فصلنامه توانمندسازی کودکان ،سال  ،6شماره  ،)16( ،4زمستان 42- 54 ،1394
Journal of Empowering Children, Vol. 6, No. 4 (16), Winter 2015, 42-54

اثر بخشی آموزش خالقیت

بتر خالقیت

ز تفس ت

دا شآموزان دختر مقطع ابتدایی
لیال افضلی

1

کارشناس ارشدد روانشناسد تبیتتد  ،مددرس دانشدااه ززاد اسدیم وا دد
اسیمشهب ،یاشااه پژوهشابان جوان و نخباان اسیمشهب ،تهبان ،ایبان

سمیه اسماعیلی
کارشناس ارشدد تقیتیداآ زموزشد  ،مددرس دانشدااه ززاد اسدیم  ،وا دد
اسیمشهب ،تهبان

دریافت میاله1394/08/05 :

پذیبش نهای 1394/10/23 :

چکیده
پژوهش اضب یه منظور یبرس اثبیخش زموزش خیقتت یب خیقتت
و عزآنفس دانشزموزان دختب دوره ایتدای اسیمشهب ،اجباء
شدهاست .یبای این منظور  120نفب ( 60نفب گبوه ززمایش و  60نفب
گبوه کنتبل) از دانش زموزان میطع ایتدای یه روش نمونه گتبی
خوشهای انتخاب شدند .روش پژوهش پتش ززمون -پس ززمون یا
گبوه کنتبل است .ایزارهای مورد استفاده در این پژوهش ،پبسشنامه
عزآنفس روزنببگ ( )1965و ززمون تصویبی خیقتت تورنس
( )1969م یاشند .داده های جمع زوری شده یا استفاده از ززمون
کوواریانس مورد تجزیه و تقلتل قبار گبفتهاند .نتایج پژوهش نشان
داد که زموزش خیقتت تأثتب مثبت یب خیقتت و عزآ نفس دانش
زموزان دارد .زموزش خیقتت یه دانش زموزان منجب یه ارتیای معنادار
ایعاد ستال  ،ایتکار و یسط در این گبوه شده است .اما در یعد انعطاف
پذیبی ،رشد معناداری اصل نشده است.
کلیدواژهها :زموزش خیقتت ،خیقتت و عزآ نفس.
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مقدّمه
نظددبان ،خیقتددت 1را دانش د ینتددادی یددبای

خیقتت م تواند شکلهای زیادی مثل نظبیه ،داسدتان،

هبگوندده تغتتددب و نددوزوری م د داننددد .یدده تعبتددب ریهددامب 2و

سمفون  ،شعب و یا هب مورد دیابی داشدته یاشدد و در زمدبه

یبولتن )1999(3خلد ایددههدای ندو و تولتدداآ ایتکداری از

مهمتبین و فباگتبتبین فعالتدتهدای انسدان یده شدمار زیدد

ویژگ های شناخت انسانها است .یا چنتن نااه خیقتدت

(زمایتل ،)2009،کده دارای سدطو اجتمداع و فدبدی مد

عامل مهد در شدتاب یخشدتدن یده ندوزوریهدای علمد و

یاشد(سدتکزنتمتهال  ،)2009 ،7کدده گبوهد از مقییددان یددب

فناورانه یشب تعبتب شده است .مطالعاآ موجود نتز نشان م

نیش عوامل اجتماع تأکتد نمدوده و عوامدل زمتندهای را در

دهند که مبکز ثیدل بکداآ ندوین در زیندده را خیقتدت و

یددبوز زن مددؤثب مدد دانسددتند (سددتکزنتمتهال  .)2009 ،در

متزان یهبهگتبی از این فبزورده تشدکتل مد دهدد .یدب ایدن

سطق شخص تب ،خیقتت اغل

یه عنوان نشان از سیمت

اساس ،یک از چالشهای جدّی و قایل پدتشیتند یشدب در

ذهن و عاطف تلی مد شدود (زمایتدل .)2009،همچندتن،

زینده مسأله متزان یهبهگتدبی از ذهدنهدا و شخصدتّتهدای

انواع درمانهای هنبی و موستیای پدید زمدده اسدت کده از

خیق در دوزههدای مختلد علمد  ،پژوهشد  ،فناورانده و

رهاذر ایباز خیقتت درون  ،موج یهبود سازگاری رواند و

یهداشت است(جفبی2003 ،4؛ ری هامدار و یدبولتن1999 ،؛

رشد شدهاند(ستمونتون.)2006،8

امددبوزه صددا

لچ2001 ،5؛ قاس زاده.)1379 ،

از زنجا که هدف اصل هب نظام زموزش  ،ایجاد تغتتدباآ

خیقتت موهبت الهد و همادان اسدت کده ظهدور زن

مطلوب در رفتار فباگتبان است ،ینایباین نظام های زموزشد

مستلزم پبورش است .توجده یده گسدتبش و توسدعهی ایدن

یاید یه جای انتیال معلوماآ و مقفوظداآ یده شداگبدان ،یده

توانای یا توجه یده سدبعت شدابف علد  ،امدبی ضدبوری و

پبورش خیقتت در فباگتبان یپبدازند و زنها را یبای زندگ

تات است؛ امدا یسدتاری از مواقدع ،وجدود مواندع مختلفد

زینده ،زماده سدازند .امدبوزه اتفداق نظدب یدب ایدن اسدت کده

مستب رشد این توانای یا ارزش را مسدود م کندد .یبرسد

خیقتت ،قایل زموزش و تمبین است؛ یعن افباد م توانند یا

جنبههای مختل فکب ،شتوههای فعال و خیق کبدن تفکدب،

تمددبین مهددارآهددای  ،خیقتددت خددویش را افددزایش دهنددد.

تیویت قدرآ نید و درك دقت و واقع یتنانده ،از موضدوعاآ

نظبان اعتیاد دارند که خیقتت ،نتتجدهی

مهم است که انسانها یبای کش

یستاری از صا

یتیدت و پتدبوی از زن

یادگتبیهای فبد در خانه است (ایلتنادور 1996 ،،تبجمده

یاید یتاموزند و یهکار گتبند (شبیعتمداری .)1382 ،یدبخیف

نوای نژاد .)1382 ،همچندتن ،کدافمن و اشدتبنببگ()2010

تصور عموم مبدم ،یتن هوش و خیقتت رایطه ضعتف دارندد

یبای پبورش افباد خدیق و یدبوز ایددههدای تدازه یدب نیدش

(گتانارد 6و همکارانش.)2015 ،

مایت کننده فضاهای زموزش و مقدتط اجتمداع تأکتدد

تورنس ( )1969زموزش و پبورش سنت را از موانع پتشبفت

دارند .یا توجه یه مطال مطب شده ،خیقتت نوع تواندای

خیقتت دانسته و معتید است روشهدای مدورد اسدتفاده در

است که تقت تأثتب عوامل مختل فبدی و اجتماع است و

این نظام ،توانای خیقتت کودکان و نوجواندان را ندایود مد

در این متان ویژگ های فبدی نتز تقت تأثتب عوامل مختل
اجتماع مانند مدرسه ،کیس درس و جوّ اک یب زن است.

سازد ،سایب پژوهشابان نتز در این زمتنه اتفاقنظب دارند.

پس م توان گفت عوامل اجتماع در خیقتت نیش کلتدی
دارند.
1

Creativity
Ryhammar
3 Borlin
4 Jeffrey
5 Leach
7 Guignard
2
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Csikszentmihalyi
8 Simonton
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لتی افضل  ،سمته اسماعتل

امبوزه در جبیان زموزش ،یه جای رویکبد زموزش مبتن

اند(از قبتل یبنامههدای زموزشد 1999،2007،6NECCCE

یب افظه ،روی کبد مسأله مدداری و مشدکل گشدای مدورد

 ،2008،نیل از کبفت و جفبی .)2008 ،در نتتجه یدیه یده

توجه قبار گبفته است .رویکبد اختب ،درصدد تبیتت انسان یا

نظب م رسد که موف تبین مقتطهای یادگتبی تأکتد عمده

ظبفتتهای الزم ،یبای یبخورد یا جهان مبه و دشدوار فدبدا

خود را یب خیقتت در تدریس و ارتیا زن گذاشته اند (کبفت،

است .این جهان پتچتده ای که ما در زن زنددگ مد کندت

.)2008

یه سدبعت در دال تغتتدب اسدت و در ایدن زمدان ،ندوزوری،

یه نظدب مد رسدد کده زراء صدا

نظدبان و یافتدههدای

کلتدی است که امکدان مواجهده یدا مشدکیآ ،تطبتد و در

پژوهش یتاناب این مطل است که خیقتت ،یخش مهم از

نهایت موفیتت را یبای ما فباه م سازد .در ل مسائل یده

زرمددانهددای یتددان شددده در اسددتانداردهای تکنولددو ی و

شتوهی نوزورانه ،انسان تمام توانای مغزی خود را یه کار م

سوادزموزی است (وارندب و مدایزر .)2010 ،7دروس خیقتدت

گتبد (المزدین و المزدین.)1386 ،1

یاید دانشزموزان را تشوی کند که خدار از ید

"دانددشزمددوزان خددیق ،خصوصددتات متفدداوآ از سددایب

ی(کادر) معتّن یتندیشند و از ایدههای یسته(دیواری) فاصله

همکیس های خود دارند کده یایدد مددنظب معلمدتن یاشدد.

گتبند اما یاید پتش از زن ،اعتماد یه نفس الزم یبای پدذیبش

خصوصتات چون پتشدبفت ناهمزمدان نسدبت یده سدایبین،

ندای خیقتت یه دانشزموزان داده شود و معلمدان نتدز یایدد

عییدددد متفدددداوآ ،ساسددددتت هتجددددان و کمدددداالآ

این اعتماد یه نفس را داشته یاشند کده مد توانندد خدار از

اخیق "(دورین و کوین .)2009 ،2پژوهشهای انجدام شدده

فضای کیس ،در گسدتبه ی ختدال او گتبندد(الن

شداو،8

در زمتنهی زموزشده خیقتدت ،یده طدور عمدده یده ایدن

.)2009

مقددوده

نتتجه رستده است که خیقتت را ه م توان زموزش و هد

یک از مبا ث مه در امب یهداشدت رواند کده ارتبدا

پبورش داد(زمایتل2006 ،؛ یه نیدل از قاسد زاده  .)1386از

مهم یا خیقتدت و ویژگتهدای شخصدتت مدبتبط یدا افدباد

این متان توجه یه شدبایط و سداختار کدیس درس و روایدط

خیق دارد ،عزّآ نفس یا همان خود یزرگواری م یاشدد کده

معل و شاگبد یه عنوان عوامل زمتندهای مدوثب یدب خیقتدت

یک از خصوصتاآ مهد و اساسد شخصدتّت هدب فدبدی را

مورد توجه قبار گبفته است(رایان و دس  .)2012 ،3رویکدبد

تشکتل م دهد و یه طور ت روی سایب جنبههای شخصد

خودتعتتنگبی یه این مورد اشاره م کندد کده چندان چده

انسان اثب م گذارد و کمبود یا فیددان زن یاعدث عددم رشدد

شبایط زمتنهای ارضاء کننده نتازهدای روانشدناخت داندش

سایب جنبههای شخصتّت یا ناموزون زنها خواهد شد و تد

زموزان یاشد ،در زن صورآ زمتنه یبای یتدان افکدار و عیایدد

ممکن است پایهگدذار یتمداریهدای رواند گونداگون مانندد

خیق زماده است (ریو .)2009 ،4لذا ،خیقتت نتازمند یدافت
یبای پتشدبفت و غند سدازی تجدارب اسدت (کدب.)2009 ،5
ینایباین نظام زمدوزش و پدبورش در تبیتدت نتدبوی انسدان
خیق جایااه خاص دارد .یدین سدب اغلد جوامدع مددآ
هاست یبای شناسای کودکان و نوجوانان خیق و استفاده از
شتوههای زموزش خیق ،یه یبنامهریزیهای جدی پبداختده

افسددبدگ  ،کمبوی د  ،پبخاشددابی ،تددبس شددود (یتایددانابد،
.)1373
یب همتن اساس ،عزّآ نفس از دسدتهی مفداهتم اسدت
که در چند دههی اختب مورد توجه یستاری از روانشناسدان
و پژوهشگبان قبار گبفتده اسدت ،امدا قددمت تداریخ ایدن
موضوع در مبا ث که علمداء و فیسدفه تعلدت و تبیتدت در

1-

Lamezdin & Lamezdin
Dorin & Kevin
3- Ryan & Deci
4- Reeve
5- Kerr
2-
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National Advisory Committee on Creative and Cultural
Education
7- Warner & Myers
8-Longshaw
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گذشته داشتهاند نتز یه چش م خورد .عدزّآ نفدس1عبدارآ

یستار تأکتد دارندد (ولد  ،3یده نیدل از قباچدهداغد .)1369

است از ارزش که اطیعاآ درون خود پنداره ،یبای فبد دارد

داشتن عزّآ نفدس سدال ید

نتداز اساسد انسدان اسدت و

و از اعتیاداآ فبد درمورد تمام صفاآ و ویژگ های که در او

چتزی است که ما پتوسته یبای رسدتدن یده زن تدیش مد

هست ،ناش م شود(یتایانابد .)1384 ،در طدول صدد سدال

کنت  ،یا این ال ،یبخ دانشزموزان هبگز یه خود اناارهای

گذشته نتز یستاری از روانشناسان این نظب را پذیبفتهاند که

که یتوانند یا زن در مقتط زموزش ا ساس زرامش و را ت

نتاز یه عدزّآ نفدس مد یاشدد(مانند زدلدب،

کنند ،نم رسند و در عبصه تقصتل و ت گسدتبه زنددگ

انسان دارای ی

1930؛ زلپددورآ1937 ،؛ راجددبز1959 ،؛ سددالتوان1953 ،؛

شان ،یب اثب تبدیدهای که نسبت یه خود و تواندای هایشدان

طارن هورن 1937 ،؛ جتمدز 1890؛ مدازلو )1970 ،از متدان

دارند ،دستخوش نارا ت و عدذاب مد شدوند«.عدزّآ نفدس

افباد طارن هورن  1937روش را که افباد تیش مد کنندد

ضعت موجد مد شدود کده یادگتبندده خدود واقعد را یدا

تصور مطلوب از خدود یدسدت زورندد و از زن

شبمندگ پنهان کند و جلوههای تدافع از خود یبوز دهد و

یواسطه زن ی

مقافظددت و دفدداع نماینددد ،را مددورد یقددث قددبار داده اسددت.
فبنچ( )1968و ارگو( )1972از عزّآ نفس یه عنوان ی

سپب

فبهنا در میایل اضطباب نام م یبند .همچندتن ،یده نظدب

مانع از شکوفای توانای هایش شود».
در نظبیاآ وزه خیقتت ،توجه زیادی روی خود داندش
زموزان و اینکه ادراك یادگتبنده دریاره خدود مد تواندد روی

م رسد عزّآ نفس عیوه یدب اینکده جزئد از سدیمت روان

تولتد ایدهها و ایتکاراآ زنها موثب یاشد ،شده است .زن دسدته

است یا عملکبد در فضای زموزش  ،تفکبخیق ،تفکب نیادانده

از دانشزموزان که دریاره خدود و تواندای هایشدان یدا ندوع

ارتبا دارد .مقییتن یستاری یه وجود رایطهی متدان عدزّآ

نابش منف مواجههاند ،از دستتای یده مددار عدال و هد

نفس تولتد ایدههدای تدازه در مدرسده پد یدبدهاندد(پو ،2

چنتن زایش اندیشههای تازه ،یاز مد مانندد .یدا ایدن وجدود،

تبجمه ی تجل .)1385 ،

موفیتت و شکست در عبصه تقصتل از عم تصوراآ فدبدی

کوپباسددمتت ( )1967در تقیتد خددود یدده ایددن نتتجدده
رستد که یادگتبندگان یا عزّآ نفس یاال افبادی هسدتند کده

ریشه م گتبد (شتهان ،4یه نیل از گنج .)1383
از زنجا که مطالعده عدزّآ نفدس در مددارس ید

دوزه

ا ساس اعتماد یه نفس ،استعداد ،خیقتت و ایباز وجود مد

نسبتاً جدیدی است ،اطیعاآ مقدودی دریداره عدزّآ نفدس

کنند و یه را ت تقت تأثتب عوامل مقتط قبار نم گتبندد.

دانشزموزان سباسب کشورمان وجود دارد .این مطالعه دریداره

افزایش عملکبدهای مقتط زموزشااه  ،افزایش تدیش فدبد

وضدعتت کندون عدزّآ نفدس در داندشزمدوزان دختددب دوره

در کس موفیتّت ،تمایل یه داشدتن سدیمت یهتدب ،نبدو و

ایتدای در سال تقصتل  1393-94انتخاب شده و اینکه یدا

خل ایدهها ،لذآ یبدن از روایط یا دیابان ،پتشیتن نسبت

تمبکز یب زموزش خیقتت در فضاهای زموزش  ،زیا م تدوان

یه موفیتتهای یعدی ،از نشانههای یارز سطو عدزّآ نفدس

شبایط ارتیاء عزّآ نفس یادگتبنددگان را فدباه کدبدگ اگدب

یاال در افباد است .لذا ،پژوهشهدای انجدام شدده در سباسدب

اثبیخش مشهودی یدتن زمدوزش خیقتدت و خدیق کدبدن

جهان ،عزّآ نفس را یک از عوامل مهد و اساسد در نضدج

دانشزموز و متعاق

زن ،عزّآنفس مشاهده گبدد .نتایج این

مطالعه یبای کم

یه معتببسازی تمدبینهدای ایجداد عدزّآ

وشکوفای انسانها م دانند و از زنجای که سطح عزّآ نفدس
در سیمت رو

و روان و تفکب خیق نیدش یسدزای دارد،

روانشناسان در رشتههای مختلد یدب اهمتّدت عدزّآ نفدس

نفس و خیقتت در دانشزموزان ،یده عندوان ید

وسدتله ی

ممکن یبای یهبود یبایند مقتطهدای زموزشد یدهکدار یدبده
خواهد شد .یبرس روایط یدتن متغتبهدای پدژوهش اضدب،
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ممکن است اطیعاآ مورد نتداز معلمدان و مددیبان مددارس

نفب ،یه عنوان نمبه عزآ نفس دانش زموز در نظب گبفته شدده

یبای یهبود تمبینهای کنون را فباه یتاورد یا یبنامدههدای

است.

جدیدی را در مدارس مبتبط یا ارزیدای و ایجداد خیقتدت و

یبای اندازه گتبی خیقتدت از ززمدون تصدویبی خیقتدت

عزّآنفس در دانشزموزان یوجود زورند .سبانجام ،این مطالعه

تورنس استفاده شده اسدت .ایدن ززمدون شدامل سده تمدبین

دانش پایهای معلمان و مدیبان را کده تدیش مد کنندد تدا

تصویبی م یاشد که در قال ویژگد هدای سدتال  ،انعطداف،

موفیتت تقصتل داندشزمدوزان را یهبدود یخشدند ،افدزایش

ایتکار و یسط یه اندازه گتبی قددرآ خیقتدت کودکدان مد

خواهد داد.

پبدازد .در این تمبینها ،اشکال در اختتار دانشزمدوزان قدبار

روش

م گتبد تا زنها یه تکمتل تصاویب یپبدازند .هب دانشزموز مد

جامعه زماری شامل کلته دانش زمدوزان دختدب دوره ایتددای

تواند ظبف مدآ ده دقتیه یبای هب تمبین ،یه تکمتل تصاویب

زموزش و پبورش شهبستان اسیمشدهب هسدتند کده از متدان

یب اساس تمایل و خیقتت خود یپبدازد .در نهایت ،یدب اسداس

زنها ،دانش زموزان پایه های دوم و چهارم دو مدرسه یدا روش

معتارهای نمبه گذاری که توسط تورنس پتشدنهاد شدده ،یده

مب له ای از متان مدارس مختل شهبستان انتخاب شدند.

متزان خیقتت تصاویب مختل نمبه داده م شود.

مدرسه دانش زموزان پایه دوم و در مدرسه دیادب

این ززمدون توسدط ا مددی طهدور و همکداران در سدال

دانشزموزان پایه چهارم تقت زمدوزش قدبار گبفتندد .در هدب

 1389در ایبان هنجاریای شده اسدت .نتدایج ضدبی زلفدای

کیس یه عنوان گبوه ززمدایش و کدیس دیادب یده

کبونبا جهت یبزورد همسان دروند یدبای زیبمیتاسهدای

در ی
پایه ،ی

عنوان گبوه گواه انتخاب شدند.
تقیت

اضب یا استفاده از اجبای ززمایش دوره زمدوزش

خیقتت ،در متان دانشزموزان گبوه نمونه صورآ گبفتهاست.
یه دلتل استفاده از روش نمونه گتبی مب له ای و عدم امکان
تخصتص تصادف افباد در گبوههدای ززمدایش و کنتدبل کده

ستال  ،انعطافپذیبی ،ایتکار ،یسدط و نمدبه کدل ،یده تبتتد
 0/83 ،0/76 ،0/81 ،0/75و  0/78یه دست زمد .ثباآ زمدان
میتاسها نتز یا استفاده از ضبی پایای ززمدون -یدازززمون و
یه فاصله  4هفتده یبرسد شدد و دامنده ضدبای از  0/54تدا
0/70یهدست زمد.

اساس تقیتیاآ ززمایش را تشکتل م دهد ،روش تقیت در

زموزش خیقتت در قال  12جلسه  50دقتیه ای شدامل

این پدژوهش از ندوع «شدبهززمایشد » مد یاشدد (سدبمد و

انجدام فعالتددتهددای مثددل داسددتان نویسد  ،انددواع نیاشد و

همکاران.)1393 ،

تصویبسازی ،ساخت کاردست  ،اجدبای فعالتتهدای نمایشد ،

ابزار پژوهش
یبای اندازه گتبی عدزآ نفدس از پبسشدنامه عدزآ نفدس ده
سوال ساخته روزنببگ ( )1965استفاده شده است .هبمدزی
نژاد ( )1380روای این پبسشنامه را یبای دانشدجویان دختدب
 0/74و یددبای دانشددجویان پسددب  0/79گددزارش کددبده اسددت.
ضبی پایای زن یا استفاده از روش زلفای کبونبدا 0/88و یدا
استفاده از روش تنصت 0/87گزارش شده است.
یه منظدور تکمتدل پبسشدنامه از نظدباآ داندش زمدوزان،
معلمان و والدین استفاده شده اسدت و متداناتن نظدباآ سده
فصلنامه توانمندسازی کودکان ،سال  ،6شماره ،)16( ،4زمستان 1394

ایدهپبدازی گبوه و  ...م یاشد .در این جلساآ سدع شدده
است تا تختل دانشزمدوزان تیویدت شدود ،اعتمداد یده نفدس
دانش زموزان یه منظور ایدده پدبدازی و یتدان ایددهها تیویدت
شود ،تکنت های خیقتت اع از یارش فکبی ،یزرگ نمدای ،
کوچ نمای  ،وارونهسازی ،تبکت  ،ارتبا اجبداری ،تدداع و
 ...نتز ،در قال تمبینهای مختل زموزش داده شده است.
در نهایت ،دادههای جمع زوری شدده یدا اسدتفاده از تقلتدل
کوواریانس مورد یبرس و تجزیه و تقلتل قبار گبفته است.
یافتهها
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در ایتدا یه منظور یبرس پتشفبضهای تقلتدل کوواریدانس

پتش ززمون یب متغتبهای وایسدته (خیقتدت و عدزآنفدس)

یه یبرس همان شت های رگبستون پبداختده شددهاسدت.

معنادار نتست و این امب منجدب یده مدوازی یدودن یبدارهدای

میدار  Fیه دست زمده در یبرس اثب تعامل پدتشززمدون و

مبیو یه شت

رگبستون متغتب وایسته در دو متغتب مستیل

گبوه یب خیقتت و عزآ نفس ،یه تبتت یبایدب  1/57و 2/01

(گبوه) و متغتب تصادف کمک (پتشززمدون) شدده اسدت و

است که هتچ ید

در سدطح  P≤0/05معندادار نمد یاشدند.

یدین تبتت

ینایباین ،م توان گفت که اثب تعامل گبوه(ززمایش و گواه) و

استفاده از ززمون تقلتل کوواریانس مجداز مد

یاشد.

جدول  :1تحلیل کوواریانس بررسی اثر آموزش خالقیت بر رشد خالقیت
مشخصه زماری

df

مجموع مجذوراآ

F

متاناتن مجذوراآ

سطح معناداری

منبع تغتتباآ
گبوه

1

166/65

166/65

0/001

5/31

یبرس دادههای جمع زوری شده در خصوص تداثتب زمدوزش

تفاوآ متان دو گبوه در متغتب خیقتدت معندادار مد یاشدد،

خیقتت یب رشد خیقتت دانشزموزان ،نشدان مد دهدد کده

ینایباین ،زموزش خیقتت یه دانشزموزان توانسته منجدب یده

میددار  Fگددزارش شددده در سدطح  P≤0/01معنددادار یددوده و

ارتیای معنادار خیقتت در این گبوه شود.

جدول  :2تحلیل کوواریانس بررسی اثر آموزش خالقیت بر رشد ابعاد خالقیت
مشخصه زماری

مجموع

df

متاناتن مجذوراآ

F

سطح معناداری

101/05

9/80

0/001

2/16

0/17
0/02
0/004

منبع تغتتباآ

مجذوراآ

ستال

101/05

1

انعطاف پذیبی

41/21

1

41/21

ایتکار

75/69

1

75/69

6/36

یسط

59/89

1

59/89

8/50

میدار  Fگزارش شده در ایعاد ستال  ،ایتکار و یسط در سطح
 P≤0/01معنادار یوده و تفاوآ متان دو گدبوه در ایدن ایعداد
معنادار م یاشد ،ینایباین م توان گفت ،زموزش خیقتت یده

دانش زموزان منجب یه ارتیای معنادار ایعداد سدتال  ،ایتکدار و
یسط در این گبوه شده است .اما در یعد انعطافپذیبی ،رشد
معناداری اصل نشدهاست.

جدول :3تحلیل کوواریانس بررسی اثر آموزش خالقیت بر رشد عزت نفس
مشخصه زماری
منبع تغتتباآ
گبوه

مجموع
مجذوراآ
50/09

df

متاناتن مجذوراآ

F

سطح معناداری

1

50/09

3/79

0/05

یبرس دادههای جمعزوری شده در خصوص تداثتب زمدوزش

ینایباین ،زموزش خیقتت یه دانش زموزان توانسته منجدب یده

خیقتت یب رشد عزآنفس دانشزموزان ،نشان م دهدد کده

ارتیای معنادار عزآنفس در این گبوه شود.

میددار  Fگددزارش شددده در سدطح  P≤0/01معنددادار یددوده و
تفاوآ متان دو گبوه در متغتب عزآنفس معندادار مد یاشدد،

بحث و نتیجهگیری
نتایج یبزمده از یافتههای این پژوهش یا نتایج یهدست زمدده
از پژوهشهای پدارادو ( ،)2002اسدمتت ( ،)1998یباتتدان و
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یجان ( )1392و زاهبا و همکارانش ( )2013مطاییدت دارد.

دهت  .مطلوب است ،این زمدوزش از سدالهدای اول مدرسده

نتایج یتاناب این است کده زمدوزش خیقتدت یدب سدازههدای

زغاز شود .در این پژوهش یداالتبین میددار واریدانس تبتدتن

وایسته پژوهش (خیقتت و عزّآ نفس) مؤثب اسدت .کسدان

شده مبیو یه مؤلفههای «یسط»« ،ستال »« ،ایتکار» است.

که یده ندوع یدا یادگتبنددگان در تمداس هسدتند و در امدب

ه چنتن تفاوآ نمدبه دو گدبوه ،کنتدبل و ززمدایش در ایدن

زمدوزش و پدبورش کودکددان و نوجواندان دختدل هسددتند ،از

مؤلفه معنادار است و این امب یده معندای اثبیخشد زمدوزش

یبایند تقیتیاآ اینچنتن  ،م توانند در امب خیقتت داندش

خیقتت یه یادگتبنده اسدت .در دال کده از نظدب «انعطداف

زموزان تأثتبگذار یاشند .در زمتنه زموزش خیقتت ،پژوهش-

پذیبی» تفاوآ معناداری یتن گبوهها مشاهده نم شود ایدن

های یستاری انجام گبفته است و از این جهدت کده کارهدای

مسئله نشاناب زن است که زموزش خیقتت یه دانشزمدوزان،

صورآ گبفته ،زموزش و در راستای خیقتت یوده ،لذا یا این

تأثتبی یب مؤلفه انعطافپذیبی نداشته است .در تبتتن نتدایج

پژوهش همخدوان دارندد .از جملده مد تدوان یدا تقیتیداآ

یه دست زمده م توان یه دانشزموزان یاد داد که یدا ناداه

فلتددپس و رنزولدد ( ،)2002جهددان ( ،)1385پتبخددائف

تازه و یدیع یه دنتای پتبامون خود ینابندد و از اندیشدههدای

( ،)1388موراآ تکتن ( ،)2010کاووسک و مارس (،)1386

ی طبفه و کلتشهای یپبهتزند و در ل مسائل ،خدود را یده

گنجدد و همکدداران ( ،)1388شددبیف و داوودی ( )2008و

ی

راه ل مقدود نکنند یلکه راههای متفاوت را ززمدایش و

ذکبیددای و همکدداران ( )1388و عددامبی ( )1380همخددوان

دقت خود را نسبت یه جزئتاآ ،یتشتب کنند .هد چندتن مد

دانست .زیبا در همهی تقیتیاآ از روشهدای یدازی ،یدارش

توان یه دانشزموزان زموخت که چاونه از اشدتاء مسدتعمل و

مغزی ،ارتبا اجباری ،تداع تصویب ،پبورش قددرآ تختدل،

دور ریختن اطباف خود یه طور مفتد و سازنده استفاده و در

یبای زموزش خیقتت یدب روی گدبوههدای سدن متفداوآ از

جهت ساخت اشتاء جدید اقدام نمایند .طب نتایج یدهدسدت

جمله گبوه کودکان پتش دیسدتان و داندشزمدوزان میداطع

زمده م توان یه مدیبان عبصههدای زموزشد روشهدای را

مختل استفاده شده است .در این پژوهش از روشهدای یده

زموخت که در یبنامهریدزی تبیتتد خدود در جهدت تیویدت

کار یبده شدده در پدژوهشهدای ذکدب شدده یدبای زمدوزش

نتبوهای ذهن دانشزموزان تیش کنندد و عدیوه یدب تفکدب

استفاده شده ،یدا ایدن تفداوآ کده در پدژوهشهدای مدذکور

همابا یه پدبورش تفکدب واگدبا (خیقتدت) یپبدازندد ،فضدا و

زموزشها یا یدب روی مبیتدان و یدا معلمدان انجدام گبفتده و

امکاناآ فعاالنه و پویاتبی را در مقدتط زموزشد و مددارس

متعاقباً انتیال زن یه دانشزموز ،اما در این پژوهش مسدتیت

فباه زورند و از ایجاد شبایط منفعینه پبهتز کنند .زیبا اگدب

یه دانشزموزان زموزش داده شد و نیش واسدطهای معلّد یدا

دانددشزمددوزان روش درسددت اندیشددتدن را در مقددتطهددای

والد که در پژوهشهای پتشتن وجدود داشدته ،کنتدبل و یده

زموزش اولته یتاموزند ،این اسلوب یبای زنها دروند خواهدد

این تبتت نیش یبخد عوامدل تهدیدکنندده رواید دروند

شد .یب این اساس شبایط مناسب یبای یادگتبنددگان فدباه

تقیت از یتن رفته است .لذا ،نتایج این پدژوهش هد مانندد

خواهد شد که م تواند یباناتزاننده خیقتت در زنها یاشد.

پژوهشهای قبل ،تأثتب زموزش خیقتت یب افزایش خیقتدت
و عزآ نفس را تأیتد کبد.

یخش دیابی از نتایج نشان م دهد ،زمدوزش خیقتدت
م تواند موج

افزایش عزآ نفس دانش زمدوزان شدود .یدا

طب نتایج یه دست زمدده در پدژوهش اضدب ،زمدوزش

توجه یه اینکه خیقتت و عزّآ نفدس تعتدتنکنندده نادبش

خیقتت م تواند موجد افدزایش خیقتدت داندش زمدوزان

یادگتبنده نسدبت یده دنتدای پتبامدون و خدود فدبد اسدت و

شود .یباساس نتایج این مطالعه در این خصوص م توانت یدا

همچنتن تمام کارکبدها و جوان

مقتط زموزش دانشزموز

زموزش ،مؤلفههای یسط ،ستال و اصالت خیقتت را پبورش

را تقتالشعاع قبار م دهد .یه همتن منظور در این پژوهش،
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در فبضته دوم اثبیخش زمدوزش خیقتدت یدب عدزّآ نفدس

خیقتت و عزّآ نفس یب یکدیاب تأثتب م گذارندد .تقیتیداآ

یادگتبندددگان مطالعدده گبدیددد .ایددن یبرس د نشددان داد کدده

اک از زن است ،که یادگتبندگان یا عزّآ نفس یداال ختلد

زموزش خیقتت عزّآ نفس دانشزموزان را افزایش م دهدد.

یا اعتمادتب از دانشزمدوزان هسدتند کده دارای عدزّآ نفدس

که یا یافتههای سموع همسدو اسدت هد چندتن ،داند  1و

پایتن م یاشند و تیشهایشان زنهدا را یده سدوی ایددههدای

همکاران و ستلت  2و اگوست لنددا 3در تقیتد خدود یتدان

ایتکاری و در نهایدت موفیتدت سدوق مد دهدد(یوم گداردنب،

کبدهاند که یتن زموزش خیقتت و افزایش عزّآ نفس رایطده

فددارلتن و ییسددکویچ .)1981 ،هدد چنددتن،

معناداری وجود دارد که یا نتایج پژوهش اضدب هماهند

1990؛ مدد

و

تقیتیدداآ نشددان دهندددهی زن اسددت کدده سددطو یدداالی از

همسو است .در ال کده کینتدون 4در تقیتید مشدایه ،یدا

خیقتت و تفکباآ خیق عامل یبای دسدتتای یده ا سداس

هدف تعتتن رایطه یتن خیقتت و عزّآ نفس یه ایدن نتتجده

شایسددتا و لتاقددت اسددت(یندورا و کددباون1983 ،؛دس د و

رستد که رایطه معن داری یتن زمدوزش خیقتدت و افدزایش

رایان1986 ،؛ هدارکویچ و الرسدن1986 ،؛ هدارتب و جکدس،

عزّآ نفس وجود ندارد که یا یافتههای این پدژوهش همسدو

1992؛ والبند .)1983 ،انتظداراآ یداال موجد

شدکلگتدبی

نتست .یه نظب م رسد این تفاوآ یافتههدا ناشد از کاسدت

اهداف مشکل و اهداف مشکل یه یباناتختن تمبکز و تدیش

زن تقیت از جملده (اجدبای پدژوهش یده شدتوهی مطالعده
موردی) یوده است .یادگتبندگان خیق ،یه سب

های مداوم و متعاق

زن ،خیقتت م شدود .در ایدن راسدتا،

تولتد ایدده

دانشزموزان یا عزّآ نفس یاال معموالً یدتش از داندشزمدوزان

هددای تددازه و یبتددبی در عبصدده زموزش د نسددبت ی ده سددایب

دارای عزّآ نفس پایتن عهدهدار سوق یافتن یده سدمت ایدن

همکیس های خود از بمت نفس یا ا تبام یه خودِ یداالی

فبایند و تقی خیقتت م شدوند(یندورا1989 ،؛ واسدکال و

یبخوردار هستند و در یبخورد یا دیابان قددرآ ایدباز وجدود

کبنتس.)1966 ،

مطلوی را دارا م یاشند.

سخن پایان  ،این که پژوهش علتبغ داشتن مقددودیت

ه چنتن ،مطالعاآ نشدان مد دهدد داندشزمدوزان کده

های همچون کوچ یودن نمونده و اجدبا در مقددودۀ ید

خیقتت مطلوی ندارند ،عموماً دارای کمبدود عدزّآ نفدس و

رشته علم توانست نشان دهد که ذهن و شخصتت یا یبنامه

یلند همت اند (گلدیبگ ،)1960 ،خود را قبول ندارند (شاو و

ریزی مناس

در ایدن متدان،

زلویس )1963 ،و ا ساس فیددان شایسدتا تقصدتل مد

یبنامههای زموزش خیقتت م تواند در ارتیدای مولفدههدای

کنند (مور و اشمتتز .)1964 ،مطالعاآ دیاب نتز یتاناب وجود

زموزشااه موثب عمل کبده و امکان افزایش ظبفتت ذهن و

همبستا مثبت یتن زموزش خیقتت و سطو یاالی عزّآ

شخصتت را م افزایند.

قایل ارتیاء اسدت .یددون شد

نفس است(یارکب1979 ،؛ یبوکور ،توماس و پتبسدون1964 ،؛
یارنز1979 ،؛ کمپل1969 ،؛ کداپلتن1966 ،؛ ارویدن1967 ،؛
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