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 چکیده

کودکان کار اجرا گردید. پژوهش حاضر به لحاظ هددف از ندو     آوری تاب ی آموزش خالقیت برپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخش

کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نو  شبه آزمایشی است. این پژوهش یک طرح شدبه آزمایشدی از ندو  طدرح پدیش      

بررسی گردید. جامعه پژوهش شدام  کودکدان کدار شدهر      آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود که دوره پیگیری نیز پس از دو ماه

بودند، انتخاب گردیدده و بده    آوری تابکودک کار که دارای کمترین نمره  34تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 

جلسه، به مددت   14ت در طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برای گروه آزمایش یک دوره برنامه آموزش خالقی

-کدانر  آوری تداب ساعت اجرا گردید.در این پژوهش از آزمدون خالقیدت تدورنس، پرسشدنامه خودکارآمددی شدرر و پرسشدنامه         24

 SPSS.22بده کمدک ندرم افدزار     دیویدسون استفاده شد.برای تجزیه و تحلی  داده ها و اطالعات از آزمون های تحلی  کواریانس و 

در کودکان کار شده است و این نتایج پدس از دو مداه در    آوری تابنتایج نشان داد که آموزش خالقیت موجب افزایش  استفاده شد و

 دوره پیگیری ثابت مانده است.

 آوری تاب: کودکان کار، آموزش خالقیت، واژه های کلیدی
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 قدمهم

کشورها برای جامعه و ساختارهای شهروندی، ناراحت کننده محسوب می شوند چرا کده بدر   کودکان و جوانان خیابانی در بسیاری از 

مرزهای اخالقی یک خدانواده، مدرسده و جامعده     اساس ارزش های طبقه متوسط جامعه آنها در اقدامات مجرمانه شرکت می کنند و

تصویر مطلوبی از یک کودک ایده آل را ارائه نمدی دهندد    ایده آل را را رعایت نمی کنند. کودکانی که در خیابان ها کار می کنند، ی

و حضور پیوسته و پویای آنها تهدیدی برای موفقیت جامعه بر اساس سبک زندگی غیرمهاجر، دیددگاه غیدر قابد  جدایگزین دربداره      

تالش مدی کنندد ایدن     خانواده و کشور مدرن و درحال پیشرفت می باشد. در نتیجه ی این نو  طرز تفکر، جامعه و گروه های حاکم

گروه نامطلوب کودکان را بدنام کرده، آنها را در مضیقه قرار داده، آنها را پنهان کنند و فضای فیزیکی که این کودکان در آن فعالیدت  

 می کنند را محدود کنند. بر اساس مفاهیم نسخه های پنهان و عمومی و هنر کنترل نشدن، راهکارهایی وجود دارد که از طریق آنها

این کودکان و جوانان خیابانی می توانند به کار خود ادامه دهند و از این بیزاری روانی جامعه رها شوند و به آزادی ذهنی و فیزیکدی  

دست یابند. مطالعه خرده فرهنگ های کودکان کار نشان داد که آنها می توانند هویت هدای متفداوتی را بده شدک  مقداوم در برابدر       

 .(1)ها وضع شده شک  دهند اجبارهایی که برای آن

. بیشتر این کودکان با خانواده هایشان ارتباطی ندارند و یا ارتبدا   در سراسر جهان دهها میلیون کودک در خیابان زندگی می کنند 

 .جتمداعی پنداه مدی آورندد    شان برای حمایت فیزیکی، رواندی و ا ، به همین خاطر آنها به گروههای خیابانی (2)آنها محدود می باشد 

کودکان خیابانی در دوران کودکیشدان   .متاسفانه این گروههای خیابانی سوء استفاده فیزیکی، مصرف الک  و مواد را ترویج می دهند

. آنها به احتمال بیشتری دارای مشکالت رفتاری شدید، بیماری هدای ذهندی   بیشتر در معرض ضربه های روانی و حوادث قرار دارند

. آنها همچنین در بزرگسالی با فقر، بیکاری، بی ثباتی مسدکن، حدبس،   جدی، ناتواناییهای فیزیکی و اختالالت مزمن سالمت هستند

 "ض خطدر  کودکان در معدر "یابانی در طبقه در ادبیات رفاه امروزه کودکان خ. بارداری های ناخواسته و مصرف مواد روبرو می شوند

افرادیکه با کودکان در معرض خطر کار می کنند باید مراقب باشند که مدام از خطرها و مشدکالت کودکدان خیابدانی    . قرار گرفته اند

در سدازگاری بدا    آوری تداب .مثبت در زندگی آنها تاکیدد کنندد   بر هویت قوی و احتماالت صحبت نکنند بلکه تا جاییکه ممکن است

مشکالت آینده دلگدرم  و همچنین برای باورهای فرد برای غلبه بر موانع و  خارجی گذشته و اکنون ضروری است آسیب پذیری های

ودکشی و عزت نفس همبستگی دارد، بلکه رفتدار سدالم را   نه تنها با دیگر شرایط روانی مانند افسردگی، خ آوری تابکننده می باشد. 

 (.3هم پیش بینی می نماید )

این کودکان از جریان اصلی جامعه مستثنی هستند و عدم دسترسی به آموزش و پروش و مهارت های حرفه ای فرصتهای آیندده ی  

ن رویاهای آینده هستند. کودکان کار هم بخشی از رویای آینده ی کشور هسدتند. بده خداطر فقددان     کودکا. آنان را کاهش می دهد

ضرورتهایی که پایه ای و ح  شدنی هستند، کودکان کار نمی توانند به طور صحیح رشد کنند و به همین خاطر است که آنها نمدی  

پیشرفت کلی آنها، اطمیندان از رشدد و پیشدرفت مناسدب آنهدا، و       توانند به عنوان منابع انسانی کشور محسوب شوند. بنابراین برای

 (.0محافظت از شهروندان آینده ی کشور، اکنون باید برنامه های موثری اجرا شود )

یدرات سدریع   نوجوان امروزی با خطر جنگ، مشکالت اقتصادی، اجتماعی، عدم تعادل اکولوژیکی، آلودگی محیطی و بدتر از همه تغی

پذیرند، در حدالی  (. برخی از افراد در برابر این مشکالت بسیار آسیب5شود، روبروست )تر میروز هم پیچیدهساختار جامعه که روز به

-تاب»کنند. تفاوت این دو دسته با ویژگی خاص تحت عنوان که برخی دیگر آرام، صبور و مطمئن با مشکالت دست و پنجه نرم می

شام  مقاومت در برابر اتفاق های ناگوار، آرامش در میان تنش ها، هدف داشتن در زندگی، و خدود   آوری تابشود. تعریف می« آوری

میانجی رابطه ی بین اتفاق های ناگوار زندگی و نتایج ناگوار آنهدا در آیندده مدی باشدد.      آوری تابمتکی بودن در انجام وظایف است. 

در میان  آوری تابمحدود می شود.  آوری تابده، مانند روش های مقابله ای فرسایشگر و کمبودهای سالمت روانی با نتایج ناگوار آین

التدر،  (. 9کودکان و بزرگساالنی که دارای هوش باالتر، عملکرد خانوادگی بهتر و نظارت نزدیکتر بزرگسداالن هسدتند، بداالتر اسدت )    
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آوری . تداب کنندد های مهم زنددگی تعریدف مدی   آوری را به عنوان فرایند پویای سازگاری مثبت در بافت ناگواری، تاب1کرکیچتی و ب

آوری فرایندد  . تداب شود  میها، پیشرفت فردی و بهبود روابط فردی را نیز شامماورای سازگاری است و تالش برای مقابله با ناگواری

برند تا به طور موفقیت آمیدزی  های شخصی و منابع محیطی قاب  دسترس خود را به کار میپویایی است که در طی آن افراد ویژگی

ای در آوری به عنوان فاکتور محافظت کننده. تابشوند را سپری کننددر زندگی ظاهر شده و هر آنچه که در زندگی با آن مواجه می

آوری را به عنوان قابلیتی عمومی تعریف کرده است که به شخص، گروه یدا  تاب  2. گروتبرگکندبرابر بروز مشکالت رفتاری عم  می

آوری فراینددی پویدا   . تداب رده، بکاهد یا بر آن غلبده کندد  رسانی شرایط نامساعد جلوگیری کدهد تا از آسیبجامعه این امکان را می

های دریافت شدده در گدذر زمدان و    آوری مرتبط با سن نیست، بلکه با آموزشکند، البته اکتساب تاباست که در طی زمان رشد می

بیدانگر آن بدود کده     آوری تداب بازنگری ادبیدات   .یابدآوری قابلیت تغییر و اصالح داشته و با درمان افزایش می. تابعمر مرتبط است

 (.9ضروری هستند ) آوری تابمراقبت پاسخگر و انگیزش روانی نیز برای پرورش 

-ها برای کمک به پدرورش تداب  . انوا  متنوعی از مداخلهعملکرد و نتایج بهتری در زندگی داشت توانآوری میبا تقویت ویژگی تاب

گر در سطح خانواده متمرکز بوده و برخی دیگر بدر  آوری در جوانان مدنظر است. برخی از این مداخالت بر تقویت فاکتورهای حمایت

هدا،  آوری است. در طی این سالای مهم از زمان برای فهم و ارتقاء تاب. آشکار است که اوای  کودکی پنجرهعوام  فردی تاکید دارند

آوری را شوند. برخی از کودکان تداب گر مهم در رشد فرد پدیدار میهای حمایتهای مهارت بنا نهاده شده و بسیاری از سیستمریشه

اندد کده اواید     هدا نشدان داده  (. بررسدی 7دهند، در حالی که سایر کودکان به کمک احتیاج دارندد ) طی فرایندهای طبیعی رشد می

سدازد و  های خودتنظیمی را تسهی  مدی ها بسیار مهم است و رشد مثبت شناختی، اجتماعی و مهارتکودکی در دریافت این تقویت

ابط دلبستگی سالم و منبع درونی سازگارکننده، شرو  خدوبی در زنددگی داشدته باشدند و بده      احتمال آن را که کودکان بزرگتر با رو

دهدد. چندین کودکدانی    های انسانی و اجتماعی برای موفقیت در هنگام ورود به مدرسه و جامعه مجهز باشند، را افزایش مدی سرمایه

شدود کده   بزرگترین تهدیدها برای کودکان بزرگتر زمانی آشکار مدی دهند. آوری باالیی را نشان میها تابمعموال در مواجه با ناگواری

 (.8گر رشد انسانی آسیب دیده یا مخت  شوند )های کلیدی حمایتسیستم

 قرار داده و انطباق روانی را در افراد بیافزاید. تأثیربررسی ها نشان داده که خالقیت قادر است سطوح رویارویی با استرس ها را تحت 

به سخن دیگر، خالقیت با افزایش توان ح  مساله در افراد و درگیر کردن آن ها با مشکالت و موانع قادر اسدت بده افدزایش اعتمداد     

بنفس و کارآمدی در افراد بیانجامد. بسیاری از مشکالت روانی و رفتاری زمانی پدیدار می گردد که فرد از توان ذهندی و شخصدیتی   

ها برخوردار نیست و به اصطالح تسلیم می گردد. خالقیت با ارتقای سدطح عملکدردی ذهدن کده بدا افدزایش       الزم برای مقابله با آن 

قابلیت های شناختی همراه است به افراد این توان جدید را می دهد که ایده ها بهتر و مدوثرتری را بدرای رویدارویی بدا مشدکالت و      

و احاطه بر مسای  نیز به اعتماد به نفس، پشدتکار و اراده ورزی کده از    چالش های زندگی تولید کنند. از طرف دیگر، احساس تسلط

(. بنابراین، کودکان و نوجوانان خالق چنانچه در جهتی مثبت مورد هدایت قدرار گیرندد   9عناصر شخصیتی هستند منجر می شوند )

هددایت   ؛ی از عوام  موثر در ح  مشکالت آنان مدی باشدد  می توانند به صورت واقع بینانه تری به مشکالت نگاه کرده و خالقیت یک

 .(14ظرفیت های خالق افراد موضوعی نیست که براحتی اتفاق بیافتد بلکه به برنامه ریزی نیازمند است )

وان دورانی که می تواند بستر مناسبی در جهت شک  گیری شخصیت و هدم چندین   بدون تردید نقش و اهمیت دوران کودکی به عن

ارتقاء سطح تواناییهای آتی انسان باشد بر کسی پوشیده نیست. بنابراین با توجه به اهمیت خالقیت به عنوان پیچیده تدرین و عدالی   

ست که ظهور آن نیازمندد پدرورش اسدت و بده قدول      اینکه خالقیت موهبتی الهی و همگانی ا ترین جلوه اندیشه انسان و با توجه به

 به مسائ  مهم از خالقیت ی مسئله کنونی، شرایط ، دریت برای هر جامعه امری حیاتی استایجاد فرصت برای پرورش خالق تورنس
                                                           
1
 Lutter Cicchetti Becker 

2
 Grotberg 
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بدر  ( کودکدان  در مسدئله  حد   برای مالکی عنوان خالقیت )به تأثیر بررسی ضرورت و اهمیت توان می منوال بدین و رودی م شمار

 خالقیدت،  کده  نمود بیان چنین را (آسیبها برابر در سالمت کودک حفاظتی عوام  مالکهایی از به عنوان) و خودکارآمدی آوری تاب

 آنچده  روشن فهم و وضعیت شناخت و سریع سازگاری به که قادر است کسی آور تاب کودک ودشوار  موقعیتهای با فرد آمدن کنار

 .(11) باشد است اتفاق افتاده

تمرکز بر روی خالقیت در دو دهه ی اخیر به خاطر تغییرات در محیط بازرگانی، رقابت در تجارت جهانی و اقتصاد دانش محدور کده   

عت تغییرات که تجارت امروزی را فرا گرفته اسدت همدراه بدا    عمق، وسعت و سر .شغلها را پیچیده تر کرده است، افزایش یافته است

. گرایش هایی مانند جهانی شدن، پیشرفت تکنولوژی و اقتصاد دانش محور، سازمان ها را مجبور کرده است که بیشتر خدالق باشدند  

خارج از کالس آماده می کند. خالقیت یک مهارت ضروری برای همگدان مدی باشدد    یادگیری خالقیت دانش آموزان را برای زندگی 

انگیدزه و خودآگداهی، انعطداف    -محور آماده می کند. مولفه های خالقیت -که آنها را برای مشاغ  وابسته به تکنولوژی و ح  مسئله

گوناگون برای یک مسئله بلکه دسدت یدافتن بده    پذیری و اصالت، جسارت ورزی و سوال پرسیدن، و نه تنها توانایی تصور پاسخ های 

. شرکت کدردن در فعالیدت هدای خدالق     می باشند 21در واقع مهارت های نجات دهنده در قرن  -یک نتیجه کارآمد و دست یافتنی

مچندین در راسدتای   موجب تقویت اعتماد و احترام به نفس که با سالمت ذهنی در ارتبا  هستند، می شود. فعالیت هدای خدالق ه  

ارتقای تغییر رفتار و سبک زندگی سالم مؤثر بوده است. کودکان و نوجوانانی که در این فعالیت ها شرکت کرده اند کمتر در معدرض  

سوء مصرف مواد بوده اند و رفتار آنها بهبود یافته است و در مهارت های بین فردی پیشرفت کرده اند. پروژه های خالق می تواند به 

یت جوانان به سوی احساس ارزشمندی خود و مهارتهای زندگی به عنوان مکانیسمی برای ارتقای تغییر رفتدار و سدبک زنددگی    هدا

 (.12شود ) آوری تابفعالیت خالق همچنین می تواند موجب افزایش خودکارآمدی و  .سالم منجر شود

کودکان کار بخشی از اعضای جامعه هستند که می توانند نیروهای موثری برای آینده کشور باشند. این کودکان مانند کودکان دیگر 

دارای استعدادهای نهفته ی بسیاری هستند اما شرایط سخت زندگی و کمبود امکانات مانع از پیشرفت آنها می شود. اگر جامعده در  

مسئولیت بیشتری بکند و بتواند برنامه هایی را برای پیشرفت آنها تدوین نماید، این کودکان تبددی  بده   مقاب  این کودکان احساس 

نیروهای فعالی برای پیشرفت کشور در آینده خواهند شد. پژوهش حاضر نشان داد که برنامه هدای کدم هزینده ای مانندد یدک دوره      

این کودکان کمک کندد و از ایدن طریدق آنهدا را بدرای پیشدرفت        آوری تابساعته می توانند به افزایش خودکارآمدی و  24آموزشی 

 بیشتر و حضور موثرتر در جامعه یاری نماید.

خالقیت به عنوان یک مولفه روانی، می توانند نقش بسیار مهمی در پیشرفت جامعه داشته باشد. این مولفده رواندی در حدوزه هدای     

و ... دارای نقش کاربردی و موثری می باشد. آموزش خالقیت طبدق الگدوی بدالینی     متفاوتی مانند تجارت، صنعت، روابط بین المل 

خالقیت درمانی نشان داد که این مولفه می تواند در حوزه سالمت هم نقش اساسی ایفا نماید و ما با استفاده از این الگدوی درمدانی   

 بیشتر جامعه کمک نماییم. می توانیم به سالمت

 

 پژوهش: روش

کودکان کار پرداخته شد. پژوهش حاضدر بده لحداظ     آوری تابژوهش به بررسی اثربخشی الگوی بالینی خالقیت درمانی بر در این پ 

الگوی بالینی خالقیت درمدانی بده عندوان    هدف از نو  کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نو  شبه آزمایشی بوده است. 

این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی از ندو  طدرح پدیش    وابسته در نظر گرفته شده است.  به عنوان متغیر آوری تابمتغیر مستق  و 

آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود که دوره پیگیری نیز پس از دو ماه بررسی گردید. جامعه پژوهش شدام  کودکدان کدار شدهر     

بودندد،   آوری تداب کمتدرین نمدره خودکارآمددی و    کودک کدار کده دارای    34تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 

انتخاب گردیده و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برای گروه آزمایش یک دوره برنامه آموزش خالقیت در 
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یدسون اسدتفاده  دیو-کانر آوری تابساعت اجرا گردید.در این پژوهش از آزمون خالقیت تورنس و پرسشنامه  24جلسه، به مدت  14

 شد.

 آزمدون  تصدویری  هدف آزمون تفکر خالق تورنس، سنجش خالقیت و تفکر خالق می باشد. اشدکال  :1آزمون تفکر خالق تورنس

 هدای  آزمدون  از اسدتفاده  و دارندد  تجسدمی  یا ترسیمی ماهیت عمده طور به که است هایی پاسخ تورنس نیازمند خالق تفکر های

 :است شده تشکی  مرحله 3 از آزمون این. است گردیده توصیه دبیرستان از باالتر سطوح تا کودکستان سطح از تصویری

 تصویری می شود خواسته وی از و می شود داده آموز دانش به( شک  مرغ تخم) رنگی کاغذی تکه :تصاویر و اشکال ترسیم فعالیت

 .کند پیدا آن ایبر عنوانی یا نام همچنین و باشد متفاوت دیگر تصاویر با که کند خلق را

 تصدویر  صدفحه،  دو در نداقص  شکلهای به خطوطی کردن اضافه با که شود می خواسته دانش آموز از: ناقص تصاویر تکمی  فعالیت

 .کند انتخاب آن جالب برای یک عنوان و باشد متفاوت دیگر اشکال با که نماید خلق خود شک  برای جالبی

 داندش آمدوز   از و است شده کشیده موازی خطو  صفحه، در :هندسی اشکال از ترکیبی استفاده با تصاویر و اشکال ساخت فعالیت

 .کند انتخاب آن برای را عنوانی و کند خلق را جدیدی تصویر و کند اضافه موازی خطو  این به را هایی عالمت می شود خواسته

 تدورنس،  آزمونهدای  مجموعده  راهنمدای  مدد. در مدی انجا  به طول دقیقه 90 آزمون ک  و دقیقه 20 فعالیت هر به پاسخگویی زمان

 نمدرات  کده  میکندد  اشاره موضو  این به تورنس. است شده ارائه متعدد، های مثال با همراه گذاری، نمره برای مفصلی رهنمودهای

 .باشد می فرد در خالق عملکرد احتمال بودن باال بیانگر آید، می دست به «تفکر خالق»آزمون  طریق از که باال،

 به شرح زیر است: تورنس خالقیت آزمون راهنمای دفترچه در ها پاسخ گذاری رهنم

 محرک شک  خود به که( مربو ) وابسته( ایده) جزء هر: بسط .شود می نمره گذاری فعالیت جداگانه هر برای جدول مطابق: اصالت

 های مقوله تعداد محاسبه وسیله به: نعطاف پذیریا .شود می داده امتیاز باشد، شده اضافه اطراف آن فضای یا آن مرزهای به اصلی،

 .آید می دست به شده کام  اشکال تعداد محاسبه وسیله به: سیالیت.آید می دست به است افتاده اتفاق آن در پاسخ که مختلفی

 حمایت در لیقبو قاب  تجربی و نظری شواهد گرفته است، صورت عاملی تحلی  روش به که آزمون محتوایی و سازه روایی محاسبه

  است داده به دست آزمون قسمتهای از یک هر روایی از

 25 ابزار ( یک2003دیویدسون،کانر و  CD-RISKدیویدسون ) -رکان آوری تاب مقیاس: دیویدسون و کانر آوری تاب مقیاس

 آوری تداب  ی نمدره  حدداق   .سنجد می چهار تا صفر از لیکرت ای درجه پنج های اندازه در را آوری تاب ی سازه که است سؤالی

 ایدن  سدنجی  روان ایهد  ویژگدی  به مربو  مقدماتی ی مطالعه نتایج. است صد وی ی نمره حداکثر و صفر مقیاس این در آزمودنی

 شده گزارش کافی مقیاس، واگرای و همگرا روایی و بازآزمایی پایایی درونی، . همسانیاست کرده تأیید را آن رواییو  پایایی مقیاس،

 عواطدف  تحمد  /یشخصد  غرایز به اعتماد ، شخصی استحکام/شایستگی) عام  پنج وجود اکتشافی عاملی تحلی  نتایج گرچه و اند

 روایدی  و پایدایی  چدون  اسدت،  کدرده  تأییدد  آوری تاب مقیاس برای را( معنویت ، مهار ، ایمن روابط/واطفع مثبت پذیرش ، منفی

 معتبدر  پژوهشدی  هدای  هددف  بدرای  آوری تداب  کلی ی نمره فقط حاضر حال در اند، نشده یید تأ قطع طور به هنوز ها زیرمقیاس

 و بررسی مورد بیمار و بهنجار های نمونه مقدماتی مطالعات در نیز آوری تاب مقیاس فارسی فرم روایی و پایایی. شود می محسوب

 اسدت،  بوده سؤال 25 شام  که آوری تاب متغیر مورد در مربوطه جدول به توجه با تحقیق این خصوص در. است گرفته قرار یید تأ

. آلفدای کرونبداخ ایدن    باشدد  مدی  نامده  پرسدش  پایایی کننده تأیید و قبول قاب  حد در% 89 میزان به کرونباخ آلفای شاخص میزان

 % بوده است. 83پرسشنامه در پژوهش حاضر 

 

                                                           
1
 Torrance 
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 یافته ها

در دو گدروه   ، در مرحله پیش آزمون میانگین نمرات افدراد نمونده   1بر اساس نتایج توصیفی به دست آمده از جدول و نمودار شماره 

آزمایش و کنترل تقریبا نزدیک به هم می باشد. در حالی که در مرحله پس آزمون و نیز پیگیری نمرات آزمودنیها در گروه آزمدایش  

 تغییر محسوسی ایجاد شده است.

 در گروه کنترل و آزمایشکودکان کار  آوری تابشاخصه های توصیفی متغیر  .1جدول 

 گروه متغیر
 پیگیری مونپس آز پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 آوری تاب
 3.02056 89.5333 7.00476 82.0667 9.56830 40.1333 آزمایش

 14.58799 44.6667 14.63102 42.9333 12.04871 42.8000 کنترل

 آوری تابآموزش خالقیت در افزایش  تأثیر( در مورد 28و 1ت آزادی )با درجا=F 299/87چون مقدار  2های جدول  با توجه به داده

توان نتیجه گرفت که الگوی بالینی خالقیدت درمدانی موجدب     لذا می .(P=  441/4) باشد می معنادار α=45/4کودکان کار در سطح 

 آوری تداب قیدت درمدانی در افدزایش    الگدوی بدالینی خال   تدأثیر دهد کده   مقدار اتا نشان می کودکان کار می شود و آوری تابافزایش 

درصد می باشد. با توجه به اینکه میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پدس آزمدون    7/75 کودکان کار

 گردد. % اطمینان تایید می95بنابراین فرض تحقیق با افزایش را نشان می دهد، 

در افزایش درمانی خالقیت  الگوی بالینی تأثیرنس در مورد بررسی خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریا .2جدول 

 کودکان کار آوری تاب

 شاخص

 منابع تغییرات
 مجمو  مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 970. 001. 890.708 117187.500 1 117187.500 اثر همپراش

 757. 001. 87.299 11485.633 1 11485.633 اثر گروه

    131.567 28 3683.867 خطا

     30 132357.000 ک 

 

 آزمون موچلی به منظور بررسی مفروضه کرویت .3جدول 

 آزمون درون گروهی

 متغیر

 آژمون موچلی

wسطح معناداری درجه آزادی خی یک موچلی 

 016. 2 8.306 528. امید به زندگی

توان نتیجده گرفدت کده مفروضده کرویدت برقدرار        ه آزمون موچلی معنادار است؛ بنابر این می، چون نتیج3مطابق با اطالعات جدول 

 توانیم از نتیجه آزمون های درون گروهی با تعدی  درجات آزادی آزمون هوین فلت استفاده کنیم. نیست و به همین خاطر می

معنادار است  05α/.= ام  زمان در سطح معناداریع 099/290با مقدار  Fشود مقدار مشخصه آماری  منتج می 0چنانچه از جدول 

توان نتیجه گرفت که تغییر )افزایش( در مراح  مختلف آزمون معنادار است. نتدایج آزمدون تعقیبدی     % درصد می95یعنی با احتمال 

یری نیدز تفداوت   دهد که میانگین سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگ در مراح  مختلف آزمون در گروه آزمایش نیز نشان می
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بعد از گذشت دو مداه مانددگار ماندده     کودکان آوری تابالگوی بالینی خالقیت درمانی در افزایش اثر بخشی معناداری دارد. بنابر این 

 .است

الگوی  تأثیر پیگیریمکرر در مورد آزمون  های گیری اندازه مربوط به تحلیل Fچهارگانه  های مشخصهنتایج  .4جدول

 )گروه آزمایش( کودکان آوری تابدر افزایش قیت درمانی بالینی خال

 نتایج آزمون پیگیری بونفرونی در مورد نتایج تحلیل اندازه های مکرر در آزمون پیگیری .5ول جد

 
J I 

 اختالف میانگین
(I – J) 

 سطح معناداری انحراف معیار

41.933- پس آزمون پیش آزمون
*

 2.884 .001 

49.400- پیگیری
*

 2.406 .001 

41.933 پیش آزمون پس آزمون
*

 2.884 .001 

7.467- یپیگیر
*

 1.407 .001 

49.400 پیش آزمون پیگیری
*

 2.406 .001 

7.467 پس آزمون
*

 1.407 .001 

 

 و نتیجه گیریبحث 

الگدوی آمدوزش    تدأثیر کودکدان کدار مدی شدود و مقددار       آوری تابیافته های پژوهش نشان داد که آموزش خالقیت موجب افزایش 

رصد می باشد. همچنین بررسی های پژوهش در دوره پیگیدری حداکی از آن بدود    د 7/75کودکان کار  آوری تابخالقیت در افزایش 

 کودکان بعد از گذشت دو ماه ماندگار مانده است. آوری تابکه اثر بخشی آموزش خالقیت در افزایش 

پژوهش های پیشین اثر بخشی آموزش خالقیت با الگوی بالینی خالقیت درمانی در حوزه های انگیزه و عملکدرد تحصدیلی، امیدد و    

زایمان، کداهش   شادکامی، اضطراب، افسردگی و پرخاشگری، تعارضات و رضایتمندی زناشویی، وسواس، اضطراب و افسردگی پس از

یافته های پژوهش حاضر نیز اثربخشدی آمدوزش   اند. نشانگان خود فریبی، خشم و افزایش توانایی مقابله با فشار روانی، را نشان داده 

 را نشان داد. آوری تابالگوی بالینی خالقیت بر افزایش خودکارآمدی و خالقیت با 

 شاخص

 منابع تغییرات

مجمو  

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 001. 264.469 10636.289 2 21272.578 کرویت فرض شده اثر زمان

 001. 264.469 15658.111 1.359 21272.578 گیسر -گرین هاوس

 001. 264.469 14632.099 1.454 21272.578 فلت -هوین 

 001. 264.469 21272.578 1.000 21272.578 باند باال

   40.217 28 1126.089 کرویت فرض شده خطا

   59.206 19.020 1126.089 گیسر -گرین هاوس

   55.326 20.354 1126.089 فلت -هوین 

   80.435 14.000 1126.089 باند باال
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. تبیین پژوهشگر بر آن است کده  فرایندی پویا است که موجب سازگاری مثبت در بافت ناگواری های مهم زندگی می شود آوری تاب

کند و به نظر می رسدد بدا افدزایش انعطداف پدذیری و ایجداد انگیدزه         خالقیت عنصری است که می تواند این پویایی را در فرد ایجاد

در فرد شود. انعطاف پذیری موجب افزایش تندو  و تفداوت در سدطح     آوری تابدرونی در فرد می تواند موجب سازگاری او و افزایش 

هن و شخصیت برای مواجهده بدا   تولیدات ذهنی می شود و حرکت های متفاوتی را در توانایی های سطح اول ذهن ایجاد می کند. ذ

موقعیت های متفاوت انسانی نیازمند به عملکردهای گوناگونی در همه زمینه های فکری، عاطفی و رفتاری هستند. بنابراین افراد بدا  

یادگیری انعطاف پذیری، در حوزه خالقیت، می آموزند که با تنو  در تولیدات ذهندی، بده پاسدخی کده مقتضدی بده شدرایط اسدت،         

آنها ارتقا می یابد. همچنین آموزش خالقیت با آمدوزش طراحدی ذهندی و حد  مسدئله و آمدوزش        آوری تابدیشند و بدینوسیله بیان

او را افزایش دهد. افزایش آگاهی نسدبت بده پیدام هدای غیدر       آوری تابالگوهای کالمی می تواند موجب سازگاری مثبت فرد شود و 

بگدذارد کده ایدن امدر افدزایش       تدأثیر د می تواند در تنظیم و بهسازی روابط بین افدراد  کالمی و حرکتی که فرد از خود صادر می کن

فرد را در پی دارد. به طور کلی آموزش خالقیت با ایجاد توانمندی در ذهن و شخصیت افراد، می تواند آنهدا را در مواجهده    آوری تاب

 و در نتیجه آنها را افرادی تاب آور بنماید.بهتر و مناسب تر با شرایط و موقعیت های مختلف زندگی یاری نموده 

پروژه های خالق می تواند به هدایت جوانان به سوی احساس ارزشمندی خود و مهارتهای زندگی به عنوان مکانیسمی برای ارتقدای  

 .رفتار و سبک زندگی سالم منجر شودتغییر 

شام  مقاومت در برابر اتفاق های ناگوار، آرامش در میان تنش ها، هدف داشتن در زندگی، و خود متکدی بدودن در انجدام     آوری تاب

ج ناگوار آنها در آینده می باشد. نتایج ناگوار آینده، مانند میانجی رابطه ی بین اتفاق های ناگوار زندگی و نتای آوری تابوظایف است. 

در میدان کودکدان و بزرگسداالنی     آوری تابمحدود می شود.  آوری تابروش های مقابله ای فرسایشگر و کمبودهای سالمت روانی با 

 .که دارای هوش باالتر، عملکرد خانوادگی بهتر و نظارت نزدیکتر بزرگساالن هستند، باالتر است

کودکان کار بخشی از اعضای جامعه هستند که می توانند نیروهای موثری برای آینده کشور باشند. این کودکان مانند کودکان دیگر 

جامعده در  دارای استعدادهای نهفته ی بسیاری هستند اما شرایط سخت زندگی و کمبود امکانات مانع از پیشرفت آنها می شود. اگر 

مقاب  این کودکان احساس مسئولیت بیشتری بکند و بتواند برنامه هایی را برای پیشرفت آنها تدوین نماید، این کودکان تبددی  بده   

نیروهای فعالی برای پیشرفت کشور در آینده خواهند شد. پژوهش حاضر نشان داد که برنامه هدای کدم هزینده ای مانندد یدک دوره      

این کودکان کمک کندد و از ایدن طریدق آنهدا را بدرای پیشدرفت        آوری تابتوانند به افزایش خودکارآمدی و ساعته می  24آموزشی 

 بیشتر و حضور موثرتر در جامعه یاری نماید.

خالقیت به عنوان یک مولفه روانی، می توانند نقش بسیار مهمی در پیشرفت جامعه داشته باشد. این مولفده رواندی در حدوزه هدای     

نند تجارت، صنعت، روابط بین المل  و ... دارای نقش کاربردی و موثری می باشد. آموزش خالقیت طبدق الگدوی بدالینی    متفاوتی ما

خالقیت درمانی نشان داد که این مولفه می تواند در حوزه سالمت هم نقش اساسی ایفا نماید و ما با استفاده از این الگدوی درمدانی   

 مک نماییم.بیشتر جامعه ک می توانیم به سالمت
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