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آموزش معماری يکي از مهمترين آموزشها در دوره متوسطه آموزش عمومي است .مطالعات صورت گرفته مبین آن
است که رابطه معناداری میان آموزش هنر و ارتقای سطح خالقیت دانش آمووزان دوره متوسوطه وجوود دارد .واا م واله
کلیدی در اين مقاله آن است که آيا مي توان اين رابطه را میان آموزش معماری و ارتقای سطح خالقیت دانش آموزان دوره
متوسطه قائل شد يا خیر؟ ابزار پژوهش بر اساس مدا نظری تفکر واگرا بر اساس چهار خردهابزار کلیودی آن سواخته شوده
که عبارتند از -1 :اصالت يا ابتکار  -2سیالي  -1انعطافپذيری  -1ب ط .پژوهش با انتخاب دو نمونه ،يعني يکي از هنرستانهای
فني و يکي از هنرستانهايي که در آن آموزش معماری صورت ميپذيرد ،مطالعوه را پویش موي بورد و نتوايد موورد انتظوار
پژوهش را استخراج ميکند .دستاوردهای کمي و کیفي پژوهش نشاندهنده آن است که آموزش معماری بر میزان خالقیت
و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلي تاثیر قابل توجهي دارد .مولفههای انعطافپذيری ،ابتکار ،ب ط و در
نهايت سیالیت به ترتیب از اهمیت ب یار زياد در اين میان برخوردارند و اين مقادير در نمونه شواهد ،در مقاي وه بوا موورد،
تغییر قابل توجهي را نشان ميدهد.
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 .1مقدمه
دانشآموزان همواره از دغدغههای م ووالن تعلیم و
تربیت در نظامهای آموزشي جوامع بودهاست .در سالیان
اخیر توجه به نظريههای يادگیری و توجه به الگوها و
روشهای آموزشي بیش از پیش مورد تأکید قرار
گرفتهاست .يکي از اين الگوها استفاده از هنر در آموزش
است ،برخي از کارشناسان بر اين باورند که آموزش
مطالب درسي گوناگون از طريق شیوههای هنری به
يادگیری بیشتر و خالقانه دانشآموزان کمک ميکند و
توانمندی دانشآموزان را در يادگیری و تفکرخالق
افزايش ميدهد و تأثیرگذارتر از آموزش به شیوه
معموا و غیر هنری محتوای درسي است.
در مطالعات مربوط به تفکر در دانشآموزان با انواع
تفکر (همگرا و واگرا) روبرو ميشويم .تفکر همگرا
فرآيندی است که نشان ميدهد دانشآموزان با تالش
برای دريافت مطالب آموزشي به دنباا تغییر در
تفاوتهای دانايي خود به شکلي منظم ه تند .اما تفکر
واگرا تفکری خارج از خط قرمز دان تنيهای معموا است.
گیلفورد ( )1999خالقیت را قدرت بیان ،انعطافپذيری و
توانايي ابتکارمعرفي ميکند در اين تعريف ابتکار از ويژگي
بههمريزی و بهوجود آوردن برخوردار است .اين
بههمريزی و به وجود آوردن فرآيندی نی ت که هر
ک ي توانايي آن را داشتهباشد ،مگر آن که از صفت
خالقیت به نیکي برخوردار باشد( .مهدوینژاد و رفالیان،
 ،1193صص  )11-21در تعريف ديگری آمده است که
خالقیت عبارت است از ظرفیت ديدن روابط جديد و پديد
آوردن انديشههای غیرمعموا و فاصله گرفتن از الگوی
سنتي تفکر است .شروين وکیلي ( )1179نشان داد،
همانگونه که در اين تعريف مال ظه ميکنیم باز خالقیت
ابزار دگرگوني ابعاد و عناصر نوين است .فرد خالق ک ي
است که روابط واجزای جديدی رابرای يکشرايط جديدتر
گیلفورد تحت عنوان تفکر واگرا و همگرا به تفکر خالق

تعداد پاسخهای مختلفي که آزمودني به يک سواا
ميدهد اشاره ميکند .در اين تعريف از خالقیت به عنوان
ابزاری برای ل م أله سخن به میان آمده است .بديهي
است که ل م أله کار همگان نی ت مگر آنکه فرد
قدرت تجزيه و تحلیل عناصر را دارا باشد .هر چه سطح
شناخت باالتر ميرود پیچیدگي اين فرآيند نیز افزون
ميگردد؛ همین فرآيند در صحنه آموزشهای هنری و
تولیدات بديع و يک ان آن نیز نمايان است .يعني در تولید
آثار بديع و يکتا هنری فرآيند ذهن بهگونهای بايد شکل
يابد که تولیدی که تصور آن محدث نشدهاست را ابداع
نمايد و به اينگونه خواننده ،بیننده و شنونده را به وجد
در آورده و زمینه استفهام و ادراک را در او بهوجود
آورد .اين است کار خالقیت در مجرای هنر ،که در یطه
تفکر واگرا خودنمايي ميکند.
اصالت به وسیله آزمون «عنوان داستان» گلیفورد
اندازهگیری ميشود .در اين آزمون داستاني کوتاه به
آزمونشونده گفته ميشود و از او خواسته ميشود تا
تمام عنوانهايي را که برای داستان مناسب تشخیص
ميدهد ،بگويد .يکي از اين داستانها ،داستان گیرافتادن
يک مبلغ مذهبي به دست آدمخوارهاست .در اين داستان
شاهزاده خانم قبیله آدمخوارها به مبلغ مذهبي
پیشنهاد ميدهد که با او ازدواج کند تا آزاد شود .مبلغ دو
راه بیشتر ندارد يا بايد ازدواج کند يا بمیرد .او از ازدواج
سر باز میزند و زنده زنده پخته ميشود.
 -1يکي از دانشآموزان برای داستان بال اين عنوانها را
گفته است :شک ت شاهزاده خانم  /خورده شدن به
وسیله و شيها  /شاهزاده خانم و مبلغ مذهبي.
 -2اما دانشآموز ديگری اين عنوانها را انتخاب کرده:
داستان ديگ/شام خوشمزه/خورش واعظ /جفتي بدتر
از مرگ /پاک ولي عجوا /جايزه داغ برای آزادی.
گلیفورد پاسخهای دانشآموز دوم را اصیلتر از
1

دانشآموز اوا ميداند.

ميپردازد( .آمابلي )1178 ،به نظر او تفکر همگرا همان

اين پژوهش به دنباا ج تجوگری همین معنا است.

استدالا يا تفکر منطقي است که به دنباا يک جواب صحیح

يعني ميخواهد دريابد که آيا آموزشهای مبتني بر هنر

است( .جوابهايي که از قبل به وسیله ديگران به اثبات

ميتوانند به همريزنده و متحواساز آموختههای

رسیده است ).در الي که تفکر واگرا يا تفکر خالق به

دانشآموزان باشند و زمینه الزم برای توسعه خالقیت و

راه لهای مختلف برای يک م اله توجه دارد.

پیشرفت تحصیلي را فراهم نمايند.
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با دستیابي به عنصر ساختي–کارکردی متصور ميشود.

سیالي در خالقیت نقشي کلیدی بر عهده دارد .سیالي به
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توجه به افزايش قابلیتهای يادگیری و پیشرفت تحصیلي

(مهدوینژاد و ديگران ،1193 ،صص  )122-111سیالیت يا

▪
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 -2پیشیجه موضوع

نظريهپردازان ارتباطي عقیده دارند که افکار خالق از پیوند

نظريه عصبشناختي را شايد بتوان يکي از جديدترين
ديدگاهها درباره خالقیت دان ت .در اين ديدگاه رابطه
خالقیت با مغز و امواج مغزی مورد بررسي قرار ميگیرد.
کارا پريبرم عصبشناس معتقد است که اگر روزی
بتوانیم با کالبدشناسي ساده مغز به تق یمبندی آن از
لحاظ ارتباط بخشهايش با خالقیت پي ببريم ،متوجه
خواهیم شد که بخشهای پیشین و پ ین در خالقیت نقش
دارند ،نه بخشهای راست و چپ .تحقیقات روی امواج
مغزی نیز نشان داده است بر

ب میزان خالقیت امواج

تغییر مييابند .چنانچه موقع استرا ت امواج آلفا کاهش
مييابد و زماني تا شخص مشغوا انجام کار خالق گردد
اين امواج افزايش پیدا ميکند (محمودی 1173،به نقل از
علیزاده .)1171
جنبههای ناهشیار انديشیدن است .فرويد ()1999
ميداند که در آن ذهن فرآيندهای ثانوی را کنار
معتقد بود که خالقیت در تعارضهای موجود در ذهن
ناخودآگاه فرد برميخیزد( .مهدوینژاد1171 ،ب،
صص )87-79بنابراين شخص همانطور که در رفع
نیازهای فیزيولوژيکي خود ميکوشد به کمک خالقیت
تالش ميکند تا تعارضهای موجود در ذهن ناخودآگاه را
مرتفع سازد .ديدگاه روانسنجي که در رشد و معرفي
خالقیت نقش بهسزايي دارد همان تحلیل عوامل و عناصر
خالقیت است که در قیقت ساختار بنیادی خالقیت را
بهگونهای قابل سنجش و علمي مطرح ميکند .گیلفورد از
بنیانگذاران اين ديدگاه است ،از نظر گیلفورد خالقیت به
عنوان يک مفهوم تحلیل عاملي به شکل جديدی از درک
خالقیت و تولید منتهي ميشود .از اين ديدگاه خالقیت،
معرف شبکههايي از استعدادهای نخ تین است؛ شبکههايي
صورت ميگیرد ،تغییر يابند.
از ديدگاه نظريهپردازان رفتارگرايي (ارتباطي)
خالقیت ارتباط يا پیوند بین افکار است .اين پیوند از
قانون"تازگي" در وضوح و "فراواني" پیروی ميکند ،مثالً
هرچه پیوند از صرا ت با تازگي و تکرار بیشتری
برخوردار باشد ،فرد خالقتر خواهد بود .بدين ترتیب

در روانشناختي خالقیت به عنوان فرآيند دوبارهسازی
ايدهها يا بازسازی گشتالتيها تعريف شده است .منظور از
گشتالت يعني ادراک کلي و سازمانيافته از يک چیز يا
پديده ،ادراک آهنگ مثاا خوبي از ادراک گشتالتي است.
ورتايمر معتقد بود خالقیت فرآيند تخريب يک گشتالت
برای دستیابي به گشتالت بهتر است .بنابراين روانشناسان
گشتالت ،به نقش گشتالتيها يا ادراک در خالقیت تأکید
داشتند .در قیقت آنها معتقد بودند که خالقیت نوعي
فرآيند ل م اله است و ل م اله نیز واب ته به ادراک
است ،به اين ترتیب خالقیت پديدهای کامالً شناختي و
ادراکي تصور ميشود .برطبق نظريه شناختي ،خالقیت و
ل م اله خالق به عنوان يک روش تازه در ل م ائل
جديد است،

ل م ائلي که شخص برای آن جواب

مشخص ندارد؛ يعني قبالً راه انجام آن را ياد گرفته است
2

(مهدوینژاد1171 ،ب ،صص.)87-79

شناختگرايان

معتقدند آموزش خالق زماني محقق ميگردد که معلم به
دانشآموز کمک کند تا در يادگیری مطالب تازه،
تجربههايي را که قبالً آموخته است را به موضوع جديد
منتقل نمايد.
ديدگاه روانشناسي اجتماعي – آمابیل (آمابلي) و
همکارانش ( )1977در مصا بههايي که با  123دانشمند
در  23رشته مختلف داشتهاند به اين نتیجه رسیدهاند که
عوامل محیطي در رشد خالقیت برتری دارند .آمابیل
ميگويد :اين يافتهها اهمیت اکولوژی را نشان ميدهد و
اينکه محیط عامل برج تهتری از م ائل فردی است .اين

79

بدين معنا نی ت که نیروی بیروني از شما ،مهمتر از خود
شماست .البته با عنايت به پیچیدگيهای بحث الزم به
توضیح است که ن رين امامي نائیني و

ام نقرهچي

( )1178در کتابِ خالقیت ،موضوع آفرينشگری و
نوآوری را به عنوان دو رکن اساسي درک خالقیت مطرح
1

مينمايند.

ان انگرايان ،خالقیت را تنها به امور خارقالعاده ن بت
نميدهند و معتقدند همه افراد ميتوانند از قوای خالق
خويش بهره بگیرند .آنها عقیده دارند که خالقیت نه تنها

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.6.3

که ممکن است بر

ب زمینهای که فعالیت خالق در آن

ديدگاه شناختي را روانشناسان گشتالتي تشکیل ميدهند.
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ميگذارد و به فرآيندهای ابتدايي رو ميکند ،به عالوه او

ديدگاه شناختي نکات جديدی را در بر دارد .متقدمان
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بر ميگیرد .چنان که راجرز در تعريف خالقیت ميگويد:

ولي موقعیت يک ان باشد ،صرفاً به معني آن است که

ظهور يک فرآورده ارتباطي نوظهور در علم که از يک سو

ارگانی م تغییر کردهاست .هدف اصلي نظريه هاا پي

از بيهمتايي فرد سرچشمه ميگیرد و از ديگر سو از

بردن به روابط موجود بین محرکها (متغیرهای

مواد ،رويدادها ،مردم يا اوضاع و ا واا زندگي .بر مبنای

درونداد) و پاسخها (برونداد) به منظور پیشبیني

نظريات ان انگرايان ،شرايط دروني خالقیت را نميتوان

برونداد ،با توجه به آگاهي از درونداد است .الگوی

تحمیل کرد ،همانگونه که نميتوان بذر کاشته شده را به

خالقانه برای تبلیغات و تاثیر و تاثر الگوی ارائه شده در

زور رشد داد.

محیط ،نمونهای از عنايت به تعمیم محرک در درک

در زمینه يادگیری نیز نظريههای گوناگوني وجود

موضوعات در یطه تفکر خالقانه مح وب ميشود .در

دارد .در اين پژوهش از نظريه کالرک لئونارد هاا

کل سه نوع متغیر در نظريه هاا وجود دارند-1 :

استفاده ميشود .وی در نظريه خود برای يادگیری اصولي

متغیرهای م تقل :اينها رويدادهای محرک ه تند که

را به کار ميگیرد .که به برخي از آنها اشاره ميشود-1 :

بهطور نظامدار به وسیله آزمايشگر دستکاری

س کردن محیط بیروني و رد محرک :تحريک بیروني

ميشوند -2 .متغیرهای رابط :اينها فرآيندهايي ه تند

ي) را راهاندازی ميکند که پس از

که تصور ميشود در درون ارگانی م رخ ميدهند ،اما

قطع تحريک محیطي تا لحظاتي ادامه مييابد .اين همان

م تقیماً قابل مشاهده نی تند -1 .متغیرهای واب ته :اينها

اس خوشايند و آرامشي است که از درک هنر اصل

جنبههايي از رفتارند که به وسیله آزمايشگر اندازهگیری

ي :اين اصل موضوع

ميشوند تا معلوم شود که متغیرهای م تقل موثر

پیچیدگي تحريک و دشواری پیشبیني رفتار را نشان

بودهاند يا نه (هرگنهان .)191،1181:بر اساس ادبیات

ميدهد .رفتار تابع محرکهای زيادی است که در هر

تخصصي موضوع ،نظريه تعمیم محرک با دخالت در

لحظه معین بر ارگانی م تأثیر ميگذارند .اين محرکهای

فرآيند ارتباط میان گوينده و شنونده پیام آموزشي به

فراوان و ردهای آنها با يکدگیر کنش متقابل ميکنند و

عنوان زمینهای برای رشد خالقیت مخاطب عمل ميکند.

يک تکانه عصبيآور (
ا

ميشود -2 .کنش متقابل تکانههای

ترکیب آنها رفتار را تعیین ميکند -1 .رفتار ناآموخته:
ارگانی م سل له مراتبي از پاسخها را به صورت بالقوه در
خود دارد و زماني که نیاز ايجاد ميشود فعاا ميگردند.
(سیرت و المیمن  )1171سل له مراتب به اين معني است

1

فرآيند شرطيسازی کالسیک موضوعي قابل توجه در
9

نظريه تعمیم محرک است.

 -3روش شجیسی پژوهشی

دوم رخ ميدهد .اگر الگوی دوم نیز نیاز را برطرف نکرد،

در شکوفايي خالقیت و س زيباييشناسي کودکان ايران"

الگوی سوم؛ و به اين ترتیب ادامه مييابد تا نیاز برطرف

انجام داده است که به آن اشاره مختصر ميشود :نقاشي

گردد .اگر در نهايت هیچ کدام از الگوهای فطری

بیانکننده ا

اسات و شخصیت کودکان است و باعث

نتوان تند نیاز را برطرف کنند ،ارگانی م ناچار خواهد بود

پرورش خالقیت آنها ميشود و تعادا فکری و رو ي به

يک الگوی پاسخي تازه ياد بگیرد .بنابراين طبق نظر هاا،

آنها ميدهد .از طرف ديگر تجزيه و تحلیل اين نقاشيها

يادگیری زماني اتفاق ميافتد که مکانی مهای عصبي ذاتي

برای والدين و مربیان امکان شناخت کودکان و کمبودهای

و پاسخهای واب ته به آنها نتوانند نیاز ارگانی م را کاهش

ا تمالي او را فراهم ميکند .کودک در هنگام خطخطي

دهند.

کردن و نقاشي بر روی زمین ،بهگونهای روند خالقیت

اين اصل نشان ميدهد که يادگیری انجام شده در

اولیه را بروز ميدهد .نقاشي ،ترکیببندیهای زيبا ،نگاه نو

موقعیتهای مشابه به موقعیت يادگیری تازه تعمیم

و جديد به ه تي ،کشف تصاوير ذهن و ارتباط با طبیعت

مييابد .اصوالً اين نظريه ميگويد رفتار ،قانونمند و

پیرامون را دنباا ميکند؛ بنابراين به کودک امکان ميدهد

پیشبینيپذير است .هاا معتقد بود که اگر ارگانیزمي را

تا مقدمات خالقیت را تجربه کند .خالقیت و توانايي درک

در فرصتهای مختلف در موقعیت يک اني قرار دهیم ،هر

زيبايي نعمت ارزشمندی است که در صورت شکوفايي

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.6.3

که اگر الگوی پاسخي اوا نتواند نیاز را برطرف کند ،الگوی

قادری ( )1178پژوهشي را تحت عنوان "تأثیر نقاشي

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2022-05-16

نقش جهان /دورهی سوم /شماره1

83

دستاوردها بلکه فعالیتها ،فرآيندها و نگرشها را هم در

بار به صورت يک اني پاسخ خواهد داد؛ و اگر پاسخ متفاوت

▪

آموزش طرا يمحور و نقش آن در موفقیتهای علمي هنرجويان معماری

ميتواند زندگاني يک فرد را متحوا ساخته و بهبود

در زمینه آموزش اشاره کرد .پژوهشگران خالقیت ،عالوه

بخشد .در اين میان هنر و به خصوص نقاشي در ايجاد و

بر نقاشي و تئاتر ،از هنر موسیقي نیز ياد کرده و بر نقش

شکوفايي آن نقش مهمي را ايفا ميکند .نقاشي ميتواند در

آن در ارتقای خالقیت افراد تأکید ورزيدهاند.

بارور نمودن اين دو عامل (خالقیت و س زيباييشناسي)
7

در سنین پايه يعني دوران کودکي تأثیرگذار باشد.

فرضیههای پژوهش عبارتند از )1 :در ايران ،نقاشي
کودکان از سوی جامعه جدی گرفته نميشود.

هدف اصلي اين پژوهش ،شناسايي تأثیر ارائه موسیقي
بر خالقیت نوشتاری دانشآموزان دوره راهنمايي است و
از آنجا که نمونهگیری کامالً تصادفي نبوده ،از طرح شبه
آزمايشي و استفاده از دو گروه آزمايشي و کنترا همراه

 )2نقاشي به کودکان امکان ميدهد تا از طريق

با اجرای پیشآزمون و پسآزمون استفاده شده است.

بهکارگیری مواد ،رنگها ،فرمها ،و روابط بین آنها

ابزار مورد استفاده شامل فهرست خالقیت نوشتاری

خالقیت را تجربه کنند.

محقق و دو ب ته موسیقايي موتزارت بوده است.

 )1ابزارها و تکنیکهای نقاشي به روند شکوفايي
خالقیت کودکان کمک ميکنند.

در نهايت فرضیه اولیه پژوهش مبني بر تاثیر ارائه
موسیقي بر خالقیت نوشتاری دانشآموزان ،تأيید شد و

به اين نتیجه رسیده است که مطالعه و بررسي نقاشي

موسیقيآموخته و موسیقينیاموخته (علیزاده)1171 ،

کودکان و مراجعه به تحقیقات صورت گرفته در زمینه

آمده است که :پديدههای يادگیری همواره مورد توجه

نقاشي کودکان موئد اين امر ه تند که نقاشي در

جوامع بشری بهويژه پژوهشگران و روانشناسان بوده

شکوفايي خالقیت و س زيباييشناسي کودکان به صورت

است .از ديرباز فیل وفان و جامعهشناسان ،آموزش و

عام تأثیرگذار است .همچنین تحقیقات میداني روی گروه

پرورش را يکي از بنیادیترين عوامل رشد اجتماعي و

انتخابي از کودکان ايران و برگزاری آزمونهای نقاشي،

فرهنگي دان ته و معتقدند که بودن يک نظام آموزشي و

سنجش خالقیت و س زيباييشناسي ،ثابت ميکنند که

تربیتي اثربخش و کارآمد نميتوان انتظار هیچگونه

خالقیت و

س زيباييشناسي کودکان ايران پس از

7

پیشرفتي را داشت.

"اثر بخشي ارايه

روانشناسان به جنبههای کاربردی نظريهها توجه نموده و

موسیقي بر خالقیت نوشتاری دانشآموزان پايه دوم

نظريههای آموزشي را بجای نظريههای يادگیری بهکار

راهنمايي را میان دختران بینا و نابینا" بررسي کرده است:

بردهاند؛ زيرا معتقدند هر نظريهای که بتواند در تج م و

اگر به م اله خالقیت از منظری آموزشي نگري ته

تبلور مواد آموزشي و آموختن درس به شاگردان مفید

شود ،ممکن است از اين ديد خالقیت يکي از اساسيترين

باشد ،در نهايت به افزايش اثربخشي و کارآمدی سازمان

م ائل آموزشي جهان اضر بهشمار رود .در اين راستا

آموزش و آموختن درس به شاگردان ياری ميرساند.

ب یاری از جوامع بر آن شدهاند که به بازنگری اساسي

يکي از الگوها و نظريههای آموزشي ،استفاده از موسیقي

نظام آموزشي از پیشدب تان تا دانشگاه پرداخته و

در امر آموزش و بهکارگیری آن در سازمانهای

آموزش با نقش سازشي و سنتي خود را به نقش زايشي و

آموزشي بهمنظور رسیدن به رشد عقالني و در نهايت

خالق تغییر دهند .يکي از پیشنهادهای مشترک ب یاری از

امر ايجاد خالقیت و نوآوری محصولي است؛ که با

نظريهپردازان خالقیت جهت آموزش خالقیت انجام

برنامهريزی دقیق و

ابشده و بهرهگیری مناسب و

کارهای هنری است .استفاده از شیوههای متنوع هنری،

صحیح از موسیقي و آموزش آن ميتوان محیطي مناسب

مانند شعر ،موسیقي ،نقاشي و تئاتر در الگوهای تدريس از

برای خلق استعدادها فراهم نمود .بررسي و مقاي ه

ديرباز در میان اقوام گوناگون متداوا بوده است؛ از جمله

خالقیت بر روی  9دانشآموز پايه سوم دبیرستان و اوا

ميتوان به هنر موسیقي و استفاده از اين هنر تأثیرگذار

راهنمايي انجام شده است.

افزايش يافته است.

نلو ()1178

81
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آموزش و آشنايي بیشتر با نقاشي ،به میزان قابل توجهي

از نیمه دوم قرن بی تم بهويژه از ساا 1973

قدمي

آزمون ،پرسشنامه و مصا به است .پژوهشگر در نهايت

پژوهش بررسي مقاي های خالقیت دانشآموزان دختر
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کتابخانهای ،مقاي های ،نقد و استشهاد ،تحقیقات میداني،

خالقیت نوشتاری دانشآموزان بینا و نابینا ،رد شد 8.در
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روشهای جمعآوری اطالعات در پژوهش ،روش

فرضیه دوم يعني متفاوت بودن تأثیر ارائه موسیقي بر

▪ Designing based Education and its role in Success of Architecture Students

جامعه مورد بررسي دانشآموزان دختر پايه اوا
آموزش طرا يمحور و نقش آن در موفقیتهای علمي هنرجويان معماری

راهنمايي و سوم هنرستان موسیقي و همچنین
که از روش – مقاي های و آزمون خالقیت تورنس ()1981
برای سنجش آنها استفاده شد .فرضیه اصلي اين
پژوهش ،وجود تفاوت در میانگین خالقیت دانشآموزان
موسیقي آموخته و موسیقي نیاموخته بوده است و در
فرضیههای فرعي میانگین نمرات سیالي ،انعطافپذيری،
سهولت و ترکیب ،عنوان ب ط خالقیت و خالقیت و خرده

و چهارم تأيید شدهاند.
 )1بین نمرات خالقیت کودکاني که از روش باز آموزش
نقاشي ،آموزش داده شدهاند در مقاي ه با کودکاني
که با استفاده از روش متداوا آموزش نقاشي،
آموزش داده شدهاند ،در آزمون نوبت دوم تفاوت
معنيداری وجود دارد.
 )2بین نمرات خالقیت کودکاني که با استفاده از روش باز
نقاشي آموزش داده شدهاند در آزمون نوبت اوا و

آزمون ،مورد آزمون قرار گرفت.
سیف ( )1181پژوهش را با عنوان بررسي تأثیر
آموزش نقاشي به روش باز در پرورش خالقیت کودکان

مقاي ه آن با آزمون نوبت دوم تفاوت معنيداری
وجود دارد.

ده ساله ذکور مناطق  7و  19شهر تهران انجام داد .از يک

 )1بین نمرات خالقیت کودکاني که با استفاده از روش

ديدگاه کلي محیط يادگیری اعم از خانه ،مدرسه و اجتماع،

متداوا آموزش نقاشي ،آموزش داده شدهاند در

به ما تفکر همگرا يا خالق را آموزش ميدهند و به ما ياد

آزمون نوبت اوا و مقاي ه آن با آزمون نوبت دوم

ميدهند که فقط به يک طريق و به يک راه ل از قبل

تفاوت معنيداری وجود دارد.

تعیین شده نظر داشته باشیم .در ب یاری از مراکز و

 )1بین نمرات خالقیت کودکاني که با استفاده روش باز

مدارس چنین روشي وجود دارد و به کودکان از همان

آموزش نقاشي ،آموزش داده شدهاند در آزمون

سااهای ابتدايي و پیش از دب تان عادت داده ميشود که

نوبت اوا و مقاي ه با آزمون نوبت دوم تفاوت

الگويي نقاشي کنند و الگويي فکر کنند چنین است که

معنيداری وجود دارد.

کودکانمان در نقاشي کشیدن نیاز به انديشیدن را به
اس نميکنند .در مؤس ات و مراکز

نادری ( )1187پژوهشي را تحت عنوان بررسي تأثیر

آموزشي ،مربیان هنر عليرغم میل باطني خود ،که

هنر در افزايش خالقیت دانشآموزان پايه سوم ابتدايي

پرورش نوآوری و خالقیت در فراگیران است 9،نادان ته و

نا یه يک شهرستان اراک انجام داد .هدف کلي پژوهش او،

بعضاً ناخواسته ،از روشهايي در آموزش هنر و نقاشي

يافتن تاثیر آموزش درس هنر بر روند رشد خالقیت در

استفاده ميکنند که مانع رشد و پرورش خالقیت در

میان دانشآموزان مدارس ابتدايي دخترانه و پ رانه (پايه

فراگیران ميگردند .يکي از داليل عمده اين م أله ب یار

سوم) بود .اين پژوهش با استفاده از روش نیمهتجربي

مهم را ميتوان کمبود تحقیقات علمي ،در مورد روشهای

انجام شده است .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان

آموزش هنری و تأثیر آن بر پرورش خالقیت کودکان ،که

دختر و پ ر کالسهای سوم ابتدايي مدارس شهری

م أله اصلي تحقیق اضر را تشکیل ميدهد دان ت.

آموزش و پرورش نا یه يک شهرستان اراک در ساا

روشي ديگر ا

هنر و خالقیت وجود دارد ،بررسي آموزش نقاشي به

همچنین ابزار جمعآوری اطالعات ،ت ت تفکر خالق تورنس

روش باز و تأثیری که اين روش بر پرورش خالقیت

(فرم تصويری )Aو فرم تنظیمي ويژه اطالعات فردی

از آنجا که در آموزش هنری ،پیوندی ناگ

کودکان دارد ،هدف اصلي تحقیق

اضر را تشکیل

خانوادگي دانشآموزان بوده است.

ميدهند 13.روش پژوهش اضر ،روش تجربي است که

نتايد نشان داد که به طور کلي متغیر هنر در افزايش

در آن مقاي ه يک گروه آزمايش و يک گروه گواه انجام

خالقیت دانشآموزان دختر و پ ر تأثیر مثبت داشته است،

گرفته و از نمونهگیری تصادفي و آزمودن سنجش

بنابراين جن یت در میانگین نمره خالقیت آزمودنيها

خالقیت تورنس و آزمون هوش ريون استفاده شده است.

تأثیر چنداني نداشته است.

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.6.3

تني میان

تحصیلي  89-87در دو گروه آزمايش و کنترا بوده است،
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دانشآموزان سوم دبیرستان منطقه سه تهران ،ه تند،

از چهار فرضیه زير فرضیه سوم رد و فرضیههای اوا ،دوم

▪

آموزش طرا يمحور و نقش آن در موفقیتهای علمي هنرجويان معماری

 -2-4سئوالهی تحقیق
-1

آيا استفاده از هنر در آموزش باعث افزايش خالقیت
دانشآموزان ميگردد؟

-2

آيا استفاده از هنر در آموزش باعث افزايش پیشرفت
تحصیلي ميگردد؟

-1

آيا میزان تأثیرگذاری آموزش مبتني بر شیوه هنری
بر افزايش خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان
يک ان است؟

شکل  -1تاثیر ديدگاه طرا يمبنا در ارتقای سیالیت ذهن فراگیران
معماری و خالقیت ايشان( .منبع – http://designbuildsource.com.au
)38-31-2311

البته الزم به ذکر است که آنچه در ادبیات تخصصي و
مفاهیم کلیدی موضوع درباره نوآوری و خالقیت گفته
شده ،نمونهای از توجه يه اين مهم مح وب ميشوند که

-1

آيا تغییرات نمره خالقیت هنری و نمره پیشرفت
تحصیلي دانشآموزان در آموزش به شیوه هنری و
غیر هنری دارای همب تگي است؟

-3-4تعیین متغیرهی تحقیق
متغیرهی

مستقل :روشهای تدريس به دو ق م

توجهي نیز با يکديگر دارند .از اينرو ميتوان اينچنین

ابزار هنری و تدريس بدون استفاده از ابزار هنری

نتیجهگیری کرد که بر اساس رويکرد انتخاب شده در

ميباشند.

پژوهش ،نوآوری به معنای در نظر گرفتن توام چندين

تعرنف لیمییتی :در اينجا منظور از روش تدريس با

قدمي

اين دو مفهوم عليرغم شباهتهای زياد ،تفاوتهای قابل

طبقهبندی ميشوند که عبارت از تدريس با استفاده از

بودن ،و مناسب بودن ،خواهد بود.

صوتي -تصويری يعني پوستر ،فیلم ،پاورپوينت و نقاشي در
ارائه مطالب درس تاريخ است.
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کیوان جعفرینژاد و رضا کبیریزاد ( )1179در کتابِ
خالقیت موسیقي ،نشان ميدهند که باي تي خالقیت در
هنر ،آموزش هنر و افزايش خالقیت هنری نوآموزان به
کار گرفته شود .مطالعات ايشان نشان داد که چگونه
خالقیت و هنر بصورت کلي ،و خالقیت و موسیقي بصورت
خاص با يکديگر در ارتباطند.

 -4فرآنجد ایرا پژوهش
 -1-4اهداف تحقیق
هدف کمی :بررسي تأثیر آموزش به شیوه هنری بر
میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دوره
متوسطه

متغیرهی وابسته :خالقیت و پیشرفت تحصیلي
-4-4تعرنف نظر و لیمی متغیرهی
تعرنف لیمییتی خالقی

 :در اينجا میزان نمرهای

است که دو گروه آزمايش وکنترا ،از آزمونهای فرم A

و  Bخالقیت تورنس ک ب ميکنند.
تعرنف لیمییتی پیشرف

تحصیمی :در اينجا میزان

تفاوت و افزايش نمره درس تاريخ در دو گروه آزمايش
و کنترا است.
 -5-4چگونگی انجیم پژوهش
اين پژوهش شبه آزمايشي است ،که در آن از دو
ابزار برای جمعآوری اطالعات بهرهگیری ميشود .اولین

آموزش با ابزار هنری و غیر هنری بر میزان خالقیت

ده درس تاريخ به دو شیوه هنری و غیر هنری به

دانشآموزان پايه سوم متوسطه  -2مقاي ه و بررسي

دانشآموزان گروه آزمايش و کنترا تدريس ميشود.

تأثیر شیوه آموزش با ابزار هنری و غیر هنری بر میزان

سپس از دانشآموزان خواسته ميشود آموختههای خود

پیشرفت تحصیلي دانشآموزان پايه سوم متوسطه در

را در قالب نقاشي به تصوير درآورند به عالوه از آنها

درس تاريخ  -1بررسي میزان همب تگي بین نمرات

آزمون درسي نیز به عمل خواهد آمد .از طرف ديگر اين

هنری و بدون استفاده از آن.

دو گروه قبل از انجام آموزش از طريق آزمون فرم A

خالقیت تورنس مورد ارزيابي قرار ميگیرند و پس از

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.6.3

اهداف یزئی -1 :مقاي ه و بررسي تأثیر شیوه

ابزار آزمون درسي است .در اين مر له در مدت دو ماه،

پیشرفت تحصیلي و خالقیت در آموزش با استفاده از ابزار

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2022-05-16

موضوع پیچیده و دشوار ،مانند مطلوب بودن ،ممکن
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مورد آنها اجرا ميشود .در اين پژوهش متغیرهای

ميشود.

دانش پايه و معدا درسي و وضعیت اقتصادی ،اجتماعي و

جدوا  -1تعامل آموزش خالقانه معماری با موفقیت تحصیلي (ماخذ:
نگارنده)

فرهنگي دانشآموزان به عنوان متغیرهای کنترا مورد
آزمون قرار ميگیرند.
جامعه اين پژوهش دانشآموزان ساا سوم متوسطه
مدارس پ رانه شهر تهران ميباشند .در انتخاب نمونه به
شیوه ذيل عمل خواهد شد:
ابتدا از بین مناطق جنوبي تهران (19تا  )22به روش
تصادفي يک منطقه انتخاب و سپس با هماهنگي منطقه
آموزشي به روش تصادفي از لی ت اسامي دبیران درس
جغرافیا که در دو مدرسه راهنمايي پ رانه تدريس
ميکنند يک دبیر انتخاب و دو مدرسهای که فرد مذکور
به تدريس اشتغاا دارد به عنوان نمونه انتخاب ميشوند.
سپس در هر يک از دو مدرسه نمونه از میان کالسهای
اوا راهنمايي يک کالس به روش تصادفي انتخاب ميشود.
بنابراين دانشآموزان يک کالس به عنوان گروه آزمايشي
و کالس ديگر در مدرسهای ديگر به عنوان گروه گواه
انتخاب ميشوند .الزم به تاکید است که دبیر درس تاريخ
برای هر دو کالس يک نفر ميباشد که به دو شیوه ذيل
عمل مينمايد:
کالس گروه آزمینشی :در اين کالس معلم ده درس
تاريخ را در مدت دو ماه با استفاده از ابزار هنری چون
فیلم ،نقاشي ،پاورپوينت و پوستر ارائه مينمايد و از
دانشآموزان ميخواهد برای درسهای ارائه شده
کارهای عملي چون نقشهکشي ،نقاشي و ...ارائه نمايند.
کالس گروه گواه :در اين کالس معلم ده درس تاريخ

آموزش متعارف

آموزش طرا يمبنا

متنمحور

طرحمحور

محصوامحور

فرآيندمحور
تربیت معمار

آموزش معماری

رويکرد تعاملي

 -6-4روند ایرا پژوهش
مرا ل انجام کار عبارت است از:
 -1انتخاب يک منطقه آموزشي به شیوه تصادفي از بین مناطق
جنوبي تهران ( 19تا )22
 -2مراجعه به منطقه آموزشي مذکور و اخذ اسامي دبیران
درس جغرافیا که در دو مدرسه پ رانه راهنمايي به تدريس
مشغولند.
 -1انتخاب يک دبیر به شیوه تصادفي از میان لی ت دبیران بند
 2و تعیین دو مدرسه و از هر مدرسه يک کالس به شیوه
تصادفي.
 -1يک کالس به عنوان گروه آزمايشي و کالس ديگر در
مدرسه ديگر به عنوان گروه گواه خواهند بود.
 -9انجام پیش آزمون در خصوص ده درس تاريخ و همچنین
بررسي معدا ساا قبل دانشآموزان.
 -7انجام آزمون خالقیت (فرم  )Aدر هر دو گروه گواه و
آزمايش.
 -8شروع آموزش در گروه آزمايشي با استفاده از ابزارها و
شیوههای هنری و در گروه گواه به روش سخنراني توسط
يک معلم و ارائه ده درس در طوا دو ماه.
 -7انجام آزمون خالقیت (فرم  )Bروی هر دو گروه
دانشآموزان و آزمون پیشرفت تحصیلي.
 -9انجام تحلیل دادههای به دست آمده.
 -13تدوين گزارش نهايي و ارائه پیشنهادات.

منظور کنترا دانش پايه دانشآموزان پیش آزمون

خالقیت تورنس است .آزمونهای خالقیت تورنس شامل

مرتبط با ده درس تاريخ که معلم در صدد تدريس آنها

چهار مجموعه آزمون ه تند .راهنمای نرمهای فني

است انجام ميگردد .همچنین معدا پايه تحصیلي ساا

(تورنس  ،)1981دادههای معتبر و روايي فراهم نمود که

قبل دانشآموزان در دو گروه کنترا ميشود .همچنین

بیش از  1933مطالعه در مورد آزمون مذکور به دست

قبل از شروع آموزش از کلیه دانشآموزان آزمون

آمده است .دامنه ضرايب اعتبار بین نمرهگذاران در

از دانشآموزان خواسته نميشود .قبل از ارائه آموزش به

خالقیت تورنس (فرم  )Aبه عمل ميآيد.

دود  %93تا  %99است و دامنه اکثريت ضرايب اعتبار

پس از انجام آموزش در هر دو گروه ،آزمون

بازآزمايي بین  %73تا  %73است - .ابزار ديگر ،آزمون

خالقیت به عمل آمده و آزمون کالسي درس تاريخ در

معلمساخته است که برای ارزيابي پیشرفت تحصیلي در

ده درس مذکور انجام شده و نمره پیشرفت تحصیلي و

درس تاريخ استفاده ميشود.

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.6.3

را به شیوه سخنراني ارائه مينمايد و هیچگونه کار عملي

 -7-4ابزارهی مجیسب برا ییعآور اطاللیت
يکي از ابزارهای مورد استفاده آزمونهای فرم  Aو B

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2022-05-16
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 -8-4شیوههی تحمیل اطاللیت
برای تحلیل اطالعات در اين پژوهش با توجه به
ابزارهای تحقیق از آزمون  Tبرای دو گروه م تقل
استفاده ميشود و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS

تحلیل نهايي انجام خواهد شد.

 -5آنیلیز و تحمیل نتینج کیی – کیفی

همب تگي با خالقیت

0.55

0.76

آزمون معناداری

0.001

0.000

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.6.3

تعامل اين دو مفهوم به ظاهر م تقل ،بخشهای پیدا
و پنهاني دارد که با آزمونهای تکمیلي ميتوان به کیفیت
آنها پي برد .ميتوان توضیح ديگری را نیز ارائه کرد که
بر اساس آن ممکن است در نمرات داده شده در دو
کالس ،نوعي هماهنگي ايجاد شده باشد؛ نوعي کالیبراسیون
که معلمان در ايجاد هماهنگي در کالسهای درسي انجام
ميدهند .با عنايت به اين توضیح ميتوان رابطه تاثیر
آموزش هنر بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلي
دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلي را توضیح داد.

قدمي

نیرات کالس

شیهد

مورد
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جدوا  -2عنوان جدوا مقاي ه تطبیقي میزان همب تگي خالقیت و
پیشرفت تحصیلي دانشآموزان (ماخذ :نگارنده)
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مقاي ه پیشرفت مولفههای مربوط به خالقیت همراه
با پیشرفت تحصیلي ،بخش ديگری از پرسشهای پژوهش
را هدف قرار ميدهد .پس از پايان آزمون تورنس ،از
استاد درس خواسته شد تا در امتحاني تواناييهای ک ب
شده توسط دانشآموزان را در درس تاريخ ارزيابي
نمايد تا مشخص شود که تا چه اندازه پیشرفت تحصیلي را
ميتوان در اين دانشآموزان مشاهده نمود .در جدوا
مربوط به مقاي ه نمره درس تاريخ در کالس شاهد و
کالس مورد ،ميتوان اين مهم را مشاهده نمود.
دستاوردهای کمي و کیفي پژوهش نشاندهنده آن
است که ميتوان نوعي رابطه میان پیشرفت تحصیلي
دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلي ،میزان خالقیت
آنها مشاهده نمود؛ اين مهم با مراجعه به نتايد نمونه
شاهد بهدست ميآيد .در اين نمونه ،خالقیت محاسبه
شده با آزمون تورنس به شکلهای متنوعي تحلیل
ميشود و مطالعات مربوط نشاندهنده اين رابطه
ميباشند .نزديک بودن نمرات معدا به دست آمده در
دو کالس گواه اين مطلب است که در نگاه کلي تغییر
مح وسي در پیشرفت تحصیلي دانشآموزان مشاهده
نشده است .البته نبايد از نظر دور داشت که عدد 3.31
در نمره معدلي  19نیز قابل صرفنظر نميباشد.

در جدوا محاسبه میزان همب تگي نمرات کالس
دانشآموزان در درس تاريخ و میزان خالقیت ايشان که با
عنوان جدوا مقاي ه تطبیقي میزان همب تگي خالقیت و
پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلي
آمده ،اين نکته با شیوهای جالب به نمايش گذاشته شده
است .اين جدوا ،تاثیر آموزش هنر بر میزان خالقیت و
پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلي را
بهخوبي نشان ميدهد.
مروری بر جدوا مقاي ه تطبیقي پیشرفت مولفه
ابتکار در دو کالس مورد و شاهد نشان ميدهد که کالس
مورد در مقاي ه با کالس شاهد از شرايط قابل توجهي
برخوردار است .در جدوا مربوط به محاسبه برآيند
پیشرفت مولفههای مربوط به خالقیت در کالس شاهد و
کالس مورد ،نکات قابل توجهي مشاهده ميشوند.
بیشترين پیشرفت در مولفههای مربوط به خالقیت،
مربوط به مولفه انعطافپذيری است .مولفه
انعطافپذيری در کالس شاهد  777وا د و در کالس
مورد  1177وا د پیشرفت را نشان ميدهد .به عبارت
ديگر در اثر انجام آزمون و نتیجههای ا تمالي از موقعیت،
در آزمون دوم تي کالس شاهد(کالسي که هیچ تغییری
نیافته) هم مشخصاتي از پیشرفت را نشان ميدهد .میزان
موفقیت روشهای هنری  117وا د را نشان ميدهد.
پیشرفت مولفههای مربوط به خالقیت بعد از
انعطافپذيری ،در زمینه ب ط مشاهده ميشود .در اين
وزه نیز کالس شاهد پیشرفت قابل توجهي داشته ،که
خود نیازمند عنايت ويژه است .اين پیشرفت در کالس
شاهد  191و در کالس مورد  197را نشان ميدهد .فاصله
میان دو نمونه ارزيابي شده در مولفه ب ط 11 ،وا د
است که در جايگاه خود پیشرفت قابل توجهي ميباشد.
مولفه ابتکار در تحلیل پیشرفت مولفههای مربوط به
خالقیت از جايگاه ويژهای برخوردار است .نکته قابل توجه
آن است که پیشرفت اين مولفه در کالس شاهد  99وا د،
و در کالس مورد  139وا د است .اين تفاوت پیشرفت،
نکته قابل توجهي را به نمايش ميگذارد؛ مطالعات
صورتگرفته نشاندهنده آن است که پیشرفت ن بي
کالس مورد ن بت به شاهد 211 ،وا د است .اين عدد با
عنايت به کوچک بودن مقیاس ،ب یار قابل توجه مينمايد.
مولفه سیالیت در تحلیل پیشرفت مولفههای مربوط
به خالقیت ،شرايط متفاوتي را به نمايش ميگذارد .مولفه
سیالیت در ترسیم کیفیت تحوا مفهوم خالقیت در فرآيند
از جايگاه ويژهای برخوردار است .پیشرفت مولفه سیالیت
در کالس شاهد  71وا د ،و در کالس مورد  99وا د
بوده است .از اينرو ميتوان اينچنین نتیجهگیری کرد که
پیشرفت ن بي کالس مورد ن بت به شاهد  -9وا د
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ميباشد .پیشرفت منفي موضوعي ب یار قابل توجه و
تاملبرانگیز را نمايان ميسازد که نظريههای متداوا،

جدوا  -1محاسبه برآيند پیشرفت مولفههای مربوط به خالقیت در کالس شاهد و کالس مورد (ماخذ :نگارنده)
B
پیشرف
A
پیشرف
تفیضل و موفقی کسب شده در آزمون
برآنجد پیشرف مولفههی در شیهد و مورد
کالس مورد
کالس شیهد
ابتکار
214
309
95
انعطافپذيری
318
1186
868
ب ط
44
398
354
سیالیت
-5
59
64

مطالعه جدوا درصد پیشرفت مولفههای مربوط به
خالقیت در کالس شاهد و کالس مورد ،بخشهای پیدا و
پنهان موضوع را به نمايش ميگذارند .بر اساس اين

دادههای مربوط ميتوان با عنايت به درصدهای ارائه
شده ،پیشرفت ن بي هر يک از مولفهها را در مقاي ه با
ديگر مولفهها مورد تحلیل قرار داد.

جدوا  -1جدوا درصد پیشرفت مولفههای مربوط به خالقیت در کالس شاهد و کالس مورد (ماخذ :نگارنده)
B
درصد پیشرف
A
درصد پیشرف
درصد تفیضل و موفقی کسب شده در آزمون
درصد پیشرف مولفههی در شیهد و مورد
کالس مورد
کالس شیهد
ابتکار
8.92
12.88
3.96
انعطافپذيری
13.25
49.42
36.17
ب ط
1.83
16.58
14.75
سیالیت
-0.21
2.46
2.67

مولفه انعطافپذيری باالترين درصد پیشرفت را نشان
ميدهد 11/29 .درصد پیشرفت ،عدد ب یار باال و قابل
توجهي است .مقاي ه  19/12درصد پیشرفت در نمونه
کالس مورد ،و  17/18درصد پیشرفت در نمونه کالس
شاهد ،نشاندهنده اين مفهوم است .بعد از مولفه
انعطافپذيری ،مولفه ابتکار در رتبه بعدی قرار دارد .به
عبارت ديگر  1/97درصد پیشرفت در نمونه کالس شاهد
در کنار  12/77درصد پیشرفت در نمونه کالس مورد،
ب یار چشمگیر و قابل توجه است .مولفه ب ط در رتبه
بعدی قرار دارد که با نمايش  1/71درصد پیشرفت ،عدد
ناچیزی را نشان ميدهد .مقاي ه  17/97درصد پیشرفت
در نمونه کالس شاهد در کنار  11/89درصد پیشرفت در
نمونه کالس مورد ،مويد اين مطلب است.

نظريههای موجود پیشبیني ميکنند .البته الزم به ذکر
است که عدد به قدری کوچک است که نميتواند معنای
م تقلي را به ذهن متبادر سازد .البته با عنايت به کوچک
بودن عددهای محاسبه شده در درصد پیشرفت در
نمونه کالس شاهد و در نمونه کالس مورد ،ميتوان اين
عددها را نیز ناچیز ارزيابي کرد.

نمودار  -2نمودار مربوط به پیشرفت ن بي مولفههای چهارگانه مربوط به
خالقیت (ماخذ :نگارنده)

اين مهم در نمودار مقاي ه پیشرفت مولفههای
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توانايي الزم برای پاسخگويي به آن را ندارند.

مربوط به خالقیت در کالس شاهد و کالس مورد
بهوضوح ديده ميشود .در نمودار مربوط به پیشرفت
ن بي مولفههای چهارگانه مربوط به خالقیت را نیز
شاهد و کالس مورد (ماخذ :نگارنده)

مولفه سیالیت چهرهای متفاوت دارد .مطالعات
صورتگرفته نشاندهنده آن است که تاثیر هنر بر مولفه
سیالیت ،معنای خاصي را نشان نداده است .بهگونهای که
 2/78درصد پیشرفت در نمونه کالس شاهد در کنار
 2/17درصد پیشرفت در نمونه کالس مورد ،تاملبرانگیز
است .کارکرد منفي  3/21برخالف انتظاری است که

ايجاد شده ،اما اين تمايز شگفتانگیز نمينمايد .از سوی
ديگر با عنايت به اهمیت خالقیت و مبا ث مربوط آن،
همین پیشرفت کلي نیز قابل توجه است .نمايش  11/77به
عنوان متوسط پیشرفت ملموس کالس مورد در مقاي ه
با شاهد بصورت کلي بیانگر تاثیر قابل توجه آموزش هنر
بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دوره
متوسطه تحصیلي است.
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نمودار  -1نمودار مقاي ه پیشرفت مولفههای مربوط به خالقیت در کالس

ميتوان مشاهده نمود .هرچند بین اين دو نمونه تمايز
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به نقل از)2012-03-01( )http://thinktunk.blogfa.com/post-18.aspx( :
جهت ک ب اطالعات کاملتر مراجعه شود به کتابِ خالقیت نوشته مح ن برزگرخلیلي (.)1178
مراجعه شود به کتابِ مايکل سیرت ،و جین المیمن ( )1171با نامِ مديريت خالقیت.
الگوی شرطي سازی کالسیک ()Classical Conditioning
به نقل از.)2012-02-29( )http://psy121.blogfa.com/post-17.aspx( :
مراجعه شود به کتابِ مايکل سیرت ،و جین المیمن ( )1171با نامِ مديريت خالقیت.
البته با عنايت به پیچیدگيهای بحث الزم به توضیح است که ن رين امامي نائیني و ام نقرهچي ( )1178نیز به شکلي ديگر اين
مطلب را توصیف ميکنند.
پژوهش ديگری با عنوان «تاثیر موسیقي موتزارت بر روی رشد فکری و خالقیت کودکان» منتشر شده است که در آن اين مفهوم
بهدقت تحلیل شده است .در اين تحقیق ميآيد:
امروزه در تمام دنیا م اله تعلیم و تربیت کودکان در اولويت قرار دارد ،با تحقیقات فراواني که درباره شکوفايي و شناخت
استعدادهای نهفته از دوران بارداری مادر و تولد نوزاد صورت گرفته و همواره در اا تکمیل و نوآوری های فراوان است مطمئن
باشید که کودک شما دارای نوعي استعداد خاص است ،چگونه ميتوان به او کمک کرد تا استعدادهای درخشان خود را بروز دهد .با
روشهای تحقیقاتي متعددی ثابت شده که يک کودک از بدو تولد آمادگي الزم پذيرش آموزش های مختلف را دارد ،بهطور مثاا
يک کودک از سن  1سالگي تا  9سالگي قادر است به دو يا سه زبان بهجز زبان مادری تکلم و روخواني نمايد .يکي از مهمترين و
سادهترين روشها که باعث بروز استعداد و پرورش هوش کودک ميشود ،روشي است که بهوسیله آقای دان
کمپبل  Campbell Donابداع شده و اين روش به صورت زير مي باشد:
دکتر کمپبل با تحقیقاتي که در مورد موتزارت  ،نابغه موسیقي بعمل آورده به اين نتیجه رسیده که مادر وی در دوران بارداری دائما
در معرض شنیدن موسیقي که توسط شوهرش نواخته ميشده قرار داشته وی پس از تحقیقات زياد بر روی کودکان خردساا به اين
نتیجه رسید که گوش دادن به آهنگهای ساخته شده توسط موتزارت باعث باهوشي و شادابي آن ها مي شود به طوری که کودکاني
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ان ان همانگونه که در هر لحظه از ادامه زندگي و یات خود ،بر محیط و پیرامون خويش تاثیرگذار است؛ قطعا از لحاظ
آسايش رواني ،سالمت ج مي ،بروز خالقیت و رسیدن به خودباوری و خودشکوفايي بیشتر ،از تمامي شرايط زي تمحیطي و
فضاهای گوناگون که در زمان رشد و طوا م یر زندگي در جريان آنها قرار گرفته است ،تاثیر ميپذيرد .بنابراين ميتوان
گفت که سالمت رواني و ج مي ،شکوفايي هوش هیجاني ،کیفیت زندگي و رعايت اخالق انفرادی و اجتماعي و نیز جايگاه رفیع
و هويت ان ان در جامعه ،محصوا تاثیرپذيری ان ان از فضاها و محیطهای اولیه پرورشي وتربیتي او ميباشند .همواره بايد
به خاطر داشت که به خاطر سپردن مطالب ،بهتنهايي هیچ سودی را عايد ان ان نميکند ،بلکه خالقیت در استفاده از اين
مطالب نقش موثری در پیشرفت ان ان ايفا ميکند .خالقیت منحصر به افراد خاصي نی ت و ميتوان آن را در خود ايجاد و
تقويت کرد .برای انجام اين مهم ،عالوه بر شناخت ذهن و تواناييهای آن و تقويت آن ،همچنین بايد محیطي را طرا ي کرد
که خود تشويقکننده خالقیت باشد.
همانطور که ميدانیم مغز از دو نیمکره تشکیل شده است .فعالیتهايي نظیر رياضیات ،ارتباط کالمي ،منطقي ،بررسي و
تجزيه و تحلیل و نوي ندگي در نیمه چپ و فعالیتهايي نظیر تصور ،تج م ،شناخت رنگ ،موسیقي ،وزن و آهنگ ،خیاالت و
آرزوها بر عهده نیمه راست مغز است .هرگاه ان ان بتواند از دو نیمه مغز استفاده کند ،کارايي مغز بهطور قابل مال ظهای
افزايش مييابد .ب یاری از دانشمندان با بهرهگیری از فعالیتهای هنری تالش کردهاند نیمه راست مغز را فعاا نگه دارند
زيرا  %93مردم با سمت چپ مغز خود کار ميکنند .در اين ت ت نیز مشاهده کرديم که میزان کارايي ذهني افراد کالس
مورد که در آن درس تاريخ با هنر همراه بوده ،موفقیت ب یار زيادی را به همراه داشته است .در کالس مورد ،انجام
فعالیتهای هنری به روند فعاا شدن نیمکره راست منجر شده است .از اين طريق است که پیشرفت مولفههای مربوط به
خالقیت در آنها از جايگاه ويژهای برخوردار است.
تاثیر آموزش هنر بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلي موضوع اصلي اين
پژوهش بوده است و نتايد بهدست آمده نیز آن را تايید ميکند .دستاوردهای کمي و کیفي پژوهش نشاندهنده آن است
که آموزش هنر بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلي تاثیر قابل توجهي دارد .اين تاثیر
ممکن است به شیوههای مختلف و متنوعي ديده شود؛ که در آزمون صورتگرفته با ارتقای نمره ک ب شده در آزمون
تورنس معنا شده است .مطالعات صورتگرفته نشاندهنده آن ه تند که آموزش هنر بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلي
دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلي تاثیر قابل توجهي دارد و اين تاثیر بهترتیب در مولفههای انعطافپذيری ،ابتکار ،ب ط و
در نهايت سیالیت قابل مشاهده ميباشد.
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که تحت تاثیر موسیقي موتزارت قرار گرفتهاند ،به گفته والدينشان از ديگر همکالسيهايشان در زمینه رياضیات ،فظیات ،نواختن ساز،
آهنگ ازی ،سرودن شعر و ديگر مهارتها باهوشتر بودند.
در اوايل دهه  1993در دانشگاه  Irvineکالیفرنیا تحقیقاتي انجام شد که نشان ميدهند گوش کردن به موسیقي موتزارت ده دقیقه
قبل از شروع امتحان باعث افزايش فراوان افظه و هوش ميشود .به عالوه کودکاني که دوره مقدماتي موسیقي گذراندهاند ب یار
باهوشتر از کودکاني ه تند که دوره آموزشي کامپیوتر گذراندهاند .به نقل ازhttp://children-music.blogfa.com/post-( :
.)2012-02-29( )15.aspx
 .9مراجعه شود به کتابِ مايکل سیرت ،و جین المیمن ( )1171با نامِ مديريت خالقیت.
 .13جهت ک ب اطالعات کاملتر مراجعه شود به کتابِ خالقیت نوشته مح ن برزگرخلیلي (.)1178
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Abstract:
Architecture education is one of the most important issues in public education at technical school.
Accordingly, this paper compares them with each other, and discusses whether lessons in technical
school trainings are effective in improvement of skills and abilities of architecture students or not.
Meanwhile, the research methodology is logical argumentation and used techniques are comparative
method.
Moreover, the main goal in this paper is definition designing based education and its role in success
of architecture students. This paper intends to study the learning methods in high schools and practical
continuous training ways in technical schools of Iran. Studies and research shows the correlation
between arts and promoted level of creation of students in high school. Now main problem in this paper
is that “can this consider relation between educations and promote level of creativity in student and
high level or not?” research methods is based on theoretical divergent thinking and four essential
concepts that are involved include: 1- originality or Initiative, 2- Fluidity, 3- Flexibility, 4- Expansion and
development. Research was done based on 2 case studies; a technical school, and one of technical
schools that teach architecture. Results show that architectural education does have an effect on the
improvement of level of creation and Education in student of technical schools. Parameters of flexibility,
Initiative, Expansion, and Fluidity have critical role in this study and they are mentioned as the most
important to the least important one. It was found that there is a significant difference between control
group and experimental group in the above mentioned parameters. Ultimately, the result shows that
creativity practice and art trainings in technical schools causes educational improvement. The main
subject of this study was to determine the effect of art training on the creativity and educational
improvement of high school students and the archived results prove that. In addition, art training at
experimental group results in activation of right hemisphere of the brain.
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