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 چکیده
 ساختة قمحقآموزشی  بستةآموزش هنرهای تجسمی با استفاده از  بخشیاثر شناختحاضر با هدف  پژوهش

 08) آموزدانش 08.انجام گرفت خالقیت کودکان دبستانیافزایش بر  "آموزش هنر، حامی کودک نوآور"

ای گیری خوشهبه روش نمونه شهر تهران 3ناحیة چهارم ابتدایی  آموزان پایةاز میان دانش ر(پس 08و دختر

 آزمایشگروه. قرار گرفتند در دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شده و به صورت تصادفی ایمرحله چند

 ی بههادادههفته پیگیری به انجام رسید.   6پس از  و دریافت کرد مداخلة آموزشی جلسة یک ساعته 51

در آموزشی  مداخلةکه  نشان داد هایافته .تجزیه و تحلیل شدآماری تحلیل کوواریانس با روشدست آمده 

 ،=880/8p) ابتکار ةمؤلف و دو (=881/8p= ،885/8p) تیخالق یکل نمرة شیدر افزاپیگیری  آزمون وپس

881/8p=) تیخالق بسط و (885/8p=،885/8p= )داری میان یتفاوت معن است. داشته داریتأثیر معن

 نتوامی، اساس ر اینپذیری یافت نشد. بو انعطاف سیّالی مؤلفةی کنترل و آزمایش در دو هاگروه هاینمره

 د به عنوان یک ابزار آموزشیتوانمی "آموزش هنر، حامی کودک نوآور"آموزشی  بستةنتیجه گرفت که 

 . 1پرورش خالقیت کودکان دبستانی مورد استفاده قرارگیرد درمناسب 
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عدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی، بخشی از حمایت مالی انجام این پژوهش را نخبگان و دفتر است بنیاد ملی. 1

 اند که جا دارد از این دو نهاد محترم صمیمانه سپاسگزاری شود.دار بودهعهده
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 مقدمه

خود  گستردة یهاپژوهشچند دهه  طی شتناسان، روان ویژه خالقیت، به حوزة پژوهشتگران 

. یک تعری  عمومی و پذیرفته اندداده ارایهدر این زمینته، تعاری  متعددی برای خالقیت  

شده، خالقیت را به عنوان فرایند تولید چیزی که بدیع، اصیل، مفید و مناسب است توصی  

(. 5111، 3؛ استوکس2883، 2؛ استترنبر  کافمن و پرتز 2880، 5و داو بگتوپالکر، ) کندمی

ه ی شتتناختی استتت ک  هامهارتاز نظر شتتناختی، خالقیت نیازمند ترکیب برخی فرایندها و 

و توانایی فرد را جهت  باشتتدمیخالقانه  مستتألةتفکر خالق یا واگرا و حل   هاآن مهمترین

 دهدمیافزایش رویتدادهای پیرامونش   ایجتاد شتتتده در  ستتتازگتاری بتا محیط و تتییرات   

 (. 2882، 6؛ رانکو2881، 1؛ چاوز2855، 0آندرسن)

ردهای ، در اثر عملکشودمیمرکزی در خالقیت شتناخته   هستتة تفکر واگرا که به عنوان 

یلینگز، فولوایلر، هیلمن، اادلیا، بهمور، ب) دهتد میمتفتاوت و مجزای شتتتنتاختی در متز ر    

های متنوع ( و بته معنتای توانتایی تولیتد ایده    2880، 0؛ آبراهتام و وینتدمن  2881، 2گتانستتتلر 

، 1؛ به نقل از ستتتک و میکر5118رانکو، ) واحد استتتت مستتتألةومتفتاوت، جهت حل یک  

قابل ستتنجش تقستتی  مؤلفة (، تفکر واگرا به چهار 5162) 58(. بر استتاس مدل گیلفورد2881

ب(  ؛حلتوانایی ایجاد تعداد زیادی ایده، پاستتو و راه: ستتیّالیکه عبارتند از: ال (  شتتودمی

 ج( ابتکار ؛مستتتألههتای متفتاوت در صتتتورت تتییر   پتذیری: توانتایی ایجتاد ایتده    انعطتاف 

فرد، غیرمعمول و هوشتتتمندانه برای حل  هب های نو، منحصتتترنوآوری(: توانایی ایجاد ایده)

                                                           
1. Plucker, Beghetto, Dow 

2. Sternberg, Kufman, Pretz  

3. Stokes 

4. Andreasen  

5. Chavez  

6. Runco  

7. Moore, Behadelia, Billings, Fulwiler, Heilman, Gansler  

8. Abraham, Windmann 

9. Sak, Maker 

10. Gilford 
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د( بستتتط: توانایی اضتتتافه کردن  وهای عادی و رایج متفاوت استتتت که با ایده مستتتألهیک 

 .  هاآنسازی دادن و پیادهو افکار نوآورانه، ارزشهاپاسویات و معانی به جزی

وع ی از نمستتتایلکه فرد با  شتتتودمیهنگامی خالقانه در نظر گرفته  مستتتألهفراینتد حتل   

ی به صورت لمسایگونه اینروبرو شود. پیچیدگی  ساختار تتتت دبَ تعری  و یا  تتتت دبَاکتشافی، 

 -امگرکارگیری تفکر ههبندی ساده و بیک مقولهبر استاس  تنها  هاآنبه  توانمیاستت که ن 

ألة مستتحل . مدل پاستتو داد -همستتألتمرکز بر یافتن یک پاستتو واحد و مشتتخا برای حل 

و در طی چندین دهه بارها توستتط  شتتد ارایه( 5113) 5نخستتتین بار توستتط آزبورن  خالقانه

، 2رشتتتین)میلر، ویر و فای ی، ارزیابی و تصتتحیق قرارگرفتورد بازبینمپژوهشتتگران مختل  

 طور به(. بر اساس این مدل 5110، 3فینگرو تر ن، دوروالسِ؛ ایزاک5116؛ فایرشتتین،  2885

خست، ن مرحلةافتد: متوالی اتفاق می مرحلةالل چند در خِ خالقانهمسألة حل خالصه، فرایند 

استتت. پس از آن به منظور انتخاب  مستتألهانتخاب و توصتتی  نهنی از موقعیت یک  مرحلة

متناوب مورد  رطو بهبهترین پاستتو، تفکر واگرا و تفکر همگرا به عنوان دو فرایند شتتناختی  

جام نراارزیابی انتخاب شود و س منظور یرند تا زمانی که معیار مشخصی بهگاستتفاده قرار می 

 .  کندمیپیشنهاد  مسألهحل  این معیار، طرح نهایی را جهت

، به عنوان 0امروزه شتتتناخت و پرورش خالقیت به عنوان یک مهارت ستتتطق باری تفکر

هتای آموزشتتتی مورد توصتتتیته و توجته قرار دارد. تتییرات اجتماعی،     هتدفی مه  در نظتام  

یچیده و پ مستتایلهای اخیر، بیش از پیش ستتبب بروز نه در دههوراآفرهنگی، اقتصتتادی و فن

تا نیاز  شتتتودمی، ستتتبب دگی روزمره گردیده استتتت و همین موضتتتوع نامشتتتخا در زن

ان بته درک خالقیتت و استتتتفاده از امور خالقانه، جهت رویارویی و غلبه بر این   آموزدانش

ی ابتدایی ورود به نظام آموزشتتی به عنوان یک نیاز هاستتالپیچیده و مبه ، از همان  مستتایل

 اساسی شناخته شود.  

                                                           
1. Osborn  

2. Miller,Vehar, Firestein 

3. Isaksen, Dorval, Treffinger 

4. Higher Order Thinking Skill (HOTS) 
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های آموزشتتی و شتتیوه هاروشگیری از که با بهره دهدمینشتتان  هانتایج برخی پژوهش

ت را خالقی توانمی، را بهبود بخشتتد مستتألهکه بتواند فرایند حل  ییهاروش ویژهبه ،مناستتب

به عنوان یک  (.2882و استتتترنبر ،  2گریگورنکوف، جتاروین ؛ 2882، 5نیو) پرورش داد

ری ، هنر را بستانددادهشتناستان شناختی که خالقیت را مورد مطالعه قرار   نظری، عصتب ایدة 

د ابزاری توانمیو معتقدند که هنرهای تجستتتمی  دانندمیمناستتتب جهت پرورش خالقیت 

؛ 2881، 3چیکور و استتمیت) شتتدو تقویت تفکر واگرا با خالقانهمستتألة حل مناستتب برای 

، فرایند کسب دانش و نپژوهشتگرا (. به اعتقاد این 2881؛ هیلمن، 2881، 0باتاچاریا و پتست  

یادگیری، از طریق درک صتتفات اصتتلی و ثابت اشتتیا ، یکی از کارکردهای استتاستتی متز   

واص خ. این فرایند، یعنی ثبت و بازنمایی کندمیرا ایجاد  6است که تفکر تجسمی 1تجسمی

جای کلمات، همان فرایندی استتتت که در  اشتتیا  و پردازش اطالعات توستتط تصتتتاویر به  

رهای (. پرداختن به هن2881؛ هیلمن، 2885، 2زکی) شتتودمیکار گرفته هنرهای تجستتمی به

 را که به تا بتواند چیزهایی آموزدتفکر تجستتتمی به فرد می تجستتتمی به عنوان برانگیزانندة

ت تدریج ظرفی هو ب ستتتازی کردهکند، در نهن خود تصتتتویرمشتتتاهده نمی طور مستتتتقی 

 (. 2888، 1و وینر هتلند؛ 2881، 0استارکو) سازی خود را افزایش دهدتصویر

که کودکان  کندمی( چنین استتتتدرل 2885، 55؛ به نقل ازگلد اشتتتمیت5121) 58فودور

، تفکر خیّلت. فرایندهای نهنی مهمی مانند تصتتور، کنندمیدبستتتانی به کمک تصتتاویر فکر 

ی تفکر سطق بار، در هنگام انجام هامهارتشتوند که  تجستمی و قیاس تجستمی، ستبب می   

                                                           
1. Niu   

2. Grigorenkov, Jarvin    

3. Chicola, Smith 

4. Bhattacharya , Petsche  

5. visual brain 

6. visual thinking  

7. Zeki 

8. Starko 

9. Hetland ,Winner 

10. Fodor 

11. Goldschmidt 
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ری نظ ایدةاز این  هاپژوهشی هنری تجستتتمی برانگیختته شتتتوند. نتایج برخی   هتا فعتالیتت  

 حمایت کرده است. 

 متوستتتطه دورةان آموزدانشمیان  که( در یک پژوهش همبستتتتگی 2882) 5ادنز و پاتر

ی تجستتمی در آموزش هابازنمایینشتتان دادند که همبستتتگی مشتتخصتتی میان    انجام شتتد،

آن است که طراحی به  وجود دارد. استدرل این دو پژوهشگر خالقانه مستألة حل طراحی و 

از  تا درک فضتتایی خود ان کمک نمایدآموزدانشد به توانمیعنوان یک فعالیت ترستتیمی 

 ؤثرمبه صورت خالقانه  مسألهها را گسترش دهند. این امر، در حل اشیا ، حوادث و موقعیت

و  وان نیز اثر مثبت داشته باشد. سوبوکسآموزدانشد بر خالقیت کلی توانمیو  شودمیواقع 

متوستتتطه چنین نتیجه  دورةان آموزدانشدر میان  ( پس از انجام پژوهشتتتی2880) 2دونتدار 

خط، شتتکل، حج  و رن   یی مانندهامحرک ةارایدنبال گرفتند که قیاس تجستتمی، که به

القانه کمک به صورت خ مسألهد بیشتر از قیاس استدرلی به حل توانمی، شتود میبرانگیخته 

ان آموزدانشآن در  ابتکار مؤلفةآزمون خالقیت و  هاینمرهافزایش و این امر، باعث  کند

( پژوهشی را با هدف بررسی اثربخشی آموزش تمارین مبتنی 5106) 3مرزو د . شتاو شتود می

 530ان خالقیت در می پذیریانعطافو  ستتیّالی، مؤلفة ابتکار ستتازی نهنی بر ستته بر تصتتویر

اوت که تف دادمیپنج  و شتشت  به انجام رستاندند. نتایج پژوهش نشان     یهاپایه آموزدانش

 خالقیت و کلی نمرةدر  ،کننتدگان  دو گروه آزمایش و کنترل شتتترکتت ی میتان  دارمعنی

ؤلفة مکه چنین ارتباطی با چهاگروجود دارد،  پذیریانعطافو  مؤلفتة ابتکتار   دو هتای نمره

منظور  ی بین فرهنگی که به( در پژوهشتت2888)0نیامد. اوگلتری دستتت بهخالقیت  ستتیّالی

در سه ملیت متفاوت  تحصیلی پایة 6ان آموزدانشی آموزشی در میان هاروشبررسی نقش 

میتتان  ی خالقیتتت، درهتتاآزمون هتتاینمرهکتته آورد  دستتتت بتتهانجتتام داد، این نتیجتته را 

مند را به عنوان بخشتتی مه  و ی هنری اصتتولی و نظامهاآموزشان مدارستتی که آموزدانش

ان آموزدانشاند، آشکارا بارتر از ی آموزشی خود گنجاندههافعالیتاستاستی درکنار سایر   

                                                           
1. Edens, Potter 
2. Cubukco, Dundar 

3. Shaw, DeMers 

4. Ogletree 
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( پژوهشی تجربی را با هدف بررسی نقش آموزش 2881) 5سایر مدارس است. چاندا و دنیل

هنرهتای تجستتتمی در متتدارس بر پرورش تفکر خالق و تفکر انتقتادی نوجوانتان بته انجتتام     

 ة نوآوریلفمؤخالقیت و  کلی نمرةبر افزایش  آموزشی مداخلةکه  دادرساندند. نتایج نشان 

هنرهای  یت ویژةبه علت ماه ،معتقتد بودند که این امر  پژوهشتتتگرانبوده استتتت.  مؤثرآن 

 شودمی خیّلتشدن تفکر تجسمی، تجس  نهنی و قدرت که سبب برانگیختهاستت  تجستمی  

( 2888) 2و بنابراین، نقشی ویژه در پرورش خالقیت بر عهده دارد. بورتون، هورویتز وآبلس

ی هنری هاآموزشی متفاوت هاروش بخشیاثرتجربی با هدف بررسی شبه پژوهشدر یک 

 هایمرهنمیان داری فتند که تفاوت معنیی شتتتناختی نوجوانان چنین نتیجه گرهامهارتبر 

ی هاکالسکننده در ان شرکتآموزدانشآموزش وجود دارد.  روشو  ی خالقیتهاآزمون

آموزشی از کیفیت بارتر و بهتری برخوردار  و مواد کاردستور هاآنآموزشتی هنری که در  

بارتر  هاآندر آزمون خالقیت  مؤلفة بسط نمرةآوردند و  دستت بهرا  بارتری هاینمره، بود

( در 5315) دی و مظفری صتتالقگزارش شتتده بود. یوستتفی افراشتتته، شتتیخی فینی، رشتتی   

جوانان نشتتتان دادندکه هنر بر پرورش خالقیت نو مؤثری با هدف بررستتتی آموزش پژوهشتتت

افزایش مدت زمان ستتاعت درستتی آموزش هنر، گنجاندن محتوای متنوع در آموزش هنر و 

 کترال واستتت. مؤثران آموزدانشآموزش هنر بر پرورش خالقیت  زمینةتخصتتا معل  در 

 بخشیاثرمنظور بررسی  ساله،که به 1کودک  583ماهه بر روی  6ی در پژوهش (2882) 3پپلر

که  ، چنین نتیجه گرفتندقیتت و یادگیری انجام پذیرفت آموزش هنرهتای تجستتتمی  بر خال 

خالقیتتت  کلی نمرةان دو گروه آزمتتایش و کنترل، در آموزدانشداری میتان  یاختالف معن

 0، وینما، شتتتریدان، پالمرهتلنتد خالقیتت وجود دارد. وینر،   مؤلفتة ابتکتار   آنتان و همچنین، 

های بر برخی توانمندی آموزش هنر تأثیر «طرح صتتتفر»در یک فراتحلیل با عنوان  (2882)

را  شواهدی جوانان را مورد بررسی قرار داده وشناختی و دستاوردهای تحصیلی نوجوانان و 

ی میان آموزش برخی هنرهای غیر تجستمی مانند موسیقی و نمایش  مبنی بر وجود روابط علّ

                                                           
1. Chanda, Daneil 

2. Burton, Horowitz, Abeles 

3. Catteral,Peppler 

4. Veenema, Sheridan, Palmer 
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 رایهای کالمی و استتدرل فضایی  هامهارتهای شتناختی مانند یادگیری،  برخی توانمندی و

 نکردند. تأییددادنتد اما، وجود چنین روابطی را میان آموزش هنرهای تجستتتمی و خالقیت  

 حوةنکردند که یکی از این دریل به  تمالی مختلفی را برای آن بیاناح دریل پژوهشتتتگران

 25در کنار بررستتی نتایج  مورد نظر ، پژوهشمعنا که ینا هستتنجش نتایج اشتتاره داشتتت، ب 

نمایش، تنها  زمینةپژوهش انجتام گرفته در   36موستتتیقی و  زمینتة پژوهش انجتام گرفتته در   

 ن روقرارداده بود. از ای مورد توجههنرهای تجسمی و خالقیت را  حوزةپژوهش در  0نتایج 

وی که نتایج مربوط به خالقیت را نح دیگری را به هایانجام پژوهش پژوهشتگران یاد شده، 

 با جامعیت بیشتری مورد بررسی قرار دهد، پیشنهاد کردند. 

و کارآمد در پرورش  مؤثراز آنجتا که نقش آموزش هنرهای تجستتتمی به عنوان ابزاری  

ای که بتواند این هدف نوآوری و خالقیت مطرح شتده است، ضرورت توجه به آن به شیوه 

ان دبستتتانی احستتاس  آموزدانش آموزشتتی برنامةرا برآورده ستتازد، به صتتورت بخشتتی از  

 ینةزمهایی که در عالقمندی و توصتتیه که با وجود دهدمیپژوهش نشتتان  پیشتتینة. شتتودمی

اختی مانند خالقیت در میان ی شتتتنهتا مهتارت بر  آموزشتتتی اثرگتذار  هتای متداخلته   ةارایت 

ی هایهمداخلچنین  انجامی تجربی که مبتنی بر هاپژوهشوجود داشتتته استتت،  پژوهشتتگران

که  مسألهبر این اساس، این  .دبستان متمرکز نبوده است دورةان آموزدانش، چندان بر باشتد 

 آموزش هنر، حامی" ساختةمحققآموزشی  بستةآیا آموزش هنرهای تجستمی با استتفاده از   

پژوهش  ینااصلی  مسألةاست؟،  مؤثربر افزایش خالقیت کودکان دبستانی   "آورنوکودک 

آموزش  بخشتتیاثر شتتناختاستتت. با در نظر گرفتن این امر، هدف اصتتلی پژوهش حاضتتر 

آموزش هنر، حامی کودک " ستتاختةآموزشتتی محقق بستتتةهنرهای تجستتمی با استتتفاده از 

که  آن استتت  پژوهش فرضتتیةو  دباشتت می، بر افزایش خالقیت کودکان دبستتتانی  "نوآور

خالقیت را در  ،"آموزش هنر، حامی کودک نوآور " ساختةآموزشتی محقق  بستتة آموزش 

 موزشیآ مداخلة بخشیاثرشناخت . همچنین، این پژوهش دهدمیکودکان دبستانی افزایش 

 دهد.  مورد بررسی قرار می ی خالقیت را نیزهامؤلفهمورد نظر بر افزایش هر یک از 
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 پژوهش روش

 معةبود.جابا گروه کنترل  آزمونپس تتتت آزمونپیشآزمایشی با طرح ،پژوهشاین روش 

در ستتتال تحصتتتیلی  ،شتتتهر تهران 3 ناحیةپایة چهارم ابتدایی کودکان  همةپژوهش  آماری

ای گیری خوشتته. به منظور انتخاب گروه نمونه، روش نمونهدادرا تشتتکیل می 5315-5318

دبستان ابتدایی  56، از بین نخستن صورت که ای استفاده قرار گرفت. بهای مورد چندمرحله

این ناحیه یک دبستتتتان دخترانه و یک دولتی  پستتترانةدبستتتتان ابتدایی  50و  دخترانة دولتی

چهارم  ةپای انآموزدانشدبستتان پسترانه به صتورت تصتادفی انتخاب شتدند. سپس، از میان      

نفر( به  08)در مجموع  نفر 08و در دبستتتان پستترانه نیز  نفر  08 دخترانه ابتدایی در دبستتتان

صورت  به ، افراد انتخاب شتده در هر دبستان در پایانو صتورت تصتادفی انتخاب گردیدند   

( اختصاص پسر 28دختر و  28) ( و کنترلپسر 28دختر و  28) تصادفی به دو گروه آزمایش

 یافتند.

مؤلفة این آزمون چهار  :1تفکر خالق تورنسآزمون تصووویری ( 5: ابزارهای پژوهش

ازی مو فُرمشامل دو  و دهدمی، ابتکار و بستط را مورد ستنجش قرار   پذیریانعطاف، ستیّالی 

A وB ستتنجش خالقیت  شتتدة رین و کارآمدترین  ابزار استتتانداردتمهم استتت که از جمله

ی هاستتالدر  ترتیب بهو  ارایه( 5166) 2توستتط تورنسمورد نظر . آزمون شتتودمیشتتناخته 

 فُرم(. هر دو 2886، 3)به نقل از کی  هنجاریابی شتتده استتت ، باز1051، 1851، 0051، 2051

عبارتند از: ساخت  که ای استدقیقه 58به صورت قل  وکاغذی و شامل سه تکلی   آزمون

برای ا رها. در این آزمون، فرد باید عناوینی تصتتویر، تکمیل تصتتویر، خطوط موازی و دایره

انتخاب کند. هر یک از ستتته تکلی  برای ابتکار و بستتتط  ،نمایدمیتصتتتاویری که رستتت  

و  ستتتیتتّالیهتتا، برای شتتتونتتد، ولی دو تکلی  تکمیتتل تصتتتتاویر و دایرهگتتذاری مینمره

های ارایه شتتتده در کتابچة با توجه به مالکگردنتد.  گتذاری می نیز نمره پتذیری انعطتاف 

طبقه تعری   1الی بر استتتاس میزان قدرت خالق، در هتای احتم پتاستتتو آزمون، راهنمتای  

                                                           
1. Torrance Test for Creative Thinking-Figural 

2. Torrance  

3. Kim 
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انجام  1روی مقیاستتی با دامنة صتتفر تا  بر گذاری برای مؤلفة ابتکار، نمرهاند. بنابراین، شتتده

 فگذاری بستط، به هر جز  وابستته به شکل اصلی، مرزها و یا فضای اطرا  در نمرهشتود.  می

ین و هر تتییر مه  در کیفیتت طرح، یک امتیاز داده  زنی آگتاهتانته، تزی   آن، رنت ، ستتتایته  

های کلشبا محاسبة تعداد ها، و دایرهویر اتکمیل تصت دو تکلی  نمرة ستیالی برای  شتود.  می

با محاسبة نیز پذیری نمرة انعطافباشد. می 58آید و بارترین نمره، دستت می  کامل شتده به 

 آید. دست می به ،فاق افتاده استها در آن اتمختلفی که پاسو یهامقولهتعداد 

ی ستتنجش خالقیت هاروشهای ستتایر آزمون تصتتویری تفکر خالق تورنس محدودیت

آزمون باید گفت که چون استتتتفاده  ( و در مورد پایایی2881؛ چاوز، 2886)کی ،  را ندارد

ستتتفاده اهای مختل  قابل در فرهن  ،نیستتت بستتتهاز این ابزار به زبان و فرهن  خاصتتی وا

کی   ؛ بتته نقتتل از5110) (. تورنس2888، 2؛ کراپلی2882، 5؛ میالر2882استتتت )تورنس، 

آمده برای شاخا  دستت  بهپایایی راهنمای آزمون تصتویری،   با استتفاده از کتابچة  (2886

( گزارش نمود و در 01/8-10/8) بین  325ریچاردستتون تتتت ول کودرفُرمخالقیت را توستتط 

و روایی  استتتت. پایایی18/8بارتر از  هانمرهنشتتتان داد که روایی توافقی بین  5118ستتتال 

( در 5323)  و کفایت در شتتیراز( 5320) ( در تهران، ستتاختمانیان5322)آزمون را عابدی 

؛ به نقل 5322) (. خائفی5318؛ به نقل از البرزی، 5328)حقیقت،  اندآورده دستتت بهاهواز 

را  Bم فُرفارستتتی آزمون تصتتتویری  ی نستتتخةهامؤلفهپایایی (، 2858، 0از حستتینی و وات 

و 20/8، ابتکار، 05/8، پذیریانعطاف، 20/8، ستتیّالیترتیب عبارتند از:  محاستتبه نموده که به

 08/8ا برابر  ب برای کل مقیاسخائفی پیرآمده از محاستتبات  دستتت به پایایی. 15/8بستتط، 

شتتاخا آلفای  ی آزمون را با محاستتبةهامؤلفه ( پایایی2852) . درویشتتی و پاکدامناستتت

 به 21/8و بستتط،  60/8، ابتکار، 25/8، پذیریانعطاف، 60/8 ستتیّالیبرای  ترتیب بهکرونبا  

 اند.آورده دست

                                                           
1. Millar 

2. Cropley 

3. Kuder-Richardson 
4. Watt 
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 با توجه به مستتتتندات: "آموزش هنر، حامی کودک نوآور "آموزشووی  بسووت  (2

چیستتتتی، چرایی و  دربارةهایی ها و پاستتتوآموزشتتتی: پرستتتش بستتتتة" در کتابچة موجود

ای بسته ،  تاکنون"ریزی آموزشیآموزشی در سازمان پژوهش و برنامه بستةچگونگی تولید 

 تولید  نشده است در کشور دورة ابتداییتجستمی در   آموزش هنرهای  زمینةآموزشتی در  

مرحله در این زمینه، تدوین و تولید  مهمتریناز آنجتا که نخستتتتین و   .(5300)مقصتتتودی، 

های رزم و تصویب نهایی  بتواند به ست که پس از انجام پژوهشاآموزشتی   برنامةراهنمای 

آموز(  بینجامد و در کتاب راهنمای معل  و یا کتاب کار دانش)مانند تدوین کتاب درستتتی

آموزشی( به آن مانند ابزار کمک) آموزشی بستةادامه و در صتورت نیاز نیز، سایر ملزومات  

آموزش  زمینةآموزشتتتی مناستتتبی  در   برنامةاضتتتافه گردد، مشتتتخا گردید که راهنمای  

 (طرح و اجرای پژوهش ةاراینگام در ه) هنرهای تجسمی برای کودکان دبستانی در کشور

آموزشتتتی  برنامةاطالعات مورد نیاز جهت تدوین راهنمای  نخستتتتوجود ندارد. بنابراین، 

و آموزش هنرهای تجسمی در د زمینةآموزشتی، با تکیه بر منابع نظری و پژوهشتی در    بستتة 

 واگراو راستتتفاده از تفک ییتواناطراحی و نقاشتتی به کودکان دبستتتانی، با تمرکز بر  شتتاخة

؛ 2858، 2؛ ستتتون هی 2855، 5)ستتتیبرت ،گردآوری گردیدخالقانه مستتتألة حتل  تیت تقو

؛ ایوانز و 2،2881؛ لوگتتان2886، 6؛ متتا2880، 1؛ هیوم2880، 0؛ پتریتنس  2881، 3ادواردز

( و ستتپس، روایی محتوایی آن  5111، 58؛ کالرک5111، 1؛ کریمستتکی 2885، 0استتکلتون

(25/8r= ،81/8p<  توستط )هنرهای تجسمی و ن امتخصصنفر از کارشتناسان آموزشی و   6

 یاجراهای شتتتیوهشتتتد. این راهنما، شتتتامل موضتتتوعات، اهداف و   تأییدعلوم شتتتناختی، 

کاغذ  28شامل نیز آموزشی  بستةابزارآموزشتی موجود در  .استت  یآموزشت  یهاکاردستتور 

                                                           
1. Siebert 

2. Sonheim  

3. Edvards 

4. Prince 

5. Hume 

6. Ma 

7. Logan 

8. Evans, Skelton 

9. Krimsky 

10. Clark 
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شتاسی، یک مرکب سیاه، یک مرکب رنگی   ة، دو عدد مداد طراحی، یک تختA3طراحی 

 بود. رن  52و همچنین یک جعبه مداد 

 یلةوس های انتخاب شده بهگروه اجرای طرح، خالقیت در نخستتین جلسة : اجرای پژوهش

دقیقه،  38آموزان در مدت زمان دانش گیری شتتد. در این مرحله،آزمون اندازهاجرای پیش

 جلسة 51طی آزمایش گروهافراد آزمون تصتویری تورنس را کامل نمودند. سپس،    Aم فُر

با  های آموزشتتی،کاردستتتورآموزش قرار گرفتند.  هر هفته یک جلستته، تحت ای،دقیقه 68

هدف هر یک از  و . موضتتوعشتتد ارایهتوجه به محتوای تدوین شتتده در بستتتة آموزشتتی   

 این شرح بود:  ها بهجلسه

افزایش دانش مفهومی شتتناخت و : در طراحی( خطنظری مفهوم شتتنایی با آ) جلستتة اول

 ، بهبود مهارت حل مسألة خالقانه.صحیق دربارة خط

تمرین جستتارت داشتتتن در رستت   در طراحی(: خطمفهوم عملی  آشتتنایی با) دومجلستتة 

 ، بهبود مهارت حل مسألة خالقانه.تقویت هماهنگی واکنش میان چش  و متزخط، 

درک تفاوت میان دیدن نور، حج  و ستتایه روشتتن در اشتتیا (: آشتتنایی با ) جلستتة ستتوم

هبود ، بتقویت حافظه جهت خوب به نهن ستتپردن جزئیات اشتتیا عادی و دقیق نگاه کردن، 

 مهارت حل مسألة خالقانه، کمک به بهبود مؤلفة بسط تفکر واگرا.

تقویت دقت و قدرت توجه نستتبت به وجود  :)بافت و جنستتیت اجستتام(  جلستتة چهارم

پرورش توجه غیر  ،خصتتتوص تمایزات ظری  و نامشتتتهود میان اشتتتیا  متفاوت  تمتایز، به 

یری تفکر پذ، کمک به بهبود دو مؤلفة سیالی و انعطافهای دورترتوجه به تداعی  ،متمرکز

 واگرا. 

که همة اشیا ، چه  مستأله درک این  ،توانایی کنترل خط :)هاشتور و ستطق(   جلستة پنج  

 ،اندهای هندستتی متنوع ایجاد شتتده واقعی و چه نهنی یا تخیلی، از به ه  پیوستتتگی شتتکل 

 .، بهبود مهارت حل مسألة خالقانهافزایش قدرت شناخت و تحلیل محیط پیرامون

 ،آشنایی با مفهوم تراک  خط :)آشتنایی با درجات متنوع رن  خاکستری(  جلستة شتشت    

 ة خالقانه.بهبود مهارت حل مسأل
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به  هدایت توجه :)درک تضتتاد تیرگی و روشتتنی، فضتتای منفی و خط افق(  جلستتة هفت 

 فتاده و بهاُ پا زمینة تصتتویر و آگاهی یافتن از ارزش عناصتتر پیشستتمت فضتتای منفی یا پس

 ، بهبود مؤلفة ابتکار تفکر واگرا.اهمیتظاهر بی

 ،معمول(: برانگیختن تفکر واگرا غیر )مشتتاهده و طراحی از زوایای دید  جلستتة هشتتت  

 ، بهبود مؤلفة ابتکار تفکر واگرا.یابی و افزایش نوآوریمسألهکمک به فرایند 

)گرمی و ستتردی((: درک اصتتول اولیة   )اصتتلی( و ثانویه  های اولیه)رن  جلستتة نه 

، بهبود مؤلفتتة مستتتألتتة تجستتتمی  تمرین حتتل ،تمرین راهبرد بتتارش فکری،ترکیتتب رنتت 

 تفکر واگرا. پذیریانعطاف

 ،مستألة تجستمی   تمرین حل تمرین راهبرد بارش فکری،های مکمل(: )رن  جلستة ده  

 .بهبود مهارت حل مسألة خالقانه و دو مؤلفة سیالی و ابتکار تفکر واگرا

هدایت توجه کودک به دنیای درون و شتتتناستتتی شتتتکل و رن (: )نماد ده یازجلستتتة 

ارش تمرین راهبرد ب ،نگرانهکتارگیری تفکر درون بته  ،استتتتفتاده از بینش تجستتتمی درونی  

 .، بهبود دو مؤلفة ابتکار و بسط تفکر واگرافکری

ها با خط، ستتتطق، بافت و رن  به گذاری تصتتتادفی و تبدیل لکه)لکه زده جلستتتة دوا

رورش پ تجستتمی، توجه به حل مستتألة کارگرفتن قدرت تخیل کودک،به(: شتتکل دلخواه

 .ود دو مؤلفة ابتکار و بسط تفکر واگرا، بهبتوجه غیرمتمرکز

ود ، بهبهای متزیستتازی تناوبی نیمکره)طراحی با دستتت دیگر(: فعال جلستتة ستتیزده  

 .مهارت حل مسألة خالقانه

کمک به رویارویی نهنی و حستتی کودک با   :(«خود واقعی»)نقاشتی از  جلستة چهارده  

 .تفکر واگرا بهبود، های متنوع تجسمیاستفاده از جنبه ،«خود واقعی»

کمک به رویارویی نهنی و حستتی کودک با   :(«خود خیالی»نقاشتتی از ) جلستتة پانزده 

 کر واگرا.تف، بهبود های متنوع تجسمی و آزادسازی قوة تخیلاستفاده از جنبه ،«خود خیالی»

 B مفُرآزمون قرار گرفته و ها مورد پسپس از پایان اجرای کاربندی آزمایشتتتی، گروه

آزمون نیز، مرحلتتة از اجرای پس هفتتته پس 6تورنس را کتامتل کردنتد.    ن تصتتتویری آزمو

و  دهکار انجام شدستتور بر استاس  گذاری آزمون، نمره یگیری به انجام رستید. پس از پایان پ
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 کوواریانسو با استفاده از روش تحلیل5ساِ ساِ پی سهای حاصتل با نرم افزار آماری اِ داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 پژوهش هایافته
آزمون و آزمون، پسمرحلة پیش 1های آن در . میانگین و انحراف استتناندارد قیتیت و مفه  3جدول 

 پیگیری ب  ت کیک گروه

 پیگیری      آزمون                     آزمون                        پسپیش    

 گروه
میانگین    انحراف       میانگین      انحراف استتتناندارد        میانگین      انحراف استتتناندارد                

 اسناندارد

 قیتیت

 21/93             33/3             31/90              49/3                 33/93           96/3  آزمایش     

 34/19             02/3             13/04              19/3                 43/19      06/3      کننرل   

 سیاهی  

 42/6            21/34               43/9             11/34                  42/6          12/02   آزمایش   

 39/1            01/32               10/1             30/34                  39/1          31/34    کننرل    

 پذیریانعطاف

 20/1            02/39               13/9             91/39                  66/9         61/39   آزمایش   

 11/9            30/31              31/1              31/31                  01/9         22/39       کننرل 

 ابنکار
 62/31           62/91            26/32              60/93                 31/36          92/16آزمایش    

 13/33            11/13              33/4              11/19                 92/33         10/12      کننرل 

 بسط

 42/12            32/33             36/04               12/30               32/12          30/29  آزمایش  

 12/33             31/46              11/34              11/22               12/33          31/63کننرل      

مون به آزاز پیش خالقیت و دو مؤلفة ابتکار و بسط  هایه، میانگین نمر5مطابق با جدول 

در گروه آزمتتایش نستتتبتتت بتته گروه کنترل آزمون بتته پیگیری، آزمون و همچنین پسپس

                                                           
1. SPSS 
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گروه در پذیریدومؤلفة ستتیالی و انعطاف هایهکه میانگین نمرافزایش یافته استتت در حالی

 یش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.آزما

بخشتتی آموزش هنرهای تجستتمی با   بررستتی اثر به منظور ها، در تحلیل استتتنباطی داده

بر افزایش "آموزش هنر، حامی کودک نوآور "  ستتاختةمحقق آموزشتتی استتتفاده ازبستتتة 

 این منظور نخستتتت، از تحلیل کوواریانس استتتتفاده شتتتد. به خالقیتت کودکتان دبستتتتانی  

دستتت آمده در  نتایج  به. های آزمون آماری تحلیل کوواریانس بررستتی گردیدمفروضتته

ها را در در دو گروه ( همستتتانی متاتریس کوواریتانس  p،50/5=F=21/8)5زمون  بتاکس آ

 2اسمیرن  -دستت آمده درآزمون کولموگروف  داری  بهیستطوح معن  همچنین نشتان داد. 

ها نرمال داد که توزیع دادهنشتتان   (=00/8p) و کنترل (=10/8p) های آزمایشگروه برای

ن روش ، از ایهای آزمون تحلیل کوواریانسفرضبنتابراین، بتا توجته به تأیید پیش    استتتت.

 ه شده است.یارا 3و  2استفاده شد و نتایج در دو جدول 

 زمونآدر پسهای آن . قیصة تحلیل کوواریانس تأثیر مداقلة آموزشی بر قیتیت و مفه  0جدول
 توان   مجذور      سطح             F          میانگین         درجة         مجموع   منابع                  عوامل       

 تا      آماریاِ       داریمعنی  مجذورات                  تغییر        مجذورات      آزادی                                 

 3      11/2       223/2        02/93     01/11210          3        01/11210آزمون      پیش            قیتیت

    3/2     40/2         221/2      90/4         16/2369           3          16/2369         گروه                         

 34/2    33/2        223/2        03/34        92/061          3           92/061     آزمون  پیش       سیاهی       

  22/2    221/2       61/2          03/2           29/1           3             29/1            گروه                        

 93/2     29/2        21/2          41/1          22/11           3          22/11    آزمون   پیش    پذیری  انعطاف

22/2    220/2       62/2         33/2             62/0           3           62/0      گروه                                 

 36/2     32/2       223/2          03/39      32/3231          3      32/3231    آزمون   پیش   ابنکار             

26/2    23/2       224/2        16/2          13/166            3        13/166        گروه                              

 3      12/2       223/2         21/10      23/31396          3        23/31396آزمون      پیش     بسط         

33/2    31/2        223/2       39/33        40/9923           3        40/9923    گروه                                

 تیخالق ینمرة کل شیدر افزا ،آزموندر پسمداخلة آموزشتتی  دهد کهنشتتان می 2جدول 

(881/8p= ،02/0F=)  ابتکار ةمؤلف دوهای نمرهو (880/8p=،36/2F=) تیخالق بستتط و 

                                                           
1. Box 

2. Kolmogorov-Smirnov 
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(885/8p=، 50/55F=)افزایش بر مداخلة آموزشتتتیتأثیراما  استتتت دار داشتتتتهتأثیر معنی

 (=62/8p=، 51/8F) پذیریانعطاف و (=61/8p=، 25/8F) هتای دو مؤلفتة ستتتیالی  نمره

مجذور اِتا، مداخلة آموزشتتی بیشتتترین   هایهنمربا توجه به همچنین،  دار نبوده استتت.معنی

 تأثیر را بر افزایش مؤلفة بسط خالقیت داشته است.

 های آن در پیگیری. قیصة تحلیل کوواریانس تأثیر مداقلة آموزشی بر قیتیت و مفه  1جدول
 توان          مجذور سطح                F             میانگین        درجة            مجموع           منابع           عوامل        

 آماری         تا    اِ     داری  معنی        آزادی       مجذورات                   مجذورات          تغییر                            

  3           33/2       223/2         29/3      11/392166         3            11/392166آزمون      پیش           قیتیت

34/2         01/2       322/2        93/00            21/120        3                21/120     گروه                               

 34/2         33/2       223/2        40/32          339 /36         3                36/339آزمون      پیشسیاهی              

  22/2        220/2       64/2         32/2                33/3         3                  33/3          گروه                         

 11/2          21/2        21/2           12/9              11/94         3                  11/94   آزمون  پیشپذیری    انعطاف

         224/2       19/2           62/2                42/6         3                   42/6        گروه                         

30/2  

 31/2        39/2        223/2        30/30             92/431         3                  92/431  آزمون پیشابنکار              

40/2        32/2         122/2          11/4             91/613         3                 91/613       گروه                          

 3         12/2         223/2         22/11         26/30312         3              26/30312   آزمون پیشبسط              

31/2       31/2         223/2         22/03           29/3169         3                29/9631     گروه                           

 ینمرة کل شیافزادر یگیری نیز متتداخلتتة آموزشتتتی در پ، 3جتتدول همچنین مطتتابق بتتا

 بسط و (=881/8p=، 11/0F) ابتکار ةمؤلف دوهای نمرهو  (=885/8p=، 01/22F) تیخالق

و های دافزایش نمره برهرچند که  است ر داشتهداتأثیر معنی(=885/8p=،88/52F)تیخالق

اری دمعنیتأثیر (=10/8p=،68/8F) پذیریو انعطاف (=60/8p=، 52/8F) مؤلفة ستتتیالی

دهندة آن است که مداخلة آموزشی بیشترین  های مجذور اِتا نیز نشاننمره. شودنمیمشاهده 

 .تأثیر را بر افزایش مؤلفة بسط خالقیت داشته است

 گیریو نتیجهبحث 

 ستةبآموزش هنرهای تجسمی با استفاده از  بخشیاثر هدف اصتلی پژوهش حاضتر، شناخت  

، بر افزایش خالقیت کودکان "آموزش هنر، حامی کودک  نوآور" ستتاختةمحققآموزشتتی 

آموزشی  تةبسبا استفاده از  آموزشی مداخلةکه  دادآمده نشان  دستت  بهدبستتانی بود. نتایج  
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 پژوهش ضیةفربوده است. این یافته،  مؤثرخالقیت کودکان  کلی نمرة، بر افزایش مورد نظر

 ،دمرزهمخوانی دارد )شتتتاو و  هاپژوهشو با نتایج گزارش شتتتده از برخی  کندمی تأییدرا 

؛ ادنز و پتتاتر، 2882؛ کترال و پپلر، 2888؛ بورتون و همکتتاران، 2888؛ اوگلتری، 5106

ه اند کپرداخته مستتألهبه تبیین این  ای ویژه، هر یک از زاویهی یاد شتتدههاپژوهش(. 2885

د بر افزایش خالقیت توانمیلب طراحی و نقاشتتتی چگونه آموزش هنرهای تجستتتمی در قا

ان اثر داشته باشد. یک تبیین آن است که آموزش طراحی به عنوان ابزاری جهت آموزدانش

ان آموزدانشد به توانمیها در نهن، عناصتتر، اشتتیا ، حوادث و موقعیت  5بازنمایی هندستتی

 ی ایجاد روابط فضتتاییکمک کند تا مهارت ادراک فضتتایی خود را گستتترش دهند. توانای

بعدی بدون در نظر گرفتن چرخش  3بعدی و  2تصتتتور چرخش یک شتتتی  در فضتتتای  )

 3) تصتتور چرخش یک شتتی  و تمامی اجزای آن در فضتتای  اجزای آن( و تجستت  فضتتایی

 سرعت و قدرت دستکاری ترتیب بهاست که  دو مؤلفة مه  مهارت ادراک فضتایی ، بعدی(

ذارد. این گمی تأثیر مسألهشتناستایی و توصی     نحوةکه بر  دهدمیاشتیا  را افزایش   2نهنی

 مستتتألةحل واقع شتتتود و از آنجا که  مؤثربه صتتتورت خالقانه  مستتتألهد در حل توانمیامر، 

د بر خالقیت کلی توانمییکی از عناصتتتر شتتتناختی محوری در خالقیت استتتت،   خالقتانته  

می توجه هنرهای تجستت باشتتد. تبیین دیگر، به ماهیت ویژة ان نیز اثر مثبت داشتتتهآموزدانش

و تقویت  3کردن تفکر تجستتمی، افزایش قدرت تصتتویرستتازی نهنیکه با برانگیخته کندمی

نقشی ویژه در پرورش خالقیت بر عهده دارد. تفکر تجسمی این کار را به کمک  ،تخیّلقوة

اند. رسی نهنی تصویری به انجام میهامدلستازی مفاهی  پیچیده و انتزاعی و ستاخت   ستاده 

 دانش تصویری بازنمایی شدهشامل ستاختاری شناختی است که   نهنی تصتویری،  مدل یک

اده ای است که فرایند استفاز یک شی  یا موقعیت در حافظه و همچنین عملگرهای شناختی

یان موجود  م دانشی است که روابط کنندةاز این دانش را بر عهده دارند. ساختار دانش، بیان

ل برای ح تمامی اطالعات مورد نیازو  کندمیاجزا  شتتی  یا موقعیت مورد نظر را توصتتی  

ر سازی نهنی دی نهنی تصویری به جهت استفاده از تصویرهامدل. شودرا شتامل می  مستأله 

                                                           
1. geometric representation 

2. mental  manipulation 

3. mental imagery 
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 سازیشتوند. تصویر کاراتر شتناخته می  مستأله ی نهنی کالمی در فرایند حل هامدلقیاس با 

ر خالف نهنی، ب ویرانی است. اطالعات موجود در تصنه ویرانهنی، مبتنی بر استفاده از تص

ا ر هاآنتصتویری  شتوند که امکان بازنمایی  ها،  به صتورت موازی در حافظه نخیره می واژه

صتتویری های تآورد. در واقع، ماهیت بازنماییپذیر و قابل تتییر فراه  میای انعطافگونه به

از  زمان به اطالعات متعددیاست که دستیابی هم ی کالمی به صتورتی هابازنماییبر خالف 

مختلفی  عمال تتییرات متنوع ویک موقعیت را فراه  کرده، شتناخت روابط بیشتر و قابلیت اِ 

 شتتودیمستتازد. بنابراین، ستتبب پذیر میرا میان عناصتتر مختل  در موقعیت مورد نظر امکان

تصتتتویری عناصتتتر به راحتی اتفاق بیفتد. این فرایند، یک مهارت   نتد ترکیتب چندگانة  فرای

، هادهای، هاشکلد در ساخت توانمیو  باشدمیتخیّلشتناختی ویژه استت که محرک قدرت   

 کار گرفته شود.  همفاهی  و معانی جدید و مفید ب

به کارآیی آموزش هنرهای تجستتمی در توجه به  توانمیشتتده  ارایه هایتبییندیگر از 

ب کارگیری تفکر واگرا، موجهب با یابی اشاره کرد کهمستأله گری و اموری همچون پرستش 

 یهامقولهکنند تا از میان ان تالش میآموزدانش. هنگتامی که  شتتتودمیافزایش خالقیتت  

گام هنه هایی که بپیچیدگیبال معماها و یی را در قِهاپاستتومختل  موجود در دانش خود، 

شتتده استتت پیدا کنند، نیازمند ترکیب دانش پیشتتینی  ارایه انبه آنآموزش هنرهای تجستتمی 

را به ستتتمت  هاآنشتتتده در اثر هنری هستتتتند و این امر،   ارایته ی جتدیتد   هتا ایتده خود بتا  

گیری خالقانه دارد: برد. فراینتد ترکیب دانش، جهت ی خالقتانته پیش می  هتا پتاستتتو ةارایت 

شتده و یا خود به وجود آورده است، مورد   ارایهطرح و یا تصتویری را که به او   آموزدانش

ر آن را تجزیته و تحلیل نماید که  کوشتتتد اطالعتات موجود د و می دهتد میبررستتتی قرار 

اف هدف یا اهد ها، استتتثنائات، عناصتتر طرح و یات، پیچیدگیتوجه به جزی تواند شتتاملمی

پرسد: من به چه چیزی نگاه ی را از خود مییهاپرستش آموزدانشدر این حال، . باشتد طرح 

را منتقل  یمؤثر ایدةچیستت؟ معنای آن چیست؟ چه پیام و   کنندةکن ؟ این تصتویر بیان می

در آن پیدا کرد که مقصود طرح را بیان کند؟  توانمیهایی را ؟ چه کلیدها و سترنو کندمی

مشتتتاهدات  وهاایدهبرای تولید حج  وستتتیعی از  هاپرستتتشگونه ان باید از اینآموزدانش

د. و کنکاش نهنی خود شکل دهنتا به پرس و جو  کندمیکمک  هاآناستتفاده کنند که به  
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کارگیری تفکر هیی واگراست که مبتنی بر بهاپاستو این جستتجوی نهنی، دستتیابی به    ةنتیج

هنر، حامی کودک آموزش  " ستتاختةمحققآموزشتتی  بستتتةآموزشتتی  محتوایواگراستتت. 

 الل مراحلرا در خِشتتده  بیانای تدوین شتتده استتت که توجه به فرایندهای  گونهبه"نوآور

 .دهدمیقرار  مورد توجهآموزشی 

ة مؤلفبر دو  آموزشتتتی مداخلة بخشتتتیاثربه  توانمیهتای دیگر این پژوهش  از یتافتته   

 هیاد شدکه آموزش  دهدمیدر عین حال، نتایج نشان  .و بستط خالقیت اشتاره کرد   نوآوری

ها با نتایج هبوده استتت. این یافت تأثیرخالقیت بی پذیریانعطافو  ستتیّالیمؤلفة بر افزایش دو 

؛ 2881؛ چاندا و دنیل، 2882کترال و پپلر، ) باشدمی همسو هاپژوهشگزارش شده از برخی 

داری میتتان معنی ( معتقتتدنتتد رابطتتة2882) (. کترال و پپلر2880ستتتوبوکستتتو و دونتتدار،  

در تفکر خالق کودکتان وجود دارد. تجارب خالقانه و دانش   مؤلفتة ابتکتار   خودکفتایتی و 

بار رآموزشی هنرهای تجسمی پُ دورةتجستمی عمیقی که کودکان پس از شترکت در یک   

ین های نوی جدید و راه حلهاایدهرا نستبت به توانایی تولید   هاآنآورند، باور می دستت  به

مینان آموزد تا اطبه کودکان میموضتتوع  . به بیان دیگر، این دهدمیتتییر  مستتأله برای حل 

ر روی ب طور مستتتقی  ، بهموضتتوعهای فردی خود داشتتته باشتتند و این  بیشتتتری به توانایی

ت در خالقی مؤلفة ابتکار نمرةد باعث افزایش توانمیگذار بوده و کتارآمتدی آنان اثر  خود

 شود.آنان 

ی پرورش خالقیت، کستتتب دانش هامدلشتتتده در برخی  ارایهبا توجه به رهنمودهای  

 ی تکنیکی درهامهارتها و کاردستتتورجدید در یک حوزه که مستتتلزم دریافت اطالعات، 

گری، آن حوزه است، به جهت نقش مهمی که در هدایت فرایندهای مهمی همچون پرسش

یش د سبب افزاتوانمی، از جمله عوامل مهمی است که نمایدمیایفا  مسأله یابی و حلمستأله 

؛ 5101، 2؛ دیویس و ری 5110، 5)رنزولی و ریس دشتتتوابتکتار و نوآوری در کودکان   وةق

یعنی ممنوعیت انتقاد،  0(. توجه به قواعد استتاستتی بارش فکری5116، 3استتترنبر  و لوبارت

                                                           
1. Rensulli, Reis 

2. Davis, Rimm 

3. Lubart 

4. brainstorming 
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ین، برخی و همچن هاایدهی نامشتتابه، اهمیت کمیت در برابر کیفیت و ترکیب هاایدهتوجه به 

 از جمله راهبردهایینیز ی آموزشتتتی آن مانند جایگزینی، تتییر، ترکیب و حذف هامکمتل 

 آموزش " ساختةمحقق آموزشتی  بستتة آموزش هنرهای تجستمی با استتفاده از   استت که در 

ت. به اعتقاد تورنس رد توجه قرار گرفته استتتمو در این پژوهش "حامی کودک نوآور هنر،

ی خالقیت تورنس ارتباطی میان هاآزمونچه که در اگر (5321قاستت  زاده،  ؛ ترجمة5101)

 سیّالیؤلفة مدر مقایسته با   مؤلفة ابتکار کلی طور بهو ابتکار وجود دارد اما،  ستیّالی مؤلفة دو 

این احتمال را  یستتیّالمؤلفة که بنابراین، با وجود آن. کندمی بینیپیشتر رفتار خالق را دقیق

 ألهمستتاما هی  تضتتمینی وجود ندارد که این  ،بردی ابتکاری ایجاد شتتود بار میهاایدهکه 

مؤلفة در  هانمرهکاهش د به قیمت توانمی مؤلفة بستتتطاتفتاق بیفتد. همچنین، امتیاز بار در  

 منجر شود.   سیّالی

ارتبتاطی قوی با تفکر  دارای  مؤلفتة بستتتط ( معتقتدنتد کته    2882) ( و رانکو2855) کی 

( تفکر 5112) کراپلی ایمرحلهبه مدل  . با توجهاستتتت 2و یتا تفکر ارزیتابتانه    5انعکتاستتتی 

ی تعلیق ، عامل استتاستتشتتودمیانعکاستتی که به عنوان بخشتتی از تفکر انتقادی در نظر گرفته 

رستی و د شودمیی نوین است که سبب هاایده ةارایاعتباریابی، معرفی و  مرحلةقضاوت در 

تمامیت یک ایده بیش از مفید بودن آن ایده برای فرد قابل اهمیت باشتتد. ارزیابی پیوستتته و 

د یات بیشتتر به آن، ممکن است تولی زوایای مختل  به منظور افزودن جزیممتد یک ایده از 

های مبتنی بر راهبرد بارش شآموز چهاگری گوناگون را محدود ستتتازد. بنابراین، هتا ایتده 

 سألةماما، به جهت اهمیتی که برای  شودمینوآورانه محسوب  ایدةفکری کلید دستترسی به  

اشد. نو چندان موفق نب ایدة، ممکن است در تولید تعداد زیادی شتود میتعلیق قضتاوت قائل  

ستتط و ب نوآوریمؤلفة افزایش دو با وجود  آموزشتتی مداخلةشتتاید این دلیلی باشتتد که چرا 

 ندذار باشتتد. از آنجا که برخی پژوهشتتگران مانگاثر ستتیّالیمؤلفة نتوانستتته استتت بر افزایش 

در  پذیریانعطافو  ستتتیّالیمؤلفة ( معتقدند که دو 2880؛ بته نقتل از کی ،   2882 ) 3هبرت

                                                           
1. reflective thinking 

2. evaluative thinking 

3. Hebert 
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آزمون تفکر خالق تورنس، همبستتتتگی باریی با یکدیگر دارند،  ممکن استتتت بتوان عدم  

 را نیز به همین دلیل دانست.پذیری مؤلفة انعطافبر  آموزشی مداخلة بخشیاثر

اندرکاران، اولیای آموزش و  دستتتتبهزیر  راستتتاس نتایج این پژوهش، پیشتتتنهادهای ب 

 :دشومیپرورش و سایر پژوهشگران توصیه 

کته ختانواده، بته عنوان یکی از ارکتان اصتتتلی اجتمتاعی حمایت و      بتا توجته بته آن   . 5

دهی به کودک، در راستتتتای پرورش خالقیت و تولید محصتتتورت خالقانه شتتتناخته جهت

که  ییهاپژوهششتتود، بستتیار مفید فایده خواهد بود چنانچه ستتایر پژوهشتتگران، با انجام می

را در کنار آموزش به کودکان  خانواده و در صتتورت امکان، ستتایر افراد آموزش به والدین

دهد، گامی مه  در راستای تحقق این امر بردارند. آموزش به والدین را قرار می مورد توجه

های آموزشتی در مدرسته و ه  از طریق تشکیل جلسات   توان ه  از طریق برپایی کالسمی

 طراحی، تولید و از طریقتوان این کار را مین، گفتگو و مشتتتاوره به انجام رستتتاند. همچنی 

 راهنمای والدین، به عنوان ابزار آموزشی را انجام داد.آموزشی  دن لوح فشردةگنجان

انجام پذیرفته استتتت.  چهارم مدارس عادی پتایتة  ان آموزدانش. این پژوهش در میتان  2

 د.شوهای تحصیلی و همچنین، مدارس استثنایی توصیه میپایهاجرای آن در سایر 

 تحصتتیلی مورد پایةآموزشتتی همزمان با آغاز و پایان  دورة. بهتر استتت شتتروع و پایان 3

شده  ان زمان بیشتری را برای تمرکز بر مطالب آموختهآموزدانشنظر باشد. در این صورت، 

آموزش هنر، حامی  "آموزشتتی  بستتتةکه محتوای  چهاگرو تمرین فرصتتت خواهند داشتتت. 

تر مؤثرمرحلته تتدوین شتتتده استتتت امتا، به منظور یادگیری بهتر و      51در   "کودک نوآور

های آموزشی در بیش از یک و یا کاردستوررستد که به برخی  ان رزم به نظر میآموزدانش

و مربی  آموزدانشحتی دو جلستتته پرداخته شتتتود.وجود جلستتتات حضتتتوری دو نفره میان 

ق و تشوی آموزدانشمعمول ی فردی غیرهاایدهرف وقت کافی جهت توجه به آموزشی و صَ

رستد که رزم  ضتروری به نظر می  آموزشتی  برنامةراستتا با  ه  ،هااین ایده ةارایبه ستاخت و  

 یردهادستاواختصاص داده شود.  ، زمان کافی به این کاراستت با هماهنگی اولیای دبستتان  

مختل  در آن مورد  یشتتود که افکار و رفتارهامحقق می یایاجتماع یهاخالقانه در زمینه

تعامل  محصول فعالیت و،خالقیت درعین حالشوند. پرورانده می یحت ایو  گرفتهقبول قرار 
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یک فرد در یک بستتر اجتماعی و مستتلزم در اختیار داشتتن الگوهای مناسب در آن فضای    

ین الگوهای اجتماعی برای بهترتوانند به عنوان اجتمتاعی استتتت و کودکان خالق خود می 

 یتجستتم یآموزش هنرها. همچنین، شتترکت در کالس خود مطرح شتتوند ستتارنستتایر هم

وجه ت قیاز طر گرانیآموز در قبال خود و ددانش ی عاطف یپرورش آگاهزمینةدر  دتوانمی

و  یشتتتدن حس همدل ختهیخود، برانگ احترام به ،یانیخودب ایی، توانهخودپندار تیبته اهم 

در  ژهیو یباشتتد که نقشتت مؤثرآموزان دانش ریستتا تیفعال دربارة یو پاستتو و یقدردان ارائة

 ةانخالقاز آثار  انهیماه یهاشتتتگاهینما ی برگزاربنتابراین،  .بته عهتده دارد   تیت پرورش خالق

ها و عقاید فردی بته اشتتتتراک گتذاردن ایتده   ،بته منظور  مختل  آموزان در متدارس دانش

 شتتتریب قیتشتتوآموزان با ستتایرین و کستتب بازخورد از آنان که گامی مه  در راستتتای دانش

 شود.  های آتی پیشنهاد میخواهد بود، در پژوهش های خالقانهایدهةیارابه  آموزاندانش
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