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تاثير برنامه ی آموزش مهارت های تفكر خالق بر خالقيت دانش آموزان پایه ی دوم دبستان
الهام

طباطبایي*6

 )1کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد ،شیراز ،فارس.
*نویسنده مسوولTabataba_tm@yahoo.com :

تاریخ دریافت مقاله  55/5/11تاریخ آغاز بررسی مقاله  55/7/4تاریخ پذیرش مقاله 55/11/14
چكيده
هدف تحقیق ،تاثیر برنامه ی آموزش مهارت های تفکر خالق بر خالقیت دانش آموزان پایه ی دوم دبستان بود .روش تحقیق به صورت آزمایشی با طرح
دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری ،کلیه دانش آموزان پایه ی دوم دبستان شهر شیراز بودند .آزمودنی ها به شیوه ی
نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری مذکور انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خالقیت عابدی ( )1771با اعتبار و روایی
مناسب استفاده شد .یافته ها به روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانکوا) با استفاده از نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که مهارت
های تفکر خالق موجب افزایش خالقیت دانش آموزان پایه ی دوم دبستان می شود.
کليد واژگان :مهارت های تفکر خالق ،خالقیت..

مقدمه

در این راستا تفکر خالق از ممتازترین و پیچیدهترین

برخی پژوهشگران می پندارند ،مهارت های فکری دانش

توانایی های بشری به شمار می رود (صمدآقایی.)1735 ،

آموزان برای مواجه شدن با مسائل دنیای امروز و عصر

تورنس ،)1535( 1در تعریف خود ،تفکر خالق 7را فرایند

اطالعات کافی نیست و بیانگر تاکید زیاد بر محفوظات و

حس کردن مشکالت ،مسائل ،شکاف در اطالعات ،حدس

محافظه کاربودن ،توجه کمتر به نوگرایی (خالقیت) و

زدن و فرضیه سازی در مورد نواقص و باﻻخره ارایه ی

آینده نگری است و بر شیوه دانستن ،یادگیری ،پرورش

راه حل و انتقال نتایج میداند (فتحی .)1751،تفکر خالق

قدرت تشخیص ،توانایی شناسایی محیط ،تجزیه وتحلیل

مرکب از چهار عنصر اصلی است ،این عوامل عبارتند از:

و تفکر انتقادی تاکید نمی شود .مسائل نسل جدید ،بیشتر

سـیالی ،4به معنی اسـتعداد تولید ایده های بدیع و

در زمینـه آسـیب های ناشی از ضعف تفکر ،زودباوری،

غیرعادی ،ابتکار ،5که به معنی استعداد تولید اندیشه های

پیروی از تبلیغات ،ضعف تحلیل و قضاوت نادرست در

فراوان ،انعﻄاف پذیری 1به معنی استعداد تولید ایدههای

مورد نظرات و آراء دیگران دیده می شود .این در حالی

متنوع و گوناگون و بسط 7توجه به جزئیات است (قوشی،

است که بهبود وضعیت نسل جدید با پیشگیری از آسیب

1734؛ برفی.)1115 ،3

های مختلف اجتماعی از طریق جلوگیری از قضاوت

فرد خالق با استفاده از مهارتهای خاص تفکر و نیز توان

ناصحیح و انتخاب نادرست و همچنین دست یابی به

ارائه ی راهحل های متعدد در موقعیتهای متفاوت،

توانایی حل مسائل میسر می گردد (ولیوراس.)1115 ،1

همواره به شکل تﺄثیرگذاری عمل میکند و با ابهامات
5 -Initiative
6 -Flexibility
7 -Expansion
8 -Brophy

1 .Vleioras
2 -Tourens
3 -Creative Thinking
4 -Fluid
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موجود به خوبی کنار می آید .دوبونو ،)1551( 1وجود

طبق قوانین خاص انجام می پذیرد .شیوه های دیگری نظیر

خالقیت را در دو موقعیت ضروری میداند ،یکی هنگامی

بارش فکری گفتاری و بارش فکری تعاملی با محوریت

که جای خالی فکری نو احساس می شود ،که در اینجا

شیوه ی ابداعی اسبورن ،توسط سایرین پدید آمده اسـت.

خالقیت به تنهایی یﻚ سرمایه است و ،دیگری آنجا که

فن اسکمﭙر نیز از ابداعات اسبورن به شمار می رود.

نیاز مبرمی به فکر نو نیست ،ولی خالقیت می تواند مزایا

اسبورن ،اسکمﭙر را یﻚ فن خالقیت فردی -گروهی و

و منافعی به دنبال داشـته باشد .وی معتقد است که توان

هدف ،و تغییر ترتیب یا حذف از کاربرد این فن را تحریﻚ

خالقیت افراد یﻚ جامعه می تواند در کاهش هزینه های

قدرت تصور و افزایش تعداد ایدهها می داند .این فن یکی

تولید ،بهبود کیفیت ،مسائل اقتصادی ،امور دولتی ،امور

از بهترین فنون تفکر خالق به شمار میرود .طبق مﻄالب

بهداشتی ،حفﻆ محیط زیست ،کاهش فقر ،آموزش و

مﻄرح شده ،به نظر می رسد آموزش مهارتهای تفکر خالق

پرورش و غیره ،مفید واقع شود (نظری1731 ،؛ آلوود،1

با تاثیر مثبتی که بر خالقیت فرد می گذارد ،می تواند به

.)1113

بهزیستی روانشناختی فرد نیز کمﻚ کند (ویدال.)1113 ،3

خالقیت عالوه بر مزایایی که برای جامعه دارد ،عامل مهمی

آقا سلﻄانی ( ،)1733در پژوهشی به پیش بینی میزان

در سازگاری فردی است و موجب ارتقاء عزت نفس،

خالقیت با توجه به سبﻚ های تفکر در دانش آموزان

رضایتمندی و تعالی انسان است .کسانی که از خالقیت

(دختر و پسر) مقﻄع متوسﻄه ناحیه چهار شهرستان شیراز

باﻻتری برخوردار هستند ،اضﻄراب ،افسردگی و تنیدگی

پرداخت .با توجه به نتایج به دست آمده مقتضی است به

کمتری را تجربه کرده اند و سالمت روانی بیشتری دارند

سبﻚ های تفکر و چگونگی اثرگذاری آن بر خالقیت

(هگینز /1111 ،7داریانی.)1733 ،

دانش آموزان توجه شود و در نهایت مفیدترین سبﻚ های

از جمله مهﻢترین فنون تفکر خالق ،می توان به فنون

تفکر به دانش آموزان آموزش داده شود .زادگان (،)1751

بارش فکری ،اسکمﭙر 4و سینکتیکس ،5اشاره نمود .فن

در پژوهشی به بررسی رابﻄه ی بین راهبردهای تنظیﻢ

بارشفکری در سال 1573توسط اسبورن ،)1111( 1ابداع

شناختی هیجان ،خالقیت هیجانی ،عملکرد تحصیلی با

شد .کرافت 7و همکاران بارش فکری را فعالیتی گروهی

بهداشت روانی در دانشجویان پرداخت .در این پژوهش

که در آن تعداد زیادی ایده برای تحلیل ،طبقه بندی و

نمونه ای به حجﻢ  711دانشجو ( 151دختر و  171پسر)

ارزیابی بعدی جمع آوری میشود ،تعریف نموده اند .به

به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان

نظر هگینز ،بارش فکری روشی است که از آن می توان در

دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب شدند .نتایج نشان داد

بازاریابی ،برنامه ریزی ،تﺄمین نیروی انسانی ،ایجاد انگیزه،

که بهداشت روانی با ابعاد راهبردهای ناکارآمد تنظیﻢ

کنترل و ارتباطات بهره برد (کرافت.)1111 ،

شناختی هیجان ،سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری و

اسبورن ( ،)1551بارش فکری را یکی از مراحل حل

سرزنش دیگران رابﻄه ی منفی معنی داری دارد .بین

مسـﺌله و مختص ایده یابی میداند ،وی تداعی معانی،

خالقیت هیجانی و بهداشت روانی رابﻄه معناداری وجود

اثرگذاری از طریق ایجاد رقابت و نیز به تعویق انداختن

نداشت .همچنین بین عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی

قضاوت را ،اساس روش ابداعی خود معرفی می کند .این

رابﻄه ی مثبت و معناداری وجود داشت .از بین متغیرهای

شیوه در دو مرحله ی ایدهیابی و ارزیابی ایده هاست که

پژوهش ،سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری ،سرزنش

5 -Sinktiks
6 -Sbourn
7 -Craft
8 -Vidal

1- De bono
2 -Allwood
3- Heginz
4 -Skomper
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دیگران و عملکرد تحصیلی بیست وشش درصد از

روش پژوهش

واریانس بهداشت روانی را تبیین نمودند .کوروند (،)1733

جامعه و نمونه

در پژوهشی به بررسی رابﻄه بین خالقیت و پیشرفت

جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه دانش آموزان مقﻄع دوم

تحصیلی دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی شهرستان

دبستان شهر شیراز را تشکیل می دهند .ابتدا  1دبستان از

نجف آباد در درس هندسه سال تحصیلی پرداخت .یافته

بین دبستان های شهر شیراز ،به صورت تصادفی ساده

های پژوهش نشان داد که بین خالقیت و پیشرفت

انتخاب شده و از میان دانش آموزان مقﻄع دوم 71 ،نفر به

تحصیلی دانش آموزان رابﻄه معنادار وجود دارد و همچنین

شیوه تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه  15نفره یعنی

بین دختران و پسران از نظر خالقیت تفاوت معنادار وجود

یﻚ گروه آزمایش و یﻚ گروه کنترل جایگزین شدند .پس

دارد اما از نظر پیشرفت تحصیلی بین آنان تفاوت معنادار

از هماهنگی با کادر آموزشی و تهیه ی پرسشنامه های

وجود ندارد .در تحقیق انجام شده توسط میدو 1سال

پژوهش در مرحله ی اول ،پژوهشگر به دبستانی که به طور

( )1117مشخص شد که آموزش حل مسﺌله اثر

تصادفی انتخاب شده ،رفته و پس از انتخاب و جایگزینی

چشمگیری در افزایش خالقیت افراد تحت آموزش دارد.

گروه آزمایش و گواه ،اقدام به گرفتن پیش آزمون نمود و

در پژوهش دیگری که توسط آدامز )1117( 1روی 111

پرسشنامه خالقیت بر روی آزمودنی ها اجرا شد .هنگام

آزمودنی صورت گرفت ،مشخص شد که برنامه آموزشی

گرفتن پیش آزمون ،هر یﻚ از سواﻻت برای دانش آموزان

در رابﻄه با خالقیت به طور معناداری باعﺚ ارتقاء خالقیت

خوانده می شد و از آزمودنی ها خواسته شد تا حتی

و مﺆلفه های شناختی آن در دانش آموزان شده است.

المقدور هیچ سوالی را بدون جواب نگذارند .پس از

همچنین بین مولفه های خالقیت یعنی سیالی ،ابتکار نیز

اجرای پیش آزمون از والدین آزمودنی های گروه آزمایش

رابﻄه معناداری با همبستگی مثبت دیده شد.

خواسته شد تا دانش آموزان را در جلسات آموزش تفکر

با توجه به مﻄالب گفته شده ضروری است که :جهت

خالق به طور مستمر شرکت دهند .سﭙس پس آزمون بر

پرورش خالقیت در مدارس ،مدیران با برنامه ریزی دقیق

روی دو گروه انجام شد.

و صحیح به ایجاد محیﻄی خالق در مدارس کمﻚ کرده و
معلمان با داشتن نگرش خالق ،پذیرش تغییر ،تشویق

ابزار پژوهش

نظریه های جدید ،تغییر شیوه های ارزشیابی ،دانش

پرسشنامه خالقيت

خالقیت یا دانش تکنیﻚ های خالقیت و برگزاری کارگاه

در این مﻄالعه برای سنجش خالقیت دانشآموزان در پیش

های خالقیت و غیره به پرورش خالقیت در مدارس و به

آزمون و پس آزمون از پرسشـنامه ی خالقیت عابدی

خصوص دانش آموزان کمﻚ کنند .با توجه به اهمیت

( )1771استفاده شد .این آزمون در  11ماده ،تهیه شده

موضوع ،محقق درصدد پاسخگویی به این سوال است که:

است ( 11ماده در بخـش سیالی 11 ،ماده در بخش بسط،

آیا برنامه ی آموزش مهارت های تفکر خالق بر خالقیت

 11ماده در بخش ابتکار و  11ماده در بخش انعﻄاف

کودکان دوم دبستان موثر می باشد؟

پذیری) که در تحلیل آن از نمرات صفر ،یﻚ و دو استفاده
میشود .دامنـه ی امتیازهـای آزمون از  1تا  111است و
زمان برگزاری آزمون حداکثر یﻚ ساعت تعیین شده است.
عابدی ( ،)1771میزان پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ
برای چهار مقیاس درونی به این ترتیب محاسبه کرده است:
2- Adams

1- Meadow
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سیالی  ،1/75ابتکار ،1/17انعﻄاف  1/11و بسط .1/11

پایایی این آزمون به روش آلفای کرونباخ 1/31 ،محاسبه

همچنـین روایی آزمون با اجرا بر روی  111نفر ،از طریق

شد (کرمی.)1734 ،

همبستگی نتایج آن با آزمون خالقیت تورنس فـرم الف

یافته ها

کالمی1/41 ،تعیین گردیده است .در مﻄالعهی حاضر،

نمودار .6رابطه بين متغيرهای وابسته انعطاف پذیری و سيالي

نمودار .9رابطه بين متغيرهای وابسته ابتكار و سيالي

نمودار  .9رابطه بين متغيرهای وابسته انعطاف پذیری و ابتكار
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جدول  .6نتایج ازمون لونز برای برابری واریانس ها
مولفه

F

df1

df2

p

سيالي

98/834

6

94

8/888

انعطاف پذیری

19/488

6

94

8/888

ابتكار

93/958

6

94

8/888

جدول  .9ضریب همبستگي بين مولفه های متغير وابسته خالقيت
مولفه ها

سيالي

انعطاف پذیری

ابتكار

سيالي

-

**8/498

**8/859

انعطاف پذیری

**8/498

-

**8/438

ابتكار

**8/859

**8/438

-

p**< 1/11

جدول  .9مشخصه های مولفه های متغير وابسته خالقيت در دو گروه آزمایش و کنترل
گروه کنترل

گروه ازمایش
مولفه ها

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

سيالي

18/69

69/65

98/89

3/98

انعطاف پذیری

99/98

8/48

96/18

4/65

ابتكار

99/16

1/85

96/45

1/98

جدول .9تحليل کوواریانس چند متغيره نسبت  Fبرای اندازه متغير ترکيبي
منبع

ارزش

(F)6-95

سطح معناداری

Eta

متغيرترکيبي (خالقيت)

1/115

33/151

1/111

1/351

* نسبت  Fچند متغیری از تقریب ویلکز ﻻمبدای بدست آمده است.

جدول  .5ميانگين تعدیل یافته انحراف استاندارد و نتایج تحليل کوواریانس مولفه های متغير وابسته خالقيت
گروه ازمایش

کواریانس

گروه کنترل

متغیر

میانگین

خﻄای استاندارد

میانگین

خﻄای استاندارد

(F)75،1

p

ETA

سيالي

55/141

1/515

13/511

1/515

114/711

1/111

1/717

انعطاف پذیری

47/171

1/531

11/331

1/535

153/155

1/111

1/371

ابتكار

77/531

1/171

11/513

1/171

77/154

1/111

1/131

همچنین با بررسی نتایج ازمون باکس مشخص شد ازمون
باکس معنادار است 5/143 ،p =1/111

وابسته سیالی و انعﻄاف پذیری برابری واریانس ها بر قرار
بوده واجرای ازمون مانکوا را بالمانع است.

=

( BoxsM=74/141 F=)11511،1/173بنابراین فرض

میزان همبستگی بین متغیرهای وابسته در جدول 1ارائه

تساوی ماتریس های واریانس کواریانس رد می شود و با

شده است.

توجه به نتایج آزمون لونز (آزمونی است برای بررسی برای

نتیجه همبستگی نشان می دهد که بین مولفه های متغیر

واریانس ها) (جدول  )1و معنی دار نبودن متغیر های

وابسته خالقیت همبستگی معنیدار وجود دارد .بنابراین
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اجرای  MANCOVAامکانﭙذیر است ،مشخصه آماری

فرضيه اصلي " :آموزش نمایش خالق بر خالقيت دانش

مولفه های متغیر وابسته خالقیت در دو گروه آزمایش و

آموزان دوم دبستان مؤثر است "

کنترل در جدول  7نمایش داده شده است.

نتایج جدول 4نشان میدهد بین گروه آزمایش که تحت

از مالحظه ارقام جدول فوق مشخص می شود که بین

تﺄثیر آموزش نمایش خالق بودهاند و گروه کنترل که تحت

میانگین گروه کنترل و میانگین گروه آزمایش در مﺆلفه

هیچ گونه آموزشی قرار نگرفتند تفاوت معنادار وجود دارد.

های متغیر وابسته خالقیت تفاوت وجود دارد این تفاوت-

(75( =33/151 ،P = 1/111،ETA =1/351و )F )1و این

هادر هر سه مولفه به سود گروه آزمایشی است .نتایج

تفاوت با توجه به میانگینهای تعدیل شده به سود گروه

تحلیل کواریانس چند متغیری برای اندازه هر یﻚ از

آموزش دیده است.

مﺆلفهها در جدول  4نمایش داده شده است.

فرضيه فرعي  :6آموزش نمایش خالق بر بعد سيالي

مقادیر مجذوراتی  Etaکه در جدول فوق دیده میشود

خالقيت دانش آموزان دوم دبستان مؤثر است.

سهمی از واریانس است که مربوط به متغیر ترکیبی جدید

همانﻄور که از نتایج کواریانس در جدول  5میبینیﻢ بین

میشود .قاعده کلی چنین است که اگر این مقدار بزرگتر

میانگینهای تعدیل شده دو گروه در بعد سیالی خالقیت

از  1/14باشد میزان اثر زیاد است در جدول فوق این مقدار

تفاوت

برای متغیر ترکیبی جدید به نام خالقیت  1/351است این

( 75( =114/711،P=1/111،ETA=1/717و.)F )1

معنادار

وجود

دارد

نشان دهنده اثر زیاد است .همچنین نتایج آزمون ﻻمبدای

بنابراین آموزش نمایش خالق بر بعد سیالی خالقیت دانش

ویکلز در مورد متغیر ترکیبی معنیدار است .و معنیداری

آموزان دوم دبستان مﺆثر است .به منظور روشن شدن

در متغیر ترکیبی جدید نشان دهنده این است که شرکت

مﻄالب باﻻ اطالعات مربوط به این بخش در

کنندگان در دو گروه با هﻢ متفاوت هستند و میانگینهای

نمودار4نمایش داده شده است .چنانچه سﻄوح دو گانه

گروهها تحت تﺄثیر متغیر مستقل معنادار است .نتایج

ازمایش و کنترل در محور افقی و بعد سیالی متغیر وابسته

میانگین تعدیل یافته و نتایج کوواریانس حاصل برای مولفه

خالقیت در محور عمودی قرار دهیﻢ ،خﻄوط نمایش

های متغیر وابسته خالقیت در جدول 5ارائه گردیده است.

میانگین ها به صورت زیر خواهد بود .نمودارفوق بخوبی

در جدول فوق میانگینهای تعدیل یافته متغیرهای وابسته

نشان می دهد که دانش آموزان دوم دبستان که اموزش

را میبینیﻢ ،اثر متغیرهای تصادفی کمکی به صورت آماری

نمایش خالق در روی آنها اجرا شده است سیالی بیشتری

حذف شده است در جدول تحلیل کوواریانس تﻚ متغیری

نسبت به گروه کنترل نشان می دهند.

 ANCOVAنشان داده شده است با توجه به اینکه 7

فرضيه فرعي  :9آموزش نمایش خالق بر بعد انعطاف

مولفه در متغیر وابسته خالقیت وجود دارد .با تقسیﻢ 1/15

پذیری خالقيت دانش آموزان دوم دبستان مؤثر است.

بر  7تصحیح بن فرونی اجرا شده است پس حد معنیداری

نتایج جدول کواریانس نشان میدهد که بین میانگینهای

کوچکتر از 1/1117است ،این امر در مورد هر  7متغیر

تعدیل شده دو گروه در بعدانعﻄاف پذیری خالقیت

صادق است .مقدار  Etaنشان میدهد که 71درصد از

تفاوت معنادار وجود دارد،P =1/111 ،ETA =1/371( .

واریانس مولفه سیالی و  37درصد از واریانس مولفه

75( =153/155و .)F )1بنابراین آموزش نمایش خالق بر

انعﻄاف پذیری و  13درصد از واریانس مولفه ابتکار برای

بعدانعﻄاف پذیری خالقیت دانش آموزان دوم دبستان مﺆثر

متغیر گروه آزمایش به حساب آمده است .با توجه به داده-

است .به منظور روشن شدن مﻄالب باﻻ اطالعات مربوط

های جداول  4و  5نتایج زیر حاصل شده است.

به این بخش در نمودار5نمایش داده شده است .چنانچه
سﻄوح دو گانه ازمایش و کنترل در محور افقی و
48
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بعدانعﻄاف پذیری متغیر وابسته خالقیت در محور عمودی

وجود دارد=77/154 ،P =1/111 ،ETA =1/131( .

قرار دهیﻢ ,خﻄوط نمایش میانگینها به صورت زیر خواهد

(75و .)F )1بنابراین آموزش نمایش خالق بر بعد ابتکار

بود.

خالقیت دانش آموزان دوم دبستان مﺆثر است .به منظور

نمودارفوق بخوبی نشان میدهد که دانش آموزان دوم

روشن شدن مﻄالب باﻻ اطالعات مربوط به این بخش در

دبستان که اموزش نمایش خالق درروی آنها اجرا شده

نمودار  1نمایش داده شده است .چنانچه سﻄوح دو گانه

است انعﻄاف پذیری بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان

ازمایش و کنترل در محور افقی و بعد ابتکار متغیر وابسته

می دهند.

خالقیت در محور عمودی قرار دهیﻢ ،خﻄوط نمایش

فرضيه فرعي  :9آموزش نمایش خالق بر بعد ابتكار

میانگین ها به صورت زیر خواهد بود.

خالقيت دانش آموزان دوم دبستان مؤثر است.

نمودارفوق بخوبی نشان می دهد که دانش آموزان دوم

نتایج جدول کواریانس نشان میدهد که بین میانگینهای

دبستان که اموزش نمایش خالق درروی آنها اجرا شده

تعدیل شده دو گروه در بعد ابتکار خالقیت تفاوت معنادار

است ابتکار بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان می دهند.

نمودار  .9نمایش ميانگينهای سيالي در دو گروه ازمایش و کنترل

نمودار  .5نمایش ميانگين های بعدانعطاف پذیری در دو گروه ازمایش و کنترل
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نمودار  .1نمایش ميانگينهای بعد ابتكار در دو گروه ازمایش و کنترل

بحث و نتيجه گيری

استعداد و عالقه به دنیا می آید و شیوه پرورش تفکر خالق

نتایج فرضيه ی اصلي( :آموزش مهارت های تفكر خالق

در کودکان متفاوت است اما می توان زمینه های بروز تفکر

بر خالقيت دانش آموزان دوم دبستان مؤثر است).

خالق را در کودکان فراهﻢ کرد .بعضی از والدین در

برای آزمون فرضیه فوق از تحلیل کوواریانس چند متغیری

مواجهه با خیال پردازی کودکان نگران می شوند در

استفاده شد .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره

صورتی که این امر در فرآیند رشد و تکامل کودک کامال

نشان داد که بین میانگین خالقیت دو گروه آزمایش که

طبیعی است .بهتر است والدین ،تخیالتی را که کودک به

تحت تﺄثیر آموزش مهارت های تفکر خالق بودند و گروه

زبان می آورد ،گوش کنند و با طرح سواﻻتی تفکر و عمل

کنترل که تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفتند تفاوت

کودک را تقویت کنند .در این صورت کودک همیشه یﻚ

معنادار وجود دارد و میانگین خالقیت گروه آزمایش به

مدل بازی نمی کند ،نقاشی نمی کشد و شکل درست نمی

طور معناداری بیشتر از میانگین خالقیت گروه کنترل می

کند ،در موارد بسیاری والدینی که از بی حوصلگی ،کسالت

باشد .لذا نتیجه می گیریﻢ که آموزش مهارت های تفکر

و بی انگیزه بودن کودکان خود گالیه می کنند ،در واقع

خالق بر خالقیت دانش آموزان دوم دبستان مﺆثر است.

نتیجه بی توجهی خود را نسبت به تخیالت کودک می

بنابراین می توان گفت :اگر بخواهیﻢ تفکر خالق را معنا

بینند .اگر والدین درباره تخیالت کودک به موقع وارد عمل

کنیﻢ ،باید بگوییﻢ که وقتی از مجموعه اطالعات و داده ها

شوند و او را تشویق به اجرای کارهای خالقانه و ایده

یﻚ فکر جدید و نو ارائه شود ،تفکر خالق حاصل شده

هایی که دارد بکنند ،کودک خود راه حل هایی برای پر

است .در واقع مجموعه ای از افکار رها شده که به تنهایی

کردن وقتش پیدا می کند.

ثمری ندارد یا کیفیت باﻻیی ندارد ،به اشکال جدیدی

نتایج آزمون فرضيه ویژه اول( :آموزش مهارت های

تبدیل می شود که نتیجه بخش و مفید است .تمامی

تفكر خالق بر بعد سيالي خالقيت دانش آموزان دوم

اختراعات ،حاصل تفکر خالق است یعنی فکر جدیدی که

دبستان مؤثر است).

در یﻚ مجموعه به تولید شیء جدیدی منجر شده

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین

است .گاهی تفکر خالق به خالقیت و نوآوری منجر می

های دو گروه آزمایش و کنترل در بعد سیالی خالقیت

شود ،یعنی از داده ها و مصالح موجود استفاده جدیدی می

تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین بعد سیالی در گروه

شود .برای داشتن تفکر خالق به زمینه هایی نیاز است.

آزمایش بیشتر از گروه کنترل می باشد بنابراین آموزش

طبیعی است که هر کودکی با سﻄحی از هوش ،توانمندی،

مهارت های تفکر خالق بر بعد سیالی خالقیت دانش
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آموزان دوم دبستان مﺆثر است و موجب افزایش خالقیت

از این توانایی رویکرد خود به یﻚ مسﺌله را تغییر می دهد.

در آنان می گردد .بنابراین می توان گفت :روایی ،جریان

کودکان ممکن است با پذیرفتن قوانین و شرایﻄی که

برقراری ارتباط و تداعی در فکر ،بیان و عقیده است و

کاربردی برای حل مسﺌله ندارند گیج شده و نتوانند مسﺌله

بیشتر به تعداد یا کمیت پاسخهای فرد اتالق میشود .به

را دنبال کنند .بنابراین می توان گفت :آموزش خالقیت

نظر گیلفورد کمیت ،کیفیت زا است یعنی هر چه تعداد

همزمان با افزایش قدرت تولید فکر می تواند به افزایش

بیشتری ایده خلق کنیﻢ برای پاسخهای کیفی و مناسب

تنوع و قدرت مانور ذهن کمﻚ کند .مولفه فراشناختی

احتمال بیشتری وجود دارد .ویژگی سیالی تفکر بیان کننده

انعﻄاف پذیری یکی از شاخص های ممتاز برای موفقیت

ی سهولتی است که ما با استفاده از آن اطالعات ذخیره

در زندگی ،شغل و تحصیل است .زیرا باعﺚ می شود افراد

شده را در زمان مورد نیاز به کار می گیریﻢ .بر اساس گفته

بتوانند به فراخور موقعیت از ظرفیت های متنوع ذهن خود

های میکل پلیانی «ما بیش از آن چه گمان می کنیﻢ می

بهره برداری کنند.

دانیﻢ» .ذهن مانند ماهیچه ای است که با استفاده کردن،

نتایج آزمون فرضيه ویژه سوم( :آموزش مهارت های

پرورش می یابد .هر چه بیش تر ذهنمان را برانگیخته کنیﻢ

تفكر خالق بر بعد ابتكار خالقيت دانش آموزان دوم

و منابع آن را مورد چالش قرار دهیﻢ قدرت آن در پردازش

دبستان مؤثر است).

اطالعات بیش تر می شود .کودک در موقعیت های غیر

نتایج آزمون فرضیه فوق نشان داد که بین میانگین های دو

رسمی و در طی بازی ،هر چه بیش تر ایده پردازی کند،

گروه در بعد ابتکار خالقیت دو گروه آزمایش و کنترل

در پیدا کردن راه حل ها برای مسائل واقعی و مهﻢ زندگی

تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین ابتکار خالقیت در

راحت تر خواهد بود .این یافته نشان می دهد که آموزش

گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می باشد .پس می توان

خالقیت می تواند سﻄح تولیـد ذهـن را در حد زیادی

نتیجه گرفت که آموزش مهارت های تفکر خالق بر بعد

افزایش دهد .سیالی مولفه ای فراشناختی است که باعـﺚ

ابتکار خالقیت دانش آموزان دوم دبستان مﺆثر است .می

افـزایش قـدرت ذهـن و سرعت عمل برای تولید ایده در

توان گفت :مقصود از ابتکار توانایی فکر کردن فرد به

موقعیت های عادی تا خاص می شود.

راههای غیرمعمول ،غیرعادی و جدید است .ابتکار یا

نتایج آزمون فرضيه ویژه دوم( :آموزش مهارت های

تازگی به وسیله ی یﻚ پاسخ غیر معمول یا نادر نشان داده

تفكر خالق بر بعد انعطاف پذیری خالقيت دانش آموزان

می شود .ابتکار می تواند به وسیله ی بازی پیامد ها ارزیابی

دوم دبستان مؤثر است).

شود و تفکر در باره ی آینده هﻢ می تواند محرک ایده ها

نتایج آزمون فرضیه فوق نشان داد که بین میانگین های دو

ی نو باشد .بنابراین می توان گفت :ظهور ایده های

گروه آزمایش و کنترل در بعد انعﻄاف پذیری خالقیت

ابتکاری با ورزیده شدن ذهن در تولید ایده و مهارت یافتن

تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین انعﻄاف پذیری

در تنوع بخشی به ایده ها سرعت مضاعفی پیدا می کند و

خالقیت گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می باشد

از منظر این پژوهش مورد تائید قرار گرفت .مولفه ابتکار

بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های تفکر خالق

در بین مولفه های دیگر خالقیت از جایگاه ممتازی

بر بعد انعﻄاف پذیری خالقیت دانش آموزان دوم دبستان

برخوردار است .بنابراین ذهنی که می تواند به گونه ای

مﺆثر است .لذا می توان گفت که ،انعﻄافپذیری نوعی

ابتکاری بیاندیشد ،خواهد توانست برای پیچیده ترین

تفکر فیالبداهه و لحظهای به هنگام مواجه شدن با شرایط

موقعیت های مختلف زندگی راه حل های ناب و موثری

و مسائل جدید است .انعﻄاف پذیری یﻚ توانایی در

را پیدا کند.

کودک برای غلبه بر موانع فکری است .کودک با استفاده
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Abstract
The purpose of the research was to investigate the effect of creative thinking skills training on the creativity of
elementary school students. The research method was experimental with a two-group design with pre-test and
post-test with control group. The statistical population was all second grade elementary school students in Shiraz.
Subjects were selected through simple random sampling among the statistical population. To collect the data,
Abedi's inventory questionnaire (1993) was used with appropriate validity and validity. The findings were
analyzed using multivariate analysis of variance (MANCOVA) using SPSS software. The results showed that
creative thinking skills increased the creativity of the second grade elementary school students.
Key words: Creative thinking skills, creativity.
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