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چکیده
هدف از پژوهش حاضر «بررسی تأثیر کالسهای پیش دبستانی ب قالخ دشر ر ی دوک ت ک هشمالسا نا

ررررر رررررر» میییبا .دش

روش این پژوهش از نوع علی -مقایسه یا میباشد .جا عم ه مآ اری این تحقیق  7192نفر شا لم ک یل ه اد نش ومآ زان پایه
اول ابتدایی اس مال شهر در سال تحص لی ی  95 - 94است .از تعد دا  382نفر حجم نمونه یا است که بر اساس جدول ب الو
ش دبس ار ینات
ت نییع گردیدند  50نفر از دنش ومآ زان پایه اول ابتدایی اس مال شهر (  25نفر شا لم گروه یپ هرود هک ی ششش ششش
گذراندهاند و  25نفر شا لم گروهی که دوره پیش دبستانی را نگذراندهاند) ب  باختنا هداس یفداصت شور ه ش هد و    
وم رد آز وم ن قرار گرفتندو روش نمونهگیری تص دندش باختنا هداس یفدا ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ب یار

داد یروآدرگ هههههه همانشسرپ زا ا   

تصوریری خالقیت تورنس (فرم  )Bبا ضریب پایایی  0/ 80استفا هد شده است .بر یا ت زج یه و تح لیل

هداد ها از آز نوم

کولموگروفاسمیرنف ( )K-Sو موي ان ويتني با بهرهگیری از نرم ازفا ر مآ اری  SPSS-22اس ش هدافت دد ددد .نت نیا جیا   
تحقیق نشان میدهد سپری کردن دوره پیش دبستانی بر ازیم ن مؤلفههای خالقیت (بسط ،ان و تلاصا ،فاطع

)یلایس    

به طور عم نا اد ری اثربخش ب هدو است .بدین عم نا که ومآ زش دوره پیش دبستان بر رشد خالقیت اد نش ازومآ  ننننن ثؤم ررر
میباشد و ب نی نمرات بدست مآ ده از آز وم ن دوگروه که دورههای پیش دبستانی را طی کر هد و آنها که ای ار هرود ن
طی نکر هد اند تفاوت عم نا اد ر مآ اری و دوج اد رد.
کلیدواژهها :خالقیت ،دوره پیش دبستانی ،دبستان
دریافت مقاله5931/6/ 14 :

1

پذیرش مقاله5931/ 11 / 27 :

عضو هیات علمی اد نشگاه آز دا اس مال ی واحد اس مال شهر (نویسنده مسئول) amir.hmehdizadeh@yahoo.com

 2عضو هیات علمی اد نشگاه آز دا اس مال ی واحد اس مال شهر
 - 3کارشناس ارشد مدیریت ومآ زشی
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مقدمه
یها ا و اس عت د اهدا ییی آنها ا
ک دو کان ذخایر انسانی و ارزشمند هر جا عم های هستند کههه اگررر ت او نا ای 
فوکش ا گر دد  ،این ذخایر بالق هو یلعف ت مییابند .در سالهای پیش از دبستان که هنوززز قالبببها ای
ومآ زش رسمی لکش نگرفته ،ک کدو

آز یدا عمل بیشتری نسبت به سن او ت تحص لی

اد رد و یم للل

به خالقیت و ن آو وری بیشتر است .چنان چه در این سالها به ای ننن یم للل و یتشا اققق ک دو ککک ت جو ههه
ق دهد ،،ک دو کاننن عف االنههه در جریاننن
دوش و جریان ت یلع م و تربیت را به سمت ومآ زش پویا ا سوق ق
ی خالقیتتت و
ومآ زش شرکت کر هد و با مهیا شدن زمینهها ای ب ور ززز اید ههه ه ههای ن ووو و ب ید ععع ت او ن یا ی ی
فآ رینندگی را در خویش بارور کر هد و در دوران تحص لی این ت او نایی را به کار میگیرند.
«فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی مآ ریکا (  ) 2007تفکر خالق را پر اد زشها ای ذهنییی کههه بههه
اختراع ،ر ها حل یا ترکیبی نو در یک حوزه منجر می دوش تعریف کر هد است .ر ها حل خ قال  ، ،از
یشا اء یا اندیشههای از قبل دوجوم استفا هد میکند ،ولی بی ننن ای ننن عناصررر رابطهههای جدیددد ای اج ددد
میکند .یکی از ویژگیهای اساسی و سازنده انسان ،خالقیت است که در رشددد و تکام للل رف ددد و
تمد نن ن بشر ییی نق شش رثوم ییی

اد رد و زی رر ر بنا ییی اخت ار عع ع و دس اهدروات ییی علم یی ی و هنر ییی اس سس ت».

(شهرآر یا  ،سیدان و فرز دا « .) 1381 ،از آنجا که یکی از ویژگیهای منحصر به فرد انسان در یم ان
تمماییی ادوجوم تت ت ز یم ننن برخ رادرو ییی از ن وری ییی تفکررر و مس یلوئ تت ت ناشییی از آن استتت .بررسییی
ت نقد ،،درک دقیققق و
جنبههای مختلف کف ر ،ش هوی های عف ال و خالق کردن تفکر ،تقویتتت ق رد ت ت
واقع بینانه از وم ضوعات مهمییی استتت کههه انسانننها ا ب ار ییی کشففف حقیقتتت و پ وری ییی از آن بایددد
بیا وم زند و بکار گیرند(».شریعتمداری) 1382 ،
« فا ر دا خالق ویژگیهای خاصی اد رند که به شناسایی آنان کمک میکند؛ برخی از ویژگیها ییی
شخصیت خالق در عم کل رد ،بدین شرح است :تالش بر یا غلبه بر اوم ن ؛ع تحمل ابها ؛م مس وئ للیت
پذیر ؛ی خ دو پنداره مثبت؛ به تأخیر انداختن قضاوت؛ تمرک ززز بررر هدففف بههه اج ییی پ شادا

؛؛؛ دیدننن

مش لک در روشهای جدید؛ فرار از مرزهای تفکر متعارف»(پاین یون گگگ  .) 2009 ،1گ لی ف رو ددد ( 2بههه

بها ای بدییع و
نقل از گنجی ،ن شوی ا و هدایتی )19 13 ،خالقیت را ویژگیهایی مانند ابتکار ( اوج ب ب
به اا ای رف ددد ) تعری فف ف ممم یکن دد د.
ن ووو ) ،س سس یالی (مق اد رر ر اید ههه ه اا ا) ،ان اطع فف ف پ ذذ ذیری (تنو عع ع اوج بب 
. Payne Young
.Gilford
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تورنس ) 1992 (1در پژوهشهای خ دو مؤلفه بسط را به این سه مؤلفه زفا و هد است .بسط بههه عم نییی
دقت زیاد در ار ئا ه ایده ،پیا هد سازی ،ارزش داد ن به آن ،ارتباط آن با ایده های دیگر بر یا عرضه
ک ر ها
یک ایده جدید و قب الو ندن آن است .همچن نی شا لم تعد دا ازجا یی است که رف ددد ب ار ییی یک ک
حل خاص ار ئا ه میکند .نتایج پژوهش در ز یم نه خالقیت نشان هداد خالقیت ،کم و بیش در همههه
ش گس رت ششش داد و فوکش ا ا کر ددد ( .گن یج  ، ،ن شوی ا ا و
فا ر دا و وج ددد اد رد و ممم یت او ننن آن را با ا زومآ ش ش
هدایتی ".19 13 ،اگررر تشاد ننن خالقیتتت ب ار ییی مادا ههه زن گد ییی ض رور ییی است ، ،روشها ای آن نی ززز

ومآ ختنی است .پس بهتر است ز یم نه آن فراهم گر دد ( ".گلی ،نص ری ییی و ز ینام  )09 13 ، ،یکییی از

پرسشهای اساسی درباره خالقیت این است که آیا کما ان پرورش آن و دوج اد رد؟ ت سنرو

((بههه

نقل از حسینی ) 1388 ،عم تقد است که خالقیت هرچند بعدی فر ید است ما ا از نظررر ماهیتتت قاب للل
ومآ زش است.

دبونو ) 86 91( 2اظهار می اد رد که فا ر دا بر یا اینکه بت او نند خالققق با نش ددد بایددد روشها ای ص یح ححح
تفکر را به آنها ومآ خت در این صورت همه فا ر دا این قاب یل تتت را بههه دستتت خ او هنددد آورد .ب ار ییی
ش هداد وش ددد و چههه
پرورش مهارتهای خالقیت الزم است که در زمان مناسببب بههه ارفا ددد زومآ ش ش
زمانی مناسبتر از دوران ک دو کی که ذهن در حال لکش گرفتن است و سنگ بنای اولیههه تفکررر
ی را بههه عن او ننن
در آن گذ شا ته می وش ددد  .وی ایل ممم یج م ززز (3بههه نق للل از ع یرما  ) 1380 ، ،دوران ک کدو ی ی

سرآغاز لکش گیری تفکر خالق می اد ند .گ ندرا ررر(4بههه نق للل از گن یج  ، ،ن شوی ا ا و ه یتیاد )19 13 ، ،
ی را اد ر یا خالقیتتت
عم تقد است خالقیت از سن نی پای نی تر آغاز می دوش  .او ک دو کان پیش دبس نات ی ی
ی اد ر یا ت او نا اییها ییی
ش دبس نات ی ی
هنری اب از رگرایانه می اد ند .وی طم رح میکنددد کههه ک دو کاننن پیش ش
خالقانه بسیار زیا ید هستند ما ا با ورود به مدرسه چون وارد مرحله س ومآداو زی می وش ند و ب ار ییی

ش ممم ییابددد .س گنی ررر) 2009 (5
هماهنگی با دیگران اطاعت را می ومآ زند ،خالقیتتت هنریشاننن ک ها ش ش

گفته است ن آو وری و فآ رینندگی ،ک دو کان را نسبت به خالقیت دیگران حساس میکند و ز یم نههه
الزم بر یا رشد خالقیت آنان را فراهم میآورد .همچن نی وی اظهار می اد رد ک دو کانی کههه اد ر یا
1
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مهارتهای بازیهای وانم دو سازی (خالق) هستند ،اعتماد به نفس (خ دو باوری) بیشتری اد رنددد و
وقتی خالقیت خ دو را در بازی دنبال میکنند با ایجاد تنوع در آن ،دیگر نیاز به صرف وقت زیاد
بر یا آنان نیست .با ت جو ه به اینکه خالقیت را میت او ن ومآ زش داد این سؤال طم رح است که چههه
کسانی میت او نند این مهم را به انجام رسانند؟
ش
پرورش استعد دا های گوناگون اد نش ومآ زان را جا عم ه به ومآ زش و پرورش سپر هد استتت .اد نش ش
ومآ زان با دریافت ومآ زش به سرمایه تبدیل می وش ند و این سرمایهها در آینده وارد جریان تولیددد
و ار ئا ه خدمات میگردند .در کشور ما ت جو ه زیا ید هم از طرف دولت و هم از طرف خان هداو ها
به ومآ زش فرزندان می دوش ما ا این ت جو ه بیشتر مت جو ه جنبه کمی است تا کیفی ،دولتتت س رد یع
ایجاد فضای ومآ زشی بیشتردر مدارس و اد نشگاهها اد رد تا از این ر ها س حط پ شو ش نظام ومآ زشی
را ارتقاء دهد و خان هداو ها ن زی تنها به مدارج باالتر فرزندان خ دو میاندیشند( .خ لیل ی طاهر.) 1389 ،
نتایج پژوهشهای اخیر حاکی از آن است که ار هئا برنامهههها ای پ بجوم اهنت هن یناتسبد شی
ازفا یش ت او نائیهای ذهنی ک دو کان میگر دد  ،ب کل ه اثرات دراز مدتی را ن زی بر س یراگزا

   
اب نانآ    

محیط کالس و پیشرفت تحص لی ی در دوران دبستان برجای ممم یگ راذ ددد  .هم میناد یم هک روطنا     
بر یا ایجاد پیشرفت در وما ر زندگی بایدبه دورهی شش ساله اول زندگی ت لوذبم یصاخ هجو    
دوش تا زیر بنای محکمی بر یا مراحل بعدی پ یزیر ی
دبستانی مآ ا هد ورود به دبستان می وش ند .همچن نی

ناد .ددرگ ش رد نازومآ    

   دورهی پ شی

شهایی میبینند که منجر به جدایی آنها از
مآ وز 

وابستگی خان هداو میگر دد و ن زی می ومآ زند که زندگی فقط محصور به خان هداو نیس زا دیاب و ت   
تجربههای دیگران استفا هد کنند( .حجازی و سیف .)29 13 ،پیاژه روی این وم ضوع تأکید میکند
که باید به ک کدو

در دوران پیش دبستانی فرصت کافی بر یا رشد کاربردهای حسییی -حرکتی

هداد دوش  .همچن نی وی در کنفرانس ب نی الم لل ی ومآ زش عم مو ی در اوایل سال  39 91وطعم ف به
این است که ضروری است ب یار

 شیپ ناکدوک از مآ فلتخم لیاسو ناتسبد و شز

یسح و

    

حرکتی فراهم شده و یادگیری خ او ندن و ن شو تن به سالهای اول دبستان وم کول دوش ( .تشکری و
یوسفی .)29 13 ،بنابراین همان وگ نه که در آغاز ،خاطر نشان شد ،اگرچ ی هلأسم اب دروخرب رد ه   
خالقیت ،شاید بت او ن به آن از مناظر مختلفی نگریست ،ما ا در نهایت در همهی این مباحث به این
نت جی ه میرسیم که تربیت خالق ک دو کان ،ن اوجو نان و اوج نان در جریان هب ،شزومآ    خ راب قال   
مآ دن این ذخایر انسانی خ او هد انجا یم د و این شخص صصیتها ییی خ  ببس هب ،قال ب وخر ر زا یراد
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ویژگیهای شخصیتی ولطم بی مانند اعتماد به نفس ،استقالل اندیشه ،ن آو وری و مانند آنها در حل
بسیاری از عم ضالت روانی -جا تماعی جا عم ه اش ننن ثؤم ررر واقع د ار نآ یلاعت هار و دش دنهاوخ ر   
دست یابی به س یو توسعهی انسانی ،هم او ر خ او هند ساخت .بنابر این با ت جو ه به تحقیقات مختلف
صورت گرفته در وم رد ومآ زش پیش دبستانی و اهمیت آن در این پژوهش طم رح می  وش ددد که ؛؛؛
آیا اد نش ومآ زانی که دوره پیش دبستانی را طی نم هدو اند با اد نش ومآ زانی که ای ننن دوره را طییی
ننم هدو اند در ازیم ن خالقیت تفاوتی اد رند؟
فرضیات پژوهش
ش اس مال شهررر تأثثیر
ش و پ رور ش ش
فرضیه اصلی :دوره پیش دبستانی بر رشد خالقیت ک دو کان زومآ ش ش
اد رد.
فرضیات فرعی:
 -1دوره پیش دبستانی بر بعد بسط ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد.
 -2دوره پیش دبستانی بر بعد ان طع افپذیری ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد.
 -3دوره پیش دبستانی بر بعد اصالت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد.
 -4دوره پیش دبستانی بر بعد سیالی ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربر ید  ،از نظر هداد ها ا کمییی ،از نظ و تیهام ر

زا هعلاطم ن عو   

همبستگی است .جا عم ه مآ اری شا لم کلیه اد نش ومآ زان پایه اول ابتدایی به تعد دا  7192نف هک ر   
شا لم

 3576نفر پسر و  61 36نفر دختر در سال تحص لی ی  94 - 95در شهرستان اس مال شهر میباشند.

بر اساس روش نمونه گیری تصا فد ی سا هد و بر یا ت نییع حجم نمونه از طریق جدول اس .اچ .ب الو
(  ،)07 19ترجمه ابیلی ( ) 375 1به دست مآ ده که این تعد دا  382نفر ممم یباشددد .آز تیقالخ نوم   

تورنس (فرم تصویری  1)TTCT()Bبر یا سنجش خالقیت استفا هد شد .آز نایب یارب هک ینوم     

اندیشهها و کفا ار تازه و جالب در قالب تصاویر ،لکش گرفته و شا لم س اب ه زز زززی تص ،یزاس ریو
تکم لی تصاویر و خطهای اوم زی است که جا ر یا آن  30دقیقه به طول میانجامد .این آز وم ن بر
این فرض است او ر است که ت او ن یا ی نیرفآ  ن و یگد

قالخ ی ع راهچ ت ا عی هناگادج لم ن س ی ی ،یلا

       

ان طع اف پذیری ،اصالت و بسط میباشد .طم الب مربوط به بررسی اعتبار آز وم ن خالقیت تورررنس
).Torrance Test of Creativity Thinking (Figural Form B

1
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اعتبار با یال  90 %را گ از رش کر هد اند( .ت سنرو  .) 1990 ،،ض مزآ یارب رابتعا بیار و یریوصت ن
خالقیت تورنس در پنج طم العهی ان ماد رد هدش ماج ن نیب ه     

  

 0/ 78تا  1ب تسا هدو ( ... ..ت سنرو

و

بال ، 84 91،به نقل از قدرتی ،فا روز ،شریفی در مآ دی و ه نمو  .)09 13 ،طم العات روایی پ نیب شی   
نشان میدهد نمرات  TTCTهمبستگی عم نا اد ری با پیشرفت خالقانه در طم العات طولی در 12 ، 22
و  04سالگی اد رد( .تورنس  .)2791، 1981 ، 2002بدون شک یکی از عم تبرترین اب از رهای سنجش
خالقیت ،آز وم ن تفکر خالق تورنس میباشد ک زا شهوژپ نیا رد ه
نمونه ایرانی ،پیرخ ئا فففی (  ،) 1379ض ییایاپ بیر   

نآ هدافتسا      ممم ی وش ددد  .در

 0/ 80در فاصلهههی ز ود ینام هفتهههای ب هویش ه

بازآزمایی برروی چهل و هشت اد نش ومآ ز در عناصر سیالی  0/ 78در ابت راک

 ،0/ 74در ان فاطع

پذیری  0/ 81و در بسط  0/ 90گ از رش نم دو  .همچن نی روایی محت او یی پرسشنامهی هب قوف    تأی ییی د
متخصص شناور نا ن  یجنسناور و یسا رررررر رس هیزجت یارب .تسا هدی

لیلحت و

      

هداد ه اا ا از آز نوم

کولموگروف اسمیرنوف ( )K-Sو ی مو انویتنیبر یا بررسی تأثیر مؤلفههای خالق هدش هدافتسا تی    
است .هداد ها توسط نرم ازفا ر  Spssوم رد پر اد زش قرار گرفته است.
یافتهها
بررسی نرمال یا غیرنرمال ب دو ن هداد های پژوهش:
مؤلفه
بسط
ان طع افپذیری
اصالت
سیالی
خالقیت

جدول .1نتایج آزمون K-S
Sig
K-S
نت جی ه آز وم ن
.143

.012

.130

.035

.345

.000

.298

.000

.191

.000

همان وط ركه در جدول شماره  1مشاهده يم  دوش  ،س حط

توزیع غیرنرمال
توزیع غیرنرمال
توزیع غیرنرمال
توزیع غیرنرمال
توزیع غیرنرمال

عم نییی اد ریه یا بب بببهدس دمآ ت ههههه در تم ما

وم لفههای تحقیق کوچکتر از  0/ 05میباشد و با اطمينان  95درصد يم ت او ن گف داد هک ت هههههه یا
پژوهش از ويژگي نرمال ب دو ن تب يع ت نميكنند و میییبایستتت از آز وم نننه يا
تح لیل

ناپار ما تر یارب كي

هداد ها استفا هد نم دو .

فرضیه اول پژوهش :دوره پیش دبستانی بر بعد بسط ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثثیر
اد رد.
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جدول  .2آزمون يومان ويتني برای مقایسه گروهها بر اساس بعد بسط خالقیت
گروهها
پیش دبستانی را گذرانده
پیش دبستانی را نگذرانده

تعد دا

یم ان نیگ

جم موع

رتبهها

رتبهها

25

36.26

906.50

25

14.74

368.50

مآ اره
U=43.500
W=368.500
Z=-5.251
Sig=.000

بر اساس هداد های جدول شماره  2مقدار  Zمحاسبه شده (  )-5/ 251در س حط

 0/ 05ب رز گگگتررر از

مقدار بحرانی  zاست .مقایسه یم ان نیگ رتبههای به دست مآ ده ن زی نشان میدهد یم ان نیگ به دست
ش دبس ار ینات
مآ ده در دوره پیش دبستانی (  ) 36 / 26بیشتر از یم ان نیگ گروهی است ک رود ه ههه پیش ش
نگذراندهاند (  .) 14 / 74بنابراین فرض پژوهش تأیید شده و میت او ن چن نی نت جی ه گر رود هک تف ههههه
پیش دبستانی بر بعد بسط خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد.
ش
ی بررر بعددد ان اطع فففپ ریذ ییی ک دو کاننن ومآ زززش و پ رور ش ش
فرضیه دوم پژوهش :دوره پیش دبس نات ی ی
اس مال شهر تأثیر اد رد.
فپذیری خالقیت
جدول  .3آزمون يومانويتني برای مقایسه گروهها بر اساس بعد انعطا 
گروهها
پیش دبستانی را گذرانده
پیش دبستانی را نگذرانده

تعد دا

یم ان نیگ
رتبهها

جم موع

مآ اره

رتبهها

25

36.04

901.00

25

14.96

374.00

U=49
W=374
Z=-5.128
Sig=.000

بر اساس هداد های جدول شماره  3مقدار  Zمحاسبه شده (  )-5/ 128در س حط

 0/ 05ب رز گگگتررر از

مقدار بحرانی  zاست .مقایسه یم ان نیگ رتبههای به دست مآ ده ن زی نشان میدهد یم ان نیگ به دست
ش دبس ار ینات
مآ ده در دوره پیش دبستانی ( ) 36 /40بیشتر از یم ان نیگ گروهی است ک رود ه ههه پیش ش
نگذراندهاند (  .) 14 / 96بنابراین فرض پژوهش تأیید شده و میت او ن چن نی نت جی ه گر رود هک تف ههههه
پیش دبستانی بر بعد ان طع افپذیری خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد.
ش اس مال شهررر
ش و پ رور ش ش
فرضیه س مو پژوهش :دوره پیش دبستانی بر بعد اصالت ک دو کاننن زومآ ش ش
تأثیر اد رد.
جدول  .4آزمون يومانويتني برای مقایسه گروهها بر اساس بعد اصالت خالقیت
گروهها

تعد دا

پیش دبستانی را گذرانده
پیش دبستانی را نگذرانده

یم ان نیگ

جم موع

رتبهها

رتبهها

25

32.40

810.00

25

18.60

465.00

مآ اره
U=140
W=465
Z=-3.649
Sig=.000
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گتررر از
 0/ 05ب رز گ گ

بر اساس هداد های جدول شماره  4مقدار  Zمحاسبه شده (  )-3/ 649در س حط

مقدار بحرانی  zاست .مقایسه یم ان نیگ رتبههای به دست مآ ده ن زی نشان میدهد یم ان نیگ به دست
ش دبس ار ینات
مآ ده در دوره پیش دبستانی ( ) 32 /04بیشتر از یم ان نیگ گروهی است ک رود ه ههه پیش ش
نگذراندهاند (  .) 18 / 60بنابراین فرض پژوهش تأیید شده و میت او ن چن نی نت جی ه گر رود هک تف ههههه
پیش دبستانی بر بعد اصالت خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد.
ش اس مال شهررر
ش و پ رور ش ش
فرضیه چهارم پژوهش :دوره پیش دبستانی بر بعد سیالی ک دو کان زومآ ش ش
تأثیر اد رد.
جدول  .5آزمون يومان ويتني برای مقایسه گروهها بر اساس بعد سیالی خالقیت
تعد دا

گروهها
پیش دبستانی را گذرانده
پیش دبستانی را نگذرانده

یم ان نیگ

جم موع

رتبهها

رتبهها

25

30.96

774.00

25

20.04

501.00

مآ اره
U=176
W=501
Z=-2.791
Sig=.005

گتررر از
 0/ 05ب رز گ گ

بر اساس هداد های جدول شماره  5مقدار  Zمحاسبه شده ( )-2/197در س حط

مقدار بحرانی  zاست .مقایسه یم ان نیگ رتبههای به دست مآ ده ن زی نشان میدهد یم ان نیگ به دست
ش دبس ار ینات
مآ ده در دوره پیش دبستانی (  ) 30 / 96بیشتر از یم ان نیگ گروهی است ک رود ه ههه پیش ش
نگذراندهاند ( .) 20 /40بنابراین فرض پژوهش تأیید شده و میت او ن چن نی نت جی ه گر رود هک تف ههههه
پیش دبستانی بر بعد سیالی خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد.
فرضیه اصلی پژوهش :دوره پیش دبستانی بر رشد خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر
تأثیر اد رد.
جدول  .6آزمون يومانويتني برای مقایسه گروهها بر اساس رشد خالیقتت
گروهها
پیش دبستانی را گذرانده
پیش دبستانی را نگذرانده

تعد دا

یم ان نیگ

جم موع

رتبهها

رتبهها

25

36.08

902

25

14.92

373

مآ اره

بر اساس هداد های جدول شماره  6مقدار  Zمحاسبه شده (  )-5/ 133در س حط

U=48
W=373
Z=-5.133
Sig=.000

گتررر از
 0/ 05ب رز گ گ

مقدار بحرانی  zاست .مقایسه یم ان نیگ رتبههای به دست مآ ده ن زی نشان میدهد یم ان نیگ به دست
ش دبس ار ینات
مآ ده در دوره پیش دبستانی (  ) 36 / 08بیشتر از یم ان نیگ گروهی است ک رود ه ههه پیش ش
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نگذراندهاند (  .) 14 / 92بنابراین فرض پژوهش تأیید شده و میت او ن چن نی نت جی ه گر رود هک تف ههههه
پیش دبستانی بر رشد خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول پژوهش نشان داد که دوره پیش دبستانی بر بعد بسططط خالقیتتت
ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد .طبق تعریف ،بسططط ب یانعم ه

اس عت د دا رد درف

ت جو ه به یئزج ات است ( یفآ دا 1و همکاران .) 2013 ،نلر ويژگي بسط را ب قالخ يگژيو ناونع ه     
شناسایي و تشر حي نم هدو است (فتحی ) 1374 ،گ لی فورد ن زی  ،یکی از ابعاد مهممم خالقیتتت را مؤلفههه
بسط برشمر هد است ( یما نیان و مظاهری .)5931 ،محققان عن او ن می اد رند که عنصر بسط به عن او ن

یکی از عناصر خالقیت ،در بی ننن دخت ار ن ارسپ و  ننننن متف  تسا توا

(( (((س دابآرما يناطل ييييي .) 1381 ،

همچن نی عن او ن شده است که بر یا تربیت ک دو کان خالق باید به عالیق و انگ هزی های آن هجوت نا   
شاد ت (ایویی و همکاران 2010 ،؛ چارسکائی و رسلر ) 2011 ،چرا که این ما ر در پیدایش ق ترد
بسط (ت جو ه به یئزج ات) میت او ن تأثیر بسیاری شاد ته باشد .طبق گفته وللم (( ) 996 1پ نتفرگ شی   
برنامههای ومآ زشی خالق ن زی در بروز خالقیت در ک دو کان تأثیر اد رد .بنابراین ،ت جو ه به پ شرور
و رشد همه جانبه ک کدو

از لحاظ جسمانی ،شناختی و ع یپ هرود رد یفطا ش رایسب ناتسبد زا      

مهم است .چرا که بر اساس آنها ،میت او ن روشهای تربیتی و محت یاو درس دومن صخشم ار ی
(پارسا.) 1371 ،
طبق نتایج به دست مآ ده از بررسی فرضیه اول پژوهش ،دوره پیش دبستانی بر بعد بسط خالقیتتت
ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد .که نت جی ه به دست مآ ده با نتایج پژوهش رکنی،
ز هدا محمدی و ن او بینژ دا (  )49 13که در بررسی اثر بخش رب ینامرد یشاقن ی دشر و تیقالخ
جا تماعی ک دو کان  4تا  6ساله دریافتند که نقاشی در و باذج یاهشور هلمج زا ینام   

    
ثؤم ررر در

ازفا یش خالقیت در بعد بسط ک دو کان  4-6ساله است .ترکا وش ندی (  )39 13که در بررسی تأثیر
دوره پیش دبستانی بر رشد خالقیت اد نش ومآ زان پایه اول ابتدایی شهر کنگاور دریافت س رپ ییی
ش ب دو ههه استتت.
کردن دوره پیش دبستانی بر ازیم ن مؤلفه بسط خالقیت به طوررر عم ن رادا ییی اث خبر ش ش
وم رات ت نیک (  ) 2010که در بررسی تأثیر ورزش و بازی بر خالقیت ک دو کان پیش دبستانی نشان

Afida

1
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داد که اد نش ومآ زان دختر و پسری که ورزش میکردند نسبت ب  ه ددد انش شزرو هک ینازومآ     
نمیکردند از خالقیت ب یرتالا

دندوب  ... ..بوگن  دیوکاربا و را (( (((  ) 2009ک رب رد ه ر یس    خالق رد تی

ومآ زش بر روی اد نش ومآ زان دوم دبیرستان کرواسی نشان داد تجارب قب اد یل ن مآ ش و رب ناز    
خالقیت آنها تأثیر اد رد .همخ او نی اد رد.
نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان داد که دوره پیش دبستانی بر بعد ان طع افپ ریذ ییی
فپذیري به عم نای ت او نایی تفکر
خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد .ان طع ا 
بههه راهها ييي مختلففف ب ار ييي ح للل مس لا ههه جدیددد اس ما( ت ی ین ا و ن

 .)5931بسیا یر

،یرهاظم

زا

اد نشمندان ،ان طع اف پذیری را یک فاکتور ک یل دی در مسیر توس قالخ دشر و هع ی تتت تتتت ممم ی اد ننددد و
متقدند قاب یل ت ان طع اف ،یکی از ویژگیهای اساسی ک دو کان خالق است ( عش اع ک یمظا .) 386 1، ،
تحقیقات گ لی فورد ،ق یاو

کف ری مدآ ی را نت جی ه سه عا لم مهم عمل ،محت او و ب یهدزا

فپ یریذ
بر یا تفکر واگرا (خالقیت) ویژگ اطعنا مهم ی ففف ففف

مرن ای ش ار 

ممم ی اد نددد و

الالالالالالال مز ممم ی رامش ددد ک رد ه

جم موع ،تفکر استقرایی را شا لم می دوش (شاهمر یدا  .) 1374 ،نلر ن زی ويژگي ان ريذپ فاطع ييييي را
به عن او ن ويژگي خالق شناساسي و تشر حي نم هدو است (فتحی .) 1374 ،تحقیقات اد نشمندان نشان
یدهد بر یا اینکه خالقیت و هوش ک کدو
م 

قادر به پذیرش عقاید و ایدههای جدید با دیاب ،دش   

شهای پیش رو بر آید .ان طع اف پذیری در ک دو کان
ان طع اف الزم را اد را باشد تا بت او ند از پس چال 
خ دو را در سالهای پیش از مدرسه نشان میدهد ،زمان کی ه ک کدو

مت هجو

ممم ی وش ددد ک وا هچنآ ه   

درک میکند ،مم نک است با دا راکات سایر فا ر دا متفاوت باشد .هنگامی که آنها تعامل و ارتباط
یکنند ،مت جو ه می وش ند که احساسات ،عالیق و ه جی انات آنها بادیگران قرف
با دیگران را آغاز م 
اد رد .پذیرش هم نی واق یع ت ،اول نی سنگ بنای ان طع اف پذیری است (کشاورز .)49 13 ،طبق نتایج
به دست مآ ده از بررسی فرضیه دوم پژوهش ،دوره پیش دبستانی بر بعد ان طع افپذیری خالقیتتت
ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد .که نت جی ه به دست جیاتن اب هدمآ     رکنی ، ،ز هدا
محمدی و ن او بینژ دا (  )49 13که در بررسی اثر بخشی نقاشی درمانی بر خالقیت و رشد جا تماعی
ک دو کان  4تا  6ساله دریافتند که نقا و باذج یاهشور هلمج زا ینامرد یش    
خالقیت در بعد ان طع افپذیری ک دو کان  4-6ساله اس .ت

پ هوژ ششش ترکا یدنوش

ثؤم ررر در شیازفا
((  )39 13ک رد ه

ی هش ررر کن واگ ررر
بررسی تأثیر دوره پیش دبستانی بر رشد خالقیت اد نش ومآ زان پایههه اول ابت یاد ی ی
فپذیری خالقیت به طور عم نا اد ری
دریافت سپری کردن دوره پیش دبستانی بر ازیم ن مؤلفه ان طع ا 
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اثربخش ب دو ههه استتت  .نیکت تاروم (( (((  ) 2010ک رد ه بررس و شزرو ریثأت ی

رب یزاب تیقالخ

     

ک دو کان پیش دبستانی نشان داد که اد نش ومآ زان دختر و پسری که ورزش میکردند نس هب تب   
اد نش ومآ زانی که ورزش نمیکردند از خالقیت باالتری ب دو ند .همخ او نی اد رد.
ی بررر بعددد اص لا تتت
ش دبس نات ی ی
نتایج حاصل از فرضیه فرعی س اد ناشن شهوژپ مو ددددددد کههه دوره پیش ش
خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد .اصالت (ابتکار) به عم نای ت او نایی تفکر
به هویش غیر متداول و خالف ع دا تتت رایججج و مبتنییی بههه ار ومعمریغ ياهباوج هئا للل لللل و ع یج ببب و
زیرکانه به مسا لئ است (سیف .)09 13 ،تحقیقات گ لی فورد ،بر یا تفکر واگرا (خالقیت) ویژگی
مه مزال ار تلاصا م   

   مممم ی رامش دددد ک رد ه ییارقتسا رکفت ،عومجم  ار ش لما     

         

مممم ی وش دددد

(شاهمر یدا  .) 1374 ،تورنس (  ) 1961اد نشمند عم روف خالقیت ،جهت رشد و پ تیقالخ شرور   
توصیههایی را به والدین و مربیان نم هدو و عم تقد است بر یا پرورش قدرت اصالت (ابتکار) باید
از فرد خ او ست تفکر عا ید و آنچه را که عادت کر هد است کنار بگذارد و به تفکر غیر عم م یلو
ت جو ه نماید .او نباید از این که تف یرک

اب هتشاد بارطضا دراد نارگید اب توافتم ش ددددددد دددددددد (رأس،

ترجمه دلفروز .) 375 1 ،طبق نتایج به دست رب زا هدمآ ر ،شهوژپ موس هیضرف یس       دوره پیش ش
ش
دبستانی بر بعد اصالت خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهررر تأثثیر اد رد .ک هب هجیتن ه    
دست مآ ده با نتایج پژوهش رکنی ،ز هدا محمدی و ن او بینژ دا (  )49 13که در بررس یشخب رثا ی

   

نقاشی درمانی بر خالقیت و رشد جا تماعی ک دو کان  4تا  6س زا ینامرد یشاقن هک دنتفایرد هلا      
جمله روشهای جذاب و ممم ؤثر در دعب رد تیقالخ شیازفا     اص تلا

ک دو ک نا  4-6س .تسا هلا

  

ترکا وش ندی (  )39 13که در بررسی تأثیر دوره پیش دبستانی بر رشد خالقیت اد نش ومآ زان پایههه
اول ابتدایی شهر کن واگ ررر دریا تف

ش دبس نات ییی بررر ازیم ننن مؤلفههه اص لا تتت
س رپ ییی ک در ننن دوره پیش ش

خالقیت به طور عم نا اد ری اثربخش ب هدو استتت .اردگن و ایاکآ ،نا  ایاکآ یبلیس (((( (((((  ) 2011ک رد ه
مقایسه ب نی دو روش تدریس وان هایل و سنتی در ازفا یش س حط خالقیت اد نش ومآ زان ب یور ر
 55نفر از ک دو کان  6ساله مدارس آنکارا نشان داد ک رد ه مؤلفههه اص نیب یرادانعم توافت تلا     
گروه آزمایش و کنترل و دوج اد رد .وم رات ت نیک (  ) 2010که در بررسی تأثیر ورزش و بازی بر
خالقیت ک دو کان پیش دبستانی نشان داد که اد نش ومآ زان دختر و پسری که ورزش ممم یکردنددد
نسبت به اد نش ومآ زانی که ورزش نمیکردند از خالقیت باالتری ب دو ند ..کارووس سرام و یک   
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ت ب هک یدارفا ه    
(  ) 2008که نشان داد ند فا ر یدا که در نشستهای تفریحی شرکت شاد تند نسبت ت
شرکت ند شا تند تفاوت عم نا اد ری را در شاخص سیالی نشان داد ند .همخ او نی اد رد.
ی بررر بعددد سیالی ی
ی
ش دبس نات ی ی
نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم پ هک داد ناشن شهوژ     دوره پیش ش
ی برق رار ييي
خالقیت ک دو کان ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد .سیالی (روانی) ک اوت ه ن یا یی یی
رابطه عم نی اد ر ب نی کف ر ،اندیشه و بیان است و به کمیت پاسخهاي فرد به یک مساله مرتبط است
( یما نیان و مظاهری .)5931 ،تحقیقات گ لی فورد ،بر یا تفکر واگرا (خالقیت) ویژگی مهم س مال ت
کف ر یا سیالی را الزم میشمارد (شاهمر یدا  .) 1374 ،یافتههای تحقیقاتی نشان هداد است بچههایی
یگیرند و تجربههای علمی به دست آور هد اند ،در کالس
که در ک دو کستان تحت ومآ زش قرار م 
اول سریعتر از بچههایی که فاقد این فرصتهای علمی و ومآ زشی ب هدو اند ،در فراگیری خ او ندن
پیشرفت میکنند (تبری یز و وطنخ هاو  .)7 38 1 ،طبق نتایج به دست مآ ده از بررسی فرضیه چه مرا
ش اس مال شهررر تأثثیر
پژوهش ،دوره پیش دبستانی بر بعد سیالی خالقیت ک دو کان ومآ زش و پ رور ش ش
ین  داژ ( (  )49 13ک رد ه
اد رد .که نت جی ه به دست مآ ده با نتایج پژوهش رکنی ،ز هدا محمدی و ن باو ی ی
بررسی اثر بخشی نقاشی درمانی بر خالقیت و رشد جا تماعی ک دو کان  4تا  6س هک دنتفایرد هلا    
نقاشی درمانی از جمله روشهای جذاب و مؤثر در ازفا یش خالقیت در بعد سیا یل ک دو ک نا 4-6
ساله اس .ت

ترکا یدنوش

ش دبس نات ییی بررر رشددد خالقیتتت
((  )39 13ک رد ه بررسییی تأثثیر دوره پیش ش

ش دبس نات ییی بررر ازیم ننن
ش ومآ زان پایه اول ابتدایی شهر کنگاور دریافت سپری ک در ننن دوره پیش ش
اد ن 
ش ب دو ههه استتت .اردگن و ایاکآ ،نا ایاکآ یبلیس     
مؤلفه سیالی خالقیت به طوررر عم ن ادا ررری اث خبر ش ش
(  ) 2011که در مقایسه ب نی دو روش تدریس وان هایل و سنتی در ازفا یش س حط خالق اد تی نش   
ومآ زان بر روی  55نفر از ک دو کان  6ساله مدارس آنکارا نشان داد ک رد ه مؤلفههه سیا توافت یل   
عم نا اد ری ب نی گروه آزمایش و کنترل و دراد دوج  ..ممم ورات ت  نیک ( (  ) 2010ک رد ه بررس ریثأت ی   
ورزش و بازی بر خالقیت ک دو کان پیش دبستانی نشان داد که اد نش ومآ زان دختر و پس یر
ورزش میکردند نسبت به اد نش ازومآ ن شزرو هک ی   

هک   

نم ممیکردنددد از خالق دندوب یرتالاب تی .... ...

کارووسکی و مارس (  ) 2008که نشان داد ند فا ر یدا که در نشستهای تفریحی دنتشاد تکرش   
نسبت به فا ر یدا که شرکت ند شا تند تفاوت عم نا اد ری را در شاخص سیالی نشان داد ند .همخ او نی
اد رد.
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نتایج حاصل از فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که دوره پیش دبستانی بر رشد خالقیت ک دو کاننن
ومآ زش و پرورش اس مال شهر تأثیر اد رد .خالقیت به عم نی ت او نایی ترکیب اید هههها ا در ی شور ک
منحصربهفرد با ایجاد پ وی ستگی ب نی ایدهها است (رابین ،ز

 .) 1991ب ،رگید یترابع ه     خالق هب تی   

عن او ن یک فرآیند میت او ند به طور پ وی سته با ی ار ماجنا و لئاسم ندرک لح ،نتفا هههههههههههه یا

دیدج   

همر ها باشد .همچن نی یک فرآیند تکراری اس لمع و رکفت اب هک ت  تسا ریگرد ووووووو وووووووو ب د ه ننب لا
دریافت بازخور میباشد ،آزمایش میکن ور و د شششه یا

ک ماجنا یارب ار یدیدج ا حرطم اهر      

میکند ،به جای اینکه بر عادت یا رفتارهای خ دو کار و تکراری ت یک ه کند ( وژ و یلاش .) 2008 1، ،
وم ق یع ت و شرایط محیط ومآ زشی ،از جمله ع لماو ی است که با خالقیت ک دو کان ارتباط مس میقت
اد رد .تأثیر محیط ومآ زشی بر خالقیت از جنبههای متفاوتی مانند شرایط زیف یکی ،روابط ع یفطا
ب نی فا ر دا  ،زمینههای علمی و یادگیری ،طرز نشستن ،ان هزیگ کار و ...اس دم شقن .ت ی زا ر ثیح     
ایجاد فضای صمیمانه و مم ول از ما نیت عاطفی و ب یارب بسانم و لاعف ،یملع یعقاو یانعم ه
یادگیری بر پرورش خالقیت تأثیر زیا ید

    

اد رد .عالوه بر نقش مهم مدیر ،لعم م ن زی نقش یدیلک 

ایفا میکند .رابطه عاطفی با اد نش ازومآ ن طبار و  ه مآ  و  ملعم یهددای و یشز دو هبنج 

دوهشم     

تأثیرگذاری او در فرایند پرورش خالقیت است (حسینی .) 376 1 ،عالوه بر ع لماو نام بر هد ،هدش

ومآ زش سهم مهمی در رشد خالقیت ک دو کان اد رد .ب وط ریکه در این ز یم نه گ ندرا ررر 2میییگوید

تصور و تخ لی ی که در اوایل دوران ک لکش یکدو

ممم یگ ری ددد  ،مبن یا ی قالخ یارب  ی رد ت

نارود    

بزرگسالی است (اس یمال ه )09 13 ،که این ما ر تنها از طریق ومآ زش یم سر مییی شهوژپ رد و دوش   
حاضر ن زی  ،فرضیه اصلی پژوهش به تأیید رسید و مشخص شد که طبق نت زا هدمآ تسد هب جیا

  

ش و پ رور ششش
بررسی فرضیه اصلی پژوهش ،دوره پیش دبستانی بر رشد خالقیت ک دو کان زومآ ش ش
اس مال شهر تأثیر اد رد .که نت جی ه به دست مآ ده با نتایج پژوهش پاکی هز (  )49 13که در بررسی تأثیر
هویش ومآ زشی تلفیقی هنر بر خالقیت و یادگیری اد نش ومآ زان پسر س اتسبد لوا لا نن ننن» دریا تف
که ومآ زش به روش تلفیقی هنر در مقایسه با روش سنتی منجر به ازفا یش خالقیت اد نش ومآ زان
ممم ی وش ددد  .ترکا یدنوش

ی بررر رشددد خالقیتتت
ش دبس نات ی ی
((  )39 13ک رد ه بررسییی تأثثیر دوره پیش ش

ش ومآ زان پایه اول ابتدایی شهر کنگاور دریافت که ومآ زش دورههای پیش دبستانی بر رشددد
اد ن 
Shalley & Zhou
Gardner
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خالقیت اد نش ومآ زان مؤثر میباشد .دزیوزی نوسبار و زو
ت او نست اصالت و سیالی تفکر و خالقیت را ب روط ه
(  ) 2012که در بررسی تأثیر روش ومآ ز یروس هتنوم یش

(( (((  )4 201ک داد ناشن ه ن م د د تالخا     

رد یرادانعم

دوک ک دشر نا

رب ؛قالخ رکفت

.دهد

درالیل       

رد ی  هک تفا رررررررر ررررررررروش

ومآ زش وم نته سوری بر سیالی ،ان طع اف پذیری ،اصالت و بسط خالقیت ک دو کان پ یناتسبد شی   
مؤثر است .وم رات ت نیک (  ) 2010که در بررسی تأثیر ورزش و بازی بر خالق شیپ ناکدوک تی    
دبستانی نشان داد که اد نش ومآ زان دختر و پسری که ورزش میکردند نسبت به اد نش ازومآ نی
که ورزش نمیکردنددد از خالق دندوب یرتالاب تی  .... ...بوگن  دیوکاربا و را (( (((  ) 2009ک رب رد ه ر یس   
      

خالق ناد یور رب شزومآ رد تی ش ورک ناتسریبد مود نازومآ  ا لبق براجت داد ناشن یس ی     
ش ومآ زان بر خالقیت آنها تأثیر اد رد .همخ او نی اد رد.
اد ن 
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