رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،11پاییز  ،1396ص 11 - 20
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

دکتر زین العابدبن رحمانی  ، 1ژاله تالرمی  ، 2مرضيه اکبرنژاد مشهدي

3

 1استاد یار گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور
 2استاد گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور
 3کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید ،دانشگاه پیام نور ،واحد ساری
نام نویسنده مسئول:
مرضيه اکبر نژاد مشهدي

چکيده
این تحقیق یک پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسهای است که دران پژوهشگر با توجه
به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن میپردازد به عبارت دیگر تحقیق علی
– مقایسهای گذشته نگر بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد.
جامعة آماری این پژوهش کلیه کودکان  5ساله دختر و پسر است که در سال تحصیلی
 96یكی از مهد کودكهای شهر مشهدثبت نام نموده اند ،شمار آمار این کودکان300
کودك میشد و برای نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای استفاده
گردیده است .چون تقسیمبندی مهدهای کودك بر اساس کیفیت به صورت سه ستاره
دو ستاره یک ستاره و بدون ستاره میباشد .از هر یک از مهدکودكهای فوق دو مهد
کودك به طور تصادفی انتخاب و در مجموع  6مهدکودك مورد بررسی قرار گرفت .در
مرحلة بعد از هر مهد از بین کودکان گروه آمادگی  44نفر به شیوة تصادفی انتخاب
شدند .در این پژوهش برای فرضیه آزمایی جو عاطفی از مقیاس پرسشنامه جو عاطفی
خانواده (هیل برن )1964 ،استفاده شده است .نمرهگذاری خالقیت درکودکان براساس
پاسخهای کودکان به آزمون خالقیت تورنس بود .در این راستا سه بعد سیالی،
انعطافپذیری و ابتكار در پاسخها نمرهگذاری گردید جهت تجزیه وتحلیل دادهها از نرم
افزار spssفرم جدید استفاده شده است.

واژگان کليدي :خالقیت،کودك ،نقش موثر مادر ،جو خانوادگی
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پرورش خالقيت کودکان

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال سوم)

بررسی نقش موثر تربيت و آموزش مادران در
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مقدمه
اگرچه تمدن و فرهنگ بشری نتیجه تالش همه آدمیان در تمام دوران هاست ،اما غنا و عظمت آن را مدیون گروه کوچكی از انسآنها
هستیم که کاشف ،مخترع ،هنرمند یا متفكر نامیده میشوند .از کشف آتش تا اختراع رادیو و سفینههای فضایی ،از نقاشیهای دیواری در غارها
تا آثار هنرمندانی نظیر کمال الملک و پیكاسو و از اولین آثار مكتوب تا نوشتهها و سرودههای فردوسی و شكسپیر همه محصول کار و اندیشه
جمع کوچكی از بشریت است .تمدن بشر مرهون اندیشه خالق آدمی بوده و دوام آن نیز بدون بهره گیری از خالقیت که عالیترین عملكرد
ذهن انسان محسوب میشود ،غیرممكن خواهد بود .عصاره خالقیت غیرقابل پیشگویی بودن است از اوایل دوران کودکی ،کودکان روابط معنادار
با دیگران را آغاز میکنند و همزمان با افزایش سن و تجربه ،دوستی و ارتباط بادیگران در رشد و سالمت روان آنان نقش بسزایی ایفا میكند
(الگاردیا 1و پاتریک .)2008 2،در علوم رفتاری و ارتباطی ،گروه وسیعی از پژوهشها به بررسی و فهم فرایندهای ارتباطی کودکان از جمله
دلبستگی ،صمیمیت ،دوستی ،مشارکت و وابستگی پرداختهاند (الگاردیا و پاتریک )2008 ،لیكن ازجمله مسائل مهم و مورد توجه در امر تعلیم
وتربیت کودکان ارتباط ونقش مادر در ارتباط بارشد خالقیت در کودك است (استیونز2009 3،؛ بالدا؛2001 4؛ رضویه و البرزی .)1383 ،این
مسأله به ویژه در جوامع جمع گرا که ارتباطهای اجتماعی اساس بسیاری از رفتارهای فردی را تشكیل میدهد ،اهمیت بسزایی دارد (البرزی،
1386خالقیت 5یكی از عالیترین و پیچیدهترین فعالیت های ذهن آدمی است که تعلیم و تربیت باید به آن توجه کند .در دایره المعارف
روانشناسی”آسیک آرنولد .مای لی »6خالقیت به مقوله ی ظرفیت دیدن روابط جدید ،پدید آوردن اندیشههای غیرمعمول و فاصله گرفتن از
الگوهای سنتی تفكر قلمداد گردیده است .خالقیت توانایی فرد برای تولید ایدهها ،نظریهها و بینشها با اشیاء جدید و بدیع و بازسازی مجدد
7
در علوم و سایر زمینه هاست که توسط متخصصان ،اصیل و از نظر علمی ،زیباشناسی ،تكنولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی میگردد (ورنون،
 .) 1989جریان خالقیت جریانی از قبل ساخته شده نیست بلكه روندی زاینده و قابل تغییر میباشد .خالقیت استعدادی بی همتا در یک زمینه
بخصوص است (آوریل .)19638،گیلفورد خالقیت را تفكر و اگرا میداند“ .مک کینون» 9نیز خالقیت را عبارت از حل مساله همراه با ماهیتی
بدیع و نو می داند .اکثر روانشناسان آفرینندگی و حل مساله را فرایندهای مشابهی دانستهاند (مایر ،1930 ،گانیه  ،1977تونس  ،1960دی
جكو کرافورد  ،1974گیج و پرالنیز 10. )1984بنابراین نتیجه میگیریم خالقیت عبارت است از توانایی مشاهده اشیاء به روشهای جدید.
یادگیری از طریق تجربیات گذشته و ارتباط آن به موقعیتهای جدید .تفكر در راستای برداشتن موانع و خطوط نامتعارف ،استفاده از دیدگاههای
غیرسنتی برای حل مسئله ،خلق و ابداع چیزی تازه و ابتكاری ،طی کردن مراحل فراتر از اطالعات داده شده.

هدف پژوهش
تعیین نقش موثر تربیت و پرورش صحیح مادران در ایجاد روحیهی خالق در کودکان خردسال

فرضيه تحقيق
تربیت و پرورش صحیح مادران در ایجاد روحیهی خالق در کودکان خردسال تاثیر معنیداری دارد.

روش پژوهش
از آنجا که هدف اصلی پژوهش بررسی نقش موثر تربیت و آموزش مادران در پرورش خالقیت کودکان است این تحقیق یک پژوهش
توصیفی از نوع علی مقایسهای است که دران پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن میپردازد به عبارت دیگر
تحقیق علی – مقایسهای گذشته نگر بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد .جامعة آماری این پژوهش کلیه کودکان
5ساله دختر و پسر است که در سال تحصیلی 96یكی از مهد کودكهای شهر مشهدثبت نام نموده اند ،شمار آمار این کودکان300کودك
میشد و برای نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای استفاده گردیده است .چون تقسیمبندی مهدهای کودك بر اساس کیفیت
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به صورت سه ستاره -دو ستاره -یک ستاره و بدون ستاره میباشد .از هر یک ازمهدکودكهای فوق دو مهد کودك به طور تصادفی انتخاب و
در مجموع 6مهدکودك مورد بررسی قرار گرفت .در مرحلة بعد از هر مهد از بین کودکان گروه آمادگی  44نفر به شیوة تصادفی انتخاب شدند.
در این پژوهش برای فرضیه آزمایی جو عاطفی از مقیاس پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن )1964 ،استفاده شده است .این پرسشنامه
باهدف ارزیابی جو عاطفی خانواده (محبت ،نوازش ،تایید کردن ،تجربههای مشترك ،هدیه دادن ،تشویق کردن ،اعتماد ،احساس امنیت)
استفاده شده است این مقیاس دارای هفت خرده مقیاس محبت ،نوازش ،تأثیر ،تجربههای مشترك ،تشویق ،اعتماد و امنیت ،میباشد .کل
مقیاس شامل چهارده پرسش است .برای هر پرسش پنج پاسخ مفصل که دارای درجات مختلفی میباشد ،در نظر گرفته شده است .نخستین
پاسخ بیانگر ضعیفترین و آخرین پاسخ ،نشانة نیرومندترین رابطة عاطفی است که در نظر گرفته شده است .نخستین پاسخ بیانگر ضعیفترین
و آخرین پاسخ ،نشانة نیرومندترین رابطة عاطفی است که درزمان گذشته تا حال بین مادر و فرزند وجود داشته است ..نمرهگذاری خالقیت
درکودکان براساس پاسخهای کودکان به آزمون خالقیت تورنس بود .در این راستا سه بعد سیالی ،انعطافپذیری و ابتكار در پاسخها نمرهگذاری
گردید جهت تجزیه وتحلیل دادهها از نرم افزار spssفرم جدید استفاده شد ه است تأثیر آموزش خالقیت به مادران بر میزان "تحصیالت
مادر"" ،طبقه اقتصادی -اجتماعی" وسن مادر با یكدیگر همتا بودند .برای ارزیابی سطح تفكر خالق کودکان از آزمون تفكر خالق تورنس فرم
"الف" و "ب" تصویری استفاده شد

ابزار اندازهگيري
ابزار اندازهگیری این پژوهش  -1پرسشنامه جو خانوادگی هیل برن  -2آزمون خالقیت تورنس
در این پژوهش برای فرضیه آزمایی جو عاطفی از مقیاس پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن )1964 ،استفاده شده است .این
پرسشنامه باهدف ارزیابی جو عاطفی خانواده (محبت ،نوازش ،تایید کردن ،تجربههای مشترك ،هدیه دادن ،تشویق کردن ،اعتماد ،احساس
امنیت) استفاده شده است این مقیاس دارای هفت خرده مقیاس محبت ،نوازش ،تأثیر ،تجربههای مشترك ،تشویق ،اعتماد و امنیت ،میباشد.
کل مقیاس شامل چهارده پرسش است .برای هر پرسش پنج پاسخ مفصل که دارای درجات مختلفی میباشد ،در نظر گرفته شده است.
نخستین پاسخ بیانگر ضعیفترین و آخرین پاسخ ،نشانة نیرومندترین رابطة عاطفی است که در نظر گرفته شده است .نخستین پاسخ بیانگر
ضعیفترین و آخرین پاسخ ،نشانة نیرومندترین رابطة عاطفی است که درزمان گذشته تا حال بین مادر و فرزند وجود داشته است.
روایی و پایایی :موسوی شوشـتری ( )1377برای تعیین روایی محتوایی ،ایـن پرسشـنامه را بـه پـنج نفـر از متخصصــان داد ،ســپس
نظــرات آنها جمــع آوری گردیــد و سوالهایی که مورد تایید متخصصان بود و روی آنها توافق داشتند نگهداری شد (به نقل از ناهیدی،
 ،)1390جمشیدی ( )1379ضریب پایایی آزمون جو عاطفی خانواده را از طریق آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه کرد که به ترتیب  0/87و
 0/83هستند (به نقل از ناهیدی.)1390 ،

آزمون خالقيت تورنس
این آزمون در ادبیات روانشناسی به آزمون خالقیت تورنس مشهور و بر پایه تعریف وی از خالقیت ساخته شده است .اصل آزمون
سنجش خالقیت تورنس ،بسیار مفصل و طوالنی میباشد .که اجرای آن نیازمند صرف ساعتها وقت است .آزمونی که تحت عنوان سنجش
خالقیت تورنس در ایران شناخته میشود در واقع شكل کوتاه شده و استاندارد شده آن میباشد که توسط دکتر عابدی استاد دانشگاه تهران
در سال  1372ساخته و معرفی گردیده و در ادبیات روانشناسی کشورمان با عالمت اختصاری  CTشناخته میشود .دکتر عابدی از جمله
پژوهشگران سابقه دار وعالقمند حوزه خالقیت و نوآوری در کشورمان شناخته میشود .ایشان ابتدا درسالهای  1362-63و با تشویق و کمک
دانشجویان رشتههای روانشناسی دانشگاههای تهران ،نسبت به ساخت یک آزمون چند جوابی 75سوالی براساس تئوری و تعریف تورنس جهت
سنجش خالقیت نموده و ابتدا روی  650نفر دانشآموز پایه سوم راهنمائی تهران اجرا گردید .بعدا طی فعالیتهای علمی در دانشگاه کالیفرنیا
و با کمک دانشجویان ،نسبت به تجدیدنظر و بازسازی آن اقدام و نهایتا در سال  1994با همكاری گروهی از اساتید دانشگاه مذکور (اونیل،
عابدی و اسپیل برگر) فرم  60سوالی تهیه ،هنجاریابی (بر روی 16250نفر دانشآموز) ،استاندارد و ارائه کرد .فرم کنونی آزمون توسط اساتید
دانشگاه دوستو اسپانیا ( )1992مورد استفاده قرار گرفته است (کفایت ،1373 ،ص  .)114تاکنون بیش از  2000مقاله علمی که در آنها
آزمون تورنس به عنوان مالك سنجش خالقیت استفاده شده ،چاپ گردیده است (دائمی ومقیمی ،1383 ،ص  .)2در بین ابزارهای سنجش
خالقیت ،آزمون تفكر خالق تورنس در پژوهشها و اندازهگیریهای تربیتی این آزمون در واقع چهار عامل تشكیل دهنده خالقیت یعنی سیالی،
ابتكار ،انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار میدهد ..مجموع نمرات کسب شده در هر خرده آزمون ،نمایانگر نمره آزمودنی در آن بخش است
و مجموع نمرات آزمودنی در چهار خرده آزمون ،نمره کلی خالقیت فرد را نشان میدهد .نمرات حاصل از سنجش هرچهار عامل به تنهائی و
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مجموع نمرات در کل ،قابل تحلیل و تفسیر هستند دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی بین  0تا  120خواهد بود .طبق تحقیقات دکتر عابدی
آزمون خالقیت هم از نظر روایی همزمان (با اجرای همزمان آزمون اصلی خالقیت تورنس و آزمون خالقیت دکتر عابدی نتایج معنی داری از
همبستگی بین عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثال همبستگی بین دو خرده آزمون ابتكار ( )r = % 497و بین دو خرده آزمون
سیالی ( )r= % 468بوده است) .ضمنا آزمون مورد استفاده نیز از نظر روایی محتوی (نظر صاحبنظران) مورد تائید استاد راهنما قرار گرفته
است .براساس تحقیقات کفایت اعتبار کل آزمون  ،%27مقیاس سیالی  ،%09مقیاس انعطافپذیری  ،%13مقیاس ابتكار  %015و مقیاس بسط
 24%گزارش گردیده که ضرایب بدست آمده در سطح  %5معنی دار هستند.

تجزیه وتحليل داده ها
بین تربیت و پرورش صحیح والدین و ایجاد روحیهی خالق در کودکان رابطه وجود دارد»
میباشد که از نظر آماری میتوان این فرضیه تحقیق را به صورت ذیل بیان نمود:
بین تربیت و پرورش صحیح والدین و ایجاد روحیهی خالق در کودکان رابطه وجود دارد

H 
: x ,y  

بین تربیت و پرورش صحیح والدین و ایجاد روحیهی خالق در کودکان رابطه وجود ندارد
برای انجام آزمون فرضیه فوق از آماره آزمون ذیل بهرهگیری میشود:

H1 :  x , y  
r n 2

که در این رابطه

n

1  r2

r

tob 

حجم نمونه و ضریب همبستگی نمونهای پیرسن میباشد و با استفاده از رابطه:
n

n

)   ( xi  x )( y j  y
i 1 j 1

i 1( xi  x )2  j 1( y j  y )2
n

n

محاسبه میگردد .بر این اساس پس از محاسبه
پاسخ به سئوال تحقیق استفاده نمود:

P  value  

tob

r

و محاسبه  ، P  valueمیتوان از رابطه زیر برای نتیجهگیری در مورد

RH

آنگاه 
(فرض صفر رد میشود)
اگر
محاسبات مربوط به آزمون ضریب همبستگی سئوال تحقیق ،براساس روابط فوق انجام و نتایج آن در جدول  4-4ارائه شده است.
جدول  -4-4بررسی رابطه خطی بين تربيت و پرورش صحيح والدین و ایجاد روحيهي خالق

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

ایجاد روحیهی خالق

83/05

8/824

تربیت و پرورش صحیح والدین

3/78

0/570

ضریب پیرسن

P-value

0/660

0/000

طبق اطالعات ارائه شده در جدول فوق مشاهده میشود که مقدار ضریب همبستگی بین متغیر تربیت و پرورش صحیح والدین با ایجاد
روحیه خالق برابر  0/660حاصل شده است که نشان از یک ارتباط خطی مستقیم بین این دو متغیر دارد .حال چون
 P  value  0/000  0/05  بنابراین فرض صفر آماری رد شده و میتوان بیان داشت که ضریب همبستگی فوق اختالف معنیداری
با صفر دارد .لذا با ضریب اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود که از دیدگاه پاسخگویان پرسشنامه تحقیق:
« بین تربیت و پرورش صحیح والدین و ایجاد روحیهی خالق در کودکان رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد»
در نمودار  3-4میتوان چگونگی پراکنش و وضعیت قرار گرفتن نمرات این دو متغیر نسبت به یكدیگر را به خوبی مشاهده نمود.
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نمودار  -3-4پراکنش بين تربيت و پرورش صحيح والدین و ایجاد روحيهي خالق
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بحث ونتيجه گيري
خالقیت یكی از ویژگی های بارز انسان و از دسته فرآیندهای عالی مغز او میباشد .که نقشی بسزا در شكل گیری شخصیت و منش
کودك و آینده او بازی می کند .به همین جهت الزم است که این توانایی ارزشمند بخوبی شناخته شود و حداکثر تالش را برای پرورش وارتقاء
خالقیت و یادگیری خالق در خردساالن کودکان خالق بدنیا میآیند ولی تحقیقات متعدددتایید کننده تاثیر عوامل محیطی واموزشی درارتقا
خالقیت به خصوص در سالهای نخست می شود (بیرنبام ، 2007مورات تكین ،)2010درمیان این عوامل به نقش کلیدی مادر درپرورش
خالقیت درکودك می توان اشاره کرد .این پژوهش به نقش موثر مادر درخالقیت کودك تاکید وداده های اماری فرضیه تحقیق را تایید کرد
تحقیق انجام شده با تحقیق میارصادقی ( )1384اربابیان ( )1385ذکریایی و همكاران ( ، ،)1992( ،)1387گوهری ( ،)1377واتسون ،وگتزلس
جكسون  ،)2006گوان ،توالن ،آلبرت و رانكو ،میلگرام (نقل از رسولی ،)1373 ،)1381 ،حسینی ( ،)1378واال ،دالس و گایر (نقل از جاویدی
کالته جعفر) (آبادی ،)1372 ،آمابیل ،توس و ریولن (نقل از رسولی )1381 ،مهرافزا (1383پارچه باف ( )1369تحقیق بیرنبام ( )2007مطالعه
ایمپت و پپال (( )2002فالول( ،)1979 ،متكالف و شیمامورا .)1994 ،ولز و همكاران ( )2009مطالعه توسط آلتشول ( )2006مطالعه بای
( )1389مطالعه گودرزی ( )1390همسو بود .نتایج این پژوهش را میتوان با نتایج تحقیقات مورات تكین ( ،)2010کاووسكی و مارس گنجی
و همكاران ( ،)1388شریفی و داوودی  )2008 -و ذکریایی و همكاران) 1388(،
وعامری ( )1380همخوان دانست .در تبیین نتایج به دست آمده میتوان به کودکان یاد داد که با نگاهی تازه و بدیع به دنیای پیرامون
خود بنگرند و از اندیشههای یكطرفه و کلیشهای بپرهیزند و در حل مسائل ،خود را به یكراه حل محدود نكنند بلكه راههای متفاوتی را آزمایش
و دقت خود را نسبت به جزئیات ،بیشتر کنند .همچنین میتوان به کودکان آموخت که چگونه از اشیاء مستعمل و دور ریختنی اطراف خود به
طور مفید و سازنده استفاده و در جهت ساخت اشیاء جدید اقدام نمایند.
می توان به مادران روشهایی را آموخت که در برنامه ریزی تربیتی خود درجهت تقویت نیروهای ذهنی کودکان تالش کنند و عالوه بر
تفكر همگرا به پرورش تفكر واگر (خالقیت) بپردازند ،فضا و امكانات فعاالنه و پویاتری را در منزل فراهم آورند تاثیر آموزش خالقیت به مادران
بر افزایش خالقیت مورد توجه قرار گیرد .زیرا اگر کودکان روش درست اندیشیدن را در خانه وسالهای اولیه بیاموزند ،این روش برایشان درونی
خواهد شد ،نه اینكه این امر فقط به سالهای مدرسه و توسط مربیان و معلمان محدود شود .چون مادران مدت زمان بیشتری را با فرزندان
خود سپری می کنند و بر این اساس شرایط مناسب بسیاری برای ایشان فراهم خواهد شد که میتوانند برانگیزاننده خالقیت باشند که شاید
هرگز در مدرسه و شرایط آموزشی فراهم نیاید .بنابراین با توجه به تحقیقات مشابه انجام گرفته درایران و سایر کشورها و همچنین با توجه به
نتایج بدست آمده از فرضیات این پژوهش پیشنهاد میشود این پژوهش در زمآنهای دیگر و با آزمودنیهای بیشتر انجام پذیرد توصیه میشود
تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گرفته و همچنین درمانگران برای کمک به مشكالت جنسی زوجین این روش درمانی را نیز مد نظر
داشته باشند .پیشنهاد میشود جهت رسیدن به یافتههای جامع ،موضوع تحقیق در نمونههای دیگر ،نیز اجرا شود .با توجه به تأثیر شرایط
اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیایی و زمانی ،توصیه میشود این موضوع در مكآنها و زمآنهای دیگر به اجرا درآید .پیشنهاد میشود ،از شیوههای
جمع آوری اطالعات بصورت مصاحبه و مشاهده برای دقت بیشتر در یافته ها استفاده گردد .اصوالً هر نوع پژوهش و تحقیقی دربارهی مسائل
انسانی و اجتماعی با محدودیت هایی رو به رو است .از آنجایی که این پژوهش نیز با مسایل انسانی در ارتباط است محدودیت و مشكالت خاص
خود را دارد که از آن جمله این پژوهش تنها در سطح شهر مشهد صورت گرفته است ،حجم نمونه مورد مطالعه را باید از محدودیتهای
پژوهش نام برد .و نتایج را تا حدودی تحت تأثیر قرار میدهد.
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