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 مقاله پژوهشی اصیل

 

 
 روند تحولی خالقیت در کودکان

 
  
بررسی روند تحول خالقیت در کودکان چهار تا ده ساله شهر اصفهان هدف این                      :  هدف

به صورت تصادفی و با استفاده از      )   دختر 120 پسر و    120( کودک   240:  روش.  پژوهش بود 
و منطقه آموزش و پرورش شهر       گیری خوشه ای از مهدهای کودک و مدارس ابتدایی د          نمونه

 Aبخش تصویری فرم    (ها با استفاده از آزمون تفکر خالق تورنس          داده.  اصفهان انتخاب شدند  
. ها تحلیل شد   های زوجی میانگین    جمع آوری و با روش تحلیل واریانس و مقایسه                B)و

 روند  و در این   )  p>001/0( خالقیت در کودکان از روندی تحولی پیروی می کرد              :یافته ها
های سیالی و ابتکار در هر چهار گروه سنی،         مؤلفه.  داری نداشتند دختران و پسران تفاوت معنی    

جایگاه تقریباً ثابتی داشت ولی میانگین نمرات مؤلفه بسط در پسران و دختران با توجه به                      
ی رسد خالقیت در کودکان از روندی تحولی پیرو        به نظر می   :نتیجه گیری.  ها متغیر بود  گروه
ها با رویکردهای نظری مورد     یافته.  کند و تغییرپذیری نمرات به مؤلفه بسط اختصاص دارد         می

 .بحث قرار گرفته است
 

 تحول، خالقیت، ابتکار، سیالی، بسط، روند: کلید واژه ها

 دکتر شعله امیری

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه 
 اصفهان 

1سمانه اسعدی
 

 ی اصفهاندانشگاه علوم پزشک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1مقدمه
 

قیت پدیده ای است ذهنی که از کاربرد فرایندهای                 خال
  3بالـزاک).  1379،   2سیمونتن(شناختی معمـول حاصـل می شود         

عصب شناسی خالقیت را مورد بررسی قرار داده و به این             )  2006(
 نتیجه دست یافته که نوآوری های خالقانه نیازمند فعالیت همزمان و          
ارتباط مناطقی از مغز است که به طور معمول دارای ارتباطی قوی              

افراد بسیار خالق از سه نظر با دیگران تفاوت            .  با یکدیگر نیستند   
 :دارند

ــرخوردارند؛   ) 1 ــش تخصــصی ب ــی از دان از ) 2از ســطح باالی
قـدرت تفکـر همگـرا کـه بـه وسـیله بخش پیشانی مغز میانجی گری                 

فکر همگرا زمانی به کار می افتد که فقط         ت[مـی شود، بهره مند هستند       

_____________________________________________ 
 205اصفهان، پل بزرگمهر، خیابان مشتاق دوم، پالک :.  نشانی تماس -1

Email: assadi_s2001@yahoo.com  
 

یــک راه حــل صــحیح وجــود داشــته باشــد، در مقابــل تفکــر واگــرا 
هنگامی وارد عمل می شود که بتوان به یک مسأله چندین پاسخ داد             

ــتان، ( ــر     ) 3؛ ])1372دادس ــصبی نظی ــای ع ــنده ه ــتقال ده ــد ان قادرن
ین به نظر بنابرا. نوراپـی نفـرین را در بخـش پیـشانی خـود تنظیم کنند       

 .می رسد بخش پیشانی در خالقیت نقش بسیار مهمی ایفا می کند

معتقد است خالقیت به تدریج و همراه با رشد         ) 1999 (4رانکـو 
فـرد و دستیابی به تجارب زندگی، ممکن است در مراحلی با اوج و              

مطالعات . فرودهایـی کـه در طـول زمـان ظاهـر مـی شود تحول یابد               
ــسنر ــیلمان5ل ــسی  1983 (6 و ه ــل از دی ــه نق ــدود ) 1989، 7، ب از مع

پـژوهش هـای نظـری اسـت کـه بـه رونـد تحـول خالقـیت در طول                    
آنها سه مرحله تحولی تعریف کرده اند که به         . زندگی پرداخته است  

پربارسازی « سالگی که مرحله     11تـولد تا    : تـرتیب عـبارت اسـت از      
_____________________________________________ 
2- Simonton  3- Balzak 
4- Runko   5- Lesner 
6- Hillman   7- Dacey     
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 پربارسازی« سالگی که مرحله     60 تا   12 مـی باشـد،      1»درونـی خـالق   
خودارزیابی « سالگی تا مرگ که مرحله       60 است، و  2»بیرونی خالق 

 مـی باشـد و با بازگشت به جهت یابی خودخواهانه ای که بر               3»خـالق 
 .خودارزیابی خالقانه متمرکز است، مشخص می شود

از اولـین کـسانی بـود کـه نـشان داد خالقیت             ) 1968 (4تـورنس 
 در کالس   دانـش آمـوزان در حـدود شـش سالگی کاهش می یابد و             

چهـارم ایـن کـاهش بـسیار بیـشتر مـی شـود و سپس دوباره افزایش                   
تورنس . نامیده شده است  » افت کالس چهارم  «ایـن پدیده    . مـی یابـد   

علـت این پدیده را ورود کودکان به مدرسه می دانست، چون معتقد      
بــود کــودکان در چــند ســال اول ورود بــه مدرســه رفتارشــان را بــا  

عـالوه بـر ایـن فـشار مــضاعف     . ی کنـند انـتظارات مدرسـه تنظـیم مـ    
همــساالن در کــالس چهــارم باعــث مــی شــود کــه نــیاز بیــشتری بــه 
هماهنگـی بـا محـیط احـساس شـود و دانـش آمـوزان نسبت به ارایه                  

 6 و کارلســون5اسمــیت. توانــایـی های خــالق خود بی عالقه شوند       
که تا پـژوهش های خود را بر این پایه استوار کردند         ) 1983 ،  1985(

زمانـی کـه کودک نتواند بین ابعاد درونی و واقعیات خارجی تمایز             
آنهــا در اولــین . قایــل شــود، خالقــیت قابــل دســتیابی نخــواهد بــود 

پژوهش خود دریافتند که بین پنج تا شش سالگی از نظر نمو عصبی             
اسـمیت و کارلـسون در پـژوهش هـای بعدی     . تغییـری رخ مـی دهـد      

هشت سالگی خالقیت نزول پیدا     گـزارش کـردند کـه در هفـت تـا            
 سالگی 12 سالگی به اوج می رسد و در سن    11 تا   10مـی کـند و در       

دوبـاره کـاهش مـی یابـد کـه مـشابه کـاهش هفـت تا هشت سالگی             
 ســالگی و در ادامـه دوران نوجوانــی افــزایش  12بعـد از  . نمـی باشــد 

 سالگی مجدداً به اوج     16تدریجی اما یکنواخت مشاهده شد که در        
 رسید و در نهایت به این نتیجه رسیدند که اولین مرحله واقعی             خـود   

 . سالگی اتفاق می افتد11 تا 10خالقیت در سنین 

 سالگی افزایشی در تفکر     12در حدود   ) 1994 (7بـه نظـر کمـپ     
 ســالگی رو بـه کــاهش  15واگـرا مـشاهده مــی شـود کــه در حـدود     

س اول تا   بـر اسـاس یافته های این پژوهش کودکان از کال          . مـی رود  
 سـالگی در برنامه های پربارسازی شرکت دارند، ولی در           12حـدود   

 سـالگی غالـباً کمتـر از ایـن بـرنامه ها بهره مند               18 تـا    13طـول دوره    
کمـپ معـتقد اسـت بـا توجه به کاهشی که در نمره های               . مـی شـوند   

 سـالگی مشاهده می شود، احتماالً میزان        15تفکـر خـالق در حـدود        
_____________________________________________        

بـر خالف این    . ا محـیط مدرسـه مـرتبط اسـت        خالقـیت کـودکان بـ     
معتقد است خالقیت از سنین پایین تر آغاز )  1982 (8یافته ها،  گاردنر 

ــود  ــی ش ــری    . م ــیت هن ــستانی را دارای خالق ــیش دب ــودکان پ او ک
ابرازگـرایانه مـی دانـد و مطـرح مـی کـند کـه کودکان پیش دبستانی                  

ی بـا ورود به     دارای توانایـی هـای خالقانـه بـسیار زیـادی هـستند ولـ              
مدرسـه وارد مـرحله سوادآموزی شده و برای هماهنگی با دیگران،            
تبعـیت و اطاعـت را مـی آموزند و در نتیجه خالقیت هنری کودکان         

عـالوه بر این گاردنر معتقد است که خالقیت در          . کـاهش مـی یابـد     
دوره نوجوانـی دوباره افزایش می یابد و این روند تا بزرگسالی ادامه         

 .کندپیدا می 

مـؤلفه های خالقیت نیز، دارای روندهای تحولی همراه با یک یا            
بر اساس دیدگاه   ). 2001،  10 و ورانکو  9چارلز(چـند افـت مـی باشند        

تفکر واگرا، یا به عبارتی تفکر خالق شامل سه         ) 1967 (11گـیلفورد 
سیالی . اسـت  )13ابـتکار (، انعطـاف پذیـری و نـوآوری         12بعـد سـیالی   

لــید هــر چــه بیــشتر مفاهــیم، جمــالت و بــه معنــی ســرعت بــیان و تو
انعطـاف پذیـری به معنی انتقال از طبقه ای از پاسخ ها به           . ایـده هاسـت   

ابـتکار دور شـدن از امـور رایج و واضح یا قطع             . طـبقه دیگـر اسـت     
تورنس در  ). 1982 ،14شلکراس(رابطـه با تفکر مبتنی بر عادت است         

. فزوده است  را به این سه مؤلفه ا      15پـژوهش هـای خـود مـؤلفه بـسط         
بـسط بـه معنـی دقـت زیاد در ارایه ایده، پیاده سازی، ارزش دادن به                 
آن و ارتـباط آن بـا ایـده هـای دیگر، برای عرضه یک ایده جدید و                  

و شامل تعداد اجزایی است که     ) 1372تورنس،  (قـبوالندن آن است     
 .فرد برای یک راه حل خاص ارایه می کند

قطعی روی کودکان کالس    با پژوهشی م  ) 2001(چارلز و رانکو    
سـوم، چهـارم و پـنجم نـشان دادنـد دانش آموزان کالس چهارم در                
مقایسه با دو گروه دیگر در مؤلفه سیالی باالترین میانگین نمرات را            

پـژوهش های تورنس نشان داده است که سریع ترین رشد در          . دارنـد 
مـؤلفه بـسط در دوران کودکـستان تـا کـالس چهارم ابتدایی اتفاق               

. پـس از آن تـا کـالس شـشم ابتدایـی تقریباً ثابت می ماند               . افـتد مـی   

_____________________________________________ 
1- creative internal enrichment 2- creative external enrichment 
3- creative self-evaluation 4- Torrance 
5- Smith   6- Carlson 
7- Camp   8- Gardner 
9- Charlse   10- Runco 
11- Guilford  12- fluency 
13- originality  14- Shalcross 
15- elaboration         
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سپس تا سطوح فوق لیسانس، دکترا و مرحله حرفه ای شدن، از یک             
در مورد . سـطح آموزشـی بـه سـطح دیگـر افـزایش ناچیزی می یابد          

آزمـون های تصویری، تا کالس ششم سال به سال در ابتکار افزایش          
سوم یا چهارم افت مشاهده     تدریجـی گـزارش شده، ولی در کالس         

در مـورد سـیالی در اشـکال تـصویری آزمـون های             . گـردیده اسـت   
تفکـر خالق تورنس، در کودکان کودکستانی و کالس اول دبستان      
تغییـرات افزایـشی مـشاهده شـده کـه در کـالس دوم به منتها درجه                 

پس از آن به نظر می رسد که این توانایی دیگر رشد . خـود مـی رسد   
 ).1372تورنس، (کند واقعی نمی 

بنابـراین خالقـیت چیـزی بـیش از یـک خـصوصیت شناختی یا               
شخـصیتی اسـت کـه ممکـن اسـت در افراد تغییر کند، بلکه فعالیتی        

در این  . اسـت که در طول حیات انسان توسعه و تکامل پیدا می کند            
پـژوهش بـه رونـد تحول خالقیت در خالل دوران کودکی پرداخته        

ازان برای خالقیت مؤلفه های مختلفی ذکر       شـد و اگـرچه نظـریه پرد       
کـرده انـد، در ایـن پـژوهش رونـد تحولی سه مؤلفۀ سیالی، ابتکار و                 

در واقع هدف این پژوهش یافتن      . بـسط مـورد بررسـی قـرار گرفت        
رونـد تحـول خالقـیت بـه طور کلی، بررسی این روند در مؤلفه های                

تحولی آن و همچنـین یافـتن سـهم اصـلی مـؤلفه  مـسؤول تغییـرات                  
 .خالقیت بود

 
 روش
 

ایـن پـژوهش نوعی پژوهش مقطعی بود که جامعه آماری آن            
 ساله مهدهای کودک و     10تمـام کـودکان دختـر و پـسر چهـار تـا              

 1384-85مـدارس ابتدایـی دولتـی شـهر اصفهان، در سال تحصیلی             
بدین منظور ابتدا   . روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بود       . بود

یه آمــوزش و پــرورش شــهر اصــفهان بــه صــورت از بــین شــش ناحــ
تـصادفی دو ناحـیه سـه و پـنج و سپس از بین مدارس این دو ناحیه،                  
یــک دبــستان دختــرانه و یــک دبــستان پــسرانه و دو مهــد کــودک  

در هر مدرسه یک کالس دوم و       . بـه صورت تصادفی انتخاب شدند     
یـک کـالس چهـارم و سـپس نمـونه های مورد نظر از این کالس ها                  

در مورد مهدهای کودک هم به      . صـورت تصادفی انختاب شدند    بـه   
همـین تـرتیب نمـونه هـای مـورد نـیاز از کودکان چهار و شش ساله            

 نفر  60 ساله   10 و   8،  6 ،  4از هر یک از گروه های سنی        . انتخاب شد 

 نفـر بـرای پژوهش انتخاب       240در مجمـوع    )  دختـر  30 پـسر و     30(
 1 سال و 5  ماه،  1 سال و    4تیب  میانگـین سنی این گروه ها به تر       . شـد 
 . ماه بود1 سال و 10 ماه و 11 سال و 7ماه، 

ابـزار انـدازه گیـری در ایـن پـژوهش آزمـون های تفکر خالق                
بـود کـه از دسـته آزمـون های عملکردی است و              ) 1966 (1تـورنس 

ــاز پاســخ را در اختــیار فــرد مــی گــذارد و از او   تعــدادی تکالــیف ب
. ی تواند به تکلیف مورد نظر پاسخ دهدمـی خـواهد کـه هر چه قدر م         

 آزمـون اسـت و بـه سه مجموعه آزمون           12ایـن آزمـون متـشکل از        
تقـسیم مـی شـود که به ترتیب         » شـنیداری «و  » تـصویری «،  »کالمـی «
تفکر خالق با   «و  » تفکر خالق با تصاویر   «،  »تفکـر خـالق بـا واژه ها       «

خش تصویری  در این پژوهش از ب    . نامیده می شوند  » صداها و واژه ها   
 استفاده شد و آزمون با توجه به دفترچه راهنمای مربوطه          B و   Aفرم  

ــتدا از طــریق  . اجــرا و نمــره گــذاری گــردید ) 1974( ــرای اجــرا اب ب
مهدکـودک و مدرسـه از والـدین کودکان کسب اجازه شد، سپس             
هـر کـودک بـه صـورت انفـرادی در اتاقـی آرام در مهدکـودک یا                  

آزمـون به صورت قلم و      .  گـرفت  مدرسـه خـود مـورد آزمـون قـرار         
کاغـذی بـود و صـفحه هایـی که روی آنها تصاویر ناقص یا خطوط                
مخـتلف کشیده شده بود، به کودکان ارایه و از آنها خواسته شد که              
تصاویر را به هر تعداد و شکلی که می توانند کامل و نامی برای آنها               

م کار،  آزمون محدودیت زمانی نداشت و پس از اتما   . انـتخاب کنند  
 . ضمن تشکر، کودک تا کالسش همراهی می شد

و  13ویـــرایش   SPSSبـــرای تحلـــیل داده هـــا از نـــرم افـــزار 
نمره خالقیت  . روش های تحلیل واریانس و کوواریانس استفاده شد       

آزمودنـی هـا بـه عـنوان متغیـر وابـسته و سـن و جنـسیت آزمودنی ها                    
 .به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد

 
 فته هایا

 
ــای آن در     ــؤلفه ه ــیت و م ــرات خالق ــانس نم میانگــین و واری

 1کـودکان گـروه هـای سنی مختلف به تفکیک جنسیت در جدول              
 .ارایه شده است

ــد تحــول خالقــیت در کــودکان، از روش   ــرای بررســی رون ب
 آماری تحلـیل واریانــس و مقایسه های زوجی تفــاوت میانگیــن ها 

_____________________________________________ 
1 - Torrance Tests of Creative Thinking 
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 نـتایج تحلـیل واریـانس تأثیـر گروه،      2دول  در جـ  . اسـتفاده شـد   
جنــسیت و تعامــل گــروه و جنــسیت بــر نمــرات خالقــیت و نیــز  

 2همـان گـونه کـه در جدول         . مـؤلفه هـای آن ارایـه شـده اسـت          
مـشاهده مـی شـود، تأثیـر عـضویت گروهـی بر نمرات خالقیـت              

به عالوه مقایسه های زوجی میانگین نمرات       . کلـی معنی دار است    
 در گروه چهارساله ها و شش ساله ها در مقایسه با            خالقـیت کلـی   

 . ساله ها معنی دار بود10گروه های هشت ساله ها و 

 نـشان مـی دهـد کـه در زمینه تحول خالقیت بین              2جـدول   
دختـران و پـسران تفـاوت معنـی داری وجـود نـدارد، امـا تعامل                 

تأثیر گروه بر   . گـروه و جنـسیت در مـورد خالقیت معنی دار بود           
ت مـؤلفه های سیالی و بسط نیز معنی دار بود، ولی عضویت             نمـرا 

تعامل گروه و جنسیت    . گروهـی تأثیری بر نمرات ابتکار نداشت      
بـا نمـرات مـؤلفه ابـتکار نیـز معنـی دار بـود ولـی تعامـل گروه و                     

، p=057/0(جنـسیت بـا مـؤلفه بـسط نـزدیــک به معنــی دار شد         

548/2=F .(رســـاله  بـــا همچنـــین در مـــؤلفه بـــسط، گـــروه چها
 ساله و گروه شش ساله  با گروه های          10گـروه های هشت ساله و       

 سـاله تفـاوت معنـی داری در میانگـین ها نشان             10هـشت سـاله و      
 .دادند

در ایـن مطالعـه یافـته جالبـی در مـورد مؤلفه بسط به دست                
 مشاهده می شود، مؤلفه های      1همـان گـونه کـه در جـدول          . آمـد 

 گروه سنی جایگاه تقریباً ثابتی دارد       سـیالی و ابتکار در هر چهار      
ولـی میانگـین نمـرات مؤلفه بسط در پسران و دختران با توجه به      

 .گروه ها متغیر است
 

 بحث
 

بـر خالقـیت روندی تحولی حکمفرماست و با افزایش سن    
 ساله ها روند    10خالقـیت افـزایش مـی یابـد و ایـن سیر در گروه               
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در پژوهشی که   ) 1372(تورنس  . کاهـشی خـود را آغاز می کند       
بـه مـنظور بررسـی و هنجاریابـی آزمـون تفکـر خالق خود روی              
کـودکان هفـت کـشور انجـام داد، بـه این نتیجه دست یافت که               
تغییرپذیـری ناشـی از سـن در کودکان مقاطع تحصیلی مختلف            

 ساله ها   10شاید علت کاهش خالقیت در گروه       . معنـی دار اسـت    
که (وانی از جریان های عقلی      را بـتوان در تغییـر ماهـیت انرژی ر         

ــت    ــی از آن اس ــم جزی ــیت ه ــسایل    ) خالق ــایر م ــمت س ــه س ب
بـه نظـر مـی رسد این یافته پژوهش با دیدگاه            . جـست  وجـو کـرد      

فروید شش  . فـروید و ویژگی های دوره نهفتگی تبیین پذیر باشد         
 سـالگی را دوره نهفتگـی و رکـود مـی نامـید و معتقد بود                 12تـا   

ــا کــاهش یافــتن تعارضــات، تعــدیل  کــودکان در ایــن مــرحله  ب
بـسیاری از زمیـنه هـا و وسـعت بخـشیدن بـه سطح سازش، آمادۀ                

بر اساس ). 1378 منصور، (پذیـرش زندگـی اجتماعـی مـی شوند         
گفـته هـای فـروید، در دوره نهفتگـی سـرمایه گـذاری لیبـیدو به                 

احتماالً . سـمت مـسایل عقالنـی از جمله خالقیت جهت می یابد            
ی، سـرمایه گذاری لیبیدویی تغییر می کند و          سـالگ  10در حـدود    

انـرژی روانـی در حـصار جـریان بلوغ قرار می گیرد و از تمرکز                
 . بر جریان های شناختی از جمله خالقیت خارج می گردد

بـه عالوه، یافته ها نشان داد تفاوت نمرات مؤلفه های سیالی            
و بــسط در گــروه هــا معنــی دار اســت، ولــی عــضویت گروهــی  

فردی که راه های مختلف زیادی      . ر نمرات ابتکار ندارد   تأثیـری ب  
ایجـاد مـی کند گرایش بیشتری به کشف راه های ابتکاری دارد،             
لـذا مـی توان انتظار داشت که منحنی های تحولی ابتکار و سیالی              

ایـن احـتمال وجـود دارد که منحنی های تحولی           . مـوازی باشـند   
در آزمون های   . دابـتکار از منحنـی هـای سـیالی طوالنـی تـر باشن             

خالقـیت معمـوالً بـین سـیالی و ابـتکار یک ارتباط بالقوه وجود               
بـا وجـود این، به طور کلی مقیاس های ابتکار، رفتار خالق             . دارد

بدین ترتیب . را دقـیق تـر از مقـیاس های سیالی پیش بینی می کنند     
احتمال ) ایجاد سریع تعداد زیادی ایده    (در عـین حـال که سیالی        

ه هـای ابـتکاری را افـزایش می دهد، اما تضمینی برای             تولـید ایـد   
 ).1372 تورنس، (آن ندارد 

همـان طـور کـه ذکـر شـد، اثـر تعامـل گـروه و جنسیت بر                   
نمـرات مـؤلفه هـای ابتکار و بسط معنی دار یا نزدیک به معنی دار            

در . بــود، ولــی ایــن معنــی داری در مــؤلفه ســیالی مــشاهده نــشد 

ن روند منظمی را نشان داد، ولی در        مـؤلفه ابـتکار نمـودار دخترا      
پـسران ایـن رونـد بـه صـورت افـزایش از گـروه چهارسـاله ها تا                 

بعد از (گـروه شـش سـاله هـا و سـپس کـاهش در هـشت سالگی               
بود که حتی با وجود افزایش اندکی       ) ورود کـودکان بـه مدرسه     

 .  ساله ها، باز هم از حد چهارسالگی کمتر بود10در گروه 

به بررسی جداگانه روند تحولی مؤلفه ها       پـژوهش هایی که     
طبق گزارش های تورنس در مورد      .  پـرداخته باشد، معدود است    

آزمــون هــای تــصویری، تــا کــالس شــشم بــه طــور ســاالنه یــک 
افـزایش تدریجـی در ابتکار ایجاد می شود، ولی در کالس سوم             
. یـا چهـارم در برخی از گروه ها،  افتی در ابتکار مشاهده می شود               

ؤلفه بسط نمودار دختران روند منظمی را نشان می دهد، اما           در مـ  
در پـسران ایـن رونـد افزایـشی اسـت و در هشت سالگی به اوج                 

 سـالگی کاهش پیدا  10خـود مـی رسـد و بـا حـرکت بـه سـمت              
تـورنس نـشان داده اسـت کـه سـریع تـرین افزایش در               . مـی کـند   

ــا کــالس چهــارم ابتدایــی اتفــاق    ــسط از کودکــستان ت ــؤلفۀ ب م
پـس از آن تا کالس ششم ابتدایی تقریباً ثابت می ماند            .  افـتد  مـی 

 ).1372تورنس، (

در زمیـنه تحول خالقیت از نظر آماری تفاوتی بین دختران           
و پـسران مـشاهده نـشد، اما تعامل گروه و جنسیت در این مورد                

نکـته قابـل تـوجه در این تحقیق نتایجی است که          . معنـی دار بـود    
ــی خال  ــد تحول ــاره رون ــران  درب ــای آن در دخت ــؤلفه ه ــیت و م ق

ــه دســت آمــد در گــروه دختــران اگــرچه از لحــاظ عــضویت  . ب
گروهــی در خالقــیت کلــی تفــاوت آمــاری معنــی داری وجــود  

 بـه نظر می رسد خالقیت و        1نداشـت، ولـی بـا تـوجه بـه جـدول             
نکته ای که در    . مـؤلفه هـای آن روند تحولی منظمی داشته باشند         

ی رسد، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی و یا  تبیـین ایـن یافته به نظر م       
بر اساس این نظر عوامل فرهنگی      . تجـارب شخـصی افـراد است      

. در طـول دوران کودکـی بـر شـناخت کودک تأثیر می گذارند             
جنـسیت از طـریق تکـوین نظـام ارزشـی نظـری پـسران و هنری                 

کاظمی (دختـران و گرایش ویژه، نوع خالقیت را تعیین می کند            
 ).1375حقیقی، 

. یافـته جالـب دیگـر این پژوهش مربوط به مؤلفه بسط بود            
مـؤلفه های سیالی و ابتکار در هر چهار گروه جایگاه تقریباً ثابتی             

در پسران و دختران با     » بسط«داشـتند ولـی میانگین نمرات مؤلفۀ        
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شاید بتوان گفت آنچه با افزایش      . تـوجه بـه گـروه هـا متغیـر بود          
دقت و  » بسط«در  . ۀ بسط است  سـن تغییرپذیری عمده دارد مؤلف     

. تـوجه نهفـته اسـت کـه باعـث ارتـباط آن بـا شـناخت مـی شود                   
افزایش می یابد، دارای بنیادی شناختی      » بسط«بنابـراین آنچـه در      

درهـم تنیده است و اگر از موضع پردازش         » دقـت «اسـت کـه بـا       
خبــر بــه ایــن موضــوع پــرداخته شــود، بــا افــزایش ســن توانایــی  

پـیدا مـی کـند و این افزایش در بسط نیز            پـردازش خبـر افـزایش       
تحــول باعــث افــزایش توانایــی کــودکان در . انعکــاس مــی یابــد

درک برخــی از موقعــیت هــا و تــوجه بــه آنهــا مــی شــود؛ شــاید  
افـزایش توانایـی ادراک و تـوجه به نوعی خود را در بسط نشان               

کافـی نیست که شخص به یک کشف علمی نایل آید، یا           . دهـد 
یافـریند و یـا بـرای حـل یک مسأله ایده مهمی             داسـتان بزرگـی ب    

. بدهــد، بلکــه مــرحله مهــم تــر عملــی کــردن آن ایــده مــی باشــد
موفقـیت در حـل خـالق مـسایل مـستلزم آن اسـت که بتوان در                 
جهـت تکامـل راه هـای مختلفـی کـه برای اجرا انتخاب گردیده               

 .است، دقت کرد و برای پیاده سازی آنها برنامه ای تدوین نمود

» بسط«مـایش های تفکر خالق تورنس، امتیاز باال در          در آز 
امتیاز . بـه قـیمت کاهش سیالی، انعطاف و ابتکار به دست می آید       

بـسط در آزمـایش هـای تفکر خالق تورنس به نحوی هماهنگ،             
بـیش از هـر یـک از معـیارهای خالقـیت تصویری، با معیارهای               

ــه   ــشرفت در مدرس ــا  (پی ــرات درس ه ــژه نم ــه وی ــه دارد) ب . رابط
تـورنس معـتقد اسـت معمـوالً پژوهـشگرانی کـه رفتار خالق را               
مـورد مطالعـه قـرار داده اند، مؤلفه بسط را نادیده گرفته و ارزش             
. مطالعـه ایـن مـؤلفه را در کارهـای او مـورد انـتقاد قـرار داده اند                

تـورنس بـر امتیاز دادن به بسط به عنوان بخشی از خالقیت اصرار       
یج به دست آمده به درک ما از تفاوت    نتا«: دارد و بـیان مـی کـند       

عالوه بر این او معتقد     . »بـین تفکـر ابـتکاری و بسط افزوده است         
اســت مــؤلفۀ بــسط در خالقــیت نــه تــنها دارای ارزش تجــاری و 

تقریباً  همیشه   . هنـری است، بلکه می تواند خوشایند و مهیج باشد         
. در مقابـل نـوآوری هـا و ایـده هـای جدیـد مقاومت وجود دارد                

بـرای عرضـه یـک ایـدۀ جدیـد و قـبوالندن آن الزم است دقت          
زیـادی در بـسط ایـده، پـیاده سازی، ارزش دادن به آن و ارتباط                

 ).1372تورنس، (آن با دیگران صورت گیرد 

ــیط      ــودکان در مح ــی ک ــارب زندگ ــی از تج ــش مهم بخ
محیط کالس هم می تواند در      . مدرسـه و کـالس شکل می گیرد       
قـیت و نوآوری کودکان مؤثر      پـرورش و هـم در سـرکوب خال        

ــا   . باشــد ــا ب ــه کــودکان کمــک مــی کــند ت مهــارت هایــی کــه ب
حالـت هـای ذهنـی دیگـران آشـنا شـوند، ایـن امکـان را به آنها                    

از نظر خود و (مـی دهـد کـه برای دستیابی به ایده های قابل قبول     
ذهنـشان را تجزیه و تحلیل کنند و از سنین بسیار پایین            ) دیگـران 

اجه شـوند که آنها را مجبور به خلق موقعیت های           بـا مـسایلی مـو     
کودکان کم سن و سال برای      ). 1989دیـسی،   (جدیـد مـی کـند       

بقـای خالقـیت خـود نـیاز بـه تشویق دارند که این تشویق زمینه                
پذیرش عقاید و   . اسـتعدادهای خالقانـه آنهـا را فـراهم مـی کـند            

 خود  آرای کـودکان ایـن انگیـزه را به آنها می دهد که ایده های              
تأثیـر محـیط مدرسه به حدی است که برخی          . را گـسترش دهـند    

ــاراکو  ــه سـ ــشگران از جملـ ــتقدند ) 1992، 1990 (1از پژوهـ معـ
مـسؤولیت اصـلی معلمـان دوره پـیش دبـستانی تـصمیم گیری در               
مـورد آن دسـته از تجـارب و تعـامالت یادگیری است که سبب      

) 1999 (2پژوهش میلگرام . افـزایش خالقـیت کـودکان مـی شود        
نـشان داد نوجوانانی که در یک حیطه خاص دارای توانایی های            
خالقانــه هــستند احــتماالً در بزرگــسالی نیــز در زمیــنه ای کــه بــه 
عالقـه مـندی دورۀ نوجوانـی آنهـا مرتبط است، از خود خالقیت             

 .نشان خواهند داد

نظـام آمـوزش و پـرورش مـی تـواند از ویژگی بسط، یعنی               
ضور کودکان در مدرسه افزایش     کـه بـا حـ     (تـوجه بـه جـزئیات       

در کالس های درس استفاده کند و به نحو مطلوبی آن           ) مـی یابـد   
را دسـتمایه آمـوزش قـرار دهـد و با بهره گیری از این ظرفیت به                 
ــیدا کــردن شــیوه هایــی باشــد کــه ضــمن افــزایش ایــن    ــبال پ دن
توانمـندی کـودکان، از تـوان ابـتکار و تولید ایده های جدید در               

 .آنها نکاهد
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