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Objectives The present study investigated the impact of music education on the creativity of 7–9-year-
old children in Tehran, Iran. 
Methods semi-experimental study comprised of pretest-posttest and control groups. The study partici-
pants were 7–9-year-old children from primary schools from 20 regions of Tehran. The sampling method 
used in this study was based on availability that recruited 20 individuals, who were and randomly se-
lected (n=10 each for the test and control groups). Data were collected by Torrance creativity question-
naire as well as the Wechsler Intelligence Test 4, and analyzed by SPSS software in two descriptive and 
inferential parts using independent samples t-tests and analysis of covariance tests. 
Results The results showed that children had sufficient intelligence to receive music education, which 
significantly affected the components of children’s creativity. 
Conclusion Thus, music education can be taken into consideration as an effective tool for developing 
creativity in children.
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Extended Abstract

1. Introduction

hildren’s creativity is one of the topics that 
have drawn the attention of many psycholo-
gists. Based on a scientific theory, creativity 

is defined as the act of making something new, different, in-
novative, and at the same time useful, suitable, and related 
to do a task [1]. Most importantly, creativity is the funda-
mental factor in the development and progress of a society. 
So, children’s creativity must be flourished in a suitable 
way so that its positive effects can be realized in most of 
the behaviors of the children. One of the ways to discover-

C
ing children’s talents and flourishing them is by teaching 
music. In music teaching, the children learn rhythm, mu-
sical notes, notes interval, consistency, as well as playing 
simple melodies with kids’ musical instruments like xylo-
phone, flute, recorder, and simple percussion instruments 
[2]. In recent years, much research has been done in the 
field of students’ and children’s creativity, especially with 
respect to the cognitive-emotional and educational aspects. 
Unfortunately, little attention has been paid to the impor-
tance of teaching music in developing children’s creativity 
worldwide, including Iran. Therefore, the current research 
has been conducted to determine the effect of music learn-
ing on the creativity of children living in Iran.
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2. Method 

The research data were collected by field method using a 
questionnaire. In the current study, the children’s creativity 
was assessed by Torrance creativity questionnaire, and their 
intelligence (7- to 9-year old children) was assessed by the 
Wechsler intelligence test. The study population comprised 
all 7- to 9-year-old children studying in primary schools in 
Tehran City, District 20, in the academic year 2015-2016. 
Since the girls’ schools did not cooperate in this research, 
20 boys were recruited by convenience sampling method. 
Of them, 10 were randomly assigned to the experimental 
group and 10 to the control group. Generally, the inclusion 
criteria were being 7- to 9-year old, having enough intel-
ligence as tested by Wechsler test, and possessing normal 
hearing based on their audiometry test records in the school.

The intelligence and creativity of the children in both the 
groups were assessed before and after the intervention and 
then analyzed by the independent t-test and chi-squared test 
using SPSS 22 .

3. Results

The test results indicate that there is no significant differ-
ence between the two study groups before the interven-
tion with respect to the mean values of seven intelligence 
subscales. Thus, the children were matched with respect to 
their intelligence. On the other hand, the study results after 
the intervention show that music teaching could signifi-
cantly affect all creativity components (fluidity, flexibility, 
innovation, and expansion). In other words, teaching music 
with Orff method over a three-month period influenced the 
creativity of the studied children.

4. Discussion

Teaching music to children helps them to understand vari-
ous concepts, accurately perceive and feel different prob-
lems and challenges, and create new ideas to solve the prob-
lems. Generally, when it is intended to realize creativity in 
children through teaching music by Orff method, we must 
attempt to use practicable activities in a proper way that are 
consistent with the curriculum setting of the schools along 
with other educational methods and teaching textbooks. 
This provides an entertaining setting for the kids that not 
only flourish their creativity but also improve their perfor-
mance and motivation toward learning.
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اهداف هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر خالقیت کودکان 7 تا 9 ساله شهر تهران است. 
مواد و روش ها این پژوهش مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل همه 
کودکان 7 تا 9 ساله دبستان های منطقه 20 شهر تهران بود. روش نمونه گیری در این پژوهش، در دسترس بود. تعداد نمونه ها 20 نفر بود و به 
صورت تصادفی 10 نفر برای گروه آزمایش و 10 نفر برای گروه کنترل انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسش نامه خالقیت تورنس 
و آزمون هوشی وکسلر 4 انجام شد. تجزیه وتحلیل اطالعات به دست آمده نیز با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS  و در دو بخش توصیفی و 

استنباطی و با بهره گیری از آزمون های تی  دو نمونه مستقل و تحلیل کوواریانس انجام شد.
یافته ها نتایج به دست آمده نشان داد آموزش موسیقی تأثیر معناداری بر مؤلفه های خالقیت کودکان دارد.

نتیجه گیری آموزش موسیقی می تواند ابزاری مؤثر در توسعه خالقیت کودکان باشد. 
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مقدمه

زندگی  در  تعیین کننده  و  حساس  نقشی  کودکی  دوران 
انسان دارد. توجه به این دوران به حدی است که روان شناسان 
غالباً  را  آن  تربیت  و  تعلیم  پژوهشگران  و  صاحب نظران  و 
دانسته اند.  انسان  شخصیت  تکوین  در  مرحله  برجسته ترین 
همچنین روان شناسان وجود تعارضات، اختالالت و نابسامانی هاي 
روانی در این سنین را از عوامل اساسی بروز مشکالت در سراسر 
زندگی فرد می دانند ]1[. یکی از مواردی که امروزه توجه بسیاری 
از روان شناسان را به خود جلب کرده، مسئله خالقیت کودکان 
است. در طول تاریخ، خالقیت به مثابه جلوه ای از الهامات عرفانی 
بوده و تنها در دوران مدرن است که خالقیت به موضوعی برای 

مطالعات تحقیقی تبدیل می شود. 

امروزه طبق یک نظر علمی، خالقیت شامل تولید چیزی است 
که نو، متفاوت، نوآورانه و در عین حال مفید و مرتبط و مناسب 
برای انجام یک کار باشد ]2[. طبق تئوری ها و مطالعات متمرکز بر 
توسعه خالقیت، خالقیت قابلیتی طبیعی در هر شخص با سطوح 
و سبک های مختلف است که شامل کودکان نیز می شود. تورنس 
نیز به اهمیت توسعه خالقیت در میان کودکان در همه جنبه های 
زندگی اشاره می کند و اطمینان می دهد که اگر هیچ اهمیتی به 

توانایی های خالقیتی کودکان داده نشود، آن گاه انرژی آن ها هدر 
می رود و به کار گرفته نمی شود و این منجر به وابستگی کودکان 
به دیگران می شود و ممکن است به نوعی اختالل شخصیتی 

منجر شود ]3[. 

در خردسالی، تمامی کودکان استعداد خالق خود را در قالب 
فعالیت های مختلفی بروز و بسط و گسترش می دهند؛ ازجمله 
آنکه آن ها به طور طبیعی بازی می کنند، آواز می خوانند، نقاشی 
می کشند، قصه و داستان هایی را حکایت می کنند، سؤاالت متنوع 
می پرسند و معما می سازند. با وجود این، برخی چنین فعالیت هایی 
را شاهدی بر توسعه خالقیت کوکان می دانند و برخی نیز به این 
مسئله که فعالیت های کودکان تمامی ابعاد خالقیت را دربر دارد، 
به دیده تردید نگریسته اند؛ یعنی این رفتارها باید ویژگی هایی 
داشته باشند که بتوان آن ها را خالق نامید. از طرفی، خالقیت 
در قالب ویژگی ها و خصوصیات شخص، فرایند خالق، محصول و 
تولیدات خالق بررسی می شود و درباره کودکان بر فرایند خالق 

تأکید می شود تا تولید خالق ]4[. 

بدین ترتیب، نکته حائز اهمیت این است که باید به بارور کردن 
خالقیت کودکان به شیوه های مناسب توجه شود؛ به گونه ای که 
بتوان اثرات مثبت آن را در بسیاری از رفتارهای کودک تشخیص 
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داد، زیرا خالقیت عاملی اساسی در پیشرفت و توسعه جامعه 
بستر  آموزش  طریق  از  می توان  که  آنجا  از  می شود.  محسوب 
مناسبی را برای شکوفایی خالقیت در افراد و به ویژه در کودکان 
می توان  مناسب  امکانات  از  بهره مندی  با  بنابراین  کرد،  مهیا 

تالش های هدفمندانه ای برای پرورش کودکان خالق انجام داد. 

یکی از روش هایی که شاید بتواند بر شناسایی استعدادها و 
بارورسازی توانمندی های کودکان عاملی تأثیرگذار باشد، آموزش 
به گونه ای است که کودکان  موسیقی است. آموزش موسیقی 
به درک ریتم، یادگیری نت ها، یادگیری ضمنی فواصل نت ها، 
همخوانی و نواختن ملودی های ساده با سازهای کودکان، از قبیل 
زیلوفون، فلوت، ریکوردر و سازهای ضربی ساده می پردازند ]5[. 
از طرف دیگر، ارزش های اجتماعی یادگیری موسیقی بر نظریاتی 
بنا شده است که بخشی از آن ها به اثرات فراموسیقایی آموزش 
موسیقی در سنین کودکی اشاره دارد؛ به طوری که قدمت این 

نظریه ها در جامعه آمریکا به بیش از یک قرن می رسد. 

در سال های اخیر، در این راستا پژوهش های علمی متعددی 
انجام شده است که وجه اشتراک نتایج بیشتر این مطالعات، 
مؤثربودن یادگیری موسیقی بر رشد شناختی و تفکر انتزاعی 
به  اخیر  دهه های  در  موسیقی  آموزش  این،  بر  عالوه  است. 
ارتباطی،  توانمندی های  افزایش  برای  مؤثر  راهبردی  منزله 
شناختی و عاطفی کودکان به کار برده شده است و بسیاری 
از متخصصان و مربیان بر این باورند که پاسخ های موسیقایی 
شمار  به  او  واکنش های  طبیعی ترین  و  بدیهی ترین  کودک، 
دارد  مهمی  نقش  یادگیری  مختلف  زمینه های  در  و  می رود 
]6[. بدون شک، موسیقی موضوعی است که به علت ماهیت 
چند بُعدی، قادر به ترویج مدلی آموزشی بر مبنای جست وجو 
کودک  توانایی  و  اصالت  و  از خالقیت  بهره مندی  و  و کشف 

برای ابتکار، بدون نیاز به دانش قبلی است ]7[. 

از طرف دیگر، امروزه تأثیرات نوروفیزیولوژیک موسیقی نیز مورد 
توجه بسیاری از محققان دنیاست. درواقع، در حوزه روان شناسی، 
موسیقی را همچون زبان های رایج دنیا، نوعی زبان دانسته اند که 
در مغز مناطق خاصی دارد و همچون زبان، درک آن نیازمند 
آموزش است. بنابراین موسیقی همانند زبان، عملکردی ارتباطی 
می یابد و به همین ترتیب، مناطق خاص موسیقی در مغز وجود 
دارند که با شنیدن آوای موسیقایی فعال می شوند و عملکرد خود 
را نشان می دهند ]8[. موسیقی در افزایش مهارت های شناختی 
مؤثر است. برای آموزش موسیقی باید مفاهیم انتزاعی را لحاظ 
کرد تا کودک در مسیر تجربه و فعالیت های عینی و ملموس 
قرار گیرد و فرایند یادگیری تسریع شود. همچنین، از آنجایی 
که تحرک عصبی با روش علمی، به رشد سلول های مغز شتاب 
بیشتری می دهد، می توان از آموزش موسیقی برای این هدف 
استفاده کرد. از این رو با موسیقی می توان قوه درک و شناخت 

کودک را افزایش داد ]9[.

در سال های اخیر، در حوزه رشد خالقیت کودکان و دانش آموزان 
تحقیقات بسیاری در زمینه عاطفی شناختی و مسائل تربیتی انجام 
شده است، ولی متأسفانه به اهمیت آموزش موسیقی در خالقیت 
کودکان کمتر توجه شده است. با وجود اهمیت این موضوع و 
تأثیری که موسیقی می تواند بر شکوفایی خالقیت کودکان داشته 
این  بنیادی در  به پژوهش ها و مطالعات  ایران  باشد، کمتر در 
زمینه پرداخته شده است. همچنین با توجه به اینکه خالقیت به 
آموزش و پرورش نیاز دارد و از آنجایی که غالباً با باالرفتن سن از 
میزان خالقیت کاسته می شود، نیاز به پرورش خالقیت در سنین 
کودکی بسیار ضروری است. این ضرورت در شرایطی است که در 
سیستم آموزش و پرورش ایران با تأکید بر انجام تکالیف قالبی 
و دیکته شده از سوی مدرسه و بدون در نظر گرفتن استعدادهای 
سنتی  روش های  به کارگیری  همچنین  و  دانش آموزان  فردی 
آموزش مانند سخنرانی، رفته رفته از میزان خالقیت در کودکان 
کاسته می شود ]10[. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی 

تأثیر آموزش موسیقی بر خالقیت کودکان انجام شده است.

روش

در این پژوهش، از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و 
پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. درواقع، برای انجام 
این پژوهش گروه آزمایش تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفت 
و گروه کنترل در لیست انتظار ماند. به منظور بررسی تغییرات 
به دست آمده از طریق اعمال متغیر مستقل، ابتدا یک پیش آزمون 
روی هر دو گروه اجرا شد، سپس گروه آزمایش در معرض متغیر 
مستقل (آموزش موسیقی) قرار گرفت و درنهایت، آزمون روی هر 
دو گروه با فاصله زمانی مشخص اجرا شد. از طریق مقایسه نتایج 

دو گروه، درباره فرض پژوهش قضاوت شد. 

جامعه آماری در این پژوهش شامل تمام کودکان 7 تا 9 ساله 
دبستان های منطقه 20 شهر تهران در سال تحصیلی 95-94 
همکاری  دلیل  به  پژوهش،  این  در  نمونه گیری  روش  بودند. 
نکردن مدارس دخترانه به این صورت انجام شد: 20 نفر به روش 
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی 10 
نفر در گروه آزمایش و 10 نفر نیز در گروه کنترل قرار گرفتند. 
درواقع مالک های انتخاب نمونه بررسی شده در این پژوهش، تمام 
کودکان 7 تا 9 ساله ای بودند که هوش مناسبی داشتند و به لحاظ 

شنوایی در حد طبیعی بودند. 

بر این اساس، برای بررسی هوش کودکان از آزمون وکسلر و 
برای بررسی وضعیت شنوایی آن ها از نتایج شنوایی سنجی ای که 
مدرسه انجام داده بود، استفاده شد. همچنین به منظور رعایت 
مسائل اخالقی پژوهش، رضایت نامه ای تهیه شد که در آن به 
صورت کلی هدف پژوهش برای والدین کودکان توضیح داده شد. 
بدین ترتیب، والدین افراد شرکت کننده ابتدا رضایت نامه را مطالعه 
و سپس در پژوهش شرکت کردند. ه به شرکت کنندگان اطمینان 
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داده شد که هیچ گونه سوء استفاده شخصی در این پژوهش وجود 
ندارد. بعضی از والدین تمایل داشتند نتیجه پاسخ دهی کودکان 
خود را بدانند. گزارش تفسیر پرسش نامه های افراد، به زبانی ساده 
در اختیار این والدین قرار گرفت. همچنین، درباره محرمانه بودن 
پرسش نامه ها و نتایج آن ها به آزمودنی ها توضیحات الزم داده شد. 
پرسش نامه ای نیز به والدین گروه آزمایش داده شد که شامل 
در  بیماری های خاص  سابقه  هویتی،  اطالعات  درباره  سؤاالتی 
کودکان، مصرف دارو، راست دست یا چپ دست بودن، آشنایی با 
موسیقی، زمانی که در روز به گوش دادن موسیقی اختصاص 

می دهند و غیره بود. 

پس از این مرحله، از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پیش آزمون 
گرفته شد که شامل آزمون هوش وکسلر 4 بود. پس از آن، از 
شرکت کنندگان آزمون خالقیت تورنس گرفته شد. کار آموزش به 
دلیل نداشتن فضای مناسب در مدرسه با گرفتن مجوز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در فرهنگسرای والء در نزدیکی مدرسه 
و در اتاق موسیقی کودک این فرهنگسرا انجام شد. برای گروه 
آزمایش، برنامه مدون آموزش موسیقی (24 جلسه یک ساعته در 
سه ماه، یعنی دو بار در هفته) ترتیب داده شد و در گروه کنترل 
هیچ گونه مداخله ای انجام نگرفت. سازهای استفاده شده شامل 
زیلوفون ها (سوپرانو، آلتو و باس)، بلز، سازهای پرکاشن (مثلث، 
زنگوله، دقک، چوبک و ...) و ساز طبلک بود. از طریق ضبط صوت 
نیز آهنگ های انتخابی برای فعالیت ریتمیک کودکان و تقویت 
شنوایی آن ها پخش می شد. پس از اتمام جلسات از هر دو گروه 
آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد و داده ها با استفاده از 
شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و تحلیل کواریانس، 

تجزیه وتحلیل شد.

در این پژوهش تأثیر آموزش موسیقی که متغیری مستقل 
در خالقیت کودکان است، به مثابه متغیر وابسته سنجیده شد. 

تعاریف این متغیرها به شرح زیر است:

می کند  کمک  فرد  به  که  است  فرایندی  موسیقی  آموزش 
از طریق  به صورت هدفمندانه  را  رفتارهای موسیقایی خاصی 
تجربه کسب کند یا تفاوت های خاصی را در رفتار موسیقایی فرد 
از طریق تجربه ایجاد می کند. هدف از آموزش موسیقی، توسعه 
عشق کودکان به موسیقی و فهم توانایی موسیقی، کمک به آن ها 
برای کسب مفهوم هنری، کشف توانایی های موسیقی، تشویق هر 
دانش آموز به آواز خواندن و نواختن ساز بسته به توانایی و عالقه 
دانش آموز، گوش دادن به موسیقی و ساخت موسیقی است ]11[. 

آموزش عملیاتی موسیقی روشی آموزشی است که اساس آن 
هماهنگی بن سازه های موسیقی از راه بیان، آوازخوانی، بازی و 

حرکت در کودکان 7 تا 9 ساله در این پژوهش است.

خالقیت پدیده ای چند بُعدی و پیچیده است که ارزیابی اش 
که  است  روان شناسی  مفاهیم  از  یکی  خالقیت  است.  مشکل 

تعریف کردنش ساده نیست، اما به طور سنتی، خالقیت به نتیجه 
برای  موضوعی  یا خلق  تولید یک محصول  یعنی  فرایند،  یک 
مطالعه گفته می شود. یک محصول خالقانه می تواند یک ابداع، 
اثری هنری، نظریه، مهارت یا عادت باشد ]12[. مفهوم خالقیت 
در این پژوهش، به کارگیری توانایی های ذهنی کودکان 7 تا 9 

ساله برای تبلور یک فکر یا ایده جدید است.

گردآوری  است،  شده  استفاده  پژوهش  این  در  که  روشی 
اطالعات به  صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه است. 
بررسی  برای  تورنس  خالقیت  پرسش نامه  از  پژوهش  این  در 
بررسی  برای  وکسلر  هوش  پرسش نامه  از  و  کودکان  خالقیت 

وضعیت هوشی کودکان 7 تا 9 ساله استفاده شده است. 

پرسش نامه خالقیت تورنس 

آزمون هاي تورنس که حاصل 9 سال کار تورنس و همکارانش 
(1998) درباره رفتار خالق و مظاهر آن است، در مطالعات به 
عنوان مالکي براي سنجش خالقیت به کار می رود. این آزمون ها بر 
پایه نظریه و تعریف تورنس از خالقیت ساخته شده اند و چهار عامل 
سیالي، انعطاف پذیري، ابتکار (اصالت) و بسط را اندازه مي گیرند که 

تا حدي تحت تأثیر مدل ساختار ذهني گیلفورد هستند. 

فراوان  پاسخ های  تولیِد  استعداِد  معنای  به  سیالی  مفهوم 
است.انعطاف پذیری به معنای استعداِد تولیِد ایده ها یا روش های 
گوناگون برای حل یک مسئله است. ابتکار (اصالت) به معنای 
توانایی تفکر به شیوه غیرمتداول و خالف عادت رایج است که 
همراه با جواب های غیرمعمول، عجیب و زیرکانه است. مفهوم 
بسط نیز به معنای توانایی توجه به جزئیات در حین انجام یک 

فعالیت است.

بر اساس نتایج پژوهش های تورنس (1989) آزمون خالقیت 
تورنس دارای ضرایب پایایی بین 0/80 و 0/90 و ضریب روایی 
0/63 است. آزمون هاي تورنس براي اندازه گیري خالقیت بیشترین 
کاربرد را داشته است و در بیشتر پژوهش هایي که نتایج آن در 
مجالت معتبر علمي چاپ شده، بیش از هر آزموني در پژوهش 
با عنوان  تربیتي استفاده شده است. آزموني که  اندازه گیري  و 
»سنجش خالقیت تورنس« در ایران شناخته مي شود، در واقع 
شکل کوتاه شده و استاندارد شده آن است که دکتر عابدي، استاد 
دانشگاه تهران، در سال 1372 آن را ساخت و معرفي کرد. طبق 
تحقیقات دکتر عابدي درباره آزمون خالقیت، برای بررسی روایي 
هم زمان، با اجراي هم زمان آزمون اصلي خالقیت تورنس و آزمون 
خالقیت دکتر عابدي، نتایج معني داري از همبستگي بین عوامل 
چهارگانه هر دو آزمون به دست آمده است؛ مثالً همبستگي بین 
دو خرده آزمون ابتکار 0/497 درصد و بین دو خرده آزمون سیالي 
0/468 درصد بوده است. ضمناً آزمون استفاده شده نیز از نظر 

روایي محتوا تأیید شده است. 
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مجدد  آزمون  طریق  از  عابدی،  خالقیت  آزمون  پایایی 
دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران در سال 1363 در چهار 
بخش آزمون، به این ترتیب به دست آمد: ضریب پایایی بخش 
سیالی 0/85، ابتکار 0/82، انعطاف پذیری 0/84 و بسط 0/80. 
برای  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  درونی  همسانی  ضریب 
خرده آزمون های سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط روی 2هزار 
و 270 دانش آموز اسپانیایی به ترتیب 0/75، 0/66، 0/61 و 0/61 

است ]13[. 

دستورالعمل آزمون تفکر خالق تورنس (فرم تصویري ب) بدین 
صورت است که این آزمون (فرم) سه فعالیت دارد و آزمودني 
به سلیقه خود در 10 دقیقه براي هر فعالیت به تصویرسازي 
مي پردازد. هر آزمودني براي سه فعالیت، 30 دقیقه زمان نیاز دارد 
تا در مجموع 29 تصویر سه فعالیت را ترسیم کند. این فعالیت ها 

به شرح زیر هستند:

فعالیت 1: فعالیت تصویرسازی، عملی ابتکاری است که تورنس 
ابداع کرده است. فرد الزم است در این فعالیت درباره تصویری 
که به شکل یک تکه کاغذ رنگی ارائه شده است، فکر کند. در 
این فعالیت، تولید بر مبنای ابتکار و بسط دادن ارزیابی می شود. از 
نظر تورنس، حدود 10 دقیقه برای این فعالیت کافی است، زیرا 
بسیاری از کودکان و بزرگ ساالن قادرند تصاویرشان را بالفاصله 
بعد از 2 تا 3 دقیقه کامل کنند و در مدت باقی مانده به جزئیات 
بپردازند. افراد بسیار بسط دهنده در این آزمون به وقت بسیاری 
احتیاج دارند، در حالی که افراد بسیار سیال ضمن حفظ سرعت، 
به اضافه کردن ایده ها می پردازند، ایده های اولیه را تغییر می دهند 

یا داستانی درباره تصویر ترسیمی می گویند. 

فعالیت 2: فعالیت تکمیل تصاویر شبیه آزمون تکمیل تصاویر 
فرانک است که بارون برای مطالعه خالقیت به کار برده است. در 
روان شناسی گشتالت فرض شده است که یک شکل ناقص در فرد 
تنشی را برای کامل کردن آن به سبکی تا حد امکان ساده و آسان 
برمی انگیزد. بنابراین برای تولید یک پاسخ ابتکاری، فرد باید تنش را 
تحت کنترل بگیرد و رضایتمندی را تا کامل کردن تصاویر به تأخیر 
فرد در 10  ناقص است که  فعالیت شامل 10 تصویر  این  اندازد. 
دقیقه آن را کامل می کند. تولیدات در این فعالیت بر مبنای سیالی، 

انعطاف پذیری، ابتکار و بسط دادن برای هر تصویر ارزیابی می شود. 

این فعالیت شامل تصاویر تکراری شبیه فعالیت  فعالیت 3: 
اشکال ناقص است. مواد محرک در این فعالیت شامل 36 دایره 
است. از دیدگاه نظری، تصاویر ناقص و خطوط موازی مستلزم 
توانایی برای ساخت بندی و کامل کردن است، در حالی که دایره ها 
مستلزم توانایی برای در هم شکستن یا ویرانی اشکال کامل است. 
تولیدات در این فعالیت بر مبنای انعطاف پذیری، ابتکار، بسط دادن 

و سیالی برای هر تصویر کامل شده ارزیابی می شود ]14[.

پرسش نامه هوش وکسلر1

 از آنجا که رشد و توسعه تفکر خالق یا خالقیت به عاملی 
چون هوش وابسته است، از آزمون وکسلر برای سنجش هوش 
ادامه  استفاده می شود. مقیاس هوش وکسلر 4   کلی کودکان 
فرایندهای  اندازه گیری  است.  کودکان  وکسلر  هوشي  مقیاس 
دوره  در  شناختی  کنش های  با  مرتبط  بنیادی  روان شناختی 
آغاز  از طریق نسخه سوم مقیاس های هوشی وکسلر  کودکی 
وکسلر کودکان  مقیاس هوشی  نسخه چهارم  انتشار  با  و  شد 
چهارم  نسخه  می توان  بنابراین  یافت.  توسعه  سال 2003  در 
زمینه  در  مفید  ابزاری  را  کودکان  وکسلر  مقیاس های هوشی 
اندازه گیری فرایندهای شناختی کودکان دانست. با استفاده از 
در حیطه سنجش  نقادانه خبرگان  و  روان سنجی  تحلیل های 
استثنایی بالینی، چهار نمره ترکیبی که با عنوان مقیاس مطرح 
می شوند، از هوشبهرهای چهارگانه به دست آمدند که با تأکید 

بر آزمون های سازنده به شرح زیر مطرح می شوند:

»فهم کالمی« که عبارت است از شباهت ها (اصلی)، واژگان 
(اصلی)، فهمیدن (اصلی)، اطالعات (جانشین) و استدالل کلمه 
مکعب  با  طراحی  شامل  نیز  ادراکی«  »استدالل  (جانشین)؛ 
و  (اصلی)  ماتریس  استدالل  (اصلی)،  تصویر  مفاهیم  (اصلی)، 
تکمیل تصویر (جانشین) است؛ »حافظه فعال« به ظرفیت عدد 
(اصلی)، توالی عدد و حرف (اصلی) و محاسبات (جانشین) گفته 
(اصلی)،  رمزگذاری  شامل  نیز  پردازش«  »سرعت  و  می شود؛ 

نمادیابی (اصلی) و حذف کردن (جانشین) است.

غالمعلی افروز، کامبیز کامکاری، شهره شکرزاده و احمد حلت 
این  را هنجاریابی کردند ]15[. در  این آزمون  در سال 1392 
پژوهش، برای بررسی وضعیت هوش و خالقیت کودکان در دو 
گروه آزمایش و کنترل و در مرحله پیش آزمون، از نسخه 22 

نرم افزار SPSS و از آزمون تی دو نمونه مستقل استفاده شد.

یافته ها

نتایج حاصل از آزمون تی دو نمونه مستقل در جدول شماره 1 
ارائه شده است. با توجه به جدول شماره 1 و با تأکید بر میزان 
میانگین هاي  بین  که  گفت  مي توان  به دست آمده،  تی  مقادیر 
کودکان در هوشبهرهای هفت گانه در مرحله پیش آزمون با تأکید 
در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معني داري وجود ندارد. از 
این  رو می توان گفت که کودکان در مرحله پیش آزمون از لحاظ 
هوشبهر همگن بوده اند. بنابراین متغیر هوشبهر در این پژوهش به  

عنوان متغیر کنترل محسوب می شود.

نتایج حاصل از آزمون تی دو نمونه مستقل در جدول شماره 
تأکید  با  و    2 به جدول شماره  توجه  با  است.  ارائه شده   2

1. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV)
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تفاوت  که  گفت  مي توان  به دست آمده  تی  مقادیر  میزان  بر 
معني داري در سطح α=0/05 بین میانگین کودکان در مرحله 
پیش آزمون با تأکید بر دو گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد؛ 
در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  که  گفت  می توان  این  رو  از 
مرحله پیش آزمون واریانس های همگن دارند. در این پژوهش، 
برای بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر خالقیت کودکان، پنج 
فرضیه مطرح شده است. نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل 
جدول های  در  پژوهش  فرضیات  بررسی  برای  کوواریانس 

شماره 3 ،4 ،5 ،6 و 7 ارائه شده است. 

ذهن  سیالی  بر  موسیقی  آموزش  که   بود  این  اول  فرضیه 
بر  تأکید  با  و  به جدول شماره 3  توجه  با  دارد.  تأثیر  کودکان 
بین  معني داري  ارتباط  که  گفت  باید  به دست آمده،   F مقادیر 
متغیر وابسته (سیالی) و متغیر همپراش (پیش آزمون) در سطح 
α=0/05 وجود ندارد. با وجود این، با توجه به اینکه اثر معني دار 
متغیر پیش آزمون، همپراش شده است و به مثابه متغیر کنترل 
در نظر گرفته مي شود، مي توان به اثرات متغیر آزمایشي آموزش 
موسیقی با عنوان منبع تغییرات تأکید کرد. درنهایت با توجه به 
میزان F=4/71 در منبع تغییرات آموزش موسیقی که به شناسایي 
 α=0/05 تأثیر آموزش موسیقی بر سیالی مي پردازد و در سطح
معنی دار است، مي توان گفت که آموزش موسیقی بر سیالی مؤثر 
بوده است. از آنجا که میزان شدت اثر 0/22 است، میزان تأثیر 

آموزش موسیقی بر مؤلفه سیالی در حد مطلوب است.

فرضیه دوم نیز آن بود که  آموزش موسیقی بر انعطاف پذیری 
ذهن کودکان تأثیر دارد. با توجه به جدول شماره 4 و با تأکید 

بر مقادیر F به دست آمده، ارتباط معني داري بین متغیر وابسته 
سطح  در  (پیش آزمون)،  همپراش  متغیر  و  (انعطاف پذیری) 
α=0/05 وجود ندارد. با وجود این، با توجه به اینکه اثر معني دار 
متغیر پیش آزمون، همپراش شده است و به  مثابه متغیر کنترل 
مطرح مي شود، مي توان به اثرات متغیر آزمایشي آموزش موسیقی 
با عنوان منبع تغییرات، تأکید کرد. درنهایت با توجه به میزان 
شناسایي  به  که  موسیقی  آموزش  تغییرات  منبع  در   F=5/92
تأثیر آموزش موسیقی بر انعطاف پذیری مي پردازد و در سطح 
α=0/05 معنی دار است، مي توان گفت که آموزش موسیقی بر 
اثر  میزان شدت  آنجایی که  از  است.  بوده  مؤثر  انعطاف پذیری 
0/26 است، میزان تأثیر آموزش موسیقی بر انعطاف پذیری در 

حد مطلوب است.

فرضیه سوم، این است که آموزش موسیقی بر ابتکار (اصالت) 
ذهن کودکان تأثیر دارد. با توجه به جدول شماره 5 و با تأکید 
بر مقادیر F به دست آمده، ارتباط معني داري بین متغیر وابسته 
(ابتکار) و متغیر همپراش (پیش آزمون)، در سطح α=0/01 وجود 
دارد. بنابراین با توجه به اینکه اثر معني دار متغیر پیش آزمون، 
کنترل مطرح مي شود،  متغیر  مثابه  به  و  است  همپراش شده 
مي توان به اثرات متغیر آزمایشي آموزش موسیقی با عنوان منبع 
تغییرات تأکید کرد. درنهایت با توجه به میزان F=18/51 در منبع 
تغییرات آموزش موسیقی که به شناسایي تأثیر آموزش موسیقی 
بر ابتکار مي پردازد و در سطح α=0/01 معنی دار است، مي توان 
گفت که آموزش موسیقی بر ابتکار مؤثر است. از آنجا که میزان 
شدت اثر 0/52 است، میزان تأثیر آموزش موسیقی بر ابتکار در 

جدول 1. تی دو گروه مستقل جهت مقایسه هوشبهرهای هفت گانه در مرحله پیش آزمون با تأکید بر گروه آزمایش و کنترل

سطح معني داريدرجه آزاديمیزان Tانحراف معیارمیانگینگروهمقیاس

فهم کالمی
103/5010/91آزمایش

1/68180/109
92/5017/51کنترل

استدالل ادراکی
107/607/77آزمایش

1/64180/118
99/7013/07کنترل

حافظه فعال
98/3011/70آزمایش

1/23180/231
90/7015/47کنترل

سرعت پردازش
97/9018/68آزمایش

0/29180/775
95/7014/94کنترل

توانایی عمومی
106/609/22آزمایش

1/94180/067
96/2014/14کنترل

چیرگی شناختی
98/1016/92آزمایش

0/91180/373
91/7014/31کنترل

هوشبهر کل
103/4010/45آزمایش

1/87180/077
9314/07کنترل

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

»سمیرا فزایی و همکار. تأثیر آموزش موسیقی بر خالقیت کودکان 7 تا 9 ساله شهر تهران«



24

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانبهار 1397 . دوره 24 . شماره 1

حد بسیارمطلوب است.

براساس فرضیه چهارم، آموزش موسیقی بر بسط ذهن کودکان 
 F مقادیر  بر  تأکید  با  و  به جدول شماره 6  توجه  با  دارد.  تأثیر 
به دست آمده، ارتباط معني داري بین متغیر وابسته (بسط) و متغیر 
بنابراین  دارد.  وجود   α=0/01 سطح  در  (پیش آزمون)،  همپراش 
شده  همپراش  پیش آزمون،  متغیر  معني دار  اثر  اینکه  به  توجه  با 
است و در جایگاه متغیر کنترل مطرح مي شود، مي توان به اثرات 
تأکید  تغییرات  منبع  عنوان  با  موسیقی  آموزش  آزمایشي  متغیر 
کرد. درنهایت با توجه به میزان F=4/08 در منبع تغییرات آموزش 
موسیقی که به شناسایي تأثیر آموزش موسیقی بر بسط مي پردازد و 
در سطح α=0/05 معنی دار است، مي توان گفت که آموزش موسیقی 
بر بسط مؤثر بوده است. از آنجا که میزان شدت اثر 0/19 است، میزان 

تأثیر آموزش موسیقی بر بسط در حد مطلوب است.

کودکان  خالقیت  بر  موسیقی  آموزش  دیگر،  فرضیه  براساس 
 F تأثیر دارد. با توجه به جدول شماره 7 و با تأکید بر میزان مقادیر

به دست آمده، ارتباط معني داري بین متغیر وابسته (خالقیت) و متغیر 
همپراش (پیش آزمون) در سطح α=0/01 وجود دارد. بنابراین با توجه 
به اینکه اثر معني دار متغیر پیش آزمون، همپراش شده است و در 
جایگاه متغیر کنترل مطرح مي شود، مي توان به اثرات متغیر آزمایشي 
آموزش موسیقی با عنوان منبع تغییرات، تأکید کرد. درنهایت با توجه 
به میزان F=11/63 در منبع تغییرات آموزش موسیقی که به شناسایي 
 α=0/01 تأثیر آموزش موسیقی بر خالقیت مي پردازد و در سطح
معنی دار است، مي توان گفت که آموزش موسیقی بر خالقیت مؤثر 
بوده است. از آنجا که میزان شدت اثر 0/41 است، میزان تأثیر آموزش 

موسیقی  بر خالقیت در حد بسیارمطلوب است.

بحث 

در این بخش، با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات و 
با نگاهی به نتایج پژوهش های گذشته، می توان درباره اهمیت 
آموزش موسیقی و تأثیر آن بر خالقیت کودکان بحث کرد. در این 
پژوهش با استفاده از آزمون فرضیات و نتایج آن ها، فرضیات اصلی 

جدول 2. تی  دو گروه مستقل برای مقایسه مؤلفه های خالقیت در مرحله پیش آزمون با تأکید بر گروه آزمایش و کنترل

سطح درجه آزاديمیزان Tانحراف معیارمیانگینگروهخرده مقیاس
معني داري

سیالی
17/503/97آزمایش

0/74180/467
16/303/19کنترل

انعطاف پذیری
14/902/42آزمایش

0/26180/796
14/602/67کنترل

ابتکار
26/8019/28آزمایش

0/56180/144
16/607/10کنترل

بسط
67/4033/03آزمایش

1/62180/125
47/7019/35کنترل

خالقیت
126/6055/56آزمایش

1/58180/130
95/2028/97کنترل
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جدول 3. تحلیل کواریانس یک طرفه مرتبط با بررسي تأثیر آموزش موسیقی بر سیالی

سطح میزان Fمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
شدت اثرمعني داري

76/08176/082/820/111پیش آزمون

0/22
127/011127/014/710/044گروه

457/911726/93خطا

769620کل
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و فرعی پژوهش تأیید شدند. در مقایسه با پژوهش های انجام شده 
در ارتباط با آموزش موسیقی و خالقیت کودکان می توان گفت که 
این پژوهش نخستین پژوهشی است که به بررسی تأثیر آموزش 
موسیقی بر خالقیت کودکان 7 تا 9 ساله می پردازد. بدین ترتیب، 
مقایسه و تحلیل نتایج پژوهش های پیشین با نتایج این پژوهش 
نیازمند ایجاد ارتباط بین نتایج پژوهش های مرتبط با آموزش 

موسیقی و خالقیت کودکان است. 

امروزه، توسعه جامعه در شرایطی محقق می شود که به رشد 
شود.  توجه  انسانی  استعدادهای  و  ویژگی ها  برخی  پیشرفت  و 
یکی از این ویژگی ها توجه به خالقیت افراد و نقش آن در توسعه 
همه جانبه جامعه است. درواقع، هدف از بررسی خالقیت کودکان 
در این پژوهش، توسعه روزافزون جامعه در زمینه های فرهنگی و 
اقتصادی و اجتماعی بوده است. در این راستا، وجود افراد خالق 

ضروری است، اما زمانی می توان به آینده بهتر و جامعه ای موفق تر 
امیدوار بود که به پرورش خالقیت از دوران کودکی و با بهره مندی 
از شیوه های مناسب توجه شود. به همین علت در این پژوهش 
برای تأثیرگذاری بر خالقیت کودکان از آموزش موسیقی با روش 
ارف استفاده شد. روش ارف به کودکان این قدرت را می دهد تا 
فعالیت هایی داشته باشند. در این روش، خالقیت در رأس تمام 
فعالیت هاست و هر گونه فعالیتی که در این روش آموزشی انجام 
می شود، بدون درنظرگرفتن میزان توانایی و استعداد کودک است. 
از این رو پرورش افراد خالق به ویژه از کودکی بسیار حائز اهمیت 
است و این موضوع باعث شده است توجه بسیاری از محققان به 
بررسی تأثیر عوامل مختلف بر رشد و شکوفایی خالقیت جلب شود. 

گنجی و همکاران ]16[ بر آموزش خالقیت مادران، شفایی و 
مدنی ]17[ بر طراحی فضاهای آموزشی برای کودکان و مظفر و 

جدول 4. تحلیل کواریانس یک طرفه مرتبط با بررسي تأثیر آموزش موسیقی بر انعطاف پذیری

سطح میزان Fمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
شدت اثرمعني داري

41/17141/171/730/206پیش آزمون

0/26
141/091141/095/920/026گروه

404/521723/79خطا

675720کل
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جدول 5. تحلیل کواریانس یک طرفه مرتبط با بررسي تأثیر آموزش موسیقی بر مؤلفه ابتکار

شدت اثرسطح معني داريمیزان Fمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

2442/2412442/2429/310/001پیش آزمون

0/52
1542/1211542/1218/510/001گروه

1416/251783/30خطا

2529720کل
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جدول 6. تحلیل کواریانس یک طرفه مرتبط با بررسي تأثیر آموزش موسیقی بر بسط

شدت اثرسطح معني داريمیزان Fمیانگین مجذوراتدرجه  آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

19756/74119756/7458/460/001پیش آزمون

0/19
1380/1311380/134/080/059گروه
5744/9517337/93خطا
12339120کل
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همکاران ]18[ بر نقش فضاهای باز محله به عنوان عواملی مؤثر 
بر ارتقای میزان خالقیت کودکان توجه کردند. در حالی که برخی 
محققان دیگر بر این باورند که اصوالً هنر و برخی فعالیت های 
هنری می تواند نقش بسزایی بر رشد و توسعه خالقیت کودکان 
داشته باشد. کیافر و اصغری نکاح معتقدند فعالیت های بازی محور 
به علت تأثیری که بر ارتقای رشد شناختی و خالقیت کودکان 
کالن  سطح  در  و  پیش دبستانی  مدارس  در  می توانند  دارند، 
اجرا شوند. از طرف دیگر، پارسامنش و صبحی قراملکی ]19[ 
بر اثربخشی بازی های وانمودی شعر، و رادبخش و همکاران بر 
تأکید  میزان خالقیت کودکان  بر  و قصه گویی  بازی  اثربخشی 
کرده اند و بر این باورند که انجام این فعالیت ها به پرورش رفتار 
خالق در کودکان کمک می کند و موانع خالقیت را در آن ها از 
بین می برد. پاسانیسی2 و همکاران ]20[ نیز معتقدند موسیقی 
می تواند عاملی مؤثر در توسعه خالقیت کودکان و همچنین روابط 

فردی آن ها باشد.

بررسی پژوهش های صورت گرفته در حوزه خالقیت کودکان 
می تواند بر اهمیت توسعه خالقیت، به ویژه خالقیت کودکان و 
به کارگیری ابزارهای مؤثر برای دستیابی به این هدف تأکید کند. 
بدین ترتیب، اگر هنر و فعالیت های هنری را بتوان عاملی مؤثر در 
پرورش خالقیت کودکان در نظر گرفت، نمی توان نقش موسیقی 
را بر توسعه خالقیت کودکان انکار کرد. از طرف دیگر، مطالعات 
اهمیت  به خوبی  موسیقی،  آموزش  با  ارتباط  در  صورت گرفته 
ویژگی های  و  مهارت ها  برخی  توسعه  در  را  موسیقی  آموزش 
دانش  انتقال  معنای  به  آموزش  اگرچه  کرده اند.  اثبات  انسانی 
توانایی های  افراد است و آموزش موسیقی به توسعه  به  جدید 
موسیقایی افراد کمک می کند، اما نمی توان نقش موسیقی را در 
شکوفایی یا بهبود برخی استعدادها و ویژگی های انسانی نادیده 
گرفت. این موضوع باعث شده است آموزش موسیقی به عنوان 
ابزاری برای رشد فکری و جسمی کودکان جایگاه ویژه ای یابد. از 
این رو بررسی نتایج به دست آمده از پژوهش های پیشین می تواند 

گواه مناسبی بر این ادعا باشد. 

قاسم تبار و همکاران در پژوهش خود تأثیر آموزش موسیقی 

2. Passanisi

ارف را بر مهارت های پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی بررسی 
کردند و به این نتیجه دست یافتند که آموزش موسیقی ارف، 
و  شباهت ها  تشخیص  طبقه بندی کردن،  مهارت های  توانایی 
تفاوت ها، نگهداری ذهنی عدد و هندسه کودکان پیش دبستانی را 
افزایش می دهد. از دیدگاه آن ها، علت تأثیر موسیقی در یادگیری 
مهارت طبقه بندی در کودکان، فعالیت ها و بازی هایی است که از 
طریق موسیقی ارف می تواند مهارت طبقه بندی کردن را به طور 

غیرمستقیم در کودکان افزایش دهد ]6[. 

استکی و همکاران در پژوهش دیگری بر این موضوع تأکید 
کردند که موسیقی می تواند سبب بهبود توانمندی های ریاضی 
کودکان شود و همان مناطق مغزی را فعال کند که با ریاضیات 
بهبود  سبب  می تواند  موسیقی  آموزش  درواقع،  دارد.  سر وکار 
عملکرد افراد شود و توانمندی های شناختی ضعیف را در کودکان 
حساب نارسا بهبود بخشد. میربها و همکاران نیز بر اهمیت آموزش 
موسیقی ارف و تأثیر آن بر افزایش توانایی هوشی کودکان تأکید 
کردند. آن ها بر این باور بودند که آموزش موسیقی ارف در افزایش 
رشد شناختی کودکان مؤثر است و یادگیری این نوع موسیقی بر 
توانایی استدالل کالمی و حافظه کوتاه مدت آن ها تأثیر درخور 

توجهی داشته است ]9[. 

پژوهش های دیگر ازجمله مطالعه هلواسی3 ]21[ در زمینه 
توسعه زندگی آینده کودکان، فانگ و لی4 ]22[ در زمینه توسعه 
ایجاد  زمینه  در   ]23[ ساندرز5  غیرکالمی،  و  کالمی  تعامالت 
تفکرات منطقی، مولدما و کیلو6 ]24[ در زمینه آموزش احساس، 
توسعه ارزش های کلی انسانی، مهارت های اجتماعی و خالقیت، و 
ارسالن7 ]25[ در زمینه ایجاد احساس بهتر نسبت به خود و درک 
بهتر موضوعات درسی، به عنوان اثرات مختلف موسیقی مطرح 
شده اند. از این رو با توجه به تحلیل پژوهش های صورت گرفته در 
حوزه خالقیت کودکان و تأثیرگذاری فعالیت های هنری همچون 
موسیقی بر ارتقای استعدادها و توانایی های کودکان می توان گفت 

3. Helvaci
4. Fong & Lee
5. Sanders
6. Muldma & Kiilu
7. Arsalan

جدول 7. تحلیل کواریانس یک طرفه مرتبط با بررسي تأثیر آموزش موسیقی بر خالقیت
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که آموزش موسیقی می تواند بر افزایش خالقیت کودکان تأثیر 
درخور توجهی داشته باشد. بنابراین همه فرضیه های این پژوهش 

تأیید می شوند. 

نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر خالقیت 
کودکان 7 تا 9 ساله شهر تهران صورت گرفت. با وجود این، در 
این پژوهش قبل از بررسی میزان تأثیرگذاری موسیقی ارف بر 
خالقیت کودکان بررسی شده، میزان هوش کودکان با استفاده 
از آزمون وکسلر بررسی شد. کودکان برای دریافت آموزش های 
دریافت  با  تا  باشند  داشته  مناسبی  باید هوش  همواره  جدید، 
طرف  از  باشند.  داشته  خالقانه  فعالیت های  بتوانند  آموزش 
دیگر، نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات مطرح شده در این 
پژوهش حاکی از آن است که آموزش موسیقی می تواند تأثیر 
معناداری بر هر یک از مؤلفه های خالقیت داشته باشد؛ بدین 
معنا که به کارگیری روش آموزش موسیقی ارف در بازه زمانی 
سه ماهه، توانسته است بر خالقیت کودکان بررسی شده در این 
پژوهش تأثیرگذار باشد. از این رو می توان گفت بهره مندی از 
آموزش موسیقی می تواند کودکان را قادر سازد تا مفاهیم متنوع را 
بشناسند و مشکالت و مسائل مختلف را به درستی احساس کنند 
و برای حل مشکالت به َخلق و بسط ایده های جدید اقدام کنند. 

در نتیجه گیری کلی می توان گفت زمانی که تحقق خالقیت در 
کودکان به واسطه آموزش موسیقی به شیوه ارف در نظر باشد، 
باید تالش شود تا فعالیت های قابل اجرا در این روش به شیوه ای 
اصولی و متناسب با فضای آموزشی در مدارس استفاده شود تا 
در کنار دیگر روش های آموزشی و آموزش کتب درسی، بتوان 
شرایطی را برای پرورش کودکان خالق فراهم کرد. این موضوع 
باعث می شود با ایجاد فضای سرگرمی برای کودکان، عالوه بر 
درسی  امور  به  نسبت  آن ها  انگیزه  آن ها،  خالقیت  بارورسازی 

افزایش و در نتیجه عملکرد آن ها بهبود یابد. 

کودکان  پژوهش،  این  در  آماری  جامعه  اینکه  به  توجه  با 
7 تا 9 ساله شهر تهران بودند، برخی مشکالت و مالحظات 
اخالقی در پاسخ گویی و جمع آوری اطالعات قابل مالحظه بود. 
این پژوهش از نظر مکانی، به دبستان های منطقه 20 تهران 
محدود بوده است و اگر بخواهیم نتایج را به دیگر دبستان ها 
نیز تعمیم دهیم، باید جانب احتیاط را در نظر داشته باشیم. 
این پژوهش مربوط به سال 1394 است و امکان دارد با تغییر 
همچنین  و  اجتماعی  و  محیطی  تغییرات  ازجمله  شرایط، 
می گیرد،  صورت  کودکان  آموزش  ساختار  در  که  تغییراتی 
آموزش  تأثیر  پژوهش،  عنوان  که  آنجا  از  کند.  تغییر  نتایج 
در  محقق  است،  ساله   9 تا   7 کودکان  بر خالقیت  موسیقی 
دختر  و  پسر  دو جنس  هر  روی  را  پژوهش  این  داشت  نظر 
انجام دهد و نتایج حاصل را مقایسه کند. به دلیل همکاری 

صالحدید  با  دختران  گروه  مدنظر،  دخترانه  دبستان  نکردن 
تنها  پژوهش  فرایند  و  پژوهش حذف شدند  از  راهنما  استاد 

روی پسران اجرا شد.

پیشنهاد می شود در کالس های درس با بهره گیری از روش های 
کالس های موسیقی کودکان، مانند بازی های گروهی، به کودکان 
فرصت هایی برای ابراز داده شود. چنین کاری به آن ها فرصت 
می دهد تا ایده های جدید مطرح کنند و ایده های خود را بسط 
و گسترش دهند (کمک به انعطاف و بسط). از آنجا که خالقیت 
با میل و رغبت و آمادگی شدید مرتبط است، توصیه می شود از 
موسیقی و آوازهای دسته جمعی برای یادگیری دروس استفاده 
شود تا این میل و اشتیاق و هیجانات مثبت و عواطف ناشی از آن 

به خالقیت کودکان در کالس درس کمک کند.

همچنین پیشنهاد می شود از به کارگیری بازی های موسیقی محور 
استفاده  به حل مسئله کودکان  برای کمک  آوازی  بازی های  یا 
شود که در کالس های درس بسیار نیاز است. پیشنهاد می شود 
سیاست گذاران و برنامه ریزان درسي و همچنین معاونت پرورشي، 
سرود و آوازهاي گروهي را به منظور افزایش خالقیت کودکان به 

فعالیت هاي فوق برنامه آنان اضافه کنند.

سپاسگزاری

پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده 
اول با عنوان »تاثیر آموزش موسیقی بر خالقیت کودکان 7-9 
ادبیات علوم  دانشکده  روانشناسی،  تهران« در گروه  سال شهر 
انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 
است. بنابه اظهار نویسنده مسئول مقاله حمایت مالی و تعارض 

منافع وجود نداشته است.
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