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چكيده:
مدرسه محيطى براى يادگيرى و تربيت نسل آينده است. اگر محيط مدرسه تشويق كنندة خالقيت باشد، 
نسـل آينده انسـان هايى خالق خواهند بود، حتى ويژگى هاى معمارى بناى مدرسـه، در كنار ديگر ويژگى هاى 
مديريتى، مى تواند به ايجاد يك مدرسـة تشويق كنندة خالقيت بينجامد. هدف اين تحقيق تحليل نظريه هاى 
مختلف در زمينة يادگيرى خالق و بررسى تأثير هنر بر خالقيت افراد است تا معلوم شود محيط هاى هنرى تا چه 

اندازه و چگونه بر خالقيت دانش آموزان اثر مى گذارند. مهم ترين سؤاالت تحقيق عبارتند از: 
1. آيا كاربرد هنر در مدرسه، بر ميزان خالقيت دانش آموزان موثر است؟ 

2. ميزان تأثير كاربرد هنر در كالس هاى درس بر خالقيت دانش آموزان چگونه قابل تفسير است؟
در اين پژوهش، يك مدرسه به تصادف از ميان مدارس راهنمايى تحصيلى در منطقة يازده شهر تهران 
انتخاب و از ميان كالس هاى آن سـه كالس دوم راهنمايى به تصادف از ميان آن ها انتخاب شـد . با استفاده از 
روش تحقيق نيمه  تجربى، ارتباط ميان فضاى هنرى و خالقيت دانش آموزان سنجيده شده است. از اين سه 
كالس ، كالس اول نمونة شـاهد، كالس دوم نمونه اى كه در آن تغييرات محيطى ايجاد شـده، و كالس سـوم 
نمونه اى  بود كه عالوه بر تغييرات محيطى، دانش آموزان با آموزش ها و مفاهيم هنرى نيز آشنا شدند. مدت انجام 
آزمون دو ماه بوده. براى سـنجش خالقيت از آزمون اسـتاندارد تورنس، قبل و بعد از مدت مقرر استفاده شد. 
دستاوردهاى پژوهش مبين آن است كه محيط هنرى بر خالقيت دانش آموزان تاثيرگذار است، هرچند اين تأثير 

خطى نيست و در برخى موارد ناسازگارى هايى را نيز نشان مى دهد. 
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مقدمه
ازجمله تمايزات بارز ميان انســان و حيوان خّالقيت اســت. شــايد خداوند متعال با دانشــی که به 
انسان عطا کرد به او اين توانايی را داد که می تواند مثل او شود و صفات وی را به خود بگيرد. درواقع، 

تأثير محيط هنرى
 بر خالقيت دانش آموزان
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يکی از جلوه های همانندی انســان با خدا، همين قدرت ابتکار، آفرينندگی و خالقيت اوست. توسعه و 
پيشــرفت بشــر امروز مرهون تالش انديشمندان و قدرت خالقة ذهن و انديشة بارور آنان است. بر اين 
اساس، کشوری می تواند در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی رتبة برتری را احراز 
نمايد که قادر باشد انسان هايی خالق تربيت کند. خالقيت، عاملی اساسی در پيشرفت و توسعة جوامع 
تلقی می شود و از آن جا که خالقيت امری است آموختنی و قابل آموزش، پس می توان با ايجاد شرايط، 
تجهيزات و امکانات الزم به پرورش افراد خالق پرداخت که از اين حيث مدرسه به مثابة مکانی مناسب 
برای آموزش خالقيت دانش آموزان به شــمار می آيد (چراغ چشم،۱۳۸۶). کارهای دستی از نظر خالقيت 
دارای اثر بيشــتری خواهند بود، البته در صورتی که طرح و اجرا را با هم در نظر بگيريم (اس. اســبورن، 
۱۳۶۸). خالقيــت صنعتی اســت که به طور ذاتی نزد همگان وجــود دارد. اما آموزش می تواند منجر به 

شکوفا ساختن آن گردد. 
خالقيت مفهومی مهم و در عين حال بســيار پيچيده اســت، زيرا استعدادی است الهی و مهم ترين 
وجه شــبه انســان با خالق می باشــد. عبور از تنگناها، غلبه بر محيط پيرامون و حل مسائل زندگی تنها با 
خالقيت ميسر است. جذابيت خالقيت و نقش آن در کسب موفقيت در کار و زندگی همواره عدة زيادی 
را بــه مطالعة ادبيات مربوط به خود دعوت می کند. امــا پراکندگی مطالب در اين زمينه و پيچيدگی های 
موضوع ســبب می شــود برای بســياری نتيجة اين مطالعه چندان رضايت بخش نباشــد. علت اين امر، 
صرف نظر از تنوع و تعدد عقايد و نظريات به ماهيت چند بعدی آن برمی گردد (سليمانی، ۱۳۸۵). و اين 
زمانی بيشتر مشخص می شود که به اهميت و جايگاه تعليم وتربيت در آيندة کشور بيشتر عنايت نماييم. 

در آموزش خالق، استاد نبايد به شاگرد دانش بياموزد بلکه بايد زمينه ای را فراهم کند که شاگرد خود 
بتواند به کسب و درک دانش ها و حکمت ها بپردازد. در اين نوع آموزش بايد برنامه ها به گونه ای طراحی 
شوند که شاگرد وادار شود به تجربه و کشف پی در پی نکات تازه در عرصه های گوناگون بپردازد. مسئله ای 
که در اين زمينه اهميت فراوان دارد آن اســت که همواره شــرايط مناســب درک و مشاهده برای شاگرد 
وجود ندارد. برای هر شاگرد، تنها در شرايطی خاص و در مواجهه با محرک هايی خاص است که شرايط 
شــهود و آفرينش فراهم می گردد. آموزش خالق بايد فرصت ســاز و فرصت طلب باشد. هر لحظه ای از 
بودن شاگرد می تواند به کسب دانشی بزرگ و خلق اثری واال منجر گردد (حجت، ۱۳۸۳). از اين مفهوم 

در برخی از منابع با عنوان «آموزش هشيار» ياد شده است. 
بحث ضرورت خالقيت را از دو بعد می توان در نظر گرفت: ۱. بعد مادی ۲. بعد معنوی. در بعد مادی 
اهميت، نقش و جايگاه خالقيت در حدی است که در مغرب زمين گفته می شود «يا مرگ يا خالقيت». اساسا 
در غرب انســان را حيوان خالق می نامند؛ به عبارت ديگر، انسان بدون خالقيت يعنی حيوان. اما در ايران، 
متاسفانه با وجود بحث های فراوانی که در خصوص ضرورت خالقيت مطرح شده است، هنوز به طور رسمی 

حتی يک واحد درسی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور به اين موضوع اختصاص نيافته است. 
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خالقيت و آفرينشگرى
هرچند تعريف های متعدد و گاه متضادی راجع به مفهوم خالقيت وجود دارد، ولی در اين مورد يک 
اتفاق نظر کلی مشاهده شده است: خالقيت توانايی فرد برای توليد ايده ها، نظريه ها، بينش ها يا پديده های 
جديد و بديع و بازسازی مجدد در علوم و ساير زمينه هاست و از نظر علمی، زيبايی شناسی و تکنولوژی 
و اجتماعی با ارزش تلقی می شود. بارش مغزی نيز نوعی از خالقيت است: اين روش به گونه ای است که 
معلمان، اجازه بروز تفکر خالق را به پرورش يابندة خود می دهند و از آن به منظور افزايش انعطاف پذيری 
ســياليت ذهنی برای توليد ايده های هر چه بيشتر  و در عين حال جديد استفاده می کنند، به گونه ای که به 
فراگيران فرصت داده می شــود تا در جوی آرام و عاری از هر نوع تهديد و اضطراب به طور عميق فکر 
کنند و پس از در نظر گرفتن ابعاد مختلف يک موضوع يا مسئله، جواب يا نظر خود را آزادانه و دور از 
هر نوع قضاوت مطرح سازند (بهروزی،۱۳۷۴). تکنيک های ديگری نيز برای توسعة خالقيت وجود دارد 

که کاربرد آن ها بر دانش آموزان اثر می گذارد. اين موضوع در تجربه های مختلف به اثبات رسيده است.

مراحل خالقيت در افراد (چراغ چشم، 1386،ص 14)شكل1           

چرخه 
مراحل خالقيت

 در افراد

کسب ديدگاه 
و نگرش موافق نسبت 

به ايده های نوين

درخشش 
ناگهانی 
يک فکر

فعاليت
 ضمير ناخودآگاه
 بر روی مسئله

 (مدت زمان يادگيری را
 خواب، بر روی مسئله

 گويند)

حساسيت 
نشان دادن
 به مسئله

آمادگی برای 
خالقيت از طريق 

کسب مواد 
خام الزم

به کارگيری 
سالمت
 فکر
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در سال های اخير در زمينة رشد خالقيت کودکان و دانش آموزان تحقيقات بسياری در زمينة عاطفی- 
شــناختی و مسايل تربيتی انجام شــده است ولی متاســفانه در زمينة معماری و نقش فضای معماری در 
پرورش خالقيت کمتر توجه شــده اســت (شفايی و مدنی، ۱۳۸۹). از ســال ها پيش در کشور ما در حوزه  
خالقيت مطالب و مباحثی مطرح و از جمله يکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش را شکوفايی خالقيت 
دانش آموزان دانسته اند. اما علی رغم اين سابقه، به داليل مختلف تاکنون کم تر به پژوهش و مطالعة بنيادی و 
برنامه ريزی برای پرورش خالقيت دانش آموزان، اقدام شده است. اين در حالی است که ما به نسلی خالق 
و نوآور به شدت نيازمند بوده و هستيم. در شرايط حساس کنونی و با توجه به تحوالت سريع دنيا و نياز 
اجتناب ناپذير به تطابق با پيشرفت و تغييرات علوم، آن چه بيش از هر چيز ديگر مورد نياز آموزش و پرورش 
ماســت، مطالعه و پژوهش بنيادی و کاربردی در زمينة خالقيت و روش های پرورش آن و به موازات آن 

آموزش نظام دار و هدفمند برای استفادة کاربردی از يافته های اين پژوهش هاست.
تفکر خالق را می توان مبنای شيوه های آموزشی پيامبر(ص) دانست. در عرصة خالقيت و سازندگی 
فکری، هيچ هنرمند و صنعتگری به پای پيامبران نمی رسد و هيچ نظام فکری-عملی ای، همچون اسالم بر 
تفکر خالق و خالقيت تأکيد نداشــته است. پيامبر اسالم(ص) همواره با شيوه های خالق متعددی چون: 
تأکيد بر استقالل فکری، گفت وگو و مباحثه، داستان و عبرت آموزی، استدالل، عملی، تشبيه و همانندسازی 
و برانگيختن اذهان مردم، آن ها را به تفکر برمی انگيخت تا اســتعدادهای پنهانشــان از قوه به فعل درآيد و 
زمينة حرکت آن ها به سوی کمال فراهم شود. پايه ها و مبانی اساسی مکتب اسالم بر تفکر و تعقل استوار 
است و پيامبر اکرم(ص) نيز که تربيتش تربيت قرآن و معلمش خداوند بود سعی داشت براساس همين بنياد 
منطقی را بر تعليم وتربيت، خداشناسی، انسان شناسی و خودشناسی انسان ها حاکم کند. از اين رو، انسان ها را 
به تفکر خالق و تدبر دعوت می فرمود و از آنان می خواست هيچ چيز را بدون استدالل و استنتاج نپذيرند، 
زيرا می دانست که اگر پيش از فهم هدف اصلی دين، وارد پروژه دين يا عمل به دين شويم، به يک سلسله 

احکام پراکنده بی ربط و غيرقابل جمع و غيرعملی دست خواهيم يافت. 
خالقيت فرايندی ذهنی است که در افراد دارای بهرة هوشی باالتر از متوسط رخ می دهد، فرد خالق 
ويژگی هايــی مانند حس کنجکاوی، قدرت تخيل باال، اســتقالل رای، انديشــه های انتقــادی، توانايی در 
برقرارکــردن ارتباط و انتقــال ايده ها و مانند اين ها را دارد (فاضلی، ۱۳۸۷). خالقيت بر مبنای نظريه های 
متعددی اســتوار اســت. يکی از آن ها نظريه خالقيت مبتنی بر الگوی سرمايه گذاری است که استرنبرگ و 
لوبارت در سال ۱۹۹۵ ارائه کرده اند. آن ها معتقدند که افراد خالق مانند سرمايه گذاراِن خوب عمل می کنند. 
سرمايه گذاران عمومًا در تالش اند که ارزان بخرند و گران بفروشند؛ يعنی از کار خود بهره و سود مناسبی 
داشــته باشــند. افراد خالق نيز در اين تالش اند که از افکار و ايده هايی که کمتر مورد نظر و توجه ديگران 
اســت بهره بگيرند و با ابتــکاری کردن آن ها پديده هايی نو را به وجود آورند (رئيــس دانا، ۱۳۸۸). آلبرت 
رنت گيورگی می گويد: «خالقيت عبارت است از  نگاهی متفاوت به پديده هايی که ساير مردم نيز آن ها را 
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می نگرند.» و ادوارد معتقد است: «خالقيت ارتباط بين تصوير و انديشيدن ايده های نو و ارائه محصول، 
فرآيند و خدمات نوآورانه اســت.» و ويليام  جی  ريف می نويســد: «خالقيت واکنشــی اکتسابی در برابر 
موقعيت اســت و از انرژی اطالعات و ديگر منابع ضروری برای يک مسئله نشات می گيرد.» (جوادين و 
کرمی، ۱۳۸۶) دوبونو با نگاهی شناختی به خالقيت، نظرية تفکر جانبی يا افقی را در تبيين خالقيت ذکر 
می کند که مشابه تفکر واگرا در نظريه گيلفورد و تورنس است. دوبونو معتقد است که درکنار تفکر جانبی، 
تفکر عمودی نيز قابل طرح اســت. وی معتقد اســت که تفکر عمودی موجب ايجاد قالب های ذهنی و 
توســعة آن می شــود در حالی که تفکر جانبی يا خالق، ســاختار اين قالب ها را تغيير می دهد و قالب های 
جديدی ايجاد می کند. اســترنبرگ در تحقيقی که در ســال ۱۹۹۱ انجام داد، براساس «مدل سرمايه گذاری 
خالقيــت»، معتقد اســت که افراد خالق تمايل به خريد کم و توان فــروش زياد ايده ها دارند. برطبق اين 
تئوری خالقيت مستلزم شش منبع متمايز و مرتبط به هم است: ۱.توانايی های فکری ۲.دانش ۳.شيوه های 
تفکر ۴.شخصيت ۵.انگيزش ۶.محيط: افراد خالق عموما در داخل محيط های حمايتی بيشتر امکان ظهور 
می يابند. (صادقی مال اميری و رئيسی، ۱۳۸۹) از نظر پرينس تفکر خالق نوعا تفکری غير معمول و غيرعادی 
است و حتی ممکن است به ظاهر غير منطقی به نظر بيايد (به نقل از: حسينی،۱۳۸۳) همچنين تورنس در يک 
تعريف جامع از فرآيند تفکر خالق معتقد است که: تفکر خالق عبارت است از فرآيند حس کردن مشکالت 
و مسائل يا شکاف در اطالعات عناصر گمشده و چيزهای ناجور، حدس زدن وفرضيه سازی در باب اين 
کمبودهــا و ارزيابــی و آزمودن اين فرض ها، تجديد نظر کردن و دوبــاره آزمايی آن ها و در نهايت، انتقال 

دادن نتايج. 
خالقيت يکی از جهات اصلی پژوهش هايی است که به پديده های هنری مربوط می شود. بی ترديد هر 
تحولی که در هنر معاصر روی دهد، مسئلة خالقيت و محرکات روانی را هميشه در مرکز مباحثه خود قرار 
داده است. می توان گفت هنر اصوال همان خالقيت است و دارای عملکرد و تأثير آموزشی عميقی می باشد 
که به طور متوسط ديد تازه ای به شخص می دهد و ارتباط او را با انسان ها و اشيای ديگر مورد تجديد نظر 
قرار می دهد و او را وادار به پژوهش و پيدا کردن طريق های جديد تجزيه و تحليل راه حل های تازه می کند. 
ديگر اينکه ظهور خالقيت هنری همچون خالقيت در ديگر زمينه های علوم و معارف نيازمند ياری و دخالت 
برخی عوامل ذهنی و وابسته به محيط است (سيف،۱۳۷۴). رنگ يکی از شاخص های بسيار قوی در مبحث 
زيبايی شناسی است که فهم و درک استفاده از اين عامل بصری، بسيار سخت و در عين حال مرحله مهمی 
در طراحی محسوب می شود به گونه ای که در يک محصول جديد يا موجود عامل رنگ می تواند زمينة بروز 
خالقيت يک تيم طراحی باشد (مسدد، ۱۳۸۷). هنر و فعاليت های هنری بهترين فرصت را برای يادگيری 
بهتر فراهم می آورد. هنر نه تنها منجر به يادگيری عميق تر می گردد بلکه در ايجاد خود پندارة مثبت در افراد 
و افزايش توانايی قدرت تخيل و خالقيت در آن ها موثر است. هنر يک فرد از طريق احساسات هنری او 
بروز می کند، يک اثر هنری که ترکيبی از مضمون، شکل و بيان است، کلية ابعاد روحی و روانی فرد را تحت 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـیفصلنامه نوآوری های آمـوزشـیآمـوزشـیفصلنامه نوآوری های آمـوزشـیفصلنامه نوآوری های فصلنامه نوآوری های آمـوزشـیآمـوزشـی

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

تأثير محيط هنرى     بر خالقيت دانش آموزان

ë شمارة٤٨ 
ë سال دوازدهم 
ë زمستان١٣٩٢

132

تأثير قرار می دهد. ارتباط مستقيم با هنر دامنه ادراک را گسترش داده، تخيالت را پربارتر و به روند ترکيبی و 
تحليلی ذهن عمق می بخشد (حسينی، ۱۳۸۴). بر اساس مفاهيم مطرح شده می توان اينگونه نتيجه گيری کرد 
که رابطه ميان هنر و خالقيت رابطه نزديکی است؛ هرچند ابعاد و کيفيت آن نياز به پژوهش های تفصيلی

 دارد.
آفرينشگری خالقيتی است که منجر به آفرينش يک عنصر جديد می گردد. مطالعات مهدوی نژاد (۱۳۸۴) 
نشان داد که برای توسعة خالقيت هنرجويان و افزايش خالقيت دانش آموزان راهبردهای زيادی پيشنهاد 

شده است که مهم ترين آن ها را می توان به ۴ دسته تقسيم کرد:
ــگری با محوريت شخص خالق: در اين رويکرد خصوصيات فردی شخص خالق  الف) آفرينش

مورد توجه قرار می گيرد.
ب) آفرينشگری با محوريت فرآيند ذهنی: در اين رويکرد فرآيند ذهنی شخص خالق که باعث ايجاد 

آفرينشگری شده مورد توجه است.
ــگری با محوريت محيط: اين عامل به عنوان مهم ترين عامل شــکل گيری انديشه های  پ) آفرينش

خالقانه محسوب می شود.
ت) آفرينشگری با محوريت انجام عمل: در اين رويکرد انجام مداوم و توأم با اصرار مسير شکل گيری 

اثر برای دستيابی به خالقيت مورد توجه قرار می گيرد. 
يکی از دانشــمندانی که در زمينة خالقيت نظريه پردازی کرده و پژوهش های زيادی انجام داده، پاول 
تورنس اســت. او در جديدترين اظهارنظرش در مرحلة بازنگری روان شناسی پرورشی سه تعريف برای 
خالقيت به دســت داد است؛ يک تعريف پژوهشــی، يک تعريف هنری و يک تعريف وابسته به بقاء. در 
تعريف پژوهشی او، خالقيت عبارت است از «فرآيند حس کردن مشکالت، شکاف اطالعاتی، عناصر گم 
شده، چيزهای ناجور، حدس زدن و فرضيه سازی دربارة اين نواقص و ارزيابی و آزمودن اين حدس ها و 
فرضيه ها، تجديدنظرکــردن و دوباره آزمودن آن ها و باالخره انتقال نتايج.» تورنس در تعريف هنری خود 
از خالقيت به موارد زير اشــاره کرده است: خالقيت مانند خواستن دانستن است. خالقيت مانند عميق تر 
حفر کردن است. خالقيت مانند دوباره نگاه کردن است. خالقيت مانند گوش دادن به بوهاست. خالقيت 
مانند خط زدن خطاهاست. خالقيت مانند بريدن گوشه هاست. خالقيت مانند خواندن به سبک خود است. 
تورنس در تعريف وابســته به بقاء از خالقيت، کنار آمدن فرد با موقعيت های دشــوار را ذکر کرده است. به 
هنگام برخورد با موقعيت های دشوار و خطرناک، «وقتی که شخص هيچ راه حل از پيش آموخته و تمرين 

کرده ای ندارد، به درجه ای از خالقيت نيازمند است.» (علوی، ۱۳۸۳)
بــه منظــور بيــان عوامل مــورد نياز بــرای خالقيــت، دســته بندی های متعددی ارائه شــده اســت 
کــه در يکــی از آن هــا، ســليمانی (۱۳۸۵) عوامــل مــورد نياز بــرای خالقيــت را به ترتيــب ذيل بيان 

می دارد: 
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الف. سيال بودن: برای خالقيت بايد ذهنی سيال و روان داشت. به عبارت ديگر ذهنی که بتواند برای 
هر مسئله يا موضوعی ايده ها و راه های متعددی ايجاد کند.

ب. بسط دادن: خلق يک ايده توفيق بزرگی است اما موفقيت بزرگ تر از آن اين است که بتوان ايدة 
خــود را بســط داد و با پرداختن به جزئيات و عناصر فرعــی، آن را به يک فرآورد کامل مبدل 

ساخت.
پ. ترکيب: خالقيت در قالب هر موضوعی که رخ دهد، همواره نوعی ترکيب يا سنتز را در بطن خود 
دارد. بسياری از ايده های نو و خالق در نتيجة اتصال و ايجاد ارتباط ميان ايده ها و عناصر ديگر 
به وجود می آيند. اتفاقی که در ترکيب می افتد، پديد آمدن عنصری جديد است که چيزی بيشتر از 

اجزای تشکيل دهندة خود را دارد. 
ت. ابتکار: ايده های خالقانه غالبا در ميان تراوشات غريب و دور از انتظار ذهن ما يافت می شوند. 
ذهن خالق متفاوت می انديشد و در مسيرهای تجربه نشده و غيرمعمول حرکت می کند. برای 
درک ماهيت ابتکار و تحقق آن، بايد آموخت که ساختارشکن بود، متفاوت به مسائل نگاه کرد و 

به عجيب ترين، ناممکن ترين و دور از ذهن ترين راه ها بيشتر توجه نشان داد.
ث. تخيل: بخشی از تفکر است که فراتر از مرزهای واقعيت حرکت می کند، ناديدنی ها را ديدنی و 
غيرممکن ها را ممکن می سازد. داشتن تخيل قوی يعنی دسترسی به منبع غنی و پايان ناپذيری 

از ايده ها و انگاره های خالق که استعداد آفريدن انسان ها از آن تغذيه می کند و انرژی می گيرد.
ج. تحليل: به کمک مهارت تحليل می توان چند کار انجام داد : ۱.ايده و يا اثری را تجزيه کرد و به اجزا 
و عناصر ســازندة آن دست يافت. ۲.ارتباط ميان اجزا، تأثير متقابل و تعامل هر قسمت با ساير 
قسمت ها را بررسی کرد. ۳.ايده های درونی هر محصول را که در واقع عصاره و هدف اصلی اثر 

را در خود دارند، شناسايی کرد. تحليل به عنوان يک مهارت خالقيت، نقد خالقانة داده هاست.

خالقيت و تفكر واگرا
ــان و تأثير آن بر تفکر خالق: ويژگی های تفکر در چهار ربع مغز به شــرح زير  ۱. ويژگی های مغز انس

قابل تقسيم است. 
ــع اول: تفکر در اين ربع تحليلی، کّمی، فنی، منطقی، اســتداللی و انتقادی  ــف) تفکر تحليلی رب ال
اســت. اين ربع با تحليل داده ها، ارزيابی ريسک، آمار، بودجه های مالی و محاسبات، همچنين 

با سخت افزار فنی، حل مسئله تحليلی و تصميم گيری براساس منطق و استدالل سروکار دارد. 
ب) تفکر در ربع دوم: تفکر ربع دوم، سازمان يافته، با توالی، کنترل شده، برنامه ريزی شده، محافظه کار، 

ساختاريافته، مشروح، منظم و با پشتکار است. 
پ) تفکر در ربع سوم: تفکر در اين ربع، حسی،احساسی، انسان گرا و نمادين است. اين ربع برای 
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تدريس و تربيت الزم است. 
ت) تفکر در ربع چهارم: تفکر در اين ربع، بصری، کل نگر، نوآور، استعاری، خالق، تخيلی، مفهومی، 
فضايی، انعطاف پذير و شهودی است. اين ربع با زمان های آينده، امکانات، ترکيب، بازی، رويا، 
دورنمای هدف دار، طراحی استراتژيک، تحول و نوآوری سروکار دارد. ربع چهارم مغز، بيشتر 
فعاليت های مرتبط با خالقيت و نوآوری را هدايت می کند. کســانی که در بخش های تحقيق و 
توسعة شرکت ها موفقند، از توانايی های ربع چهارم مغز بيشتر بهره می برند. (جوادين و کرمی، 
۱۳۸۶) گيلفورد به دو نوع تفکر در انســان اشــاره می کند و آن ها را تفکر هم گرا و تفکر واگرا 

می نامد.
۲. تفکر هم گرا و نيم کرة  چپ مغز: تفکر هم گرا همان تفکر منطقی و استداللی انسان است که همواره در 
پی يافتن يک جواب صحيح می باشد. گيلفورد (سليمانی، ۱۳۸۴) تفکر واگرا يا به عبارتی تفکر خالق 

را شامل سه مهارت زير می داند: 
الف) روانی (سيالی): توانايی ذهن در توليد ايده های فراوان در مورد يک موضوع 

ب) انعطاف پذيری: قابليت تفسير برای فکر کردن از يک بعد موضوع به ابعاد ديگر آن و در نتيجه 
توليد ايده های گوناگون و متنوع؛

پ) ابتکار: قابليت ذهن در نوآوری و ابداع يک ايده يا محصول نو و منحصر به فرد. 
تمامی اين موارد به نوعی با خالقيت و مفاهيم مرتبط با آن ارتباط برقرار می سازد. اما خالقيت مورد 
نظر با اين مفاهيم تفاوت اساسی دارد. تفاوتی که شايد ريشة آن را بتوان در تفاوت دروس رياضی و هنر 

دانش آموزان جست وجو کرد.
۳. تفکر واگرا و نيم کرة  راست مغز: افرادی که دارای اين گونه تفکر هستند، در فکر و عمل مانند ديگران 
رفتار نمی کنند بلکه با آن ها تفاوت هايی دارند و از عرف و عادت دور می شوند و روش هايی که به 
کار می برند جديد و ابتکاری است. تفکر واگرا يعنی دور شدن از نقطة مشترک که همان رسم، سنت و 
عرف اجتماع است و تفکر هم گرا يعنی نزديک شدن به آن نقطه. تفکر واگرا با خالقيت يا آفرينندگی 
مترادف به کار می رود. غالب آزمون های خالقيت آزمون های تفکر واگرا هستند (صادقی مال اميری و 
رئيســی، ۱۳۸۹). می توان گفت که تفکر هم گرا دايم در تالش برای توقف تفکر اســت. شخصی که 
چنين فکری بر او غالب شده است، همواره سعی دارد مسائل را حل کند تا ديگر دربارة آن موضوع 
فکر نکند، ولی تفکر واگرا که در مقابل تفکر هم گرا قرار می گيرد، در تالش است که تفکر گسترده تر و 
بازتر گردد و هدف نهايی آن رسيدن به موقعيت های جديدتر است. در اين جا فردی که به موضوعی 
فکر می کند هرچه بيشتر به آن بينديشد آن موضوع گسترده تر می گردد. اين سبک حاصل فعاليت های 

سمت راست مغز است و افراد خالق در اين زمينه مهارت بيشتری دارند.
از مهم ترين مکان هايی که می توان در آن افراد را خالق بارآورد، محيط های آموزشی و به ويژه مدارس 
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هستند و معلمان از جمله افرادی هستند که می توانند بروز خالقيت دانش آموزان را سبب شوند و يا بالعکس 
با اعمال شيوه های نامناسب، عقيم ماندن خالقيت آن ها را سبب شوند . تورنس معتقد است  که: تمدن بشر 
مرهون انديشة خالق آدمی بوده است و دوام آن نيز بدون بهره گيری از خالقيت که عالی ترين عملکرد ذهن 
انسان محسوب می شود غيرممکن خواهد بود. در وضعيت کنونی، خالقيت نه يک ضرورت، بلکه شرطی 
برای بقاست. بنابراين الزم است نظام آموزشی بر تربيت و پرورش افرادی تأکيد کند که به حل خالق مسائل 
پيش بينی ناپذير قادر باشــند (کاظمی، جعفری، ۱۳۸۷). از اين رو در عالم هنر که خالقيت جايگاه وااليی 
دارد، به کارگيری سمت راست مغز پيشنهاد می شود در مقابل رشته هايی که اولويت در آن ها به کارگيری سمت 

چپ مغز می باشد.
رويکرد تحقيق: رويکرد تحقيق حاضر انسان  شناسِی هنری با تکيه بر جامعه شناسی آموزشی است، که 
برآيندی است از نگاه فرهنگی به دانش آموز به عنوان يک انسان يادگيرندة مفاهيم با استفاده از رسانة هنر به 

عنوان ابزاری برای تقويت خالقيت و توانايی دانش آموزان.
در اين پژوهش با توجه به هدف تبيين رابطه هنر و خالقيت از طريق شناسايي تأثير محيط هاي هنري 

بر خالقيت دانش آموزان دو سؤال پژوهشي مطرح شده است: 
۱. آيا کاربرد هنر در مدرســه (کالس هــای درس دانش آموزان) بر ميزان خالقيــت دانش آموزان موثر

 است؟ 
۲. ميزان تأثير کاربرد هنر در کالس های درس بر خالقيت دانش آموزان چگونه قابل تفسير است؟

روش
در تحقيق حاضر از روش نيمه تجربی اســتفاده شــده اســت. روش جمع آوری اطالعات به صورت 
کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک مکتوب به همراه مطالعات ميدانی می باشد. بدين ترتيب در بخش نظری 
با استفاده از روش مطالعة کتابخانه ای و ضمن مراجعه به منابع و ماخذ موجود در دسترس و مطرح نمودن 
ديدگاه های مختلف سعی شده تمام وجوه ممکن مسئله مورد توجه قرار گيرد. در بخش مطالعه موردی نيز 
با در نظر گرفتن ۳ گروه (به طور تصادفی از ۳ کالس در يک مدرسه) از متغيرها که ضمن دست کاری در ۲ 
گروه از آن ها به منظور کشف روابط علت و معلولی (تاثير هنر بر خالقيت) مورد ارزيابی قرار گرفته است که 
برای انجام مراحل مختلف آن از تکنيک های آماری با کمک آزمون همبستگی پيرسون استفاده شده است. 

(گروت و ديگران، ۱۳۸۴)
جامعه و نمونة انتخابی: جامعة تحقيق شامل کلية مدارس راهنمايی شهر تهران می باشد، و فضای نمونه 
شامل يک مدرسة راهنمايی است که به تصادف در شهر تهران انتخاب شده است. مدرسة انتخاب شده، 
مدرسه ای پسرانه است که در منطقة ۱۱ آموزش و پرورش تهران قرار دارد. سه کالس از پاية دوم راهنمايی 

تحصيلی به تصادف در اين مدرسه انتخاب شده اند و آزمون در آن ها انجام شده است. 
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ابزار جمع آوري اطالعات
ابزار انجام آزمون - آزمون تفکر خالق تورنس: يکی از کاربردی ترين ابزارها برای سنجش خالقيت، 
«آزمون خالقيت تورنس» می باشد که شامل مجموعة پيچيده ای از تکاليف کالمی، تصويری و شنيداری 
است و در زمينة سّيالی، بديع بودن، انتزاعی بودن، مقاومت در مقابل بندش و بسط نمراتی به دست می دهد. 
داده هايی که در اين آزمون موجود است از اعتبار و پايايی قابل مالحظه ای برخوردار نيست و به صورت 
محدود و از آزمونی به آزمون ديگر ناهمسان می باشد. آزمون های تفکر خالق تورنس متشکل از ۱۲ آزمون 
هستند و به سه مجموعه آزمون کالمی، آزمون تصويری و آزمون شنيداری تقسيم می شوند که به ترتيب، 
تفکر خالق با تصويرها و تفکر خالق با صداها و واژه ها ناميده می شوند. تورنس توضيح می دهد که اين 
آزمون ها از سطح کودکستان تا دوره های بعد از ليسانس قابل استفاده اند. در اين پژوهش از آزمون تصويری 
اســتفاده شده است زيرا آزمون های کالمی و شنيداری مستلزم اســتفاده از کلمات وجمالت و صداهای 
مختلف حيوانات بوده و اين کلمات و جمالت بيشتر حالت فرهنگ –بسته داشته و الزم است که فعاليت 
گسترده ای در خصوص هنجارسازی اين کلمات وجمالت انجام پذيرد. بخش تفکر خالق با تصاوير شامل 
سه فعاليت است. در بخش اول (آزمون تصويرسازی)، فرد مورد آزمون بايد شکل منحنی مانندی را مورد 
توجه قرار داده و از آن به عنوان يک نقطة شروع استفاده کند و به اين ترتيب يک تصوير استثنايی بکشد که 
داستان مهيج و جالبی را بيان می کند. در بخش مربوط به آزمون های تکميل تصاوير، آزمودنی در هر ماده بايد 
با استفاده از چند خط داده شده تصويری را رسم کند. بر مبنای مجموعه آزمون تصويری، پنج نمرة کامل 
برای عامل های سيالی، بديع بودن، انتزاعی بودن تيترها، بسط و مقاومت در مقابل بندش محاسبه می شود 

(علوی، ۱۳۸۳).
مراحل انجام آزمون: برای انجام آزمون ۳ کالس از مدرسة  عادی راهنمايی پسرانه از پاية دوم در منطقة 
۱۱ شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمون تورنس در ۲ مرحله در کالس ها انجام شده است، 
نخست قبل از هر گونه اقدام در هر ۳ کالس درس آزمون تورنس به انجام رسيده است، نمرات خالقيت 
دانش آموزان توسط گروه ثبت می شود، سپس در۲ کالس تغييراتی روی محيط صورت می گيرد که در يکی از 
۲ کالسی که برای انجام تغييرات در نظر گرفته شده اند تنها تغييرات بصری-هنری انجام می شود و در کالس 
ديگری، عالوه بر آن نوع تغييرات، فعاليت های هنری و همچنين آشــنايی با مفاهيم هنری با دانش آموزان 
انجام می شــود، (منظور از اين گونه فعاليت ها، برگزاری کارهای دســتی و هنری، نقاشی و ... می باشد) در 
نهايت پس از ۲ماه آزمون خالقيت مجدد از دانش آموزان انجام می گيرد. در اين مرحله نيز مانند مرحلة قبل 
نمرات افراد مختلف ثبت می شود، مالحظه تغييرات صورت گرفته از نتايج آزمون نهايی با آزمون اوليه و 
همچنين مقايسه نمونه های آزموده شده (با تغييرات صورت گرفته) با نمونه  شاهد (که درآن هيچ تغييری 
صورت نگرفته) می تواند راهگشای پاسخ گويی به پرسش های پژوهش باشد. خالصة اين آزمون در جدول 

(جدول ۱) مربوط آورده شده است.
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جدول 1.   جمع بندى گروه هاى مورد آزمايش و گروه كنترل (علوى، 1383، ص 121)                                                                          

انتخاب تصادفیپس آزمونمتغير مستقلپيش آزمون

T۱X۱T۲Rگروه آزمايش اول

T۱X۱,X۲T۲Rگروه آزمايش دوم

T۱T۲Rگروه کنترل

طرح فوق بيانگر اين نکات است: 
۱. سه گروه وجود دارند، 

۲. هر سه گروه، در يک زمان، قبل از اجرای متغير مستقل، مورد اندازه گيری قرار گرفته اند،
۳. هر سه گروه در يک زمان، پس از اجرای متغير مستقل، مورد اندازه گيری قرار گرفته اند، 

۴. دو گروه از سه گروه در معرض متغير مستقل قرار گرفته اند (گروه اول با يک متغير مستقل و گروه دوم 
با دو متغير مستقل) ولی اين متغيرهای مستقل برای گروه کنترل اجرا نشده است.

يافته  ها
در آزمون تورنس ۴ فعاليت محور اصلی سنجش خالقيت محسوب می شوند که عبارتند از:

۱. ابتکار: يعنی استعداد توليد ايده های بديع، غيرعادی و تازه.
۲. انعطاف پذيری: يعنی استعداد توليد ايده ها و يا روش های گوناگون.

۳. بسط: يعنی استعداد توجه به جزئيات.
۴. سيالی: يعنی استعداد توليد ايده های فراوان. 

با کمک اين ۴ فعاليت و با اســتفاده از دفترچــة راهنمای آزمون خالقيت تورنس نمره گذاری انجام 
شده است.

جدول شماره ۲، ميزان تغييرات قبل و بعد از آزمون را در ۳ کالس مورد مطالعه نشان می دهد.

جدول 2.   مقايسة فعاليت هاي ابتكار، انعطاف پذيري، بسط و سيالي در 3 كالس مورد مطالعه                                                                       

فعاليت 
کالس A (نمونه شاهد: بدون 

تغييرات)
کالس B (نمونه با تغييرات 

بصری-هنری)

کالس C (نمونه با تغييرات 
بصری-هنری، فعاليت هنری 

و آشنايی با مفاهيم آن)

A درصد پيشرفت برآيند
AB درصد پيشرفت برآيند

BC درصد پيشرفت برآيند
C

۱4۲۲۰/۹5۱54۱۹/۷۲6۹۳۱/6ابتکار
۳۰۰/54545۹/6۳۷۲۰۱4/46انعطاف پذيری

۱4۹/۹۹۲۰/۸۱4۷۷5۷/4۹۳۹۱۸۹/5۱بسط
۱۱۱۲۲/55۱۹۰46/۲۸۳۷۳۷۲/4۷سيالی
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در ايــن آزمون با برگزاری ۲ مرحله نتايجی حاصل شــد که با تفاضــل نتايج اين ۲ مرحله و جمع 
تفاضل های به دست آمده برآيند را می توان محاسبه نمود و سپس با تقسيم برآيند به دست آمده بر برآيند 
نتايج آزمون مرحله اول می توان درصد پيشــرفت را نيز  به دســت آورد. همان طور که جدول فوق نشان 
می دهد درصد پيشرفت در کالس C بيشتر از ۲ کالس ديگر است ولی در کالس A اين درصد از کالس  

Bبيشتر می باشد که تفاوت اين دو با يکديگر بسيار ناچيز می باشد. 
با توجه به نتايج به دســت آمده و قابل مشــاهده در جدول شــماره ۲، می توان عنوان کرد که درصد 
 (۱۴,۴۶) ،C(۰,۵۴) و در کالس ،A (۹,۶۳) بيشــتر از ،B فعاليــت انعطاف پذيري به ترتيب در کالس
 (Cکالس) بيشتر از دو کالس ديگر می باشد، يعنی کالسی که تمرکز بيشتری بر روی آن صورت گرفته

خالقيت آن رشد بيشتری داشته است.
 Bاعداد مذکور در جدول شــماره ۲، حاکی از آن اســت که در گروه های مورد آزمايش( کالس های
و C) درصد افزايش فعاليت بســط بيشــتر از کالسی اســت که کنترل شده و تغييراتی روی آن صورت 

 .(Aکالس) نگرفته است
همان طور که در جدول سيالی (جدول شمارة ۲) مشاهده می شود با مقايسه نتايج و درصد پيشرفت ها 

نتايجی شبيه به نتيجه ساير فعاليت ها مشاهده مي شود.
جدول شمارة ۳ نشان می دهد که خالقيت دانش آموزان در کالس C در تمام فعاليت ها پس از آزمون 
دوم از دو کالس ديگر بيشتر شده است و با آن ها تفاوت دارد که اين تفاوت معناداری است؛ بدين  معنا 
که در اين کالس که هم تغييرات بصری-هنری و هم فعاليت های هنری انجام شده است خالقيت نيز به 
مراتب بيشتر شده است و در کالس B تنها در يک فعاليت( ابتکار) ميزان نتايج کاهش پيدا کرده است 
و در فعاليت های ديگر(انعطاف، بســط و ســيالی) اين ميزان افزايش پيدا کرده است.در زير نمودار اين 

جدول را می توان مشاهده کرد:

جدول 3.   تغييرات قبل و بعد از آزمون تورنس در 3 كالس                                                                       

برآيند 
نهايی

فعاليت هارديف
برآيند

A 

درصد 
پيشرفت

A 
برآيند

B 

درصد 
پيشرفت

B
برآيند 

C

درصد 
پيشرفت

C

۱4۲۲۰/۹5۱54۱۹/۷۲6۹۳۱/6ابتکار۱

۳۰۰/54545۹/6۳۷۲۰۱4/46انعطاف۲

۱4۹/۹۹۲۰/۸۱4۷۷5۷/4۹۳۹۱۸۹/5۱بسط۳

۱۱۱۲۲/55۱۹۰46/۲۸۳۷۳۷۲/4۷سيالی4

۱۰۸/۲4۱6/۲۱۳4۱/5۳۳/۲۷4۳۸/۲55۲/۰۱ميانگين5
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نتيجه گيرى
انســان در هر لحظه از زندگی و حيات خود به لحاظ آســايش روانی و سالمت 
جســمی و نيز رشــد کمالی، بروز خالقيت و رسيدن به سطح خودباوری و شکوفايی 
خود بيشتر تاثيرپذير از تمامی شرايط زيست-محيطی و فضاهای گوناگونی است که 
در زمان رشــد وطول مســير زندگی در جريان آن قرار می گيرد. نتيجه آن که سالمت 
روانــی وتنی، شــکوفايی هوش هيجانی، کيفيت زندگــی و رعايت اخالق انفرادی و 
اجتماعــی و نيز جايگاه رفيع و هويت انســان در جامعه می تــوان گفت که محصول 
تاثيرپذيری انسان از فضاها و محيط های اوليه پرورشی وتربيتی اوست. همواره بايد 
به خاطر داشت که ِصرف به خاطر سپردن مطالب، هيچ سودی را عايد نمی کند، بلکه 
خالقيت در اســتفاده از مطالب است که نقش مؤثری در پيشرفت انسان ايفا می کند. 
خالقيــت منحصر به افراد خاصی نيســت و می توان آن را در خــود ايجاد و تقويت 
کرد. برای انجام اين مهم عالوه بر اينکه بايد ذهن و توانايی های آن را شناخت، بايد  

محيطی را طراحی کرد که خود تشويق کنندة خالقيت باشد.
همان طور که می دانيم مغز از دو نيم کره تشــکيل شــده اســت. فعاليت هايی نظير 
رياضيات، ارتباط کالمی، منطقی، بررسی و تجزيه و تحليل و نويسندگی در نيمة چپ 
و فعاليت هايی نظير تصور، تجســم، شــناخت رنگ، موسيقی، وزن و آهنگ خياالت 
و آرزوها بر عهده نيمه راســت مغز اســت. هرگاه کســی بتواند از دو نيمة مغز خود 
استفاده کند کارايی آن به طور قابل مالحظه ای افزايش می يابد. بسياری از دانشمندان 
با بهره گيری از فعاليت های هنری تالش کرده اند نيمه راســت مغز خود را فعال نگه 

دارند، زيرا ۹۰ درصد مردم با سمت چپ مغز خود کار می کنند.
در اين تحقيق مشــاهده شــد که ميزان کارايی ذهنی افــراد کالس C که عالوه بر 
تغييرات بصری فعاليت هنری نيز داشــتند بيشــتر از افراد کالس B افزايش داشــت؛ 
همچنين افراد کالس B بيشــتر از کالس A که تغييرات بصری و فعاليت بصری اصال 
نداشتند. در واقع ما در اين تحقيق ابتدا با ايجاد تغييرات بصری در کالسB سعی در 
فعال کردن نيمة راست مغز افراد داشتيم که ميزان فعاليت آن ها با اين تغييرات افزايش 
يافت، سپس در کالس C با انجام فعاليت های هنری عالوه بر تغييرات بصری همچنان 
به روند فعال شــدن نيم کرة راســت ادامه داديم و نهايتًا نتايج نشان داد که فعاليت های 
هنری باعث شــکوفا شــدن اســتعدادها و افزايش خالقيت ذهنی (فعال شدن نيم کرة 

راست مغز عالوه بر چپ) افراد می شود. 
مطالعات صورت گرفته ضمن تاييد اصول مطرح شده در ادبيات موضوع، بر رابطة 
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محيط و خالقيت تأکيد می کند. نتايج حاصل از آزمون های کمی نشان دهندة آن است که 
حضور دانش آموزان در فضای هنری باعث افزايش خالقيت ايشان شده است، از اين 
رو می توان رابطة معناداری را ميان حال و هوای هنری کالس درس و افزايش خالقيت 
پيش بينی نمود. نتايج حاصل از تحقيق به صراحت تأکيد می کند که بايســتی از هنر به 

عنوان يک عامل تعيين کننده در بهبود کيفيت کالس های درس استفاده کرد.
ــای تحقيق: انجام اين مطالعه و آزمون بر روی دانش آموزان در يک  محدوديت ه
مدرســه محدوديت ها و موانعی را به همراه دارد، از جمله آن که ممکن است منجر به 
تضعيــف روحية آنان در اثر نتايج غيرقانع کنندة آزمون و در نهايت تالش هايی جهت 

جبران و رفع نواقص حاصله باشد.
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