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چكيده
زمینه  :درس هنر تجارب تربیتي و آموزشیییي نرانییایي را براو کودکان و دانم آموزان به
وجود مي آورد.
هدف :پژوهم حا ضر به منظور تعیین اثر بخ شي برنامه آموزش خالقیت در قالب فعالیت هاو
هنرو در رشد خالقیت دانم آموزان دختر سوم ابتدایي انجام شده است.
روش :پژوهم حاضیییر از نور رح تح یب شییییه آزمایشیییي همراه با نروه نواه و داراو پیم

آزمون و پس آزمون ا ست .در این پژوهم 90 8 ،دانم آموز دختر سوم ابتدایي ( 80دانم آموز
در نروه آزمایم و  30دانم آموز در نروه نواه )م شارکت دا شتند .نروه آزمایم در  33جل سه
تحت آموزش برنامه خالقیت در قالب درس هنر قرار نرفتند .هم چنین از پرسمنامه هاو خالقیت
تورنس (فرم الف و ب) و چک لیست خالقیت جانسون در پیم آزمون و پس آزمون استفاده شده
است.
یافته ها :تحلیل داده هاو آزمون تورنس به روش تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان خالقیت
نروه آزمایم به ور معنادارو نسییییت به نروه کنترف افزایم یافته اسیییتال به عالوه در نروه
آزمایم بر خالف نروه کنترف ،تفاوت معنا دارو بین وضیییعیت دانم آموزان در چک لیسیییت
خالقیت جانسون در پیم آزمون و پس آزمون وجود داشته است.
نتیجه نیرو :با توجه به تفاوت معنادار بین دو نروه ،آموزش خالقیت در قالب فعالیت هاو
هنرو بر رشد خالقیت مؤثر ست .

 .9دانشیار دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه تیران ،تیران ،ایران ()szm10@ymail.com
 .3کارشناس ارشد روانشناسي تربیتي ،دانشگاه تیران ،تیران ،ایران ()zohreh424@gmail.com

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دورة ششم ،شمارة یک ،تابستان 59

990
ب
ررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم

واژه های کليدی :خالقیت ،برنامه آموزشي درس هنر ،سوم ابتدایي.

پيشگفتار
سیییا عت هنر در مدارس ،بویژه مدارس اب تدایي ،داراو اهم یت ویژه او اسیییتال زیرا
فعالیت هاو هنرو تجارب تربیتي و آموزشیییي نرانییایي را براو کودکان و دانم آموزان
به وجود مي آورد .در هنگام انجام کار هنرو به آنیا اجازه داده مي شیییود که بیندیشیییند،
بیین ند ،ع مل کن ند و ب یافرین ندال به عالوه ف عال یت هاو هنرو دانم آموزان منجر به غ ناو
فکرو و عا في دانم آموزان مي شیییود و هم چنین انجام فعالیت هنرو متناسیییب با سییین
دانمآموز موجب نشاط و شادابي و رضایت خا ر و آفرینندني مي شود.
از سوو دیگرال خالقیت ،موهیتي الیي است که تح ب و ظیور آن مستلزم وجود بسترو
مناسییب اسییت .نسییترش این توانایي که براو جامعه به منزله ب اسییت از ریب برنامه ریزو
آموزشي و تدریس و تربیت مناسب و صحیح امکان پذیر است(حسیني  .)9383،در ارتیاط
با اهمیت خالقیت مي توان نفت که تمام موف یت ها و پیشرفت هاو انسان در نرو اندی شه
بارور و پویا و مؤثر اوسیییت .از پیچیده ترین و عالي ترین جلوه هاو اندیشیییه انسیییان ،تفکر
خالق است(حسیني و کدیور.)9335،
الزم به ذکر اسیییت آمابیل ( )9551و هنسیییي و آمابیل )3090( 9معت دندکه انرچه
بحثهایي مربوط به چگونگي تعریف و اندازه نیرو خالقیت وجود دارد ولي به ور کلي
توافب بر آن اسییت که خالقیت ،تولید ایده هایي اسییت که تازه و ارزشییمند 3هسییتند(ن ل در
نرویز  ،منشي و دیوت. )3099، 3

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Hennessey & Amabile
2. noveland of value
3. Gruys & Munshi & Dewett
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همچنین آ ماب یل (  )9553اذ عان مي ک ند که تح ی ات موجود ،رویکرد مشیییترکي به
تعریف خالقیت به عنوان "تولید جدید ،ایده هاو مناسب درهرحوزه از فعالیت انسان ،علم،
هنر ،آموزش و پرورش،کسب و کار ،زندني روزمره" دارند( ن ل در برایانت. )3093،9
درازین 3و همکاران(  )9555نیز معت دند که جریان تح ی ات همچنان به سیییمت تعریف
خالقیت به عنوان نه تنیامحصوف نیایي یا ایده ،بلکه فرایند رسیدن به آن محصوف و یا ایده،
فراینیید اشیییت ییاف در اعمییاف خالق "بییه پیم مي رود ( .ن ییل در برایییانییت 3093 ،و
فورسییتروهوو .)3003،3اندرسییون ومیل برانت نیز )3009( 0خالقیت را در رابطه با آموزش
هنر به عنوان یک "راه جدید و یا منحصییر به فرد از دیدن ،در

و یا انجام کارو " مرتیط

با ا یده هایي که وجود دار ند و یا قیال در درون جام عه وجود داشییی ته اسیییت تعریف
ميکند( ن ل از دنر.)3008،9
اخیرا سیمونتن ) 3093( 1در اداره ثیت اخترار ایالت متحده ،سه معیار را در تعریف

999

خالقیت مشخص کرده است و معیار "تعجب " 3را به معیار همیشگي تازني و سودمندو

ب

اضافه کرده است( ن ل در السیگ .)3093 ،8

ررس

به ورکلي مي توان نفت که تعاریف بسیارو از خالقیت وجود دارد .برخي از تعاریف

ی
تأثیر

بر ویژني هاو افرادو تأکید دار ند که خالق هسیییتند( یک فرد خالق چه ویژني هایي

عوام

دارد؟) در حالي که دیگر ت عاریف ،خود خالق یت را بررسیییي مي ک ند ( چه چیزو این

ل

خالقیت را ایجاد مي کند؟) .در هرمورد ،بیشیییتر تعاریف ،دو معیار اصیییلي براو قضیییاوت

فرد

خالقیت دارند :تازني 5و تناسب ( 90استارکو .)3009،

یو
سازم
1. Bryant
2. Drazin
3. Forrester & Hui
4. Milbrandt
5. Danner
6. Simonton
7. surprise
8. Lassig
9. novelty
10. appropriateness

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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از سوو دیگر ،پژوهم ها نشان داده اند که خالقیت قابل آموزش است و مدارس ن م
میمي در رشد یا عدم رشد خالقیت دارند .به عنوان مثاف ،کراپلي )3003(9و رانکو )3000(3
معت دند که مدرسیییه و به ور خاص،کالس درس به عنوان زمینه او ممتاز براو ارت او
خالقیت به منظور افزایم پیشییرفت اجتماعي و فردو به نظر مي رسیید( ن ل در مورایس 3و
آزودو.)3099،0
به عالوه بلومن 9و پاردو )3003(1نیز اذعان کرده اند که عوامل مربوط به مدرسه و
شیوههاو آموزش ،اثر میم در عملکرد دانم آموز در کشورهاو در حاف توسعه دارد( ن ل
در حسیني و وات.)3090، 3
واینر  ،نلدستین و وینسنت -النسرین )3093 ( 8نیز اظیار مي کنند که هر چیزو مي تواند
آموزش داده شود تا خالقیت و تخیل را تحریک کند و هر چیزو مي تواند به روش کشنده
و بي روح آموزش داده شود .بنابراین ،یک کالس علوم ( در واقع ،یک کالس در هر
موضور ) مي تواند خالقیت و تخیل را یاد بدهد انر به خوبي آموخته شود و کالس هنر
ميتواند خالقیت و تخیل را به صورت دست نخورده رها کند انر ضعیف تدریس شود.
فیشر ( )3001نیز معت د است که هر درسي مي تواند تفکر خالق را در دانم آموزان ایجاد

تأثیر

کند .انر دانم آموزان را در تولید و نسترش ایده ها ،ارائه فرضیه ،استفاده از تخیل و پیدا

عوام

کردن نتایج جدید یا نوآورانه درنیر کند .به عالوه روپرت )3001(5معت د است که تجارب

ل

یادنیرو هنر به توسعه تفکر معین ،میارتیاو انگیزشي و اجتماعي ،که اساسي براو موف یت

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Cropley
2. Runco
3. Morais
4. Azevedo
5. Blumen
6. Pardo
7. Watt
8. Winner & Goldstein & Vincent-Lancrin
9. Ruppert
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در مدرسه و کار و زندني اند ،کمک مي کند .هم چنین پارکر )3008( 9معت د است که بر
اساس چارچوب نظرو ،رابطه او ییعي بین خالقیت و خلب آثار هنرو وجود دارد.
لذا با توجه به آنکه خالقیت اهمیت ویژه او دارد و پژوهم ها نشیییان داده اند که
توانایي هاو خالق افراد قابل آموزش اسیییت و با توجه به اهمیت ویژه مدارس در رشییید
خالقیت دانم آموزان و ارتیاط هنر و خالقیت ،ضرورو ا ست که برنامه آموز شي منا سیي
در ساعات هنر در دوران ابتدایي مورد بررسي قرار نیرد.
تاکنون درباره خالقیت تح ی ات ن سترده او صورت نرفته ا ست که در ذیل به برخي
آنیا اشاره مي شود:
از حدود ساف  9590روانشناسان دریافتند هوش و خالقیت از یک م وله نیست و نیاز به
شیناخت خالقیت احسیاس شید و به تدریج تح ی ات نسیترده او در این زمینه آغاز شید.
اولین بار نیلفورد در این زمینه رح و سیعي اجرا کرد .رح نیلفورد تأثیر زیادو بر ادامه

993

تح یب درباره خالقیت داشییت(حسیییني و کدیور  .)9335،پیشییگام اندازه نیرو و سیینجم

ب

خالقیت نیلفورد اسیییت که دو اثر معروف "خالقیت "و" ماهیت هوش انسیییان "متعلب به

ررس

اوسییت .او در سییاف  9590در م اله خود تحت عنوان خالقیت ،این مس یأله را مطرح کرد و

ی
تأثیر

الگویي را ارائه داد که در آن پنج نور عملیات ذهني (شییناخت ،حافظه ،اندیشیییدن همگرا،

عوام

اندیشیییدن وانرا ،ارزیابي) ،شییم نور محصییوف ذهن (واحدها ،ی ات ،رابطه ها ،نظام ها،

ل

تیدیالت) و چیار نور محتوا (کالمي ،تصیویرو ،رمزو ،رفتارو) منظور شیده اسیت .او در

فرد

این الگو  930عامل استعدادهاو انسان را ارائه کرد(میرقیدارو.)9383،

یو

تورنس( ،)9585نتزف( ،)9513بییارون( )9585و تیلور( )9513نیز هر کییدام تح ی ییات
نسییترده او در زمینه خالقیت اجرا کرده اند .بخصییوص تورنس تاکنون تح ی ات بسیییار

سازم
انی
بر

وسیع در زمینه آموزش و پرورش خالقیت و ن م مدرسه در خالقیت داشته است .رنزولي

خالق

( )9553نیز رح جامعي ارائه داد که هدف آن ن سترش و ترویج خالقیت مدارس بود .این

یت

1. Parker

مدیرا
ن
….
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رح با وجود داشتن اهداف وسیع ،به سیب سیولت اجرا به نتایج موف یت آمیزو نایل شد.
اهداف کلي رح رنزولي ،ارت او دانم ،بیره ورو و خالقیت دانم آموزان با اسیییتعداد و
بییود بخشیدن کیفیت و دامنه رح غني سازو براو کلیه دانم آموزان بود( ن ل از حسیني
 .)9383،در چند دهه اخیر در زمینه خالقیت ،پژوهم هاو زیادو صورت نرفته است تا به
این پر سم پا سخ داده شود:آیا مي توان خالقیت را آموزش داد؟ ب سیارو از پژوهم هاو
انجام شده در زمینه خالقیت به این نتیجه رسیده است که مي توان خالقیت را آموزش داد.
تورنس و تورنس ( )9533یادآور مي شوند که ي پانزده ساف تجربه در مطالعه و آموزش
تفکرات خالق ،شیییوا هدو میني بر این که مي توان خالق یت را آموزش داد به دسییییت
آوردهاند .فلدهوسیین و همکاران ( )9581نیز مي نویند پاسییخ به این پرسییم مثیت اسییت.
آنان براو آموزش خالقیت روش هاو جالیي را پیشنیاد مي کنند و کارآیي این روش ها را
م ایسییییه مي کن ند .همچنین تورنس( )9533در یکي از آ ثار خود 903 ،پژوهم را ذکر
ميکند که همه بیانگر این واقعیت اند که خالقیت را مي توان آموزش داد( ن ل از ننجي،
شیییریفي و میر هاشیییمي  .)9380،پژوهم هاو مرتیط با خالق یت مدام مورد تو جه قرار
مينیرنیید تییا کییاربردهییاو عملي منییاسییییب جری یان کالس درس از آنیییا اسیییتخرا
شود(پارکر.)3008،
در پژوهم دیگرو ،نروهي از  913کود

 5و  90ساله مورد آموزش قرار نرفتند تا

به دقت به کارهاو هنرو نگاه کنند و درباره اینکه آنیا چه مي نویند دلیل بیاورند .نتایج
نشان داد که توانایي بچه ها در ترسیم استنتا در مورد کار هنرو به استدالف آنیا در مورد
ت صاویر در علوم منت ل شده ا ست .در هر دو مورد ،میارت انت ادو عیارت از به دقت نگاه
9

انی

کردن و استدالف در مورد آنچه دیده مي شود است(روپرت  .)3001،پارکر ( )3008نیز در

بر

تح ی ي ،ارتیاط بین برنامه هاو هنرهاو تجسییمي و میارت هاو تفکر خالق دانم آموزان

خالق

را برر سي نمود .نروه آزمایم تحت آموزش هنرهاو تج سمي قرار نرفتند و نروه کنترف

مدیرا

1. Ruppert

یت
ن
….
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ه یچ آموزشیییي دریافت نکردند .یافته ها نشیییان داد که از نظر آمارو افزایم معنادارو در
میارت تفکر خالق در میان دانم آموزان با تجربه هنر هاو تجسمي مشاهده شد .به عالوه
الفتیگ )3000( 9نیز تأثیر آموزش هنر بر تفکر خالق ،پیشرفت تحصیلي ،عزت نفس ،منیع
کنترف و قدرداني هنر دانم آموزان را مورد بررسییي قرار داد .الفتیگ نتیجه نیرو کرد که
انر هنر در هسیییته برنامه درسیییي و فعالیت هاو مدرسیییه قرار بگیرد به افزایم خالقیت
دانمآموزان منجر مي شیییود .کودکان درنروه آزمایم به ورقابل توجیي بیتر ازنروه
کنترف در زمینه هاو خالقیت،عزت نفس والدیني و اجتماعي بودند .هم چنین یور
 )3003 (3به بررسییي آموزش هنر بر پیشییرفت تحصیییلي و خالقیت و ادرا

ویني

خود پرداخته

اسیییت .وو در این پژوهم ،دانم آموزان کالس پنجم را در دو مدرسیییه فعالیت هاو
هنرو نسیییترده و محدود بود م ایسیییه کرده اسیییت .این مطالعه نشیییان داد افرادو که در
مدارسییي که آموزش ها و فعالیت هاو هنرو نسییترده را ارائه ميدهند تحصیییل مي کنند

999
ب

نسیت به نروه دیگر پیشرفت تحصیلي و خالقیت بیشترو دارند.
بییه عالوه فونتییاین( )3003ت یأ ثیر آموزش هییاو متنور و آموزش هنر بر یییادنیرو
دانمآموزان را برر سي کرده ا ست .این مطالعه بر فیم این که چگونه این روش آموزش بر

ررس
ی
تأثیر

سطوح موف یت دانم آموزان (که به عنوان فرانیرو میارت هاو تفکر خالق تعریف شده

عوام

اسیییت ) تأثیر دارد تأکید مي کند .این مطالعه هم چنین اثرات این نور آموزش بر محیط

ل

فیزیکي ،اجتماعي و عا في کالس را بررسیییي مي کند .نتایج این مطالعه ارتیاط مثیت بین

فرد

اسییتفاده از هنر براو آموزش متنور و توسییعه محیط کالسییي مثیت را که دانم آموزان از

یو

یادنیرو لذت بیرند ن شان داده ا ست .به عالوه نتایج این مطالعه شواهد مثیتي ن شان مي دهد
که خالقیت مي تواند افزایم یابد و همه دانم آموزان ظرفیت خالق بودن را دارند.

سازم
انی
بر
خالق
یت

1. Luftig
2. Yorke-Viney

مدیرا
ن
….
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991
ب
ررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو

در ایران نیز پژوهم هاو متعددو در رابطه با خالقیت انجام شیییده اسیییت .بسییییارو از
پژوهم هاو انجام شده در زمینه خالقیت به این نتیجه رسیده است که مي توان خالقیت را
آموزش داد(شییییرآراو و سییییییدان ()9389ال ننجي ،شیییریفي و میرهییاشیییمي()9380ال
میرشییمشیییرو()9380ال عسییگرو ()9381ال حسیییني()9381ال چراغ چشییم()9381ال شییریفي و
داورو()9388ال افشار کین و عصاره(.))9350
در میان این پژوهم ها برخي اثر بخشیییي شییییوه ها و تکنیک هاو نونانون آموزش
خالقیت را بر رشد و پرورش خالقیت نشان داده اند به ور مثاف :
ننجي ،شیییریفي و میر هاشیییمي( )9380اثر روش بارش م زو در افزایم خالقیت دانم
آموزان را بررسیي کردند که نتایج این پژوهم نشیان داد که روش بارش م زو در افزایم
خالقیت نروه هاو آزمایم دختر و پسر مؤثر بوده است.
عسیییگرو( )9381به بررسیییي تأثیر روش هاو آموزش خالقیت بر میزان خالقیت دانم
آم وزان دختر پایه چیارم ابتدایي پرداخته اسیییت و نتایج این پژوهم نشیییان داده اسیییت که
روش هاو آمو زش بارش م زو  ،میارت هاو پژوهشیییي ،مطالعه خالق ،تدریس فعاف،
آشناکردن معلمان با خالقیت و ارزش و اهمیت آن و استفاده از برنامه هاو انعطاف پذیر در
کالس ،بر خالقیت دانم آموزان دختر پایه چیارم ابتدایي تأثیر مثیت داشته است.
چراغ چشییم( )9381تأثیر شیییوه هاو تدریس میتني بر تکنیک هاو خالقیت در آموزش
و یادنیرو دانم آموزان را بررسي نموده است و یافته ها نشان داده است که معلم به عنوان
ایجاد کننده شیییرایط و تسیییییل کننده یادنیرو دانم آموزان مي تواند از ریب نونرایي،

سازم

انعطاف پذیرو ،عدم اجیار دانم آموزان به حفظ و انیاشیییت ذهني ،شیییوب یعي ،پرهیز از

انی

راهیردها و روش هاو قالیي آموزش ،زمینه سییاز ابراز وجود دانم آموزان و افزایم اعتماد

بر

به نفس آنان و تحریک حس کنجکاوو و توأم سیییاختن آموزش با پژوهم به آموزش

خالق

خالق و پرورش خالقیت در کودکان و نوجوانان بپردازد.

یت
مدیرا
ن
….

اثر بخشی برنامه آموزش خالقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خالقیت ...

شیییریفي و داورو( )9388تأثیر سیییه روش پرورش خالقیت در افزایم خالقیت دانم
آموزان پایه دوم راهنمایي را م ایسیییه کرده اند .نتایج پژوهم آنیا نشیییان داد که آموزش
خالقیت ،صییرف نظر از شیییوه آموزش ،به رشیید و پرورش خالقیت دانم آموزان کمک
ميکند.
برخي پژوهم هاو انجام شده ،به بررسي اثر بخشي آموزش به معلمان به عنوان عناصر میم
در یادنیرو و پرورش خالقیت دانم آموزان پرداخته اند به ور مثاف:
پژوهم حسیني( )9381تأثیر برنامه آموزش خالقیت معلمان بر خالقیت و پیشرفت تحصیلي
دانم آموزان را نشیییان داده اسیییت  ،به عالوه پژوهم افشیییارکین وعصیییاره( )9350نیز
تأثیرآموزش خالقیت به معلمان برخالقیت دانم آموزان پایه اوف ابتدایي را نشیییان داده
است .هم چنین پژوهم هایي نیز در زمینه ارتیاط آموزش هنر و خالقیت در دانم آموزان
انجام شده است :
یوسییفي افراشییته( )9388در پژوهم بررسییي موانع ومحدودیت هاو پرورش خالقیت
درآموزش درس هنرورابطه بین خالقیت معلمان هنرونگرش آنان ن سیت به ا ستفاده ازروش
ها وفنون تدریس خالقیت محور درمدارس راهنمایي تحصیلي شیرهمدان بیان کرده است

993
ب
ررس
ی
تأثیر

که موانع انگیز شي معلمان  ،ساختار و محتواو آموز شي ،لوازم و تجییزات آموز شي مورد

عوام

استفاده در آموزش هنر ،از موانع پرورش خالقیت به شمار مي روند .وکیلي و امیني()9385

ل

به بررسیییي موانع آموزشیییي شیییکوفایي خالقیت دانم آموزان ابتدایي از دیدناه معلمان

فرد

پرداختند .نتایج پژوهم آنان نشان داد که بین تدریس معلم ،محتواو کتب درسي و استفاده

یو

معلمان و دانم آموزان از مواد و وسییایل آموزشییي ،با شییکوفایي خالقیت دانم آموزان
دوره اب تدایي راب طه وجود دارد .خزاعي آرام( )9350نیز اثربخشیییي روش ن مایم خالق

سازم
انی
بر

برمیارت هاو اجتماعي وپرورش خالقیت دانم آموزان تیزهوش دوره راهنمایي را بررسي

خالق

نموده ا ست .این پژوهم ن شان داده ا ست که نمایم خالق بر مؤلفه هاو ا صالت و ب سط

یت

تأثیر معنادارو داشته است اما بر مؤلفه هاو سیالي و انعطاف پذیرو تأثیر نداشته است.

مدیرا
ن
….
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998
ب

با توجه به پیشیییینه پژوهشیییي ذکر شیییده ،مي توان بیان کرد که پژوهم هاو مرتیط با
خالقیت داراو اهمیت بوده اسیییت و پژوهشیییگران در وف دهه هاو نونانون به بررسیییي
مسائل مرتیط با خالقیت پرداخته اند .در بین پژوهم هاو انجام شده ،بسیارو از پژوهم ها
به دنیاف بیان قابلیت پرورش و آموزش خالقیت بوده اند .برخي پژوهم هاو ذکر شییده نیز
به ارتیاط هنر و پرورش خالقیت پرداخته اند .اما به نظر مي رسد که در میان این پژوهمها،
پژوهشیییي که به ارائه برنامه آموزشیییي مدون میتني بر هنر واجراو تکنیک هاو پرورش
خالقیت با هدف رشید خالقیت پرداخته باشید به چشیم نمي خورد .لذا از این نظر پژوهم
حاضر نامي عملي براو ارائه برنامه آموزش هنر به منظوررشدخالقیت است.

روش پژوهش
پژوهم حاضر از نور رح تح یب شیه آزمایشي همراه با نروه نواه (کنترف ) و داراو

ررس

پیم آزمون و پس آزمون اسیییت  .جامعه آمارو پژوهم شیییامل کلیه دانم آموزان دختر

ی

سوم ابتدایي شیرستان بیرجند در ساف تحصیلي  9353-9359است.

تأثیر

نمونه مورد بررسییي در این پژوهم عیارتند از  80دانم آموز دختر سییوم ابتدایي (در 3

عوام

کالس) ،در نروه آزمایم و  30دانم آموز دختر سیییوم ابتدایي(یک کالس ) در نروه

ل
فرد

کنترف که به شیوه نمونه نیرو در دسترس انتخاب شده اند .ابزار نردآورو داده ها در این

یو

پژوهم عیارتند از :

سازم

الف )پرسم نامه خالقیت تورنس( دو فرم الف و ب)

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

آزمون مورد اسیییتفاده این پژوهم براو ارزیابي خالقیت ،فرم الف و ب تصیییویرو از
مجمور آزمون هاو تفکر خالق تورنس اسییت .اشییکاف تصییویرو آزمون هاو تفکر خالق
تورنس مستلزم پاسخ هایي است که به ور عمده ماهیت ترسیمي یا تجسمي دارند .استفاده
از مجموعه آزمون هاو ت صویرو از سطح کودک ستان تا سطوح باالتر از دبیر ستان تو صیه

اثر بخشی برنامه آموزش خالقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خالقیت ...

شییده اسییت( .حسیییني  )9381،بر اسییاس نتایج پژوهم هایي که در کتابچه راهنماو این
آزمون منت شر شده ضریب پایایي این آزمون بین  ./80و  ./50برآورد شده ا ست .تح ی اتي
که درباره اعتیار این آزمون انجام شده ،بعد از  30ساف ضریب اعتیار پیم بیني معادف ./13
به دست داده است(عابدو .)9333،
ب)چک لیست خالقیت جانسون
چک لی ست خالقیت ،یک و سیله عیني خود سنجي ه شت پر س شي ا ست .بویژه براو
تعیین خالقیت آ شکارو ساخته شده که حداقل یک شخص دیگر (معلم یا م شاور) آن را
مشیییاهده کرده اسیییت .در مورد اعتیار این ابزار مي توان نفت تعدادو از مطالعات تجربي
نشان ميدهد که چک لیست خالقیت وسیله مناسیي براو سرند کردن و تعیین هویت افراد
بوده و همچنین وسیله ارزیابي براو اصطالح رفتارو خالقیت است .جانسون پژوهم هاو
نواحي مختلف را نزارش مي دهد که در بین چک لیسیییت خالقیت و تعامل اجتماعي و
خالقیت در نظام ارتیا ي همیستگي معنادار مثیت(  )r= 99تأیید شده است .در نزارشهاو
دیگرو بین چک لیسییییت خالق یت با آزمون هاو خالق تورنس و نمرات کل کالمي

995
ب
ررس
ی

( ) r= 91و در سیییه تح یب متناوب بین چک لیسیییت خالقیت با آزمون تداعي هاو دور

تأثیر

(  )r= 99و هم جنین در سییه تح یب دیگر بین چک لیسییت خالقیت و م یاس فعالیت نیمه

عوام

هشیار(  )r= 99همیستگي معنادارو ارائه شده است(جانسون .) 9535،

ل
فرد

فرآیند اجراو پژوهم بدین شرح ا ست که ابتدا در نروه هاو آزمایم و نروه کنترف

یو

آزمون تورنس فرم الف اجرا شیید .به عالوه به منظوربررسییي ابعاد غیر ش یناختي خالقیت در

سازم

کنارآزمون تورنس ازچک لیسییت خالقیت جانسییون نیز اسییتفاده شییده اسییت و معلمان دو

انی

نروه کنترف و آزمایم ،چک لیسیییت خالقیت جانسیییون را تکمیل کردند .سیییپس براو

بر

نروههاو آزمایم دوره آموز شي خالقیت( 33جل سه آموز شي) برنزار شد .پس از پایان

خالق
یت
مدیرا
ن
….
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930
ب
ررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم

دوره ،آزمون تورنس فرم ب در نروه هاو آزمایم و کنترف اجرا شییید و معلمان دو نروه
چک لیست خالقیت جانسون را تکمیل نمودند.
الزم به ذکر ا ست که برنامه آموز شي شامل اجراو روش هاو آموزش خالقیت( بارش
م زو ،ارتیاط اجیارو ،فیرست صفات ،فیرست سؤاالت) در قالب درس هنر بوده است که
یا به ور کامل در یک جل سه مورد ا ستفاده قرار نرفته اند و یا این که بخ شي از آن روش
در فعالیت هنرو مورد تأکید بوده اسییت .از سییوو دیگر چون خالقیت و تخیل کامال با هم
مرتیطند و خالقیت مسیییتلزم به کارنیرو قدرت تخیل و تجسیییم اسیییت برخي فعالیتهاو
هنرو با هدف پرورش قدرت تخیل و خیاف پردازو دانم آموزان انجام شیییده اسیییت 9.در
جدوف شماره  ،9شرح وعنوان فعالیت ها بیان شده است:
جدول  .1شرح وعنوان برنامه آموزشي
شماره جلسه

برنامه آموزشي

9

پیم آزمون

3

ن اشي خوابیا

3

بارش فکرو

0

ن اشي با لکه ها

9
1
3

انی

دوست من به چه
فکرمي کند؟
ارتیاط اجیارو
ن اشي آرزوها

شرح فعالیت
اجراو فرم الف آزمون تورنس
با هدف ت ویت قدرت تخیل و تجسم دانم آموز به پرورش خالقیت کمک
مي کند.
اجراو روش بارش م زو در مورد ویژني هاو معلم خوب و در پایان اجراو
نمایم نروهي در این مورد.
ن اشي با لکه هاو جوهر یا به عیارتي لکه هاو مییم که قدرت تخیل دانم آموز
را پرورش مي دهد.
با هدف ت ویت قدرت تخیل و تجسم دانم آموز به پرورش خالقیت کمک
مي کند.
اجراو روش ارتیاط اجیارو و ایجاد ارتیاط بین دو موضور (انوار میوه ،آنچه
درآسمان است :مثل ماه و ستاره و  )...و ن اشي موارد مطرح شده مثال ماه سییي.
با هدف ت ویت قدرت تخیل و تجسم دانم آموز به پرورش خالقیت کمک
مي کند.

بر
خالق
یت

 .1در تییه برنامه آموزشي از فعالیت هاو پیشنیادو مجموعه  0جلدو پرورش خالقیت در کودکان نوشته دکتر افضل السادات حسیني(، )9350

مدیرا

استفاده شده است .

ن
….

ساعت تازه داشته

دانم آموزان عمل مي کنند مثال :ساعت قلیي ،ساعت پرنده و ...از سوو دیگر

باش

قدرت تخیل دانم آموزان را ت ویت مي کند.

اثر بخشی برنامه آموزش خالقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خالقیت ...

8

یه جامدادو تازهالیه

ن اشي جامدادو یا ساعت با رح هاو جدید که بر میناو روش ارتیاط اجیارو

جمع آورو برخي اشیا و لوازم از دانم آموزان(مانند لیوان ،کتاب ،کیف ،
دفترچه و قاب عکس ،نل و  )...و چیدن آن روو میز،و انتخاب یکي از آنیاو
5

فیرست صفات

سپس اجراو فیرست صفات و بررسي اجزاو نونانون آن شي و ت ییر در آن،
(این عمل در قالب نمایم دانم آموزو که ن م میمان را داشته انجام شده ).
سپس ن اشي این نونه اشیا مثال کیفي که دسته اش کفشدوز

90
99

باشد.

یه جوردیگرعمل

ساخت کاردستي از اشیا دور ریختني که بر اساس روش فیرست صفات که دانم

کن

آموز در اجزاو نونانون اشیا ت ییر ایجاد میکند تا کاردستي مورد نظرش را بسازد.

شیرخیالي من یا

با هدف ت ویت قدرت تخیل و تجسم دانم آموز به پرورش خالقیت کمک

شیرخیالي دریایي

ميکند.
انتخاب یک شي از رف دانم آموزان و رح سؤاف در مورد کاربردهاو

93

فیرست سواالت

93

خودت اخترار کن

90

وسایل چندکاره

دیگر،جانشین سازو  ،کوچک سازو  ،بزرگ سازو ،ت ییر ترتیب،تعدیل و
ت ییر،ترکیب ویافتن موارد مشابه آن،سپس اجراو ت ییراتي براساس این سؤاالت

939

در شي مورد نظر دانم آموز و ن اشي آن.
با هدف ت ویت قدرت تخیل و تجسم دانم آموز و براساس تکنیک "تییه رح

ب

هاو تازه" قدرت ابتکار و ابدار دانم آموز را ت ویت مي کند.

ررس

ن اشي این وسایل در واقع براساس تکنیک فیرست سؤاالت است که دانم آموز

ی

در وسایل پیرامون ت ییراتي در اندازه و کاربرد انجام مي دهد و چند وسیله را باهم
ترکیب مي کند .از سوو دیگر قدرت تخیل دانم آموزان را ت ویت مي کند.

99

91

درجست وجوو
دکمه

ماشین زمان

تییه کاردستي با م وا و دکمه یا ترکییي از ن اشي و دکمه و م وا که این فعالیت

عوام

در واقع نوعي ترکیب (روش فیرست سؤاالت ) و ت ییر در اجزاو اشیا (فیرست

ل

صفات ) است.

فرد

ساخت و راحي ماشین زمان و ایفاو ن م نروه هایي از دانم آموزان در قالب

یو

مسافر نذشته ،مسافر حاف ،مسافر آینده .سپس ن اشي در این مورد با هدف ت ویت
قدرت تخیل و خیاف پردازو در دانم آموزان بر اساس تکنیک ماشین زمان

93
98
95

تأثیر

سازم

سفربه سیاره

ت ویت قدرت تخیل و خیاف پردازو در دانم آموزان ،براساس تکنیک حاال تصور

انی

ناشناخته

کن

بر

لیاس هاو میوه او

ن اشي براساس تکنیک ارتیاط اجیارو بین دو موضور (انوار لیاس ،انوار میوه)

خالق

خیلي بزرگ،خیلي

اجراو روش فیرست سؤاالت مربوط به بخم بزرگ سازو و کوچک سازو و

کوچک

ن اشي مرتیط با آن

یت
مدیرا
ن
….
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30

39

شیرو که نمي-
خوابید
الفیاو جدید،خط
رمزو

ت ویت قدرت تخیل و خیاف پردازو در دانم آموزان
این فعالیت از یک سو جانشین سازو است (بر اساس فیرست سؤاالت )و از سوو
دیگرباعث ت ویت قدرت تخیل و خیاف پردازو در دانم آموزان مي شود و به
تنیایي از تکنیک هاو پرورش تخیل و خالقیت معرفي شده است.

سواالت عجیب
33

جواب هاو بامزه

ت ویت قدرت تخیل و خیاف پردازو در دانم آموزان ،براساس تکنیک "انر"

(انر)
33

اجراو فرم ب آزمون تورنس

پس آزمون

یافته های پژوهش
نتایج اجراو آزمون تحلیل کووار یانس بر روو نمرات کل خالقیت دانم آموزان در

933

آزمون تورنس فرم "الف" و"ب" نشییییان مي د هد که ت فاوت مع نادارو در نمرات کل

ب

خالقیت بین نروه هاو آزمایم و کنترف وجود دارد که در جدوف شیییماره  3بیان شیییده

ررس

است:

ی
تأثیر
عوام

جدول  .2جدوف نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نمرات کل خالقیت
منایع

م دار

سطح

اثر

معنادارو

ل

نمرات کل خالقیت

0/349

فرد

نروه

0/091

یو

خطا

سازم
انی

0/001
0/002

میانگین

درجه

مجذورات

آزادو

56/406

95861/210

1

59819/390

10/517

17872/718

1

17872/718

1699/477

105

178445/111

F

مجمور مجذورات

بر اسییاس جدوف شییماره 3چون سییطح معنادارو به دسییت آمده برابر  0/003و کمتر از

بر

 0/09ا ست ،پس تفاوت معنادارو در نمرات کل خالقیت بین نروه هاو آزمایم و کنترف

خالق

وجود دارد.

یت
مدیرا
ن
….

اثر بخشی برنامه آموزش خالقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خالقیت ...

نتایج آزمون ویلکاکسون بر داده هاو چک لیست خالقیت جانسون نشان داد که تفاوت
معنادارو بین وضییعیت دانم آموزان در چک لیسییت خالقیت جانسییون از نظر معلمان در
پیم آزمون و پس آزمون وجود داشته است که در جدوف شماره 3بیان شده است:
جدول  .3نتایج آزمون ویلکاکسون بر داده هاو آزمون خالقیت جانسون
نروه

تعداد

آزمایم رتیه هاو منفي

(a)33

رتیه هاو مثیت

(b)1

ارتیاط ها

(c)99

تعداد کل

80

کنترف رتیه هاو منفي

(a)0

میانگین رتیه ها

90/00

مجمور رتیه ها

399/00
80/00

آزمون آمارو
سطح معنادارو

0/009

z

-3/390

933

رتیه هاو مثیت

(b)9

3/00

93/00

ارتیاط ها

(c)95

3/00

3/00

تعداد کل

30

0/980

-9/303

ب
ررس
ی
تأثیر

 :aپس آزمون جانسون<پیم آزمون جانسون

عوام

 :bپس ازمون جانسون>پیم آزمون جانسون

ل

:cپس آزمون جانسون =پیم آزمون جانسون

فرد

همان ور که در جدوف شماره  3نشان داده شده است در نروه آزمایم م دار  pبرابر

یو
سازم

0/009و در نروه کنترف برابر  0/980است .بنابر این در مورد نروه آزمایم چون م دار p

انی

کمتر از  0/09است تفاوت معنادارو بین وضعیت دانم آموزان در چک لیست خالقیت

بر

جانسون از نظر معلمان ،در پیم آزمون و پس آزمون وجود داشته است .در مورد نروه

خالق

کنترف چون م دار  pبیشتر از  0/09است تفاوت معنادارو بین وضعیت دانم آموزان در

یت
مدیرا
ن
….
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930
ب
ررس
ی

چک لیست خالقیت جانسون از نظر معلمان در پیم آزمون و پس آزمون وجود نداشته
است .

بحث و نتيجه گيری
پژوهم حاضر به منظور تعیین اثربخشي برنامه آموزش خالقیت در قالب فعالیت هاو
هنرو در رشد خالقیت دانم آموزان دختر سوم ابتدایي انجام شد .نتایج نشان داد که اجراو
برنامه آموزشي درس هنر موجب رشد خالقیت دانم آموزان شده است .جدوف شماره 3
بیانگرآن است که آموزش درس هنر موجب رشد نمره کل خالقیت دانم آموزان شده
است .به عالوه بر اساس جدوف شماره  ،3از نظر معلمان دانم آموزان نروه آزمایم نیز
تفاوت معنا دارو بین وضعیت دانم آموزان در مرحله پیم آزمون و پس آزمون وجود
داشته است و اجراو این برنامه آموزشي منجر به رشد خالقیت دانم آموزان شده است.
نتایج این پژوهم با نتایج تح ی ات اسمیت( ،9558به ن ل از حسیني )9381،که نشان داد
معلمان با بیره نیرو از روش هاو هنرو ،خالق و غیر سنتي خالقیت دانم آموزان را افزایم
9

تأثیر

داده اند و نتایج الفتیگ ( )3000که نشان داد انر هنر در هسته برنامه درسي و فعالیت هاو

عوام

مدرسه قرار بگیرد به افزایم خالقیت دانم آموزان منجر مي شود همخوان است .به عالوه

ل
فرد
یو
سازم

نتایج پژوهم یوسفي افراشته ( )9388نیز تأثیر مثیت درس هنر بر خالقیت ،پرورش منم
اجتماعي و توسعه روحیه کشف و جستجونرو را تأیید مي کند .هم چنین نتایج این پژوهم
با نتایج پژوهم یور

ویني 3که به بررسي آموزش هنر بر پیشرفت تحصیلي و خالقیت و

خود پرداخته است ،نیز همخوان است .این پژوهم دانم آموزان کالس پنجم را در

انی

ادرا

بر

دو مدرسه با فعالیت هاو هنرو نسترده و محدود م ایسه کرده است .این مطالعه نشان داد

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Luftig
2. Yorke-Viney

اثر بخشی برنامه آموزش خالقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خالقیت ...

که افرادو که در مدارسي که آموزش ها و فعالیت هاو هنرو نسترده را ارائه مي دهند،
تحصیل مي کنند نسیت به نروه دیگر پیشرفت تحصیلي و خالقیت بیشترو دارند .هم چنین
نتایج پژوهم جمالي فیروز آبادو و سپیریان حیدرزاده و جاللي کشاورز(  )9385نشان داد
که آموزش ن اشي به روش انتخاب موضوعي و روش آزاد منجر به افزایم خالقیت کودکان
شده است که با نتایج پژوهم حاضر همخوان است.
به عالوه واینر ،نلدستین و وینسنت -النسرین )3093( 9معت د است که اغلب بیان ميشود
که آموزش هنر وسیله او براو توسعه تفکر خالق و انت ادو است .اغلب فرض مي شود که
آموزش هنر ،تأثیر مثیت بر زیرمجموعه او از میارت هایي که به عنوان "میارت هاو
نوآورو" تعریف مي کنیم دارد :میارت هاو فني از جمله در برخي از موضوعات
غیرهنرو ،میارت هایي درتفکروخالقیت ،میارت هاو رفتارو واجتماعي(یاشخصیت) .هم
چنین از دیدناه خوو (،9553به ن ل از خزاعي آرام  )9350،انجام کارهاو هنرو از جوانب
مختلف موجب اعتالو نظام آموزشي و افزایم خالقیت مي شود.
به ور کلي مي توان نفت همان ورکه در م دمه بیان شده است عوامل مربوط به
مدرسه و شیوه هاو آموزش ،اثر میمي در عملکرد دانم آموزان و بروزخالقیت آنان دارد.

939
ب
ررس
ی
تأثیر

به عالوه بین هنر و خالقیت نیز رابطه او معنادار وجود دارد .اجراو برنامه آموزشي درقالب

عوام

درس هنر براو دانم آموزان مزایاو متعددو دارد .ازسویي باعث جذابیت بیشترساعات

ل

آموزشي و ایجاد لذت از آموزش و ازسویي دیگر هدفمند سازو ساعت درسي و هدایت

فرد

دانم آموز به سمت تفکر خالق مي شود .به عیارتي درس هنر کارناهي براو پرورش

یو

خالقیت است.
لذا انجام پژوهم هاو مشابه در حوزه ن م معلمان و سیستم آموزشي و ن م درس هنر
در رشد یا عدم رشد خالقیت ،نه تنیا ضرورو بلکه نامي اساسي در جیت آناهي بخشي به

سازم
انی
بر
خالق
یت

1.Winner & Goldstein &Vincent-Lancrin

مدیرا
ن
….
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والدین و مسئوالن آموزش و پرورش در جیت اعتالو اوقات آموزشي و اوقات فراغت و
تدوین برنامه ها و سیاست هاو جدیدآموزشي است.
به عالوه هرچند پرورش خالقیت در مدارس مستلزم بیره نیرو از روش هاو خالق در
کل جریان آموزش و تدریس است اما مي توان ساعت مخصوصي را به منظور پرورش
خالقیت دانم آموزان اختصاص داد و روش هاو آموزش خالقیت ،پرورش خالقیت از
ریب هنر و پرورش خالقیت از ریب ت ویت قدرت تخیل در این ساعت مد نظر قرار داد.
لذا به معلمان و برنامه ریزان درسي آموزش و پرورش پیشنیاد مي شود تا به اهمیت هنر
در پرورش خالقیت دانم آموزان توجه بیشترو داشته باشند و در جیت آموزش برنامه هاو
هنرو و فعالیت هاو هنرمحور تالش جدو ترو میذوف نمایند و ساعات هنر را به جیران
دروس دیگر نگذرانند .

931
ب

سپاسگزاری :این پژوهم برنرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد دانشکده روان شناسي و

ررس

علوم تربیتي دانشییگاه تیران اسییت .نویسییندنان م اله بر خود الزم مي دانند از همکارو و

ی

مساعدت دانمآموزان و همه عزیزاني که در این پژوهم ما را یارو نموده اند سپاسگزارو

تأثیر

نمایند.

عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

اثر بخشی برنامه آموزش خالقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خالقیت ...

منابع
افشارکین ،زهراوعصاره،علیرضا .)9350( .بررسي تأثیرآموزش خالقیت به معلمان برخالقیت دانم
آموزان پایه اوف ابتدایي استان خراسان درساف تحصیلي  .85-88ابتکار وخالقیت درعلوم انساني،
شماره .99-35،35
جانسون ،دیوید .)9535( .چک لیست خالقیت جانسون .ترجمه  :کرمي ،ابوالفضل .
جمالي فیروز آبادو ،محمود و سپیریان حیدرزاده  ،منوچیر و جاللي کشاورز ،مریم .)9385( .تأثیر
روش هاو آموزش ن اشي بر افزایم خالقیت کودکان .تح ی ات روانشناختي ،شماره -900 ، 3
.999
چراغ چشم  ،عیاس .)9381( .بررسي تاثیر شیوه هاو تدریس میتني بر تکنیک هاو خالقیت در
آموزش و یادنیرو دانم آموزان .دوفصلنامه تربیت اسالمي  ،شماره . 31-3 ، 9
حسیني  ،افضل السادات .)9350(.پرورش خالقیت در کودکان .تیران  :نشر میاجر.
حسیني ،افضل السادات .)9383( .بررسي تأثیر برنامه آموزش خالقیت بردانم،نگرش و میارت
معلمان  .فصلنامه نوآورو هاو آموزشي .شماره .10-93 ،9
حسیني ،افضل السادات .)9381( .بررسي تأثیر برنامه آموزش خالقیت معلمان برخالقیت پیشرفت
تحصیلي وخودپنداره دانم آموزان .فصلنامه نوآورو هاو آموزشي،شماره .918-908 ،33

حسیني ،افضل السادات و کدیور ،پروین .)9335( .خالقیت و شیوه هاو پرورش آن  .استعدادهاو
درخشان ،شماره .935-993 ،30

933
ب
ررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد

خزاعي آرام ،سعید .)9359(.اثربخشي روش نمایم خالق برمیارت هاو اجتماعي و پرورش

یو

خالقیت دانمآموزان تیزهوش دوره راهنمایي .دانشگاه تیران ،دانشکده روانشناسي وعلوم

سازم

تربیتي،پایان نامه کارشناسي ارشد.

انی

شریفي ،علي اکیر و داورو  ،رقیه.)9388 ( .م ایسه تأثیر سه روش پرورش خالقیت در افزایم
خالقیت دانم آموزان پایه دوم راهنمایي  .مجله روانپزشکي و روانشناسي بالیني ایران ،شماره
.13-93 ،9

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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938
ب
ررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

شیرآراو ،میرناز و سیدان  ،ابوال اسم و فرزاد  ،ولي اهلل .)9389( .تحلیل خالقیت در کودکان :
معرفي آزمون تفکر خالق در عمل و حرکت  .مجله روانشناسي و علوم تربیتي  ،شماره -959 ، 3
.393
عابدو ،جماف .)9333(.خالقیت وشیوه او نو در اندازه نیرو آن .پژوهم هاو روانشناختي ،شماره
9و .90-01 ،3
عسگرو ،محمد .)9381( .تاثیر روش هاو آموزش خالقیت بر میزان خالقیت دانم آموزان دختر
پایه چیارم ابتدایي .پژوهم هاو روان شناختي ،شماره 3و .58- 83، 0
ننجي ،حمزهال شریفي ،حسن پاشا و میرهاشمي،مالک .)9380(.اثربارش م زو در افزایم خالقیت
دانم آموزان ،فصلنامه تعلیم وتربیت ،شماره ،39صص.993-85:
میرقیدارو ،مجتیي (.)9383تفکر خالق .خالقیت و نوآورو ،شماره ،3صص.99/99-9/99:
وکیلي ،نجمه و امیني ،علي.)9385( .بررسي موانع آموزشي شکوفایي خالقیت دانم آموزان ابتدایي
از دیدناه معلمان ابتدایي آموزش و پرورش منط ه هلیالن در استان ایالم در ساف تحصیلي -88
 ،85فصلنامه تح ی ات مدیریت آموزشي ،شماره .303-983 ،0
یوسفي افراشته ،مجید.)9388(.بررسي موانع ومحدودیت هاو پرورش خالقیت درآموزش درس هنر
و رابطه بین خالقیت معلمان هنر و نگرش آنان نسیت به استفاده از روش ها و فنون تدریس

خالقیت محور در مدارس راهنمایي تحصیلي شیرهمدان .تیران :دانشگاه تیران ،دانشکده
روانشناسي و علوم تربیتي ،پایان نامه کارشناسي ارشد.
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