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چکیده
در عصر حاضر که با افزایش جمعیت ،جوامع و سازمانها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند و در پیی آن
پیچیدگی آنها نیز رو به فزونی است ،کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنیی هی در ایجیاد اشیتاال ،هی در مفهیوم
ایجاد تحول از نوآوریها و بهبود فرآیندها و ه به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ،به شدت میورد نییاز
است؛ نیاز به ابداع و خالقیت در تمامی حوزههای کسب و کار ،کارآفرینی را به یک ضرورت جهیانی بیدل نمیوده ،در
این راستا نظام آموزش و پرورش دارای نقش کلیدی است .با توجه به اینکه آموزش هنر در پرورش خالقیت و نوآوری
افراد نقش به سزایی ایفا میکند به نظر میرسد از آنجاییکه نوآوری و خالقیت از شاخصهای اصلی کیارآفرینی اسیت،
لذا آموزش هنر بتواند در ارتقای مهارتهای کارآفرینی افراد نیز نقش مؤثر داشته باشد .پژوهش حاضر از نوع توصییفی
است؛ که به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته که استخراج شده از پرسشنامه خالقیت تورنس بود و
به بررسی میزان افزایش خالقیت کودکان از دیدگاه والدین پس از طی دوره پیش دبستانی و آموزشهای هنری مدرسه
پرداخته است ،استفادهشده است .جامعه آماری پژوهش حاضر دانشآموزان پیش دبستانی دخترانیه و پسیرانه مبتکیر نیوین
منطقه  5شهر تهران هستند؛ که در سال تحصیلی  32-36به روش نمونه گیری تصادفی ساده 08،نفر از دانش آمیوزان بیه
عنوان نمونه انتخاب شدند بدین صورت که از دانش آموزان دخترانه  18نفر و از دانش آموزان پسیرانه  18نفیر بیه روش
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نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامهها در اختیار والدین آنها قرار داده شد .در نهایت 90
پرسشنامه از پرسشنامههای گروه دخترانه و  96پرسشنامه از پرسشنامههای گروه پسرانه وارد تحلیل شدند .در نتیجیه کیل
نمونه پیژوهش حاضیر  13نفیر بودنید .بیرای تحلییل دادههیای ایین پیژوهش از شاخصیهای توصییفی (مییانگین ،انحیرا
استاندارد ،کمترین نمره و بیشترین نمره) و آمار استنباطی استفاده شید .در بخیش آمیار اسیتنباطی از آزمونهیای تیی تسیت
نمونهای به منظور تأثیر آموزش هنرهای تجسمی_کاربردی در رشد خالقیت و از آزمون میانگین یک جامعه ییا آزمیون t-

studentبه منظور مقایسه خالقیت دانشآموزان دختر و پسیر اسیتفاده شید .بیا توجیه بیه یافتیههیا تیأثیر آمیوزش هنرهیای
تجسمی –کاربردی در بعد سیالی ،انعطا  ،ابتکار ،بسط در دختیران و پسیران تیأثیر معنیا داری دارد و علییرم تفیاوت
جزیی بین تأثیر هر کدام از این شاخصها بین دختران و پسران در کل تفاوت معناداری میان دختران و پسیران در مییزان
تأثیر آموزش هنرهای تجسمی – کاربردی وجود نداشت .لذا میتوان در سطح اطمینیان  33درصید گفیت کیه آمیوزش
هنرهای تجسمی بر همه ابعاد خالقیت دختران و پسران مقطع پیش دبستانی تأثیرگذار است.

واژههای کلیدی :تأثیر آموزش هنر ،تجسمی ،کاربردی ،خالقیت،کارآفرینی ،کودکان پیش دبستانی.
مقدمه

ضرورت یا اهمیت پژوهش

مسأله اصلی مطرح ایین اسیت کیه آییا بیا آمیوزش

پژوهشهای بسیاری تأییید مییکنید کیه فرآینید و

صیحیح و خالقانیه هنیر ،خاصیه هنرهیای تجسیمی و

برنامههای آموزشی خاصی میتوانید بیا تایییر بیینش و

کاربردی که مورد مطالعه این پژوهش اسیت مییتیوان

فرهنگ افراد و تجهییز آنهیا بیهدانیش و مهیارتهیای

سطح خالقیت کودکان خاصه در نمونه مطالعه موردی

خاص ،راهی را که جامعیه احتمیا ا بیا سیعی و خطیا و

این پژوهش کودکان پییش دبسیتانی را ارتقیا داد و در

گذشت زمان طو نی به آن میرسد بسیار کوتاه نموده

نهایت آیا میان ارتقاء سطح خالقییت حاصیل آمیوزش

و بهسرعت یک کارآفرین بالقوه را به یک کیارآفرین

هنر و ارتقا سیطح مهیارتهیای کیارآفرینی ایین افیراد

بالفعل تبدیل کند.

ارتباط معنا داری وجود دارد؟

آموزش مهارتهایی که منجر به رشد شاخصهای
خالقیت و کارآفرینی در سنین ابتیدایی کیود

پرسش

باشید

مییتوانید زمینیه سیاز حیل مسیأله کیاهش اثیر بخشیی

آییا آمیوزش هنرهیای تجسیمی و کیاربردی بیه

آمیوزشهیای دانشیگاهی در ایجیاد شخصییتهیا و

کودکان پیش دبستانی موردمطالعیه بیر رشیدخالقیت و

نگرشهای کارآفرینانه گردد و در رفع خلع موجود در

مهارتهای کارآفرینی ایشان مؤثر است؟

نظام آموزش عالی کشور تأثیر گذارباشد.
چنانچه ثابیت شیود کیه آمیوزش هنیر در کیودکی

هدف یا اهداف پژوهش
 -6بررسی امکان آموزشهای زودهنگام کودکیان
جهت رشد خالقیت در آنها
 -2بررسی امکان آموزشهای زودهنگام کودکیان
جهت رشد مهارتهای کارآفرینی در آنها

میتواند سیطح خالقییت در افیراد را افیزایش دهید ،بیا
توجه به اینکه یکی از شاخصهای کارآفرینی خالقیت
است میتوان امیدوار بود با گسیترش آمیوزش هنیر بیه
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بیه طریقیی خوشیایند ییا

کودکان میشود انتظار تربیت نسلی کارآفرین و نوآور

رفتار تیازه و عجییب کیود

را داشت.

ارتباطگرا یا معنیدار باشید در ایین صیورت مییتیوان

از اینرو انجام پیژوهش در خصیوص ایین موضیوع

گفت مناسب است .معیار مناسبت رفتارهایی را که تازه

جهت پرورش نسلی خالق و کیار آفیرین ضیروری بیه

بوده ،اما به طریقی ملیط باشید را رد مییکنید (آمیابلی،

نظر میرسد.

.)16 :6900
دربیاره خالقیییت نظرییههییای متنیوعی وجییود دارد و

مبانی نظری پژوهش
هر چیزی که کود

انجام میدهد ییا مییگویید،

میتواند خالق به حساب آید در صورتی که دو ضابطه
را تأمین نماید .اول آن که باید اساساا بیا کارهیایی کیه
کود

قبالا انجام داده و تمام چیزهایی که قبالا دیده یا

شینیده اسیت متفیاوت باشید .دوم آن کیه فقیط نبایید
متفاوت باشد بلکه باید صحیح بوده ،در جهت رسییدن
به یک هد

مفیید باشید و بیه طریقیی بیرای کیود

جذاب یا معنیدار باشد .املب روانشناسان که در زمینه
خالقیییت مطالعییه میییکننیید اییین دو ضییابطه
را«تازگی»و«مناسبت»عنوان میکنند.
معیار تازگی کامالا ساده است .رفتیار کیود

نمیی

تواند فقط تقلید یا گزارش چیزی که قیبالا دییده اسیت
باشد یعنی در محیدوده رفتیاری کیود

مکاتب مختلف روان شناسی نییز از زواییای مختلفیی بیه
خالقییت آن نگریسیتهانید .بیا نگیاهی بیه بعضیی از ایین
مکاتییب و نحییوه برخییورد آنهییا بییا خالقیییت ،میییتییوان
اندکی از این ابهام کاست و مفهوم دقیقتری از آن ارایه
داد.

در اهمیت نقش محیط در فعلیت یافتن توانیاییهیا و
استعداد خالق کودکان شکی نیست؛ اما این بدان معنیی
نیست که میتوان نقش عوامل فردی و وراثتی را کیامالا
نادیییده گرفییت .حتییی اگییر محیییط عامییل اصییلی رشیید
خالقیت باشد ،باز باید به زمینههای بالقوهای که در افراد
وجود دارد نیز توجه شود (حسینی.)99 :6909 ،
ویژگیهای افراد خالق

بایید تیا حید

افراد از نظیر خالقییت متفیاوت هسیتند افیراد خیالق

زیادی تازه باشد.به منظور قضاوت درباره تیازگی کیار

همواره از انعطا پذیری بیشتری در مقایسه با افراد مییر

کود

باید اطالعاتی در مورد آگاهی و تجربه گذشته

خالق برخوردار بوده و به هنگام بروز یک مسأله قادرند

کود

داشته باشی .

راه حیلهیا و روشهیای گونیاگونی اراییه دهنید .آنهیا

معیار مناسبت ،پر دردسرتر است.این واژه به منظور

ساعتهای طیو نی کیار مییکننید و مییکوشیند تیا بیه

رد کیردن رفتارهیایی کیه صیرفاا عجییب هسیتند میورد

کارهییای سییخت دسییت بزننیید ودر صییدد حییل مسییائل

استفاده قرار میگیرد ،اما این مفهوم بیثبات است .اگر

پیچییده بیر مییآینید .افیراد خیالق بییش از ایین کیه بیه

درباره ریاضیات یا علوم و یا گرامیر صیحبت کنیی در

پییاداشهییای حاصییل از موفقیییت توجییه کننیید بییه نفییس

آن صورت آن چیزی مناسب است که درست باشد؛ اما

پیشرفت و پیروزی میاندیشیند و همیشه تالش میکننید

در مورد هنر ،داستان سرائی و نمایش چگونه است .در

تا کارهای خود را به بهترین نحیو و شییوه انجیام دهنید.

آن صورت چگونه میتوانی دربیاره مناسیبت صیحبت

(استرن) 388 :6335 ،

کنی ؟ در نهایت باید از دید بیننده به آن نگریست .اگر
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افراد خالق مسایل بسیار پیچییده را بیه مسیائل سیاده

این اندیشه که تنهیا شیاعران بیه تخییل نییاز دارنید،

ترجیح میدهند و با عالقه بسییاری بیرای ییافتن راه حیل

نادرست و پیشداوری ابلهانهای است .حتیی در ریاضیی

آنها میکوشند (مشبکی.)53 :6908 ،

بدان نیاز است ،کشف محاسبات دیفرانسییل و انتگیرال

بطور کلی افراد خالق و نوآور با شور و اشتیاق ،امیا
به طور واقع بینانه اهدافی را دنبال کرده و قادرنید نتیای

بی وجود تخیل ناممکن بود .تخیل دستمایه پیر ارزشیی
است( .روزت.)63 :6916 ،

سازمانی و تجاری حاصیل از نیوآوریشیان را تشیخیص

از دییدگاه پییروان فرویید همانگونیه کیه کیود

دهند .آنها میتوانند گامهای زم برای تبدیل اییده بیه

رویاهیایش را دربیازیهیایی کیه مییآفرینید ،تحقیق

واقعیت را تعیین ،تدوین و اجرا نمایند .آنها اهیل عمیل

میبخشد ،هنرمند نیز همه تالشهیای خیود را در آثیار

بوده و منتظر صیدور مجیوز شیروع نمیی ماننید .تعهید و

هنری خیود در سیازندی پوشییده و دیگرگیون تجسی

فداکاریشان املب عالیق دیگر آن هیا نظییر ،خیانواده را

میبخشد (روزت.)33: 6916 ،

تحتالشعاع قرار میدهد.
نقششش تخیّش

دوشیرنکو میگوید :برای اینکه یک اثر هنری واقعاا

فششانت ی ) (Fantasyدر فراینششد

خالقیت علمی
فانتزی به عنوان یک واقعیت روانشناختی ،به تخییل
نزدیک و پدیدهای متجانس اسیت ،آن از نظیر منطقیی
(منظور فانتزی علمیی اسیت )بیه گمانیه زنیی ،فرضییه،
نزدیک است .فانتزی با هر دو مفهوم ،نقش اساسیی در
هر کشف علمی و بطور کلیی در هیر فراینید خالقییت
علمی بازی میکند ،بویژه وقتیی ضیرورت خلیق ییک

جاودانه شود ،باید کامالا از حدود انسیانی خیارج شیود.
عقل سلی و منطق برای اثیر هنیری زییانبخیش اسیت،
بنابراین اثر هنری به خواب و روییا و روحییه کودکیان
نزدیکتر است .نتیجهگیریهای فوق این تصور را کیه
کودکان نسبت به هنر بزرگسا ن آگاهی دارند ،چندان
تأیید نمیکند (پیاژه 11 :6919 ،و .)10
دامنه آفرینشگری
برخال

عقیده عامه ،آفرینشگری منحصر بیه هنرهیا

نظرییه عیام ،طیرح فرضییات گسیترده ،تیدوین نظیام

نیست ،برای مثال ،دانشیمند بیه انیدازه نویسینده ،خیالق

دانستنیهای علمی و یا کشف یک قانون بنیادی طبیعت

است .هری براودی مینویسد:

در میان باشد (نالچاچیان.)92 :6901 ،

در این صورت اختراع ،تفکر علمیی و آفرینشیگری

تخیل بنیاد کوششهای آدمی است و مایه آن شیده

هنری ،از این نظر مشتر

هستند که بیه آسیانی عناصیر

تا او به عنوان موجودی انسانی بیر جهیان چییره گیردد .

تجربییه شییده پیشییین را بییه صییورت پیکربنییدی تییازهای

یکی از کتابها تا بدان حد پیش میرود که تخیل را با

آرایش مجدد میدهند (نلر.)69 :6913 ،

سیرمایه واقعیی چیون سیرمایه صینعتی و سیرمایه میالی

درست همانگونه که نویسندهای تجیارب خیود را از

همسنگ میداند .مبالایههیای نیاروا از نقیش تخییل در

مناظر انسانی ،به صورت زمان و ییا نمایشینامهای عرضیه

و

میییکنیید ،دانشییمند نیییز دادههییای جمییع آوری شییده را

دریافت پندارگرایانه پدییدههیای اجتمیاعی ،سرچشیمه

آزمایش و بررسی میکنید تیا نظرییهای تیازه بیه وجیود

میگیرد (روزت.)06 :6916 ،

آورد .هر دو شخص تجربیه و دانیش موجیود متعلیق بیه

گفتیههیای هماننید کیامالا آشیکار اسیت و از در

تأثیر آموزش هنر در رشد خالقیت ،نوآوری و ارتقای سطح مهارتهای کارآفرینی کودکان پیش دبستانی 09 /

خود و دیگران را به صیورت شیکل و ییا الگیویی تیازه،

روحی ،اندیشههیا و خالقییتهیای ذهنیی خیویش را بیه

آرایش مجدد میدهند (نلر.)69 :6913 ،

راحتی و در آزادی بروز دهد.

به گفته برونسکی :یافتههیای علی و اثیرات هنیری،

بییرای هییر فعالیییت هنییری ،شییروع و آمییاز آن تعیییین

کشییفیات و یییا بییا تر از آن ،انفجییار تشییابهات پنهییانی

کننده میزان موفقییت آنیی آن خواهید بیود و تمهییدات

میباشند .کاشف و یا هنرمند ،دو جنبیه از طبیعیت را در

اولیه مربی تاثیرات عمییق بیر تمرکیز حیواس و عالقیه و

آنها عرضه میکند و آنها را در ه میآمیزد .این نوع

انگیزه کیود

داشیته و مییل و رمبیت او را بیه فعالییت

کنش آفرینندگی است که در آن یک فکر بکیر متولید

ایدهآل ،افزون خواهد نمود و آنگاه قضاوت کود

می شود که کنشی مشابه در عل بکیر و هنیر بکیر اسیت

میزان انضباط و عالقیه و ابتکارعمیل مربیی ،راه را بیرای

(برونسکی.)98 :6351 ،

نتیجه گیری مثبت خواهد گشود .از ایین نظیر بیه وجیود
آوردن «بسییتر و فضییای امیین» و تییدارکات اولیییه بییرای

خالقیت و کودکان
منظییور از خالقیییت و نییوآوری کودکییان رفتارهییای
کالمی و عملی خالقی است که کودکان به شیکلهیای
مختلف از خیود بیروز مییدهنید .بسییاری از رفتارهیای
کودکییان ماننیید گفتییار و اعمییال آنییان در منییزل ،بییازی،
یادگیری در مواجهه با پدیدههای جدیید مهیدکود

و

در مدرسییه رفتارهییایی هسییتند کییه دارای خصوصیییت
خالقیت هستند .با توجه به ویژگیهای خاص رفتارهیای
خالق کودکان و اهمیت بسیار زیادی که در رشد ذهنی
و شخصیتی آنان و به طیور کلیی رشید خالقییت دارد از
اییین رو ص یاحبنظران ،خالقیییت و نییوآوری کودکییان را
معمو ا به عنوان دستهای جداگانه در نظر میگیرند.

حال اگر بخواهی مراحل آمازین پیرورش خالقییت
را در کودکییان بییه صییورت میینظ و اسییلوب وار مییورد
بررسی قرار دهی باید توجه داشت که قبل از شروع هیر
نوع فعالیتی فراه نمودن بستر و فضای امن مناسب برای
خالقیت های هنری از طر

بیه

مربی مربوطه اجتناب ناپذیر

مینماید .برای تعریف دقیق «بستر و فضای امن» میتوان
به بیان زیر توجه نمود:
«بستر و فضای امن» مجموعه عوامل محیطی خاصیی
اسییت کییه در آن هییر فییرد بتوانیید بییدون تییرس و واهمییه

فعالیت هیای خالقانیه در مقیاطع مختلیف پیرورش هنیر،
م ییتوانیید نسییبت بییه ابتکییار عمییل مییدرس مربوطییه بییه
شکلهای مختلف انجیام گییرد .کنجکیاوی کیود

را

باید احترام گذاشیت و در تقوییت حیس کنجکیاوی او
کوشید .برای بروز خالقییت در ذهین کیود  ،بایید بیه
سؤا ت آنها با حوصله و با دقیت گیوش فیرا داده و بیا
درایت کامل پاسخ گفت.

این مهی را نییز بایید در نظیر داشیت کیه سینجش و
پرورش استعداد هر یک از کودکان به صورت جداگانه
بدون مقایسه با دیگر کودکان انجام پذیرد تا با آمیوزش
فنون اجرایی در حد تیوان مقیاطع سینی مختلیف و دادن
آزادی برای بیان تصویری و دوری جستن از عادتهیا و
قراردادهای معمول و تقلییدی ،خالقییت و اسیتعدادهای
کودکان هرچه بیشتر شکوفا و بارور گردد بیا تاکیید بیر
عدم دخالیت در کیار همیدیگر و بیا تیأخیر در قضیاوت
کارعرضه شده و ارزش نهادن به کارهای تقلیدی و ارج
دادن به هرگونه خالقیت و نوآوریهای ذهنی و تشیویق
به موقع و اجتناب از انتقاد مسیتقی  ،راه را بیرای رشید و
تعالی کود

هموار سازی .

باید متذکر شد که هد

از هنر کودکان این نیسیت

که همه آنها را بیه نقاشیان حرفیهای بیدل شیوند ،بلکیه
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هد

بیدار کردن بیان خالق آن ها برای پرورش تخییل

و مشاهداتشان و همچنین ییاری دادن بییان خیالق آنهیا

کارآفرینان در پژوهشهای مختلف مطیرح شیده اسیت
(ساراسوسی.)183: 2881 ،

برای پرورش تخیل و مشاهدات آنها و همچنیین ییاری

کانون کنترل درونی :کنترل درونی بدین معنیی

دادن کودکان در فهمیدن معنی و مقام بیه معنیای وسییع

است کیه شیخص روییداد خاصیی را ناشیی از رفتیار ییا

آن در زندگی روزمره است.

ویژگیهیای نسیبتاا پاییدار خیود مییدانید (آتکینسیون و

فروییید معتقیید اسییت خالقیییت مخصوص یاا خالقیییت

همکاران.)6913 ،

هنری جایگزین بازی کیودکی اسیت تالشیی کیه بیرای

انگی ش پیشرفت یا توفیق طلبی :عبارت است

حیل تعیارن ناخودآگیاه انجیام مییگییرد نییز ناشییی از

از تماییل بیه انجیام کییار در اسیتانداردهای عیالی جهییت

تجربههای کودکی است بیه عبیارتی نیازهیای سیرکوفته

موفقیت در موقعیت هیای رقیابتی (جوکیار و همکیاران،

کودکی به صورت کار و هنر ،تجلی مییابید .او معتقید

.)618 :6901

است کیه فکیر تیازه بیه سیبب برخیورد بیا تضیاد ایجیاد

خالقیت :عبیارت اسیت از فرآینیدهای ذهنیی کیه

میشود و ایین هماننید مکانیسی دفیاعی اسیت .درواقیع

منجربه یافتن راه حلها ،ایدهها ،مفهومسازی ،شکلهای

خالقیت نیز نوعی رفتار دفاعی است؛ یعنی فعالییتهیای

هنری ،تئوریها و فرآوردههایی میشود کیه بییهمتیا و

هنری و عملی عبارت از تمایالت ارضاء نشده است کیه

تازه هستند.

عیالی تیر در آمیدهانید .پیس فیرد بیرای

تحم ابهام :عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت

به شکل هید

ارضای سابقه های خاصی دست به خالقییت مییزنید تیا

به عنوان بخشی از زندگی ،توانایی ادامه حیات با دانیش

تعادلی را که به ه خورده دوباره برگرداند.

همچنین او معتقد است افراد خیالق ،نیازهیای ارضیا
نشده قوی دارند و میتواننید آن نیازهیا را از طرییق هنیر
برآورده سازند .یکی از مهیارتهیای هنرمنیدان بیزر

ناقصی درباره محیط اطرا

و تمایل بیه شیروع فعیالیتی

مستقل بدون اینکه مطمئن باشی آیا موفق خواهی شد یا
نه (بروکهاوس)11 :6308 ،
ریسکپشییری :ریسیکپیذیری بیه حیالتی گفتیه

توانائی توسعه ،عقاید شخصیی بیه طریقیی اسیت کیه بیه

می شود که فرد برای انجام کاری ییا پیذیرش مسیئولیتی

طورکلی معنی دار باشد .فروید از داوینچی مثال میزنید

که احتمال شکست در آن وجیود دارد ،اعیالم آمیادگی

که لبخند مونالیزا را براساس تجربههای اولییه و نیازهیای

میکند  .خطیر کیردن ممکین اسیت بیه آگیاهی فیرد از

سرکوفته و تضادهای ناخودآگاهش به تصیویر در آورد

موضییوع بسییتگی نداشییته باشیید و حتییی فییرد از نتییای و

(حسینی.)21: 6911 ،

پیامدهای احتمالی آن نیز بیاطالع باشد (برنز)9 :2886 ،

ویژگیهای افراد کارآفرین

ضرورت خالقیت در ایجاد کارآفرینی

طبق رویکرد روان شناختی ،ویژگییهیای شخصییتی
مشخص و معین افراد را مستعد کارآفرینی مییکنید .بیه
طور کلی تا به حیال ویژگییهیای زییادی در خصیوص

بحث ضرورت خالقیت را از دو بعد میتیوان میورد
بررسی قرار داد:

بعد مادی و بعد معنوی در بعد مادی اهمیت ،نقش و
جایگاه خالقییت بیه حیدی اسیت کیه در مایرب زمیین
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ییا خالقییت» و اساسیاا انسیان را

گفته میشود« ،یا میر

حیوان خالق میی نامنید؛ بنیابراین انسیان بیدون خالقییت
یعنی حیوان.

بافتیه شیده اسیت .فرهنیگ کیارآفرینی بیر بهیا دادن بیه
خالقیت و نوآوری استوار است.

کارآفرین از میان ایدههای ناشی از خالقیت خیود و

امروزه سازمانها و بنگاه هیای اقتصیادی کوچیک و

دیگران و ترکیب آن با فرصتهای بازار این اییده را بیا

در کشییورهای صیینعتی بییدون خالقیییت مسییتمر،

تالش پیگیر و مستمر به یک فرصت کارآفرینانه تبیدیل

سریع و به موقع ،محکوم به فنا هستند مسأله خالقیت کیه

میییکنیید و بییا راه انییدازی کسییب و کییار بییه آن عینیییت

ریشه آن تصور است ،به حدی اهمیت پیدا کیرده اسیت

میبخشد؛ بنابراین نیوآوری ،توانیایی بیه کیار بیردن راه

که پیشنهاد شده اساساا بسییاری از واژههیا تایییر کننید و

حلهای خالق برای مسائل ،مشکالت و فرصتهاسیت،

برای آنها واژههای جدیدی مبتنی بر «تصور» و «اییده»

تعبیر دیگر نوآوری ،عملی ساختن محصیول ییا خیدمت

ساخته شود:

از ایده خالق است (سعیدی کیا.)95 :6901 ،

بییزر

همان تصویری که انیشتن معتقد است برتر از دانیایی
است .از جمله واژههایی کیه پیشینهاد شیده اسیت تایییر
یابند عبارتند از:

آیا میتوان خالقیت را آموزش و پرورش داد؟
بسیاری چنین می پندارند که خالقییت ییک ویژگیی
ذاتی و ارثی است که تنها برخی افراد خوشیبخت بیا آن

Engineering→imagineering
Technology→imagolog
organization→innovization
Manager→imager
university→ideaversity

(صمد آقایی.)0 :6909 ،

متولد میشوند .امروزه ثابت شده است که ایین توانیایی
در نییوع بشییر عمومیییت دارد و همییه در هنگییام تولیید بییه
درجات گوناگون دارای این استعداد هستند .خالقیت را
به صورتهای مختلف و متعددی تعریف کردهانید؛ امیا

به نظر میرسد یک هنرمند ،درسیت در لحظیه خلیق

در همه ایین تعیاریف دو مفهیوم تیازگی و نیو بیودن بیه

ایده و کمی پیس از آن ،در حیال تفکیر اسیت :ولیی در

همییراه ارزشییمندی و مناسییب بییودن مشییتر

اسییت.

لحظه خلق ایده کار او آگاهانیه و از روی قصید نیسیت؛

(آمابلی)6910 ،

لذا هر مقدار انسان از سیاز و کیار ذهین هوشییار و نیمیه

در چند دهیه اخییر پیژوهشهیای بسییاری در زمینیه

هوشیار ،فرآیندهای تفکر ،تداعی معیانی ،تکنییکهیای

خالقیت انجام شده است .تا به یک سؤال اساسی پاسیخ

خالقیت ،ابزارهای کنترل توجه و قالبهای ذهنی بیشیتر

داده شود که آیا خالقیت را میتوان آموزش داد؟

مطلع شود و بهتر بتواند حس ،فکر ،عقل ،خیال و توجیه

پژوهشهایی که در زمینیه آمیوزش خالقییت انجیام

خود را کنترل کنید و آگاهانیه از آنهیا اسیتفاده نمایید،

شده است عمدتاا به این نتیجه رسیده است کیه خالقییت

بیشتر می تواند فرآینید خالقییت را برنامیهرییزی شیده و

را ه میتوان آموزش و ه پرورش داد.

کنترل شده هدایت کند؛ لذا از ناگهیانی بیودن خالقییت
کاسته میشود (صمد آقایی.)29 :6909 ،

لورنس و تورنس اشاره میکنند که طی پانزده سیال
تجربه در مطالعیه و آمیوزش تفکیر خیالق ،شیواهدی را

خالقیت جوهره کارآفرینی است ،تیاروپود فرهنیگ

دیده اند که نشان میدهد خالقیت را مییتیوان آمیوزش

کارآفرینی از جنس خالقیت ،نوآوری و سیختکوشیی

داد .همچنین لورنس در کتاب خود  612مورد پژوهشی
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را ذکر میکند که همیه بییانگر ایین واقعییت اسیت کیه

سرپرسییتان بازرگییانی ،صیینعت و مؤسسییات مشییابه ایفییا

خالقیت قابل آموزش است.

گردد (تورنس.)29: 6932 ،

گیلفورد در کنگره روانشناسان آمریکا اظهار داشیت

تورنس میگوید" :میتوان دسیتهای از اصیول را بیه

که" :خالقیت را نباید همانندموهبتی اسیتثنایی کیه فقیط

کودکان یاد داد تا به آنها اجازه دهد عقاید بهتری را از

در بعضی افراد وجیود دارد در نظیر گرفیت ،بلکیه بایید

خود ابراز دارند" (حسینی.)61 :6911 ،

توجه داشت که خالقییت کمیابیش در همیه افیراد و در

این اندیشه که هنیر صیرفاا ییک وسییله تزیینیی و ییا

سنین مختلف به نیوعی موجیود اسیت (اسیبورن:6916 ،

تفریحی است ،در «آموزش هنر» دهه گذشت تاییر یافته

.)29

است و آموزش بر مبنا و در راستای رشیتههیای مختلیف

بزرگسا ن مالباا مشیاولند و فرصیت پاسیخگوئی بیه

هنر با چهار مؤلفه اساسیی؛ یعنیی تولیید کارگیاهی ،نقید

کودکان را ندارند؛ و سپس کودکان به مدرسه میرونید

هنری ،تاریخ هنر و زیبایی شناسی حرکت کرده اسیت .

و آموزگار میگوید" ،اول باید الف ،ب ،پ... ،را ییاد

چنییین رویکییرد همییه جانبییهای نسییبت بییه رشییته هنییر بییا

مییخواهید ،جهیان و کائنیات "را

مجموعیییهای از سیییبکهیییای و ایجیییاد توانمنیییدیهیییا،

دارد و آموزگییار

دانشآموزان را ترمیب میکند تیا جلیب ییادگیری هنیر

میییگوییید" ،اییین چیزهییا را ول کیین ...اول اجییزا را

گشته و در آن شرکت جویند (گودالیس.)121 :6938 ،

بییه

"ادوارد دیونو" ،در برنامه خود که بیرای اسیتفاده در

دانشگاه میرود و هرگز بیه کیل قضیایا بیاز نمییگیردد

مدارس است .اظهار داشته است که عواطف در تفکر از

(تورنس.)699 :6932،

هر چیز دیگری مهمتر است وی در ادامه مییگویید کیه

بگیری "ولی کود
در

کنیید و پرسییشهییای بییزر

م ییآمییوزی.. .الییف ،ب ،پ..." ،سییپس کییود

نقش مربیان میدارس کیه در حیال حاضیر بیه شیکل

عواطف معمو ا اول میآید و بعداا تفکر برای پشتیبانی و

سئوال کنندگان دروس ،توضیح دهندگان مکیرر کتیب

حمایییت از عواطییف بکییار م ییرود .وی ،مضییافاا شییرح

درسی و تصحیح کنندگان اشتباههاا است بایید بیه سیوی

میدهد که حتی وقتی تفکر اول میآید ،عواطف بیه آن

مییییدیریت تجییییارب یییییادگیری ،تییییدوین کننییییدگان

نیرو میبخشد .او همچنیین عواطیف را هی بازدارنیده و

مهییارتهییایی ماننیید تفکییر خییالق و حییل مسییائل ،کییار

ه تسهیل کننده میداند و معتقید اسیت کیه کسیی کیه

گروهی و تأکید بر تفکر میان رشتهای تاییر جهت دهد.

مبادرت به حل خالق مسائل میکند باید آگاه باشد کیه

نقش هیای مشیابهی نییز بایید توسیط والیدین ،میدیران و

چیه عیواطفی در هیر لحظیه در تفکیر او اثیر مییگیذارد
(تورنس.)661 :6932 ،
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تج یه و تحلی و نتیجهگیری یافتههای پژوهش در نمونه مورد مطالعه
شاخصهای توصیفی
جدول  -1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متایر
سیالی

انعطا

ابتکار

بسط

انحرا

استاندارد

کمترین نمره

بیشترین نمره

گروه

میانگین

61

11

دختران

11/99

1/35

16

پسران

11/91

9/12

21

کل

91/81

1/11

61

11

دختران

15/95

1/15

21

15

پسران

63/95

9/12

21

16

کل

99/95

1/83

21

15

دختران

91

1/19

28

12

پسران

92/92

9/95

23

93

کل

25/99

1/83

28

12

دختران

31/95

1/13

21

11

پسران

55/91

2/13

99

12

کل

29/91

9/11

21

11

طبییییق جییییدول شییییماره  6میییییانگین دختییییران در

تعداد نمونه برای کل دختران و پسران  13نفر اسیت

انعطافپذیری و ابتکار با تر از میانگین پسران اسیت ،امیا

در نتیجیه درجیآ آزادی )(dfبرابیر بیا  10اسیت .تعیداد

میییانگین پسییران در سیییالی و بسییط از میییانگین دختییران

نمونه برای گروه دختران  90نفر و برای گروه پسران 96

با تر است.

نفر است در نتیجه درجه آزادی برای گروه دختیران 91

یافتههای استنباطی
در این پژوهش برای آزمون تأثیر آمیوزش هنرهیای
تجسمی – کاربردی در رشد خالقیت از آزمون میانگین
یک جامعه یا آزمون  t-studentاستفادهشده است.

با توجه به مفاهی آمار ،اطالعات زم بیرای آزمیون
به شرح زیر است:

و برای پسران برابر با  98است.

مبنای سنجش فرضیات برابر با  2در نظر گرفته شیده
است زیرا آزمون سیه گزینیهای بیود و  2بیه عنیوان حید
وسط در نظر گرفته شد.

با توجه به ایین اطالعیات بیرای آزمیون بایید آمیار
آزمون محاسبه شود .چنانچه آمار آزمون بیزر تیر از
نقطآ بحرانی باشد ،فرضیآ H0به احتمیال  35درصید رد
میشود و فرضیآ مقابل پذیرفته میشود.
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آزمون معناداری برای سیالی
جدول - 2نتایج آزمون تی تک متغیره برای بررسی سیالی
انحرا

خطای

گروه

میانگین

دختران

2/29

8/99

پسران

2/92

8/25

8/81

کل

2/21

8/23

8/81

سطح معنی

تفاوت میانگین

آماره t

درجه آزادی

1/92

91

8/886

98

8/886

10

8/886

استاندارد

استاندارد
8/85

8/29
8/92

1/61

8/21

1/51

داری

با توجه به جدول  2آماره تی تأثیر آموزش هنرهیای

هنرهای تجسمی بر سیالی پسران تأثیرگیذار اسیت .بنیابر

تجسمی – کاربردی در بعید سییالی در دختیران ()92/1

این فرضییه پیژوهش تأییید مییشیود؛ بیه عبیارت دیگیر

در سییطح  886/8معنییی دار اسییت؛ بییه عبییارت دیگییر

میییتییوان در سییطح اطمینییان  %33گفییت کییه آمییوزش

آموزش هنرهای تجسمی بیر سییالی دختیران تأثیرگیذار

هنرهای تجسمی بر سیالی پسران تأثیرگذار است.

است .بنابر این فرضیه پژوهش تأیید میشود؛ به عبیارت

نتای جدول  2برای کل نمونه نیز نشان میدهید کیه

دیگر میتوان در سطح اطمینان  %33گفت کیه آمیوزش

تأثیر آمیوزش هنرهیای تجسیمی – کیاربردی بیر سییالی

هنرهای تجسمی بر سیالی دختران تأثیرگذار است.

کودکان پییش دبسیتانی ( )51/1در سیطح  886/8معنیی

با توجه به جدول  2آماره تی تأثیر آموزش هنرهیای

دار است .بنابر این در سطح اطمینان  %33میتوان گفیت

تجسمی – کاربردی در بعد سیالی در پسیران ( )61/1در

که آموزش هنرهای تجسمی بیر سییالی کودکیان پییش

سطح  886/8معنی دار است؛ به عبیارت دیگیر آمیوزش

دبستانی تأثیرگذار است.

آزمون معناداری برای انعطافپییری
جدول  -3نتایج آزمون تی برای بررسی انعطافپییری
انحرا

خطای

گروه

میانگین

دختران

2/91

8/96

پسران

2/95

8/22

8/81

کل

2/95

8/21

8/89

درجه

سطح معنی

آزادی

داری
8/886

تفاوت میانگین

آماره t

1/26

91
98

8/886

10

8/886

استاندارد

استاندارد
8/85

8/91
8/95

0/19

8/95

68/02

با توجه به جدول  9آماره تی تأثیر آموزش هنرهیای

دختران تأثیرگذار است .بنابر این فرضیه پیژوهش تأییید

پیذیری در دختیران

میشود؛ به عبارت دیگر میتوان در سطح اطمینان %33

( )26/1در سییطح  886/8معنییی دار اسییت؛ بییه عبییارت

پیذیری

تجسمی – کاربردی در بعد انعطا

دیگییر آمییوزش هنرهییای تجسییمی بییر انعطییا

پییذیری

گفت که آموزش هنرهای تجسمی بیر انعطیا
دختران تأثیرگذار است.
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با توجه به جدول  9آماره تی تأثیر آموزش هنرهیای
تجسمی – کاربردی در بعد انعطیا

پیذیری در پسیران

نتای جدول  9برای کل نمونه نیز نشان میدهید کیه
تأثیر آموزش هنرهای تجسمی – کیاربردی بیر انعطیا

( )19/0در سییطح  886/8معنییی دار اسییت؛ بییه عبییارت

پذیری کودکان پیش دبستانی ( )02/68در سطح 886/8

دیگر آموزش هنرهای تجسمی بیر انعطافپیذیری پسیران

معنی دار است .بنابر این در سطح اطمینان  %33میتیوان

تأثیرگذار است .بنابر این فرضیه پژوهش تأیید میشود؛

گفییت کییه آمییوزش هنرهییای تجسییمی بییر انعطافپییذیری

به عبارت دیگر میتیوان در سیطح اطمینیان  %33گفیت

کودکان پیش دبستانی تأثیرگذار است.

که آموزش هنرهای تجسمی بر انعطیا

پیذیری پسیران

تأثیرگذار است.

آزمون معناداری برای ابتکار
جدول  -4نتایج آزمون تی برای بررسی ابتکار
خطای

تفاوت

انحرا
استاندارد

استاندارد

میانگین

8/85

8/21

5/99

8/65

1/83

98

8/22

1/53

10

گروه

میانگین

دختران

2/21

8/96

پسران

2/65

8/26

8/81

کل

2/22

8/21

8/89

آماره t

درجه

سطح معنی

آزادی

داری

91

8/886
8/886
8/886

با توجه به جدول  1آماره تی تأثیر آموزش هنرهیای

هنرهای تجسمی بر ابتکار پسران تأثیرگیذار اسیت .بنیابر

تجسمی – کاربردی در بعید ابتکیار در دختیران ()99/5

این فرضییه پیژوهش تأییید مییشیود؛ بیه عبیارت دیگیر

در سییطح  886/8معنییی دار اسییت؛ بییه عبییارت دیگییر

میییتییوان در سییطح اطمینییان  %33گفییت کییه آمییوزش

آموزش هنرهای تجسمی بیر ابتکیار دختیران تأثیرگیذار

هنرهای تجسمی بر ابتکار پسران تأثیرگذار است.

است .بنابر این فرضیه پژوهش تأیید میشود؛ به عبیارت

نتای جدول  1برای کل نمونه نیز نشان میدهید کیه

دیگر میتوان در سطح اطمینان  %33گفت کیه آمیوزش

تأثیر آمیوزش هنرهیای تجسیمی – کیاربردی بیر ابتکیار

هنرهای تجسمی بر ابتکار دختران تأثیرگذار است.

کودکان پییش دبسیتانی ( )53/1در سیطح  886/8معنیی

با توجه به جدول  1آماره تی تأثیر آموزش هنرهیای

دار است .بنابر این در سطح اطمینان  %33میتوان گفیت

تجسمی – کاربردی در بعد ابتکار در پسیران ( )83/1در

که آموزش هنرهای تجسیمی بیر ابتکیار کودکیان پییش

سطح  886/8معنی دار است؛ به عبیارت دیگیر آمیوزش

دبستانی تأثیرگذار است.
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آزمون معناداری برای بسط با ج ئیات
جدول  -5نتایج آزمون تی برای بررسی بسط
خطای

تفاوت

انحرا
استاندارد

استاندارد

میانگین

8/85

8/18

0/26

8/11

69/59

98

8/16

69/12

10

گروه

میانگین

دختران

2/18

8/23

پسران

2/11

8/60

8/89

کل

2/16

8/25

8/89

با توجه به جدول  5آماره تی تأثیر آموزش هنرهیای
تجسمی – کاربردی در بعد بسط با جزئیات در دختیران
( )26/0در سییطح  886/8معنییی دار اسییت؛ بییه عبییارت

آماره t

درجه

سطح معنی

آزادی

داری

91

8/886
8/886
8/886

نتیجه گیری
طی بررسی های به عمل آمیده در هیر ییک از ابعیاد
خالقیت ،نتیجه بدین قرار شد:

دیگیر آمییوزش هنرهییای تجسییمی بیر بسییط بییا جزئیییات

ه انجام فعالیتهای هنرهای تجسمی وکیاربردی و

دختران تأثیرگذار است .بنابر این فرضیه پیژوهش تأییید

ه آموزش هنرهای تجسمی وکاربردی کودکیان پییش

میشود؛ به عبارت دیگر میتوان در سطح اطمینان %33

دبسییتانی بییر همییه ابعییاد خالقیییت کودکییان مقطییع پیییش

گفت که آموزش هنرهای تجسمی بر بسیط بیا جزئییات

دبستانی تأثیر مثبت دارد.

دختران تأثیرگذار است.

با توجه به جدول  5آماره تی تأثیر آموزش هنرهیای

منابع

تجسمی – کاربردی در بعد بسط بیا جزئییات در پسیران

 -6آمابلی ،ترزا .)6900( .شکوفایی خالقیت( ،ترجمه

( )59/69در سیطح  886/8معنیی دار اسیت؛ بیه عبیارت

حسن قاسی زاده و پیروین عظیمیی) ،تهیران :نشیر

دیگیر آمیوزش هنرهییای تجسییمی بیر بسییط بییا جزئیییات

دنیای نو.

پسران تأثیرگذار است .بنابر ایین فرضییه پیژوهش تأییید

 -2آمیابلی ،تیرزا ،)6910( .کیارآفرینی خیالق انیواع

میشود؛ به عبارت دیگر میتوان در سطح اطمینان %33

شیوههای حمایت از آن ،ترجمه :حسن قاس زاده،

گفت که آموزش هنرهای تجسمی بر بسیط بیا جزئییات

تهران :پژوهشی مهندسی.

پسران تأثیرگذار است.

 -9اتکینسییون ،رتیییال؛ ریچییاردس هیلگییارد ،ارنسییت.

نتای جدول  5برای کل نمونه نیز نشان میدهید کیه

( ،)6913زمینهروانشناسی ،جلداول (ترجمه :محمد

تأثیر آموزش هنرهای تجسیمی – کیاربردی بیر بسیط بیا

تقی براهنی ،سعید شیاملو ،نسییان گاهیان ،یوسیف

جزئیییات کودکییان پیییش دبسییتانی ( )12/69در سییطح

کریمی ،کیانوشهاشمیان) ،تهران :انتشارات رشد.

 886/8معنی دار است .بنابر این در سطح اطمینیان %33

 -1اسیبورن ،الکیس .اس .)6916( .پیرورش اسیتعداد

میتوان گفت که آموزش هنرهای تجسمی بیر بسیط بیا

همگانی ابیداع و خالقییت( ،ترجمیه حسین قاسی

جزئیات کودکان پیش دبستانی تأثیرگذار است.

زاده) ،تهران :انتشارات نیلوفر.

تأثیر آموزش هنر در رشد خالقیت ،نوآوری و ارتقای سطح مهارتهای کارآفرینی کودکان پیش دبستانی 36 /

 -5پیاژه ،ژان ،)6919( .روانشناسی کیود  ،ترجمیه:
زینت توفیق ،تهران :نشر نی.

 -1تییورنس ،پییال ،)6932( .اسییتعدادها مهییارتهییای

فرهنییگاصییطالحاتکییارآفرینی ،مرکییز انتشییارات
سازمان سنجش آموزش کشور.

-61

گودالیییوس ،ایییوان؛ اسییپیرز ،پییگ.)6938( .

خالقیت و راههای آزمون و پرورش آنهیا ،ترجمیه

رویکردهییای معاصییر در آمییوزش هنییر ،راهنمییای

حسن قاس زاده ،تهران :انتشارات دنیای نشر نو

آموزشییی ابتییدایی ،ترجمییه :فرشییته صییاحب قل ی ،

 -1حسینی ،افضل السادات ،)6909( .ماهییت خالقییت
و شیوههای پیرورش آن ،مشیهد :انتشیارات آسیتان
قدس رضوی ،به نشر.

 -0حسینی ،افضل السادات .)6911( .خالقییت ،شیماره
دوم ،سال سیزده  ،ماهنامه تربیت ،تهران.
 -3حسیینی ،افضییل السیادات ،)6911( .تحلیییل ماهیییت
خالقیت و شیوههای پیرورش آن ،تهیران :دانشیگاه
تربیت مدرس ،رساله دوره دکتری تعلی و تربیت.

-68

روزت ،ای .)6916( .روانشناسیییییی تخییییییل،

مترج  :پروانه میالنی واصار الهی ،تهران :انتشارات
گوتنبر
-66

.

سعیدی کیا ،مهیدی .)6901( .اصیول و مبیانی
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