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  چکیده
فوق برنامه ي هابا هدف بررسی اثربخشی آموزش پژوهش حاضر،
آموزان انجام شد. شادکامی دانش افزایش خالقیت و پیشتازان بر

با  آزمونپس – آزمونپیشروش پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح 
آموزان دختر گروه گواه بود. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش
بود.  97- 98متوسطه پایه دوم شهرستان جوین در سال تحصیلی 

ي در گیرنمونهکه از طریق  بود نفر 30 شامل نمونه پژوهش
به صورت کامال تصادفی در دو گروه آزمایش  دسترس انتخاب و

جلسه  10سپس به گروه آزمایش به مدت و  وکنترل گمارده شدند
اي، فوق برنامه پیشتازان آموزش داده شد. ابزار گردآوري دقیقه 90
کسفورد هاي خالقیت تورنس و شادکامی انامهالعات، پرسشلاط
هاي حاصل از تحلیل کوواریانس حاکی از تفاوت معنادار . یافتهبود

. نتایج استشادکامی  بین گروه آزمایش وکنترل به لحاظ خالقیت و
هاي فوق برنامه پیشتازان را در نقش و اهمیت آموزشنیز پژوهش 

آموزان نشان داد. افزایش خالقیت و شادکامی دانش

  واژگان کلیدي
فوق برنامه پیشتازان، خالقیت، شادکامی.هاي آموزش

Abstract 
The purpose of this study was to investigate  the 
effectiveness of extracurricular educations of the 
pishtazan organization on increasing the students’ 
creativity and happiness. The research method 
was semi-experimental by pretest-post test with 
unequal control group design. The statistical pop-
ulation lincluded all Joveinian female students in 
secondary high school in 97-98 educational year. 
A sample of 30 students were randomly assigned 
to experimental and control groups. The treatment 
phase was planned in ten 90-minute sessions that 
wes given to experimental group. To gather data, 
the researcher used Torrance’s creativity and Ox-
ford’s happiness questionaire. The results showed 
that there is a significant difference between two 
groups in creativity and happiness based on co-
variance analysis. Finally, results indicated the 
role and importance of extracurricular educations 
of the pishtazan organization in increasing the 
students’ creativity and happiness  

Keywords 
Extracurricular Educations of the Pishtazan Or-
ganization, Creacgtivity, Happiness.  
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  مقدمه
نظام  هر آموزان در مدرسه هدف اصلیموفقیت دانش

هاي مناسب موفقیت در مدرسه کسب تجربه. است آموزشی
 رفتاري، اجتماعی،، عاطفی در کلیه ابعاد رشد شناختی،

 در مدرسه هاکسب این تجربه. شودزیستی را شامل می
 سازي داشتهآینده تاثیر سرنوشت زندگی حال ودر  تواندمی

گذاري بیشترین سرمایه بایدبراي رسیدن به این مهم باشد. 
هاي را براي نسل نوجوان و جوان به کار برد تا مهارت

هاي افراد هستند و زمینه اي از تواناییزندگی را که مجموعه
نماید و به ا را فراهم میسازگاري و رفتار مثبت و مفید آنه

ها و نقش اجتماعی خود را کند تا مسئولیتفرد کمک می
یعنی اول خود را  کند؛بپذیرد و به شکل موثرتري عمل 

به شکل موثر و مفید ظاهر شود.  ،سپس باور کند و بشناسد
جهت  نیروهاي وجودي خود را درتواند میدر این حالت فرد 

آوري و ایجاد زندگی مثبت شادابی، خالقیت، ابتکار و نو
براي خود و دیگران به کار گرفته و احساسِ بودن و گام 

 ،ییروستا ی،دهقان( کندبرداشتن به سمت شدن را تجربه 
 :1395 ،هو خسروزاد یترکمان ان،یافتخار ،یزنوئیکار ،یبیحب

  ). 3-5ص 
در  تیو ترب مینظام تعل یاصل فیاز وظا یکی عالوه،به

هاي مناسب و فرصت نهیکردن زم فراهم ياهر جامعه
گوناگون  ياستعدادها ییبه مناسبت رشد و شکوفا يریادگی

هاي متنوع ازیآموزان است. عالوه بر نو متنوع دانش
و  یخاص فرهنگ طیبرخاسته از شرا يازهاین ،آموزاندانش
 نیاقتضائات ب نیو همچن یو محل یدر ابعاد مل یاجتماع
روبرو کرده است. هر  يالش جدنظام آموزش را با چ ،یالملل
هاي حاکم برنظام کردیها و روگاهدیبنا به د يکشور
به دنبال  یهاي متفاوتوهیبا ش یو آموزش یدرس يریزبرنامه
از  یکی. باال استهاي مواجهه با چالش يمناسب برا ریتداب
مناسب  یها طراحچالش نیرفت از ارونهاي براه
 یآموزش ازیبه ن ییاسخگوپ يهاي فوق برنامه براتیفعال

عمل و قدرت  ينوع آزاد در نظر گرفتنآموزان با دانش
 ریو وجود انعطاف و سا یانتخاب انجام کار گروه

 ،یلیاسمعکیتاج نژاد،نیحسیحاجي، (نادر هاستیژگیو
  ). 3ص  :1391 ،يآبادنیز

و  يریادگیو معلمان به صورت موثر در برنامه  رانیمد
کار معلم . نقش دارند تیفیکال بردن سطح بابهبود و  تیفعال
و زنده و با  ایهاي پوتیاست که با فعال نیهنرمند ا انیو مرب

عرضه کنند نه  رانیرا به فراگ میآور مفاهلحظات نشاط جادیا
ذهن . يو نوآور تیبدون خالق ،یکیمکان فهیبه عنوان وظ

انباشتن اطالعات و  يبرا یمکان فقط دیآموز نبادانش
به رشد همه جانبه  دیبلکه با ،باشد ابکت اتیمحتو
 ریپژوهش محققان سا جینتا. توجه شود زیآموز ندانش

هاي فوق برنامه تیفعال بودن مطلوب تاییدکننده زیکشورها ن
ي؛ آبادنیز ،یلیاسمعکیتاج نژاد،نیحسیحاجي، (نادر است

  ). 3ص  :1391
یجاد ا هاي فوق برنامه به منظور حفظ انگیزه وفعالیت

در عین  ،چالش در یادگیرنده به منظور تجربه در فضاي آزاد
شود. این حال مرتبط با موضوعات درسی طراحی می

حتی گاهی به  به کالس و ،هاي تقریبا غیررسمیفعالیت
مدرسه محدود نیستند و بیش از هر عامل دیگر از میزان 

مدرسه  آموزان ودانش معلم و قدرت ابتکار تجربه و ،عالقه
). 15-17 ص :1383شوند (حاجی آقالو، تاثر میم

هایی به این منظور، ضرورت ارائه اهمیت ارائه آموزش
ها براي هاي فوق برنامه پیشتازان که از جمله برنامهآموزش

در را  رسیدن به این اهداف در نظر گرفته شده است
آموزان دختر متوسطه ویژه دانشهآموزان تمام مقاطع بدانش
دهد. ان میدوم نش
آموزان داوطلب از دانش یبه تعداد مشخص شتازانیپ

به منظور  ینظارت مرب و تیشود که با هدااطالق می
 دیمفهاي و کسب مهارت یتیبه اهداف ترب یابیدست

در قالب  یجمع یزندگ نیموزش و تمرآ قیاز طر یاجتماع
 فیبا داشتن وظا شوند ودور هم جمع می میگروه و ت

سالم  یاجتماع تیبه ترب دنیرس يکار برا میمشخص و تقس
نظر  ریز التیتشک نیا. کنندتالش می و يهمکار ،یاله و

 شوداداره می رانیا یاسالم يجمهور يآموزسازمان دانش
 ،یترکمان ان،یافتخار ،یزنوئیکار ،یبیحب ،ییروستای، (دهقان

  ). 3-5 ص :1395 ،خسروزاده
در حوزه  تیالقخ ای ینندگیآفر دهیتوجه به پد هرچند

 1950دهه  در لفوردیعمدتا با مطالعات گ یشناسروان
 1970تورنس در دهه  قاتیسپس با تحق شروع و يالدیم

مورد عالقه  يادیبن یمطالعات نهیزم کیتنها به عنوان 
اما  ؛)3200 ،1(کرافت شناسان به مدارس وارد شدروان

ند در اکردهتالش  انیمرب شناسان واز روان ياریامروزه بس

1. Craft 
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 توجه کنند و يامر به صورت کاربرد نیبه ا ریاخ يهاسال
همچون نظام  ،یزندگ هاي موثردر حوزه آموزش آن را

 ،1(پرسود در مدارس گسترش دهند ژهیوهب و یآموزش
هاي جلوه نیتریعال و نیتردهیچیخالق از پ تفکر). 2007
 و 3به زعم تورنبول. )2006 ،2سیانسان است (مور شهیاند
به  ،دیافکار جد دیتول ییتوانا ،تیخالق ،)2010( کارانهم

مسئله حل  يبرا دیجدهاي راه افتنی يبرا ،دیهاي جدشکل
نوع  را تیخالق، )1984( 4هیکه رابرت گان یدر حال ؛است
معتقد  ،)1993( 5وولفولک داند،می لهاز حل مسئ ياژهیو

را  تیمربوط به خالق میتمام مفاه یاست که هسته اصل
 تازه،هاي به راه ینندگیآفرو دهد می لیتشک یهوم تازگمف
انجامد. درباره کار می دنیشیاند یلیتخ و مستقل ل،یاص

 شیبا انجام ب ،تیخالق اسیابداع کننده مق )،1988( 6تورنس
به  تیخالقکه  نه اعتقاد داردیزم نیپژوهش در ا 140از 
 ت واس عیبد دیعقا انیب وجود آوردن و به دن،یفرآ يمعنا
 :1394 ،محتشم، توان آن را به افراد آموزش داد (گله دارمی
  . )2 ص

دو مدل  ،تیترب و میتعل انیمرب شناسان واعتقاد روان به
 یکی ؛وجود دارد ینندگیآفر ای تیپرورش خالق يبرا یکل

 وهی. در شاست طیمربوط به مح يگرید مربوط به فرد و
به  و آموزدمی را ییهاروش ها وکودك راه مربوط به فرد،

منجر  يو ینندگیآفر ییشکوفا تا به رشد و ردیگکار می
 ییهاروشاز  طیمربوط به مح وهیکه در ش یدر حال ؛شود

 ینندگیقدرت آفر ییکنند که منجر به شکوفااستفاده می
  ). 463-468 ص :8199 ،7اسلری(ه شود ریفراگ

هدف مشترك همه افراد است و  که زیشادکامی ن
 عبارت است ازکنند، می ن تالشهمگی براي آ

شان به عمل هایی که افراد از خود و زندگیارزشیابی
 ؛تواند جنبه شناختی داشته باشدها مییابیآورند. این ارزشمی

خشنودي از زندگی صورت  بارههایی که درمانند قضاوت
که شامل خلق و هیجاناتی باشد  گیرد و یا جنبه عاطفیمی

1. Persaud
2. Morris
3. Turnbull
4. Gagne
5. Woolfolk 
6. Torrance
7. Heausler

شود میرویدادهاي زندگی ظاهر  است که در واکنش به
به صورت  را شانیزندگ توانند). افراد می2005 ،نری(د

احساس  ای یاز زندگ يتمندی(مانند رضای قضاوت کل
هاي خاص طهیاز ح یابیبه صورت ارز ای )يخرسند
خود در رابطه با آنچه  ریاخ یجانیاحساسات ه ایشان یزندگ
هاي یابیکه از ارز ندیخوشا جاناتیه ،رخ داده است شانیبرا

 نییسطوح پا شود ومی یناش يفرد اتیمثبت تجرب
 اتیهاي مثبت تجربیابیکه از ارز ندیاحساسات ناخوشا

که  ندیاحساسات ناخوشا نییسطوح پا شود ومی یناش يفرد
 و یبررس شود،می یناش يفرد اتیتجرب یهاي منفیابیاز ارز
سه  به). 63-73 ص :2002 ،8لوکاس و نری(د کنند یابیارز
در مدارس آموزش داد.  دیرا با یشادکام ،عمده لیدل

 یمحرک ؛یدر مقابل افسردگ يبه عنوان پادزهر یشادکام
 يبرا یکمک ییرویو ن یاز زندگ تیرضا شیافزا يبرا
 ریانسان از د یاز طرف. تر استبهتر و تفکر خالقانه يریادگی

و  کند یگتواند بهتر زندبوده که چگونه می نیباز به دنبال ا
و با چه  کندرا فراهم می تشیموجبات رضا شتریب يزیچه چ

 افراد ؛لذت ببرد ایدن نیدر ا یتواند از زندگمی ییساز وکارها
تر تصمیم کنند، آسانمی شاد احساس امنیت بیشتري

گیرند، روحیه مشارکتی بیشتري دارند و نسبت به کسانی می
 کنند،می رضایت کنند، بیشتر احساسمی که با آنها زندگی

ها بیشتر است، طول عمر سالمت جسمانی و روانی آن
هاي بیشتري دارند و از نظر شغلی و اجتماعی، موفقیت

 10لیآرگا ). لو و2005 ،9شیکنند (فرکسب می یشتريب
 هیفرض نیمشارکت ا و يبا عنوان شاد یدر پژوهش ،)1991(
 .است نیآفرياز عوامل شاد یکیآزمودند که مشارکت  را
که از  یآموزاندست آمده نشان داد دانشه ب جینتا
از خود  يشتریب ياند شادلذت برده یهاي گروهتیفعال

 یهاي گروهتیفعال رکه د یآموزاندانش یول ؛دهندنشان می
از  يکمتر يشاد زانیاند در پژوهش مکمتر شرکت داشته

  ). 2008و بهادران،  ادتیس ،يدهند (جعفرخود نشان می
پاسخ دادن  یدر پ پژوهشگرانباال، جه به مطالب با تو

 شتازانیهاي فوق برنامه پموزشآ ایکه آ بودندسوال  نیبه ا

8. Diener& Lucas
9. Frisch
10. Lu, L. & Argyle
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تاثیر آموزان دانش یشادکام و تیخالق شیبر افزا تواندمی
معناداري داشته باشد یا خیر؟

  روش 
 به روشو  یکم کردیپژوهش با هدف کاربردي و با رو نیا
 جامعه. وه کنترل انجام شده استبا گر یشیآزما مهین

آموزان دختر متوسطه دوره دانش هیکلشامل  پژوهش حاضر
 تعدادبه  97-98 یلیدر سال تحص نیدوم شهرستان جو

آموزان جامعه نفر از دانش 30پژوهش  نمونه. بودنفر  1100
در دسترس انتخاب  يگیرنمونهبودند که با روش  يآمار

ه در پژوهش به شکل کنندآموزان شرکتشدند. دانش
) کنترلگروه  و شیگروه آزما(نفره 15در دو گروه  یتصادف

 لیها از آزمون تحلداده لیو تحل هیتجز يبراگمارده شدند. 
(مانکوا) استفاده  رهی(آنکوا) و چند متغ رهیمتغ کی انسیکوار
  . شد

  پژوهش  يابزارها
از گروه  آزمونپیش ياز اجرا پس :یپروتکل آموزش. 1
 ياقهیدق 90جلسه  10 شیگروه آزما کنترل، و شیاآزم

قرار گرفتند. جلسات  شتازانیفوق برنامه پهاي تحت آموزش
جلسه برگزار شد. پس از  هر هفته دو هفته و 5در طول 

گرفته شد.  آزمونپسدو گروه  از هر ،یاتمام جلسات آموزش
 یمهارت و یالتیتشک ،یدانش معرفت ،جلسات طول در
با آموزش دانش  جلسه اولوزش داده شد. آم شتازانیپ

طول جلسه در رابطه با ادب وخوش  در و شروع شد یمعرفت
 يآن برا تیاهم انضباط و نظم و ،یدرست و یراست ،یخلق
جلسه در . اشعار بحث شد و ثیهمراه با احاد شتازیپ کی

 ،شتازانیشعار پ ،شتازانیپ صاحترام خا يادا سالم و دوم
 صف جمع و نیمال گردن، قوانروش آماده کردن دست

اجرا در  براين آقر نیحامل گارد پرچم و یعمل ياجرا
 مخابره با چوب و جلسه سوم. ها آموزش داده شدمراسم

آموزان به صورت دانش و مخابره با پرچم آموزش داده شد
دست  و يهاي شادادیبا فر و کردند اجرابرنامه را  یگروه

. شدندمی قیتشو نیزان آموزدانش ریسا ،کوشسختنوجوان 
قبله به  داکردنیپ شب و در روز و یابیجهت  جلسه چهارم
در  یابیجهت جلسه پنجمدر داخل کالس و  يصورت تئور

در محوطه آموزشگاه  یقبله به صورت عمل داکردنیپ روز و
 هفتم جلسه ششم ودر . همراه با رسم اشکال برگزار شد

انجام  یعمل و يصورت تئور هب هیهاي اولآموزش کمک
با  ییآشنا طناب و نحوه کار با چوب و جلسه هشتم در .شد

 دهم جلسه نهم ودر  و دشها آموزش داده انواع گره
ساخته شدند. قسمت جذاب  يبندهاي چوبپروژه
 و يشاد يادهایکه فر شتازانیفوق برنامه پهاي آموزش

تمام جلسات در طول دوره  يدر اثنا استها قیانواع تشو
  ش اجرا شد. آموز

 برايدر پژوهش حاضر  :تیخالق نامه. پرسش2
 تیاستاندارد خالق نامهپرسشاز  ،گیري خالقیتاندازه

آزمون تفکر خالق تورنس در واقع چهار استفاده شد. تورنس 
عامل تشکیل دهنده خالقیت یعنی سیالی، ابتکار، انعطاف و 

 11و  11، 22، 16که به ترتیب شامل  سنجدمیبسط را 
 33تا  23عامل سیالی،  22تا 1هاي یعنی سوال ؛گزینه است

عامل انعطاف  60تا  50عامل ابتکار و  49تا  34عامل بسط، 
البته هریک از این دسته سواالت در  ؛سنجندپذیري را می

دهند. هرگزینه سه واقع یک خرده آزمون را تشکیل می
یت ) با ارزش تبدیل به کمیفیپاسخ متفاوت الف، ب و ج (ک

 ،مورد سوال را دارند. فرض است در هر 2و  1، 0 يعدد
کننده ج بیشترین نتخابکننده گزینه الف کمترین و اانتخاب

میزان خالقیت را دارد. 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 

 دهد. نمرات حاصل از سنجش هرمی قیت فرد را نشانخال
چهار عامل به تنهائی و مجموع نمرات در کل، قابل تحلیل 

 0 نیب یهر آزمودن تیدامنه نمره کل خالق .و تفسیر هستند
آزمون  ،تحقیقات دکتر عابدي طبق. خواهد بود 120تا 

خالقیت هم از نظر روایی همزمان (با اجراي همزمان آزمون 
ی خالقیت تورنس و آزمون خالقیت دکتر عابدي نتایج اصل

معنی داري از همبستگی بین عوامل چهارگانه هر دو آزمون 
مثال همبستگی بین دو خرده آزمون  ؛دست آمده استه ب

%  468) و بین دو خرده آزمون سیالی (r% =  497( ابتکار
=rاعتبار کل آزمون  تیکفا قاتی. براساس تحق) بوده است

، %13 يپذیرانعطاف اسی، مق%09 یالیس اسی، مق27%
که  دهشد گزارش %24بسط  اسیقو م %015ابتکار  اسیمق
همچنین  ؛هستند دارمعنا %5دست آمده در سطح ه ب بیضرا
. ه استشد% ذکر  90% تا  80نیکل آزمون ب یائیپا بیضر
اساس نتایج تحقیقات انجام شده توسط عابدي پایائی  بر

که از طریق آزمون مجدد روي  شده ستفادهآزمون خالقیت ا
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ه ب 1363آموزان مدارس راهنمائی تهران در سال دانش
بخش آزمون به این شرح است: ضریب  چهاردست آمده در 

%، بخش  82 بخش ابتکار %، 85 پایائی بخش سیالی
بوده است  %80در بخش بسط  و %85 پذیريطافعان

پایایی کل . در پژوهش حاضر نیز ضریب )1372(عابدي، 
  به دست آمد.  % 80 آزمون

 یشادکام آزمون آکسفورد: ینامه شادکامسشپر. 3
را  يفرد یشادکام زانیو م داردماده  OHI (29آکسفورد (

و  لیآرگا فینامه تعرپرسش نیا ينظر هیسنجد. پامی
 فیتعر کیآنها به منظور ارائه  .است یکراسلند از شادکام

سه بخش مهم  يدارا ياآن را سازه یاز شادکام یاتیعمل

سطح  نیانگیم ،و درجه عاطفه مثبت یواناند؛ فرادانسته
 نی. ایدوره و نداشتن احساس منف کیدر طول  تیرضا

و بر اساس  لیآرگا کلیتوسط ما 1989آزمون در سال 
 21ساخته شده است.  ،)1976بک ( ینامه افسردگپرسش

 ینامه افسردگنامه از پرسشپرسش نیعبارات ا عبارت از
به آن  نیز پرسش ازدهیو  دهیبک گرفته شده و معکوس گرد

را پوشش  یهاي سالمت ذهنجنبه ریتا سا استاضافه شده 
نامه پرسش ۀیبک، هر گو یمانند آزمون افسردگ ؛دهد

بر طبق  دیبا یاست که آزمودن نهیچهار گز يدارا یشادکام
امروزه به  .از آنها را انتخاب کند یکیخودش  یفعل تیوضع

هاي مربوط به ژوهشآزمون در پ نیاز ا ياطور گسترده
 ییایپا ،و همکاران لیشود. آرگااستفاده می یشادکام
کرونباخ  يآلفا بینامه آکسفورد را به کمک ضرپرسش

گزارش  78/0هفت هفته  یآن را ط ییبازآزما ییایو پا 90/0

 نیتواند در امی یکه آزمودن يانمره نیباالتراند. کرده
حد  نیالتربا انگریاست که ب 87کسب کند،  سهیمقا

صفر است که  اسیمق نینمره ا نیبوده و کمتر یشادکام
فرد است.  یو افسردگ یاز زندگ یبودن آزمودن یناراض دیمو

پایایی این است.  42تا  40 نیآزمون ب نینمره بهنجار ا
دست آمد. ه ب 85/0نامه نیز در پژوهش حاضر پرسش

  هاافتهی
و  تی، خالقانشتازیفوق برنامه پ يهاآموزش :یاصل هیفرض
 شیآموزان دختر مقطع متوسطه دوم را افزادانش یشادکام
  دهد. می

به منظور کنترل اثر  ه،یفرض نیا یبررس يبرا
) مانکوواي (ریچندمتغ انسیکوار لیاز روش تحل آزمونپیش

و  تیخالق آزمونپسحالت، نمرات  نیاستفاده شد. در ا
روه (با دو گ ریوابسته، متغ يرهایبه عنوان متغ یشادکام

 تیخالق آزمونپیشمستقل و نمرات  ریسطح) به عنوان متغ
 لیپراش وارد معادله تحلهم يرهایبه عنوان متغ یو شادکام

  شدند.  يریچندمتغ انسیکوار
نشان  يریچند متغ انسیکوار لیجدول تحل جینتا
گروه  يمداخله انجام شده رو ایدهد که عامل گروه می
و  F=121/19و  )£0,001P( یدکامشا ریمتغ بارهدر ش،یآزما
در  ياز لحاظ آمار F=579/7و  )£0,001P( تیخالق ریمتغ

 ریتوان گفت که متغمی جهیدر نت ؛معنادار است 05/0سطح 
و  یشادکام يرهایمتغ بارهتفاوت در جادیباعث ا لمستق
. و گواه شده است شیدو گروه آزما نیب تیخالق

  هایآزمودن نیو اثرات ب انسیکووار .1جدول 
  منبع

متغیر وابسته  تغییرات
  مجموع

مجذورات
  درجه
آزادي

  میانگین
F مجذوات

  سطح
معناداري

 گروه
011. 0  579. 7 197. 160 1 197. 160  خالقیت آزمونپس
001. 0 121. 19 565. 720 1 565. 720 شادکامی آزمونپس

 خطا
137. 21 26 567. 549 خالقیت آزمونپس
685. 37 26 819. 979 شادکامی آزمونپس

 کل
30 000. 177759 خالقیت آزمونپس
30 273. 68560 شادکامی آزمونپس

کل تصحیح شده
16729. 3718خالقیت آزمونپس
20029. 6179شادکامی آزمونپس
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فوق هاي آموزش ریاثت درباره باال هیفرض بر این اساس،
دختران  تیو خالق یشادکام يرهایبر متغ شتازانیبرنامه پ

با گروه گواه  سهیدر مقا شیمقطع متوسطه دوم در گروه آزما

. شد دییتابودند،  هنکرد افتیدر یکه آموزش
، شتازانیفوق برنامه پهاي آموزش اول: یفرع هیفرض

 شیمقطع متوسطه دوم را افزاآموزان دختر دانش تیخالق
  . دهدمی

، شتازانیفوق برنامه پ يهاآموزش دوم: یفرع هیفرض
 شیآموزان دختر مقطع متوسطه دوم را افزادانش یشادکام
  . دهدمی

نشان داده شده است،  )2( همان طور که در جدول

 برها برامربعات مربوط به گروه نیانگیمجموع مجذورات و م
) £0,05P(که در سطح  است F= 7,802و  161,194
 لیها بعد از تعدگروه نیب گردی عبارت به ؛است معنادار

وجود دارد و  يدارمعناآزمون اختالف شینمرات پ
 خالقیت شیبر افزا شتازانیپ رنامههاي فوق بآموزش

داشته است. مربع  يمعنادار ریدختران مقطع متوسطه دوم تأث
 ریمستقل در متغ ریمتغ ریتأث ي(اندازه اثر) برا یجزئ يتایا

درصد  22دهد است که نشان می 0,224وابسته برابر 
 ؛شودمی نییمستقل تب ریوابسته توسط متغ ریدر متغ راتییتغ
 دییشود و فرض خالف تافرض صفر پژوهش رد می یعنی

 شتازانیهاي فوق برنامه پآموزش یبه عبارت ؛گرددمی
آموزان دانش خالقیت شیافزا درصد بر 22توانسته است 

 شیباشد و آن را افزا رگذاریدختر مقطع متوسطه دوم تأث
  دهد. 

) نشان داده شده است، مجموع 3در جدول ( همچنین

 ها برابرمربعات مربوط به گروه نیانگیمجذورات و م
) £0,05P( که در سطح است F= 17,642و  674,393
 لیها بعد از تعدگروه نیب گردی عبارت به؛ است معنادار

وجود دارد و  يدارمعناآزمون اختالف شینمرات پ
 یشادکام شیبر افزا شتازانیپ برنامههاي فوق آموزش

داشته است. مربع  يمعنادار ریدختران مقطع متوسطه دوم تأث
 ریمستقل در متغ ریمتغ ریتأث ي(اندازه اثر) برا یجزئ يتایا

درصد  39دهد که نشان می است 0,395وابسته برابر 

 ؛شودمی نییمستقل تب ریوابسته توسط متغ ریدر متغ راتییتغ
 دییشود و فرض خالف تارد می پژوهشفرض صفر  یعنی

 شتازانیهاي فوق برنامه پآموزش یبه عبارت ؛گرددمی
آموزان دانش یشادکام شیافزا درصد بر 39توانسته است 

 شیاشد و آن را افزاب رگذاریدختر مقطع متوسطه دوم تأث
  دهد. 

  و بحث ريیگجهینت
 شتازانیفوق برنامه پهاي آموزشی پژوهش (اصل هیفرض

آموزان دختر مقطع دانش یشادکام و تیخالق شیباعث افزا
پژوهش با  نیهاي اافته) تایید شد. یمتوسطه دوم شود

  اول فرعی (خالقیت)آزمون کوواریانس جهت بررسی فرضیه  .2جدول 
  منبع 

واریانس
  مجموع

  مجذورات
  هدرج
آزادي

  مجذورات
میانگین

F سطح  
داريامعن

  مجذور
جزئی ایتاي

161,1941161,1947,8020,0090,224گروه
557,8252720,660خطا
177759,0030کل

کل تصحیح 
  29  3718,167  شده

  ی (شادکامی)فرع دوم هیفرض یجهت بررس انسیآزمون کووار .3جدول 
منبع

واریانس
مجموع

  مجذورات
درجه
آزادي

مجذورات
F میانگین

  سطح
ایتاي جزئی مجذور داريامعن

674,3931674,39317,6420,0010,395گروه
1032,1062738,226خطا
68560,0030کل

29 200. 6179  کل تصحیح شده
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 و یزاده شبانیحاج ،)2016( یمیکر و هیهاي نظرافتهی
در  است؛همسو  )1392حسن پور ( و )1396( زادهیحاج
 ریپژوهش محققان سا جیبه نتا توانها میافتهی نیا نییتب

هاي فوق برنامه تیفعال بودن مطلوب دیؤمها که کشور
 یتول تولمن و شولروف، مثال به عنوان ، اشاره کرد؛است

آموزان مثبت فوق برنامه بر عملکرد دانش ریبر تاث ،)2007(
  اند. داشته دیخود تاک تقایتحق جیدر نتا

 اول یفرع هیفرضطور که مالحظه شد همان
 تیخالق شیباعث افزا شتازانیفوق برنامه پهاي آموزش(

و  شد) نیز تایید آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شوددانش
 درصد بر 22توانست  شتازانیفوق برنامه پهاي آموزش
م دو توسطهآموزان دختر مقطع مدانش تیخالق شیافزا
هاي افتهیپژوهش با  نیهاي اافتهی ؛باشد رگذاریتأث

 و )1372( یروح الله ،)1392( حسن پور )،1393( پورمیابراه
 نییدر تباست؛ همسو  )،2010( مالکولم و سونیآل تورنبول،

شناسان از روان ياریکه امروزه بس گفتتوان می افتهی نیا
توجه  يبه صورت کاربرد تیقاند به امر خالکردهتالش 

همچون  یهاي موثر زندگرا در حوزه آموزش آن ود کنن
 (پرسود، در مدارس گسترش دهند ژهیو به و ینظام آموزش

2008 .(  
اثر مثبت،  تیکند که خالقاستدالل می ،)2006( نزیکال

. کندمی ینیب شیو نشاط را پ یروان میتنظ ،یسالمت جسم
 ینیبشیقدرت پ يدارا تیخالق ،)2003( کیبه نظر باست

مطالعه  10و  یمطالعه تجرب 60از  زیمتاآنال کیاست. در 
مثبت  ينشان داده است که خلق و خو جینتا ،یتجربریغ

). باس و 2009 س،یویشود (دمی تیخالق شیباعث افزا
مطالعه نشان دادند  102از  زیمتاآنال کی) در 2008همکاران (

با  سهیدر مقا يشتریب تیمثبت باعث خالق يکه خلق و خو
همکاران  پژوهش سجادي منزه واست.  یخنث يخلق و خو

که الگوي خالقیت درمانی توانسته است  نشان داد ،)1393(
آموزان گروه افزایش معناداري را در عملکرد تحصیلی دانش
 ،)1984( مالتزآزمایش نسبت به گروه کنترل به وجود آورد. 

کمک  يمعتقد است که با کمک تفکر خالق ما به شاد

ها و مشکالت یکاهش سخت يبرا ياهنیکه زم میکنیم
  است.  یزندگ

 دوم یفرع هیفرض شدمالحظه  که نهمچنا
 یشادکام شیباعث افزا شتازانیفوق برنامه پهاي آموزش(

به  شد؛) نیز تایید آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شوددانش
 آزمونپیشنمرات  لیها بعد از تعدگروه نیب گریعبارت د
فوق برنامه هاي و آموزش شتوجود دا يدارمعناف اختال

دختران مقطع متوسطه دوم  یشادکام شیافزا بر شتازانیپ
وابسته  ریدر متغ راتییدرصد تغ 39 و داشت يمعنادار ریتأث

فوق هاي آموزش یعنی ؛شد نییمستقل تب ریتوسط متغ
 یشادکام شیدرصد برافزا 39توانست  شتازانیبرنامه پ
باشد.  رگذاریختر مقطع متوسطه دوم تأثآموزان ددانش

 فربد و انیهاي گل محمدافتهیپژوهش با  نیهاي اافتهی
 )،1389طالب زاده ( و يجعفر )،2008وولک ( ،)2016(

همچنین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش  ؛همسو است
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