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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت اثربخشی آموزش هنرهای تجسمی با استفاده از بستة آموزشی محقق ساختة
"آموزش هنر ،حامی کودک نوآور" بر افزایش خالقیت کودکان دبستانی انجام گرفت 08.دانشآموز (08
دختر و 08پسر) از میان دانشآموزان پایة چهارم ابتدایی ناحیة  3شهر تهران به روش نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروهآزمایش
 51جلسة یک ساعته مداخلة آموزشی دریافت کرد و پس از  6هفته پیگیری به انجام رسید .دادههای به
دست آمده با روشآماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد .یافتهها نشان داد که مداخلة آموزشی در
پسآزمون و پیگیری در افزایش نمرة کلی خالقیت ( )p=8/885، p=8/881و دو مؤلفة ابتکار (،p=8/880
 )p=8/881و بسط خالقیت ( )p=8/885،p=8/885تأثیر معنیدار داشته است .تفاوت معنیداری میان
نمرههای گروههای کنترل و آزمایش در دو مؤلفة سیّالی و انعطافپذیری یافت نشد .بر این اساس ،میتوان
نتیجه گرفت که بستة آموزشی "آموزش هنر ،حامی کودک نوآور" میتواند به عنوان یک ابزار آموزشی
مناسب در پرورش خالقیت کودکان دبستانی مورد استفاده قرارگیرد.1

واژگان کلیدی :خالقیت ،کودکان دبستانی ،هنرهای تجسمی
 .5دکتتتری روان شتتتنتتاستتتی ،دانشتتتکتتدة عتلتوم تتربتیتی و روان شتتتنتتاستتتی ،دانشتتتگتتاه شتتتهیتتد بهشتتتتی تهران
darvishi_zohreh@yahoo.com
 .2دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
shahriarshahidi@hotmail.com
 .3استادیارگروه روانشناسی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
mahmood.heidari@gmail.com
 .0استادیارگروه روانشناسی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
shahla.pakdaman@yahoo.com
 .1بنیاد ملی نخبگان و دفتر است عدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی ،بخشی از حمایت مالی انجام این پژوهش را
عهدهدار بوده اند که جا دارد از این دو نهاد محترم صمیمانه سپاسگزاری شود.
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مقدمه
پژوهشتگران حوزة خالقیت ،به ویژه روانشتناسان ،طی چند دهه پژوهشهای گستردة خود
در این زمینته ،تعاری

متعددی برای خالقیت ارایه داده اند .یک تعری

عمومی و پذیرفته

شده ،خالقیت را به عنوان فرایند تولید چیزی که بدیع ،اصیل ،مفید و مناسب است توصی
میکند (پالکر ،بگتو و داو2880 ،5؛ استترنبر

کافمن و پرتز2883 ،2؛ استوکس.)5111 ،3

از نظر شتتناختی ،خالقیت نیازمند ترکیب برخی فرایندها و مهارت های شتتناختی استتت که
مهمترین آن ها تفکر خالق یا واگرا و حل مستتألة خالقانه می باشتتد و توانایی فرد را جهت
ستتتازگتاری بتا محیط و تتییرات ایجتاد شتتتده در رویتدادهای پیرامونش افزایش می دهد
(آندرسن2855 ،0؛ چاوز2881 ،1؛ رانکو.)2882 ،6
تفکر واگرا که به عنوان هستتة مرکزی در خالقیت شتناخته میشود ،در اثر عملکردهای
متفتاوت و مجزای شتتتنتاختی در متز ر می دهتد (مور ،بهادلیا ،بایلینگز ،فولوایلر ،هیلمن،
گتانستتتلر2881 ،2؛ آبراهتام و وینتدمن )2880 ،0و بته معنتای توانتایی تولیتد ایده های متنوع
ومتفتاوت ،جهت حل یک مستتتألة واحد استتتت (رانکو5118 ،؛ به نقل از ستتتک و میکر،1
 .)2881بر استتاس مدل گیلفورد ،)5162( 58تفکر واگرا به چهار مؤلفة قابل ستتنجش تقستتی
میشتتود که عبارتند از :ال ) ستیّالی :توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده ،پاستتو و راهحل؛ ب)
انعطتاف پتذیری :توانتایی ایجتاد ایتده هتای متفتاوت در صتتتورت تتییر مستتتأله؛ ج) ابتکار
(نوآوری) :توانایی ایجاد ایده های نو ،منحصتتتر به فرد ،غیرمعمول و هوشتتتمندانه برای حل
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یک مستتتأله که با ایده های عادی و رایج متفاوت استتتت و د) بستتتط :توانایی اضتتتافه کردن
جزییات و معانی به پاسوهاو افکار نوآورانه ،ارزشدادن و پیادهسازی آنها.
فراینتد حتل مستتتأله هنگامی خالقانه در نظر گرفته می شتتتود که فرد با مستتتایلی از نوع
و یا بَد تت ت ساختار روبرو شود .پیچیدگی اینگونه مسایل به صورتی

اکتشافی ،بَد تت ت تعری

استت که نمیتوان به آنها تنها بر استاس یک مقولهبندی ساده و بهکارگیری تفکر همگرا-
تمرکز بر یافتن یک پاستتو واحد و مشتتخا برای حل مستتأله -پاستتو داد .مدل حل مس تألة
خالقانه نخستتتین بار توستتط آزبورن )5113( 5ارایه شتتد و در طی چندین دهه بارها توستتط
پژوهشتتگران مختل

مورد بازبینی ،ارزیابی و تصتتحیق قرارگرفت (میلر ،ویر و فایرشتتتین،2

2885؛ فایرشتتین5116 ،؛ ایزاکسِن ،دوروال و ترفینگر .)5110 ،3بر اساس این مدل به طور
خالصه ،فرایند حل مسألة خالقانه در خِالل چند مرحلة متوالی اتفاق می افتد :مرحلة نخست،
مرحلة انتخاب و توصتتی

نهنی از موقعیت یک مستتأله استتت .پس از آن به منظور انتخاب

بهترین پاستتو ،تفکر واگرا و تفکر همگرا به عنوان دو فرایند شتتناختی به طور متناوب مورد
استتفاده قرار می گیرند تا زمانی که معیار مشخصی به منظور ارزیابی انتخاب شود و سرانجام
این معیار ،طرح نهایی را جهت حل مسأله پیشنهاد میکند.
امروزه شتتتناخت و پرورش خالقیت به عنوان یک مهارت ستتتطق باری تفکر ،0به عنوان
هتدفی مه در نظتام هتای آموزشتتتی مورد توصتتتیته و توجته قرار دارد .تتییرات اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصتتادی و فنآورانه در دهههای اخیر ،بیش از پیش ستتبب بروز مستتایل پیچیده و
نامشتتتخا در زندگی روزمره گردیده استتتت و همین موضتتتوع ،ستتتبب می شتتتود تا نیاز
دانش آموزان بته درک خالقیتت و استتتتفاده از امور خالقانه ،جهت رویارویی و غلبه بر این
مستتایل پیچیده و مبه  ،از همان ستتالهای ابتدایی ورود به نظام آموزشتتی به عنوان یک نیاز
اساسی شناخته شود.
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)4. Higher Order Thinking Skill (HOTS
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نتایج برخی پژوهشها نشتتان میدهد که با بهره گیری از روشها و شتتیوههای آموزشتتی
مناستتب ،بهویژه روشهایی که بتواند فرایند حل مستتأله را بهبود بخشتتد ،میتوان خالقیت را
پرورش داد (نیو2882 ،5؛ گریگورنکوف ،جتاروین 2و استتتترنبر  .)2882 ،به عنوان یک
ایدة نظری ،عصتبشتناستان شناختی که خالقیت را مورد مطالعه قرار دادهاند ،هنر را بستری
مناستتتب جهت پرورش خالقیت می دانند و معتقدند که هنرهای تجستتتمی می تواند ابزاری
مناستتب برای حل مستتألة خالقانه و تقویت تفکر واگرا باشتتد (چیکور و استتمیت2881 ،3؛
باتاچاریا و پتست 2881 ،0؛ هیلمن .)2881 ،به اعتقاد این پژوهشتگران ،فرایند کسب دانش و
یادگیری ،از طریق درک صتتفات اصتتلی و ثابت اشتتیا  ،یکی از کارکردهای استتاستتی متز
تجسمی 1است که تفکر تجسمی 6را ایجاد می کند .این فرایند ،یعنی ثبت و بازنمایی خواص
اشتتیا و پردازش اطالعات توستتط تصتتتاویر به جای کلمات ،همان فرایندی استتتت که در
هنرهای تجستتمی بهکار گرفته میشتتود (زکی2885 ،2؛ هیلمن .)2881 ،پرداختن به هنرهای
تجستتتمی به عنوان برانگیزانندة تفکر تجستتتمی به فرد می آموزد تا بتواند چیزهایی را که به
طور مستتتتقی مشتتتاهده نمی کند ،در نهن خود تصتتتویر ستتتازی کرده و به تدریج ظرفیت
تصویرسازی خود را افزایش دهد (استارکو2881 ،0؛ هتلند و وینر.)2888 ،1
فودور5121( 58؛ به نقل ازگلد اشتتتمیت )2885 ،55چنین استتتتدرل می کند که کودکان
دبستتتانی به کمک تصتتاویر فکر میکنند .فرایندهای نهنی مهمی مانند تصتتور ،تخیّل ،تفکر
تجستمی و قیاس تجستمی ،ستبب میشتوند که مهارتهای تفکر سطق بار ،در هنگام انجام

1. Niu
2. Grigorenkov, Jarvin
3. Chicola, Smith
4. Bhattacharya , Petsche
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6. visual thinking
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فعتالیتت هتای هنری تجستتتمی برانگیختته شتتتوند .نتایج برخی پژوهش ها از این ایدة نظری
حمایت کرده است.
ادنز و پاتر )2882( 5در یک پژوهش همبستتتتگی که میان دانش آموزان دورة متوستتتطه
انجام شتتد ،نشتتان دادند که همبستتتگی مشتتخصتتی میان بازنمایی های تجستتمی در آموزش
طراحی و حل مستألة خالقانه وجود دارد .استدرل این دو پژوهشگر آن است که طراحی به
عنوان یک فعالیت ترستتیمی میتواند به دانشآموزان کمک نماید تا درک فضتتایی خود از
اشیا  ،حوادث و موقعیت ها را گسترش دهند .این امر ،در حل مسأله به صورت خالقانه مؤثر
واقع می شود و می تواند بر خالقیت کلی دانش آموزان نیز اثر مثبت داشته باشد .سوبوکسو و
دونتدار )2880( 2پس از انجام پژوهشتتتی در میان دانش آموزان دورة متوستتتطه چنین نتیجه
گرفتند که قیاس تجستتمی ،که به دنبال ارایة محرک هایی مانند خط ،شتتکل ،حج و رن
برانگیخته می شتود ،می تواند بیشتر از قیاس استدرلی به حل مسأله به صورت خالقانه کمک
کند و این امر ،باعث افزایش نمره های آزمون خالقیت و مؤلفة ابتکار آن در دانش آموزان
می شتود .شتاو و دمرز )5106( 3پژوهشی را با هدف بررسی اثربخشی آموزش تمارین مبتنی
بر تصتتویر ستتازی نهنی بر ستته مؤلفة ابتکار ،ستتیّالی و انعطاف پذیری خالقیت در میان 530
دانش آموز پایه های پنج و شتشت به انجام رستاندند .نتایج پژوهش نشان می داد که تفاوت
معنی داری میتان شتتترکتت کننتدگان دو گروه آزمایش و کنترل ،در نمرة کلی خالقیت و
نمره هتای دو مؤلفتة ابتکتار و انعطاف پذیری وجود دارد ،اگر چه که چنین ارتباطی با مؤلفة
ستتیّالی خالقیت به دستتت نیامد .اوگلتری )2888(0در پژوهشتتی بین فرهنگی که به منظور
بررسی نقش روش های آموزشی در میان دانش آموزان  6پایة تحصیلی در سه ملیت متفاوت
انجتتام داد ،این نتیجتته را بتته دستتتت آورد کتته نمره هتتای آزمون هتتای خالقیتتت ،در میتتان
دانشآموزان مدارستتی که آموزشهای هنری اصتتولی و نظام مند را به عنوان بخشتتی مه و
استاستی درکنار سایر فعالیت های آموزشی خود گنجانده اند ،آشکارا بارتر از دانش آموزان
1. Edens, Potter
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سایر مدارس است .چاندا و دنیل )2881( 5پژوهشی تجربی را با هدف بررسی نقش آموزش
هنرهتای تجستتتمی در متتدارس بر پرورش تفکر خالق و تفکر انتقتادی نوجوانتان بته انجتتام
رساندند .نتایج نشان داد که مداخلة آموزشی بر افزایش نمرة کلی خالقیت و مؤلفة نوآوری
آن مؤثر بوده استتتت .پژوهشتتتگران معتقتد بودند که این امر ،به علت ماهیت ویژة هنرهای
تجستمی استت که سبب برانگیختهشدن تفکر تجسمی ،تجس نهنی و قدرت تخیّل می شود
و بنابراین ،نقشی ویژه در پرورش خالقیت بر عهده دارد .بورتون ،هورویتز وآبلس)2888( 2
در یک پژوهش شبهتجربی با هدف بررسی اثربخشی روشهای متفاوت آموزشهای هنری
بر مهارت های شتتتناختی نوجوانان چنین نتیجه گرفتند که تفاوت معنی داری میان نمره های
آزمونهای خالقیت و روش آموزش وجود دارد .دانشآموزان شرکتکننده در کالسهای
آموزشتی هنری که در آنها دستور کار و مواد آموزشی از کیفیت بارتر و بهتری برخوردار
بود ،نمرههای بارتری را بهدستت آوردند و نمرة مؤلفة بسط در آزمون خالقیت آنها بارتر
گزارش شتتده بود .یوستتفی افراشتتته ،شتتیخی فینی ،رشتتیدی و مظفری صتتالق ( )5315در
پژوهشتتی با هدف بررستتتی آموزش مؤثر هنر بر پرورش خالقیت نوجوانان نشتتتان دادندکه
افزایش مدت زمان ستتاعت درستتی آموزش هنر ،گنجاندن محتوای متنوع در آموزش هنر و
تخصتتا معل در زمینة آموزش هنر بر پرورش خالقیت دانش آموزان مؤثر استتت.کترال و
پپلر )2882( 3در پژوهشی  6ماهه بر روی  583کودک  1ساله،که به منظور بررسی اثربخشی
آموزش هنرهتای تجستتتمی بر خالقیتت و یادگیری انجام پذیرفت ،چنین نتیجه گرفتند که
اختالف معنی داری میتان دانش آموزان دو گروه آزمتتایش و کنترل ،در نمرة کلی خالقیتتت
آنتان و همچنین ،مؤلفتة ابتکتار خالقیتت وجود دارد .وینر ،هتلنتد ،وینما ،شتتتریدان ،پالمر

0

( )2882در یک فراتحلیل با عنوان «طرح صتتتفر» تأثیر آموزش هنر بر برخی توانمندی های
شناختی و دستاوردهای تحصیلی نوجوانان و جوانان را مورد بررسی قرار داده و شواهدی را
مبنی بر وجود روابط علّی میان آموزش برخی هنرهای غیر تجستمی مانند موسیقی و نمایش
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2. Burton, Horowitz, Abeles
3. Catteral,Peppler
4. Veenema, Sheridan, Palmer
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و برخی توانمندی های شتناختی مانند یادگیری ،مهارت های کالمی و استتدرل فضایی ارایه
دادنتد اما ،وجود چنین روابطی را میان آموزش هنرهای تجستتتمی و خالقیت تأیید نکردند.
پژوهشتتتگران دریل احتمالی مختلفی را برای آن بیان کردند که یکی از این دریل به نحوة
ستتنجش نتایج اشتتاره داشتتت ،به این معنا که ،پژوهش مورد نظر در کنار بررستتی نتایج 25
پژوهش انجتام گرفتته در زمینتة موستتتیقی و  36پژوهش انجتام گرفته در زمینة نمایش ،تنها
نتایج  0پژوهش در حوزة هنرهای تجسمی و خالقیت را مورد توجه قرارداده بود .از این رو
پژوهشتگران یاد شده ،انجام پژوهشهای دیگری را به نحوی که نتایج مربوط به خالقیت را
با جامعیت بیشتری مورد بررسی قرار دهد ،پیشنهاد کردند.
از آنجتا که نقش آموزش هنرهای تجستتتمی به عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد در پرورش
نوآوری و خالقیت مطرح شتده است ،ضرورت توجه به آن به شیوه ای که بتواند این هدف
را برآورده ستتازد ،به صتتورت بخشتتی از برنامة آموزشتتی دانش آموزان دبستتتانی احستتاس
میشتتود .پیشتتینة پژوهش نشتتان میدهد که با وجود عالقمندی و توصتتیه هایی که در زمینة
ارایتة متداخلته هتای آموزشتتتی اثرگتذار بر مهتارت هتای شتتتناختی مانند خالقیت در میان
پژوهشتتگران وجود داشتتته استتت ،پژوهشهای تجربی که مبتنی بر انجام چنین مداخلههایی
باشتد ،چندان بر دانش آموزان دورة دبستان متمرکز نبوده است .بر این اساس ،این مسأله که
آیا آموزش هنرهای تجستمی با استتفاده از بستة آموزشی محقق ساختة "آموزش هنر ،حامی
کودک نوآور" بر افزایش خالقیت کودکان دبستانی مؤثر است؟ ،مسألة اصلی این پژوهش
استتت .با در نظر گرفتن این امر ،هدف اصتتلی پژوهش حاضتترشتتناخت اثر بخشتتی آموزش
هنرهای تجستتمی با استتتفاده از بستتتة آموزشتتی محققستتاختة "آموزش هنر ،حامی کودک
نوآور"  ،بر افزایش خالقیت کودکان دبستتتانی می باشتتد و فرضتتیة پژوهش آن استتت که
آموزش بستتة آموزشتی محقق ساختة " آموزش هنر ،حامی کودک نوآور" ،خالقیت را در
کودکان دبستانی افزایش میدهد .همچنین ،این پژوهش شناخت اثر بخشی مداخلة آموزشی
مورد نظر بر افزایش هر یک از مؤلفههای خالقیت را نیز مورد بررسی قرار میدهد.
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روش پژوهش
روش این پژوهش،آزمایشی با طرح پیشآزمون تت ت پسآزمون با گروه کنترل بود.جامعة
آماری پژوهش همة کودکان پایة چهارم ابتدایی ناحیة  3شتتتهر تهران ،در ستتتال تحصتتتیلی
 5318-5315را تشتتکیل میداد .به منظور انتخاب گروه نمونه ،روش نمونه گیری خوشتتهای
چندمرحلهای مورد استفاده قرار گرفت .به این صورت که نخست ،از بین  56دبستان ابتدایی
دخترانة دولتی و  50دبستتتتان ابتدایی پستتترانة دولتی این ناحیه یک دبستتتتان دخترانه و یک
دبستتان پسترانه به صتورت تصتادفی انتخاب شتدند .سپس ،از میان دانشآموزان پایة چهارم
ابتدایی در دبستتتان دخترانه  08نفر و در دبستتتان پستترانه نیز  08نفر (در مجموع  08نفر) به
صتورت تصتادفی انتخاب گردیدند و در پایان ،افراد انتخاب شتده در هر دبستان به صورت
تصادفی به دو گروه آزمایش ( 28دختر و  28پسر) و کنترل ( 28دختر و  28پسر) اختصاص
یافتند.
ابزارهای پژوهش )5 :آزمون تصووویری تفکر خالق تورنس :1این آزمون چهار مؤلفة
ستیّالی ،انعطاف پذیری ،ابتکار و بستط را مورد ستنجش قرار می دهد و شامل دو فُرم موازی
 Aو Bاستتت که از جمله مهمترین و کارآمدترین ابزار استتتاندارد شتتدة ستتنجش خالقیت
شتتناخته میشتتود .آزمون مورد نظر توستتط تورنس )5166( 2ارایه و به ترتیب در ستتال های
 ،5110 ،5118 ،5100 ،5120بازهنجاریابی شتتده استتت (به نقل از کی  .)2886 ،3هر دو فُرم
آزمون به صورت قل وکاغذی و شامل سه تکلی

 58دقیقه ای است که عبارتند از :ساخت

تصتتویر ،تکمیل تصتتویر ،خطوط موازی و دایره ها .در این آزمون ،فرد باید عناوینی را برای
تصتتتاویری که رستتت می نماید ،انتخاب کند .هر یک از ستتته تکلی
نمره گتتذاری می شتتتونتتد ،ولی دو تکلی

برای ابتکار و بستتتط

تکمیتتل تصتتتتاویر و دایره هتتا ،برای ستتتیتّالی و

انعطتاف پتذیری نیز نمره گتذاری می گردنتد .با توجه به مالک های ارایه شتتتده در کتابچة
راهنمتای آزمون ،پتاستتتو هتای احتمالی بر استتتاس میزان قدرت خالق ،در  1طبقه تعری

1. Torrance Test for Creative Thinking-Figural
2. Torrance
3. Kim
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شتتده اند .بنابراین ،نمره گذاری برای مؤلفة ابتکار ،بر روی مقیاستتی با دامنة صتتفر تا  1انجام
می شتود .در نمره گذاری بستط ،به هر جز وابستته به شکل اصلی ،مرزها و یا فضای اطراف
آن ،رنت

 ،ستتتایته زنی آگتاهتانته ،تزیین و هر تتییر مه در کیفیتت طرح ،یک امتیاز داده

میشتود .نمرة ستیالی برای دو تکلی

تکمیل تصتاویر و دایرهها ،با محاسبة تعداد شکلهای

کامل شتده به دستت میآید و بارترین نمره 58 ،میباشد .نمرة انعطافپذیری نیز با محاسبة
تعداد مقولههای مختلفی که پاسوها در آن اتفاق افتاده است ،به دست میآید.
آزمون تصتتویری تفکر خالق تورنس محدودیتهای ستتایر روشهای ستتنجش خالقیت
را ندارد (کی 2886 ،؛ چاوز )2881 ،و در مورد پایایی آزمون باید گفت که چون استتتتفاده
از این ابزار به زبان و فرهن

خاصتتی وابستتته نیستتت ،در فرهن

های مختل

قابل استتتفاده

استتتت (تورنس2882 ،؛ میالر2882 ،5؛ کراپلی .)2888 ،2تورنس (5110؛ بتته نقتتل از کی
 )2886با استتفاده از کتابچة راهنمای آزمون تصتویری ،پایایی به دستت آمده برای شاخا
خالقیت را توستتط فُرمول کودرتتتت ریچاردستتون 253بین ( )8/01-8/10گزارش نمود و در
ستتتال  5118نشتتتان داد که روایی توافقی بین نمره ها بارتر از 8/18استتتت .پایایی و روایی
آزمون را عابدی ( )5322در تهران ،ستتاختمانیان ( )5320در شتتیراز و کفایت (  )5323در
اهواز به دستتت آورده اند (حقیقت5328 ،؛ به نقل از البرزی .)5318 ،خائفی (5322؛ به نقل
از حستتینی و وات ،)2858 ،0پایایی مؤلفه های نستتتخة فارستتتی آزمون تصتتتویری فُرم  Bرا
محاستتبه نموده که به ترتیب عبارتند از :س تیّالی ،8/20 ،انعطافپذیری ،8/05 ،ابتکار8/20 ،و
بستتط .8/15 ،پایایی به دستتت آمده از محاستتبات پیرخائفی برای کل مقیاس برابر با 8/08
استتت .درویشتتی و پاکدامن ( )2852پایایی مؤلفههای آزمون را با محاستتبة شتتاخا آلفای
کرونبا به ترتیب برای س تیّالی  ،8/60انعطافپذیری ،8/25 ،ابتکار 8/60 ،و بستتط 8/21 ،به
دست آوردهاند.

1. Millar
2. Cropley
3. Kuder-Richardson
4. Watt
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 )2بسووت آموزشووی " آموزش هنر ،حامی کودک نوآور" :با توجه به مستتتتندات
موجود در کتابچة "بستتتتة آموزشتتتی :پرستتتش ها و پاستتتو هایی دربارة چیستتتتی ،چرایی و
چگونگی تولید بستة آموزشی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی" ،تاکنون بسته ای
آموزشتی در زمینة آموزش هنرهای تجستمی در دورة ابتدایی در کشور تولید نشده است
(مقصتتتودی .)5300 ،از آنجتا که نخستتتتین و مهمترین مرحله در این زمینه ،تدوین و تولید
راهنمای برنامة آموزشتی است که پس از انجام پژوهش های رزم و تصویب نهایی بتواند به
تدوین کتاب درستتتی (مانندکتاب راهنمای معل و یا کتاب کار دانش آموز) بینجامد و در
ادامه و در صتورت نیاز نیز ،سایر ملزومات بستة آموزشی (مانند ابزار کمکآموزشی) به آن
اضتتتافه گردد ،مشتتتخا گردید که راهنمای برنامة آموزشتتتی مناستتتبی در زمینة آموزش
هنرهای تجسمی برای کودکان دبستانی در کشور (در هنگام ارایة طرح و اجرای پژوهش)
وجود ندارد .بنابراین ،نخستتتت اطالعات مورد نیاز جهت تدوین راهنمای برنامة آموزشتتتی
بستتة آموزشتی ،با تکیه بر منابع نظری و پژوهشتی در زمینة آموزش هنرهای تجسمی در دو
شتتاخة طراحی و نقاشتتی به کودکان دبستتتانی ،با تمرکز برتوانایی استتتفاده از تفکر واگراو
تقویتت حتل مستتتألة خالقانه،گردآوری گردید (ستتتیبرت2855 ،5؛ ستتتون هی 2858 ،2؛
ادواردز2881 ،3؛ پتریتنس2880 ،0؛ هیوم2880 ،1؛ متتا2886 ،6؛ لوگتتان2881،2؛ ایوانز و
استتکلتون2885 ،0؛ کریمستتکی5111 ،1؛ کالرک )5111 ،58و ستتپس ،روایی محتوایی آن
( )p<8/81 ،r=8/25توستط  6نفر از کارشتناسان آموزشی و متخصصان هنرهای تجسمی و
علوم شتتتناختی ،تأیید شتتتد .این راهنما ،شتتتامل موضتتتوعات ،اهداف و شتتتیوه های اجرای
دستتور کار های آموزشتی استت.ابزارآموزشتی موجود در بستة آموزشی نیز شامل  28کاغذ
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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طراحی  ،A3دو عدد مداد طراحی ،یک تختة شتاسی ،یک مرکب سیاه ،یک مرکب رنگی
و همچنین یک جعبه مداد  52رن

بود.

اجرای پژوهش :در نخستتین جلسة اجرای طرح ،خالقیت گروههای انتخاب شده به وسیلة
اجرای پیش آزمون اندازه گیری شتتد .در این مرحله ،دانش آموزان در مدت زمان  38دقیقه،
فُرم  Aآزمون تصتویری تورنس را کامل نمودند .سپس ،افراد گروه آزمایش طی  51جلسة
 68دقیقهای ،هر هفته یک جلستته ،تحت آموزش قرار گرفتند .دستتتورکارهای آموزشتتی ،با
توجه به محتوای تدوین شتتده در بستتتة آموزشتتی ارایه شتتد .موضتتوع و هدف هر یک از
جلسهها به این شرح بود:
جلستتة اول (آشتتنایی با مفهوم نظری خط در طراحی) :شتتناخت و افزایش دانش مفهومی
صحیق دربارة خط ،بهبود مهارت حل مسألة خالقانه.
جلستتة دوم (آشتتنایی با مفهوم عملی خط در طراحی) :تمرین جستتارت داشتتتن در رس ت
خط ،تقویت هماهنگی واکنش میان چش و متز ،بهبود مهارت حل مسألة خالقانه.
جلستتة ستتوم (آشتتنایی با نور ،حج و ستتایه روشتتن در اشتتیا ) :درک تفاوت میان دیدن
عادی و دقیق نگاه کردن ،تقویت حافظه جهت خوب به نهن ستتپردن جزئیات اشتتیا  ،بهبود
مهارت حل مسألة خالقانه ،کمک به بهبود مؤلفة بسط تفکر واگرا.
جلستتة چهارم (بافت و جنستتیت اجستتام) :تقویت دقت و قدرت توجه نستتبت به وجود
تمتایز ،به خصتتتوص تمایزات ظری

و نامشتتتهود میان اشتتتیا متفاوت ،پرورش توجه غیر

متمرکز ،توجه به تداعی های دورتر ،کمک به بهبود دو مؤلفة سیالی و انعطاف پذیری تفکر
واگرا.
جلستة پنج (هاشتور و ستطق) :توانایی کنترل خط ،درک این مستأله که همة اشیا  ،چه
واقعی و چه نهنی یا تخیلی ،از به ه پیوستتتگی شتتکل های هندستتی متنوع ایجاد شتتده اند،
افزایش قدرت شناخت و تحلیل محیط پیرامون ،بهبود مهارت حل مسألة خالقانه.
جلستة شتشت (آشتنایی با درجات متنوع رن
بهبود مهارت حل مسألة خالقانه.

خاکستری) :آشنایی با مفهوم تراک خط،
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جلستتة هفت (درک تضتتاد تیرگی و روشتتنی ،فضتتای منفی و خط افق) :هدایت توجه به
ستتمت فضتتای منفی یا پسزمینة تصتتویر و آگاهی یافتن از ارزش عناصتتر پیش پا اُفتاده و به
ظاهر بیاهمیت ،بهبود مؤلفة ابتکار تفکر واگرا.
جلستتة هشتتت (مشتتاهده و طراحی از زوایای دید غیر معمول) :برانگیختن تفکر واگرا،
کمک به فرایند مسألهیابی و افزایش نوآوری ،بهبود مؤلفة ابتکار تفکر واگرا.
جلستتة نه (رن
ترکیتتب رنت

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

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

انعطافپذیری تفکر واگرا.
جلستة ده (رن

های مکمل) :تمرین راهبرد بارش فکری ،تمرین حل مستألة تجستمی،

بهبود مهارت حل مسألة خالقانه و دو مؤلفة سیالی و ابتکار تفکر واگرا.
جلستتتة یازده (نماد شتتتناستتتی شتتتکل و رن

) :هدایت توجه کودک به دنیای درون و

استتتتفتاده از بینش تجستتتمی درونی ،بته کتارگیری تفکر درون نگرانه ،تمرین راهبرد بارش
فکری ،بهبود دو مؤلفة ابتکار و بسط تفکر واگرا.
جلستتتة دوازده (لکه گذاری تصتتتادفی و تبدیل لکه ها با خط ،ستتتطق ،بافت و رن

به

شتتکل دلخواه) :به کارگرفتن قدرت تخیل کودک ،توجه به حل مستتألة تجستتمی ،پرورش
توجه غیرمتمرکز ،بهبود دو مؤلفة ابتکار و بسط تفکر واگرا.
جلستتة ستتیزده (طراحی با دستتت دیگر) :فعال ستتازی تناوبی نیمکره های متزی ،بهبود
مهارت حل مسألة خالقانه.
جلستة چهارده (نقاشتی از«خود واقعی») :کمک به رویارویی نهنی و حستتی کودک با
«خود واقعی» ،استفاده از جنبههای متنوع تجسمی ،بهبود تفکر واگرا.
جلستتة پانزده (نقاشتتی از «خود خیالی») :کمک به رویارویی نهنی و حستتی کودک با
«خود خیالی» ،استفاده از جنبه های متنوع تجسمی و آزادسازی قوة تخیل ،بهبود تفکر واگرا.
پس از پایان اجرای کاربندی آزمایشتتتی ،گروه ها مورد پس آزمون قرار گرفته و فُرم B
آزمون تصتتتویری تورنس را کتامتل کردنتد 6 .هفتتته پس از اجرای پس آزمون نیز ،مرحلتتة
پیگیری به انجام رستید .پس از پایان آزمون ،نمرهگذاری بر استاس دستتورکار انجام شده و

31

اثربخشی آموزش هنرهای تجسمی با استفاده از بستةآموزشی...

دادههای حاصتل با نرم افزار آماری اِس پی اِس اِس5و با استفاده از روش تحلیلکوواریانس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها پژوهش
جدول  .3میانگین و انحراف استتناندارد قیتیت و مفه های آن در  1مرحلة پیش آزمون ،پس آزمون و
پیگیری ب ت کیک گروه
پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

گروه
میانگین

میانگین

انحراف استتتناندارد

انحراف استتتناندارد

میانگین

انحراف

اسناندارد

قیتیت
آزمایش

3/96

93/33

3/49

90/31

3/33

93/21

کننرل

3/06

19/43

3/19

04/13

3/02

19/34

سیاهی
آزمایش

02/12

6/42

34/11

9/43

34/21

6/42

کننرل

34/31

1/39

34/30

1/10

32/01

1/39

انعطافپذیری
آزمایش

39/61

9/66

39/91

9/13

39/02

1/20

کننرل

39/22

9/01

31/31

1/31

31/30

9/11

ابنکار
آزمایش

16/92

36/31

93/60

32/26

91/62

31/62

کننرل

12/10

33/92

19/11

4/33

13/11

33/13

بسط
آزمایش

29/30

12/32

30/12

کننرل

63/31

33/12

22/11

04/36
34/11

33/32

12/42

46/31

33/12

مطابق با جدول  ،5میانگین نمره های خالقیت و دو مؤلفة ابتکار و بسط از پیش آزمون به
پس آزمون و همچنین پس آزمون بتته پیگیری ،در گروه آزمتتایش نستتتبتتت بتته گروه کنترل

1. SPSS
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افزایش یافته استتت در حالیکه میانگین نمرههای دومؤلفة ستتیالی و انعطاف پذیری درگروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.
در تحلیل استتتنباطی داده ها ،به منظور بررستتی اثر بخشتتی آموزش هنرهای تجستتمی با
استتتفاده ازبستتتة آموزشتتی محقق ستتاختة " آموزش هنر ،حامی کودک نوآور "بر افزایش
خالقیتت کودکتان دبستتتتانی ،از تحلیل کوواریانس استتتتفاده شتتتد .به این منظور نخستتتت
مفروضتته های آزمون آماری تحلیل کوواریانس بررستتی گردید .نتایج به دستتت آمده در
آزمون بتاکس )F=5/50، p=8/21(5همستتتانی متاتریس کوواریتانس ها را در در دو گروه
نشتان داد .همچنین ستطوح معنیداری به دستت آمده درآزمون کولموگروف -اسمیرن

2

برای گروه های آزمایش ( )p=8/10و کنترل ( )p=8/00نشتتان داد که توزیع داده ها نرمال
استتتت .بنتابراین ،بتا توجته به تأیید پیش فرض های آزمون تحلیل کوواریانس ،از این روش
استفاده شد و نتایج در دو جدول  2و  3ارایه شده است.
جدول .0قیصة تحلیل کوواریانس تأثیر مداقلة آموزشی بر قیتیت و مفه های آن در پسآزمون
عوامل
قیتیت
سیاهی
انعطافپذیری
ابنکار
بسط

منابع

مجموع

درجة

میانگین

تغییر

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور

توان

معنیداری

اِتا

آماری

93/02

2/223

2/11

3

4/90

2/221

2/40

2/3

2/223

2/33

2/34

2/61

2/221

2/22

2/29

2/93

2/220

2/22

2/223

2/32

2/36

2/16

2/224

2/23

2/26

2/223

2/12

3

2/223

2/31

2/33

پیشآزمون

11210/01

3

11210/01

گروه

2369/16

3

2369/16

پیشآزمون

061/92

3

061/92

34/03

گروه

1/29

3

1/29

2/03

پیشآزمون

11/22

3

11/22

1/41

2/21

گروه

0/62

3

0/62

2/33

2/62

پیشآزمون

3231/32

3

3231/32

گروه

166/13

3

166/13

پیشآزمون

31396/23

3

31396/23

10/21

گروه

9923/40

3

9923/40

33/39

39/03

جدول  2نشتتان میدهد که مداخلة آموزشتتی در پسآزمون ،در افزایش نمرة کلی خالقیت
( )F=0/02، p=8/881و نمرههای دو مؤلفة ابتکار ( )F=2/36، p=8/880و بستتط خالقیت

1. Box
2. Kolmogorov-Smirnov
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()F=55/50 ،p=8/885تأثیر معنی دار داشتتتته استتتت اما تأثیرمداخلة آموزشتتتی برافزایش
نمره هتای دو مؤلفتة ستتتیالی ( )F=8/25 ،p=8/61و انعطاف پذیری ()F=8/51 ،p=8/62
معنی دار نبوده استتت .همچنین ،با توجه به نمره های مجذور اِتا ،مداخلة آموزشتتی بیشتتترین
تأثیر را بر افزایش مؤلفة بسط خالقیت داشته است.
جدول .1قیصة تحلیل کوواریانس تأثیر مداقلة آموزشی بر قیتیت و مفه های آن در پیگیری
عوامل

تغییر

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

392166/11

3

392166/11

منابع

قیتیت
سیاهی

درجة

میانگین

F

مجموع

سطح

مجذور

معنیداری

اِتا

توان
آماری

3/29

2/223

2/33

3

گروه

120/21

3

120/21

00/93

2/223

2/01

2/34

پیشآزمون

339/36

3

339 /36

32/40

2/223

2/33

2/34

گروه

3/33

3

3/33

2/32

2/64

2/220

2/22

انعطافپذیری پیشآزمون

94/11

3

94/11

9/12

2/21

2/21

6/42

3

6/42

2/62

2/19

2/224

گروه

2/11

2/30
ابنکار

پیشآزمون 431/92

3

431/92

30/30

2/223

2/39

2/31

613/91

3

613/91

4/11

2/221

2/32

2/40

پیشآزمون

30312/26

3

30312/26

11/22

2/223

2/12

3

گروه

9631/29

3

9631/29

30/22

2/223

2/31

2/31

گروه
بسط

همچنین مطتتابق بتتاجتتدول  ،3متتداخلتتة آموزشتتتی در پیگیری نیز در افزایش نمرة کلی
خالقیت ( )F=22/01 ،p=8/885و نمرههای دو مؤلفة ابتکار ( )F=0/11 ،p=8/881و بسط
خالقیت()F=52/88،p=8/885تأثیر معنیدار داشته است هرچند که بر افزایش نمره های دو
مؤلفة ستتتیالی ( )F=8/52 ،p=8/60و انعطاف پذیری ()F=8/68،p=8/10تأثیر معنی داری
مشاهده نمیشود .نمرههای مجذور اِتا نیز نشان دهندة آن است که مداخلة آموزشی بیشترین
تأثیر را بر افزایش مؤلفة بسط خالقیت داشته است.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصتلی پژوهش حاضتر ،شناخت اثر بخشی آموزش هنرهای تجسمی با استفاده از بستة
آموزشتتی محققستتاختة "آموزش هنر ،حامی کودک نوآور" ،بر افزایش خالقیت کودکان
دبستتانی بود .نتایج به دستت آمده نشان داد که مداخلة آموزشی با استفاده از بستة آموزشی
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مورد نظر ،بر افزایش نمرة کلی خالقیت کودکان مؤثر بوده است .این یافته ،فرضیة پژوهش
را تأیید می کند و با نتایج گزارش شتتتده از برخی پژوهش ها همخوانی دارد (شتتتاو و دمرز،
5106؛ اوگلتری2888 ،؛ بورتون و همکتتاران2888 ،؛ کترال و پپلر2882 ،؛ ادنز و پتتاتر،
 .)2885پژوهش های یاد شتتده ،هر یک از زاویه ای ویژه به تبیین این مستتأله پرداخته اند که
چگونه آموزش هنرهای تجستتتمی در قالب طراحی و نقاشتتتی می تواند بر افزایش خالقیت
دانش آموزان اثر داشته باشد .یک تبیین آن است که آموزش طراحی به عنوان ابزاری جهت
بازنمایی هندستتی 5عناصتتر ،اشتتیا  ،حوادث و موقعیت ها در نهن ،می تواند به دانش آموزان
کمک کند تا مهارت ادراک فضتتایی خود را گستتترش دهند .توانایی ایجاد روابط فضتتایی
(تصتتتور چرخش یک شتتتی در فضتتتای  2بعدی و  3بعدی بدون در نظر گرفتن چرخش
اجزای آن) و تجست فضتتایی ( تصتتور چرخش یک شتتی و تمامی اجزای آن در فضتتای 3
بعدی) ،دو مؤلفة مه مهارت ادراک فضتایی است که به ترتیب سرعت و قدرت دستکاری
نهنی 2اشتیا را افزایش می دهد که بر نحوة شتناستایی و توصی

مسأله تأثیر می گذارد .این

امر ،می تواند در حل مستتتأله به صتتتورت خالقانه مؤثر واقع شتتتود و از آنجا که حل مستتتألة
خالقتانته یکی از عناصتتتر شتتتناختی محوری در خالقیت استتتت ،می تواند بر خالقیت کلی
دانش آموزان نیز اثر مثبت داشتتته باشتتد .تبیین دیگر ،به ماهیت ویژة هنرهای تجستتمی توجه
میکند که با برانگیختهکردن تفکر تجستتمی ،افزایش قدرت تصتتویرستتازی نهنی 3و تقویت
قوةتخیّل ،نقشی ویژه در پرورش خالقیت بر عهده دارد .تفکر تجسمی این کار را به کمک
ستادهستازی مفاهی پیچیده و انتزاعی و ستاخت مدلهای نهنی تصویری به انجام میرساند.
یک مدل نهنی تصتویری ،ستاختاری شناختی است که شامل دانش تصویری بازنمایی شده
از یک شی یا موقعیت در حافظه و همچنین عملگرهای شناختی ای است که فرایند استفاده
از این دانش را بر عهده دارند .ساختار دانش ،بیانکنندة دانشی است که روابط موجود میان
اجزا شتتی یا موقعیت مورد نظر را توصتتی

میکند و تمامی اطالعات مورد نیاز برای حل

مستأله را شتامل میشود .مدلهای نهنی تصویری به جهت استفاده از تصویرسازی نهنی در
1. geometric representation
2. mental manipulation
3. mental imagery
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قیاس با مدل های نهنی کالمی در فرایند حل مستأله کاراتر شتناخته می شتوند .تصویر سازی
نهنی ،مبتنی بر استفاده از تصاویر نهنی است .اطالعات موجود در تصاویر نهنی ،بر خالف
واژهها ،به صتورت موازی در حافظه نخیره میشتوند که امکان بازنمایی تصتویری آنها را
به گونهای انعطافپذیر و قابل تتییر فراه میآورد .در واقع ،ماهیت بازنماییهای تصتتویری
بر خالف بازنمایی های کالمی به صتورتی است که دستیابی همزمان به اطالعات متعددی از
یک موقعیت را فراه کرده ،شتناخت روابط بیشتر و قابلیت اِعمال تتییرات متنوع و مختلفی
را میان عناصتتر مختل

در موقعیت مورد نظر امکانپذیر میستتازد .بنابراین ،ستتبب میشتتود

فراینتد ترکیتب چندگانة تصتتتویری عناصتتتر به راحتی اتفاق بیفتد .این فرایند ،یک مهارت
شتناختی ویژه استت که محرک قدرت تخیّلمی باشد و می تواند در ساخت شکل ها ،ایده ها،
مفاهی و معانی جدید و مفید بهکار گرفته شود.
از دیگر تبیین های ارایه شتتده می توان به کارآیی آموزش هنرهای تجستتمی در توجه به
اموری همچون پرستشگری و مستألهیابی اشاره کرد که با بهکارگیری تفکر واگرا ،موجب
افزایش خالقیتت می شتتتود .هنگتامی که دانش آموزان تالش می کنند تا از میان مقوله های
مختل

موجود در دانش خود ،پاستتو هایی را در قِبال معماها و پیچیدگی هایی که به هنگام

آموزش هنرهای تجستتمی به آنان ارایه شتتده استتت پیدا کنند ،نیازمند ترکیب دانش پیشتتینی
خود بتا ایتده هتای جتدیتد ارایته شتتتده در اثر هنری هستتتتند و این امر ،آن ها را به ستتتمت
ارایتةپتاستتتو هتای خالقتانته پیش می برد .فراینتد ترکیب دانش ،جهت گیری خالقانه دارد:
دانش آموز طرح و یا تصتویری را که به او ارایه شتده و یا خود به وجود آورده است ،مورد
بررستتتی قرار می دهتد و می کوشتتتد اطالعتات موجود در آن را تجزیته و تحلیل نماید که
می تواند شتتامل توجه به جزییات ،پیچیدگیها ،استتتثنائات ،عناصتتر طرح و هدف یا اهداف
طرح باشتد .در این حال ،دانش آموزپرستش هایی را از خود می پرسد :من به چه چیزی نگاه
می کن ؟ این تصتویر بیان کنندة چیستت؟ معنای آن چیست؟ چه پیام و ایدة مؤثری را منتقل
می کند؟ چه کلیدها و سترنو هایی را می توان در آن پیدا کرد که مقصود طرح را بیان کند؟
دانش آموزان باید از این گونه پرستتتش ها برای تولید حج وستتتیعی از ایده هاو مشتتتاهدات
استتفاده کنند که به آن ها کمک می کند تا به پرس و جو و کنکاش نهنی خود شکل دهند.
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نتیجة این جستتجوی نهنی ،دستتیابی به پاستوهایی واگراست که مبتنی بر بهکارگیری تفکر
واگراستتت .محتوای آموزشتتی بستتتة آموزشتتی محققستتاختة " آموزش هنر ،حامی کودک
نوآور"به گونه ای تدوین شتتده استتت که توجه به فرایندهای بیان شتتده را در خِالل مراحل
آموزشی مورد توجه قرار میدهد.
از یتافتته هتای دیگر این پژوهش می توان به اثر بخشتتتی مداخلة آموزشتتتی بر دو مؤلفة
نوآوری و بستط خالقیت اشتاره کرد .در عین حال ،نتایج نشان می دهد که آموزش یاد شده
بر افزایش دو مؤلفة ستیّالی و انعطافپذیری خالقیت بیتأثیر بوده استتت .این یافتهها با نتایج
گزارش شده از برخی پژوهشها همسو میباشد (کترال و پپلر2882 ،؛ چاندا و دنیل2881 ،؛
ستتتوبوکستتتو و دونتتدار .)2880 ،کترال و پپلر ( )2882معتقتتدنتتد رابطتتة معنی داری میتتان
خودکفتایتی و مؤلفتة ابتکتار در تفکر خالق کودکتان وجود دارد .تجارب خالقانه و دانش
تجستمی عمیقی که کودکان پس از شترکت در یک دورة آموزشی هنرهای تجسمی پُربار
به دستت میآورند ،باور آنها را نستبت به توانایی تولید ایدههای جدید و راه حلهای نوین
برای حل مستتأله تتییر می دهد .به بیان دیگر ،این موضتتوع به کودکان می آموزد تا اطمینان
بیشتتتری به توانایی های فردی خود داشتتته باشتتند و این موضتتوع ،به طور مستتتقی بر روی
خود کتارآمتدی آنان اثر گذار بوده و می تواند باعث افزایش نمرة مؤلفة ابتکار خالقیت در
آنان شود.
با توجه به رهنمودهای ارایه شتتتده در برخی مدل های پرورش خالقیت ،کستتتب دانش
جدید در یک حوزه که مستتتلزم دریافت اطالعات ،دستتتورکارها و مهارتهای تکنیکی در
آن حوزه است ،به جهت نقش مهمی که در هدایت فرایندهای مهمی همچون پرسش گری،
مستأله یابی و حل مسأله ایفا می نماید ،از جمله عوامل مهمی است که می تواند سبب افزایش
قوة ابتکتار و نوآوری در کودکان شتتتود (رنزولی و ریس5110 ،5؛ دیویس و ری 5101 ،2؛
استتترنبر

و لوبارت .)5116 ،3توجه به قواعد استتاستتی بارش فکری 0یعنی ممنوعیت انتقاد،

1. Rensulli, Reis
2. Davis, Rimm
3. Lubart
4. brainstorming
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توجه به ایدههای نامشتتابه ،اهمیت کمیت در برابر کیفیت و ترکیب ایدهها و همچنین ،برخی
مکمتل های آموزشتتتی آن مانند جایگزینی ،تتییر ،ترکیب و حذف نیز از جمله راهبردهایی
استت که درآموزش هنرهای تجستمی با استتفاده از بستتة آموزشتی محققساختة " آموزش
هنر ،حامی کودک نوآور" در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته استتتت .به اعتقاد تورنس
(5101؛ ترجمة قاستت زاده )5321 ،اگر چه که در آزمون های خالقیت تورنس ارتباطی میان
دو مؤلفة ستیّالی و ابتکار وجود دارد اما ،به طور کلی مؤلفة ابتکار در مقایسته با مؤلفة سیّالی
رفتار خالق را دقیقتر پیشبینی میکند .بنابراین ،با وجود آنکه مؤلفة س تیّالی این احتمال را
که ایده های ابتکاری ایجاد شتتود بار می برد ،اما هی تضتتمینی وجود ندارد که این مستتأله
اتفتاق بیفتد .همچنین ،امتیاز بار در مؤلفة بستتتط می تواند به قیمت کاهش نمره ها در مؤلفة
سیّالی منجر شود.
کی ( )2855و رانکو ( )2882معتقتدنتد کته مؤلفتة بستتتط دارای ارتبتاطی قوی با تفکر
انعکتاستتتی 5و یتا تفکر ارزیتابتانه 2استتتت .با توجه به مدل مرحله ای کراپلی ( )5112تفکر
انعکاستتی که به عنوان بخشتتی از تفکر انتقادی در نظر گرفته میشتتود ،عامل استتاس تی تعلیق
قضاوت در مرحلة اعتباریابی ،معرفی و ارایة ایده های نوین است که سبب می شود درستی و
تمامیت یک ایده بیش از مفید بودن آن ایده برای فرد قابل اهمیت باشتتد .ارزیابی پیوستتته و
ممتد یک ایده از زوایای مختل

به منظور افزودن جزییات بیشتتر به آن ،ممکن است تولید

ایتده هتای گوناگون را محدود ستتتازد .بنابراین ،اگر چه آموزش های مبتنی بر راهبرد بارش
فکری کلید دستترسی به ایدة نوآورانه محسوب می شود اما ،به جهت اهمیتی که برای مسألة
تعلیق قضتاوت قائل میشتود ،ممکن است در تولید تعداد زیادی ایدة نو چندان موفق نباشد.
شتتاید این دلیلی باشتتد که چرا مداخلة آموزشتتی با وجود افزایش دو مؤلفة نوآوری و بستتط
نتوانستتته استتت بر افزایش مؤلفة س تیّالی اثرگذار باشتتد .از آنجا که برخی پژوهشتتگران مانند
هبرت2882 ( 3؛ بته نقتل از کی  )2880 ،معتقدند که دو مؤلفة ستتتیّالی و انعطاف پذیری در

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
اثربخشی مداخلة آموزشی بر مؤلفة انعطافپذیری را نیز به همین دلیل دانست.
براستتتاس نتایج این پژوهش ،پیشتتتنهادهای زیر به دستتتت اندرکاران ،اولیای آموزش و
پرورش و سایر پژوهشگران توصیه میشود:
 .5بتا توجته بته آن کته ختانواده ،بته عنوان یکی از ارکتان اصتتتلی اجتمتاعی حمایت و
جهت دهی به کودک ،در راستتتتای پرورش خالقیت و تولید محصتتتورت خالقانه شتتتناخته
میشتتود ،بستتیار مفید فایده خواهد بود چنانچه ستتایر پژوهشتتگران ،با انجام پژوهشهایی که
آموزش به والدین و در صتتورت امکان ،ستتایر افراد خانواده را در کنار آموزش به کودکان
مورد توجه قرار می دهد ،گامی مه در راستای تحقق این امر بردارند .آموزش به والدین را
می توان ه از طریق برپایی کالس های آموزشتی در مدرسته و ه از طریق تشکیل جلسات
گفتگو و مشتتتاوره به انجام رستتتاند .همچنین ،این کار را می توان از طریق طراحی ،تولید و
گنجاندن لوح فشردة آموزشی راهنمای والدین ،به عنوان ابزار آموزشی را انجام داد.
 .2این پژوهش در میتان دانش آموزان پتایتة چهارم مدارس عادی انجام پذیرفته استتتت.
اجرای آن در سایر پایههای تحصیلی و همچنین ،مدارس استثنایی توصیه میشود.
 .3بهتر استتت شتتروع و پایان دورة آموزشتتی همزمان با آغاز و پایان پایة تحصتتیلی مورد
نظر باشد .در این صورت ،دانشآموزان زمان بیشتری را برای تمرکز بر مطالب آموخته شده
و تمرین فرصتتت خواهند داشتتت .اگرچه که محتوای بستتتة آموزشتتی " آموزش هنر ،حامی
کودک نوآور" در  51مرحلته تتدوین شتتتده استتتت امتا ،به منظور یادگیری بهتر و مؤثرتر
دانشآموزان رزم به نظر میرستد که به برخی دستورکارهای آموزشی در بیش از یک و یا
حتی دو جلستتته پرداخته شتتتود.وجود جلستتتات حضتتتوری دو نفره میان دانش آموز و مربی
آموزشی و صَرف وقت کافی جهت توجه به ایدههای فردی غیرمعمول دانشآموز و تشویق
به ستاخت و ارایة این ایدهها ،ه راستتا با برنامة آموزشتی ضتروری به نظر میرستد که رزم
استت با هماهنگی اولیای دبستتان ،زمان کافی به این کار اختصاص داده شود .دستاوردهای
خالقانه در زمینههای اجتماعیای محقق میشتتود که افکار و رفتارهای مختل

در آن مورد

قبول قرار گرفته و یا حتی پرورانده می شوند .درعین حال،خالقیت محصول فعالیت و تعامل
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یک فرد در یک بستتر اجتماعی و مستتلزم در اختیار داشتتن الگوهای مناسب در آن فضای
اجتمتاعی استتتت و کودکان خالق خود می توانند به عنوان بهترین الگوهای اجتماعی برای
ستتایر همستتارن خود مطرح شتتوند .همچنین ،شتترکت در کالس آموزش هنرهای تجستتمی
می تواند در زمینةپرورش آگاهی عاطفی دانش آموز در قبال خود و دیگران از طریق توجه
بته اهمیت خودپنداره ،توانایی خودبیانی ،احترام به خود ،برانگیخته شتتتدن حس همدلی و
ارائة قدردانی و پاستتو وی دربارة فعالیت ستتایر دانشآموزان مؤثر باشتتد که نقش تی ویژه در
پرورش خالقیتت بته عهتده دارد.بنتابراین ،برگزاری نمایشتتتگاه های ماهیانه از آثار خالقانة
دانش آموزان در متدارس مختل ،بته منظور بته اشتتتتراک گتذاردن ایتده ها و عقاید فردی
دانشآموزان با ستتایرین و کستتب بازخورد از آنان که گامی مه در راستتتای تشتتویق بیشتتتر
دانشآموزان به ارایةایدههای خالقانه خواهد بود ،در پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.
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