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 چکيده

ها است. خالقيت که به عنوان استفاده از خالقيت و نوآوری الزمة استمرار زندگي انسان در مواجهه با چالش

شود، قابل آموزش و ترویج است. پژوهش حاضر در پي آن های جدید تعریف ميذهني برای ایجاد ایدهتوانایي 

شامل توانایي مشاهده، توانایي تفکر، توانایي تحليل  کهآن با مرتبط شناختي عوامل بود تا تاثير آموزش خالقيت بر

 گانه است را درداده، انسجام فکری، استفاده از دانش قبلي و توانایي استفاده از اطالعات درون متني عوامل شش

 40دختر و  33آموز )دانش 73آموزان پایه نهم، دهم و یازدهم مورد بررسي قرار دهد. در این پژوهش تعداد دانش

 گروه یکپردازی شرکت کردند. طرح این پژوهش به صورت سر( در یک دوره مدرسه فصلي خالقيت و ایدهپ
آموزان از دو فعاليت پروژه محور استفاده شد. در طراحي بود. برای ارزیابي پيشرفت دانش آزمون پس-آزمون پيش

ها قبل و بعد از شرکت در ن فعاليتآموزان به ایگانه استفاده شد و دانشاین دو پروژه از تمامي عوامل شش

آموزان توسط دو ارزیاب و به وسيلة های دانشهای خالقيت به صورت انفرادی و گروهي پاسخ دادند. پاسخکارگاه

گذار که بيانگر دقت گذاران، پایایي بين دو نمرهگانه بررسي شد. به منظور اطمينان از پایایي نمرهیک مقياس شش

های ارائه شده های به دست آمده در بخش انفرادی نشان داد که آموزشبود، محاسبه شد. یافته گذاریپایایي نمره

این تاثير معنادار در  همچنينآموزان داشته است. گانه در دانشری بر عوامل ششدر بحث خالقيت تاثير معنادا

معنادار در عملکرد  جود تفاوتدهندة وهای این پژوهش نشانهای گروهي نيز دیده شد. بعالوه، یافتهفعاليت

محور بود. با این وجود، هيچ تفاوت معناداری بين های پروژهآموزان دختر و پسر در انجام فعاليتانفرادی دانش

رساندند محور را به صورت گروهي به انجام مي-پروژه هایآموزان گروه دختر و گروه پسر وقتي فعاليتدانش

خالقيت در بهبود توانایي خالقيت  توان به موثر بودن آموزشده از این پژوهش مياز نتایج به دست آم دیده نشد.

 آموزان رسيد.دانش
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 مقدمه
خالقيت در کمک به پيشبرد اهداف مختلف زندگي انسان امری مهم و ضروری است. این 

بشر به دليل تر مي شود. ضرورت با در نظر گرفتن نياز انسان به ابتکار و نوآوری در زندگي ملموس

ضرورت  نوآوریخالقيت و پيچيده بودن زندگي امروزی نيازمند ابتکار و نوآوری است. در واقع 

(. در حال حاضر، انفجار اطالعات و پيشرفت 1387زندگي پویا و با نشاط است )جرجاني، استمرار 

گسترده دانش باعث شده است که عمر مفيد آخرین دست آوردهای علمي به سرعت کاهش یابد 

ای با فزاینده های مؤثر در برخورد با محيط الزم به صورتبيني دانش(. بنابراین، پيش1376)جنکل، 

تواند سهم بسزایي در (. از این رو، نظام آموزشي مي1375به رو خواهد شد )قاسم زاده، مشکل رو 

( آموزش و پرورش برای پرورش 1375پرورش خالقيت در جامعه ایفا کند. به عقيده شهرآرای )

تغيير دهد و به تربيت افرادی بپردازد که  2خود را به نقش زایشي 1افراد خالق باید نقش سازشي

از توانایي اندیشيدن،  همچنين ؛های دشوار و ناشناخته باشندآماده شناخت و مقابله با موقعيت

رشد و  ةخالقيت و نوآوری برخوردار باشند. آموزش و پرورش از یک طرف با فراهم کردن زمين

تواند باعث توسعه ها و توانایي افراد ميادمندی مناسب و صحيح از استعدو بهره ،پرورش خالقيت

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی و... در جامعه باشد و از طرفي دیگر به پرورش و بهرمندی از خالقيت 

 (. 1387نيازمند است تا پویایي خود را حفظ کند )جرجاني، 

حيات  وان که مي ت داردگيری و پرورش افراد خالق تا آن حد اهميت ربه کا ،پرورش خالقيت

)حسيني،  دانستو زوال جامعه را در گرو چگونگي استفاده از خالقيت و پرورش آن در افراد 

 ي،( ضمن تأکيد بر بعد فردی خالقيت بر این باور بود که از نظر ماهيت1992) 3(. تورنس1386

 خالقيت قابل آموزش است. همه افراد زماني قابليت خالق بودن را به دست خواهند آورد که

( با توجه به ماهيت 1967) 5(. گيلفورد1986، 4ها آموخته شود )دبونوهای صحيح تفکر به آنروش

برد. عنصر سيالي آموزشي خالقيت از چهار عنصر اصلي سيالي، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط نام مي

غير معمول بودن یا پذیری، ابتکار به ها به انعطافها یا کميت، تنوع و گوناگوني ایدهبه تعداد ایده

شوند که تحت تأثير آموزش از ها به بسط مرتبط ميها و جزئيات ایدهمنحصر به فرد بودن ایده

( انگيزه را به عنوان عامل اساسي 1982) 6ليآماب ،عالوه بر این شوند.پيشرفت محسوسي برخوردار مي

 ژوهشگر بيانگر آن است که های انجام شده توسط این پرد. پژوهشاشمدیگری برای خالقيت بر مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 modulative 
2 generative 
3 torrance 
4 de Bono  
5 Guliford 
6 Amabile 
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فرد  ةهای درک شده و انگيزتالقي سه عامل مهم از جمله استعداد فطری، مهارت ةخالقيت نتيج

 انگيزه شرط اساسي خالقيت و نوآوری است. ،است. به عبارتي دیگر

های خالق و به طور کلي فراهم برنامه نبستنآموزش و پرورش سنتي همواره به دليل به کار  

)رجبي، مهرام،  های رشد و پرورش خالقيت مورد انتقاد صاحب نظران بوده استزمينه نکردن

( بر این باورند که با تغيير 1996) 1. از این رو محققاني هم چون مللو(1394کارشکي و کرمي، 

توان سازی محيط آموزشي ميهای آموزشي خالق و غنيهای سنتي مدارس به سمت برنامهبرنامه

کند که هایي را فراهم ميافراد خالق بود. در آموزش خالقيت، سيستم آموزشي زمينهشاهد پرورش 

را وادار به  فراگيرانها کند. این برنامهزند و نوآوری ميدر آن آموزنده خود دست به طرح جدید مي

دهند. های صحيحي را به مسائل پيش رو ارائه کند تا بتوانند پاسخریزی و ایجاد طرح جدید ميبرنامه

در حالي که در آموزش و پرورش سنتي، افراد در معرض مطالب از پيش تعيين شده توسط معلم یا 

 (.1392، ، مهدوی نژاد و سيلوایهگيرند )مهدوی نژادمدیر قرار مي

ریزان آموزشي در عصر حاضر توجه خود را به بررسي و تحليل خالقيت و برنامه گرانژوهشپ

ها، محتوا و امکانات آموزشي، نظام آموزشي ها، با توجه به اهداف، برنامهآناند. از دید معطوف ساخته

تواند نقش مؤثری در تضعيف و یا فعال ساختن توانایي خالقيت افراد داشته باشد. از این رو، ما مي

برای ارتقای نظام آموزشي خود و فراهم کردن زمينه پرورش افراد خالق نيازمند شناخت دقيق 

ني خود هستيم تا قادر باشيم تحولي اساسي و عميق را در نظام آموزشي خود به وجود موقعيت کنو

امکان تجربه و یادگيری برای تمام »( 1994) 2رنزولي بر اساس گفتة(. 1385آوریم )حسيني، 

های فردی، عالیق آموزان باید فراهم شود. به طوری که بتوانند هر مسيری را مقتضي با توانایيدانش

یابي به این ایده آل توسعه های مشخص را برای دستیادگيری خود طي کنند. اگر ما روشو سبک 

مان با نگاه تحصيالت یک اندازه و متناسب برای همه رو به انحطاط خواهد ندهيم، نظام آموزشي

بنيان در راستای موثر و -بدیهي است هرگونه تالشي دانش (.1385: 184)نقل از حسيني،  «رفت

 دن آموزش از اهميتي بسزایي در این ميان برخوردار است. خالق نمو

برای مثال آمابيل  .اندعوامل مختلفي را در رشد و شکوفایي خالقيت دخيل دانسته گرانژوهشپ

یابند که توسط عواملي افراد زماني به اوج خالقيت فردی خود دست مي( بر این باور است که 1988)

های خودکنترلي، خودنظمي و رضایت شغلي تحریک پذیری، مکانيزماز جمله تعهد دروني، چالش

 ( از 1990(، تورنس )1997) 3ي همچون استنبرگ و ویليامزگرانژوهشپاز طرف دیگر،  شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Mellou 
2 Renzulli 
3 Strenberg & William 



 209 ...خالقيت با مرتبط شناختي عوامل بر خالقيت آموزش تاثير

دانند. آورند و آن را ضروری ميشناختي برای پرورش خالقيت سخن به ميان مي-های عاطفيزمينه

شناختي -خالقيت در ساختار عاطفي و شکوفایي ن عوامل ایجادتریمهم ،گرانژوهشاین پ ةبه عقيد

 .استشامل مواردی از جمله ابهام، کنجکاوی، تحليل و توانایي ریسک کردن 

( به بررسي 2010) 1تکيندر بررسي عوامل تاثيرگذار بر ایجاد و شکوفایي خالقيت در کودکان  

ستاني پرداخت. نتایج این پژوهش نشان تأثير ورزش و بازی بر خالقيت کودکان پيش دبستاني و دب

آموزان دختر و پسری ورزش و بازی تأثير مثبتي بر ميزان خالقيت دارد. به بياني دیگر، دانشکه داد 

کردند از ميزان خالقيت باالتری برخوردار هایي که ورزش نميکردند به نسبت آنکه ورزش مي

ابتدایي را  ةآموزان دورميزان رشد خالقيت دانشهای پرورشي در ( تأثير بازی1380بودند. عامری )

های خالقيت از جمله سيالي، ابتکار و تخيل در مؤلفه ةمورد مطالعه و بررسي قرار داد. او به مقایس

آموزان گروه کنترل و آزمایش پرداخت. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، بين دانش

های پرورشي تأثير مثبتي بر ميزان رشد خالقيت ص بازیهای مهارتي تربيت بدني به خصوفعاليت

های بر ضرورت استفاده از برنامه( در پژوهش خود 1391منطقي ) همچنين های آن دارد.و مؤلفه

یک اگر کودکان در جریان  که دارداظهار ميایشان کند. آموزشي خالق در بين کودکان تأکيد مي

بلند مدت قرار گيرند در نهایت قادر خواهند بود تا آموزشي خالق به صورت مستمر و  ةبرنام

 .توليداتي ارزشمند را به وجود آورند

آموزان به توانند با حساس کردن دانشمعلمان توانا مي ،محققان برخي ازعالوه بر این، به بيان 

آموزشي  هایمسائل گوناگون علمي و اجتماعي نقش مؤثرتری را در این زمينه ایفا کنند. تأثير کارگاه

مستعد کالس دوم  آموزان مستعد و غيرخالقيت، شناخت و پيشرفت تحصيلي دانش برمعلمان 

های به ( مورد بررسي قرار گرفت. یافته 2002) 2پاردو _ابتدایي در پژوهشي تجربي توسط بالمن 

تحصيلي و های آموزشي بر عملکرد خالقانه، پيشرفت دست آمده از این پژوهش تأثير مثبت کارگاه

آموزان مستعد و غير مستعد نشان داد. او عوامل مربوط به رشد شناختي را در هر دو گروه دانش

داند آموزان کشورهای در حال توسعه ميترین عوامل مؤثر بر عملکرد دانشمدرسه و معلم را از مهم

برای معلمان  يجمهای پيوسته و منسکند که آموزشو با توجه به نتایج به دست آمده پيشنهاد مي

( به انجام رسيد، الگوی رشد خالقيت 1385در پژوهشي که توسط حسيني ) همچنين صورت پذیرد.

و کارایي آن در ایجاد مهارت تدریس خالق در معلمان ابتدایي مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل 

عي و فيزیکي در کالس های عاطفي، شناختي، اجتمااز این تحقيق بيانگر آن بود که توجه به زمينه

شود. عالوه بر این، آموزش خالقيت به معلمان در کنار ابعاد فکری سبب ایجاد تدریس خالقانه مي

آموزان افزایش یابد و شاهد توسعه ميزان خالقيت در شود تا ميزان پيشرفت تحصيلي دانشباعث مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Tekin 
2 Pardo 
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آیند خالقيت آگاهي پيدا کنند تا در آموزان باید از فرها باشيم. طبق نظر این پژوهشگر، دانشبين آن

تواند اهميت قابل توجهي در این زمينه مسيری خالقيت زا قدم بردارند. از این رو، الگوسازی مي

  داشته باشد.

ها مورد بررسي قرار گرفته در نهایت رابطة بين جنسيت و خالقيت نيز در برخي از پژوهش 

ها ( انجام شد نشان داده شد که نيمي از پژوهش6201) 1هایي که توسط آبراهاماست. در بررسي

نشان دهندة عدم وجود تفاوت معنادار بين دخترها و پسرها در رابطه با خالقيت است. این درحالي 

دهندة وجود تفاوت معنادار خالقيت بين دخترها و پسرها ها نشاناست که نيم دیگری از این پژوهش

ترند؛ های زباني و هنری از پسرها خالق( دخترها در فعاليت2016باشد. براساس گفته آبراهام )مي

تر هستند. در این ميان تاثير آموزش خالقيت های علمي و مکانيکي خالقدر مقابل پسرها در فعاليت

 شوند بررسي نشده است.های شناختي که با خالقيت افراد مرتبط ميبر توانایي

پردازی با م به برگزاری مدارس فصلي خالقيت و ایدههای اخير اقدابنياد نخبگان فارس در سال 

محور نموده است. هر مدرسة فصلي خالقيت شامل چهار مرحله است. در -محوریت آموزش پروژه

کرده های آموزش خالقيت شرکت های نهم، دهم و یازدهم در کارگاهآموزان پایهمرحلة اول، دانش

گردند. عالوه پردازی و حل مسأله آشنا ميتفکر خالق، ایدههایي بنيادین از قبيل مشاهده، و با مهارت

های خالقيت شرکت کرده های آموزشي، به صورت موازی در مسابقات و بازیبر شرکت در کارگاه

های خالق برای حل مساله خواهند پرداخت. در انتهای این مرحله، و به تفکر و استفاده از روش

آموزان فرصت آموزان معرفي خواهد گردید و دانشا به دانشههایي از قبيل دفترچه ایدهپروژه

ها برای شرکت در مرحلة دوم مدرسه خالقيت آماده شوند. در خواهند داشت تا با انجام این پروژه

پردازی در مدت دو هفته یک گری و ایدهآموزان برای تمرین مشاهدهها دانشهپروژه دفترچه اید

ود همراه داشته و مشاهدات خود در رابطه با مشکالت محيط پيرامون دفترچه را در تمام مدت با خ

رسد درج هایي را که برای حل هر کدام از مشکالت به ذهنشان ميرا در آن ثبت نموده و ایده

های تکميلي به آموزان این فرصت را خواهند داشت که با آموزشنمایند. در مراحل بعدی، دانشمي

های حمایتي صول یا ارزش پرداخته و برای به ثمر رسيدن آنها از بستهتبدیل ایدة خود به یک مح

و مشاوره علمي برخوردار شوند. این مدارس با محوریت بهبود توانایي خالقيت  2شامل پژوهانه

های مغفول در نظام آموزشي، در شهرهای مختلف استان فارس برگزار آموزان و آموزش مهارتدانش

 است.  شده، یا در حال برگزاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Abraham 
2 Grand 
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مرتبط با  1بر این اساس، پژوهش حاضر در پي بررسي تاثير آموزش خالقيت بر عوامل شناختي 

( به 2011( و لين )1998. این عوامل از دو دیدگاه مختلف شامل استنبرگ و کافمن )بودخالقيت 

انسجام فکری، توانایي مشاهده، توانایي تفکر، توانایي تحليل داده، اند. عواملي از قبيل دست آمده

های شناختي فرد در ارتباط با فعاليت استفاده از دانش قبلي و توانایي استفاده از اطالعات درون متني

 2شوند. استنبرگ و کافمنهستند، و هر یک از این عوامل موجب فعال شدن بخشي از ذهن فرد مي

فکر، توانایي تحليل داده، انسجام توانایي مشاهده، توانایي ت( بر این باورند که عواملي از قبيل 1998)

استفاده از  همچنينباشند. بيني کرده و با آن مرتبط توانند تا حد زیادی خالقيت را پيشمي فکری

توان در ارتباط با توجه به ماهيت خالقيت ميدانش قبلي و توانایي استفاده از اطالعات درون متني را 

ند تحليل فرد از زمان گذشته و اکنون است، و خالقيت دو عامل نيازم با خالقيت دید، چرا که این

تواند با توانایي فرد در استفاده از آنچه در گذشته و حال اتفاق افتاده است تعریف شود. نيز گاهي مي

دارد که عواملي همانند عوامل بيان مي« 3آموزش خالقت»( در تبين مدل 2011از سوی دیگر، لين )

  د با خالقيت افراد رابطة مستقيمي داشته باشند.تواننگانة بيان شده ميشش

هایي با ماهيت بررسي آید این است که پژوهشهای باال به دست ميآنچه از بررسي پژوهش

آموز بسيار محدود در نوجوانان دانش خالقيت با مرتبط شناختي عوامل برتاثير آموزش خالقيت 

ها به ماهيت این پژوهش همچنيناشته باشد. توان یافت که چنين هدفي داست و کمتر پژوهشي مي

اند. با اشاره و در برگيری این موضوعات، تاثير آموزش خالقيت بر بهبود کار گروهي نپرداخته

 های زیر است:پژوهش حاضر در پي بررسي سوال

آموزان دختر و خالقيت در دانش با مرتبط شناختي عوامل تواند بر( آیا آموزش خالقيت مي1

 های پروژه محور تاثير بگذارد؟پایه نهم، دهم و یازدهم در انجام انفرادی فعاليتپسر 

های پروژه آموزان دختر و پسر در انجام انفرادی فعاليتدانش گویيپاسخ( آیا تفاوتي در نحوة 2

 محور وجود دارد؟

دختر و پسر آموزان خالقيت دانش با مرتبط شناختي عوامل تواند بر( آیا آموزش خالقيت مي3

 های پروژه محور تاثير بگذارد؟پایه نهم، دهم و یازدهم در انجام گروهي فعاليت

های پروژه آموزان دختر و پسر در انجام گروهي فعاليتدانش گویيپاسخ( آیا تفاوتي در نحوه 4

 محور وجود دارد؟
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1 cognitive 
2 Strenberg & Kufman 
3 teaching creativity 
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 پژوهش روش
 کنندگان پژوهششرکت

های استان فارس )شهرستان پسر( از یکي از شهرستان 40دختر و  33)  آموزدانش 73تعداد 

آموزان در پایه نهم، دهم و الزم به ذکر است که این دانش .کردند شرکت پژوهش این اقليد( در

آموزان در انتخاب دانش 1گيری هدفمنددر این پژوهش از روش نمونه یازدهم در حال تحصيل بودند.

های بایست در فعاليتآموزان ميهدفمند این بود که دانشمالک انتخاب  .دختر و پسر استفاده شد

شده است شرکت کرده باشند. از این رو فقط از معيار معدل ای که در مدارس برگزار ميفوق برنامه

 برای انتخاب ایشان استفاده نشد.

 طرح پژوهش

استفاده شده است که  2پس آزمون-یک گروه پيش آزموندر پژوهش حاضر از روش پژوهشي  

-آزمون و پس-آموزان شرکت کننده در مدارس فصلي خالقيت در دو فعاليت )پيشدر آن دانش

های محور شرکت کردند. این دو آزمون با یکدیگر مقایسه شدند، تا تاثير آموزش-آزمون( کامال پروژه

خالقيت بررسي خالقيت در دورة سه روزة مدارس فصلي خالقيت بر عوامل شناختي مرتبط با 

درصدد بررسي  گرانژوهششوند. از آنجا که در پژوهش حاضر عامل مورد پژوهش پروژه بود و پ

توان استفاده مي پس آزمون-یک گروه پيش آزموناثربخشي آموزش در گروه خاصي بودند از روش 

 (. 2009شد )اری و همکاران، 

گردد حول مباحث تفکر، رائه ميپردازی اهایي که در مدارس فصلي خالقيت و ایدهآموزش 

گردند، محوری صورت مي-ها که به صورت پروژهپردازی و مشاهده هستند. در این کارگاهایده

ها شرکت کنند که در روندی کامال فرآیندی در آموزشهایي شرکت ميآموزان در فعاليتدانش

ک فعاليت پروژه محور )پيوست آموزان قبل از شروع فرآیند آموزش در یکنند. از این رو، دانشمي

بعد از شرکت در  همچنينآزمون مورد بررسي قرار گرفت. -( شرکت کردند که به عنوان پيش1

 (. 2های آموزشي بار دیگر در فعاليت پروژه محور دیگری شرکت نمودند )پيوست کارگاه

 پژوهش ابزارهاي

 شناختي عوامل را بر خالقيت آموزش بخشي اثر تا بودند آن پي در پژوهش این در گرانژوهشپ

 فکری، انسجام تفکر، قدرت از استفاده داده، تحليل مشاهده، توانایي خالقيت که شامل با مرتبط

 آنجا از. آموزان بسنجنددر دانش را بود،  قبلي دانش از استفاده و متني درون هایداده ارتباط برقراری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 purposive sampling 
2 one group, pretest-posttest 
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همراه با  شودآمده مي دست به اطالعات اساس بر گيرینتيجه ای درپرسشنامه هایپژوهش انجام که

 استفاده محور پروژه هایفعاليت از گرانژوهشپ ،(2009 اری و همکاران،)هایي هستند محدودیت

 انتهای و ابتدا در و شد طراحي محور )پيش آزمون و پس آزمون(-پروژه فعاليت دو رو این از. کردند

 گروهي و فردی صورت به آموزاندانش توسط خالقيت فصلي مدارس در خالقيت آموزش برنامه

 . گرفت انجام

 محور-پروژه هايفعاليت

 از پس آموزاندانش خالقيت توانایي سنجش برای پژوهش این در شد، گفته پيشتر که طورهمان

 از این رو،. شد استفاده محور پروژه فعاليت از خالقيت هایکارگروه و هاکالس در کردن شرکت

 خالقيت مدرسة فصلي شروع ابتدای در. شد ایجاد پژوهش این برای محور-پروژه فعاليت دو تعداد

-پروژه هایفعاليت کنند دریافت خالقيت حوزة در را خود هایآموزش آموزاندانش کهآن از پيش و

 خالقيت مورد در را خود هایآموزش آموزاندانش که هنگامي پایان در و شد، داده آنها به اول محور

  ارائه شد.  آنها به دوم محور-پروژه فعاليت کردند دریافت

 پژوهش اين در محور-پروژه هايفعاليت هايويژگی

. وادار کند خالقيت و کردن فکر به را افراد که باشد اصولي دارای باید محور-پروژه فعاليت

 شکاف آن در که پرداختند، محور-پروژه فعاليت دو طرح به گرانژوهشپ پژوهش، این در بنابراین

 طراحي ایگونه به هافعاليت این. بود رفته کار به 3شده داده اطالعات و 2ایعقيده شکاف ،1اطالعاتي

 آموزش هایکالس در آموزاندانش که بپردازند هایيمقياس ارزیابي و بررسي به تا بودند شده

 برند،مي بهره خالقيت آموزش و توضيح در هاآن از مدرسان و شوند،مي رو به رو آن با خالقيت

 . بودند گرفته قرار بررسي مورد پيشتر که بودند ایگانهشش عوامل همان این

 اساس بر. شد استفاده 4موقعيت  فرضية هایروش و اصول از همچنين هافعاليت طراحي در

 و داد قرار خاص شرایط در را افراد توانمي فرضيه این اصول اساس بر( 2007) 5گالوز و تيراد گفتة

های ، نشان داده شده است پروژههمچنين .سنجيد مختلف مسائل به را هاآن پاسخگویي چگونگي

آموزان توان در شرایط واقعي به کار بست، توان باالیي در جذب دانشملموسي که نتایج آنها را مي

 فعاليت طراحان حاضر، پژوهش در (. از این رو2000محور دارند )توماس، -در آموزش پروژه

 از تازگي به که ببينند شهری شهردار مقام در را خود تا بودند خواسته آموزاندانش از محور-پروژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 information gap 
2 opinion gap 
3 given data 
4 positioning theory 
5 Tirado & Gálvez 
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 مشکالت آموزاندانش که بود شده طراحي ایگونه به پروژه همچنين. است شده شهر به تبدیل روستا

 .دیدندمي مشکالت آن خاص شرایط در را خود و کردندمي تجسم را موجود

 مشاهدة توانایي به بررسي شد، استفاده پژوهش این در که محوری پروژه هایفعاليت در 

از یک شهر مطابق با  نمایي نشان دادن با اول فعاليت در اساس، این بر. شد پرداخته آموزاندانش

 است مناسب کنندمي فکر که جایي بهترین در ميداني تا شدمي درخواست آموزاندانش از فرض،

 موانعي شهر ابعاد آموزان در لحاظ کردندانش توانایي ارزیابي هدف با فعاليت این در. دهند قرار

 در همچنين(. 1 پيوست)گرفت  قرار نقشه از جاهایي در دبستان و مهدکودک بيمارستان، همچون

 گفته آموزاندانش به دو شمارة فعاليت در مثال برای شد. استفاده اطالعاتي شکاف از فعاليت این

 دانشگاهي سطح در خود جوانان تعليم و آموزش برای سال پانزده تا بودجه مشکل با شهر که بود شده

که  طالیي داده شده بود، معدن مورد در اطالعاتي آنها به دیگر قسمتي در کهآن حال. است مواجه

 همچنين اطالعاتي شکاف این(. 2 پيوست) آینده را داشت سال پانزده شهر تا مالي نياز تأمين توانایي

 .بسنجد را متني درون هایداده در ارتباط برقراری در آموزاندانش توانایي تا بود آن بر

 این در نيز قبلي دانش از استفاده و فکری انسجام ها،داده تحليل توانایي قبيل از دیگر عوامل  

 ها، از چگونگيبرای ارزیابي تحليل داده دو شماره فعاليت در مثال برای. شدند سنجيده هافعاليت

دیپلم  تحصيالت دارای جمعيت و جمعيت کل درصد به جوانان درصد دربارة آموزاندانش تحليل

 طرح به قبلي دانش از برای ارزیابي توانایي استفاده یک شمارة فعاليت در همچنين. استفاده شد

 و ایپروژه درون مشکالت پایان، در. شد پرداخته دارد مشهود هایمثال واقعي دنيای در که مسائلي

 انسجام عنوان ارزیابي توانایي مختلف به مسائل و سؤاالت به پاسخگویي در هاآن تعامل چگونگي

 .شد گرفته نظر در فکری

 پژوهش هايداده تحليل

 هایفعاليت به انفرادی و گروهي صورت به آموزاندانش پاسخگویي چگونگي ارزیابي منظور به

گانه شش مقياس این شد. گانه استفادهشش مقياس از خالقيت، هایکارگاه در شرکت از بعد شده، یاد

 عالي تا ضعيف خيلي از آموزاندانش عملکرد توصيف به که بود مرتبه هفت دارای نمره لحاظ از

 این از استفاده با 1هاارزیاب که شد ارائه تعریفي ضوابط از کدام هر برای همچنين. پرداختمي

 از یکي. رساندندمي ثبت به عامل هر برای( عالي) 7 تا( ضعيف خيلي) 1 از را خود نمرة تعاریف،

 این از. هاست داده ارزیابي در ارزیاب تعصب دارد، وجود محتوایي تحليل در همواره که مشکالتي

 همبستگي انجام محققان با. شدند بررسي دیگری ارزیاب توسط محور-پروژه هایفعاليت از %50 رو،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Rater  
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 با که است r = 82/0حدود  ارزیاب دو بين توافق و سویيهم ميزان که رسيدند نتيجه این 1کرامر

 .دهدمي نشان نمره گذار دو بين در را پایایي از باالیي درصد( 1988)نظر کوهن به توجه

 هايافته
های پروژه آموزان در فعاليتدانشهای به دست آمده از عملکرد در این قسمت به ارائة یافته

 شود.محور پرداخته مي

آموزان های خالقيت و نحوه عملکرد دانشسوال اول این پژوهش به بررسي تاثيرگذاری آموزش

 به دختران عملکرد چگونگي نتایج 1پرداخت. جدول شمارة دختر و پسر در عوامل شش گانه مي

 .دهدمي نشان محور-پروژه هایفعاليت به انفرادی صورت

 محور-پروژه هایفعاليت در انفرادی صورت به دختران . عملکرد1 جدول

تی قدارم سطح معناداري  
انحراف 

 معيار
 عوامل آزمون ميانگين

001/0 60/2  
56/0 51/1  پيش آزمون 

 توانايی مشاهده

75/0  54/1  پس آزمون 

001/0  76/5  
74/0  60/1  پيش آزمون 

 تحليل داده
56/0  54/2  پس آزمون 

001/0  72/3  
57/0  81/1  پيش آزمون 

 توانايی تفکر
57/0  33/2  پس آزمون 

001/0  74/3  
50/0  42/1  پيش آزمون 

 انسجام فکري
60/0  93/1  پس آزمون 

001/0  97/3  
56/0  48/1  پيش آزمون 

 توانايی ارتباط درون متنی
66/0  54/1  پس آزمون 

001/0  91/3  

50/0  48/1 توانايی استفاده از دانش  پيش آزمون 

50/0 قبلی  پس آزمون 2 

 

 عوامل تمامي آموز( است. دردانش 33آموزان دختر )بيانگر چگونگي عملکرد دانش 1جدول شمارة 

نتایج . است داشته افزایش ميانگين ميزان گرفت، قرار بررسي مورد پژوهش این در که گانهشش

 لحاظ از محور پروژه هایفعاليت در دختران عملکرد در هاميانگين افزایش که است آن حاکي از

 معناداری و مثبت تأثير تفکر و خالقيت آموزش که معناست بدان این. اندبوده معنادار آمار استنباطي

 . است داشته دختر آموزاندانش گانةعوامل شش بر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Cramer Correlation Coefficient 
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 هایآموزش از بعد و قبل که محوری پروژه هایفعاليت به پژوهش این در نيز پسر آموزاندانش 

 را پسران عملکرد از آمده دست به نتایج 2 شمارة جدول. پرداختند شد، برگزار خالقيت هایکارگاه

 .دهدمي نشان
 

 محورپروژه هایفعاليت به انفرادی صورت به پسران . عملکرد2 جدول

سطح 

 معناداري
تی قدارم  

انحراف 

 معيار
 عوامل آزمون ميانگين

001/0 04/6  

59/0  82/1  پيش آزمون 
 توانايی مشاهده

89/0  85/2  پس آزمون 

001/0 54/6  

67/0  10/2  پيش آزمون 
 تحليل داده

72/0  12/3  پس آزمون 

001/0 12/6  

73/0  15/3  پيش آزمون 
 توانايی تفکر

83/0  22/3  پس آزمون 

192/0 30/1  

69/0  67/3  پيش آزمون 
 انسجام فکري

84/0  90/2  پس آزمون 

001/0 87/1  

75/0  30/2 توانايی ارتباط درون  پيش آزمون 

80/0 متنی  97/2  پس آزمون 

001/0 77/3  

75/0  30/2 توانايی استفاده از  پيش آزمون 

78/0 دانش قبلی  95/2  پس آزمون 

 

 به نسبت آزمونپس فعاليت در پسر آموزاندانش نمرات ميانگين شود،مشاهده مي که طورهمان

 از افزایش استفاده از آزمون تي زوجي به بررسي این با. استکرده پيدا افزایش آزمونپيش فعاليت

 به هایميانگين افزایش تمامي که کرد مشاهده توانمي ،همچنين. پرداخته شد استنباطي آمار لحاظ

 معنادار آماری لحاظ از (P>05/0) فکری انسجام ميانگين از غير به 2 جدول شمارة در آمده دست

 مثبت تأثير فکری انسجام جز به گانهشش عوامل تمامي در خالقيت هایبه عبارتي، آموزش. هستند

 . است داشته معناداری و
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 در پسران و دختران خالقيت توانایي بررسي به که پژوهش این دوم سؤال به پاسخگویي برای 

 هم با انفرادی لحاظ از آموزاندانش این عملکرد چگونگي پرداخت،مي شده یاد یگانه شش عوامل

 .است بررسي این به دست آمده در آمار نشانگر 5 شمارة جدول. شدند مقایسه

 هاي پروژه محور انفرادي. تفاوت عملکرد دختران و پسران در فعاليت3 جدول شمارة

 ارزش جنسيتتاثير  
F 

 سطح معناداري dfخطاي 

 

Pillai's Trace 458/0 341/9a 66 001/0 

Wilks' Lambda 542/0 341/9a 66 001/0 

Hotelling's Trace 847/0 341/9a 66 001/0 

Roy's Largest Root 847/0 341/9a 66 001/0 

A. Exact Statistic 

آموزان دختر مشخص شد که تفاوت معناداری در عملکرد دانش Wilks’Lambdaبا بررسي تست 

از این رو برای به دست آوردن  .های پروژه محور به صورت انفرادی وجود داردفعاليتو پسر در 

 آزمون گروهي بين تاثير اند از تستآموزان دختر و پسر در آن متفاوت عمل کردهعواملي که دانش

 نشان داده شده است. 4استفاده شد. نتایج در جدول شمارة  متغيره چند واریانس

 محور به صورت انفرادي-آموزان دختر و پسر در فعاليت پروژهعملکرد دانش . تفاوت4 جدول شمارة

تی قدارم سطح معناداري  F عوامل 

119/0 58/1  توانايی مشاهده 41/2 

001/0 84/3  تحليل داده 11/14 

001/0 51/3  توانايی تفکر 11/28 

001/0 64/5  انسجام فکري 30 

015/0 50/2  متنیتوانايی ارتباط درون  05/6 

001/0 03/6  توانايی استفاده از دانش قبلی 34 

 

 عملکردشان چگونگي در پسر و دختر آموزاندانش بين معناداری تفاوت نشان داد که 4 جدول شمارة

محور های پروژهبه فعاليت گویيپاسخ، اما در  (P>05/0)شود نمي دیده «مشاهده توانایي» عامل در

 . آموزان دختر و پسر وجود داردتفاوت معناداری در عملکرد انفرادی دانش

 خالقيت آموزش آیا. داشت تأکيد آموزاندانش گروهي کار ماهيت بر پژوهش این سوم سؤال 

 هایفعاليت به پاسخگویي نحوه در پسر و دختر آموزاندانش در گروهي کار بهبود منجر به تواندمي

است که در  پسران گروهي کار از آمده دست نشانگر نتایج به 5 جدول شمارة. گردد محور پروژه

 .های پروژه محور را به صورت گروهي انجام دادندگروه از پسران فعاليت 7آن 
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 محور به صورت گروهی -. عملکرد پسران در فعاليت پروژه5 جدول

تی قدارم سطح معناداري  عوامل آزمون ميانگين انحراف معيار 

003/0 68/3  
06/1  85/1  پيش آزمون 

 توانايی مشاهده

39/1  28/4  پس آزمون 

001/0 33/4  
69/0  85/1  پيش آزمون 

 تحليل داده
78/0  57/3  پس آزمون 

009/0 13/3  
89/0  85/1  پيش آزمون 

 توانايی تفکر

97/0  42/3  پس آزمون 

001/0 30/5  
75/0  71/1 آزمونپيش    

 انسجام فکري
53/0  75/3  پس آزمون 

001/0 19/5  
53/0  42/1 توانايی ارتباط درون  پيش آزمون 

69/0 متنی  14/3  پس آزمون 

001/0 36/7  
37/0  14/1 توانايی استفاده از  پيش آزمون 

78/0 دانش قبلی  57/3  پس آزمون 

 

 نسبت آزمون پس فعاليت در پسر آموزاندانش گروهي کار ميانگين که دهدمي نشان 5 جدول شمارة

حاکي از معنادار  5های مندرج در جدول شمارة یافته. است کرده پيدا افزایش آزمون پيش فعاليت به

 آموزش که گفت توانمي اساس، این بر. است گانهشش عوامل تمامي در گروهي عملکرد نحوه بودن

 پروژه هایفعاليت به پاسخگویي در پسر آموزاندانش گروهي عملکرد بر معناداری تأثير خالقيت

 . است داشته محور

مشابه  کمي لحاظ دختر از آموزانمحور گروهي دانش-آمدة فعاليت پروژه دست نتایج به 

شود گونه که مشاهده ميآورده شده است. همان 6 ها در جدول شمارةاین یافته. بود پسر آموزاندانش

 شده انجام دختر آموزاندانش توسط گروهي صورت به که گانهشش عوامل يتمام هاینمره ميانگين

 گروه بودند. 6الزم به ذکر است که تعداد گروه های دختران . است کرده پيدا افزایش بود

 محور به صورت گروهی -. عملکرد دختران در فعاليت هاي پروژه6 جدول
تی قدارم سطح معناداري  عوامل آزمون ميانگين انحراف معيار 

001/0 82/6  
51/0  33/1  پيش آزمون 

 توانايی مشاهده
40/0  16/3  پس آزمون 

006/0 81/3  
40/0  83/1  پيش آزمون 

 تحليل داده
75/0  16/3  پس آزمون 
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012/0 30/3  
051/0  66/1  پيش آزمون 

 توانايی تفکر
98/0  16/3  پس آزمون 

001/0 36/8  
40/0  16/1  پيش آزمون 

 فکريانسجام 
54/0  50/3  پس آزمون 

002/0 54/4  
51/0  33/1  پيش آزمون 

 توانايی ارتباط درون متنی
04/1  50/3  پس آزمون 

001/0 70/6  
40/0  6/1 توانايی استفاده از دانش  پيش آزمون 

81/0 قبلی  66/3  پس آزمون 

 

 آماری لحاظ از ميانگين افزایش این که دریافت توانمي 6 جدول استنباطي آمار بررسي با همچنين

 پاسخگویي گروهي نحوة بر معناداری تأثير خالقيت آموزش است، به عبارتي بوده معنادار

 .است داشته محور پروژه هایفعاليت در دختر آموزاندانش

 کار بر خالقيت آموزش تأثير اختالف موضوع به پاسخگویي درصدد پژوهش این پایاني سؤال 

 معناداری اختالف آیا که در پي آن بود سؤال این دیگر، بياني به. بود پسران و دختران بين در گروهي

به  .دارد وجود محور پروژه هایفعاليت به گروهي پاسخگویي در پسر و دختر آموزاندانش بين

 شمارة 7 جدول منظور تحليل اطالعات به دست آمده از تحليل واریانس چند متغيره استفاده شد.

 .است آمده دست به نتایج بيانگر
 

 پسران در فعاليت های پروژه محور گروهيتفاوت عملکرد دختران و  . 7 جدول

 

 Wikiو بررسي نقش جنسيت با استفاده از تست  7شمارة  با توجه به نتایج به دست آمده از جدول

Lambda آموزان دختر توان به این نتيجه رسيد که اختالف معناداری در عملکرد گروهي دانشمي

 سطح معناداری dfخطای  F ارزش جنسيت تاثير 

 

Pillai's Trace 450/0 820/0a 6 595/0 

Wilks' Lambda 550/0 820/0a 6 595/0 

Hotelling's Trace 820/0 820/0a 6 595/0 

Roy's Largest Root 820/0 820/0a 6 595/0 
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تاثير بين گروهي آزمون واریانس چند متغيره  برای اطمينان از تست 8و پسر وجود ندارد. در جدول 

 استفاده شد.
 محور به صورت انفرادي-آموزان دختر و پسر در فعاليت پروژه. تفاوت عملکرد دانش8 جدول

 عوامل F ضريب تی سطح معناداري

79/0 04/2-  62/3  توانايی مشاهده 

365/0  946/0-  886/0  تحليل داده 

641/0  480/0-  231/0  تفکرتوانايی  

817/0  237/-  056/0  انسجام فکري 

495/0  712/0-  542/0  توانايی ارتباط درون متنی 

835/0  213/0-  046/0  توانايی استفاده از دانش قبلی 

به دست آمده بود، نشان دهندة این اطالعات است  7نيز در تکميل آنچه در جدول  8 جدول شمارة

 آموزان پسر و دختر وجود ندارد. که هيچ اختالف معناداری بين عملکرد گروهي دانش

 گيريبحث و نتيجه
 خالقيت با مرتبط شناختي بر عوامل خالقيت آموزش تأثير بررسي پژوهش این انجام از هدف

 از حاصل نتایج. بود خالقيت فصلي مدارس یازدهم در و دهم نهم، پایه پسر و دختر آموزاندانش

 معناداری تأثير خالقيت آموزش گروهي و انفرادی بخش دو هر در که بود آن از حاکي تحقيق این

 پسران در فکری انسجام توانایي صرفا .دارد آموزانخالقيت دانش با مرتبط شناختي عوامل بهبود بر

 .شودبحث مي خود جایگاه در که نبود خالقيت آموزش از تأثيرپذیر پژوهش این در

 ابتدا در. شود داده این پژوهش در آمده دست به هاییافته برای تواندمي تفسير و توضيح چندین 

 بر. کرد تأکيد آموزاندانش بر تفکر و خالقيت هایکارگاه توسط آگاهي افزایش ماهيت به توانمي

 آن دنبال به آموزش متوليان که است هدفمندی کليد آگاهي( 2010) 1اشميت هایگفته اساس

 شده داده آموزش موارد از مختلف هاییادگيرنده مندیبهره افزایش به آن از استفاده با گردند تامي

 حال. آید دست به آگاهي بدون تواندنمي صریح دانش که است باور این بر( 1993) 2ربر. بپردازند

 بدان این. پردازندمي 3صریح آموزش به امر و مدرسان  متوليان خالقيت، فصلي مدارس در کهآن

  آموزاندانش فيزیولوژیکي شرایط و سني هایویژگي گرفتن نظر در به توجه با که معناست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Schmidt 
2 Reber  
3 expelicit 
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 آموزاندانش به را خالقيت به مربوط نکات صریح صورت به مدرسان مدارس، این در کنندهشرکت

 هاآن و یافته افزایش مسائل این به آموزاندانش 1آگاهي که شودمي آن نتيجه. دهندمي آموزش

 از یکي توانمي اساس، این بر. نمایند استفاده هاآموزش این از محور پروژه هایفعاليت در توانندمي

 هاآن آگاهي سطح ارتقای آزمون،پس هایفعاليت انفرادی کار در را آموزاندانش پيشرفت دالیل

 . دانست تفکر و خالقيت با مرتبط موارد به نسبت

 2توجه فرضيه قواعد کرد، بيان توانمي آمده دست به هاییافته برای که تفسيرهایي از دیگر یکي 

 افزایش شده داده آموزش موارد به یادگيرنده افراد توجه آموزش، هنگام به فرضيه این طبق. است

 موجب امر این. شودمي داده انتقال آنها به 3ضمني نه و صریح صورت به موارد این که چرا یابد،مي

شده است  جلب آن به آنها توجه که مواردی با رابطه در کمتری خطاهای هایادگيرنده تا شودمي آن

 مدرسان دارد، وجود خالقيت آموزش هایکارگاه در آنچه اساس بر(. 2010 اشميت،) داشته باشند را

 مفاهيم انتقال به کند اقداممي جلب را آموزاندانش توجه که مرتبط هایفعاليت کارگيریبه با

صورت  در آنها از و گيرند فرا را شده یاد موارد آموزاندانش که شودمي سبب امر این. نمایندمي

 .نمایند استفاده الزم

 هایکارگاه در شده انجام هایفعاليت 4«های عملي سياست فعاليت» ماهيت باال موارد بر عالوه 

. باشد آزمونپس در آموزاندانش خالقيت توانایي بهبود برای دیگر دليلي تواندمي خالقيت آموزش

 انتقادی، تفکر هایمهارت توسعه آورد دست به «فعاليت در دست» هایفعاليت از توانمي آنچه

سيلور و -هملو) است افراد در تيمي کار بهبود و ارتباطات در افراد تعامل سطح هایتوانایي افزایش

 «فعاليت در دست» هایفعاليت از گيریبهره و استفاده با خالقيت آموزش رو، این از(. 2004 ،5سيندی

 .شود گروهي و انفرادی سطح در افراد خالقيت توانایي بهبود و رشد موجب تواندمي

های پروژه محور خالق تهيه شده های خالق که محتوای آموزشي آنها براساس فعاليتبرنامه 

تواند در پرورش ابعاد مختلف مربوط با خالقيت از جمله شش عامل بررسي شده در این باشد، مي

(. سرفصل مطالب در مدارس فصلي خالقيت و 1391؛ منطقي، 1380پژوهش موثر باشد )عامری، 

کننده آموزان شرکتای انتخاب شده که از لحاظ شناختي هم تراز توانایي دانشبه شيوه پردازیایده

گيرد که نه تنها های متعددی را در بر ميها فعاليتها باشد. عالوه بر این، این سرفصلدر این دوره

 مساله آموزان را در فرآیندی کامالشود، بلکه دانشگانة مرتبط با خالقيت ميبه تقویت عوامل شش

 تواند به افزایش توانایي ایشان در بحث خالقيت منجر شود. دهد که خود این ميمحور قرار مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 awareness  
2 attention  
3 implicit  
4 hands on policy  
5 Hmelo-Silver & Cindi 
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 عوامل از برخي در پسر و دختر آموزاندانش که بود آن بيانگر پژوهش این های، یافتههمچنين 

نتایج به  پسران و دختران بين مقایسه در. بودند کرده عمل متفاوت معناداری صورت به شده یاد

 مطالب بر و بودند کرده استفاده خود تفکر توانایي از پسران از بهتر دختران که داد دست آمده نشان

 در 2متني وابستگي و 1متني استقالل با ارتباط در توانمي را امر این. بودند کرده تمرکز نظر مورد

 متني، وابستگي هایویژگي با افراد( 2007) 3براون هایگفته اساس بر. دانست پسران و دختران

 و روانشناختي هایویژگي دليل به دختران. دارند مسائل با مواجهه در باالتری تمرکز قدرت

 به هافعاليت در تا کندمي کمک هاآن به ویژگي این. هستند متني وابستگي افرادی با فيزیولوژیکي

استناد را  قابليت امر این ،2 شمارة جدول از حاصل نتایج به توجه با. باشند داشته بيشتری دقت اجزا

 درک و بينندمي را هافعاليت کليت که هستند عموما مستقل از متن پسران دیگر، طرف از دارد.

 .پردازندنمي جزیيات به و کنندمي

 آن از حاکي هایافته گرفت قرار بررسي مورد پژوهش این در که گروهي کار هایمقایسه در  

 در محور پروژه هایفعاليت به افراد پاسخگویي بهبود بر معناداری تأثير خالقيت که، آموزش بودند

 به توجه با توانندمي گروه در افراد که است معتقد( 2002) 4استورچ. دارند تفکر و خالقيت مورد

 دختر آموزاندانش که رسدمي نظر به. کنند  مندبهره را دیگران و ببرند بهره هاآموزش از توانایشان

 خوبي به را تفکر و خالقيت موردی هایآموزش خالقيت، فصلي مدارس در کنندهشرکت پسر و

 در اندتوانسته هاآن دیگر، طرف از. است پژوهش این هاییافته ادعا این شاهد و اندکرده دریافت

 بهبود موجب امر همين و بپردازند، هاآموزش این از استفاده خواني وبه دوباره خود هایگروه

 نمایانگر 8 جدول شمارة که اینجاست مهم نکته. است شده نظر مورد هایفعاليت به هاآن پاسخگویي

 معناست بدان این. ندارد وجود گروهي کار در معناداری تفاوت پسران و دختران بين که است این

 به صرفا نه و بوده خالقيت مورد در دریافتي هایآموزش بخاطر کردیم یاد آن از ما که تأثيری که

 .نمودند شرکت آن در آموزاندانش که گروهي کار ماهيت خاطر

 تواندمي خالقيت آموزش آن در که است فرضيه تأیيدکنندة این پژوهش این از حاصل نتایج 

 هاییافته. باشد داشته پسر و دختر آموزاندانش تفکر و خالقيت توانمندی بهبود در بخشي اثر نقش

 خالقيت فصلي مدارس در پسر و دختر کنندةشرکت قشر دو هر که دادند نشان آمده دست به

 شده تدوین و تهيه آزمون پس عنوان به که در فعاليتي و خالقيت ميزان از باالتری درجة به توانستند

 آموزش بين معناداری بخشي اثر رابطة که بگيریم نتيجه توانيممي رو، این از. کنند پيدا دست بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 field dependence 
2 field independence  
3 Brown 
4 Storch 



 223 ...خالقيت با مرتبط شناختي عوامل بر خالقيت آموزش تاثير

 وجود خالقيت با مرتبط محور پروژه هایفعاليت به آموزاندانش پاسخگویي نحوه و تفکر و خالقيت

 .دارد

آموزان وجود داشت ها، ازجمله محدودیت تعداد دانشبرخي محدودیت در انجام این پژوهش

توانند های آینده ميها بپردازند. پژوهشتوانند به بررسي آنهای آینده ميدر پژوهش گرانژوهشکه پ

کننده آموزان را با تعداد بيشتری شرکتگانه در دانشتاثير آموزش خالقيت را بر عوامل شناختي شش

 توانند به بررسي تاثير آموزش خالقيت رامي گرانژوهش، در مطالعات آینده پهمچنينبسنجند. 

 های تحصيلي و سنين مختلف بپردازند.آموزان در پایهگانه در دانشبرروی عوامل شناختي شش

 قدردانی و تشکر:

نویسندگان مقاله از حمایت های معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری و بنياد ملي نخبگان 

گزاری خود را ، نویسندگان مراتب سپاسهمچنيننمایند. در اجرایي شدن این طرح سپاسگزاری مي

نسبت به ریاست محترم بنياد نخبگان استان فارس، آقای دکتر حبيب شریف و ریاست محترم سابق 

دانشگاه علوم پزشکي شيراز، آقای دکتر محمد هادی ایمانيه جهت حمایت از این طرح پژوهشي در 

 دارند. قالب طرح جذب متخصصين غير مقيم بنياد ملي نخبگان اعالم مي
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 1پیوست 
اید و مسئوليت اداره شهر به شما سپرده شده نتخاب شدها شهر دهدشت علياشما به عنوان شهردار 

ها نيازمند ميزان استفاده شما ای وجود دارد که برطرف ساختن آنمشکالت عدیده این شهراست. در 

  .است شهر جغرافيایيشرایط های مدیریتي، فکری و از توانمندی

 .بعضي از مشکالت به شرح زیر مي باشد

و  است،شهر دهدشت عليا به دليل اینکه به تازگي از روستا به شهر تبدیل شده است فاقد ميدان ( 1

 .مشخص نيست در آن مرکز شهر

رئيس بيمارستان مسئوالن  هایگزارشاما بر اساس  ،اگر چه بيمارستان این شهر نوساز است( 2

در محيط زندگي حيوانات  و های سالک که در نواحي گرمسيرینظافت این بيمارستان با مشکل پشه

 .برندوجود دارند، رنج مي

با افزایش جمعيت شهر نياز به آب آشاميدني بيشتر شده است. اگر چه دهدشت عليا دارای چشمه ( 3

ها بين توان این مشکل را برطرف ساخت، اما این کار باعث افزایش تنشو با ساختن سد مي ،است

ز روزگار قدیم با هم بر سر مسائل مختلف مشاجره، بحث مردم دهدشت عليا و دهدشت سفلي که ا

  .اندو حتي درگيری داشته

تر، خشک، قابل بازیافت هایهای زیادی از جمله زبالهمشکل بعدی این شهر این است که زباله( 4

 .است ساختهرو به رو  بهداشتيشود که شهر را با مشکالت توليد ميدر آن و غير قابل بازیافت 

نهایت رئيس اداره جهاد کشاورزی شهر دهدشت عليا در جلسه هفته اخير از شما خواسته تا در  (5

ة ه راه حلي به منظور افزایش محصوالت کشاورزی اراضي اطراف این شهر که به دليل استفادئبه ارا

  .رویه از کودهای شيميایي کاهش یافته است، بپردازیدبي

 .ه راهکار بپردازیدئمشکالت شهر دهدشت عليا گفته شد به ارابنابراین، بر اساس آنچه که در مورد 

 ؟کنيد و دليل انتخاب خود را بيان کنيدميدان را کجا ایجاد مي 

 ؟منشأ اصلي مشکل بيمارستان از کجاست و برای حل آن چه کار باید کرد 

 ؟مشکل آب آشاميدني را چگونه حل مي کنيد 

  دهيد؟و سفلي کاری انجام ميآیا برای حسنه شدن روابط بين دهدشت عليا 

 سازید؟ها را چگونه برطرف ميمشکل زباله 

  آینده شورای شهر شما چه راهکاری را برای رئيس اداره جهاد کشاورزی هفته در جلسه

 ؟دهيددر مورد اراضي کشاورزی ارایه مي
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 2پيوست 

دانيم شما به عنوان که مي طورهماندر نظر داریم تا به رونق اقتصادی در شهر دهدشت عليا بپردازیم. 

دانيم که شهر دهدشت عليا به تازگي از روستا به شهر مي همچنينشهردار این شهر انتخاب شده اید. 

کشاورزی و  تر و زماني که دهدشت عليا روستا بود شغل بسياری از مردمتبدیل شده است. قبل

اند. د را فروختهوهای خهای کشاورزی و دامدامداری بود، اما هم اکنون بسياری از این افرد زمين

این امر موجب ایجاد بيکاری در سطح شهر دهدشت عليا شده است. چرا که اگر کل جمعيت این 

حرفة دیگری هم به اند. این افراد مردم شغل دامداری و کشاورزی داشته %85شهر را در نظر بگيریم 

جز دامداری و کشاورزی بلد نيستند. شرایط وقتي با آمار جوانان تحصيل کرده این شهر بررسي 

آنها تحصيالت  %15دهند که تنها جمعيت شهر را جوانان تشکيل مي %42شود. تر ميشود سختمي

ز آنجا مهم است که نيروی اند و مابقي تحصيالت زیر دیپلم دارند. این امر اخود را به دیپلم رسانيده

ها، بانک ها و ادارات نيازمند افراد تحصيل کرده است. از طرفي به انساني کار در بيمارستان، مدرسه

دليل دور بودن شهر دهدشت عليا از مرکز نيروهای متخصص شهرهای هم جوار حاضر به ماندن و 

اطراف دهدشت عليا معدن  به تازگي در کهآنخدمت رساني در دهدشت نيستند. اما خبر خوب 

های شهر را تامين نمود. اما سال آینده هزینه 15توان تا طالیي پيدا شده است که از استخراج آن مي
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کند و سال پاک مي 15مساله این است که استخراج این معدن صورت مساله مشکالت را تنها برای 

 15شود، چرا که بعد از هر بدتر ميوالن انجام نشود شرایط شئسال کاری توسط مس 15اگر در این  

شود و در این صورت تمامي مشکالت که گفته شد افزایش سال حتما جمعيت شهر چند برابر مي

 یابد. مي

 با توجه با آنچه گفته شد به تحليل بپردازید و چگونگي حل مسائل زیر را توضيح دهيد:

 مشکل بيکاری ( 1

 مشکل نيروی کارامد و متخصص ( 2

 های شهرتامين هزینه مشکل( 3
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Introduction 

To handle challenges in their lives, human beings need to be creative. Due to the 

important role of creativity in human life, many scholars (e.g., de Bono, 1986; 

Guliford, 1967, Torrance, 1990) started to conduct studies to investigate different 

aspects of creativity. Hence, new perspectives are constantly added to creativity 

and the way one can enhance it. The present study was an attempt to investigate 

the effect of teaching creativity on high school students’ cognitive related aspects 

of creativity including observation ability, thinking ability, data analysis, 

coherent thinking, identification of in-text relationships, and using schemata. This 

study was an investigation to answer the following research questions: 
 

Research Questions 

1. Does teaching creativity to high school students have any significant 

effect on the cognitive-related aspects of their creativity when doing the 

project based tasks individually?  

2. Is there any statistically significant deference between females and males 

when doing the project-based tasks individually? 

3. Does teaching creativity to high school students have any significant 

effect on the cognitive-related aspects of their creativity when doing the 

project based tasks individually?   

4. Is there any statistically significant deference between females and males 

when doing the project-based tasks collaboratively? 

 

Method 

Participants in this study were 73 students high school students (33 females and 40 males) 

with 14 to 16 years of age, who were selected through purposive sampling according to 

whether they had previously attended any extracurricular activities held at school. These 

students had enrolled in the seasonal school of creativity held by Fars Elite Foundation, 

whose purpose is to increase the students’ creativity. In these workshops, the students 

generally learn how to observe the environment around themselves, how to detect 
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problems, how to brainstorm for the problems, and how to evaluate their ideas to select 

one as a solution to the observed problem.  

The study used the one-group, pre-test post-test design in which the researchers assessed 

the creativity of the students before and after the instructions through task-based 

assessment. The pretest was a project-based task examining the students’ level of 

creativity with regard to the cognitive aspects of creativity, including the ability to 

observe, analyze data, think coherently, identify in-text relationships, and use schemata. 

Following that, the workshops started and the students took part in different workshops. 

At the end of the program, a post-test was administered in which the students were asked 

to provide their responses to another project-based task examining the aforementioned 

factors. A scale was designed to assess the tasks based on the stated criteria. Two raters 

assessed the responses provided by the students through the given rating scale. To reduce 

misunderstandings, the two raters practiced using the scale before they applied it to 

evaluate the tasks. Using Cramer Correlation Coefficient, interrater reliability was 

assessed between the two raters. With r = .82,  the results suggested a high degree of 

agreement based on Cohen (1998). 
 

Results 

The results revealed that the creativity instruction had a statistically significant effect on 

the cognitive aspects of both male and female students, no matter whether they 

accomplished the tasks individually or collaboratively. That said, the results indicated 

that all of the six factors including observation ability, thinking ability, data analysis, 

coherent thinking, identification of in-text relationship, and using schemata increased 

more significantly for female students in the post-test, especially when they performed 

on the tasks individually. However, coherent thinking of the boys did not show any 

statistically significant differences in the post-test when they did the tasks individually. 

Moreover, no statistically significant difference was seen in the collaborative 

performance between female and male students while doing the tasks.  
 

Discussion 

There are different reasons for the obtained information. First of all, based on Schmidt’s 

(2010) awareness hypothesis, one can argue that when students participated in the 

workshops with thinking and creativity essence, they became aware of creativity and 

thinking strategies, which they applied in the post-test task. On top of this, the “hands on 

policy” used to instruct the students might have helped them to enhance their criticality 

in thinking and creativity. Finally, the syllabus design of the seasonal schools of creativity 

and ideation might have contributed to the students’ enhanced creativity when performing 

on the second tasks. This could be insightful for the instruction of creativity. The findings 

bear some implications for teaching and promoting creativity in high school students. 
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