بر رشد
خالقیت موثر میدا ند.
ضمن اینکه چنانچه شرایط محیطی ارضاءکننده یازهای روان-
شناختی دا شآموزان باشد ،در آن صورت زمینه برای بیان افکار و
عقاید خالق آماده است اریو.)2333 ،5
یکی از اصول مهم در آموزش مهارتهای خالقیت به دا ش آموزان،
تشویق خودمختاری آنهاست .حمایت از خودمختاری دا شآموز در
فضای آموزشی ،ا گیزش درو ی او را برای ارائه بهتر تکالیف و
تمرینها افزایش میدهد اکاپالن و آسور )2352 ،و همین ا گیزه
درو ی عامل مهمی در ارتقای خالقیت میباشد.
ح ما یت از خودمخ تاری و اساااتقالل دا شآموز ،از طریق ارا ئه
چالش ها و ا ت خاب ها ،بهحسااااب آوردن عالئق و ترجی حات
دا شآموزان ،تحریک کنجکاوی و شااناخت عالئق دا شآموزان
باعث افزایش ا گیزش درو ی و پرورش منابع ایجادکننده خالقیت
می رردد اریو .)2333 ،ساااخن پایا ی ،این که پژوهش علیرغم
داشاااتن محدودیتهایی همچون کوچک بودن مو ه و اجرا در
محدودۀ یک رشته علمی توا ست شان دهد که ذهن و شخصیت
با بر امهریزی منا سب قابل ارتقاء ا ست .بدون شک در این میان،
بر ا مه های آموزش خالق یت میتوا د در ارت قای مؤل فه های
آموزشاااگاهی مؤثر عمل کرده و امکان افزایش ظرفیت ذهن و
شخصیت را میافزایند.
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The effectiveness of creativity on creativity training and self-esteem of
elementary school students
Leila Afzali1
Somayeh Esmaili2

Abstract:
Aim: The aim of this study was to investigate the effect of Creativity training on creativity and
self-esteem of female students in primary school in Islamshahr.
Methods: For this purpose, 120 patients (60 cases and 60 controls) of elementary students were
selected by cluster sampling. In this study, Rosenberg Self-Esteem Scale (1965) and Visual
Creative Torrance (1969) is used. The collected data have been analyzed using ANCOVA.
Results: The results showed that Creativity training has a positive effect on students' creativity
and self-esteem. Training students' creativity to lead to a significant improvement of fluency,
originality and elaboration in this group. But in terms of flexibility, there has been a significant
growth.
Key words: Creativity training, Creativity and Self-esteem.
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