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دبستانیشیپکودکانتیخالقبريخودمختاریحامسیتدرریتأث
کننده از خودمختاري به عنوان روشی که در در این پژوهش سبک تدریس حمایت: هدف

پردازد، گري تعریف شده و به سبک رفتار معلم در کالس میتعیینچهارچوب نظریۀ خود
: سـبک  روشدبستانی ارزیابی شده اسـت. بررسی و تأثیرات آن بر خالقیت کودکان پیش

100مشـخص شـد. سـپس    (PIS)نامۀ مشکالت مدارس معلمان با تکمیل پرسشتدریس 
دبستانی مناطق یک تا سه شهر تهـران بـه تفکیـک سـبک     نفر از نوآموزان چهارمرکز پیش

آزمایشـی قـرار   تدریس معلم، در قالب دو گروه، طی شش مـاه در معـرض مداخلـۀ شـبه    
قیت در حرکت و عمـل تـورنس   گرفتند و سپس میزان خالقیت آنها به وسیلۀ آزمون خال

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که نمرة کلی خالقیت و به ها:یافتهسنجیده شد. 
هـاي سـبک تـدریس    کننـدگان در گـروه  هاي اصالت و تخیـل شـرکت  تفکیک زیرمقیاس

هـاي سـبک تـدریس    کننـدگان در گـروه  از خودمختـاري بیشـتر از شـرکت   کنندهحمایت
: بـا  گیـري نتیجـه بود، اما در زیرمقیاس سیالی دو گروه تفاوتی نشان ندادنـد.  کننده کنترل

دهـد،  هـاي ایـن پـژوهش نشـان مـی     توجه به ارتباط خالقیت و منبع کنترل درونی، یافته
کننده از خودمختاري با تأمین نیـاز اساسـی خودمختـاري کودکـان زمینـۀ      تدریس حمایت

است. افزایش خالقیت را در آنان  فراهم ساخته
گـري، خالقیـت،   کننده از خودمختاري، نظریـۀ خـود تعیـین   تدریس حمایت: هاکلیدواژه

.دبستانیکودکان پیش

The Effect of Autonomy Supportive Teaching Style on Creativity in
Preschoolers

Introduction: With reference to the significance of self-determination theory in
education, the present study was designed to investigate the effects of autonomy-
supportive teaching style on creativity in preschoolers. Autonomy- supportive
teachers versus control teachers, attempt to facilitate intrinsic motivation with
their acts in the classroom and beyond. Methods: The teaching style of teachers
was examined using the Problems in School questionnaire (PIS). In addition, one
hundred preschool students in four preschool centers in Tehran were assigned to
four quasi-experimental groups over a 6 month period. Creativity was examined
by Torrance Test of Creativity in Action and Movement (TCAM). Results:
According to our findings, participants in autonomy-supportive teaching style
groups demonstrated higher creativity compare to the control group.
Conclusion: As hypothesized, the present study provided additional evidence on
the effect of autonomy-supportive teaching style on educational achievements
including the creativity capacity.

Keywords: Creativity, Autonomy-Supportive Teaching Style, Self Determination
Theory, Preschoolers.
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مقدمه
اندرکاران آموزش و پرورش توجـه  پژوهشگران و دست

هـاي اولیـۀ   خود را به طور گسـترده بـه تـأثیرات سـال    
کودکی بر تحول و آینـدة افـراد و نهادهـاي اقتصـادي،     

زبـانی،  اجتماعی و قانونی به رشـد جسـمی، هیجـانی،    
شناختی و اجتمـاعی کودکـان در ایـن سـنین معطـوف      

). مطالعات طولی در مورد تـأثیرات آمـوزش   1(اندکرده
سـازد.  دبستانی، اهمیت این دوره را مشـخص مـی  پیش

ــت ( ــروري روي 2بارن ــۀ م ــژوهش در 63) در مطالع پ
هـاي  زمینۀ آموزش پیش از دبستان بیان کرد کـه برنامـه  

یــزان پیشــرفت تحصــیلی دبســتانی بــر مآمــوزش پــیش
مدت تأثیر بسیار زیاد دارد؛ بـه طـوري  کودکان در کوتاه

که بر نمرة هوش کودکان این سنین و میـزان سـازگاري   
). 2گـذارد ( سالی تأثیر مثبت میاجتماعی آنان در بزرگ

نتایج این مطالعات طولی، تـأثیرات جالـب آمـوزش در    
ان را این سن بر زندگی فردي و اجتماعی آتـی نوآمـوز  

جـرایم و در نتیجـه کـاهش    کـاهش ).3(دهدنشان می
هـا،  هاي دولت براي دستگیري و برگزاري دادگـاه هزینه

ادامه تحصیل و یافتن شـغل مناسـب، کـاهش بیکـاري     
سالی، بهبود روابط اجتماعی و بهزیسـتی  افراد در بزرگ

). 4، 3(انـد هـا گـزارش شـده   نیز از نتایج این آمـوزش 
بسیاري از کشورها این دوره را بـه دورة  درحال حاضر، 

اند. در ایران نیز این تصمیم آموزش عمومی اضافه کرده
هاي آینـده اجـراي آن   در دست بررسی است و در سال

).5الزامی خواهد شد (
آموزان هاي تحصیلی دانشآموزش و پرورش براي سال

کـه  اهداف آموزشی و تربیتـی خاصـی در نظـر گرفتـه    
یکـی از اهـداف مهـم دورة پـیش از     پرورش خالقیـت 
) ایجــاد فرصــت بــراي 6تــورنس (). 5دبســتان اســت (

بــراي هــر جامعــه امــري حیــاتی راپــرورش خالقیــت
یافتـه، شـکوفایی و   داند. امروزه در کشورهاي توسعهمی

تـرین اهـداف   آمـوزان از مهـم  پرورش خالقیـت دانـش  
از میـان اهـداف   آیـد.  آموزش و پرورش به شـمار مـی  

هاي پیش از دبستان، با توجه به اهمیت پرورش آموزش
اي دارد. خالقیت در این سنین، خالقیت جایگاهی ویژه

)، یکی از پیشگامان مطالعۀ 7آندروز (براي مثال، به نظر 
خالقیت در کودکان، تخیل و استعداد خالق به درجات 
مختلف در همۀ کودکان به صورت طبیعی وجـود دارد.  

ان داد نمرات تخیـل بـه عنـوان    او در مطالعات خود نش
رسد سالگی به اوج می5/4تا 4خمیرمایۀ خالقیت بین 

با ورود کودك به کودکسـتان (پـنج سـالگی)    معموالًو 

) دورة اول خالقیـت  8یابد. لسنر و هیلمـان ( کاهش می
پربارسازي «دانند و این مرحله را را سنین اولیۀ رشد می

نامند.می١»درونی خالق
به اهمیـت پیامـدهاي مثبـت خالقیـت، طبیعتـاً     با توجه 

شرایط تسهیل و رشد این ویژگی براي نوآموزان بسـیار  
دهنـد  ها نشان مـی مفید است، حال آنکه برخی پژوهش

ــه فضــاي آموزشــگاهی و   ــا ورود کــودك ب خالقیــت ب
توانـد  ). این نکتـه مـی  9،10(یابد استمرار آن کاهش می

آموزشـی،  هـاي قابل توجـه باشـد کـه چـرا در محـیط     
شـود، کـاهش نیـز    پرورش خالقیت نه تنها تسهیل نمی

ــی ــه  م ــاط، یافت ــن ارتب ــد. در ای ــی در  یاب ــاي پژوهش ه
ــارچوب  ــۀنظرچه ــینخــود"ی ــريتعی ــایج 11("گ ) نت

هـایی کـه از   دهند و درمقابل پـژوهش متفاوتی نشان می
گویند، هاي آموزشی سخن میکاهش خالقیت در محیط

گویند. بر ها میاین محیطاز شرایط تسهیل خالقیت در
اساس ایـن نظریـه، اگـر سـبک تـدریس معلـم حـامی        

توانـد بـر میـزان    کننده باشد مـی خودمختاري و یا کنترل
خالقیت، عاظفۀ مثبت، لـذت بـردن از چـالش بهینـه و     
پیشرفت تحصیلی و برخـی دیگـر از اهـداف آموزشـی     

).12تأثیر مثبت بگذارد (
گـري یـک   د تعیـین به طور کلی در حوزة انگیزش، خو

هـاي  نظریۀ شناخته شده است. این نظریـه کـه در سـال   
کوشد تا ، میآموزش و پرورش وارد شدهاخیر به حیطۀ

). ورود ایـن  13(هـاي افـراد را ارتقـا بخشـد    توانمندي
نظریه به حوزة آموزش و پرورش، تأثیرات مثبتی داشته 
ــه     ــه اســت ک ــه دو ده ــک ب ــال، نزدی ــراي مث اســت. ب

کننـد:  انجام شده از دو موضوع حمایت میهايپژوهش
هـاي آموزشـی   آموزان خودمختـار در محـیط  اول، دانش

آموزان از حمایت معلمان کنند و دوم: دانشپیشرفت می
). بـر اسـاس ایـن    13برند (از خودمختاري آنها سود می
هــا، رویــدادهاي بیرونــی،   نظریــه، تفــاوت محــیط  

انسـانی(مانند  و روابـط  یآموزشهاي اجتماعی،موقعیت
ر میـزان حمایتشـان از   آموز)، از نـظ رابطۀ معلم و دانش

ها نیاز مـا را  نیاز فرد به خودمختاري است. برخی محیط
کننـد، در  به خودمختـاري، فعـال و از آن حمایـت مـی    

انـد و آن  توجـه هاي دیگر به این نیاز بیحالی که محیط
االجـل از  سازند. بـراي مثـال، تعیـین ضـرب    میرا ناکام 

شود، اما دادن فرصت طرف محیط مانع خودمختاري می
کند. روابـط  به خودگردانی، از خودمختاري حمایت می

1. Creative internal enrichment
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کنند انسانی نیز گاهی از نیاز به خودمختاري حمایت می
، آموزگـاري کـه بـا    گیرند؛ مثالًو گاهی جلوي آن را می

دهـد و بعـد از ایـن    مـی آمـوزان گـوش  دقت به دانـش 
آموزان فرصت دهـد  کند تا به دانشاطالعات استفاده می

کار کنند، از خودمختـاري آنهـا   متناسب با سرعت خود 
هـا،  که محـیط کند. به این ترتیب در صورتیحمایت می

ها نیاز افـراد را  هاي اجتماعی و فرهنگروابط، موقعیت
، امـا در  به خودمختاري ارضا کنند، حامی خودمختـاري 

ــاز،   ــده گــرفتن و ناکــام ســاختنن ایــن نی صــورت نادی
).14(شوند کننده نامیده میکنترل

گـري دربـارة تعامـل    در چهارچوب نظریـۀ خـودتعیین  
"حامی خودمختـاري "آموزان، دو سبک معلمان و دانش

نظـر از اینکـه   تعریف شده کـه صـرف  "کننده کنترل"و 
کالسـی درس  آموزان چه سـنی دارنـد و در چـه    دانش

خوانند و موضوع درس آنهـا چیسـت، کـاربرد دارد   می
کننـده از خودمختـاري   معلمان با سـبک حمایـت  .)15(

دانـش در  کننده و نه منبـع  کوشند تا در نقش تسهیلمی
باشند، امـا مسـئولیت یـادگیري را بـه     آموزانکنار دانش

ــه   ــه آنهــا گــوش داده، ب ــا دقــت ب خودشــان بدهنــد، ب
بدهند، در کـالس  کنند و بازخورد هایشان توجه دیدگاه

کنند و اجازه دهند آنها نظـرات خـود را   کمتر سخنرانی 
.)15(بیان کنند
هــاي آموزشــی حــامی خودمختــاري، بــه طــور محــیط

شان را تعیـین،  کنند تا اهدافخاص، افراد را ترغیب می
کـردن  رفتارشان را هدایت، روش خودشان را براي حل

ــکالت و م ــایالت و   مش ــل تم ــاب و در ک ــایل انتخ س
هـایی بـر   هاي خود را دنبال کننـد. چنـین محـیط   ارزش

انگیــزش درونــی، کنجکــاوي و میــل بــه چــالش افــراد 
ــی ــه محــیط م ــد. البت ــاري،  افزاین ــاي حــامی خودمخت ه

ــان ــیآس ــر، ب ــتند ( گی ــار نیس ــهل انگ ــه و س ). 16توج
هـاي حـامی   کننـده بـرعکس محـیط   هـاي کنتـرل  محیط

ــاري،  ــرلخودمخت ــدهکنت ــه   کنن ــراد را ب ــاز اف ــد و نی ان
گیرند و در عوض به آنهـا فشـار   خودمختاري نادیده می

شـده یـا   هاي از پیش تعیـین آورند تا بر اساس روشمی
؛ تجویز شده از بیـرون، فکـر، احسـاس یـا رفتـار کننـد      

کننده مورد حمایت قـرار  بنابراین، آنچه در محیط کنترل
بلکـه عامـل بیرونـی    گیرد، خودمختاري فرد نیسـت  می

خواهـد  آمـوزش مـی  مانند آنچه آموزگار از دانش؛ است
کننده، به جاي حمایـت از  هاي کنترلانجام دهند. محیط

).16کنند (خودمختاري افراد، رفتار آنها را کنترل می
هاي حامی خودمختاري وقتی افراد براي دیگران، محیط

بـراي  آورنـد، شـیوة خاصـی    کننده به وجود مییا کنترل
کنند که در یـک پیوسـتار   دار کردن آنها اختیار میانگیزه

کننـدة خودمختـاري   کننده تا بسیار حمایـت بسیار کنترل
کـردن سـاختار   ). شـیوة بـاانگیزه  18، 17گیـرد ( قرار می

ــت    ــاري حمای ــی از خودمخت ــرا وقت ــت، زی ــی اس مهم
شود، افراد انگیزش درونی بیشتر، ادراك شایسـتگی،  می

کننـد و در  و هیجان مثبـت را تجربـه مـی   انگیزة تسلط 
دهنـد  یادگیري و عملکرد، پایداري بیشـتري نشـان مـی   

انـد کـه از میـان    بسیاري از تحقیقـات نشـان داده  ).19(
آمـوزان، حمایـت از   هاي گوناگون انگیزش دانـش مؤلفه

گذارد آموزان اثر میخودمختاري، بر انگیزة درونی دانش
)20،21.(

بـه  (دبسـتانی و خالقیـت  ورة پـیش با توجه به اهمیت د
بـک  عنوان یک هدف مهم) در این دورة سنی و اثر س

کننـده از خودمختـاري در دسـتیابی بـه     تدریس حمایت
ــن  اهــداف آموزشــی دوره ــف، ای هــاي آموزشــی مختل

ــامی      ــدریس ح ــبک ت ــأثیر س ــد دارد ت ــژوهش قص پ
دبسـتانی  خودمختاري بر میزان خالقیـت کودکـان پـیش   

بررسی کند.

روش
آوري اطالعـات، بـه   این پژوهش، از نظر شـیوة جمـع  

ــرار گیــري تصــادفی   دلیــل میســر نبــودن انتخــاب و ق
بنـدي هـاي مـدارس)، از    به علت کـالس (آموزاندانش

آموزان بر اساس آزمایشی است. دانشنوع تحقیقات شبه
کننده و حامی خودمختـاري)  سبک تدریس معلم (کنترل

در مـدارس تفکیـک   نامۀ مشـکالت  که به وسیلۀ پرسش
آزمـون  پـس –آزمونشدند انتخاب و در قالب طرح پیش

با گروه کنترل مقایسـه شـدند. ایـن پـژوهش از لحـاظ      
کـاربردي قـرار   -هدف نیز در ردیف تحقیقـات بنیـادي  

گیرد.می
دبستانی (پنج جامعۀ آماري این پژوهش را کودکان پیش

و شش ساله) مناطق یـک و سـه شـهر تهـران در سـال      
گیـري بـر   دادنـد. نمونـه  تشکیل می1390-91تحصیلی 

دختـر و  100هاي دردسترس انجام شـد و  اساس نمونه
کننـده  پسر در قالب یک گروه با سبک تدریس حمایـت 

دختـر)  25پسر و 24شامل دو کالس (از خودمختاري 
دو (کننــدهو یــک گــروه داراي ســبک تــدریس کنتــرل

ـ    25پسـر و  26شـامل  کالس  ه دختـر) بـه عنـوان نمون
بررسی شدند.
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ابزارهاي پژوهش
بـراي اولـین بـار در    :1نامۀ مشکالت مدارسپرسش-1

ایران، به منظـور تعیـین سـبک تـدریس معلمـان، طـی       
) 17نامۀ مسـایل مدرسـه (  سازي، از پرسشمراحل آماده

نامه از هشت پرسش تشـکیل و  استفاده شد. این پرسش
هـر  به صورت مسأله طرح و به عنـوان راه حـل بـراي    

مسأله چهار گزینه در نظر گرفته شده است. معلم میزان 
ها در یک حلتوافق یا مخالفت خود را با هر کدام از راه

) مشـخص  10اي لیکـرت (از یـک تـا    درجه10مقیاس 
دهد. همـۀ  میراه حل نمره32کرده و به این ترتیب به 

شـود. بـر اسـاس    نمرات به طور مسـتقیم محاسـبه مـی   
کننـدگی  توان میـزان حمایـت  نامه مینمرات این پرسش

ــا کنتــرل آنهــا را کننــدگیمعلمــان از خودمختــاري و ی
مشخص کرد. مطالعات، روایـی و پایـایی مناسـب ایـن     

). آلفـاي کرونبـاخ ایـن    17،18انـد ( مقیاس را نشان داده
.به دست آمد72/0مقیاس در این مطالعه نیز 

ن آزمـو :آزمون خالقیت در حرکت و عمـل تـورنس  -2
1981خالقیت در حرکت و عمـل را تـورنس در سـال    

کــهبنــدي و معرفــی کــرد. او ایــن آزمــون را،صــورت
معتبرترین آزمون خالقیت است، براي کودکان زیر سـن  
مدرسه که توانایی خوانـدن و نوشـتن ندارنـد طراحـی     

) 23). در ایران براي اولـین بـار سـیدان (   22کرده است(
مقیـاس  شامل چهار فعالیت (خـرده این آزمون را که

. در ترجمـه و از آن اسـتفاده کـرد   یا زیرآزمون) است
هـا، توصـیف و روش   زیر دلیـل انتخـاب فعالیـت   

شود.گذاري بررسی مینمره
به نظر تورنس "به چند طریق دیگر؟": فعالیت اول-1
از آغاز تولد، براي رفـتن از یـک   )، کودکان تقریبا24ً(

آینـد.  هایی برمیدرصدد یافتن راهمکان به مکان دیگر، 
کننـد،  اند استفاده مـی هایی که آموختهبرخی فقط از راه

گیرنـد.  هاي ابتکاري بهره میدر حالی که بعضی از راه
براساس این منطق، در این فعالیت از کـودك خواسـته   

هـاي مختلفـی کـه    شود تا فاصلۀ دو نقطـه را از راه می
ـ   می رایش جالـب اسـت   تواند طی و از حرکـاتی کـه ب

هـاي  ). در اجراي این حرکات، پاسـخ 24استفاده کند (
عملی و کالمی وهمچنین ترکیبی از این دو نوع پاسـخ  
پذیرفتنی است. در ایـن فعالیـت بـه سـیالی و اصـالت      

شود.داده مینمره
"توانی مثل ... حرکـت کنـی؟  آیا می": فعالیت دوم-2

تقلید کردن از )، کودکان خیلی زود 24به نظر تورنس (
کننـد و ایـن   رفتارهاي افراد و حیوانات را شـروع مـی  

آغاز تدریجی همدلی است. در ایـن فعالیـت، توانـایی    
ــراي    ــدلی و اج ــیدن هم ــویر کش ــه تص ــان در ب کودک

شـود. ایـن فعالیـت    هاي غیرمعمول بررسـی مـی  نقش
شامل شش موقعیت است که در چهار تـاي از آنهـا از   

ود کنـد حیـوان یـا شـیء     شود وانمکودك خواسته می
خرگوش، مـار، درخـت) و در دو فعالیـت    است (مثالً

مربـوط بـه اشـیا یـا     شدةهاي تعییندیگر، کودك نقش
کنـد. بـراي مثـال، رانـدن     سایر موضوعات را بازي می

) که براي ارزیابی تخیل است و بر اسـاس  24اتومبیل (
اي لیکرت حین اجـراي آزمـون   یک مقیاس پنج درجه

شود.ري میگذانمره
) 24تـورنس ( "هاي دیگـر؟ چه راه"فعالیت سوم:-3

این فعالیت را بر این اساس کـه افـراد خـالق قادرنـد     
اي جدید و بـدیع  هاي پیشین را به شیوهاشیا و فعالیت

ببینند طراحی کرده است. در این فعالیـت چنـد لیـوان    
کاغذي یا پالستیکی و یک سبد در اختیار کودك قـرار  

هـا را بـه هـر چنـد     شود لیوانخواسته میداده و از او
تواند در سبد قرار دهد. در ایـن فعالیـت   طریقی که می

نیز مانند فعالیت شمارة یک به سیالی و اصـالت نمـره  
هاي عملی (غیر کالمی) و کالمی پذیرفتـه  داده و پاسخ

شود.می
در "تواند باشد؟آن چه چیزي می"فعالیت چهارم: -4

خواهند بگوید یا نشان دهـد  میاین فعالیت، از کودك
غیـر از  (که با یک لیوان کاغذي چـه کارهـاي دیگـري   

تواند انجام دهد و تصور کنـد  آن در سبد) میگذاشتن
توانست باشد یا اگر این لیوان نبود چه چیز دیگري می

توانسـت بـه کـار رود. در    به جاي چه چیز دیگري می
شود.داده میاین فعالیت نیز به سیالی و اصالت نمره

روش اجراي پژوهش
نامه و بعد از ترجمه و بازترجمۀ نسخۀ انگلیسی پرسش

نامۀ مشـکالت مـدارس در   تطابق این دو نسخه، پرسش
معلم در موسسۀ آموزشی لگو اجرا 130اي شامل نمونه

هـاي بـاالتر بیشـترین سـطوح     شد. در این مقیاس، رتبه
هـاي  کنندگی از خودمختـاري را دارنـد و رتبـه   حمایت

کنندگی در رفتار را اعمـال  انتهایی بیشترین میزان کنترل
ساس، مربیان به دو دسته تقسیم شدند: کنند. بر این امی

کننده. از هر معلمان حامی خودمختاري و معلمان کنترل
ــی       ــرات، ویژگ ــاس نم ــر اس ــه ب ــم ک ــروه دو معل گ

کننـدگی بیشـتري داشـتند    کننـدگی و یـا کنتـرل   حمایت

1. Problems in schools
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هـا و  نامـه انتخاب شدند. براي اطمینان از نتایج پرسـش 
کنندگی، وجود رفتارهاي حامی خودمختاري و یا کنترل

هاي معلمـان منتخـب   پژوهشگر ترتیب بازدید از کالس
هـا،  را داد و در نشستی بـا مسـئوالن بازدیـد از کـالس    

وجود رفتارهاي مربوطه را در معلمان بررسـی کـرد. در   
جلسات حضوري با معلمان منتخب، به معلمـان حـامی   
خودمختاري در مورد رفتارهایشان در کالس با توجه به 

ــبک   ــیفات س ــدریستوص ــت ت ــان (حمای ــده از ش کنن
خودمختاري) بازخورد داده شد تا بکوشند هرچه بیشتر 
از این رفتارها استفاده کنند. به همین نحـو بـه معلمـان    

کننــده نیـز در مــورد رفتارهایشــان بـا توجــه بــه   کنتـرل 
کنندگی بازخورد داده و هاي سبک تدریس کنترلویژگی

نهـا را بررسـی   بیان شد که این رفتارها (که پژوهشـگر آ 
کنــد) رفتارهـاي معمــول معلمـان در کــالس درس   مـی 

شـده و  مرحلـۀ بعـد، از میـان مـدارس تعیـین     دراست.
کننده، آموزان دو گروه حامی خودمختاري و کنترلدانش
آزمـون و  هاي دو گروه معلمان ارزیابی شد. پیشکالس

آزمون خالقیت در حرکت و عمل تورنس به فاصلۀ پس
کالس برگزار شد.10از برگزاري شش ماه و بعد 

هایافته
آمـده  6تـا  1هاي این پژوهش در جداول خالصه یافته

ــت.  ــدول اس ــیفی  1درج ــات توص ــاي ، اطالع متغیره

آزمون نشان داده شده است.پژوهش در پیش
ــدول  ــودنی2ج ــرات آزم ــیشنم ــا را در پ ــون و ه آزم

و یالیسـ هاي خالقیـت (اصـالت،  آزمون زیرمقیاسپس
دهد.تخیل) به تفکیک سبک تدریس معلمان نشان می

هـاي  فـرض براي آزمون فرضیه، با توجه به وجود پـیش 
بندي ها و طبقهمقیاس دادهاي و نسبی بودن الزم (فاصله

کیفی متغیر مستقل)، آزمون تحلیل کوواریـانس بـه کـار    
آزمـون خالقیـت در   رفت. در این آزمون، نمـرات پـس  

حرکت و عمل به عنوان متغیر وابسـته و گـروه (سـبک    
تدریس معلم) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. 

ان آزمون خالقیت در حرکت و عمل به عنونمرات پیش
(کواریت) در آزمون وارد شد تـا اثـر آن   متغیر همپراش

هاي تحلیـل  فرضکنترل شود. همچنین در بررسی پیش
اسمیرنف نشـان  -کوواریانس، نتایج آزمون کولموگروف

داد که توزیع نمرات طبیعی است. افزون بـر آن، نتیجـۀ   
هـاي  بـراي سـنجش برابـري واریـانس    کهآزمون لوین،

شد، نشـان داد کـه واریـانس دو    خطاي دو گروه انجام 
گروه برابر نیست. البته با توجه به اینکـه نسـبت تعـداد    

ها کمتر از چهار به یک است، با وجود برابـر  افراد گروه
هاي خطا، پایایی نتیجه همچنـان پابرجـا  نبودن واریانس

ــرات  25(ســتا ــع نم ــت، حاصــل جم ــرة خالقی ). نم
،2یالیســ،1هــاي خالقیــت (اصــالتآزمــون مؤلفــهپــس

نتایج تحلیـل کوواریـانس را در   3است. جدول )3لیتخ
ي پژوهشهامیانگین، انحراف استاندارد و آلفاي کرونباخ مقیاس-1جدول 

αانحراف استانداردمیانگینزیرمقیاسگیريمقیاس اندازه
PIS(HA84/3310/574/0مشکالت مدارس (

MA78/2577/570/0
MC27/2493/575/0
HC31/1808/572/0

Total59/3282/1672/0
Total20/2938/1578/0(TCAM)در حرکت و عمل تورنسخالقیت 

هاي خالقیت به تفکیک سبک تدریسآزمون زیرمقیاسآزمون و پسها در پیشنمرات آزمودنی-2جدول 
گروه

(سبک تدریس 
معلم)

هانمرات  آزمودنی
خالقیتتخیلسیالیاصالت

آزمونپسآزمونپیشآزمونپسآزمونپیشآزمونپسآزمونپیشآزمونپسآزمونپیش
MS

D
MSDMSDMS

D
MSDMSDMSDMS

D
کننده ازحمایت

خودمختاري
9/1196/75/2656/1594/1062/407/185/772/85/489/1288/394/3067/1445/5742/

24

/62/1048/998/1650/1336/912/572/1382/878/77/276/1041/356/2700/1650/4162کنندهکنترل
24

/26/1170/863/2118/1512/1092/484/1543/824/873/380/1178/320/2938/1530/4970کل
25
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دهد.آزمون نمرة خالقیت نشان میپس
شود، تفاوت متغیر خالقیت گروهی چنانچه مشاهده می

کننده از خودمختـاري  که سبک تدریس معلمش حمایت
کننـده  است با گروهی که سبک تدریس معلمش کنتـرل 

میانگین نمـرات  معنادار است. >05/0pاست در سطح 
) 50/41کننـده= ، کنتـرل 45/57کننـده=  ها (حمایتگروه

آموزان گروهـی  حاکی از آن است که که خالقیت دانش
کننـــده از کـــه ســـبک تـــدریس معلمشـــان حمایـــت
خودمختاري بوده، رشد بیشتري داشته است.

هـاي خالقیـت در دو گـروه    در ادامه، هر یک از مؤلفـه 
آزمـون  ها نمـرات پـیش  بررسی شد. در همۀ این مقایسه

هـا  شد تا اثر اولیۀ تفـاوت متغیر همپراش در نظر گرفته 
متغیر مسـتقل و  کنترل شود. گروه (سبک تدریس معلم)

هاي خالقیت متغیر وابسته در نظـر گرفتـه   نمرات مؤلفه
اصـالت  را در مؤلفـۀ نمـرات دو گـروه  4جـدول شد.

کند.مقایسه می
، دو گروه در مؤلفـۀ اصـالت تفـاوت    4بر اساس جدول 

ها، گروه سبک ات گروهدارند و با توجه به میانگین نمر
تدریس حامی خودمختاري در مؤلفۀ اصالت نیـز رشـد   

بیشتري داشته است.
مقایســه شــده ، نمــرات ســیالی دو گـروه 5در جـدول  

دهد که دو گروه آزمایشـی در  نشان می5جدول است.

نیز 6نمرات سیالی تفاوت معناداري نداشتند. در جدول 
نشـان داده شـده   ها در مؤلفـۀ تخیـل  نتایج مقایسۀ گروه

است.
، دو گروه در مؤلفـۀ تخیـل تفـاوت    6جدول بر اساس 

دارند و با توجه به بیشتر بودن میـانگین نمـرات گـروه    
ودمختاري، رشد این گـروه در  سبک تدریس حامی خ

مؤلفۀ تخیل نیز بیشتر بوده است.

گیريو نتیجهبحث
آمــوزان هــاي ایــن پــژوهش نشــان داد کــه دانــشیافتــه

ــالس ــت   ک ــدریس حمای ــبک ت ــا س ــاي ب ــده از ه کنن
هـاي بـا   آمـوزان کـالس  تر از دانـش خودمختاري خالق

هـاي  اند. این نتیجـه در مؤلفـه  کنندهسبک تدریس کنترل
اصالت وتخیل دیده شد امـا در مؤلفـۀ سـیالی میـان دو     

خـوان بـا   هـم یافتـه یـن اگروه تفـاوتی مشـاهده نشـد.   
آمـوزانی کـه   دهنـد دانـش  مطالعاتی است که نشـان مـی  

کننـده از خودمختـاري   معلمشان داراي سـبک حمایـت  
). 26،27انــد (، رشــد بیشــتري درخالقیــت داشــتهبــوده

آزمون خالقیتنتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس-3جدول
سطح معنا داريFمیانگین مجذوراتدرجۀ آزاديمجذوراتمجموعمنابع تغییرات

60/30479183/380321/690001/0آزمونپیش
61/1895161/189526/7008/0گروه
35/2243486خطا
00/27390489کل

مقایسۀ نمرات مؤلفۀ اصالت آزمون خالقیت-4جدول
سطح معنا داريFمیانگین مجذوراتدرجۀ آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییرات

166/87401166/874025/770001/0آزمونپیش
219/10651219/106541/9003/0گروه
417/972986خطا
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سیالی آزمون خالقیتۀ لفؤنمرات مۀمقایس-5جدول
سطح معنا داريFمیانگین مجذوراتدرجۀ آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییرات

415/34391415/343926/1200001/0آزمونپیش
400/771400/7770/2104/0گروه
539/245986خطا
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1. Originality
2. Fluency
3. Imagination
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حمایت از خودمختـاري  حاکی از آن است که مطالعات 
با نتایج مثبتی همراه است، زیرا ایـن حمایـت خـوراك    

ــراد روان ــناختی اف ــاي  ش ــاي نیازه ــراي ارض ــه ب را (ک
). 28کنـد ( اند) تأمین مـی شان به آن محتاجشناختیروان

شـناختی و نیرومنـد   این تجارب باعث ارضاي نیاز روان
شــناختی، ســاختن اســتعدادهاي فطــري رشــد روان   

دار افــراد اجتمـاعی، انگیـزش درونـی و یـادگیري معنـا     
ه از کننـد در زمینۀ تأثیر تـدریس حمایـت  ). 11شود (می

خودمختاري بر دستیابی به اهـداف آموزشـی در سـنین    
هایی شـده اسـت   دبستان و دبیرستان و دانشگاه پژوهش

دهـد کـه   ها نشـان مـی  هاي این پژوهش). یافته29،30(
یـابی  کننده از خودمختاري میزان دسـت تدریس حمایت

بــه اهــداف آموزشــی را افــزایش داده و معلمــان داراي 
ه از خودمختـاري بیشـتر از   کننـد سبک تدریس حمایت

کننده (که شیوة رایج تـدریس  معلمان داراي سبک کنترل
آمـوزان و دانشـجویان در   انـد بـه دانـش   است) توانسـته 

یابی به اهداف آموزشی یاري رسانند و بـر میـزان   دست
پیشــرفت تحصــیلی آنهــا تــأثیر مثبــت بگذارنــد. ســایر 

تان دهندة آن است که در در سنین دبسـ ها نشانپژوهش
و دبیرستان عالوه بر پیشرفت تحصیلی، به عنوان هدف 

آمـوزان نیـز متـأثر از سـبک     دانـش یـت خالقآموزشی،
کننـده از خودمختـاري افـزایش داشـته     تدریس حمایت

کننـده از  واقع در سبک تدریس حمایـت در).31است (
کننـد کـه بـر    آمـوزان احسـاس مـی   خودمختاري، دانش

ــاب ــد.  انتخ ــرل دارن ــان کنت ــیطهایش ــامی مح ــاي ح ه
کننـد تـا اهـداف    آموز را ترغیب میخودمختاري، دانش

خود را تعیین، رفتار خویش را هـدایت، روش خـود را   
کردن مشکالت انتخاب و اصـوال تمـایالت و   براي حل

هـا بـر انگیـزش    هایش را دنبال کند. ایـن محـیط  ارزش
افزاینـد.  درونی، کنجکاوي و میل بـه چـالش افـراد مـی    

س درس بر پاسـخ درسـت و غلـط تأکیـد     وقتی در کال
شود و کودك آزادانه فرصت دارد بـه حـل مسـایل    نمی

یابد.بپردازد، خالقیت وي نیز افزایش می
هـاي عـاطفی   افراد حامی خودمختاري، به دقت به جلوه

کنند و آنها را به عنـوان  منفی و گاهی مقاومت توجه می
هایی که بـه نظـر   دادن فعالیتهاي موجه به انجامواکنش

گوینـد  پذیرنـد. مـی  رسـند، مـی  ارزش میآور و بیمالل
زیربنایی عاطفـۀ منفـی و   و بعد براي حل»عیبی ندارد«

مقاومت، به طور مشترك، با فردي کـه چنـین واکنشـی    
کنند. همچنین افـرادي کـه از شـیوة    داشته است کار می

کردن حامی خودمختاري برخوردارنـد و جهـت   باانگیزه
ــري ــا    گی ــوددارد، ب ــان وج ــت رفتارش ــی در عل درون

عالقگی، عملکـرد بـد و رفتـار نامناسـب بـه عنـوان       بی
هـایی  مشکالت انگیزشی که باید حل شوند (و نه هدف

). آنهـا بـه جـاي    33کنند (کردن) برخورد میبراي انتقاد
رسانی و نـرم  کردن دیگران به کاري، با زبان اطالعوادار

ایـن زبـان بـه دیگـران کمـک      پردازند.به این مسأله می
شـان  عالقگی، عملکرد بد یا بدرفتاريکند تا علت بیمی

را تشخیص داده و در مورد پیشرفتشان به آنها بازخورد 
دهد. افراد حامی خودمختاري بـراي اینکـه بـه دیگـران     

کننده را بدهنـد، ارزش،  انگیزة انجام دادن کارهاي کسل
مـثالً ؛ کنندرا منتقل میگونه رفتارها فایده، یا اهمیت این

پیروي شما از مقررات کالس مهـم اسـت،   "گویند: می
زیــرا مــا بایــد بــه حقــوق همــۀ افــراد کــالس احتــرام  

ارزش قائل شـدن بـراي دیگـران بـا     . تقویت"بگذاریم
بـراي توضـیح دادن ایـن نکتـه     "زیـرا "استفاده از کلمۀ 

کننـده ارزش آن را دارد کـه   است که چرا یک کار کسل
اي انجام دادن آن وقت و انرژي صـرف کنـیم. وقتـی    بر

شـوند،  کننده (ولی مهـم) درونـی مـی   هاي کسلفعالیت
) 19کننـد ( براي انجام دادن آن داوطلبانه تالش میافراد 

و این مسـأله، دسـتیابی بـه هـدف آموزشـی را تسـهیل       
کند.می

ــرل ــا محــیط کنت ــر عکــس محــیط حــامی  ام ــده، ب کنن
آمـوز بـه   هـا نیـاز دانـش   حـیط خودمختاري است. این م

آورند گیرند و به آنها فشار میخودمختاري را نادیده می
هاي فکر کردن، احساس کردن یا رفتار کردن تا از روش

؛ شده یا از بیرون تجویزشده پیـروي کننـد  از پیش تعیین
کننده مورد حمایت قـرار  بنابراین، آنچه در محیط کنترل

مقایسۀ نمرات مؤلفۀ تخیل آزمون خالقیت-6جدول
سطح معنا داريFمیانگین مجذوراتدرجۀ آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییرات

657/2651657/26514/240001/0آزمونپیش
755/501755/5077/4032/0گروه
539/245986خطا
000/1363589کل
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بلکـه عامـل بیرونـی    گیرد، خودمختاري فرد نیسـت  می
آمــوزش اســت، ماننــد تکلیفــی کــه آموزگــار از دانــش

کننـده، بـه   هاي کنترل). محیط32(خواهد انجام دهدمی
جاي حمایت از خودمختاري افراد، رفتار آنها را کنتـرل  

کنند و بدین ترتیـب باعـث کـاهش انگیـزة درونـی      می
لآمابیـ شوند. بـراي مثـال،   آموز براي یادگیري میدانش

ارزیابی، پاداش، رقابت و محدود کـردن انتخـاب   ،)32(
چهـار روش کشـتن خالقیـت در کودکـان     را به عنـوان  

کننـده افـراد   . در سـبک تـدریس کنتـرل   کنـد معرفی می
مجبورند کارهایی انجام دهنـد کـه بـه نظرشـان جالـب      

دهند و همکاري الزم را ي منفی نشان مینیست، عاطفه
موضوع درس ارتبـاط الزم  با معلم ندارند و در نتیجه با

را برقرار نمی کند و بـه اهـداف آموزشـی نمـی رسـد.      
چنانچه فرد در انجام دادن فعالیتی احساس آزادي عمل 

دیگران ببیند، دائما نگـران  نکند و خود را مطیع خواستۀ
هاسـت و درنتیجـه احساسـات منفـی     پیامدها و ارزیابی

و همـین  کند مثل ترس، اضطراب و تهدید را تجربه می
نشان دهد.شود تا توانایی خود را کامالًامر مانع می

)، حمایــت از 14گــري (بــر اســاس نظریــۀ خــودتعیین
انجامـد. وقتـی   خودمختاري به ایجاد انگیزش درونی می

کنند، به دلیل عالقه، احسـاس  افرادانگیزة درونی پیدا می
بـه خـاطر   "کنـد و  چالشی که فعالیت خاصی ایجاد می

و نه بر اثر ابـزاري بیرونـی، بـه    "برندآن میلذتی که از
دهنـد. در  صورت خودانگیخته، آن رفتـار را انجـام مـی   

کـردن  عمل، انگیزش درونی، انگیزة فطري بـراي دنبـال  
ــرورش مهــارت  ــراي پ هــا و تمــایالت و تــالش الزم ب

کنـد. وقتـی هنگـام انجـام دادن     ها را تـأمین مـی  توانایی
ی فعـال باشـند و پـرورش    شناختفعالیتی، نیازهاي روان

یابند، به طور خودانگیخته در افراد احسـاس خشـنودي   
شود. انگیزش درونی حاصل احساس شایسـته  ایجاد می

بــودن و خودمختــار بــودن در حــین انجــام دادن یــک  
) نشان دادند که انگیزش 34فعالیت است. بیگز و تنگ (

هـاي دانشـگاهی ضـروري اسـت.     درونی براي موفقیت
آموزان از رفتارهـاي رهنمـودي   اشت دانشهمچنین برد

توانـد بـر   گیري انگیزشی آنهـا، مـی  معلمان، مانند جهت
آموزان اثر بگـذارد  گري دانشانگیزة درونی و خودتعیین

)35،36.(
هـاي صـورت گرفتـه در    همچنین با توجه بـه پـژوهش  

زمینــۀ تســهیل رشــد خالقیــت و یــا بــه دیگــر ســخن  
شود می)، مالحظه22،10پیشگیري از کاهش خالقیت (

کــه اقــدامات الزم بــراي ایــن امــر شــباهت زیــادي بــا 
رفتارهاي معلم حـامی خودمختـاري دارد. بـراي مثـال،     
ایجاد امکان انتخاب در فرآیند تدریس، طـرح مسـأله و   

آمـوز و عـدم   سازي براي حل آن به وسـیلۀ دانـش  زمینه
ها، همچنین در اختیار گویی مستقیم معلم به سؤالپاسخ

وگـو در  ار دادن وسایل آموزشی و ایجاد بستر گفـت قر
-کالس، اختصاص زمان به کار فردي در کالس، نمونـه 

هایی از اقدامات توصیه شـده بـراي افـزایش خالقیـت     
هاي رفتاري توصیف شده براي با ویژگیاست که کامالً

ــاري شــباهت دارد معلمــان حمایــت کننــده از خودمخت
)15(.

تـأثیرات مثبـت سـبک تـدریس     پایان، بـا توجـه بـه    در
کننـده از خودمختـاري بـر اهـداف آموزشـی و      حمایت

شود در مورد نحوة کاربسـت و آثـار   تربیتی پیشنهاد می
هاي بیشـتري شـود.   بلندمدت این سبک تدریس بررسی

-هاي نامطلوب سبک کنتـرل همچنین با توجه به ویژگی
شود تأثیرات این سـبک بـر متغیرهـایی    کننده توصیه می

آموزان بررسی و نتـایج آن بـا   سالمت روان دانشچون
سبک تدریس حامی خودمختاري مقایسه شـود. شـایان  

مـدت اثـر   مطالعۀ حاضر به بررسـی میـان  کهاستذکر
کننده از خودمختاري بر خالقیـت  سبک تدریس حمایت

شـود آمـوزش   پرداخته است، در حالی کـه توصـیه مـی   
هـا در  آمـوزش تر با این سبک تدریس و اثر اینطوالنی

ــداف دورة     ــر اه ــت و دیگ ــدت خالقی ــت درازم تقوی
شـود  دبستانی بررسی شود. همچنـین پیشـنهاد مـی   پیش

هـاي  پـذیري نتـایج، پـژوهش   براي افزایش میزان تعمیم
هاي دیگر و در سنین مختلـف در ایـران   مشابه در نمونه

.اجرا شود
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