
  

  

  

  

  

بررسی تأثیر برنامه آموزش خالقیت معلمان بر خالقیت پیشرفت 
  1آموزان تحصیلی و خودپنداره دانش

  ∗السادات حسینی دکتر افضل

                 
  چکیده

نظام آموزشی ما برای پرورش خالقیت کودکان و نوجوانان نیازمند تحول اساسی 
ای برای  به همین دلیل برنامه. داست و معلمان از عناصر کلیدی این نظام هستن

آموزش خالقیت معلمان تدوین گردید تا شناخت، نگرش و مهارتهای الزم را برای 
برنامه آموزش خالقیت را که مجری . آموزان کسب کنند پرورش خالقیت دانش
های علمی طراحی کرده، در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته  تحقیق براساس تئوری

پژوهش . آن بر دانش، نگرش و مهارت معلمان تایید شده استاست و تأثیر مثبت 
حاضر فاز دوم همان پژوهشی است که به منظور بررسی تأثیر برنامه آموزش 

در این پژوهش تأثیر . آموزان آنها طراحی شده است خالقیت معلمان بر روی دانش
برنامه آموزش خالقیت معلمان بر خالقیت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی 

لذا . آموزان آنها با روش نیمه تجربی و از طریق طرح سالمون انجام گرفته است انشد
آموزان آنها به دو گروه آزمایشی و گواه و هر گروه نیز به دو گروه  معلمان و دانش

آزمون دریافت  آموزان یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه پیش دانش. تقسیم شدند
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 معلمان در دو دوره شرکت کرده و برنامه داشتند و سپس هر دو گروه آزمایشی
آنها نیز پس از آشنایی با برنامه و کسب مهارتهای . آموزش خالقیت به آنها ارائه شد

  .الزم به اجرای برنامه در کالس خویش پرداختند

. پس از پایان دوره، هر چهار گروه آزمایشی و گواه آزمون نهایی را دریافت کردند
ه دست آمده فرضیه اول مبنی بر تأثیر برنامه آموزشی تحلیل آماری اطالعات ب

فرضیه دوم مبنی . آموزان آنها را تایید کرد خالقیت معلمان بر افزایش خالقیت دانش
آموزان آنها رد شد و فرضیه سوم  بر تأثیر برنامه آموزش خالقیت بر خودپنداره دانش

آموزان آنها تایید  نشمبنی بر تأثیر برنامه آموزش خالقیت در پیشرفت تحصیلی دا
توان به عنوان الگویی مناسب برای  بنابراین برنامه آموزش خالقیت معلمان را می. شد

آموزان در مدارس سطح کشور مورد  پرورش خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
  .استفاده قرار دارد

آموزان؛ خالقیت؛ آموزش معلمان؛ نگرش معلمان؛ مهارت معلمان؛ دانش: کلیدواژگان
  خودپندارهبر خالقیت تأثیر پیشرفت تحصیلی؛ بر خالقیت تأثیر 

  

  مقدمه
های الزم برای  بینی دانش انقالب اطالعاتی و الکترونیکی و انفجار دانش امکان پیش

لذا اندیشمندان و محققان . رو ساخته است به برخورد موثر با شرایط محیطی را با مشکل رو
، 1980تافلر (های فکری بشر دانسته اند   و توانمندیهای راه چاره را در توجه به خالقیت

توین بی فیلسوف معروف سالها پیش خالقیت را به منزله زوال و حیات ). 1993رنزولی 
دانست و اعتقاد داشت که اگر جامعه نتواند از موهبت خالقیت حداکثر  یک جامعه می

ند انسان دیگر از حق ذاتی خود، استفاده را ببرد و بدتر از این اگر این توانایی را سرکوب ک
به همین دلیل کافی است تا جامعه برای . شود یعنی اشرف مخلوقات بودن، محروم می
  .تعلیم و تربیت خالق، اولویت قائل شود
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آموزان از  معلمان به عنوان یکی از بهترین عوامل رشد یا تخریب خالقیت دانش
همین جهت، نقش معلم مورد توجه به .  در نظام آموزشی برخوردارند جایگاهی ویژه

اغلب این تحقیقات در محورهای شناخت معلمان از خالقیت و . محققان قرار گرفته است
نتایج به دست آمده از . آموزان بوده است های شخصیتی معلم در خالقیت دانش تأثیر ویژگی

ولینز فریروک(شناسند  ها نشان داده است که معلمان خالقیت را نمی اغلب این پژوهش
  ).1381، حسینی 1962، گتزلز وجکسون 1985، گاالگر 1972، تورنس 1991

همچنین تحقیقات نشان داده است روابط صمیمانه و توام با عالقه و احترام نقشی موثر 
  .آموزان دارد در خالقیت دانش

ضمن انتقاد از آموزش و پرورش سنتی بر اهمیت تغییر ) 1996(و مللو ) 1990(تورنس 
این . ورزند های خالق تاکید می های سنتی و هدایت آموزش به سمت برنامه  برنامهو تحول

سازی محیط آموزشی  محققان معتقدند که برای تحقق بخشیدن به این موضوع باید به غنی
آموزانی  و ارائه برنامه خالق پرداخت، لذا تربیت معلمان خالق، به منظور تربیت دانش

  .خالق اهمیت زیادی دارد

ای در افزایش  کننده نتیجه گرفت که معلم در کالس درس عامل تعیین) 1990(نس تور
 نشان ) فاز اول این تحقیقدر() 1381( تحقیقات اخیر حسینی "آموزان است خالقیت دانش

 و یابد  معلمان ساختار آموزشی مناسبی ارائه شود دانش آنها افزایش میاگر بهداده که 
از مهارتهای نوین تدریس و آموزش مبتنی بر رشد توانند  می و کند مینگرش آنها تغییر 

  .بگیرندآموزان بهره  خالقیت دانش

 درصد 90سوال باز از معلمان درباره تأثیر دوره بیش از به عالوه بر این نتایج در پاسخ 
اعتقاد داشتند، این دوره نه تنها بر دانش، نگرش و مهارت آنها تأثیر گذاشته، بلکه دید آنها 

. به زندگی عوض نموده و باعث تحوالت اساسی در زندگی و در کار آنها شده استرا 
همان گونه که در پژوهش مذکور ذکر گردیده تأثیر عمیق این دوره بر معلمان روی 

آموزان با انگیزه بسیار باال   دانش"داشتند معلمان اظهار می. آموزان آنها نیز مشهود بود دانش
برای اطالع از نظر تعدادی از معلمان به فاز . کنند س شرکت میهای کال در کالس و فعالیت
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مسئوالن و معلمان راهنما . اول پژوهش که نظرات معلمان را منعکس نموده مراجعه شود
 "های خالق تدریس که به بازدید از کالسها اقدام نمودند نیز معتقد بودند استفاده از روش

ه سبب رغبت بیشتر آنان به کالس افزایش داده آموزان را ب توسط معلمان، یادگیری دانش
  )1381حسینی . (است و جوّی کامال متفاوت از سالهای قبل در کالس ایجاد نموده است

معلمان اظهار نمودند دوره خالقیت باعث شده است کالس آنها شاگرد محور گشته و 
 یادگیری و یادگیری و تدریس بر اساس فعالیت یادگیرنده انجام شود و این امر قدرت

های اجتماعی و  همچنین مهارت. آموزان را افزایش داده است پیشرفت تحصیلی دانش
لذا به . پذیری را در آنان گسترش داده است اعتماد به نفس، کنجکاوی و قدرت ریسک

تر قرار  عنوان فاز دوم این تحقیق الزم است این اظهارات به دقت مورد بررسی علمی دقیق
های کودکان  د معلمان آموزش دیده چه تأثیری در افزایش تواناییگیرد تا مشخص گرد

دهد؟ آیا  آموزان آنان را افزایش می آیا دوره آموزش خالقیت معلمان، خالقیت دانش. دارند
استفاده از روشهای خالق بر خود پنداره کودکان تأثیر مثبتی دارد؟ آیا تدریس خالق منجر 

  به پیشرفت تحصیلی بهتری می شود؟
  

  برنامه آموزشی خالقیت معلمان
های  معلمان برای ایجاد کردن فضای خالق در کالس و پرورش توانمندی

. آموزانشان باید خالقیت را بشناسند و نسبت به آن نگرشی مثبت داشته باشند دانش
های تدریس خالق و راهکارهای پرورش خالقیت آگاهی  چنین معلمان باید از مهارت هم

  .های آموزشی الزم را در این زمینه بگذرانند رهداشته باشند و دو

اعتقاد داشت که گذراندن دوره خالقیت برای معلمان پیش از خدمت ) 1973 (1موهان
 دانشجوی مشغول به تحصیل سال آخر در تربیت 180او . و در ضمن آن، ضرورت دارد

ها دارند یا نه؟  ن دورهمعلم را مورد بررسی قرار داد تا بداند که آیا آنها عقیده به اهمیت ای
 90ای الزم است و  دهندگان معتقد بودند که چنین دوره  درصد از پاسخ94او دریافت 

                                                           
1- Mohan 
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نیز به نتایج مشابهی رسیده ) 1987 (1مک. ای را بگذرانند درصد مایل بودند که چنین دوره
 معلمان نیز اعتقادبه گنجاندن روشهای آموزش خالقیت در -معلمان و دانشجو . است

مک با بررسی ده مؤسسه دریافت که اغلب دانشجویان و . اند رنامه تربیت معلم داشتهب
کنند که افزایش خالقیت در کودکان بسیار اهمیت دارد و  معلمان این نیاز را احساس می

اما بیش از نیمی از افراد . گنجاندن دوره خالقیت در برنامه پیش از خدمت ضرورت دارد
اند و این برنامه در هیچ  یچ برنامه آموزش خالقیت شرکت نداشتهاند که در ه نمونه گفته
های تربیت معلم  لذا، مک نتیجه گیری کرد که در برنامه. ها گنجانده نشده است یک از دوره

نقل از فاسکو . (به اندازه کافی بر عامل دانش در روشهای افزایش خالقیت تأکید نکرده اند
2001.(  

ها   نیز اعالم کردند که تنها عدۀ معدودی از دانشکده1987 2مک دونوف و مک دونوف
با اظهار تأسف ) 2001(فاسکو . های آمریکا دوره آموزش خالقیت را اجرا کردند و دانشگاه

هایی می نماید که در دهۀ اخیر خالقیت را محور  از نتایج این پژوهش اشاره به دانشگاه
در این “ .قیت نورس و در میدلند و میشیگاندانشگاه مرکزی خال”توجه قرار داده اند؛ مانند 

ها فضایی آرام و آسوده در کالس حکمفرماست چنان که دانشجویان احساس  دانشگاه
این کاوش منجر به . نمایند که در کشف استعدادهای خالق خود آزاد هستند می

  . شود آشکارسازی تجربیات خالق، توسعه کنجکاوی وخالقیت و نوآوری می

های آموزشی معلمان روی  در تحقیقی تجربی به بررسی تأثیر کارگاه) 2002 (3دواپار
آموزان مستعد و غیرمستعد کالس دوم ابتدایی  خالقیت شناخت و پیشرفت تحصیلی دانش

  .پرداخت
به اعتقاد پاردو، عوامل مربوط به مدرسه و معلم مهمترین تأثیر را بر عملکرد 

معتقد است که اهمیت معلم در ) 1985(بلوم . آموزان کشورهای در حال توسعه دارد دانش

                                                           
1- Mack 
2- Mc Donouph 
3- Parado   
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اما معلمان صرفاً فرد را واجد شرایط کافی برای . آموزان ثابت شده است بروز استعداد دانش
  )2002، نقل از پاردو 2000، 1النکار. (آموزان با استعداد نمی دانند آموزش دانش

 بر عملکرد خالق، ثابت کرده است که معلمان آموزش دیده) 2002(دو اتحقیقات پار
اند و این تأثیر هم  آموزان تأثیری به سزا داشته پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی دانش

پارادو با توجه به نتایج تحقیق، او . آموزان مستعد و هم غیرمستعد بوده است شامل دانش
کند برای معلمان به ویژه در کشورهای در حال توسعه آموزش پیوسته و منظمی  پیشنهاد می

  .صورت گیرد
  

  فرضیه های تحقیق
  .گردد آموزان می برنامه آموزشی خالقیت معلمان، سبب افزایش خالقیت دانش. 1
  . دهد آموزان را افزایش می برنامه آموزشی خالقیت معلمان پیشرفت تحصیلی دانش. 2
  .شود آموزان می برنامه آموزش خالقیت معلمان، موجب خودپندارۀ مثبت در دانش. 3

  

  قیقروش تح
 300آموزان ابتدایی بودند که حجم نمونه را براساس جدول مورگان  نمونه آماری دانش

  .دادند  دانش آموز گواه تشکیل می300دانش آموز گروه آزمایشی و 
 معلم به 120ای بود که  گیری مورد استفاده در این پژوهش تصادفی خوشه روش نمونه

 تا 9، منطقه، از مناطق 8 تا 5منطقه، از مناطق  4 تا 1از مناطق . طور تصادفی انتخاب شدند
پس از . ، انتخاب شد16، منطقه 19 تا 16، منطقه و از مناطق 15 تا 13، منطقه، از مناطق 12

آن، از هر منطقه مدارس دخترانه و پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند و از هر مدرسه 
ز آنها گروه آزمایش و نیمی دیگر چند معلم پایۀ چهارم و پنجم انتخاب شدند که نیمی ا

  .گروه گواه را تشکیل دادند

                                                           
1- Alencar 
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 دانش آموز او به صورت 5 معلم به عنوان گروه آزمایشی و از هر معلم 60در مجموع 
 300 معلم و 60 دانش آموز مربوط به این گروه و 300تصادفی انتخاب شدند،  در مجموع 

  . دانش آموز مربوط به گروه گواه را تشکیل دادند
آزمون   نفر از گروه پیش150 نفر از گروه آزمایشی و 150براساس روش سالمون 

  .آزمون دریافت کردند دریافت کردند و در پایان هر چهار گروه پس
  

  ابزار گردآوری اطالعات
با توجه به سه متغیر مورد توجه در پژوهش شامل خالقیت، خودپنداره و پیشرفت 

، آزمون تصویری و فرم الف و ب تورنس، آزمون آموزان از چهار ابزار تحصیلی دانش
خالقیت جانسون، آزمون خودپنداره بک و آزمون معلم ساخت پیشرفت تحصیلی، استفاده 

  .شد
  

  آزمون خالقیت تورنس
دلیل انتخاب آزمون خالقیت تورنس، کارایی و اعتبار و پایایی مناسب آن در پژوهش 

. های تربیتی مورد استفاده قرار گرفته است گیری هاین آزمون مکرراً در پژوهشها و انداز. بود
براساس نتایج پژوهشهایی که در دفترچه راهنمای این آزمون منتشر شده، ضریب پایایی 

 سال ضریب اعتبار پیش 20 درصد برآورد شده است و بعد از 90 درصد و 80این آزمون 
  )1372عابدی، ( درصد را نشان داده است 63میان معادل 
ورد استفاده این پژوهش برای ارزیابی خالقیت، فرم الف و ب تصویری از آزمون م

اشکال تصویری آزمونهای تفکر خالق تورنس . مجموع آزمونهای تفکر خالق تورنس است
هایی است که به طور عمده ماهیت ترسیمی یا تجسمی دارند، استفاده از  مستلزم پاسخ

 سطوح باالتراز دبیرستان توصیه گردیده مجموعه آزمونهای تصویری از سطح کودکستان تا
  .است

به ویژه برای . چک لیست خالقیت یک وسیلۀ عینی خودسنجی هشت پرسشی است
آن را ) معلم یا مشاور(تعیین خالقیت آشکاری ساخته شده که حداقل یک شخص دیگر 
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ه توان به وسیلۀ خود فرد به سرعت اجرا و ب چک لیست خالقیت را می. مشاهده کرده است
  .گذاری کرد آسانی با دست نمره

 محاسبه 75/0 پرسشی آزمون بک 25از طریق ضریب آلفای کرانباخ ، پایایی مجموعه 
ارزش اعتباری هر پرسش در این پرسشنامه با حذف هر پرسش و سنجش . شده است

اعتبار پرسشنامه به دست آمده و مشخص شده است که هر پرسش را که حذف کنیم، 
  .ش می یابداعتبار تست کاه

های حاصل از اجرای آزمون  از نتایج دیگر پژوهش وجود همبستگی مثبت میان نمره
دهنده روایی همگرایی  خودپنداره بک و آزمون خودپنداره راجرز است که ضمن آنکه نشان

توان برای  هر دو پرسشنامه است، مؤید این نکته نیز هست که از آزمون خودپنداره بک می
های آزمون خودپنداره بک  ضریب همبستگی نمره. ودپنداره، استفاده کردبینی سازه خ پیش

 معنادار 001/0 و در سطح 54/0های خام حاصل از آزمون خودپنداره راجرز برابر با  با نمره
  .است
  

  برنامه آموزش خالقیت
 ساعت کارگاه 70برنامه آموزشی که گروه آزمایشی دریافت کردند عبارت بود از 

 چهار عنوان کلی مفهوم و ماهیت خالقیت، روشهای آموزشی خالقیت و آموزشی که با
معلمان پس از آشنایی با . خالقیت در مدرسه و الگوی رشد خالقیت در کالس ارائه شد

مفهوم و ماهیت خالقیت، روشهای آموزش خالقیت را فراگرفتند و پس از اجرای آنها در 
در جلسه بعد، به . گرفتند هره میکارگاه آموزشی از روشها، در کالس درس خویش ب

پرداختند و دربارۀ مشکالت و مسائل اجرایی  بازخورد تالش خویش در اجرای روشها می
معلمان چگونگی به کارگیری روشهای خالقانه در مدرسه، . کردند وگو می بحث و گفت

آموختند و آن ) 1381حسینی، (کالس و هنگام تدریس را از طریق الگوی رشد خالقیت 
  .اه به اجرای این روشها در کالس خویش پرداختندگ

محور اصلی در الگوی رشد خالقیت، بررسی عملکرد معلم در پنج حیطه فیزیکی 
فکری و آموزشی و تأثیر آن در رشد خالقیت , شناختی, عاطفی,  اجتماعی-محیطی
امه شود که بر اساس برن در بعد فیزیکی به عوامل فیریکی توجه می. آموزان است دانش

 شناختی -در بعد عاطفی. آموزان شود درسی بتواند موجب برانگیختگی قوای خالق دانش
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کنجکاوی همچنین افزایش , به یافتن راهکاهایی مناسب برای برانگیختگی قدرت تخیل
اجتماعی با , بعد محیطی. شود پذیری و درگیری با پیچیدگی پرداخته می قدرت خطر

ساختار فکری . یابی همراه است  حذف رقابت و ارزشاحترام و آزادی و, احساس امنیت
های غیرعادی  گیرد که معلم برای ایده کالس زمانی در راستای پرورش خالقیت قرار می

. آموزان تقویت کند پذیری در دانش ارزش قائل شود و بتواند قدرت ابتکار، سیالی و انعطاف
شود و از آنها در  نا میمعلم در حیطه آموزش و تدریس با روشهای تدریس خالق آش

ها در یک یا دو جلسه به صورت کارگاهی ارائه شد  هر کدام از حیطه. گیرد آموزش بهره می
  . و سپس معلمان از این الگو در کالس خویش استفاده نمودند

  

  یافته های پژوهش
این پژوهش بر اساس طرح سالمون انجام گرفت، لذا از چهار گـروه در طـرح اسـتفاده                  

ها استفاده  کرد و دو گروه دیگـر آزمایـشی و            آزمون  گروه آزمایشی و گواه از پیش     یک  . شد
پـس از برگـزاری دوره آزمایـشی بـرای هـر دو گـروه               . آزمون دریافـت نکردنـد      گواه پیش 

. آزمایشی و اتمام آن هر چهار گروه آزمایش و گواه آزمونهـای نهـایی را دریافـت نمودنـد                  
  . ل واریانس دو عاملی مورد بررسی قرار گرفتنتایج به دست آمده از طریق تحلی

  
  های آزمون تحلیل واریانس دو عاملیخالصه نتایج یافته. 1جدول شماره 

  آزمون خالقیت تست تورنس پس
.ss df M S F Sig منبع
.000 45،779 36802،925 1 36802،925 آزمون اثر پیش

.000 224،769 180697،486 1 180697،486 اثر مداخله آزمایشی
.000 21،609 17372،396 1 17372،396 تعامل اثرها

   494803،924 397138،626 خطا
   497 613869،590 جمع

a  R Squared = 0.353(Adjusted R Squared = 0.349) 
هـای      داری میـان گـروه      آزمـون تفـاوت معنـی       های جدول فوق اثـر پـیش      بر اساس یافته  

)01/<p   779/45 و = F ( هـا  این یافتـه  . آزمون ایجاد کرده است     آزمون و بدون پیش     یشبا پ
اند به علت تجربه قبلـی در       آزمون شرکت کرده    آموزانی که در پیش     بیانگر آن است که دانش    
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های همچنین اثر مداخله آزمایشی نیز  میان گروه       . اندآزمون نمره باالتری به دست آورده       پس
 درصد اطمینـان    99داری در سطح      تفاوت معنی ) F = 769/224 و   p>/01(آزمایشی و گواه    

داری عملکـردی     ها بیانگر آن است که گروه آزمایشی به طور معنـی          این یافته . دهدنشان می 
آزمـون و     اثر تعاملی پیش  . باالتر نسبت به گروه گواه در آزمون خالقیت تورنس داشته است          

معنـی دار اسـت و      ) F = 609/21 و   p>/01( مـشاهده شـده      Fمداخله نیز بر اساس مقدار      
داری داشتند که در جدول میـانگین         های چهارگانه با هم تفاوت معنی     دهد که گروه  نشان می 

  . گیردها مورد بررسی قرار مینمرات تورنس گروه
 

  میانگین نمرات معیار نمره خالقیت آزمون تورنس. 2جدول شماره 
 M S.D N 2گروه  1گروه 

 189 29،87 96،46 آزمایش
 آزمون پیش بدون 94 21،74 44،67 گواه
 283 36،71 79،26 کل

 101 32،15 102،04 آزمایش
 آزمون پیش با 114 26،92 74،77 گواه
 215 32،43 87،58 کل

 290 30،75 98،41 آزمایش
 کل 208 28،87 61،16 گواه
 498 35،14 82،85 کل

از ) m=26/79(آزمـون     پـیش بر اساس جدول فوق میانگین نمره خالقیت گـروه بـدون            
آزمون   دهد که تجربه پیش   کمتر است و نشان می    ) m = 58/87(آزمون    میانگین گروه با پیش   

) m = 41/98(نمره میانگین گروه آزمایـشی        . شودآزمون می   موجب افزایش در نمرات پس    
 بیانگر آن اسـت کـه مداخلـه آزمایـشی در افـزایش            ) m = 16/61(در مقایسه با گروه گواه      

. داری بـاالتر از گـروه گـواه اسـت           نمرات مؤثر بود و نمرات گروه آزمایش به طـور معنـی           
آزمـون    دهد که گروه آزمایش بـدون پـیش       ها نیز نشان می   همچنین میانگین نمرات در گروه    

)46/96 = m (    آزمون    از گروه آزمایش با پیش)04/102=m ( تر و گروه گـواه بـا       نمره پایین
بـاالتری کـسب    ) m=67/44(آزمون نمره     از گروه گواه بدون پیش    ) m=77/74(آزمون    پیش
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هـای آزمـایش و     آزمون موجب کسب نمرات بـاالتر در گـروه          در واقع تجربه پیش   . اندکرده
  . آزمون شده است های آزمایش و گواه بدون پیشآزمون نسبت به گروه گواه، با پیش

د قـرار گرفتـه و آمـوزش       توان گفت که فرضیه اول پـژوهش مـورد تأییـ          در مجموع می  
  . آموزان شود تواند موجب توسعه خالقیت دانشخالقیت می

  

های آزمون تحلیل واریانس دو عاملی خالصه یافته. 3جدول شماره 
)ANOVA (آزمون چک لیست خالقیت جانسون پس  
 .S S df M S F Sig منبع
 .330 .925 54،271 1 54،271 آزمون اثر پیش

 .009 6،977 397،527 1 397،527 اثر مداخله آزمایشی
 .136 2،227 126،888 1 126،888 تعامل اثرها

   48256،979 27464،107 خطا
   485 28207،695 جمع

a  R Squared =0.026 (Adjusted R Squared =0.020) 
هـای  آزمون چک لیست تفاوت معناداری میان گروه        بر اساس نتایج جدول فوق اثر پیش      

در واقـع   ). F = 925/0و   = p>/01(آزمون ایجاد نکـرده اسـت         و بدون پیش  باپیش آزمون   
 . شودآزمون چک لیست تأیید نمی تأثیر معلمان در تکمیل چک لیستها بر افزایش نمره پس

تفـاوت  ) F = 977/6 و   p>/01(های آزمایش و گواه     اثر مداخله آزمایشی نیز میان گروه     
هـای   بیانگر آن است که گروه     این یافته . دهدن می  درصد نشا  99معناداری در سطح اطمینان     

آزمایشی به طور معناداری عملکردی باالتر نسبت به گروه گواه در چـک لیـست خالقیـت                 
  . اند جانسون نشان داده
 = 227/2 و   p>/01( مـشاهده شـده      Fآزمون و مداخله بر اساس مقدار         اثر تعاملی پیش  

F (این اثر تعاملی در    . کندهای چهارگانه را تأیید نمی    دار نیست و تفاوت معنادار گروه       معنی
  .  ارائه شده است1نمودار شماره 

  



1386 زمستان، ششم سال ،23شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                                

 

158

  میانگین و انحراف معیار نمره چک لیست خالقیت. 4جدول شماره 
 M S. D N 2گروه  1گروه

 183 4،71 34،10 آزمایش
 آزمون پیش بدون 95 9،05 31،16 گواه

 278 6،66 33،10 کل
 94 8،10 32،35 زمایشآ

 آزمون پیش با 114 9،21 31،53 گواه

 208 8،71 31،90 کل
 277 6،12 33،50 آزمایش
 کل 209 9،12 31،36 گواه

 486 7،62 32،58 کل

) m = 10/33(آزمـون   بر اساس جدول فوق میانگین نمره چک لیست گروه بدون پـیش           
آزمـون    دهد تجربه پیش  ن می است که نشا  ) m=90/31(آزمون    باالتر از میانگین گروه با پیش     

شاید به این دلیـل کـه نمـرات چـک لیـست بـر               . آزمون نیست   دلیل افزایش نمرات در پس    
حسب نظر معلم است و نسبت به عملکرد دانـش آمـوز و بـه وسـیله دانـش آمـوز تجربـه                         

 . شودنمی

 m=36/31واه  باالتر از نمره میانگین گروه گـ      ) m=50/33(نمره میانگین گروه آزمایشی     
تأثیر آموزش خالقیت معلمان بر خالقیـت       (است و این نشانگر تأثیر مداخله آموزشی است         

  ).آموزان است دانش
) m = 10/34(آزمـون   دهند که گروه آزمایشی بـدون پـیش  ها نشان میاز سویی میانگین 

ن نمـره بـاالتر و گـروه گـواه بـدو     ) m = 35/32(آزمـون   نسبت به گروه آزمایشی بـا پـیش      
تـری بـه     نمـره پـایین    m=36/31آزمـون      نسبت به گروه گواه با پیش      m=16/31آزمون    پیش

تر در گروه آزمایـشی    آزمون موجب کسب نمرات پایین      در واقع تجربه پیش   . انددست آورده 
شـاید بتـوان گفـت چـون معلمـان گـروه            . و کسب نمرات باالتر در گروه گواه شده اسـت         

ها و ماهیـت پرسـشات   خالقیت مداخله آموزشی با مؤلفه   آزمایشی بعدها طی دوره آموزش      
انـد و بـا دقـت و    آموزان از آن استفاده شده، بهتر آشنا شـده       چک لیست که در آزمون دانش     
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اند، اما در گروه گواه بی اطالعی معلمان   حساسیت بیشتر به پرسشای چک لیست پاسخ داده       
  . ای شده استنسبت به چک لیست سبب چنان نتیجه

  

  تعامل اثرها اثر تعاملی چک لیست خالقیت و مداخله آموزشی. 1دار شماره نمو
Estimated Marginal Means of      پس چک لیست خالقیت
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های آزمون تحلیل واریانس دو عاملی خالصه نتایج یافته . 5جدول شماره 

)ANOVA (آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم پیش  
 .SS df MS F Sig منبع
 .42 4،201 16،279 1 16،279 آزمون اثر پیش

 .001 11،364 44،036 1 44،036 اثر مداخله آزمایشی
 .518 .420 1،628 1 1،628 تعامل اثرها

   3،875 164 635،489 خطا
    167 686،571 جمع

a  R Squared = 0.073 (Adjusted R Squared =0.075) 
 دو گـروه   داری میـان    آزمـون تفـاوت معنـی       هـای ایـن جـدول اثـر پـیش         بر اساس یافته  

اثـر مداخلـه    ). F=201/4 و   p>/01(آزمـون ایجـاد نکـرده اسـت           آزمون و بدون پـیش      پیش
تفـاوت معنـاداری در   ) F = 364/11و p >01/0(آزمایشی نیز میان گروه آزمـایش و گـواه   
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این یافته بیانگر آن است که گروه آزمایشی به طـور           . دهد درصد اطمینان نشان می    99سطح  
 .باالتر نسبت به گروه گواه در درس علوم داشته استداری عملکردی  معنی

) F=420/0 و   p>/01( مشاهده شده    Fآزمون و مداخله بر اساس مقدار         اثر تعاملی پیش  
این (داری نداشتند     های چهارگانه با هم تفاوت معنی     دهد که گروه  معنادار نیست و نشان می    

ایـن اثـر تعـاملی در نمـودار         . نتیجه در جدول میانگین نمرات علوم نیز بررسی شده اسـت          
  ) آورده شده است4شماره 

  

  میانگین و انحراف معیار نمره پیشرفت تحصیلی درس علوم. 6جدول شماره 
 Mean SD N  گروه

 31 1،13 18،96 آزمایش
 آزمون پیش بدون 87 2،16 18،02 گواه
 118 1،99 18،27 کل

 27 1،57 18،48 آزمایش
 آزمون پیش با 23 2،41 17،08 گواه
 50 2،10 17،84 کل

 58 1،37 18،84 آزمایش
 کل 110 2،24 17،82 گواه
 168 2،02 18،14 کل

بر اسـاس جـدول فـوق میـانگین نمـره پیـشرفت تحـصیلی درس علـوم گـروه بـدون                      
کمتر است و نشان    ) m = 84/17(آزمون    از میانگین گروه با پیش    ) m = 27/18(آزمون    پیش
  . شودآزمون می آزمون موجب افزایش نمرات پس یشدهد که تجربه پمی

در مقایــسه بــا گــروه گــواه                     ) m = 74/18(همچنــین میــانگین گــروه آزمایــشی    
)82/17 = m (              بیانگر آن است که مداخله آزمایش سبب افزایش نمـره پیـشرفت تحـصیلی

طـور    همین.  باالتر است  داری از گروه گواه     شده است و نمرات گروه آزمایشی به طور معنی        
آزمــون                   دهــد کــه گــروه آزمایــشی بــدون پــیشهــا نــشان مــیمیــانگین نمــرات در گــروه

)96/18 = m (آزمون  از گروه آزمایشی با پیش)48/18 = m ( داردنمره باالتر .  
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  =02/18(آزمون  نسبت به گروه گواه بدون پیش) m = 08/17(آزمون  گروه گواه با پیش 
m (   آزمون بر کسب نمرات پیـشرفت        در واقع تأثیر تجربه پیش    . اندنمره کمتری کسب کرده

  . تحصیلی باالتر در درس علوم تأیید شده است
در مجموع نتایج بیانگر این است کـه آمـوزش خالقیـت بـه معلمـان موجـب افـزایش                    

  . پیشرفت تحصیلی درس علوم شده است
  

  مون پیشرفت تحصیلیآز اثر تعاملی پیش. 2نمودار شماره 
  علوم و مداخله آزمایشی

Estimated Marginal Means of     علوم پس
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های آزمون تحلیل واریانس دو عاملی ای از یافتهخالصه. 7جدول شماره 

)ANOVA (آزمون پیشرفت تحصیلی  پس)درس ریاضی(  
 .SS df MS F Sig منبع
 .790 .071 .404 1 .404 آزمون اثر پیش

 .001 10،673 60،668 1 60،448 مایشیاثر مداخله آز
 .419 .658 3،724 1 3،724 تعامل اثرها

   1555،664 877،857 خطا
   158 943،371 جمع

a  R Squared =0.096 (Adjusted R Squared =0.051) 
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آزمون   های با پیش  آزمون تفاوت معناداری میان گروه      های جدول، اثر پیش   بر اساس یافته  
ها نشانگر آن است    این یافته ). F = 071/0 و   p>/01(آزمون ایجاد نکرده است      و بدون پیش  

انـد  آزمون شرکت کرده    آموزانی که در پیش     آزمون بر پیشرفت تحصیلی دانش      که تجربه پیش  
 . تأثیری نداشته است

تفـاوت  ) F = 673/10 و p> 01/0(های آزمایش و گواه  اثر مداخله آزمایشی میان گروه    
داری   دهد یعنی گروه آزمایش به طور معنـی        درصد اطمینان نشان می    99 سطح   معناداری در 

  . نسبت به گروه گواه نمره پیشرفت تحصیلی ریاضی باالتری کسب کرده است
و p > 01/0( مـشاهده شـده   Fآزمون و مداخله نیـز بـر اسـاس مقـدار      اثر تعاملی پیش

658/0 = F (     داری   ار گانـه تفـاوت معنـی      هـای چهـ   دهد گروه معنی دار نیست که نشان می
ها بررسـی   این موضوع در جدول میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی ریاضی گروه         . (نداشتند

 3تعامل اثرهای مداخله پیـشرفت تحـصیلی درس ریاضـی در نمـودار شـماره         .) شده است 
  . نمایش داده شده است

  

  نتایج بررسی میانگین نمره پیشرفت تحصیلی ریاضی . 8جدول شماره 
 M SD N 2گروه 1وهگر

 31 1،33 18،54 آزمایش
 آزمون پیش بدون 77 2،90 17،51 گواه
 108 2،59 17،81 کل

 27 1،59 19،00 آزمایش
 آزمون پیش با 24 2،23 17،29 گواه
 51 2،08 18،19 کل

 58 1،46 18،75 آزمایش
 کل 101 2،75 17،46 گواه
 159 2،44 17،93 کل

گـروه بـدون    ) ریاضـی (ل فوق میـانگین نمـره پیـشرفت تحـصیلی           بر مبنای اعداد جدو   
باشد می) m = 19/18(آزمون    کمتر از میانگین نمره گروه با پیش      ) m = 81/17(آزمون    پیش

  . آزمون را افزایش داده است آزمون نمرات پس دهد تجربه پیشو نشان می
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نشان ) m= 46/17(اه  در مقایسه با گروه گو    ) m = 75/18(نمره میانگین گروه آزمایشی     
. دهد که مداخله آزمایـشی نمـرات پیـشرفت تحـصیلی ریاضـی را افـزایش داده اسـت                  می

همچنین میانگین نمرات چهار گـروه بیـانگر ایـن اسـت کـه نمـره گـروه آزمایـشی بـدون                      
ولـی گـروه    ) m = 19(آزمـون     تر از گروه آزمایشی با پیش     پایین) m = 54/18(آزمون    پیش

بـاالتر  ) m = 29/17(آزمـون     از گروه گـواه بـا پـیش       ) m = 51/17(مون  آز  گواه بدون پیش  
  . است

آزمون در افزایش نمره پیشرفت تحصیلی درس ریاضـی اثـر داشـته              در واقع تجربه پیش   
و نهایتاً باید گفت آموزش خالقیت معلمان سبب افـزایش نمـره پیـشرفت تحـصیلی                . است

  . شودآموزان می درس ریاضی دانش
  

  آزمون پیشرفت تحصیلی نمودار اثر تعاملی پیش.  3ره نمودار شما
  درس ریاضی و مداخله آزمایشی

Estimated Marginal Means of     ریاضی پس
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های آزمون تحلیل واریانس دو عاملی  خالصه نتایج یافته.9جدول شماره 

)ANOVA (آزمون خود پنداره بک پس  
 .S S df M S F Sig منبع
 .375 .788 42،874 1 42،874 آزمون اثر پیش

 .102 2،686 146،184 1 146،184 اثر مداخله آزمایشی
 .132 2،276 123،854 1 123،854 تعامل اثرها

   47954،421 26067،782 خطا
   482 26472،600 جمع

a  R Squared =0.015 (Adjusted R Squared =0.009) 



1386 زمستان، ششم سال ،23شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                                

 

164

هـای بـا    داری میـان گـروه    آزمـون تفـاوت معنـا       های جدول فوق اثر پیش    بر اساس یافته  
هـا  ایـن یافتـه   . ایجاد نکرده است  ) F = 788/0 و   p>01/0(آزمون    آزمون و بدون پیش     پیش

آزمـون آنهـا      آموزان تأثیری در نمره خـود پنـداره پـس           بیانگر آن است که تجربه قبلی دانش      
 . نداشته است

) F = 686/2 و  p> 01/0(هـای آزمـایش و گـواه        اثر مداخله آزمایشی نیـز میـان گـروه        
 Fآزمون و مداخله نیز بر اساس مقـدار   داری ایجاد نکرده است اثر تعاملی پیش  تفاوت معنی 

بنـابراین فرضـیه پـژوهش رد شـده     . معنادار نیست) F = 276/2 و  p> 01/0(مشاهده شده   
آزمـون در   تعامل اثر مداخله ازمـون خودپنـداره پـیش   . گیردفرضیه صفر مورد تأیید قرار می     

  . نشان داده شده است4ماره نمودار ش

  میانگین و انحراف معیار نمره خود پنداره بک . 10جدول شماره 
 M S D N 2گروه 1گروه

 181 5،61 79،77 آزمایش
 آزمون پیش بدون 92 6،70 77،58 گواه
 273 6،07 79،03 کل

 101 9،74 78،10 آزمایش
 آزمون پیش با 109 7،93 78،01 گواه
 210 8،83 78،06 کل

 282 7،38 79،17 آزمایش
 کل 201 7،38 77،82 گواه
 483 7،41 78،61 کل

شـود، میـانگین نمـره خـود پنـداره گـروه بـدون              همان طور که در جدول مشاهده مـی       
اسـت و  ) m =06/78(آزمـون   باالتر از میانگین نمره گروه با پـیش ) m=03/79(آزمون   پیش

  . کندآزمون را رد می نمرات پسآزمون در  این اثر افزایشی تجربه پیش
 با توجـه    m=82/77در مقایسه با گروه گواه      ) m = 17/79(میانگین نمره گروه آزمایش     

به مقادیر انحراف معیار بیانگر آن است که مداخله آموزشی بر افزایش نمـرات مـؤثر نبـوده                  
  . است و گروه آزمایشی تفاوت معناداری با گروه گواه ندارد
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 حاکی از آن است که فرضیه پژوهش مورد تأیید قـرار گرفتـه و تـأثیر                 در مجموع نتایج  
  . آموزان مورد تأیید نیست آموزش خالقیت معلمان بر خودپنداره دانش

  
    تعامل اثرها4نمودار شماره 

  آزمون خود پنداره بک و مداخله آموزشی نمودار اثر تعاملی پیش
Estimated Marginal Means of     پس خودپنداه بک
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   نتیجه گیری

داری عملکـردی بـاالتر    نتایج تحقیق بیانگر این است که گروه آزمایشی بـه طـور معنـی           
نسبت به گروه گواه در تست خالقیت داشته و برنامه آموزش خالقیـت معلمـان منجـر بـه                   

  . شودآموزان آنها شده است، بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید می افزایش خالقیت در دانش
ینان داشتن از صحت نتایج تحقیق عالوه بـر تـست تـصویری             در این پژوهش برای اطم    

نتایج بیانگر این اسـت کـه       . تورنس از چک لیست خالقیت جانسون نیز استفاده شده است         
  . گروه آزمایشی عملکردی باالتر نسبت به گروه گواه در چک لیست خالقیت داشته است

 1ه شـیال بالمـن پـارادو      نتیجه این پژوهش با نتیجه به دست آمده از پژوهش مشابهی کـ            
در این تحقیـق گـزارش      . در کشور پرو انجام داده همخوانی دارد و هماهنگ است         ) 2002(

آمـوزان گردیـده      شده که آموزش خالقیت به معلمان منجر به افزایش توانایی خالق دانـش            

                                                           
1 . Parado 
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نشان داد که معلمان بـا بهـره گیـری از روشـهای            ) 1998(همچنین تحقیقات اسمیت    . است
  . اند آموزان را افزایش داده الق و غیرسنتی خالقیت دانشهنری، خ

معتقدند که ارائه الگوهای خالق از روشـهای بـسیار مـؤثر            ) 1997(استرنبرگ و ویلیامز    
آمـوزان خـالق      بـا گفـتن خالقیـت چیـست دانـش         . آمـوزان اسـت     پرورش خالقیت دانش  

  . موزیمبلکه باید چگونگی خالقانه عمل کردن را به آنان بیا. شوند نمی
خالقیت مهارتی همچون آشپزی نیست که بتوان بـا دسـتورالعملی مـشخص بـه نتیجـه                 

زا  آموزان را از فرایند خالقیت آگاه کرد و بـه مـسیری خالقیـت             دست یافت، بلکه بایددانش   
  . کند به همین دلیل، الگو سازی در این زمینه نقش مؤثری ایفا می. هدایت کرد

و برنامه آموزشـی    ) 1376حسینی،  (ش، الگوی رشد خالقیت     با توجه به نتایج این پژوه     
تـوان بــه عنــوان الگـویی مــؤثر و مناســب بـرای رشــد خالقیــت    ارائـه شــده در آن را مــی 

  . آموزان به شمار آورد دانش
نتـایج  . در عامل پیشرفت تحصیلی دو درس علوم و ریاضی مورد بررسی قـرار گرفـت              

زایش پیشرفت تحصیلی در علـوم و ریاضـی         بیانگر آن است که آموزش خالقیت موجب اف       
  . شده است

نیز رابطۀ میان خالقیت و پیشرفت تحصیلی را مثبت یافتـه و ایـن              ) 1999(زیا اوکساای   
  . موضوع را هم دربارۀ دختران و هم پسران تأیید کرده است

آمـوزان در     نیز تأثیر بدیعه پردازی بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش         ) 1991(چسلر  
آمـوزان    پـردازی را بـر خالقیـت و توانـایی دانـش             علوم پرداخت تا میزان تأثیر بدیعه     درس  

فرضیات تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت آموزش بـر  . کالس چهارم، پنجم در درس علوم بسنجد    
. درک و فهم علوم و یادآوری دوک، تحلیل و ترکیب مطالب همچنین تولید خالق تأیید شد    

آموزان آنها    أثیر آموزش خالقیت معلمان بر خود پنداره دانش       شد و ت  فرضیه سوم تحقیق رد     
  .شودتأیید نمی

نیر در بررسی تـأثیر     ) 2004 (2و گزارش مارجیسون  ) 2002( و رنزولی    1تحقیقات فلیس 
آموزان ابتدایی نشان داد که       برنامه آموزش خالقیت بر تواناییهای خالق و خود پنداره دانش         

                                                           
1  . Fleith 
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آمـوزان داشـته و اثـر بـسیار بـر             اندکی بر خود پنداره دانش    برنامه آموزش خالقیت تأثیری     
ها بـا نتـایج بـه دسـت آمـده بـا ایـن               نتایج این بررسی  . تواناییهای خالق آنها گذاشته است    

اگر بخواهیم علل این موضوع را بررسی کنیم، نیازمنـد پـژوهش و             . پژوهش همخوانی دارد  
گیـری عامـل       با توجه به اینکه شـکل      رسدهای اساسی دیگری هستیم، اما به نظر می       بررسی

ها در زمانی محدود انجام گرفته است خود پنداره مستلزم زمان بیشتری است و این پژوهش   
  .پذیر نیست بنابراین تغییر خود پنداره امکان

 

  منابع
انتـشارات علـم، چـاپ      : ، تهران )1378(موج سوم، شهیندخت خوارزمی     ). 1980(تافلر، آلوین   

  .سوم
نامـه    هـای پـرورش آن، پایـان        تحلیل ماهیت خالقیت و شـیوه     ). 1376(السادات    لحسینی، افض 

  دکتری
 .های پرورش آن، آستان قدس، چاپ سوم خالقیت و شیوه). 1378(السادات  حسینی، افضل

تأثیر برنامه آمـوزش خالقیـت بـر دانـش، نگـرش و مهـارت              ). 1381( السادات،  حسینی، افضل 
 ریزی همعلمان، سازمان پژوهش و برنام

های نو در اندازه گیـری آن، مجلـه پژوهـشهای روان              خالقیت و شیوه  ). 1372( عابدی، جمال   
 .2و1شناختی دوره دوم شماره 

Chesler, Klaines.S (1991). The effects of synectics training of 
students, ED.D 

Fasko, D.J; (2001). Education and creativity. Creativity research 
journal, V 13, N 3, 317- 327. 

Fleith, D & Renzulli, J; (2002). Effect of a creativity traing program  
Creativity research journal V 14, pp 373-588. 

Fryer, M & collinges ,y; (1991). British teacher views of creativity 
journal of creativity beahavior v: 25. n.l.p 7. 

Gallager, J.J.(1985) Teachining the Gifted child, Allen and Bacon 
Gardner, H; (1994). Creating minds. New York: Bassic Books. (Back) 

                                                           
1 . Margison 



1386 زمستان، ششم سال ،23شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                                

 

168

Gatzeles, J.W, & Gackson, P.W; (1962). Creativity and intelligen 
John Willy, New York. 

Martinson, R,A; (1975). The identification of gifted and talented. 
Reston, V.A: Council for Exceptional children.  

Magison; (2004). Effect of a creativity training program or ereative 
abilities and self- concept in mono lingual elementary, roeper review. 
Vol 26, p 113. 

McDonough, P & McDonogh, B. 1987. A survey of American 
colleges and universities on the conducting of formeal courses in 
creativity. Journal of Creative Behavior. 21, 271- 282. 

Mellou; (1996). Can creativity the nurtured in young children eary 
child development and care V. 

Parado, SH; (2002). Effects of a teacher traning works shop or 
creativity, cognitional school achivement, high ability studies V13 N 1. 

Renzulli Joseph, (1993); Through the purssit of ideal act of learning 
gifted child Quarterly Vol. 36, No.4. Fall.. 

Smith, SL (1998). Teaching academic skills through thearts. 
Momenthm. Vol 29, n4. 19-22 

Strenberg, R.J and William, W.M (1997); How to develop student 
creativity, Association for supervision andcurriculum development, 
Virginia 

Torrance. E Paul,(1972); Can we teach chidren to think creatively? 
Journal of creative Behavior, 6, 114- 143.  

Torrance E Paul, (1990); Fostering Academic creativity in gifted 
students Eic  Digest, U.S.A. 

Xiaoxia, A; (1999). Creativity and academic achivement. Creativity 
research journal V 12, N 4. 


