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مسئله  حل مهارت و خودباوری در حافظه کاری سنجش از استفاده با خالقیت آموزش نقش واکاوی

 کودکان
 

 3، علیرضا علیدادی2جعفر شکوهیمحمد ،1ورز کندازیاحسان کشت
 

 32/91/18پذیرش:                                    31/8/18دریافت: 

 چکیده

در خودباوری و مهارت حل مسئله  کاری پژوهش حاضر، واکاوی نقش آموزش خالقیت با استفاده از سنجش حافظه هدف

آماری را تمامی  هآزمون با گروه کنترل بود. جامعپس-آزمونبود. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش دبستانیکودکان پیش

نفر به صورت تصادفی با روش  61های شهرستان مرودشت تشکیل دادند. جمعاً کننده در مهدکودکشرکت هسال 6-4کودکان 

 نیمه هنفرة آزمایش و کنترل قرار گرفتند. از مصاحب 31ای انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه گیری چندمرحلهنمونه

آموزش  هکودکان استفاده شد؛ سپس برنام هص ارزیابی میزان خودباوری و توانایی حل مسئلیافتة بالینی در خصوسازمان

صورت سه جلسه در هفته برای ای بهدقیقه 41 هجلس 1خالقیت با استفاده از سنجش حافظه کاری به عنوان عامل آزمایشی در 

کودکان گروه  ،آموزشی هاد که پس از اتمام دورگروه آزمایش اجرا شد. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان د

اند؛ بنابراین آموزش خالقیت با استفاده باالتری برخوردار بوده هآزمایش نسبت به گروه کنترل از خودباوری و توانایی حل مسئل

 شود.دبستانی میافزایش خودباوری و مهارت حل مسئله در کودکان پیش منجر بهاز سنجش حافظه کاری 

 کودکان، مهارت حل مسئله. خودباوری، حافظه کاری، خالقیت، :هاهژکلیدوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Keshtvarzehsan@miau.ac.ir :نویسنده مسئول ،دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران ،شناسی، واحد مرودشتارشد گروه روان دانشجوی کارشناسی 9 

 

 مرودشت، ایرانعلوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، ی گروه دانشجوی دکتر 3 

 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران 2 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 مقدمه

ترین عملکرد ذهن آدميی که عالی 9گیری از خالقیتاست و دوام آن بدون بهره بوده انسانی خالق تمدن بشری مرهون اندیشه

(. توسيعه و پیشيرفت بشير اميروز، 9213ارثی، فر و کیيان؛ رادبخش، محميدی9211زاده، شود، غیرممکن است )قاسمقلمداد می

های توانيد در عرصيههاسيت؛ بنيابراین کشيوری میی بيارور آنوابسته به تيالش اندیشيمندان و قيدرت خالقانيه ذهين و اندیشيه

هایی خيالق را تربیيت نمایيد )رسيتمی، فیياا و قاسيمی، ای را احراز کند که بتواند انسيانمی، فنی و فرهنگی رتبهاجتماعی، عل

شناسی بيوده های گوناگون علمی به ویژه علوم تربیتی و روان(. خالقیت، از موضوعات جالب توجه و قابل بحث در حیطه9213

قدرت اساسی ذهن بشر، از اهداف اصلی ميدار  و مراکيز آموزشيی بيوده های مختلف تاریخ به عنوان است. خالقیت در دوره

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاصل شده اسيت و گیری در حوزهاست. در دنیای امروزی، تغییرات و تحوالت بسیار چشم

هيای ميدار  و نظيام ای بيرایگیر، مشکالت جدیدی را به وجود آورده اسيت و بيه تبين آن، انتظيارات تيازهاین تغییرات چشم

(. آموزش و پرورش در دوران اولیه 9219زادگان، محبوبی و باقرپور، آموزش و پرورش جهانی در پی داشته است )زارع، کریم

ها در ایين دوران، های آموزشی و دوام و عمق یادگیری آنکودکی از دو جنبه حساسیت و سهولت اثرپذیری کودکان از محیط

آورد )مفیيدی، بارت دیگر، یادگیری اولیه، زمینه مناسبی برای کسب تجارب بعدی کودکان فيراهم ميیحائز اهمیت است؛ به ع

( بر این باور است که انسان برای بقای خود نیاز دارد قدرت خالقیت کودکان را پرورش دهد. خالقیيت 9113) 3(. تورنس9282

شيود و رشيد و تقویيت های گونياگون آميوزش داده میروشمانند هوش، حافظه و تفکر موضوع پویایی است که با استفاده از 

نظر کليی مشياهده های متعدد و گاه متضادی وجود دارد، ولی در این مورد یک اتفياقیابد. اگرچه در زمینه خالقیت تعریفمی

ی و بازسيازی مجيدد در سيازهای جدیيد، بدینها یيا پدیيدهها، بینشها، نظریهکه خالقیت توانایی فرد برای تولید ایدهشده و این

نژاد، شيود )نياجی و قاضيیشناسی و تکنوليویی و اجتمياعی بياارزش تلقيی میها است و از نظر علمی، زیباییعلوم و سایر زمینه

هایی که هم بکر )جدید، غیرمعمولی، تازه و غیرمنتظره( و هم مؤثر )با ارزش، مفید، (. خالقیت به عنوان توانایی تولید ایده9284

شناسان نیز بير ایين مطليب تر روان(. بیش9214زاده، فر، کدیور و عربسازگار و درخور( باشد تعریف شده است )الوندی قابل،

توافق دارند که خالقیت به دستاوردهای تازه و ارزشمند و با کیفیت مذکور اشاره دارد. تورنس معتقيد اسيت، خالقیيت عبيارت 

زدن،  ی اطالعات، خطا کردن عناصر و عوامل اشیا و نیز حيد تالف نظر دربارهاست از فرآیند احسا  مشکالت و مسائل، اخ

هيا و در ها و اصيال  و آزميایش مجيدد آنها و فرضيیهی این کمبودها، ارزیابی و آزميایش ایين حيد ها دربارهتشکیل فرضیه

 (.9288اختن نتایج است )دادستان، نهایت مرتبط س

دهيد کيه مدرسه به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان اختصياص دارد؛ اميا شيواهد نشيان میهای که عمده فعالیتبرخالف این

تير بيه آموزان رشد دهد و متأسفانه مدار  امروز توجه خود را بیشبرنامه آموزشی نتوانسته است، درست اندیشیدن را در دانش

(. در واقين 9212خالق فاصله گرفتيه اسيت )صيادقی، های انتقال اطالعات و حقایق علمی معطوف کرده است و از تربیت انسان

هیچ تغییر و تحولی در وجود انسان نهفته باشد، بلکه در تأثیر عوامل یا ميوانعی خالقیت یک ویژگی ثابت شخصیتی نیست که بی

نيد از: (. خالقیيت سيه عنصير اساسيی دارد کيه عبارت9216شود )عالالدینی، کالنتری، کجباف و موليوی، تقویت یا تضعیف می

ها، تخصص و انگیزه. قلمرو مهارت بيه منزلية اسيتعداد در یيک حيوزة خياص و تيا حيدودی ذاتيی اسيت. قلميرو قلمرو مهارت

تخصص، اشاره به این مطلب دارد که فرد هر اندازه استعداد داشته باشد، بدون برخورداری از تخصص کافی قادر به ایجاد آثيار 

های انگیزشی را دارند؛ مانند تمایل شدید به موفقیت و تعهد نسبت بيه ای از ویژگیمجموعه چنین، افرادخالقانه نخواهد بود؛ هم
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 ...سنجش از استفاده با خالقیت آموزش نقش واکاوی___________________________________________________________ 

االسيالمی ؛ شیخ3192، 2؛ کینگا، پایول و اسيتفان9113، 3؛ ویسبرگ9182، 9اند )آمابیلای که برای کار خود انتخاب کردهحوزه

( در نظریة تعاملی خود که در واقين پاسيخی بيه ضيرورت 1992)به نقل از منطقی،  9188در سال  6(. استرنبرگ9286و رضویه، 

ای که تفکر واگرا، تنها قسمتی از خالقیت و نه تمام آن اسيت، خالقیيت را پدیيدهچندبعدی دیدن خالقیت است، ضمن بیان این

ميین شناختی و خصلت/انگیزش اسيت و ترکیيب هگوید که خالقیت برآیند سه بعد هوش، سبکچندوجهی شمرده است و می

های مهم برای تبلور خالقیت، ایجياد شود افراد در تفکر و عمل، خالق یا غیرخالق عمل کنند. از الزامات و روشابعاد سبب می

که محیط مدرسه برای چنین فضایی باید مهیا باشد، معليم نیيز بيه فضای محرک، مستعد و به طور کلی خالق است. عالوه بر این

آموزان فراهم کند. کودکان خالق به معلمان خالق نیاز دارند و کيال  فضای مطلوب را برای دانشنوبة خود باید زمینة الزم و 

-های تازهحل کنند، راهبرانگیز مطر  میهای مشکلآموز پرسششود؛ وقتی معلم و دانشپرسشگر موجب پرورش خالقیت می

شيوند. خالقیيت و یافتن دستاوردهای تيازه و خالقیتيی ميی آموزان درگیر آفرینش فکرهای تازهیابند و دانشای برای مسایل می

کنيد )گرزاليدینی، پذیر میدهد و دخالت او را بر دنیای بیرونی امکانکردن رضایت کودک به او خودباوری میعالوه بر فراهم

ی تدریسيی اسيتفاده هياپذیر باشيد و از شيیوههای آموزشی مدار  انعطاف(. برای پرورش خالقیت در مدار  باید برنامه9212

آميوزان خيالق نیيز ها عالوه بر تحریک تفکر خالق، برای دانششود که تفکر واگرا را تحریک کند؛ زیرا استفاده از این روش

ل و ئاليدین بيا تشيویق کودکيان در حيل مسياکند تا نسبت به یافتن آن و حل مسئله ترغیيب شيوند. معلميان و ومشکل ایجاد می

(؛ 9213؛ اميین و مياحوزی، 3192، بالورکا، هوميل و آریتزتيا، 2بخشند )سوروآها را بهبود میق آنمشکالت خود، عملکرد خال

دبسيتان و دورة ابتيدایی از جمليه مسيائل مهميی اسيت کيه آميوزان پیشبنابراین، توجه به پرورش خالقیت در کودکان و دانيش

؛ رادبخيش، 9211ورز کنيدازی، اند )کشتره آن توصیه کردهاند و درباهمواره متخصصان تعلیم و تربیت به آن توجه نشان داده

 (.9213ارثی، فر و کیانمحمدی

بینيی تواننيد آن را پیشآميوز ميؤثر هسيتند و میمتعددی در مهارت حل مسئله و خودباوری یيک دانش بالینیعوامل شناختی و 

، 1؛ داگلیش و همکياران3118، 4اسمیشل، وولوکف و دمار؛ 9281کیا، و معینی زاهدبابالنهای پژوهشی متعددی )کنند؛ اما یافته

( نشان دادند که در بین عوامل شيناختی ميؤثر بير خودبياوری و توانيایی حيل 3111، 8؛ شلتون، الیوت، هیل، متیو، و گوویر3111

و نسييب تری دارنييد )زحمييتکش، حسینیگی قييویکننييدهبینیهييای زبييانی نقييش پیشمسييئله، حافظييه کيياری، هييوش و مهارت

گذارد؛ به طوری ای است که بر تمام رفتارهای فردی و اجتماعی تأثیر می(. حافظه مفهوم پیچیده و گسترده9216شامیر، سعادتی

شناسييی، تيوان از جوانييب مختليف نظیيير پزشيکی، روانکيه هييیچ رفتياری بييدون تيأثیر گييرفتن از آن متصيور نیسييت و آن را می

، 1درسی مورد بحث قرار داد )بکمن، هولینگ، کيوهن و جيان ریزیی، تدریس و برنامهشناسی یادگیرشناسی تربیتی، روانروان

(. به قابلیت مغز در انيدوزش، نگهيداری و کدگيذاری و یيادآوری اطالعيات، حافظيه گفتيه 9216نژاد، ؛ به نقل از عزیزی3111

یی ذخیيره و رمزگردانيی )در حيال(؛ (؛ بيه عبيارت دیگير، حافظيه فراینيدی ذهنيی و شيامل توانيا3191، 91شود )بست و میليرمی

؛ ریپيو و 3111، 99هاست )مایر، سلیمپور، وو، گری و منونبازخوانی و یادآوری )در آینده( و پردازش )درحال و آینده( موضوع
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به نقيل از سيعادتی شيامیر و همکياران،  ؛3111، 2؛ سوانسون و اوکونور3118، 3؛ انجل، هلوسا سانتو  و گادرکول3114، 9بدلی

؛ 3112، 6هييای یييادگیری و پیشييرفت تحصييیلی بيير عهييده دارد )پروموزیييک و فرنهيياماساسييی در فعالیت (. حافظييه نقييش1928

تواننيد بير آميوزان نقيش دارنيد و می(. از سوی دیگر، عوامل بسيیاری در حافظيه دانش9219گیوی، نریمانی و محمودی، قمری

این عوامل و مفاهیم حافظه کياری ميی باشيدکه در پیشيرفت تحصيیلی  ها تأثیر بگذارند. یکی ازموفقیت و پیشرفت تحصیلی آن

گيادرکول،  توسط بيدلی و هيیچ مطير  شيد )آليوی، 9116مفهوم حافظه کاری یا فعال نخستین بار در سال  .نقش کلیدی دارد

ایين دو از هيم متميایز مدت و فعال تشابه وجيود دارد، وليی ها گرچه میان حافظه کوتاه(. به اذعان آن3111، 2کیرکوود و الیوت

پردازد که این اطالعات به سياختار دانيش درازميدت بودند. به این ترتیب که حافظه کوتاه مدت به اندوزش موقت اطالعات می

وابسته نیست؛ درحالی که حافظه فعال یا کاری، نظامی چندبخشی اسيت کيه انيدوزش و پيردازش موقيت اطالعيات را بيه طيور 

هيا را بيرای کنيد، آندهد. حافظه فعال هميان جيایی اسيت کيه ذهين روی اطالعيات کيار مینجام میهمزمان و به موازات هم ا

زر، شيود )رضيایی و بوسيتانکند و کار انطباق و ارتباط بيا سيایر اطالعيات انجيام میسازی یا دور اندازی سازماندهی میذخیره

، نيژادعزیزی؛ به نقيل از 3191، 4است )کویلت و همکاران(. در برخی از متون حافظه فعال مترادف با هشیاری مطر  شده 9214

و  3111، 1نیازی بيرای انتخياب اطالعيات مربوطيه و فیلترکيردن اطالعيات نيامربوط اسيت )پنینگتيون(. حافظه کاری پیش9216

مسئله و گیری، حل (. حافظة کاری نوعی دستگاه کارکرد ذهنی است که در آن اطالعات برای کمک به تصمیم3118، 8میلتون

سازی موقت اطالعات (. این سامانه مسئولیت ذخیره9286گیرد )بیابانگرد، درک بیان نوشتاری و کالمی مورد دستکاری قرار می

کنيد )شيریفی، زارع و صيورت آمياده بياش نگهيداری میهای ورودی بيه سيامانة شيناختی را در خيود بهرا به عهده دارد و داده

ة کاری، سیستم فعال و پویایی است کيه بيرای انيدوختن و دسيتکاری ميوقتی اطالعيات و انجيام (؛ بنابراین حافظ9213حیدری، 

رود؛ همچنین، حافظة کاری به طور فعال در ارتبياط تکالیف شناختی پیچیده مانند یادگیری، استدالل، ادراک و تفکر به کار می

 (.9213ی و عسکری، خواهند به حافظة بلندمدت منتقل شوند )کریمبا اطالعاتی است که می

یيادگیری اسيت و برخيی از تحقیقيات، خودبياوری را بيه عنيوان یکيی از  هاینظریهاز جمله مفاهیم مورد تأکید در  1خودباوری

هيای هيا، اسيتعدادها و شایسيتگیاند. شخص برخوردار از خودباوری کسی است که به تواناییخصوصیات افراد خالق برشمرده

بخش است که موفقیت در کار، ها متکی است. این موضوع، عامل اساسی یک زندگی شاد و رضایتآنخود آگاهی دارد و به 

(. کودکان با خودباوری پيایین، مشيکالت 9212دهد )خدایی مجد، های خالقانه را در تأثیر قرار میزندگی خانوادگی و فعالیت

ل و مشيکالت مربيوط بيه سيالمت روان ماننيد اسيتر  و های اجتماعی و مسيایمتعددی دارند؛ از جمله افت تحصیلی، درگیری

هيای (. خودبياوری در طيول سيال9214یسيی، ئکندازی و رورز ؛ کشت3192، 99؛ ویتن، الیود و دان3111، 91پرستوناضطراب )

( 9 آید:شود. خودباوری از چندین عامل به وجود میفردی آشکار میفردی و بین یابد و از تجربیات درونکودکی گسترش می

شيده از دیگيران؛ های اجتماعی دریافت( پیام3شود؛ که تجربیات موفق باعث افزایش خودباوری میطوریتجربیات شخصی؛ به

های مثبت بيرای دیگيران در رشيد و گسيترش ساالن برای رشد خودباوری مهم هستند و فرستادن پیامجامعه، خانه، مدرسه و هم
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شيود، در معيادل و متيرادف گرفتيه ميی 3(. گرچه خودباوری و عزت نفس3193، 9یشخودباوری آنان اساسی است )محمدالهبا

کند؛ یعنی نگرش و برداشتی که فيرد از دیگر متمایز هستند. خودباوری توصیفی است که فرد از خویشتن میواقن این دو از یک

ود قایل است و از اعتقادات فيرد دربيارة نفس عبارت از ارزشی است که فرد برای خهای خود دارد؛ اما عزتخویشتن و توانایی

(. نخستین گام در پرورش خودباوری ایين اسيت 9282شود )یارمحمدیان، هایی که در او هست، ناشی میتمام صفات و ویژگی

هایی دارد. چنانچه این تصور در کيودک فيراهم آیيد کيه بيه چيه چیزهيایی ها و مهارتها، قابلیتکه کودک بداند چه توانایی

ها فکر کند، قدم مهمی در راه کشف خویشتن برداشته است. خودباوری با عواملی مثل عزت مند است و چگونه باید به آنهعالق

کردن شکسيت و نفس، پذیرش نامشروط خود، توانایی خطرکردن، عدم نیاز به تأیید دیگران، احترام به خود و دیگيران، تحميل

( بیيان 3192، 6بخش، جيومهری و موجمبياری)به نقيل از جهيان 9126در سال  2وپیشرفت تحصیلی در ارتباط مستقیم است. مازل

 کند که کودکان برای سالمت روان خود به خودباوری مثبت و قوی نیاز دارند.می

( خالقیيت 3111) 4خصوص مسایل دنیای واقعی نیز نگریسته شده است. هلربه 2از سوی دیگر، خالقیت از منظر فرایند حل مسئله

( خالقیيت را بيه 9112) 1گیيرد. آیکيننایی فردی و اجتماعی حل مسایل پیچیدة علمی بيه صيورت تصياعدی در نظير ميیرا توا

هيا اسيت و هيا و تفياوتکردن اسينجش حافظيه و یيافتن شيباهتکه توانایی تحلیل یک مشکل، پیيدا« فرایند»صورت تمایز بین 

در مسئله است، تبیین کرده است. حيل مسيئله فراینيدی شيناختی بيرای  های قابل کاربردحلکه توانایی پیداکردن راه« فرآورده»

هيا زندگی، چیزی جز مواجهه با مسایل و کوشش برای فهيم و حيل آن  یافتن راه حل مناسب در رسیدن به اهداف است. مفهوم

حيال، له اسيت. بيا ایين (. در این راستا برخی معتقدند خالقیت، نوعی حيل مسيئ9288؛ زراعت و غفوریان، 3114، 8نیست )میسنر

کننده است. حيل مسيئله عنوان تنها حل مسئله نیست. تفکر خالق، هنگام حل مسئله کمکهیچتأکید دارد که خالقیت به 1رانکو

پسيند تری دارد، ولی تفکر خالق، تفکر تازه، مستقل و جامعيهتر از خالقیت است و هدف عینی و بیرونی و مشخصفعالیتی عینی

(. تفکر 9281؛ به نقل از زارع، پیرخائفی و مبینی، 3111جنبة شخصی دارد و به شهود و تحلیل وابسته است )رانکو، است و بیشتر 

انگیيز برآميوزان سيؤاالت مشيکلیابد. باید بيرای دانشهای حل مسئلة خالق و سؤاالت باز پاسخ بهبود میخالق از طریق روش

آموزان ارائه شود و این مسایل باید شامل چنین، مسایل دنیای واقعی باید برای دانشها افزایش یابد. هممطر  کرد تا خالقیت آن

هيای (. تحقیقيات دربيارة سيبک3111، 91های متناقض باشد تا از این طریق از خالقیت خود استفاده کنند )کاندمیر و گرموقعیت

های فيردی زیيادی ای حل خالقانة مسایل، تفاوتدهی و پردازش اطالعات برتفکر خالق نشان داده است که در تجربه، سازمان

دهند به مسایلی در چهارچوب، سياختار و قيوانین کنند و ترجیح میگرا به صورت ذهنی تالش میوجود دارد. افراد با سبک هم

و مسایل کنند موجود نزدیک شوند و آن را بررسی کنند. از طرف دیگر، افراد با سبک تفکر واگرا به صورت خالقانه تالش می

(؛ بنيابراین خالقیيت توانيایی حيل مسيئله بيه روش 3192کنند )سوروآ و همکاران، های جدید حل میرا با استفاده از چارچوب

آميوزان کار بردن حقایق، مفاهیم، اصول و راهبردهای تفکر است. در این راستا، معلمان برای پرورش خالقیت دانيشجدید با به

 (.3194، 99مدار استفاده کنند )کیم، ره و چوپرسشباید از رویکرد حل مسئله و 
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-( در پيژوهش3199) 3چنین کاپروا، مارچتی و بارکر( و هم3114) 9(، همزا و گریفیس9219(، منطقی )9288شریفی و داوری )

قیت در های خالآموزان و دانشجویان در نتیجة روش تدریس معلم و تمرینشده گزارش کردند که تفکر خالق دانشهای انجام

کننيدة شيرایط ( نشيان داد کيه معليم در جایگياه ایجاد9284چشيم )های تحقیيق چرا یابيد. یافتيههای درسی افزایش ميیکال 

طبعی، پرهیيز آموزان به حفظ و انباشت ذهنی، شوخنکردن دانشپذیری، اجبارآموزان از طریق نوگرایی، انعطافیادگیری دانش

سازی برای ابراز وجود شاگردان و افزایش خودباوری در آنيان، آميوزش خيالق و موزش، زمینههای قالبی آاز راهبردها و روش

( 3111)به نقل از دیویس،  9119، جکمان و گردن، 6؛ کیمبل3111، 2آموزان را به عهده دارد. دیویسپرورش خالقیت در دانش

دف رشيد خالقیيت باعيث افيزایش خودبياوری در های خود اشاره کردند که آموزش با ه( در پژوهش3111و کاندمیر و گر، )

هيایی ماننيد انگیيزة پیشيرفت آموزان خيالق، ویژگيی( نیز در بررسی خویش نشان داد که دانش3111شود. استرنبرگ )افراد می

دی و زیبيا سطح باال، کنجکاوی زیاد، عالقة زیاد به نظم و ترتیب در کارها، توانایی ابراز وجود، خودباوری، استقالل، تفکر انتقا

چنین، خالقیت و خودپنداره انجيام شيده اسيت. از دوستی دارند. تحقیقات بسیاری هم در رابطه بین خالقیت و عزت نفس و هم

و  4و وانيگ 3111، 2؛ مياکری و میلونيا 9212؛ بیات و یعقيوبی، 9281؛ زینلی، 9283جملة این تحقیقات شکرکن و همکاران، 

ترتیب پرورش رشد شناختی از نتيایج بین خالقیت و عزت نفس رابطه وجود دارد. بدین ( است که گزارش کردند3194وانگ )

های پیچیده و دشوار، تفکر بیشتری دارند، عليل رویيدادها شود. کودکان ضمن رویارویی با موقعیتآموزش خالقیت دانسته می

(. امیيری و نيوروزی 9216پيور، و گرامی دهنيد )صيبوری، عباسيیکنند و حل مسایل را به صورت مستقل انجام میرا درک می

( در پژوهش خود نشيان دادنيد کيه رویکردهيای جدیيد خالقیيت مثيل روش ابداعانية حيل مسيئله بير افيزایش خالقیيت 9211)

( نیز در تحقیق خود نشان دادند که روش خالقانة حيل مسيئله، افيزایش خالقیيت 9213دانشجویان تأثیر دارد. برون و همکاران )

آموزانی که در جلسات بيازی ( نشان داد که دانش9213بخش و همکاران )های تحقیق رادشود. یافتهن را موجب میآموزادانش

های تحقیيق کانيدمیر و گير تر هستند. یافتههای جدید و اصیل برای مسایل، موفقحلیابند، در یافتن راه گویی حضور میو قصه

 8شيود. یانيگآموزان ميیآموزش خالقیت باعث بهبود مهارت حل مسئلة دانش( بیانگر آن است که 3111) 1( و آلدو 3111)

های تخیلی و خالقانه نیز مناسب است. همچنین کو، آموزان، انجام پرویهکند که در جریان حل مسئلة دانش( گزارش می3111)

ل مسيئلة دانشيجویان را افيزایش ( در تحقیق خود بیان کردند که آموزش شیوة تفکر خيالق، توانيایی حي3196، )1چِن و هوانگ

-ویژه در دورة کودکی نقش حیاتی دارد؛ زیرا برای دستیابی به پیشرفترشد امروز، توجه به خالقیت بهدهد. در جامعة رو به می

ان دبستهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و... به افراد مستعد و خالق نیاز است و به تعبیری بذر خالقیت در دورة پیش

رسد. با توجه بيه اهمیيت خالقیيت کند و در دورة دبیرستان به بعد، به ثمر میشود، در دورة راهنمایی رشد میو دبستان نهاده می

آمدن این ذخایر انسيانی خواهيد انجامیيد. شود که تربیت خالق کودکان در جریان آموزش، به خالق باردر جامعه، مالحظه می

های شخصیتی مطلوبی ماننيد خودبياوری، اسيتقالل اندیشيه، نيوآوری و برخورداری از ویژگیهای خالق به سبب این شخصیت

یابی به سوی توسيعة انسيانی هميوار شان مؤثر خواهند بود و راه تعالی آن را در دستها در حل بسیاری از مسایل جامعهمانند این
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 6-4 کودکيان هو توانایی حيل مسيئل قیت بر خودباوریخواهند کرد؛ از این رو، این پژوهش با هدف واکاوی تأثیر آموزش خال

 های پژوهش به شر  ذیل است:؛ بنابراین، فرضیهانجام شد شهر مرودشت با استفاده از سنجش حافظه کاری لهسا

  ساله مؤثر است. 6-4آموزش خالقیت بر خودباوری کودکان 

  ساله مؤثر است. 6-4آموزش خالقیت بر توانایی حل مسئله کودکان 

 

 پژوهش روش

 هسيال 6-4آماری آن را تمامی کودکيان  هروه کنترل است. جامعگ با آزمونپس –آزمون ، آزمایشی از نوع پیشپژوهش حاضر

که ابتدا صورتای است؛ بدینچندمرحله گیری. روش نمونهدادندمرودشت تشکیل شهرستان های کننده در مهدکودکشرکت

کردنيد بيه داری میسياله را نگيه 6-4مهيدکودک کيه کودکيان سينین  6شهر مرودشيت، ه آموزش و پرورش با مراجعه به ادار

مياه و  4سيال و  6( بيا میيانگین سينی (= پسير98= دختير و 33نفير ) 61نفر )جمعاً  91پژوهشگر معرفی شدند. از هر مهدکودک 

فرة آزمایش و کنترل قيرار گرفتنيد. ن 31( به صورت تصادفی انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه 642/1)انحراف استاندارد 

بير  کودکان انجام شد. سيپس هیافتة بالینی در خصوص ارزیابی میزان خودباوری و توانایی حل مسئلسازماننیمه هدر ابتدا مصاحب

بيه  کياری آموزش خالقیت با اسيتفاده از سينجش حافظيه هبرناماسا  اطالعاتی که بعد از مصاحبه با هر کودک به دست آمد، 

بدین شيکل کيه  ای به صورت سه جلسه در هفته برای گروه آزمایش به اجرا درآمد.دقیقه 41جلسة  1وان عامل آزمایشی در عن

هيای ورود عبيارت مالک؛ همچنین برای آنان خوانده شد مناسبهای کردند، داستانها دریافت ای که آنمتناسب با میزان نمره

سال، دارا بودن وضعیت جسمی و روانی مطليوب بيرای پاسيخ  4تا  6داشتن در دامنه  ، قرارفعالیت در دوره مهدکودکبودند از 

 های جسمی و روانی مزمن بود.و مالک خروج نیز شامل سابقه بستری به علت بیماری به سؤاالت پژوهش

 

 ابزار پژوهش

امکيان  زنيد وفيرم عالميت ميیهای مورد مطالعه را در هنگام مصاحبه با کيودک، در یيک گر ویژگیمصاحبهدر این پژوهش  

گیيرد. از ها و عالیيق افيراد انجيام میها، نگرشتر ادراکشود و ارزیابی عمیقشونده فراهم میبرقراری تما  مستقیم با مصاحبه

-تیيافتن از درک سيؤال شيرکها یا پیداکردن عليل آن و اطمینانهای پیچیده، پیگیری پاسخسوی دیگر، امکان بررسی موضوع

 کند.ا فراهم میکننده ر

سينجی و سيازه خودبياوری را بيا مالحظيات روان ای کيهبه علت عدم دسترسيی بيه پرشسينامه پرشسنامه خودباوری کودکان:

جامعه مورد پژوهش بسنجد، از پرسشنامه خودباوری محقق ساخته استفاده شد. به این ترتیب کيه بيا  های افرادبا ویژگیمتناسب 

نظیير احتيرام بيه خيود، شایسيتگی، کيارایی، اعتمياد و بياور بيه خيود و هایی از تعریف آن استفاده از تعاریف خودباوری، مولفه

و  3و همکاران، عزت نفس کوپر اسمیت 9پرسشنامه خودکارآمدی شررسپس از میان سه  ؛های خود و... استخراج گردیدتوانایی

، انتخاب شدند و بدین ترتیب پرشسينامه اولیيه تيدوین گردیيد. در ایين های استخراج شدهمولفههای مرتبط با ، سوال2روزنبرگ

ه قرار داده شد و پرسشينامه بير سوال تنظیم و آماده شد. سواالت این پرسشنامه به ترتیب تصادفی در پرسشنام 39پرسشنامه تعداد 

نفر از کودکان موردنظر اجرا گردید؛ همچنین با هر یک از کودکيان بيه صيورت انفيرادی مصياحبه بيه عميل آميد تيا   31روی 

ند. بيرای تر در پرسشينامه آورده شيدمشکالت مفهومی سواالت مشخص گردد و بر این اسا ، برخی ار سواالت به بیيانی سياده
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، گیيرداز پرسشينامه میای کيه آزميودنی استفاده شيد، کيه بير حسيب نميرهای لیکرت پنج درجهها از مقیا  گویهگذاری نمره

است که نمره باالتر نشانگر خودباوری بیشتر کودکان  912تا  39دامنه نمرات بین  شود.خودباوری مثبت و منفی آن مشخص می

 شناسيی دانشيگاه شيیرازمورد تایید چند نفر از اسيتادان گيروه روان اعتبار پرشسنامه مذکور نیز شود.از این آموزش محسوب می

 برآورد گردید. 81/1قرار گرفت و پایایی پرسشنامه بر اسا  ضریب آلفای کرونباخ، 

دهنيدگان از رفتارهيای حيل مسيأله بيرای سينج درک پاسيخ( 9183) 9این پرسشنامه توسط هپنر و پترسون حل مسأله: پرسشنامه

گیيرد. پایيایی پرسشينامه در فاصيله دو هفتيه در سنجش قرار ميی های مورددرج ماده دارد و در یک طیف پنج 22تدوین شد و 

روایيی آزميون توسيط  .بيود 82/1  آمده در این تحقیيق گزارش شده است و آلفای کرونباخ به دست 81/1تا  82/1 ای از دامنه

 (.9183، پترسونهپنر و ) سازندگان آزمون در حد قابل قبول گزارش شده است

های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصيیفی میيانگین و در این پژوهش از روش روش تجزیه و تحلیل

هيا و همچنيین کنتيرل های مزاحم و کنتيرل آمياری آنانحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی به منظور حذف اثرات متغیر

تجزیيه و . ها اسيتفاده شيدان یک متغیر تصادفی کمکی از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل دادهآزمون به عنواثرات پیش

 .انجام گرفت SPSS ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامهتحلیل داده

 

 شیوة اجرا

 اخيذ شيد. همچنيین مرودشيتهای الزم و مجوز از اداره آموزش و پرورش شهرستان ابتدا هماهنگی ،جهت اجرای این پژوهش

شيرایط محيیط  .گرفيتهيا انجيام سيالمت آن نیو تام هایوارده به آزمودن یاحتمال انیجهت به حداقل رساندن ز هیاقدامات اول

هایشيان مصينوعی گر شک نکيرده بودنيد و پاسيخمصاحبه برای تمام کودکان یکسان بود و کودکان به محقق به عنوان مصاحبه

آشنایی بيا  ها،آزمودنی و محقق معرفی به جلسه دعوت شدند و در این (میثاقها )ا در یکی از مهدکودکسپس کودکان ر. نبود

 بير عيالوه کيرد؛ پیيدا اختصياص آموزشيی روش توضیح و جلسات قوانین ، بیانو بیان ضرورت استفاده از خالقیت اسباب بازی

زی کيه بيه سيه ریبرناميه و هيدف تعیيین راهبردهيای سپس آموزش .نمود بیان را آموزشی جلسات در حضور هدف محقق این،

حافظه  از آن جایی که اشاره گردید.اثربخش حل مسئله و تقویت خودباوری موضوع تعیین هدف، مدیریت زمان و راهکارهای 

به آموزش پردازش اطالعات راهبردهيای  بعد ، در جلسههای یادگیری و پیشرفت تحصیلی بر عهده دارداساسی در فعالیت نقش

به خاطرسپاری، یادآوری و درک مطلب که شامل موضوعات مربوط به ثبت حسی، حافظه کوتاه ميدت و حافظيه فعيال اسيت، 

شيد بيا بخياطر شيد و از کودکيان خواسيته ميیبار برای کودکيان خوانيده میبدین صورت که هر داستان فقط یک پرداخته شد.

ترتیب، از ميواردی کيه اینبيه .های دیگر ارایيه شيدن اول، فالن اشیا و یا فالن حیوان را بسازند و سپس داستانآوردن متن داستا

ورود و خروج والدین هنگام شر  ، صدای زنگ تفریح کودکستان) شامل: آموزان بشودپرتی دانشممکن است منجر به حوا 

ل آمد؛ از دو حس شنیداری و دیداری بصورت همزمان استفاده شد، جلوگیری به عم( ، صدای پارازیت و مطالب اضافیداستان

صيورت سياده بيه هاداستانبصورت پیچیده و گسترده که فهم آن مشکل باشد، جلوگیری به عمل آمد و  داستانعالوه از ارائة به

ز دادن اطالعات تکيراری، ضيمن با اجتناب ا، برای بار  نخست هاپیش از انجام آموزش و خواندن داستانچنین هم ؛ارائه گردید

منظور راهنميایی بيه( سلطان جنگيل)داستان ، یک (آموزانویژه مربوط به زندگی روزمره دانشبه)های کاربردی استفاده از مثال

 . فراهم آیدبرای کودکان مناسب  و فهم  آموزان طراحی شد تا امکان یادگیریدانش

                                                           
1 Hepner & petersun 
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بخش حل مسأله، سه موضوع حل مسأله، آموزش مراحل روند حل مسأله و پیشنهادهایی برای افزایش توانایی حل مسيأله در  در

شيود؛ ایين سعی بر آن بود که توضيیحاتی در خصيوص سيه موضيوع زیير داده  تقویت حافظهمطر  گردید. در بخش  کودکان

 و یيادگیری در تمرکيز اهمیيت توضیح آرامش، به رسیدن هایشرو( ب ،تقویت حافظه شنیداری ف(موضوعات عبارتند از :ال

 و یادگیری در تمرکز هایراه خصوص در در ادامه توضیحاتی. یادگیری راهبردهای آموزش( ج و تمرکزکردن نحوه چگونگی

متنيوع اسيتفاده شيد تيا امکيان  هایداسيتانهای مختلف و منظور ارزیابی مطلوب، از سؤالبه .ه استشد افزایش خودباوری داده

های یيادگیری از طریيق به راهبرهای، های کودکانفعالیتپس از ارزیابی پایان، در  .آموزان فراهم گرددیادگیری مناسب دانش

ذکير بيه الزم  ها داده شيد.به آنبه صورت آزاد  )کار گروهی( گروهی بازیپرداخته و سپس  تقویت حافظه کاری در کودکان

آزمون و یک جلسيه نیيز پيس از آميوزش صيرف از آموزش، یک جلسه صرف توجیه فرایند آموزش و اجرای پیشقبل است، 

 د.آزمون گردیبندی و اجرای پسجمن

 

 خالصه شیوه اجرا

 ؛ابتکارو بیان ضرورت استفاده از  بازیاسبابآزمون، معارفه با اعضای گروه، آشنایی با اجرای پیش اول: هجلس 

 ابيزاری بيرای پيایینبيازی اسيباب ها که در آن از کودکان خواسته شد با استفاده ازداستان بادکنک هارائ دوم: هجلس 

 ها بسازند؛آوردن بادکنک

 ابيزاری بيه عنيوان  بيازی خيود،اسيبابهای دا  که در آن کودکان باید با اسيتفاده از داستان کلوچه هارائ سوم: هجلس

 ظرف کلوچه بسازند؛

 ای بسيازند کيه وسایل بيازی ایده خودها که در آن از کودکان خواسته شد با داستان پارک موشارائة  چهارم: هجلس

 حیوانات کوچک استفاده کنند؛

 مشيغول ساختن بیمارستان  هداستان بیماری مادربزرگ که در آن کودکان باید به صورت گروهی ب هارائ پنجم: هجلس

 شوند.

 ابزاری بيرای گذاشيتن قيرص بازی اسبابلو که کودکان باید با استفاده از داستان جینا، زرافة کوچو هارائ ششم: هجلس

 در دهان او بسازند؛

 صيندلی مناسيب  اسيباب بيازیداستان مهمان کوچولو که کودکيان بيرای نشسيتن او بيا اسيتفاده از  هارائ هفتم: هجلس

 درست کنند؛

 بسازند؛بازی اسبابنشانی با نشانی که کودکان ابزارهای آتشداستان آتش هارائ هشتم: هجلس 

 آزمون.بندی و اجرای پسبازی آزاد و گروهی به همراه جمن نهم: هجلس 

 

  1کاری )الگوسازی ذهنی با اسباب بازی( معرفی آموزش از طریق سنجش حافظه

های خيود نقيش تجربيه را اساسيی دانسيتند بر اسا  کار محققان برجستة قرن بیستم است که در دیدگاه 3یادگیری تجربی هنظری

جامن و پویيا از فراینيد یيادگیری بير  الگویی)جان دیویی، کورت لوین، جان پیایه، ویلیام جیمز، کارل راجرز و دیگران( تا یک 

وجودآميده از تحلیيل یایی از یادگیری بر اسيا  چرخية یيادگیری بهاسا  تجربه ارائه دهند. نظریة یادگیری تجربی، دیدگاه پو

                                                           
1 Lego education 
2 Experiential learning 
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منطقی دوگانة عمل/ تفکر و تجربه/انتزاع است. ایين نظریيه، دیيدگاه جيامعی اسيت کيه یيادگیری را بيه صيورت فراینيد اصيلی 

های در همية زمینيهکند. در این حالت، نظریة یادگیری تجربی نه تنها در کال  آموزش رسمی بلکيه یادگیری انسان تعریف می

دهيد. ماهیيت جيامن هيا رخ میها و در همة زميانزندگی درخور کاربست است. فرایند یادگیری از تجربه در تمام فعالیت انسان

کنيد. ها و جامعه به طيور کيل فعالیيت ميیفرایند یادگیری به این معنی است که در همة سطو  جامعه شامل فرد، گروه، سازمان

 (.3112، 9کند )کلب و کلبحمایت می الگودربارة نظریة یادگیری تجربی در جهان از قابلیت کاربرد این  شدهتحقیقات انجام

کنيد یادگیرنيدگان معنيی را از گرایيی اسيت کيه بیيان ميیردیف با سيازندهشناسی، یادگیری تجربی هماز یک دیدگاه شناخت

کنندگان مشيارکت یادگیرنيدگان در جایگياه -9یی عبارتند از: گراهای اصلی یادگیری سازندهسازند. ویژگیتجربیات خود می

تعاميل بيا دیگيران بيرای درک معنيی  -2کردن یادگیری قبلی به عنوان پایة یادگیری فعليی؛ برجسته -3فعال در یادگیری خود؛ 

نيابراین یيادگیری تجربيی (. ب3191، 3شود )هدیننامیده می« های اصیلفعالیت»تمرکز بر تکالیف زندگی واقعی که  -6مفاهیم و 

چنین یادگیرنده باید اطالعات را در یک محيیط کنندة تجربیات زنده باشند. هموقتی مؤثر است که روندهای یادگیری، منعکس

حافظيه  های پيردازش اطالعيات، اسيتفاده از حافظيه اسيت.یک از راه (.3192و همکاران،  2فعال و غنی پردازش کند )رادفورد

در حال(؛ بازخوانی و یيادآوری )در آینيده( و پيردازش )درحيال و آینيده( )شامل توانایی ذخیره و رمزگردانی فرایندی ذهنی و 

 بيه نقيل از ؛3111؛ سوانسيون و اوکونيور، 3118 و همکياران، انجل؛ 3114، ؛ ریپو و بدلی3111 و همکاران هاست )مایرموضوع

. بر ایين اسيا  های یادگیری و پیشرفت تحصیلی بر عهده داردفعالیتاساسی در  حافظه نقش(. 9281 ،و همکاران شامیرسعادتی

شيکل گیيرد. بيدین قيرار می هایی متنوع و مختلف، حافظه کاری کودکان مورد سنجشجهت آموزش مفاهیم، ضمن بیان داستا

ن داستان اول، فالن اشیا شد با بخاطر آوردن متشد و از کودکان خواسته میبار برای کودکان خوانده میکه هر داستان فقط یک

ممکن است برخی کودکان برای به خاطر آوردن مطالب و داستان گفته شده ابتدا به صورت تجربيی  و یا فالن حیوان را بسازند.

هایی که در اختیار دارنيد، درگیير شيوند )درگیير بازیشکل اشیا و حیوان خواسته شده را رسم کنند و سپس با استفاده از اسباب

دادن( بير اسيا  سيه  یادگیری تجربی )یيادگیری بيا انجيامرا بسازند )کشف کردن(.  وان خواستهدر نهایت اشیا و یا حیشدن( و 

 فرا مهم است که عبارتند از:

 گیرند که شخصاً در تجربة یادگیری درگیر شوند؛افراد وقتی بهتر یاد می 

 ؛دار باشد، باید خود فرد آن را کشف کندکه دانش معنیبرای این 

  (.3193، 6اورد)تعهد فرد به یادگیری در صورتی باالست که در تعیین اهداف خود آزاد باشد 

اند و روایيی و نظریة یادگیری تجربی طراحيی شيده 2بر اسا  فلسفة آموزش همگام با ساخت ه کاریهای سنجش حافظکال 

در مقياطن مختليف کياری هيای سينجش حافظيه شناسی تأیید کردنيد. همية طير  در و متخصصان حوزة روان استادانآن را 

 شود.در ادامه ذکر می کهمرحلة ذیل است  6شود که شامل تدوین می C4چرخة الگوی آموزشی بر اسا  

 

                                                           
1 Kolb, A & Kolb, D 

2 Hedin 

3 Radford 

4 Ord 

5 Learning by making 

6 C Cycle 
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 C . مراحل تدوین طر  در  سنجش حافظه کاری بر اسا  الگوی چرخه9 شکل

 دقت اجرا کند، مرحلة ارتباط اسيت. بيه ای که مربی باید آن را بهنخستین مرحلهدر آغاز هر بحث : 1ارتباط مرحله

که مربی باید با طر  سؤاالتی پیوندی میان موضوع بحث با یک دانستة قبلی در ذهن کودکان ایجاد کند؛ ترتیب این 

نسيتة قيدیمی در رسد که کودکيان یيک تجربية جدیيد را بيه یيک داچراکه آموزش، زمانی به حد مطلوب خود می

 .(3رمزگردانی -)حافظه شنیداری ذهنشان ارتباط بدهند

 فیزیکی را کيه در  الگوهای شده و نیاز کال ، در این مرحله کودکان باید با توجه به مطلب ارائه: 3ساخت همرحل

مراحيل سياخت در شده طی شود تيا بینند، بسازند. این مرحله باید پله پله در یک فضای کنترلدنیای اطراف خود می

 .(6یادسپاری یا و )اندوزش ذهن کودکان حک شود

 های خودشيان را تحلیيل و بررسيی در ایين مرحليه کودکيان بيا نظيارت مربيی، سياخته: 5تحلیل و بررسی همرحل

آميوزان بایيد های دانشتر خواهد شيد. در ضيمن سياختهشده عمیقکنند و فهم آنها دربارة عوامل مختلف ساختهمی

 (.4یادآوری و یا بازیابی) نقاط قوت و ضعف هر یک مشخص و پررنگ شود مقایسه و

 پس از مرحلة تحلیل و بررسی، شوق برای دانستن بیشتر بيه صيورت طبیعيی در کودکيان بيه وجيود : 7ادامه همرحل

بيرای دادن به این انگیزه و طير  سيؤاالت و ایجياد مسيایل جدیيد، کودکيان را آید. در این مرحله مربی با جریانمی

 کند.مرحلة بعدی در جلسة آینده آماده می

 هایافته

آزميون آزميون و پسهيای ميرتبط بيا پیشآزميون گرفتيه شيد و سيپس دادهپس از اجرای برنامة آموزشی از هير دو گيروه پس

شيرایط نتایج مربوط به آميار توصيیفی )میيانگین و انحيراف معیيار( دو گيروه آزميایش و کنتيرل در  9استخراج شد. در جدول 

آزمون آزمون و پسکه در جدول آمده است، بین میانگین نمرات پیشگونهآزمون نشان داده شده است. همانآزمون و پسپیش

شيدن معنياداری تفياوت بيین متغیرهيای پيژوهش از تحلیيل شيود. بيرای مشخصگروه آزمایش و کنتيرل، تفياوت مشياهده ميی

 کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

                                                           
1 Connect 

2 Encoding 

3 Construct 

4 Storage 

5 Contemplate 

6 Retrieval/recall 

7 Continue 
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 آزمونآزمون و پس. میانگین و انحراف استاندارد خودباوری و توانایی حل مسئله در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش9جدول            

 گروه متغیرها
 آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD 

 خودباوری
 11/9 12/1 11/3 32/3 آزمایش

 11/9 61/2 81/9 61/2 کنترل

 حل مسئلهتوانایی
 12/1 41/2 11/9 11/2 آزمایش

 32/9 41/2 11/9 22/2 کنترل

 و( آزميونپس) وابسيته متغیير بيین همبسيتگی هيا،داده بودننرمال از پژوهش هایفرضیه با رابطه در نتایج تحلیلی بررسی از قبل 

 چنيین همگنيیهم و ليوین آزميون بيا شيدهمطالعه هيایگروه در وابسته متغیرهای واریانس همگنی ،(آزمونپیش) همپراش متغیر

 حاصيل اطمینيان چندمتغیری کوواریانس تحلیل از استفاده برای الزم هایفرا عنوان به باکس ام آزمون و رگرسیون هایشیب

 .است آمده 3 جدول در آمدهدستبه نتایج که شد

 آزمون آنهاخودباوری و توانایی حل مسئله با پیش آزمون. همبستگی بین پس3جدول 

 متغیرها
 آزمونپیش

 خودباوری

 آزمونپیش

 حل مسئله

 آزمونپس

 خودباوری

 آزمونپس

 حل مسئله

 9 آزمون خودباوریپیش
   

 9 231/1** آزمون حل مسئلهپیش
  

 9 233/1** 411/1** آزمون خودباوریپس
 

 9 461/1** 412/1** 21/1 آزمون حل مسئلهپس

19/1>p 

 ها و همگنی شیب رگرسیون برای متغیرهای خودباوری و توانایی حل مسئلهواریانسهای همگنی . نتایج بررسی فرا2جدول 

 همگنی شیب رگرسیون ها )نتایج آزمون لوین(همگنی واریانس

 سطح معناداری F سطح معناداری df 9 df3 F متغیرها

 119/1 11/29 139/1 82/2 28 9 خودباوری

 119/1 39/63 112/1 11/8 28 9 توانایی حل مسئله

معنادار نبود؛ بيدین صيورت کوواریيانس متغیرهيای وابسيته  P=122/1شد که در سطح  F=22/3و  12/8مقدار آزمون ام باکس 

اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن در جيدول  -ها از آزمون کولموگروفبودن دادهفرا نرمالشود. برای بررسی پیشتأیید می

 شود.ها با اطمینان باالیی، نرمال فرا میاست که داده 12/1بیشتر از شود. سطو  معناداری ذیل مشاهده می

 بودن متغیرهای خودباوری و توانایی حل مسئلهنرمال فرا. نتایج بررسی پیش6جدول 

-آزمون کولموگروف 

 اسمیرنوف
 آزمون حل مسئلهپس آزمون خودباوریپس آزمون حل مسئلهپیش آزمون خودباوریپیش

 22/9 111/1 911/9 886/1 مقدار

 128/1 218/1 921/1 692/1 سطح معناداری
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های آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته )خودباوری و توانایی حيل مسيئله( از به منظور آزمون معناداری تفاوت میانگین گروه

 آزمون نیز کنترل شود.آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد تا اثر پیش

 حل مسئله مهارتتحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثر متغیر گروه بر خودباوری و . 2جدول 

 سطح معناداری F درجات آزادی خطا درجات آزادی فرضیه مقدار آزمون

 119/1 61/41 22 3 114/1 اثر پیالیی

 119/1 61/41 22 3 314/1 المبدای ویلکز

 119/1 61/41 22 3 829/2 اثر هاهتلینگ

 119/1 61/41 22 3 829/2 بزرگترین ریشه روی

 Fدهيد کيه مقيدار های حاصيل از تحلیيل کوواریيانس چنيدمتغیری نشيان میشود، یافتهمشاهده می 2گونه که در جدول همان 

 شود که بین گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکيی( معنادار است؛ بنابراین گفته میP<119/1( در سطح )61/41چندمتغیری )

بيردن بيه ایين تفياوت در اداميه از از متغیرهای وابسته )خودباوری و توانایی حل مسئله( تفياوت معنياداری وجيود دارد. بيرای پی

 استفاده شد. 9آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره

 حل مسئله مهارت. تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثر متغیر گروه بر خودباوری و 4جدول

 مجذور اتا F P (MS)میانگین مجذورات Df (SS)مجموع مجذورات تغییراتمنبن 

 

 گروه

 461/1 119/1 161/46 21/21 9 21/21 آزمون خودباوریپیش

 421/1 119/1 62/41 42/46 9 42/46 گروه

 129/1 24 21/22 خطا
   

 61 111/9111 کل
    

 242/1 119/1 461/31 33/99 9 33/99 آزمون حل مسئلهپیش

 493/1 119/1 88/24 81/21 9 813/21 گروه

 262/1 24 22/91 خطا
   

 61 111/434 کل
    

 های آزمایش و کنترل از لحاظ خودباوریدهد که بین گروه، نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان می4با توجه به جدول  

(119/1>P ،62/41=F و )حل مسئله  مهارت(119/1>P ،88/24=F )  تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی با توجه به جدول

 41/2ترتیب بياالتری )شود که کودکان گروه آزمایش از خودباوری و توانایی حل مسئلة بههای توصیفی، چنین استنباط میداده

 .اند( پس از اتمام دورة آموزشی برخوردار بودهM= 61/2و  41/2( نسبت به گروه کنترل )M= 12/1و 

 گیرینتیجه  و بحث

 مسيئله حيل مهيارت و خودبياوری کياری در حافظه سنجش از استفاده با خالقیت آموزش نقش هدف پژوهش حاضر، واکاوی

  های آزمایش و کنترل از لحياظ خودبياوریبین گروهنتایج پژوهش نشان داد که  .دبستانی شهرستان مرودشت بودکودکان پیش

 هحيل مسيئل مهيارتکودکان گروه آزمایش از خودباوری و  به عبارت بهتر، ؛تفاوت معناداری وجود دارد ،حل مسئله مهارتو 

 از اسيتفاده خالقیيت بيا آميوزش ؛ بنيابراینانيدترتیب باالتری نسبت به گروه کنترل پس از اتمام دورة آموزشی برخوردار بودهبه

                                                           
1 Mancova 
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از سيوی دیگير،  شيود.دبسيتانی میپيیش کودکيان در مسيئله حيل مهيارت و خودبياوری افيزایش منجر به حافظه کاری سنجش

چنین یادگیرنده بایيد اطالعيات کنندة تجربیات زنده باشند. همیادگیری تجربی وقتی مؤثر است که روندهای یادگیری، منعکس

اساسيی  افظه نقشح؛ زیرا های پردازش اطالعات، استفاده از حافظه است. یکی از راهرا در یک محیط فعال و غنی پردازش کند

دربارة تأثیر آموزش خالقیت بير افيزایش خودبياوری و حيل مسيئله، . های یادگیری و پیشرفت تحصیلی بر عهده دارددر فعالیت

های تحقیق حاضر نشان داد که آموزش خالقیت موجب افزایش خودباوری و حل مسئله در گروه آزمایش نسبت به نتایج فرضیه

خيوان اسيت: آمده از این تحقیق در رابطه با خالقیت و خودباوری با نتایج تحقیقاتی ذیيل همدستبهشود. نتایج گروه کنترل می

 9119؛ کیمبيل و همکياران، 3111(؛ دیویس، 3199) 2(؛ مجید القیسی و ترکی3192) 3(؛ توپانداسنی3196و همکاران ) 9مندبهره

دیگر، رابطه بین خالقیت و حل مسئله نیز در این تحقیق تأییيد شيد (. از سوی 3111)( و کاندمیر و گر، 3111)به نقل از دیویس، 

(؛ 9213(؛ بيرون و همکياران )9211(؛ امیری و نيوروزی )9216سو است: صبوری و همکاران )ها همهای این پژوهشکه با یافته

 (.3196همکاران ) چنین کو و( و هم3111(؛ یانگ )3111(؛ آلدو  )3111(؛ کاندمیر و گر )9213رادبخش و همکاران )

کردن و در واقين بيه کودکيان فرصيت خليق هيای آميوزش خالقیيتشود کيه برناميههای پژوهش حاضر گفته میدر تبیین یافته

شده های انجامهای فکری خود بررسی کنند؛ مانند فعالیتهای مختلف را با استفاده از مهارتدهد تا آزادانه راه حلخالقیت می

شيود بيا اسيتفاده از دهيد و از آنهيا خواسيته ميیهای مختلف قيرار میبیان داستانی، کودکان را در موقعیتدر این پژوهش که با 

که معلم، دوسيتان و خودشان چیزی را خلق کنند. دادن فرصت بروز خالقیت به کودک و اینهای بازیو اسباب سنجش حافظه

 حيس ایين. اسيت ارزشيمندی فيرد که آوردمی وجود به کودک در را اطمینان حس این بپذیرند، را یا والدین، افکار خالقانة او

اور داشته باشيد و بنيابراین مشيکالت زنيدگی را بهتير ب را خود هایتوانایی و خود کودک شودمی باعث بودنمهم و ارزشمندی

ه و خودبياوری قيوی، انيد، برخيورداری از اراد( بیيان کرده9281( و زینليی )9282طورکه یارمحمدیان )پشت سر بگذارد. همان

-گیری، خالقیت و نوآوری، رابطة مستقیمی با احسا  خودارزشمندی فرد دارد؛ هرچه ارزیابی فرد از خود مثبتقدرت تصمیم

کيه کودکيان تر باشد و خودباوری باالتری داشته باشد، قادر به سازگاری بهتر و کشف بهتر محیط خواهد بود؛ بنابراین برای این

مند شوند، باید از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیيزة های بالقوة خود بهرهت ذهنی و توانمندیاز بیشترین ظرفی

قوی برای تالش برخوردار شوند. بدون تردید کودکانی که احسا  خودارزشمندی و عزت نفس شایان توجهی دارند، نسبت به 

تيرین ترتیب از برجسيتهدهنيد. بيدیندی بیشيتری از خيود نشيان ميیساالن خود در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآميهم

 های افراد خالق، داشتن خودباوری و احسا  خودارزشمندی باالست.ویژگی

و مراجعيه  شد، کودکان در ذهن خودچنین در پژوهش حاضر مشاهده شد که وقتی داستان به کودکان، ارائه و مسئله بیان میهم

بررسی مشکل و موقعیت و ارائة راه حلی برای آن با استفاده از مهارت تولید بودند. در واقن، کودک در به دنبال  به حافظه خود،

های فکيری و بيا اراده و اختیيار خيود ای برای آن ارائه کند و با استفاده از تواناییگیرد که باید نظریات خالقانهموقعیتی قرار می

؛ ميرادی و 9216گزینيد )صيبوری و همکياران، در نهایت از میان آنهيا بهتيرین را بيرهای مختلفی برای یک مسئله بیابد و حلراه

برانگیز، تحریيک تفکير کردن شيرایط مشيکل(. در تبیین این یافته شایان ذکر است که با فراهم3111؛ دیویس، 9213رشیدپور، 

هيای موقعیيت را مشياهده کننيد، طر  شيوند تيا روابيط جدیيد درکودکان و ترغیب آنان به پرسشگری، کودکان برانگیخته می

سنتی تفکر دوری کنند. کودکان خالق در رویارویی با مسایل دنیای واقعيی دچيار یيأ  و  الگوهایغیرمعمول ارائه نمایند و از 

-حيلاههای بارز شخصیتی خيود ردارند و با استفاده از تفکر خالق و ویژگیسادگی دست از تالش بر نمیشوند، بهناامیدی نمی

                                                           
1 Bahremand 

2 Topondasani, R 

3 Majed Al-Qaisy 
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های خيالق آنهيا در پيرورش خودبياوری و اسيتقالل و کنند. برای استفاده از ظرفیتای برای مسایل پیدا میهای بدین و خالقانه

شود که آموزش خالقیت قادر است خودمختاری الزم است آموزش مناسب برای آنها فراهم شود؛ بنابراین این نتیجه حاصل می

هيا را در رویيارویی بيا مسيایل و مشيکالت د را برای کارکرد بهتر و باالتر ارتقيا دهيد و آنسطح عملکرد ذهنی و شخصیتی افرا

 زندگی توانمند کند.

بنابراین جهان امروز  ؛ها را خلق کنندحلچنین افرادی است که این راه های جدید و همحلل و مشکالت جدید مستلزم راه ئمسا

های جدید بيا اسيتفاده از امکانيات نيوین و نیيروی حاصيل از حلتیزبینی در خلق راه  هایی نیازمند است که به ظرافت وبه انسان

ورز کنيدازی و )کشيت هاسيت، مجهيز باشيندهيای آنتوانيایی ههای درست دربيارو قضاوت اعتماد به خود که ناشی از پندارها

باید زمینة تقویت نگرش مثبت به آزادی فکر و ارائية  شدن استعداد بالقوة خالقیت در افراد. برای فعال(9211زاده، اقبالیان نورانی

قیيت های نامطلوب احتمالی دیگيران بيا خودبياوری کيافی، خالای که افراد با وجود واکنشگونههای جدید فراهم آید؛ بهطر 

کنيد پیيدا ميیهر چند خالقیت، بعدی فردی دارد، قابل آموزش است و با آموزش، قابلیت رشيد و تحيول بیشيتری  داشته باشند.

هيای مختليف بيه افيراد خيالق یابی به پیشرفت در زمینهکه جامعه برای دست(؛ بنابراین با توجه به این9213)مرادی و رشیدپور، 

شود و کودکان امروز نقش حیاتی در آینيدة کشيور دارنيد، بایيد قيدرت نیازمند است و بذر خالقیت در دورة کودکی نهاده می

د حس رقابت، شور شود که آموزش خالقیت به کودکان باعث ایجاپس مالحظه می ه و استفاده شود.خالق کودکان توسعه داد

آميوزان خيالق در مواجهيه بيا دانيش شيود.می رفتن تر  و اضطراب و ناامیدی در آنانبین ل بین آنان و ازئو شوق در حل مسا

هيای آميوزش کنند؛ بنابراین با اجرای برناميهموجود انتخاب میهای حل یان راهترین راه چاره را از ممسایل و مشکالت، خالقانه

شوند، احسا  خود ارزشمندی بیشتری دارنيد و دبستانی، کودکان بیشتر با تفکر آشنا میها و مراکز پیشخالقیت در کودکستان

هيای خيود در درک ابی به قابلیيتشود و برای دستیهای خالقانه در آنان تقویت میحلترتیب توانایی حل مسئله و ارائة راهبدین

 دهند.مفاهیم و حل مسئله تالش و کوشش بیشتری از خود نشان می

های آزمایشگاهی در فضایی تصنعی شود. یافتهبودن آن اشاره می گیرهای این پژوهش به طراحی آزمایشی و وقتاز محدودیت

های شيود. از محيدودیتسيختی انجيام میزندگی واقعيی به اند که به همین دلیل تعمیم آن به موقعیتو ساختگی به دست آمده

دربارة پیشنهادات پژوهش شایان ذکر است که با درنظرگرفتن اهمیيت خالقیيت  پژوهش، نداشتن دورة پیگیری است. دیگر این

ر در عصر حاضر، توجه نهادهای فرهنگی و آموزشی به مسئلة خالقیت و ضيرورت توجيه بيه آن از حساسيیت خاصيی برخيوردا

نهيا پاسيخ خالقيی بيرای آن فيراهم است؛ چراکه کودکان و نوجوانان از خالقیت باالیی برخوردارند و با ارائة هر موضوعی به آ

شود. خصوصاً اگر مناطق جغرافیایی دیگر در نظر گرفته شوند، کنند؛ بنابراین رشد و پرورش آن در هر گروه سنی توصیه میمی

هيا دبسيتانیها و پیششود خالقیت در سطح کودکستانچنین پیشنهاد میگروه حاصل شود. هم ممکن است نتایج متفاوتی از این

 سئله فراهم شود.آموزش داده شود تا به این طریق، فضای الزم برای تغییر رویکرد سنتی به سمت حل م
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 منابع

 انتشارات دانشگاه تربیت مدر .تهران: (. 9282. ترجمة مریم وفایی )شناسی شناختیروان(. 3111جی )استرنبرگ، رابرت

مقایسة اثربخشی طراحی آموزشيی دو روش ابداعانية حيل مسيئله و بيارش مغيزی بير  .(9211) داریوشو نوروزی،  اکرمامیری، 

خالقیت و خالقیت در های آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، میزان خالقیت دانشجویان دوره
 .82-931(، 6)9، علوم انسانی

 .92 -34(، 9)9، مجله فلسفه و کالمسهم آموزش در بارورسازی خالقیت در کودکان، . (9213) ضاو ماحوزی، رلیرضا امین، ع

های خالقیيت تأثیر آموزش حيل خيالق مسيئله بير مؤلفيه. (9213) یماو برون، س عید؛ بختیارپور، سلیرضا؛ حیدری، عارابرون، س

 .22-19(، 8)3، خالقیت در علوم انسانی خالقیت وآموزان، دانش

 ویرایش.انتشارات . تهران: شناسی آموزش و یادگیری(شناسی تربیتی )روانروان(. 9286بیابانگرد، اسماعیل )

هيا، سيینا بيا شيادکامی و خالقیيت آنرابطية عيزت نفيس دانشيجویان دانشيگاه بوعلی .(9212) بوالقاسيمو یعقوبی، ا احمدبیات، 

 .961-946(، 6)2، قیت در علوم انسانیخالقیت و خال

آميوزان، های خالقیت در آموزش و یادگیری دانيشهای تدریس مبتنی بر تکنیکبررسی تأثیر شیوه .(9284) با چشم، عچرا 

 .1-24(، 2)2، دوفصلنامه تربیت اسالمی

آميوزش و هيای کودکيان ایرانيی، شيناختی آميوزش خودبياوری در قصيههای روانارزیابی شيیوه .(9212) حیدمجد، و خدایی
 .921-928(، 22)1، ارزشیابی

 .316-314(، 2، پیاپی)31شماره  .یرانیروان شناسان ا ی:تحول یشناسروان(. توهم یا واقعیت. 9288دادستان، پریرخ )

فصيلنامه  خالقیيت.گویی بر افزایش (. اثربخشی بازی و قصه9213)  کیان ارثی، فرحناز، محمدعلی؛ فرمحمدی ؛رادبخش، ناهید
 .912-911 صفحه: بهار،دوره (. 6)3. ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

های فیلیپ کم و مرتضی خسرو نيژاد بير رشيد ی تأثیر داستان(. مقایسه9213) فیاا، ایراندخت؛ رستمی، کاوه؛ مفیدی، فرخنده

مجليه علميی پژوهشيی مطالعيات ادبیيات  .9211 -9281ی آمادگی شهر تهران در سال تحصیلی خالقیت در کودکان دوره
 .13-61(،9)2. کودک دانشگاه شیراز

شده و بررسی اثربخشی آن بر هوشيبهر ای توجه متمرکز و تقسیم(. طراحی برنامه مداخله9214زر، رعنا )رضایی، سعید و بوستان

 .1-32(، 9)1، های یادگیریی ناتوانیمجلهحافظه فعال در کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص. 

هيای حيل مسيئله بير ارتقيای خالقیيت بررسی اثربخشی آموزش مهارت. (9281) اوودمبینی، د لیرضا؛؛ پیرخائفی، عسینزارع، ح

 .61-24(، 2)9، شناسی صنعتی/ سازمانیهای روانفصلنامه تازه  مهندسان با توجه به سنخ شخصیتی آنان،

(. بررسيی تيأثیر فنياوری اطالعيات و ارتباطيات بير 9219) باقرپور، معصيومه ؛اهرمحبوبی، ط ؛زادگان، داوودکریم؛ زارع، حسین

(. 2)1. هيای تيازه در عليوم تربیتيیفصلنامه اندیشه .غربی آذربایجان استان نورخالقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام

 .14-82صفحه: تابستان، دوره 

ی. کيیبه اهداف مراکز آميوزش الکترون یابیچندگانه در دست یهاهوش گاهیجا(. 9281، مهدی )ایکینیمع ، عادل وزاهدبابالن

 .922-941(،6)2، راهبرهای آموزش در علوم پزشکی

 شيرفتیبيا پ یو بهره هوش یرابطه حافظه کار ی(. بررس9216ابوطالب ) ر،یشامیسعادت و نسب، داوود ینیحس نب؛یزحمتکش، ز

 .999-922(، 23)8 ،یابیآموزش و ارزش هینشرتهران.  هایرستانیزبانه و دوزبانه دب کیآموزان دختر دانش یلیتحص

مجليه اثربخشی آميوزش مهيارت حيل مسيئله بير خودپنيدارة تحصيیلی دانشيجویان،  .(9288) لیرضاو غفوریان، ع هرازراعت، ز
 .32-34(، 9)3، راهبردهای آموزشی

آميوزان دبیرسيتانی شيهر ی و خالقیت با عزت نفيس و عملکيرد تحصيیلی دانشرابطه راهبردهای فراشناخت .(9281)هرا زینلی، ز

 .، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشتشناسی واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و رواننامه کارشناسی ارشدپایانسده، 

(. بررسی حافظه کاری، عملکرد خواندن 9281) حمیدی، منصورعلی؛کدیور، پروین ؛ کیامنش، علیرضا؛، ابوطالبشامیرسعادتی

 .18- 994؛ 22 شماره ،های نوین تربیتیمه اندیشهفصلنا زبانه و دوزبانه.آموزان پسر یکو پیشرفت تحصیلی در دانش

http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
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آميوزان آميوزان نارسياخوان و دانشدانش نیفعيال بي یحافظيه سيهی(. مقا9213) ترایم ،یدریح ؛نیاکبر؛ زارع، حس یعل ،شریفی

 .4-91، 3( 2) ،یریادگی یهایمجله ناتوان. یعاد

آميوزان پایية دوم روش پرورش خالقیت در افيزایش خالقیيت دانيشمقایسة تأثیر سه . (9288) قیهو داوری، ر اکبرلیشریفی، ع

 .21-43(، 9)92، شناسی بالینی ایراننپزشکی و روامجله روانراهنمایی، 

بررسيی رابطية سياده و چندگانية خالقیيت،  .(9283) نیيژهشهنی ییالق، م همن؛؛ نجاریان، بسعود؛ برومندنسب، مسینشکرکن، ح

، شناسيیمجليه عليوم تربیتيی و روانانگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهيواز، 

3(1 ،)36-9. 

ی انگیيزش بینی خالقیت دانشجویان دانشگاه مرودشت با توجيه بيه متغیرهياپیش .(9286) اصغر و رضویه، اضیهاالسالمی، رشیخ

 .16-912(، 6)33، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه مرودشتبیرونی، انگیزش درونی و جنسیت، 

(. بررسی تأثیر داستان های فکيری بير خالقیيت کودکيان کيانون پيرورش فکيری کودکيان و نوجوانيان. 9212، محمد )صادقی

 دانشگاه آزاد اسالمی. واحد خمین. ،نامه کارشناسی ارشدپایان

هيای حيل مسيئله در دختيران تأثیر نمایش خالق بر رشد مهيارت. (9216) سعودپور، مو گرامی فت؛ عباسی، عیرقدمصبوری، خ

 .22-89(، 9) 9، دبستان و دبستانمطالعات پیشدبستان استان تهران، پیش

هيای یيادگیری. دارای نياتوانی آميوزان ابتيدایی(. رابطيه انيواع حافظيه بيا پیشيرفت تحصيیلی در دانش9216، بهياره )نژادعزیزی

 .69-23(، 2)2. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

تأثیر بازی ایفای نقش بير خالقیيت هیجيانی و  .(9216) سینمولوی، ح حمدباقر؛؛ کجباف، ممهرداد کالنتری،زهره؛ عالالدینی، 

 .92-32(، 62)93، شناسان ایرانیشناسی تحولی: روانروانشناختی کودکان، 

 .29-22صفحه . 21شماره ، زییپادوره  .یدبستانشیرشد آموزش پ(. خالقیت کودکان. 9211زاده، فاطمه )قاسم

(. اثربخشيی نيرم افيزار پیشيبرد شيناختی بير کارکردهيای اجرایيی، 9219محمودی، هیوا )؛ گیوی، حسین؛ نریمانی، محمدقمری

 .92-9(، 2)2، های یادگیریمجله ناتوانینی و نقص توجه. بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوا

  آميوزاندانش خوانيدن عملکيرد بهبيود برفعال  یحافظه یآموزش راهبردها ی(. اثربخش9213) دیسع ،یو عسکر هیسم ،کریمی

 .11-11(، 9)2 ،یریادگی هاییناتوان مجله. نارساخوان

 . شیراز: نشر تخت جمشید.آینده با توجه به اسناد باالدستیتعلیم و تربیت (. 9211ورز کندازی، احسان )کشت

معلميان  تیيدر رابطيه بيا ترب انیينقيش دانشيگاه فرهنگ یواکاو (.9211، پریسا )زادهورز کندازی، احسان و اقبالیان نورانیکشت

 .939تا  911: صفحه، 24شماره دوره زمستان، ، شناسی و علوم تربیتیمطالعات روانی، خالق؛ با توجه به اسناد باالدست

 ، تهران: انتشارات تایماز.آموزاناختالالت یادگیری در دانش(. 9214یسی، فروزان )زی، احسان و رئورز کنداکشت

(، 21)93، مجليه هنير و معمياریهای پرورش خالقیت هنر نقاشی در دورة آميوزش ابتيدایی، روش .(9212)رجانه گرزالدینی، م

68-66. 

فصيلنامه افزایيی فرهنگيی، نقش خالقیت در فرایند حل مسایل فرهنگيی از طریيق هيم .(9213) لیو رشیدپور، ع لیرضامرادی، ع
 .928-911(، 18)8، مهندسی فرهنگی

 نور.تهران: انتشارات پیام .دبستان و دبستانآموزش و پرورش پیش (.9282مفیدی، فرخنده )

 هيای برناميهمجليه پيژوهشدبسيتانی و دبسيتانی، آميوزان پيیشر دانيشبررسی تأثیر آموزش خالقیت ب .(9219) رتضیمنطقی، م
 .9-38 ،(9)3 ،درسی

های استدالل و عملکيرد رفتياری (. بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان روی مهارت9284نژاد، پروانه )قاضی سعید و ناجی،

 .921-932 دوره زمستان، صفحه: (،1)3. ریزی درسیفصلنامه مطالعات برنامه کودکان،

نفييس و ای خوددتفسييیری در رابييه بييین عييزت(. نقييش واسييطه9214فيير، سييجاد. کييدیور، پييروین. عييرب زاده، مهييدی )الونييدی

 .916-942 دوره زمستان، صفحه: (.2)1. یت در علوم انسانیخالق و ابتکار  فصلنامه علمی پژوهش خالقیت.

مطالعييات مجلييه نفييس در دانشييجویان خييالق و غیييرخالق، تبيياط خودپنييداره و عييزتبررسييی ار. (9282) احمييد یارمحمييدیان،
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 .911-933 ،(6)2، شناسی تربیتیروان
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