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چکيده
هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر خالقيت کودکان تيزهوش
دبستاني بود .روش پژوهش نيمهآزمایشي با طرح پيشآزمون– پسآزمون با گروه گواه بود .جامعهي
آماري شامل تمامي دانشآموزان تيزهوش شهر اصفهان در سال تحصيلي  1994-99بودند .به این منظور 77
نفر از دانشآموزان تيزهوش با روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب و بهطور تصادفي
به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند ( 93نفر گروه آزمایش و  93نفر گروه گواه) و مادران آنها به
سؤاالت پرسشنامهي خالقيت عابدي پاسخ دادند .شرکتکنندگان گروه آزمایش طي  12جلسهي دو ساعته
بهصورت گروهي آموزش برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي را دریافت کردند؛ اما گروه گواه هيچگونه
آموزشي در این زمينه دریافت نکردند .دادهها با استفاده از روش تحليل کوواریانس تکمتغيري و
چندمتغيري تحليل شد .نتایج نشان داد ميانگين نمرات خالقيت و خردهمقياسهاي آن (ابتکار ،سيالي،
انعطافپذیري و بسط) در گروه آزمایش بهطور معناداري افزایش داشته است .بر اساس نتایج بهدست آمده
از این پژوهش ميتوان گفت که برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي موجب افزایش خالقيت در کودکان
تيزهوش دبستاني شده است.
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مقدمه
خالقيت یکي از ویژگيهاي اساسي و سازنده انسان است که در رشد و تکامل فرد و تمدن
بشري نقش مؤثري دارد و زیربناي اختراعها و دستاوردهاي علمي و هنري به حساب
ميآید .برخي صاحبنظران معتقدند خالقيت برجستهترین ویژگي انساني است که نقش
ویژهاي در پيشرفتهاي بشري داشته است (دایسون و همکاران2017 ،1؛ یونتباي و پينگلي،2
 .)2017امروزه نوزادان متولد ميشوند تا بتوانند آینده را مدیریت کنند و این یک رسالت
سنگين بر عهدهي ماست تا آنها را براي چنين دوراني آماده کنيم .دوراني که انسان عالوه
بر زندگي در محيط در حال تغيير باید بتواند خالقانه بيندیشد و با ایجاد افکار نو به حل
مشکالت بپردازد و با هنرمندي کشتي زندگي خویش را در این دریاي متالطم به پيش
ببرد .از جمله راههاي دستیابي و رسيدن به این مهم ،پرورش و افزایش خالقيت کودکان
است (اعظمي ،جعفري و کریمي1991 ،؛ مورجوس و همکاران .)2017 ،9پژوهشهاي
انجام شده در زمينهي خالقيت نشان دادهاند خالقيت موهبتي نيست که افرادي خاص از آن
برخوردار باشند .همچنين خالقيت صرفا یک ویژگي ذاتي و ارثي نيست؛ چون ميتوان با
کاربرد شيوههاي مناسب ،تفکر خالق را در کودکان پرورش داد (چوئينگ و آنا2010 ،4؛
وانگ و وانگ .)2017 ،9تورنس )2009( 7فرصت پرورش خالقيت براي هر جامعه را امري
حياتي ميداند .امروزه در کشورهاي توسعهیافته شکوفایي و پرورش خالقيت دانشآموزان
از مهمترین هدفهاي آموزش و پرورش به شمار ميرود (مينباگرا ،ویشناسکاي و
ساواکاسووا2017 ،7؛ بارگاوا .)2019 ،3اهميت خالقيت در دنياي معاصر روانشناسان و
متخصصان را به بررسي و شناسایي عوامل و چگونگي پرورش آن جلب کرده است.
روانشناسان اجتماعي با تأکيد بر «موقعيتهاي خالق» محيطها و شرایط اجتماعي را مطرح
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ميکنند که بر خالقيت افراد تأثيرات متفاوتي دارند (هنسي2009 ،1؛ کرافت2002 ،2؛
آمابيل2004 ،9؛ کائي و همکاران2017 ،4؛ رابينسون .)2010 ،9در عصر حاضر دانشآموزان
براي رویارویي با تحوالت شگفتانگيز الزم است تا به منظور تصميمگيري مناسب و حل
مشکالت پيچيدهي جامعه مهارتهاي تفکر انتقادي و خالق خود را بهبود بخشند .آنها باید
مهارتهاي پژوهش و حل مسأله و روحيهي جستوجو را در خود افزایش دهند .روشن
است که براي دستیابي به این هدفها مسئوليتي سنگين بر دوش مراکز آموزش ،به ویژه
آموزش و پرورش قرار ميگيرد (فاطمي ،حميدي و رحيمي2011 ،؛ سيلویا ،کافمن و
پرتز2003 ،7؛ جانک و همکاران.)2017 ،7
کرافت ( )2000معتقد است خالقيت یک توانایي عمومي است که در همهي افراد کم
و بيش وجود دارد و داراي هشت ویژگي زیر است -1 :توانایي دیدن پدیدهها به شيوهاي
نو -2 ،آموختن از تجارب قبلي و انتقال این آموختهها به موقعيتهاي تازه-9 ،
انعطافپذیري در تفکر و شکستن محدودیتهاي آن -4 ،استفاده از روشهاي نو براي
حل مسائل -9 ،آفریدن چيزي منحصر به فرد یا اصيل -7 ،فرایندي فکري و روانشناختي
است -7 ،محصول خالقيت ميتواند به شکل یک اثر ،ایده ،راهحل ،اندیشه و یا به
هرصورت دیگر بروز کند -3 ،محصول خالقيت پدیدهاي نو ،بدیع ،تازه و داراي ارزش
است.
خالقيت مقولهاي است که پرورش آن عمدتاً تحت تأثير دو عامل است :یکي عامل
دروني که به ویژگيهاي فردي افراد مربوط ميشود و تحت تأثير عوامل ژنتيکي قرار دارد
و دیگري عامل بيروني که عواملمحيطي -فرهنگي مربوط است و از مکانها ،شرایط و
ابزارها تأثير ميپذیرد (کاروسکي و سوسينسکي2003 ،3؛ فلچر2010 ،9؛ تکين و گوال،10
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2010؛ چنگ .)2011 ،1با توجه به تأثيرپذیري خالقيت از عوامل محيطي و فرهنگي و با
عنایت به اینکه آموزش نيز یک فعاليت اکتسابي و فرهنگي است ،ما ميتوانيم با بهرهگيري
از روشها و ابزارهاي مناسب آموزشي به پرورش قدرت آفرینندگي و خالقيت اقدام کنيم
(ذکریایي ،سيفنراقي ،شریعتمداري و نادري1937 ،؛ تورنس2009 ،؛ فاطمي ،حميدي و
رحيمي .)2011 ،شواهدي مبني بر امکان افزایش خالقيت و ضرورت رشد آن ،بهویژه در
کودکان تيزهوش (نيو و ليو2009 ،2؛ استرنبرگ2003 ،2007 ،؛ جانک و همکاران)2017 ،
وجود دارد .به عقيدهي برخي از صاحبنظران ،مجموعهاي از عوامل شناختي ،متغيرهاي
محيطي ،شخصيتي و متغير جنسيت بر خالقيت تاثير ميگذارد (حسيني1939 ،؛ کاساکينا،
دیویدوویچ و ماليگرام.)2010 ،9
بنا بر آنچه گفته شد و با توجه به اهميت خالقيت ،امروزه از روشهاي زیادي از جمله
انگيزش بيروني (البرزي ،)1990 ،بارش مغزي (گنجي ،شریفي و ميرهاشمي،)1934 ،
آموزش مسألهمحور (مقامي ،)1937 ،آموزش مهارتهاي زندگي (اعظمي ،جعفري و
کریمي ،)1991 ،قصهگویي (ذکریایي و همکاران ،)1937 ،هوش موفق استرنبرگ (،2010
 ،)2009جهت توانمند کردن کودکان در این حيطه استفاده شده است .یکي از برنامههایي
که ميتوان اثربخشي آن را بر خالقيت ارزیابي کرد ،برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي
است .برنامهي غنيسازي رنزولي در دبستان ( )1977مشهورترین و رایجترین مدل در
راهنمایي دانشآموزان تيزهوش است که براي دانشآموزان ابتدایي به کار گرفته شده
است (ریس و رنزولي .)2009 ،این الگو شامل سه مرحلهي کم و بيش متوالي ،اما از نظر
کيفي متفاوت به شرح زیر است:
مرحلهي اول :هدف اصلي مرحلهي اول فعاليتهاي اکتشافي عمومي ،قرار دادن
دانشآموزان در معرض انواع موضوعها ،مقررات ،رویدادها ،سرگرميها ،اشخاص،
مکانها ،زمينههاي مورد عالقه و شغلها است .در این مرحله از سخنراني ،نمایش فيلمها و
نوارهاي ویدیوئي و اسالید استفاده ميشود .در پایان این مرحله دانشآموزان بالقوه
تيزهوش ،ایدههایي را براي مرحلهي سه که یک پروژه پژوهشي است ،پيدا ميکنند
(رنزولي و اسميت.)1973b ،1973a ،
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مرحلهي دوم :هدف اصلي مرحلهي دوم یعني فعاليتهاي آموزشي گروهي ،ایجاد
رشد در دامنهي وسيعي از فرآیندهاي تفکر و احساس دروني است .فعاليتهاي غنيسازي
این مرحله ،به طور خاصي به پروژههاي مستقل دانشآموزان تيزهوش مربوط است .براي
مثال آموزش تکنيکهایي براي نوشتن متن یک نمایشنامه یا کاربرد تجهيزات علمي،
کمک به دانشآموزان در تشکيل خودپندارههاي خوب و احساسهاي خودارزشي زیاد و
کمک به آنها در به دستآوردن ارزشهاي اجتماعي و بين فردي سودمند (دیویس،1
 .)2009b ،2009aبهطور کلي در مرحلهي دوم آموزش مهارتهاي زیر مورد توجه است:
آموزش شناختي (مهارتهاي تجزیه و تحليل ،مهارتهاي سازماني ،مهارتهاي تفکر
انتقادي ،مهارتهاي خالقيت)؛ آموزش عاطفي (مهارتهاي درونفردي ،مهارتهاي بين
فردي ،برخورد کردن با رویدادهاي مهم)؛ آموزش یادگيري چگونه باید یاد گرفت (گوش
دادن ،مشاهده کردن ،ادراک کردن).
مرحلهي سوم :در این مرحله دانشآموز یک مسألهي خودگزین را پيگيري ميکند که
نهایتاً به یک فرآورده بدیع منجر ميشود .دانشآموزان باید بهعنوان توليدکنندگان
معلومات و هنر فعاليت کنند ،نه فقط بهعنوان مصرفکننده (رنزولي و وارد.)1979 ،2
برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي تجارب یادگيري غني شده و آموزشهاي
استاندارد را براي همه کودکان از طریق سه هدف زیر فراهم ميکند -1 :رشد استعدادها
در همهي کودکان -2 ،ارائهي طيف گستردهاي از تجارب غنيسازي در سطح پيشرفته
براي تمام دانشآموزان و  -9ارائهي فرصت پيگيري پيشرفته براي افراد بر اساس نقاط قوت
و منافع خود .مدل سهتایي غنيسازي رنزولي بر غنيسازي همه دانشآموزان از طریق
سطوح باالیي از تعامل تمرکز دارد .این مدل از تجارب یادگيري لذتبخش و
چالشبرانگيز که بر پایهي منافع دانشآموزان ،سبکهاي یادگيري و ترجيحات بياني
دانشآموزان قرار دارد ،استفاده ميکند (رنزولي و اسميت1979 ،؛ رنزولي و همکاران،
 .)2001اثربخشي مدل بيش از  20سال در پژوهشها و تستهاي زمينهاي درباره موارد زیر
بررسي شده است (رنزولي و ریس2009 ،؛ رنزولي ،ریس و اسميت:)1931 ،
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الف -اثربخشي مدل در گروههاي کليدي مانند مدیران ،معلمان ،دانشآموزان و
والدین؛ ب -پژوهشهاي مربوط به بهرهوري خالقيت دانشآموزان ،ت -پژوهشهاي
مربوط به توسعهي فردي و اجتماعي؛ ث -استفاده از الگو در گروههاي مختلف افراد با
نيازهاي ویژه؛ ج) پژوهش دربارهي خودکارآمدي دانشآموزان؛ ح) استفاده از الگوي
سهتایي غنيسازي رنزولي بهعنوان یک چارچوب برنامه؛ خ) پژوهشهاي مربوط به سبک
یادگيري و برنامهي درسي فشرده؛ د) پژوهشهاي طولي توسط پژوهشگراني از جمله
امریک ،)2001( 1برنز ،)1991( 2دلکورت ،)1999( 9ویستربگ )2002( 4و ریس و
همکاران ( )2001اثربخشي برنامهي غنيسازي رنزولي را تأیيد کردهاند .همچنين الک

9

( ،)2007در پژوهش خود تحت عنوان استفاده از برنامهي آموزشي رنزولي در برنامههاي
غنيسازي و کالسهاي درس که براي  200نفر از دانشآموزان در کالسهاي درس
آموزش عمومي و کالسهاي غنيسازي استفاده شد ،نشان داد که تقریباً  90درصد
دانشآموزان ایدههایي براي کامل کردن محصوالت با استفاده از برنامهي آموزش رنزولي
داشتند و  30درصد دانشآموزان از استفاده از آموزش رنزولي بهطور کامل یا خيلي زیاد
لذت بردند .ریس و همکاران )2009( 7نيز پژوهشي تحت عنوان مدل غنيسازي سراسري
مدرسه در خواندن انجام دادند .نتایج این پژوهش که بر روي  1900نفر انجام شده بود
نشان داد دانشآموزاني که در یک برنامهي غنيسازي مبتني بر مدل سهتایي غنيسازي
شرکت کرده بودند نسبت به گروه گواه نمرهي باالتري در روان خواندن و درک مطلب
کسب کردهاند .همچنين این دانشآموزان نسبت به گروه گواه انگيزش باالتري نسبت به
خواندن داشتند .با توجه به پژوهشهاي انجام شده و نيز با توجه به نياز آموزش و پرورش
کشور به پرورش خالقيت دانشآموزان و کمبود پژوهشهاي کاربردي ،مساله اصلي
پژوهش حاضر این است که آیا برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر خالقيت کودکان
تيزهوش دبستاني تأثير دارد؟
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نيمهآزمایشي بود که با طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه گواه
اجرا شد .در این پژوهش برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بهعنوان متغير مستقل و
خالقيت بهعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد.
جامعهي آماري پژوهش شامل تمامي دانشآموزان ابتدایي تيزهوش شهر اصفهان در
سال تحصيلي  1994-99بودند که از بين آنها تعداد  77دانشآموز تيزهوش با روش
نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي بهصورت تصادفي انتخاب شدند .دانشآموزان در
پایههاي چهارم تا ششم ابتدایي بودند که در آزمون هوش وکسلر هوشبهر باالتر از  120به
دست آوردند .سن شرکتکنندگان بين  10تا  12سال بود.
محدودهي سني  10تا  12سال ،تحصيل در پایههاي چهارم تا ششم ابتدایي ،داشتن
بهرهي هوشي  120و باالتر ،نداشتن اختالل روانپزشکي و حسي -حرکتي ،رضایت خود
دانشآموز و والدین جهت حضور در دورهي آموزشي ،مالکهاي ورود به این پژوهش
بودند و در صورت نداشتن هر یک از موارد فوق شرکتکنندگان نميتوانستند در برنامهي
آموزشي شرکت کنند.
ابزارهاي پژوهش شامل مقياس هوشي وکسلر چهار و پرسشنامه خالقيت عابدي بود.
مقياس هوش وکسلر چهار :این آزمون هوشي ادامهي مقياس هوش وکسلر کودکان
است .در واقع مقياس هوشي وکسلر ،چهارمين ویرایش مقياس هوشي وکسلر کودکان
است که در سال  2009منتشر شده است .در این آزمون پنج نوع هوشبهر محاسبه ميشود
که عبارتند از :درک مطلب کالمي ،استدالل ادراکي ،حافظهي فعال ،سرعت پردازش و
هوشبهر کل .این آزمون در سال  1937توسط عابدي و همکاران ترجمه ،انطباق و
هنجاریابي شده است .ضرایب پایایي خردهآزمونها از طریق آلفايکرونباخ بين  0/79تا
 0/94و از طریق روش تنصيف بين  0/77تا  0/91گزارش شده است .روایي آزمون از
طریق اجراي همزمان با مقياس هوشي وکسلر کودکان و آزمون هوشي ریون در سطح
مطلوبي گزارش شده است (صادقي ،ربيعي و عابدي.)1990 ،
در پژوهش حاضر جهت تعيين پایایي این آزمون از روش ضریب آلفاي کرونباخ
استفاده شد .ضریب آلفاي کرونباخ براي خردهمقياسهاي هوشبهر سرعت پردازش،
هوشبهر درک مطلب کالمي ،هوشبهر استدالل ادراکي ،هوشبهر حافظهي فعال و
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هوشبهر کل به ترتيب برابر با 0/30 ،0/31 ،0/79 ،0/43و  0/77به دست آمد .جهت
بررسي روایي نيز همبستگي خردهمقياسها با نمرهي کل محاسبه گردید .دامنهي ضرایب
بين  0/99تا  0/34به دست آمد و تمامي خردهمقياسها همبستگي معنادار ( )P>0/09با
نمرهي کل آزمون داشتند .از این آزمون براي تعيين هوشبهر کودکان و ورود آنها به
برنامهي آموزشي استفاده شد.
پرسشنامه خالقيت عابدي :به منظور خالقيت از آزمون سنجش خالقيت عابدي
استفاده شد .پرسشنامهي سنجش خالقيت بر اساس نظریه تورنس درباره خالقيت و در سال
 1979به وسيلهي عابدي در تهران ساخته شده است .این پرسشنامه چندین بار تجدیدنظر
شده و در نهایت فرم  70سؤالي آن در دانشگاه کاليفرنيا به وسيلهي عابدي تدوین شده
است .این پرسشنامه داراي  70ماده است .هر ماده داراي  9گزینهي الف ،ب و ج است که
از چهار خردهآزمون ابتکار ،سيالي ،انعطافپذیري و بسط تشکيل شده است .دامنهي نمره
کل خالقيت هر شرکتکننده بين  70و  130خواهد بود .سؤالهاي  1تا  22به سيالي 29 ،تا
 99به بسط 94 ،تا  49به ابتکار و 90تا  70به انعطافپذیري مربوط است .این نمرهها در
چهار گروه جمع ميشوند .هرچه فرد در این پرسشنامه نمره باالتري بگيرد نشانگر خالقيت
بيشتر است .پایایي آزمون خالقيت عابدي با روش بازآزمایي روي دانشآموزان مدارس
راهنمایي تهران در سال  1979در چهار بخش آزمون به این ترتيب به دست آمد :ضریب
پایایي بخش سيالي  ،0/39ابتکار  ،0/32انعطافپذیري  0/34و بسط ( 0/30عابدي.)1972 ،
ضریب همساني دروني با استفاده از آلفاي کرونباخ براي خردهآزمونهاي سيالي،
انعطافپذیري ،ابتکار و بسط روي  2270دانشآموز به ترتيب 0/71 ،0/77 ،0/79و  0/77به
دست آمد (عابدي .)1972 ،در پژوهش حاضر جهت تعيين پایایي پرسشنامه خالقيت
عابدي از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفاي کرونباخ براي
خردهمقياسهاي ابتکار ،سيالي ،انعطافپذیري ،بسط و مقياس کل خالقيت به ترتيب برابر
با  0/34 ،0/97 ،0/71 ،0/79و  0/79به دست آمد .جهت بررسي روایي نيز همبستگي
خردهمقياسها با نمرهي کل مقياس محاسبه شد .دامنهي ضرایب همبستگي بين  0/92تا

 0/77به دست آمد و تمامي خردهمقياسها همبستگي معناداري ( )P>0/09با نمرهي کل
پرسشنامه داشتند.
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برنامهي مداخله :برنامهي مداخله در پژوهش حاضر بر اساس نظریهي رنزولي بود.
برنامهي غنيسازي رنزولي در دبستان ( )1977مشهورترین و رایجترین مدل براي
دانشآموزان تيزهوش است (ریس و رنزولي.)2009 ،
در راستاي اهداف پژوهش و با توجه به برنامهي رنزولي ،متناسب با فرهنگ و
معيارهاي آموزشي کشورمان یک برنامهي مداخلهاي طراحي شد .پنج نفر از متخصصان
حيطهي آموزش و پرورش ویژه برنامه را مطالعه و روایي آن را تأیيد کردند .جلسات
آموزشي در قالب  12جلسهي دوساعته بهصورت گروهي در مدرسه ارائه شد که شرح آنها
در جدول آمده است.
جدول  .1شرح جلسات برنامه سهتايي غنيسازي رنزولي
جلسه

محتوا

اول

آشنایي دانشآموزان با یکدیگر ،اجراي پيشآزمون ،توضيح دربارهي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي

دوم

فعاليتهاي اکتشافي عمومي (معرفي تمام کتابخانهها ،تمام موزهها ،رصدخانهها ،مراکز پژوهشي)

سوم

آموزش استفاده از اینترنت به دانش آموزان و آموزش پيدا کردن مطالب مورد نياز از سایتهاي مرتبط
مانند شبکهي رشد

چهارم

ادامهي آموزش استفاده از اینترنت و آموزش تکنيکهاي الزم جهت نگارش متون ادبي و پيدا کردن
مطلب مرتبط دربارهي آن از سایتهاي اینترنتي

پنجم

کمک به دانشآموزان در تشکيل خودپندارههاي مثبت و احساسهاي خودارزشي و کمک به آنان در
بهدست آوردن ارزشهاي اجتماعي و بين فردي سودمند (تقویت باورها و ارزشهاي مثبت ،تقویت
احساسات مثبت و مدیریت احساسات منفي)

ششم

پرورش یادگيري مستقل (تقویت مدیریت زمان ،تقویت راهکارهاي شناختي (راهکارهاي تمرکز ،
راهکارهاي بازیابي حافظه ،تقویت مهارتهاي بينایي -فضایي ،تقویت حل مسأله)

هفتم

آموزش شناختي (مهارتهاي تجزیه و تحليل ،مهارتهاي سازماني ،مهارتهاي تفکر انتقادي)

هشتم

آموزش عاطفي ( مهارتهاي درونفردي ،مهارتهاي بين فردي ،برخورد کردن با رویدادهاي مهم)

نهم

آموزش یادگيري چگونه یاد گرفتن (گوش دادن ،مشاهده کردن ،ادراک کردن ،یادداشتبرداري و دادن
طرح کلي ،آموزش شيوههاي درس خواندن و مطالعه کردن ،پرورش فراشناخت)

دهم

پروراندن شيوههاي پژوهش پيشرفته و مرجع (آماده شدن براي بررسيهاي تيپ  ،9مهارتهاي
کتابخانهاي) و پروراندن ارتباط نوشتاري ،شفاهي و دیداري

یازدهم

کمک به دانشآموزان براي نگارش یک داستان کوتاه در مورد یک موضوع دلخواه با استفاده از
امکانات و استفاده از کتابخانه و اینترنت

دوازدهم

مرور برنامههاي آموزش داده شده ،تشکر از مشارکت دانشآموزان ،اجراي پسآزمون
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روش جمعآوري دادهها :با توجه به توصيههاي مختلف در مورد اندازهي گروهها
(کوهن ،مانيو و موریسون ،)2007 ،1در این پژوهش بهمنظور پيشگيري از ریزش
شرکتکنندگان بهعنوان متغير مزاحم در جریان اجراي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي،
حجم نمونهي گروههاي آزمایش و گواه هر یک  93نفر در نظر گرفته شد .بدین صورت
که در ابتدا به سراغ اداره کل آموزش و پرورش شهر اصفهان رفتيم .سپس از بين نواحي
شهر اصفهان ناحيه  2را تصادفي انتخاب کردیم و سپس از آن نواحي  4مدرسهي ابتدایي را
بهطور تصادفي انتخاب کردیم ( 2مدرسه دخترانه 2 -مدرسه پسرانه) .سپس از بين این
مدارس در هر جنس از  9مقطع چهارم ،پنجم و ششم ابتدایي یک کالس را تصادفي
انتخاب کردیم .سپس آزمون هوشي وکسلر روي دانشآموزان اجرا شد .متناسب با نتيجهي
آزمون وکسلر و سایر مالکهاي ورود  40نفر از پسران و  49نفر از دختران شرایط ورود
به پژوهش را داشتند .سپس در ادامه  2نفر از گروه پسران به علت عدم همکاري از ادامهي
پژوهش حذف شدند و  7نفر از دختران نيز بهصورت تصادفي کنار گذاشته شدند و نهایتاً
پسران و دختران بهصورت تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه جاي گرفتند و تعداد
افراد به  77نفر ( 93نفر گروه آزمایش و  93نفر گروه گواه) کاهش یافت .در ادامهي کار
از مادران هر دو گروه آزمون خالقيت عابدي به عنوان پيشآزمون گرفته شد و سپس
گروه آزمایش آموزش برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي توسط دکتري روانشناسي و
آموزش کودکان استثنایي به مدت دوازده جلسه هفتگي دوساعته را دریافت کردند و
گروه گواه هيچ آموزشي را دریافت نکردند و پس از آن مجددا روي مادران هر دو گروه
پسآزمون اجرا شد.

یافتههای پژوهش
یافتههاي جمعيتشناختي براي دو گروه آزمایش و گواه در جدول  2آورده شده است.
نتایج نشان ميدهد که جنسيت دانشآموزان از نظر فراواني یکسان بود .از نظر پایهي
تحصيلي باالترین ميزان درصد فراواني در گروه آزمایش و گواه پایه ششم بود .ميزان
فراواني دانشآموزان از نظر دامنهي سني تقریباً برابر بودند.

1. Cohen, Manion, & Morrison
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جدول  .2يافتههاي جمعيتشناختي در دو گروه آزمايش و گواه
متغير جمعيتشناختي

جنسيت

پایهي تحصيلي

سن

گواه

آزمایش
فراواني

درصد

فراواني

درصد

پسران

19

90

19

90

دختران

19

90

19

90

جمع

93

100

93

100

چهارم

12

91/99

11

23/99

پنجم

12

91/99

19

94/21

ششم

14

97/34

14

97/34

جمع

93

100

93

100

 10ساله

12

91/99

11

23/99

 11ساله

19

94/21

14

97/34

 12ساله

19

97/34

19

94/21

جمع

93

100

93

100

جدول  9فراواني ،ميانگين ،انحراف معيار و نتيجهي آزمون کلموگروف -اسميرنوف
براي متغير خالقيت و مؤلفههاي آن در دو گروه آزمایش و گواه را در پيشآزمون و
پسآزمون نشان ميدهد .ه نتایج آزمون کلموگروف -اسميرنوف در همه متغيرهاي
پژوهش طبيعي است ( .)P>0/09همچنين چنانچه در جدول مشاهده ميشود ميانگينهاي
دو گروه آزمایش و گواه در خالقيت کلي و مؤلفههاي آن در مرحلهي پيشآزمون برابر

است؛ اما پس از اجراي مداخلهي آموزشي ميانگين گروه آزمایشي در خالقيت کلي و
مؤلفههاي آن افزایش یافته است.
جدول  .3فراواني ،ميانگين ،انحراف معيار و نتيجهي آزمون کلموگروف -اسميرنوف براي متغير
خالقيت و مؤلفههاي آن در دو گروه آزمايش و گواه در پيشآزمون و پسآزمون
پيشآزمون

فراواني

91/21

2/709

1/209

0/110

93

ميانگين

انحراف معيار

Z

P

فراواني

94/47

9/093

93

ميانگين

انحراف معيار

Z
0/939

کلي

P

خالقيت

آزمایش

0/237

متغير

گروه

پسآزمون
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93

3/79

0/737

0/709

0/393

93

91/09

9/197

1/077

0/197

93

9/99

0/337

93

91/77

9/224

0/944

0/737

93

4/09

0/997

0/749

0/799

93

3/73

0/779

0/709

0/729

93

9/00

1/019

93

3/79

0/394

0/744

0/774

93

9/13

1/991

0/719

0/347

93

4/11

1/039

0/493

0/979

93

99/39

1/990

93

4/29

1/197

0/999

0/771

93

9/94

0/731

0/372

0/447

93

92/99

1/710

0/790

0/771

93

7/13

0/727

93

99/03

1/790

0/721

0/749

93

9/92

0/779

0/323

0/499

93

9/90

0/372

0/901

0/992

گواه

0/399

آزمایش

0/917

آزمایش

0/799

گواه

0/703

گواه

0/793

آزمایش

0/929

آزمایش

0/93

گواه

0/799

گواه

سيالي

ابتکار

بسط

انعطافپذ

ی ري
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براي تعيين اینکه تغييرات حاصل شده از نظر آماري معنادار است یا خير ،از آزمون
تحليل کوواریانس تکمتغيره و چندمتغيره استفاده شد .شایان ذکر است که پيش از آزمون
کوواریانس تکمتغيره همگني رگرسيون ( )F=2/73 ،P<0/09و همگني واریانس
( )F=1/770 ،P<0/09مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه نشان داد که امکان استفاده از
آزمون کواریانس تکمتغيره وجود دارد.
جدول  4نتایج آزمون تحليل کواریانس تکمتغيره براي نمرهي کل خالقيت در گروه
آزمایش و گواه را نشان ميدهد که با در نظر گرفتن نمرات پيشآزمون بهعنوان متغير
همپراش ،آموزش برنامه سهتایي غنيسازي رنزولي بر نمرهي کل خالقيت باعث تفاوت
معنادار بين دو گروه آزمایش و گواه شده است ( .)P>0/001ميزان تأثير  0/79بوده است.
ميانگين تصحيح شده پسآزمون خالقيت کلي در گروه آزمایش ( )94/994بيشتر از گروه

گواه ( )91/793است.
جدول  .4نتايج آزمون آماري تحليل کواريانس يکمتغيره نمرهي کل خالقيت در گروه آزمايش و گواه
منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

نسبت F

معناداري

ضریب اتا

پيشآزمون

799/727

1

799/727

199/177

0/001

0/749

گروه

199/330

1

199/330

770/071

0/001

0/900

خطا

72/299

79

0/990

-

-

-

مجموع

214391/000

77

-

-

-

-

به منظور تعيين اینکه آیا تغييرات حاصل شده در مؤلفههاي خالقيت از نظر آماري
معنادار است یا خير ،از آزمون تحليل کوواریانس چندمتغيره و تکمتغيره استفاده شد .ابتدا
به منظور بررسي مفروضه همگني ماتریس واریانس و کوواریانس از آزمون ام باکس

استفاده شد که نتایج نشان داد آزمون ام باکس  9/729معنادار نيست (،P<0/09
 .)F=0/999بنابراین ميتوان نتيجهگيري کرد که ماتریس واریانس و کوواریانس متغيرهاي

وابسته در دو گروه برابر است که امکان استفاده از آزمون کواریانس چندمتغيره را نشان
ميدهد.
نتایج آزمونهاي چهارگانه تحليل کواریانس چندمتغيره در جدول  9آمده است .بر
اساس نتایج جدول  9گروه آزمایش و گواه دستکم در یکي از چهار مؤلفه خالقيت
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تفاوت معنادار دارند ( .)P>0/01به منظور پي بردن به این تفاوت از آزمون تحليل
کواریانس استفاده که نتایج آن در جدول  7آمده است.
جدول  .5نتايج تحليل کواريانس چندمتغيره براي مؤلفههاي خالقيت
ضریب

نوع آزمون

مقدار

درجه آزادي فرضيه

درجه آزادي خطا

نسبتF

معناداري

اثر پيالي

0/790

4

77

97/942

0/001

0/790

ویلکز المبدا

0/910

4

77

97/942

0/001

0/790

اثر هوتلينگ

2/229

4

77

97/942

0/001

0/790

بزرگترین ریشه روي

2/229

4

77

97/942

0/001

0/790

اتا

جدول  .6نتايج تحليل کواريانس براي مؤلفههاي خالقيت
منبع
تغييرات

گروه

مجموع

درجه

ميانگين

مربعات

آزادي

مربعات

سيالي

3/219

1

3/219

ضریب

نسبت
F
99/370

0/001

0/979

ابتکار

10/291

1

10/291

29/794

0/001

0/299

بسط

7/739

1

7/739

90/090

0/001

0/900

انعطافپذیري

3/499

1

3/499

94/939

0/001

0/929

منبع تغييرات

معناداري

اتا

نتایج جدول  7نشان داد که با در نظر گرفتن نمرههاي پيشآزمون به عنوان متغير
همپراش ،برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر سيالي باعث تفاوت معناداري بين دو گروه
آزمایش و گواه شده است ( .)P>0/09ميزان تأثير  0/97بوده است .ميانگين تصحيح شده
پسآزمون سيالي در گروه آزمایش ( )9/429بيشتر از گروه گواه ( )3/772است .همچنين
با در نظر گرفتن نمرههاي پيشآزمون به عنوان متغير همپراش ،برنامهي سهتایي غنيسازي
رنزولي بر ابتکار باعث تفاوت معناداري بين دو گروه آزمایش و گواه در آزمون شده است

( .)P>0/09ميزان تأثير  0/29بوده است .ميانگين تصحيح شده پسآزمون ابتکار در گروه
آزمایش ( )9/014بيشتر از گروه گواه ( )4/277است .افزون بر این ،با در نظر گرفتن
نمرههاي پيشآزمون به عنوان متغير همپراش ،مداخلهي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي
بر بسط باعث تفاوت معناداري بين دو گروه آزمایش و گواه در آزمون شده است

( .)P>0/09ميزان تأثير  0/90بوده است .ميانگين تصحيح شده پسآزمون بسط در گروه
آزمایش ( )99/739بيشتر از گروه گواه ( )99/139است .در نهایت با در نظر گرفتن
نمرههاي پيشآزمون به عنوان متغير همپراش ،برنامهي سهتایي غني سازي رنزولي بر
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انعطافپذیري باعث تفاوت معناداري بين دو گروه آزمایش و گواه در آزمون شده است
( .)P>0/09ميزان تأثير  0/99بوده است .ميانگين تصحيح شده پسآزمون انعطافپذیري
در گروه آزمایش ( )7/177بيشتر از گروه گواه ( )9/90است .این نتایج نشانگر این است
که برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر متغيرهاي سيالي ،ابتکار ،بسط و انعطافپذیري
کودکان تيزهوش دبستاني تأثير مثبت و معنادار دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدایت دانشآموزان در مسير پرتالطم زندگي یک مسئوليت خطير است .عنصر خالقيت با
تحول و دگرگوني عجين است و تفکر خالق عاملي است که ذهن انسان را پویا ،فعال و
زنده نگه ميدارد .بهرهمندي فرد از موهبتي مانند خالقيت ،مستلزم بسترسازي مناسب و
تمرین مداوم و اصولي مهارتهاي تفکر است (دایسون و همکاران.)2017 ،
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر خالقيت
کودکان تيزهوش دبستاني انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش برنامهي
سهتایي غنيسازي رنزولي بر افزایش خالقيت گروه آزمایش مؤثر بوده است .همچنين
نتایج پژوهش حاضر مؤثر بودن برنامهي غنيسازي رنزولي بر مؤلفههاي خالقيت شامل
ابتکار ،سيالي ،بسط و انعطافپذیري را نشان داد .هرچند پژوهشي که دقيقاً موضوع
پژوهش حاضر را مورد بررسي قرار داده باشد یافت نشد؛ اما پژوهشهاي چنگ (،)2011
پارادو ،)2002( 1نيووليو ( ،)2009رنزولي و ریس ( ،)2001ویت ،)2010( 2وانگ و وانگ
( ،)2017مينباگرا ،ویشناسکاي و ساواکاسووا ( ،)2017بارگاوا ( )2019و منطقي (،)1991
گنجي ،پاشا شریفي و ميرهاشمي ( ،)1934اعظمي ،جعفري و کریمي ( )1991و البرزي
( )1990نشان دادند که با آموزش ميتوان ميزان خالقيت را در کودکان باال برد.
بر اساس نتایج این پژوهش و پژوهشهاي دیگر دربارهي پرورش خالقيت ميتوان
گفت که از طریق آموزش امکان رشد و گسترس انعطافپذیري و اصالت ذهني در
کودکان وجود دارد .در تبيين اثربخشي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر خالقيت
کودکان تيزهوش دبستاني با توجه به همپوشاني قسمتي از برنامهي آموزشي با آموزش
1. Parado
2. Vitae
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راهبردهاي فراشناخت ميتوان بيان کرد که راهبردهاي فراشناخت ،فرایندهاي عقالني و
ذهني دانشآموزان را پویا ميسازد و از آنجا که ابعادي از خالقيت مستقيماً متأثر از
فرایندهاي عقالني است ،تأیيد تأثير آموزشهاي فراشناخت بر عملکرد تحصيلي و خالقيت
دور از انتظار نيست (یونتاباي و پينگلي .)2017 ،هرچند توانایي تفکر خالق به نحو فطري
در انسان به ودیعه نهاده شده است؛ اما ظهور آن مستلزم پرورش این توانمندي است
(حسيني.)1939 ،
کانر ( )2007ادعا ميکند هنگامي که دانشآموزان مهارتهاي فراشناختي را در برخي
از زمينهها کسب ميکنند ،ميتوانند این مهارتها را در سایر زمينهها نيز استفاده کنند .اگر
مهارتهاي فراشناختي به دانشآموزان داده شود ميتوانند آنها را در زمينههاي مختلف به
کار ببرند و به پرورش خالقيت خود کمک کنند .در واقع به وسيلهي آموزش راهبردهاي
فراشناختي و آموزش شيوههاي تفکر سالم ،تمرکز بر مطالب و دوري از راههاي کليشهاي
براي حل مسأله ميتوان به رهایي از موانع و محدودیتهاي فکري ،فرهنگي -اجتماعي و
عادتهاي ذهني استحکام یافته به نوجوانان کمک کرد که در نتيجه به پرورش قوهي
خالقيت آنها ميانجامد .همچنين با توجه به اینکه خالقيت فرایندي است که پذیراي
تفکرات نو و بدیع است ،آموزش سهتایي غنيسازي رنزولي با فراهم کردن فضاي باز با
قابليت دسترسي به تنوع بيشمار اطالعات توانسته تفکرات و ایدههاي گذشته را به چالش
بکشد و دانشآموزان را به سمتي ببرد که حرفي نو و ایدهاي تازه براي ارائه کردن داشته
باشند (بنيهاشم و فرخي تيرانداز و مشهدي .)1999 ،از سویي ميتوان بيان کرد که معلم
ميتواند با ایجاد موقعيتهاي پویا و برانگيزانندهي یادگيري ،دانشآموزان را یاري کند تا
با توجه به عالئق و توانایيهاي خویش دست به تجربه و یادگيري بزنند و بدین ترتيب
زمينهي الزم براي ظهور خالقيت در آنها فراهم شود (باتاستيني2012 ،1؛ بارگارا.)2019 ،
بر اساس نظر آمابيل ( )2004هر آنچه فرد را واميدارد تا به مسأله و تکليف بيندیشد،
برخالقيت وي ميافزاید و هر چيزي که توجه فرد را از مسأله دور کند ،از خالقيتش
ميکاهد .با توجه به اینکه تحول جاري در امر آموزش و پرورش بر اهميت درگير ساختن
دانشآموزان در سؤالهاي پيدرپي بهعنوان جنبهي اصلي علوم پژوهشمحور تأکيد دارد

1. Batastini
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(استوجانوا ،)2010 ،1این برنامه توانسته با رعایت چنين اصلي دانشآموزان را به سمت
خالقيت هدایت کند .الزم است معلمان در بدو خدمت و حين خدمت در این زمينه
آموزش ببينند .زیرا معلمان تازهکار براي تربيت ذهنهاي کاوشگر و دانشآموزان
پژوهشمحور با چالشهاي بسياري روبرو هستند.
تورنس ( )2009معتقد است که همهي افراد کم و بيش ميتوانند خالق باشند و
پرورش توانمنديهاي فکري زیربناي خالقيت است .وقتي مطالب با روش درست براي
دانشآموزان توضيح داده شود و دانشآموزان بتوانند از مفهوم موردنظر دیدي روشن
داشته باشند امکان بروز خالقيت در آنها فراهم ميشود که برنامهي حاضر توانسته چنين
اصلي را رعایت کند و در نتيجه باعث افزایش خالقيت دانشآموزان شود .توانایي خالقيت
مانند توانایي حل مسأله بر دانش و اطالعات فرد در زمينهاي که به خالقيت دست ميزند،
وابسته است .یعني داشتن یک مخزن غني دانش در یک زمينه ،اساس خالقيت در آن زمينه
است (دایسون و همکاران )2017 ،که برنامهي فوق توانسته با رعایت چنين اصلي و با
آموزش به دانشآموزان به استفاده از خودارزیابي منظم و توضيح مفاهيم براي سایر
همکالسيهاي خود ،یادگيري از طریق یادگيري را مهم جلوه داده و باعث رشد تفکر
خالق دانشآموزان شده است.
در تبيين اثربخشي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر انعطافپذیري کودکان
تيزهوش دبستاني ميتوان گفت از آنجا که دانشآموزان در این برنامه در جوي آزاد و
فعال حقایق را کشف ميکنند ،لذا یادگيرندگان خالق شده ،از بند قوانين تحميلي و
سطحي آزاد ميشوند و همين استقالل در یادگيري سبب ميشود تا دانشآموزان انعطاف
در یادگيري داشته باشند ،به راحتي بتوانند باورها و انتظارات خود را بيان کنند که همين
سبب نگرش مثبت به یادگيري و همچنين انگيزهي پيشرفت در آنها خواهد شد .همانگونه
که رنزولي بيان کرده است انگيزش در این روش عمدتاً دروني است و به دليل هيجان و
لذتي که در زمان رسيدن به بينش به یادگيرنده دست ميدهد ،ایجاد ميشود .همچنين بعد
عاطفي این برنامه و آموزش باعث ایجاد جو رواني مثبت و مطلوب در جریان آموزش شده
و قدرت ابتکار ،بسط و سيالي کودکان را باالتر برده است (جانک و همکاران2017 ،؛
یونتاباي و پينگلي .)2017 ،محتواي برنامهي باعث شده که دانشآموزان با نگاهي تازه و
1. Stojanova
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بدیع به دنياي پيرامون خود بنگرند و از اندیشههاي یکطرفه و کليشهاي بپرهيزند و درحل
مسائل خود را به یک راهحل محدود نکنند ،بلکه راههاي متفاوتي را آزمایش و دقت خود
را نسبت بهجزئيات بيشتر کنند .این نتایج با پژوهش یيلدریمي )2010( 1همخوان و همسو
است.
در تبيين اثربخشي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر ابتکار کودکان تيزهوش
ميتوان بيان کرد ،برنامهي غنيسازي رنزولي موانع خالقيت و سکون فکري و
روانشناختي را از پيش پاي افراد برميدارد و حل مسائل را با روندي لذتبخش و
سرگرمکننده پيش ميبرد و همين مسأله باعث باال رفتن قدرت ابتکار کودکان ميشود
(رنزولي ،اسميت ،وایت و همکاران .)2001 ،همچنين این برنامهي آموزشي از طریق رسم
نقاشي با موضوعات غيرعادي ،تکميل قصههاي ناتمام توسط کودکان ،ارائهي اطالعات در
زمينهي چگونگي استفاده از اینترنت و هدایت دانشآموزان به سمت نگارش داستان
توانسته است نقش چشمگيري در افزایش ميزان ابتکار دانشآموزان داشته باشد .این برنامه
با پروراندن عوامل شخصيتي نظير استقالل در قضاوت ،برخورداري از انگيزهي پيشرفت،
ابتکار عمل و بردباري در برابر ابهامات که از جمله شرایط مهم در دستيابي به کشفيات
خالق هستند (سيلویا و همکاران )2003 ،توانسته است باعث افزایش قدرت ابتکار در
دانشآموزان شود .البته الزم به ذکر است که ممکن است وجود این ویژگيها موجب
برداشت منفي و تطابق مشکل فرد در محيط خانه ،مدرسه ،دانشگاه و سازمان شود .نظام
تربيتي خانواده و آموزش و پرورش معموالً الگوي پيروي از مدلهاي تعيين شده در
آموزش مفاهيم و مهارتها را توصيه و ترجيح ميدهد و از فرد انتظار دارد بر طبق باورها و
شيوههاي رایج در محيط رفتار نموده و فردي شبيه دیگران به بار آید .دریافت و باز پس
دادن استاندارد آنچه در قالب کتابهاي درسي و برنامههاي تربيتي تدوین شده مطلوب
اکثریت والدین ،مربيان ،مدیران و حتي کودکان است که کمال نيل به آن مترادف موفقيت
شمرده ميشود؛ اما با آموزش معلمان و اولياي مدارس و والدین و تالش در جهت تحول
نظام آموزشي ميتوان از چنين دیدگاهي جلوگيري کرد؛ بنابراین ،تحليل نتایج این
پژوهش و پژوهشهاي استرنبرگ ( ،)2007وانگ و وانگ ( ،)2017یيلدریمي (،)2010
فراهيني ،افروز و رسولزاده طباطبایي ( )1992و منطقي ( )1991نشان ميدهد چنانچه
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خالقيت با یک برنامهي منظم آموزش داده شود ،تغيير مثبتي در خالقيت و مؤلفههاي آن
ایجاد خواهد داشت.
همچنين جهت تبيين اثربخشي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر توانایي بسط در
کودکان که همسو با پژوهشهاي ذکریایي و همکاران ( ،)1937درستان و ميرزاخاني
( ،)1991بارگاوا ( ،)2019چنگ ( ،)2011چوئينگ و آنا ( )2010است ،ميتوان بيان کرد
با توجه به اینکه این روش آموزش با شيوهي سنتي آموزش کامالً متفاوت است و با تأکيد
بر روش فعال تدریس و دادن آزادي به دانشآموز به آنها فرصت ميدهد تا به جستجو و
کشف مسائل بپردازد و بدین ترتيب دانشآموز خود در فرآیند یادگيري دخيل ميشود و
انگيزههاي دروني و به دنبال آن امکان بروز خالقيت و بسط و سيالي در او افزایش ميیابد
(باتاستيني .)2012 ،این برنامه با غنيسازي دانشآموزان و آموزش به آنها در راستاي
چگونگي استفاده از منابع اطالعاتي توانسته دانشآموزان را به سمتي هدایت کند که
مفاهيم متنوعي را در پاسخ یک سؤال ارائه دهند و در پاسخگویي به جزئيات بيشتر از قبل
توجه کنند (شاهين .)2010 ،1یکي از دالیل اثربخش بودن برنامهي فوق بر توانایي بسط
آموختن به دانشآموزان در این باره است که چگونه از اشياء مستعمل و دورریختني
اطراف خود به طور مفيد و سازنده استفاده و در جهت ساخت اشياي جدید اقدام کنند.
همچنين این برنامه توانسته به اوليا و معلمان روشهایي را بياموزد که در برنامهریزي تربيتي
خود در جهت تقویت نيروهاي ذهني کودکان تالش کنند و عالوه بر تفکر همگرا به
پرورش تفکر واگرا بپردازند و فضا و امکانات فعاالنه و پویاتري را در منزل فراهم آورند و
از ایجاد شرایط منفعالنه پرهيز کنند.
در تبيين اثربخشي برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي بر توانایي سيالي ميتوان
اینگونه بيان کرد که این امر ناشي از پرداختن به سؤاالت باز پاسخ در برنامه است .طبق
نتایج این پژوهش و همانطور که قبالً اشاره شد ،ميتوان به دانشآموزان یاد داد که از
اندیشههاي یکجانبه دست بردارند و چندبعدي ،غيرسنتي و غيرمحافظهکارانه فکر کنند .به
مسائل از دیدگاههاي جدید و غيرمنتظره بنگرند و در حل مسائل درسي و غيردرسي خود
را به یک روش یا راهحل محدود نکنند .ميتوان به کودکان آموخت که ذهن خود را از
قيد سنتهاي خشک و دستو پاگير رها کنند و تفکر آزاد و خالق را جانشين کنند .در
1. Shaheen
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تبيين این موضوع ميتوان گفت که بهبود خالقيت تا حدود زیادي به تجارب کودک
بستگي دارد و برنامهي سهتایي غنيسازي رنزولي توانسته این سازماندهي را افزایش دهد و
با فراهم کردن فرصتي براي غني کردن محيط آموزشي کودکان تيزهوش ،خالقيت آنها
را افزایش دهد و سيالي ذهني را در آنها باال ببرد (ذکریایي و همکاران .)1937 ،همچنين با
توجه به اینکه سيالي مؤلفهاي است که باعث افزایش قدرت ذهن و سرعت عمل براي
توليد ایده در موقعيتهاي خاص ميشود ،صاحبنظراني مانند تورنس ( ،)2009کولوقلو و
آسوقلو ،)2010( 1رابينسون ( )2010معتقدند ظهور ایدههاي ابتکاري با ورزیده شدن ذهن
در ایجاد محيط مبتني بر مسأله ،به ميزان قابل توجهي موجب افزایش مهارتهاي تفکر
انتقادي در یادگيرندگان شود.
پژوهش حاضر با محدودیتهایي مانند عدم استفاده از آزمون پيگيري براي تعيين دقيق
وضعيت افراد در معرض مداخلههاي درازمدت ،محدودیت سني شرکتکنندگان ،متفاوت
بودن نظام تربيتي والدین و حجم کم نمونه همراه بود؛ بنابراین ،توصيه ميشود اثربخشي
طيف گستردهتر این برنامه در گروههاي مختلف کودکان و در فواصل سني مختلف
بررسي شود .از دیگر محدودیتهاي پژوهش حاضر این بود که به دليل جدید بودن
موضوع ،پيشينهي پژوهشهاي کمي بهویژه پژوهشهاي فارسي در راستاي برنامهي سهتایي
غنيسازي رنزولي محدود بود .همچنين از آنجا که این برنامه و آموزش آن زمانبر بود و
پژوهش در مدارس اجرا شد امکان افزیش تعداد جلسات آموزش وجود نداشت و بررسي
متغيرهاي وابسته بيشتر دشوار و خارج از حوصله دانشآموزان در زمان محدود بود.
در نهایت اینکه پژوهش حاضر به عنوان یکي از نخستين تالشها در زمينه مداخله و
افزایش خالقيت ،داراي محتواي کاربردي است .پيشنهاد ميشود برنامهریزان درسي در
طراحي برنامههاي درسي مقطع ابتدایي و معلمان در اجراي برنامهها از فعاليتهایي که
مستقيماً بر خالقيت کودکان تأثيرگذار است غافل نشوند .همچنين با توجه به اینکه پژوهش
محملي مناسب براي تقویت و گسترش روحيهي ابتکار ،نوآوري و خالقيت است ،معلم به
عنوان ایجادکنندهي شرایط و تسهيلکنندهي یادگيري دانشآموزان ميتواند از طریق
نوگرایي ،انعطافپذیري ،عدم تحميل دانشآموزان به حفظ و انباشت ذهني ،شوخطبعي،
پرهيز از راهبردها و روشهاي قالبي آموزش ،زمينهسازي براي ابراز وجود شاگردان و
1. Kuloglu & Asasoglu
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افزایش اعتماد به نفس در آنان ،تحریک حس کنجکاوي فراگيران و باالخره توأم ساختن
آموزش با پژوهش به آموزش خالق و پرورش خالقيت در کودکان و نوجوانان بپردازد.
بنابراین ،با ترکيب و تدارک مناسبي از ساختارهاي محيطي کالس ،آموزش و یادگيري و
ساختار شناختي و فکري ،عاطفي و اجتماعي دانشآموزان ميتوان موجبات رشد و
پرورش خالقيت و آفرینندگي شاگردان را فراهم ساخت .براي دستيابي به چنين هدفي از
سویي باید به آزاداندیشي ،سعهي صدر ،تفکر انتقادي ،تشویق پرسشها و ارائهي
راهحلهاي غيرمعمول ،یادگيري اکتشافي ،تحرک و پویایي و حساسيت به محرکهاي
محيطي ارزش داده شود و از سوي دیگر از اصرار بر همنوایي رفتارهاي سلطهجویانه،
تمسخر ،اهميت بيش از حد بر ارزشيابي و موفقيت در آن و تشویق به همگرایي پرهيز شود.
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