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زهوش يدکان تکو تيخالقبر  يرنزول يسازيغن یيتاسه يبرنامهي بخشاثر نييتعپژوهش حاضر هدف 

 يجامعه. گواه بودبا گروه  آزمونپس –آزمونشيبا طرح پ يشیآزمامهينروش پژوهش . بود يدبستان
 77منظور  نیبه ا. ندبود 1994-99 يليدر سال تحص اصفهانزهوش شهر يآموزان تدانش يتمامشامل  يآمار

تصادفي  طوربهانتخاب و  يارحلهچندم ياخوشه يتصادف يريگنمونهزهوش با روش يت آموزاندانشفر از ن
به  هاآنو مادران ( گواهنفر گروه  93نفر گروه آزمایش و  93) شدند گمارده گواه وآزمایش  گروه دوبه 
دو ساعته  يجلسه 12 يش طیگروه آزما کنندگانشرکت. پاسخ دادند يت عابديخالق ياالت پرسشنامهؤس
 گونهچيه گواه اما گروه ؛ندافت کردیرا در يرنزول يسازيغن يیتاسه يرنامهآموزش ب يگروه صورتبه

 و يريمتغتک انسیل کوواريتحل استفاده از روش با هاداده. افت نکردندینه درين زمیدر ا يآموزش
، ياليس، ابتکار) آن يهااسيمقو خرده تين نمرات خالقيانگيمنشان داد  جینتا. دل شيتحل يريچندمتغ
دست آمده بهج ینتابر اساس . است داشتهش یافزا يعنادارم طوربهش یدر گروه آزما( بسطو  يریپذانعطاف

 در کودکان تيش خالقیافزا موجب يرنزول يسازيغن یيتاسه يبرنامهکه  توان گفتپژوهش مين یا از
 . ده استش يزهوش دبستانيت

 دبستان، هوشزيت، تيخالق، يرنزول يسازيغن یيتاسه يبرنامه: يديکل گانواژ
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 مقدمه
و سازنده انسان است که در رشد و تکامل فرد و تمدن  ياساس يهايژگیاز و يکیخالقيت 

به حساب  يو هنر يعلم يدهاو دستاور هااختراع يربنایدارد و ز يثرؤنقش م يبشر
است که نقش  يانسان يژگیو نیتربرجسته تيخالقنظران معتقدند برخي صاحب. آیدمي

، 2ينگليپ و يونتبای؛ 2017، 1)دایسون و همکاران داشته است يبشر يهاشرفتيپدر  ياژهیو
رسالت یک ن یت کنند و ایرینده را مدیتا بتوانند آ شونديامروزه نوزادان متولد م(. 2017

که انسان عالوه  يدوران. کنيمآماده  يدوران چنين يرا برا تا آنهاي ماست بر عهده نيسنگ
جاد افکار نو به حل یشد و با اینديد بتواند خالقانه بیبا رييتغ ر حالط ديدر مح يبر زندگ

ش يمتالطم به پ ياین دریش را در ایخو يزندگ يکشت يهنرمندو با بپردازد  مشکالت
ت کودکان يش خالقیافزاپرورش و ، مهمن یدن به ايو رس يابیدست يهااز جمله راه .ببرد

 يهاپژوهش(. 2017، 9همکاران و ورجوسم؛ 1991، يمیو کر يجعفر، ياعظم) است
از آن خاص  يست که افرادين يت موهبتيخالق انددادهت نشان يخالق ينهيجام شده در زمان

توان با يچون م ؛ستين يو ارث يذات خالقيت صرفا یک ویژگين يهمچن. برخوردار باشند
؛ 2010، 4نگ و آنايچوئ) را در کودکان پرورش داد تفکر خالق، مناسب يهاوهيکاربرد ش

 يرا امرجامعه  هر يت برايخالق فرصت پرورش( 2009) 7تورنس(. 2017، 9وانگ و وانگ
آموزان ت دانشيپرورش خالقو  یيافته شکوفایتوسعه يامروزه در کشورها. دانديم ياتيح

 و ياسکاشنیو، نباگرايم) روديپرورش به شمار م و آموزش يهاهدفن یتراز مهم
شناسان و روان معاصر يايت در دنيت خالقيهما(. 2019، 3بارگاوا؛ 2017، 7واساواکاسو

. کرده است آن جلب پرورش يعوامل و چگونگ یيو شناسا يمتخصصان را به بررس
را مطرح  يط اجتماعیها و شراطيمح «خالق يهاتيموقع» د بريکأت با يتماعشناسان اجروان
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؛ 2002، 2فتاکر؛ 2009، 1يهنس) دارند يمتفاوت راتيثأت افراد تيکنند که بر خالقيم
آموزان دانش حاضر عصر در(. 2010، 9نسونيراب؛ 2017، 4همکاران و يکائ؛ 2004، 9ليآماب
حل  مناسب و يريگمينظور تصمبه مالزم است تا ز يانگبا تحوالت شگفت یيروایرو يبرا

د یبا آنها. ود بخشندبهبرا  هاي تفکر انتقادي و خالق خودمهارتجامعه  يدهيچيپ مشکالت
روشن . ش دهندیوجو را در خود افزاجست يهيو روحمسأله پژوهش و حل  يهامهارت

 ژهیبه و، ن بر دوش مراکز آموزشيسنگ يتيمسئول هان هدفیبه ا يابیدست ياست که برا
 و کافمن، ایلويس؛ 2011، يميرح و يديحم، يفاطم) رديگيپرورش قرار م و آموزش

 (. 2017، 7و همکاران جانک؛ 2003، 7رتزپ
م افراد ک ياست که در همه يعموم یيک توانای تيخالق ( معتقد است 2000کرافت )

 ياوهيش به هادهیپد دنید یيتوانا -1 :ر استیز يژگیو هشت يش وجود دارد و دارايو ب
 -9، تازه يهاتيموقع بهها ن آموختهیو انتقال ا يتجارب قبل آموختن از -2 ،نو

 ينو برا يهااده از روشاستف -4، آن يهاتیر تفکر و شکستن محدودد يریپذانعطاف
 يشناختو روان يفکر يندیفرا -7، ليا اصیمنحصر به فرد  يزيدن چیفرآ -9، حل مسائل

ا به یو  شهیاند، حلراه، دهیا، ک اثریتواند به شکل مي تيل خالقمحصو -7، است
ارزش  يتازه و دارا، عیبد، نو يادهیت پديمحصول خالق -3، کند گر بروزیهرصورت د

 .است
عامل  يکی: دو عامل استتأثير آن عمدتاً تحت است که پرورش اي هت مقوليخالق

قرار دارد  يکيعوامل ژنتتأثير شود و تحت يافراد مربوط م يفرد هايویژگيبه  که يدرون
ط و یشراها، مکان ازاست و مربوط  يگفرهن -يطيمحعواملکه  يرونيعامل ب يگریو د

، 10ن و گواليتک؛ 2010، 9چرفل؛ 2003، 3ينسکيسوس و يکاروسک)پذیرد تأثير ميها ابزار
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و با  يو فرهنگ يطيت از عوامل محيخالق يریرپذيثأبا توجه به ت(. 2011، 1چنگ؛ 2010
 يريگم با بهرهيانتويما م ،است يو فرهنگ يت اکتسابيالک فعیز ينکه آموزش نیت به ایعنا

 مياقدام کن تيو خالق ينندگیبه پرورش قدرت آفر يمناسب آموزش يو ابزارهاها از روش
و  يديحم، يفاطم؛ 2009، تورنس؛ 1937، نادريو  نراقي، شریعتمداري، سيفیيایذکر)

در ویژه به، آن رشدضرورت شواهدي مبني بر امکان افزایش خالقيت و (. 2011، يميرح
( 2017، همکاران و جانک؛ 2003 ،2007، استرنبرگ؛ 2009، 2ويو و لين) شزهويتکودکان 

 يرهايمتغ، يشناخت عوامل از يامجموعه، نظرانصاحباز  يبرخ يدهيقبه عوجود دارد. 
، نايکاساک؛ 1939، ينيحس) گذاردمي تاثيرت يبر خالقت ينسر جيمتغ و يتيشخص، يطيمح

 (. 2010، 9دیویدوویچ و ماليگرام
از جمله  يادیز يهاروش از امروزه، تيت خالقيتوجه به اهم بابنا بر آنچه گفته شد و 

(، 1934، يرهاشميم و يفیشر، يگنج) يبارش مغز(، 1990، يالبرز) يرونيزش بيانگ
 و يجعفر، ياعظم) يزندگ يهامهارتآموزش (، 1937، يمقام) محورلهأآموزش مس

، 2010) هوش موفق استرنبرگ(، 1937، و همکاران یيایذکر) یيگوقصه(، 1991، يمیکر
 یيهااز برنامه يکی. است طه استفاده شدهين حیکودکان در ا کردن جهت توانمند(، 2009
 يرنزول يسازيغنیي تاسه يبرنامه، کرد ارزیابي تيخالقبر  آن را يتوان اثربخشيکه م
 ن مدل دریترجین و رایترمشهور( 1977) دبستان در يرنزول يسازيغني برنامه. است

شده  گرفته کار به یين ابتداآموزادانش برايزهوش است که يان تآموزدانش یيراهنما
اما از نظر  ،يتوالش ميکم و ب يسه مرحله الگو شاملن یا(. 2009، يس و رنزولیر) است

  به شرح زیر است: متفاوت يفيک
قرار دادن ، يعموم ياکتشاف يهاتيفعال لاوي مرحلههدف اصلي : اول يمرحله

، اشخاص، هايرگرمس، دادهایرو، مقررات، هاآموزان در معرض انواع موضوعدانش
و ها لميف شینما، يسخنران رحله ازن میدر ا. ها استمورد عالقه و شغل يهانهيزم، هامکان

بالقوه  آموزانحله دانشن مریان ایدر پا. شوديد استفاده میو اسال يوئیدیو يهانوار
 کننديدا ميپ ،است يک پروژه پژوهشیسه که  يمرحله يرا برا یيهادهیا، زهوشيت
 (. a 1973، b1973، تيو اسم يرنزول)
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 جادیا، يگروه يآموزش يهاتيفعال يعنیدوم ي مرحله اصليهدف : دوم يمرحله
 يسازيغن يهاتيفعال. است يدرون احساس تفکر و يندهایفرآ از يعيوس يرشد در دامنه

براي  .است زهوش مربوطيآموزان تمستقل دانش يهابه پروژه يخاص طور به ،ن مرحلهیا
، يزات علميربرد تجها کایشنامه یک نماینوشتن متن  يبرا یياهکيآموزش تکن مثال

 اد ویز يشخودارز يهاخوب و احساسهاي رهپندال خوديآموزان در تشککمک به دانش
، 1سیوید) سودمند يفرد بين و ياجتماع يهاارزشآوردن در به دست کمک به آنها

a2009 ،b2009 .)است ر مورد توجهیز يهاآموزش مهارتدوم ي مرحلهدر  يکل طوربه: 
 تفکرهاي مهارت، يسازمانهاي مهارت، ليتحل و هیتجز يهامهارت) يشناخت آموزش

بين هاي مهارت، يفرددرونهاي مهارت) يعاطف آموزش؛ (تيخالقهاي مهارت، يقادانت
 گوش) اد گرفتید یچگونه با يريادگیآموزش ؛ (مهم يدادهایکردن با رو برخورد، يفرد

 (. کردن ادراک، کردن مشاهده، دادن
کند که يم يريگين را پیخودگز يمسألهک یز آمون مرحله دانشیدر ا: سوم يمرحله

دکنندگان يعنوان تولد بهیآموزان بادانش. شوديجر مع منیک فرآورده بدیتاً به ینها
 (.1979، 2و وارد يرنزول) کنندهعنوان مصرفنه فقط به ،ت کننديمعلومات و هنر فعال

هاي آموزش شده و يغن يريادگیتجارب  يولرنز يسازيغن یيتاسهي برنامه
ها استعداد رشد -1: دکنيفراهم م زیر هدف ق سهیکودکان از طر همه ياستاندارد را برا

شرفته يدر سطح پ يسازيغن از تجارب ياگسترده فيطي ارائه -2، کودکاني در همه
بر اساس نقاط قوت  افراد يشرفته برايپ يريگيفرصت پ يارائه -9آموزان و تمام دانش يبرا
ق یطرآموزان از همه دانش يسازيغنبر  يرنزول يسازيغن یيتاسهمدل . منافع خود و

بخش و لذت يريادگیتجارب  ن مدل ازیا. تعامل تمرکز دارد از یيسطوح باال
 يانيحات بيترج وي ريادگیهاي سبک، آموزانمنافع دانش يهیکه بر پا زيبرانگچالش
، و همکاران يرنزول؛ 1979 ،تيو اسم يرنزول) کندياستفاده م، آموزان قرار دارددانش
ر یاره موارد زدرباي هنيزم يهاو تست هاپژوهشسال در  20ش از يب مدل ياثربخش(. 2001

 (: 1931، تيس و اسمیر، يرنزول؛ 2009، سیو ر يرنزول) است بررسي شده
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آموزان و دانش، معلمان، رانیمانند مد يديکل يهال در گروهمد ياثربخش -الف
 هايپژوهش -ت، آموزانت دانشيخالق يورمربوط به بهره هايپژوهش -ب ن؛یالدو

ا بافراد مختلف  يهاالگو در گروهاستفاده از  -ث ؛يو اجتماع يفرد يمربوط به توسعه
 الگوي استفاده از( ح ؛آموزاندانش يخودکارآمد يش دربارهپژوه( ج ؛ژهیو يازهاين

 سبک مربوط به هايپژوهش( خ ؛برنامهک چارچوب یعنوان به يرنزول يسازيغن یيتاسه
از جمله  گرانيتوسط پژوهش يطول هايپژوهش( د ؛فشرده يدرسي و برنامه يريادگی

 و سیر ( و2002) 4ستربگیو(، 1999) 9دلکورت(، 1991) 2رنزب(، 2001) 1کیامر
 9الکن يهمچن. انددهکر تأیيدرا  يرنزول يسازيغني برنامه ياثربخش( 1200) همکاران

 يهادر برنامه يرنزول يآموزشي هبرناماز  عنوان استفاده پژوهش خود تحتدر (، 2007)
درس  يهاکالس آموزان درنفر از دانش 200 يکه برادرس  يهاکالس و يسازيغن

 درصد 90باً یتقر داد که نشان، شد استفاده يسازيغن يهاکالس و يآموزش عموم
 يولرنزآموزش ي برنامهبا استفاده از کامل کردن محصوالت  يبرا یيهادهیآموزان ادانش

 ادیز يليا خیکامل  طوربه يآموزان از استفاده از آموزش رنزولدرصد دانش 30داشتند و 
 يسرسرا يسازيغنتحت عنوان مدل  يپژوهش زين (2009) 7همکاران و سیر. لذت بردند

بود  نفر انجام شده 1900 يرو وهش که برن پژیج اینتا. مدرسه در خواندن انجام دادند
 يسازيغن یيتاسهبر مدل  يمبتن يسازيغني برنامهک یکه در  يانآموزنشان داد دانش

خواندن و درک مطلب  در روان يباالتر ينمره گواهروه نسبت به گ کرده بودندشرکت 
نسبت به  يزش باالتريانگ گواهآموزان نسبت به گروه ن دانشین اينچهم. اندکرده کسب

پرورش و  از آموزشيه نبا توجه بنيز ام شده و انج هايپژوهش با توجه به .خواندن داشتند
 ياصل مساله، يکاربرد يهاآموزان و کمبود پژوهشت دانشيبه پرورش خالق کشور

کودکان  تيخالق بر يرنزول يسازيغنیي تاسهي برنامها یآن است که یپژوهش حاضر ا
 ؟ داردتأثير  يزهوش دبستانيت
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 پژوهش روش
آزمون با گروه گواه پس -آزمونشيبا طرح پي بود که آزمایشحاضر نيمهروش پژوهش 

و  ر مستقليعنوان متغبه يرنزول يسازيغن یيتاسهي برنامهن پژوهش یدر ا. شد اجرا
 . ر وابسته در نظر گرفته شدين متغعنوابه تيخالق

در  اصفهان زهوش شهريتابتدایي آموزان دانش تماميپژوهش شامل  يآمار يامعهج
با روش  زهوشيتآموز دانش 77 ند که از بين آنها تعدادودب 1994-99 يليسال تحص

در  آموزاندانشانتخاب شدند.  صورت تصادفياي بهاي چندمرحلهگيري خوشهنمونه
به  120باالتر از  هوشبهرکه در آزمون هوش وکسلر  بودند یيچهارم تا ششم ابتداهاي پایه

 سال بود.  12ا ت 10کنندگان بين سن شرکت. دست آوردند
داشتن ، یيچهارم تا ششم ابتدا هايتحصيل در پایه، سال 12تا  10 يسني ودهمحد

ت خود یرضا، يحرکت -يو حس يپزشکنداشتن اختالل روان، و باالتر 120 يهوش يبهره
ن پژوهش یورود به اهاي مالک ،يآموزش ين جهت حضور در دورهیو والدآموز دانش
 يدر برنامه توانستندينم کنندگانشرکتک از موارد فوق یتن هر اشو در صورت ند بودند

 . شرکت کنند يآموزش
  و پرسشنامه خالقيت عابدي بود. مقياس هوشي وکسلر چهار شامل پژوهش هايابزار

اس هوش وکسلر کودکان يمق يدامها این آزمون هوشي: هوش وکسلر چهار اسيمق
کان وکسلر کود ياس هوشيش مقیراین ويچهارم، وکسلر ياس هوشيمق واقع در. است

 شوديبهر محاسبه منوع هوش پنج ن آزمونیدر ا. است منتشر شده 2009 است که در سال
سرعت پردازش و ، فعال يحافظه، يدالل ادراکاست، يدرک مطلب کالم: که عبارتند از

و انطباق ، و همکاران ترجمه يتوسط عابد 1937ن آزمون در سال یا. بهر کلهوش
تا  79/0ن يکرونباخ بيق آلفایاز طرها آزمونخرده یيایب پایضرا ه است.شد يابیهنجار

 آزمون از یيروا. است گزارش شده 91/0تا  77/0ن يف بينصق روش تیو از طر 94/0
ون در سطح یر آزمون هوشي وکودکان وکسلر مقياس هوشي همزمان با  يق اجرایطر

 (.1990، يو عابد يعيبر، يصادق) گزارش شده است يمطلوب
کرونباخ  يب آلفایروش ضر از آزمونن یا یياین پاييپژوهش حاضر جهت تع در
، بهر سرعت پردازشهوش يهااسيمقخرده يکرونباخ برا يب آلفایضر. شد استفاده

و فعال  يبهر حافظههوش، يبهر استدالل ادراکهوش، يدرک مطلب کالمبهر هوش
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جهت . به دست آمد 77/0و 30/0، 31/0، 79/0، 43/0ر با ب برابيکل به ترت بهرهوش
ب یضرا يدامنه. دیکل محاسبه گرد يبا نمرهها اسيمقخرده يز همبستگين یيروا يبررس

با ( P<09/0) معنادار يهمبستگها اسيمقخرده يبه دست آمد و تمام 34/0تا  99/0ن يب
به آنها ورود  وکودکان  هوشبهر نييتع برايآزمون  نیا ازداشتند. کل آزمون ي نمره

 . استفاده شد يآموزش يبرنامه
 يت عابديجش خالقت از آزمون سنيخالق به منظور: يت عابديخالق پرسشنامه

ت و در سال يه تورنس درباره خالقیت بر اساس نظريسنجش خالق يپرسشنامه. استفاده شد
دنظر ین بار تجدیمه چندپرسشنان یا. است در تهران ساخته شده يعابد يلهيوس به 1979
شده ن یتدو يعابد يلهيوس بها يفرنيکال آن در دانشگاه يالؤس 70ت فرم یاو در نهشده 
ست که ب و ج ا، الف ينهیگز 9 يهر ماده دارا. ماده است 70 داراين پرسشنامه یا. است

 نمره يهدامن. شده است ليتشک بسط و يریپذانعطاف، الييس، آزمون ابتکاراز چهار خرده
تا  29، ياليبه س 22تا  1 يهاالؤس. خواهد بود 130و  70ن يب کنندهشرکتت هر يکل خالق

در ها ن نمرهیا. مربوط است يریپذانعطافبه  70تا  90به ابتکار و 49تا  94، به بسط 99
ت يقخال نشانگررد يبگ يسشنامه نمره باالترن پریهرچه فرد در ا. شونديجمع م گروه چهار

آموزان مدارس دانشبا روش بازآزمایي روي  يعابد تيخالق آزمون یيایپا. ستشتر ايب
ب یضر :آمدب به دست ين ترتیدر چهار بخش آزمون به ا 1979تهران در سال  یيراهنما

(. 1972، يعابد) 30/0و بسط  34/0 يریپذانعطاف، 32/0 ابتکار، 39/0 ياليبخش س یيایپا
، ياليس يهاآزمونخرده يکرونباخ برا يآلفا با استفاده از يدرون يب همسانیضر

به  77/0و 71/0، 77/0، 79/0ب يآموز به ترتدانش 2270 يوابتکار و بسط ر، يریپذانعطاف
ت يپرسشنامه خالق یيایپا نييدر پژوهش حاضر جهت تع(. 1972، يعابد) دست آمد

 يکرونباخ برا يلفاب آیضر. کرونباخ استفاده شد يب آلفایاز روش ضر يعابد
ب برابر يترتت به يکل خالق اسيمق بسط و، يریپذانعطاف، ياليس، ابتکار يهااسيمقخرده

 يز همبستگين یيروا يجهت بررس. به دست آمد 79/0و  34/0، 97/0، 71/0، 79/0با 
تا  92/0ن يب يب همبستگیضراي دامنه. شدمحاسبه  اسيکل مقي ها با نمرهاسيمقخرده

کل  يبا نمره( P<09/0) يمعنادار يهمبستگ هااسيمقخرده يدست آمد و تمامه ب 77/0
  داشتند. پرسشنامه 
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. بود يرنزول يهینظراساس ر بر پژوهش حاضدر  مداخله يبرنامه: مداخله يبرنامه
 ين مدل برایترجین و رایمشهورتر( 1977) در دبستان يرنزول يسازيغن يبرنامه
 (. 2009، يس و رنزولیر)زهوش است يآموزان تدانش

ناسب با فرهنگ و مت ي رنزولي،پژوهش و با توجه به برنامهاهداف  يدر راستا
از متخصصان  نفرپنج . شد يطراحاي مداخلهي هبرنامیک کشورمان  يآموزش يارهايمع
 جلسات. کردند تأیيدآن را  یيبرنامه را مطالعه و روا ویژهي آموزش و پرورش طهيح
 آنهاکه شرح  دارائه شمدرسه  در يگروه صورتبهدوساعته  يجلسه 12در قالب  وزشيآم

 . است آمده در جدول

 يرنزول يسازيغن ييتاسهشرح جلسات برنامه . 1جدول 
 محتوا جلسه
 سازي رنزوليتایي غنيي سهي برنامهآزمون، توضيح دربارهپيش اجرايآموزان با یکدیگر، آشنایي دانش اول
 ي(پژوهشها، مراکز ها، رصدخانهها، تمام موزههاي اکتشافي عمومي )معرفي تمام کتابخانهفعاليت دوم

 سوم
هاي مرتبط آموزان و آموزش پيدا کردن مطالب مورد نياز از سایتاینترنت به دانش استفاده از آموزش

 ي رشدمانند شبکه

 چهارم
هاي الزم جهت نگارش متون ادبي و پيدا کردن تکنيکي آموزش استفاده از اینترنت و آموزش ادامه

 هاي اینترنتيي آن از سایتمطلب مرتبط درباره

 پنجم
و کمک به آنان در هاي خودارزشي و احساس مثبتهاي آموزان در تشکيل خودپندارهکمک به دانش

تقویت مثبت، هاي )تقویت باورها و ارزش فردي سودمندهاي اجتماعي و بين ست آوردن ارزشدبه
 احساسات مثبت و مدیریت احساسات منفي(

 ششم
پرورش یادگيري مستقل )تقویت مدیریت زمان، تقویت راهکارهاي شناختي )راهکارهاي تمرکز ، 

 فضایي، تقویت حل مسأله( -هاي بينایيراهکارهاي بازیابي حافظه، تقویت مهارت
 هاي تفکر انتقادي(هاي سازماني، مهارتتهاي تجزیه و تحليل، مهارهارتآموزش شناختي )م هفتم
 فردي، برخورد کردن با رویدادهاي مهم(هاي بين هارتم فردي، هاي درونهارتم آموزش عاطفي ) هشتم

 نهم
برداري و دادن آموزش یادگيري چگونه یاد گرفتن )گوش دادن، مشاهده کردن، ادراک کردن، یادداشت

 ندن و مطالعه کردن، پرورش فراشناخت(هاي درس خواطرح کلي، آموزش شيوه

 دهم
هاي ، مهارت9هاي تيپ هاي پژوهش پيشرفته و مرجع )آماده شدن براي بررسيپروراندن شيوه

 اي( و پروراندن ارتباط نوشتاري، شفاهي و دیداريکتابخانه

 یازدهم
ا استفاده از آموزان براي نگارش یک داستان کوتاه در مورد یک موضوع دلخواه بکمک به دانش

 امکانات و استفاده از کتابخانه و اینترنت
 آزمونپس اجرايآموزان، هاي آموزش داده شده، تشکر از مشارکت دانشمرور برنامه دوازدهم



 1325 تابستان، 22، شمارة ششمیي، سال فصلنامة افراد استثنا 111

 هاگروه يمختلف در مورد اندازه يهاهيبا توجه به توص: هاداده آوريجمع روش
زش یاز ر يريگشيمنظور پبه پژوهشن یدر ا(، 2007، 1، مانيو و موریسونکوهن)

، يرنزول يسازيغن یيتاسه يبرنامه يان اجرایر مزاحم در جريعنوان متغبه کنندگانشرکت
ن صورت یبد. نفر در نظر گرفته شد 93ک یهر  گواهش و یآزما يهاگروه يحجم نمونه

 ينواحن يسپس از ب .ميرفت اصفهاناداره کل آموزش و پرورش شهر  که در ابتدا به سراغ
را  یيابتدا يمدرسه 4 يم و سپس از آن نواحیانتخاب کرد يرا تصادف 2ه يناح اصفهانشهر 

ن ین ايب سپس از .(مدرسه پسرانه 2 -مدرسه دخترانه 2) میانتخاب کرد يتصادفطور به
 يک کالس را تصادفی یيپنجم و ششم ابتدا ،مقطع چهارم 9جنس از  مدارس در هر

 يجهيمتناسب با نت آموزان اجرا شد.روي دانش وکسلرهوشي ون آزم سپس. میانتخاب کرد
ط ورود ینفر از دختران شرا 49نفر از پسران و  40ورود  هاير مالکیوکسلر و ساآزمون 

 ياز ادامه ينفر از گروه پسران به علت عدم همکار 2سپس در ادامه . را داشتندبه پژوهش 
 تاًیکنار گذاشته شدند و نها يتصادف صورتهبز ينفر از دختران ن 7پژوهش حذف شدند و 

و تعداد  گرفتند جاي  گواه ش ویگروه آزمادو در  يتصادف صورتبهپسران و دختران 
کار ي هدر ادام. افتیکاهش ( گواهنفر گروه  93و  شیآزما نفر گروه 93) نفر 77افراد به 

ون گرفته شد و سپس آزمشيپ به عنوان يت عابديخالق آزمونهر دو گروه از مادران 
و  يشناسروان يتوسط دکتر يرنزولسازي يغن یيتاسه يش آموزش برنامهیگروه آزما

و را دریافت کردند دوساعته  يهفتگ به مدت دوازده جلسهي یآموزش کودکان استثنا
ادران هر دو گروه مروي  او پس از آن مجدد ندافت نکردیرا در يآموزش چيه گواهگروه 

 . شد اجراآزمون پس

 های پژوهشیافته
آورده شده است.  2آزمایش و گواه در جدول شناختي براي دو گروه هاي جمعيتیافته

ي آموزان از نظر فراواني یکسان بود. از نظر پایهدهد که جنسيت دانشنتایج نشان مي
در گروه آزمایش و گواه پایه ششم بود. ميزان تحصيلي باالترین ميزان درصد فراواني 

 ي سني تقریباً برابر بودند. آموزان از نظر دامنهراواني دانشف

                                                           
1. Cohen, Manion, & Morrison 
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 گواهش و يدر دو گروه آزما يشناختتيجمعهاي افتهي .2جدول 

 يشناختتير جمعيمتغ
 گواه شیآزما

 درصد يفراوان درصد يفراوان

 تيجنس
 90 19 90 19 پسران

 90 19 90 19 دختران
 100 93 100 93 جمع

 يليتحص يهیپا

 99/23 11 99/91 12 چهارم
 21/94 19 99/91 12 پنجم
 34/97 14 34/97 14 ششم
 100 93 100 93 جمع

 سن

 99/23 11 99/91 12 ساله 10
 34/97 14 21/94 19 ساله 11
 21/94 19 34/97 19 ساله 12

 100 93 100 93 جمع

اسميرنوف  -موگروفي آزمون کلفراواني، ميانگين، انحراف معيار و نتيجه 9جدول 
آزمون و هاي آن در دو گروه آزمایش و گواه را در پيشبراي متغير خالقيت و مؤلفه

اسميرنوف در همه متغيرهاي  -دهد. ه نتایج آزمون کلموگروفآزمون نشان ميپس
هاي شود ميانگينچنانچه در جدول مشاهده مي(. همچنين P<09/0پژوهش طبيعي است )

آزمون برابر ي پيشهاي آن در مرحلهگواه در خالقيت کلي و مؤلفهدو گروه آزمایش و 
ي آموزشي ميانگين گروه آزمایشي در خالقيت کلي و اما پس از اجراي مداخله ؛است
 هاي آن افزایش یافته است. مؤلفه

ر يمتغ يرنوف براياسم -کلموگروف آزمون يجهيار و نتيانحراف مع، نيانگيم، يفراوان .3جدول 
 آزمونآزمون و پسشيدر پ گواهش و يآن در دو گروه آزماهاي لفهؤت و ميخالق

 گروه ريمتغ

 آزمونپس آزمونشيپ

وان
فرا

 ي

يم
نگ

ا
 مع ني
ف

حرا
ان

 اري

Z
 

P
وان 

فرا
 ي

يم
نگ
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 مع ني
ف

حرا
ان

 اري

Z
 

P
 

ت يخالق
 يکل
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9
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0
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93 
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94 
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3
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7

/0 
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از آزمون ر، يا خیمعنادار است  يرات حاصل شده از نظر آمارييتغتعيين اینکه  يبرا
ش از آزمون يان ذکر است که پیشا. ره استفاده شديره و چندمتغيمتغکتانس یل کوواريتحل

 انسیوار يو همگن( P ،73/2=F>09/0) ونيرگرس يره همگنيمتغکتانس یکووار
(09/0<P ،770/1=F )استفاده از امکان که جه نشان داديگرفت و نت رقرا يمورد بررس 

  وجود دارد.ره يمتغکتانس یآزمون کوار
ي کل خالقيت در گروه متغيره براي نمرهنتایج آزمون تحليل کواریانس تک 4جدول 

عنوان متغير ون بهآزمدهد که با در نظر گرفتن نمرات پيشآزمایش و گواه را نشان مي
ي کل خالقيت باعث تفاوت سازي رنزولي بر نمرهتایي غنيهمپراش، آموزش برنامه سه

بوده است.  79/0(. ميزان تأثير P<001/0معنادار بين دو گروه آزمایش و گواه شده است )
( بيشتر از گروه 994/94آزمون خالقيت کلي در گروه آزمایش )ميانگين تصحيح شده پس

 ( است. 793/91گواه )

 گواهش و يت در گروه آزمايکل خالق يره نمرهيمتغکيانس يل کواريتحل يج آزمون آمارينتا .4جدول 
 ب اتایضر يمعنادار Fنسبت  ن مربعاتيانگيم يدرجه آزاد مجموع مربعات راتييمنبع تغ

 749/0 001/0 177/199 727/799 1 727/799 آزمونشيپ
 900/0 001/0 071/770 330/199 1 330/199 گروه
 - - - 990/0 79 299/72 خطا

 - - - - 77 000/214391 مجموع

 يت از نظر آماريخالق يهالفهؤرات حاصل شده در مييتغ به منظور تعيين اینکه آیا
ابتدا . ره استفاده شديمتغکتره و يانس چندمتغیل کووارياز آزمون تحل ،ريا خیمعنادار است 

انس از آزمون ام باکس یانس و کوواریس واریماتر يهمگن مفروضه يبه منظور بررس
، P>09/0) ستيدار نامعن 729/9ج نشان داد آزمون ام باکس یاستفاده شد که نتا

999/0=F .)يرهايانس متغیانس و کوواریس واریکرد که ماتر يريگجهيتوان نتمي نیبنابرا 
را نشان  رهيانس چندمتغین کواراستفاده از آزمو وابسته در دو گروه برابر است که امکان

 . دهدمي
آمده است. بر  9هاي چهارگانه تحليل کواریانس چندمتغيره در جدول نتایج آزمون

کم در یکي از چهار مؤلفه خالقيت گروه آزمایش و گواه دست 9اساس نتایج جدول 
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ل (. به منظور پي بردن به این تفاوت از آزمون تحليP<01/0تفاوت معنادار دارند )
 آمده است.  7کواریانس استفاده که نتایج آن در جدول 

 تيخالقهاي لفهؤم يره برايانس چندمتغيل کواريج تحلينتا .5جدول 

 معناداري Fنسبت خطا يدرجه آزاد هيفرض يدرجه آزاد مقدار نوع آزمون
ب یضر

 اتا
 790/0 001/0 942/97 77 4 790/0 يالياثر پ

 790/0 001/0 942/97 77 4 910/0 ویلکز المبدا
 790/0 001/0 942/97 77 4 229/2 نگياثر هوتل

 790/0 001/0 942/97 77 4 229/2 يشه روین ریتربزرگ

 تيخالقهاي لفهؤم يانس برايل کواريج تحلينتا .6جدول 
منبع 

 راتييتغ
 راتييمنبع تغ

مجموع 
 مربعات

درجه 
 يآزاد

ن يانگيم
 مربعات

نسبت 
F 

 يمعنادار
ب یضر

 اتا

 گروه

 979/0 001/0 370/99 219/3 1 219/3 ياليس
 299/0 001/0 794/29 291/10 1 291/10 ابتکار
 900/0 001/0 090/90 739/7 1 739/7 بسط

 929/0 001/0 939/94 499/3 1 499/3 يریپذانعطاف

ر يبه عنوان متغآزمون پيش يهاکه با در نظر گرفتن نمره نشان داد 7ج جدول ینتا
ن دو گروه يب يباعث تفاوت معنادار ياليبر س يرنزول يسازيغن یيتاسهي امهبرن، همپراش

 ح شدهيتصح نيانگيم. است بوده 97/0تأثير زان يم(. P<09/0) شده است گواهش و یآزما
ن يهمچن. است( 772/3) گواهشتر از گروه يب( 429/9) شیدر گروه آزما ياليآزمون سسپ

 يسازيغن یيتاسه يبرنامه، ر همپراشيبه عنوان متغآزمون پيش يهابا در نظر گرفتن نمره
 در آزمون شده است گواهش و ین دو گروه آزمايب يبر ابتکار باعث تفاوت معنادار يرنزول

(09/0>P .)ابتکار در گروه آزمون پسح شده ين تصحيانگيم. بوده است 29/0تأثير زان يم
با در نظر گرفتن ، نیافزون بر ا. است( 277/4) گواهشتر از گروه يب( 014/9) شیآزما
 يرنزول يسازيغن یيتاسهي برنامه يمداخله، ر همپراشيبه عنوان متغآزمون پيش يهانمره

 در آزمون شده است گواهش و ین دو گروه آزمايب يبر بسط باعث تفاوت معنادار
(09/0>P .)بسط در گروه زمون آپسح شده ين تصحيانگيم. بوده است 90/0تأثير زان يم

ت با در نظر گرفتن یدر نها. است( 139/99) گواهشتر از گروه يب( 739/99) شیآزما
بر  يرنزول يساز يغن یيتاسهي برنامه، ر همپراشيبه عنوان متغآزمون پيش يهانمره
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 آزمون شده است در گواهش و یگروه آزمان دو يب يباعث تفاوت معنادار يریپذانعطاف
(09/0>P .)يریپذانعطافآزمون پسح شده ين تصحيانگيم. بوده است 99/0تأثير زان يم 

این نتایج نشانگر این است . است( 90/9) گواهشتر از گروه يب( 177/7) شیدر گروه آزما
 يریپذانعطاف متغيرهاي سيالي، ابتکار، بسط و بر يرنزول يسازيغن یيتاسهي برنامهکه 

 . دار داردامثبت و معنأثير ت يزهوش دبستانيکودکان ت

 گیریو نتیجه بحث
ت با يعنصر خالق. ر استيت خطيمسئولیک  يپرتالطم زندگ ريمس در آموزاندانش تیهدا

 و فعال، ایپو را انسان که ذهن است يست و تفکر خالق عاملن ايعج يتحول و دگرگون
 و بمناس يمستلزم بسترساز ،تيقخال مانند يفرد از موهبت يمندبهره. دارديم نگه زنده
 (. 2017، و همکاران سونیدا) کر استتفهاي مهارت ين مداوم و اصولیتمر

 تيخالقبر  يرنزول يسازيغن یيتاسهي برنامه ياثربخش تعيينپژوهش حاضر با هدف 
ي برنامهپژوهش نشان داد که آموزش  نتایج. انجام گرفت يزهوش دبستانيکودکان ت

ن ينچهم. بوده استمؤثر ش یگروه آزما تيش خالقیافزا بر يرنزول يازسيغن یيتاسه
ت شامل يخالقهاي لفهؤبر م يرنزول يسازيغني برنامهبودن مؤثر ج پژوهش حاضر ینتا

موضوع  قاًدقي که هرچند پژوهشي. را نشان داد يریپذانعطافبسط و ، ياليس، ابتکار
(، 2011) چنگ هاي؛ اما پژوهشنشدیافت  اشدب قرار داده بررسي مورد را پژوهش حاضر

 و وانگ گوان(، 2010) 2تیو(، 2001) سیو ري رنزول(، 9200) ويلووين(، 2200) 1پارادو
(، 1991) يمنطق و( 2019) ابارگاو(، 2017) ساواکاسووا و ياسکاشنیو، رانباگيم(، 2017)

 يالبرز ( و1991) يمیو کر يجعفر، ياعظم(، 1934) يرهاشميو م يفیشر پاشا، يگنج
 .کودکان باال بردرا در ت يزان خالقيم تواننشان دادند که با آموزش مي( 1990)

 توانمي تيپرورش خالق يگر دربارهید هايپژوهشو  پژوهشن یج ایاساس نتا بر
در  يو اصالت ذهن يریپذانعطافامکان رشد و گسترس  آموزش از طریق گفت که
ت يخالق بر يرنزول يسازيغن یيتاسهي برنامه ياثربخش نييدر تب. وجود داردکودکان 
با آموزش  يآموزشي برنامهاز  يقسمت يهمپوشان به توجه با يدبستان زهوشيت کودکان
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و  يعقالن يندهایفرا، فراشناخت يکه راهبردها کردان يبتوان مي فراشناخت يراهبردها
 ثر ازأماً متيتقت مسياز خالق يه ابعادسازد و از آنجا کيا میرا پو آموزاندانش يذهن
ت يو خالق يليرد تحصکفراشناخت بر عملهاي آموزشتأثير  تأیيد، است يعقالن يندهایفرا

 يفطر خالق به نحو تفکر يیتوانا هرچند(. 2017، ينگليو پ يونتابای) ستيدور از انتظار ن
 است این توانمنديش م پرورآن مستلز اما ظهور ؛شده است عه نهادهیدر انسان به ود

 (. 1939، ينيحس)
 يرا در برخ يفراشناخت يهاآموزان مهارتدانش که يکند هنگاميادعا م( 2007) کانر

اگر  .ز استفاده کننديها ننهيزم ریسا درها را ن مهارتیتوانند ايم ،کننديها کسب منهياز زم
 مختلف به يهانهيزم ها را درند آنتوانيآموزان داده شود مدانش به يفراشناخت يهامهارت

هاي آموزش راهبرد يلهيوس بهواقع  در .کمک کنند ت خوديپرورش خالق به وببرند  کار
 ياشهيکل يهاراه از يدور و مطالب تمرکز بر، سالم تفکر يهاوهيآموزش ش و يفراشناخت

و  ياجتماع -يفرهنگ، يفکر يهاتیاز موانع و محدود یيرهاتوان به يممسأله  حل يبرا
 يجه به پرورش قوهينت در نوجوانان کمک کرد که به افتهیاستحکام  يذهن يهاعادت

 يرایاست که پذ يندیت فرايخالق نکهین با توجه به ايهمچن. انجامديت آنها ميخالق
ا باز ب يبا فراهم کردن فضا يرنزول يسازيغن یيتاآموزش سه، است عیتفکرات نو و بد

گذشته را به چالش  يهادهیشمار اطالعات توانسته تفکرات و ايبه تنوع ب يت دسترسيقابل
کردن داشته  ارائه يبرا تازه ايدهینو و ا يببرد که حرف يرا به سمت آموزاندانشبکشد و 

 د که معلمان کريتوان بمياز سویي (. 1999، يمشهدو رانداز يت يفرخو  هاشميبن) باشند
کند تا  ياریرا  آموزاندانش، يريادگی يزانندهيا و برانگیپوهاي تيجاد موقعید با اتوانمي

ب ين ترتیبزنند و بد يريادگیش دست به تجربه و یخوهاي یيبا توجه به عالئق و توانا
(. 2019، بارگارا؛ 2012، 1ينيباتاست) شودفراهم ها ت در آنيظهور خالق يالزم برا ينهيزم

، شدینديف بيو تکلمسأله تا به  داردميآنچه فرد را وا هر( 2004) ليابآم بر اساس نظر
تش ياز خالق، دور کند لهفرد را از مسأ ه توجهک يزيچ هر د ویافزايم يت ويبرخالق

ر ساختن يت درگياهم بر در امر آموزش و پرورش يتحول جار نکهیا به با توجه. کاهديم
 د دارديکمحور تأعلوم پژوهش ياصل يعنوان جنبهبه يپدريپهاي الؤآموزان در سدانش
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سمت  آموزان را بهدانش ين اصليت چنیبا رعا توانسته ن برنامهیا(، 2010، 1استوجانوا)
 نهيزم نین خدمت در اياست معلمان در بدو خدمت و ح الزم .ت کندیت هدايخالق

آموزان دانش کاوشگر و يهانت ذهيترب يبرا کاررا معلمان تازهیز .ننديآموزش بب
 . هستندرو روب ياريبس يهابا چالش محورپژوهش

توانند خالق باشند و يش ميافراد کم و ب يهمه که معتقد است( 2009) تورنس
 يبرامطالب با روش درست  يوقت. ت استيخالق يربنایز يفکر يهايمندپرورش توان

 روشن يدینظر دمورد ن بتوانند از مفهومآموزاشود و دانش داده حيآموزان توضدانش
ن يتوانسته چن حاضر يشود که برنامهيم فراهم ت در آنهايبروز خالق امکان باشند داشته

ت يخالق یيتوانا. وزان شودآمت دانشيش خالقیباعث افزا در نتيجه ت کند ویرا رعا ياصل
 ،زنديت دست ميبه خالق که يانهيزم در دانش و اطالعات فرد برمسأله حل  يایمانند توان

نه يت در آن زمياساس خالق، نهيک زمیدانش در  يک مخزن غنیتن داش يعنی. است وابسته
و با  ياصل نيت چنیفوق توانسته با رعا يرنامهه بک( 2017، همکاران و سونیدا) است

 ریسا يبرام يح مفاهيتوض و منظم يابیخودارزاز  استفاده به آموزاندانش آموزش به
 باعث رشد تفکر داده و مهم جلوه را يريادگیق یاز طر يريادگی، خود يهايهمکالس

  .است شده  آموزانخالق دانش
کودکان  يریپذانعطافبر ي رنزول يسازيغن یيتاسه يبرنامه يبخشن اثرييتب در

 آزاد و يون برنامه در جیدر ا آموزاندانشآنجا که از  توان گفتمي يزهوش دبستانيت
و  يلين تحمياز بند قوان، خالق شده رندگانيادگیلذا ، کنندمي ق را کشفیفعال حقا

انعطاف  آموزاندانششود تا مي سبب يريادگین استقالل در يشوند و هممي آزاد يسطح
ن يان کنند که هميرا ب بتوانند باورها و انتظارات خود يبه راحت، داشته باشند يريادگیدر 

گونه همان. شرفت در آنها خواهد شديپ يزهين انگيو همچن يريادگیمثبت به سبب نگرش 
و جان يل هيدل است و به يمدتاً درونن روش عیزش در ايان کرده است انگيب يکه رنزول

ن بعد يهمچن. شودمي جادیا، دهدمي رنده دستيادگینش به يه بدن بيکه در زمان رس يلذت
زش شده ان آمویمثبت و مطلوب در جر يروان جاد جویان برنامه و آموزش باعث یا يعاطف

؛ 2017، و همکاران جانک) استکودکان را باالتر برده  ياليو سبسط ، ابتکار و قدرت
تازه و  يبا نگاه آموزاندانشباعث شده که  يبرنامه يمحتوا(. 2017، ينگليو پ يونتابای
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زند و درحل يبپره ياشهيو کل طرفهکی يهاشهیاند بنگرند و از رامون خوديپ يايع به دنیبد
 ش و دقت خودیرا آزما يمتفاوت يهابلکه راه ،حل محدود نکنندک راهی مسائل خود را به

همخوان و همسو ( 2010) 1يمیلدریيپژوهش شتر کنند. این نتایج با يات بيجزئنسبت به را
 . است

 زهوشيکودکان ت تکاربابر  يرنزول يسازيغن یيتاسه يبرنامه ين اثربخشييتب در
و  يفکرکون ت و سيموانع خالق يرنزول يسازيغني برنامه، ان کرديتوان بيم

بخش و لذت يدارد و حل مسائل را با روندميافراد بر يپا شيرا از پ يشناختروان
 شودمي کودکان له باعث باال رفتن قدرت ابتکارأسن ميو هم بردمي شيکننده پسرگرم

رسم  قیطر از يآموزشي برنامهن ین ايهمچن(. 2001، و همکاران تیوا، تيماس، يرنزول)
اطالعات در  يارائه، ناتمام توسط کودکانهاي قصه ليتکم، يرعاديبا موضوعات غ ينقاش

آموزان به سمت نگارش داستان ت دانشینترنت و هدایاستفاده از ا يچگونگ ينهيزم
ن برنامه یا. باشد آموزان داشتهن ابتکار دانشزايش میدر افزا يرياست نقش چشمگ توانسته

، شرفتيپ يزهياز انگ يبرخوردار، ر استقالل در قضاوتينظ يتيمل شخصبا پروراندن عوا
ت ايبه کشف يابيط مهم در دستدر برابر ابهامات که از جمله شرای يابتکار عمل و بردبار

قدرت ابتکار در  شیعث افزاتوانسته است با( 2003، ا و همکارانیلويس) خالق هستند
 ها موجبيژگیو نیالبته الزم به ذکر است که ممکن است وجود ا. آموزان شوددانش

 نظام. سازمان شود و دانشگاه، سهمدر، ط خانهيو تطابق مشکل فرد در مح يبرداشت منف
شده در  نييتع يهااز مدل يرويپ يالگو معموالًپرورش و آموزش  خانواده و يتيترب

باورها و  بر طبق دهد و از فرد انتظار دارديم حيجه و تريرا توصها م و مهارتيمفاه آموزش
پس  افت و بازیدر. دیبه بار آ گرانیه ديشب يرفتار نموده و فرد طيدر مح جیرا يهاوهيش

ن شده مطلوب یتدو يتيتربهاي و برنامهي درسي هاکتاب دادن استاندارد آنچه در قالب
 تين مترادف موفقل به آيکه کمال ن کودکان است يران و حتیمد، انيبرم، نیت والدیاکثر

ن و تالش در جهت تحول یمدارس و والد ياياما با آموزش معلمان و اول ؛شودمي شمرده
ن یج ایل نتايتحل بنابراین، ؛کرد يريجلوگ يدگاهین ديتوان از چنمي يآموزش نظام

(، 2010) يمیلدریي(، 2017) و وانگوانگ (، 2007) ترنبرگاس هايپژوهش و پژوهش
 نانچهدهد چينشان م( 1991) يمنطق ( و1992) یيزاده طباطبارسول و افروز، ينيفراه

                                                           
1. Yildrimi 
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آن  يهالفهت و مؤيدر خالق ير مثبتييتغ، شود داده آموزشمنظم ي ک برنامهیت با يخالق
 . خواهد داشتایجاد 

 بسط در یيبر توانا يرنزول يسازيغن یيتاسه يبرنامه ين اثربخشيين جهت تبيهمچن
 يرزاخانيدرستان و م(، 1937) ارانو همک یيایذکر يهاکه همسو با پژوهش کودکان

ان کرد يتوان بمي ،است( 2010) نگ و آنايچوئ(، 2011) چنگ(، 2019) بارگاوا(، 1991)
د يکبا تأآموزش کامالً متفاوت است و  يسنت يوهين روش آموزش با شینکه ایبا توجه به ا

دهد تا به جستجو و يفرصت م آنهابه  آموزبه دانش يس و دادن آزادیفعال تدربر روش 
شود و يل ميدخ يريادگیند یخود در فرآ آموزدانش بين ترتیکشف مسائل بپردازد و بد

 ابدیيش میدر او افزا ياليت و بسط و سيو به دنبال آن امکان بروز خالق يدرونهاي زهيانگ
 يآنها در راستا آموزان و آموزش بهدانش يسازين برنامه با غنیا(. 2012، ينيباتاست)

 که ت کندیهدا يسمت آموزان را بهانشتوانسته د ياستفاده از منابع اطالعات يچگونگ
قبل  شتر ازيجزئيات ب به یيپاسخگو در ال ارائه دهند وؤپاسخ یک س مفاهيم متنوعي را در

بسط  یيفوق بر توانا يل اثربخش بودن برنامهیاز دال يکی (.0102، 1نيشاه) کنند توجه
 يختنیورراء مستعمل و دياش از چگونه است که باره نیا آموزان دردانش آموختن به

. کنندد اقدام یجد يايجهت ساخت اش استفاده و در سازنده د ويمف طور اطراف خود به
 يتيترب يزیربرنامه در اموزد کهيب را یياهمعلمان روشا و يبه اول ن برنامه توانستهین ايهمچن

همگرا به  تالش کنند و عالوه بر تفکر ودکانک يذهن يروهايت نیخود در جهت تقو
را در منزل فراهم آورند و  ياتریفضا و امکانات فعاالنه و پو و بپردازند  پرورش تفکر واگرا

 . ز کننديط منفعالنه پرهیجاد شرایاز ا
توان مي ياليس یيبر توانا يرنزول يسازيغن یيتاسه يبرنامه ين اثربخشييدر تب

طبق . است االت باز پاسخ در برنامهپرداختن به سؤ از يناش ن امریکه ا ان کرديگونه بنیا
اد داد که از یآموزان توان به دانش، ميه شدکه قبالً اشار طورهمان پژوهش ون یج اینتا

به . کارانه فکر کنندرمحافظهيو غ يرسنتيغ، يچندبعددست بردارند و  جانبهکیهاي شهیاند
خود  يردرسيو غ يمنتظره بنگرند و در حل مسائل درسريد و غیجد يهادگاهیمسائل از د

توان به کودکان آموخت که ذهن خود را از . ميحل محدود نکنندا راهیک روش یبه را 
در . ن کننديتفکر آزاد و خالق را جانشو  ر رها کننديو پاگخشک و دستهاي د سنتيق

                                                           
1. Shaheen 
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تجارب کودک  به يادیتا حدود ز تيخالقبهبود  توان گفت کهمي ن موضوعین اييتب
و  ش دهدیرا افزا ين سازماندهیتوانسته ا يرنزول يسازيغن یيتاسه يبرنامهو  دارد يبستگ

ها آن تيخالق ،زهوشيکودکان ت يط آموزشيکردن مح يغن يبرا يفرصت کردنبا فراهم 
ن با ينچهم(. 1937، و همکاران یيایذکر) باال ببردها در آنرا  يذهن ياليو س ش دهدیرا افزا

 يسرعت عمل برا ش قدرت ذهن ویاست که باعث افزا يالفهؤم يالينکه سیا توجه به
کولوقلو و (، 2009) تورنس مانند يننظراصاحب، شوديخاص م يهاتيده در موقعیاد يتول

ده شدن ذهن یبا ورز يابتکار يهادهیا ظهورمعتقدند ( 2010) نسونيراب(، 2010) 1وآسوقل
 تفکر يهاش مهارتیموجب افزا يزان قابل توجهيم به، لهأمس بر يط مبتنيجاد محیدر ا

 . رندگان شوديادگی در يانتقاد
ق يدقن ييتع يبرا يريگيمانند عدم استفاده از آزمون پهایي تیبا محدود حاضر پژوهش

متفاوت ، کنندگانشرکت يت سنیمحدود، مدتدراز هايافراد در معرض مداخله تيوضع
 يشود اثربخشمي هيتوص بنابراین، ؛دهمراه بونمونه  کمو حجم ن یوالد يتيبودن نظام ترب

مختلف  يمختلف کودکان و در فواصل سن يهان برنامه در گروهیتر اگسترده فيط
د بودن یل جديکه به دل بودن یپژوهش حاضر اهاي تیگر محدودیاز د. شود يبررس

 یيتاسه يبرنامه يدر راستا يفارس هايپژوهشژه یوبه يکم يهاپژوهش ينهيشيپ ،موضوع
و  ر بودبن برنامه و آموزش آن زمانیا از آنجا کهن يهمچن. بود محدود يرنزول يسازيغن

 يو بررس موزش وجود نداشتش تعداد جلسات آیافز مدارس اجرا شد امکان رپژوهش د
 . بود در زمان محدود آموزاندانششتر دشوار و خارج از حوصله يوابسته ب يرهايمتغ

نه مداخله و يدر زمها ن تالشياز نخست يکیپژوهش حاضر به عنوان  در نهایت اینکه
در  يزان درسیربرنامهشود پيشنهاد مي .است يکاربرد يتوامح يداراافزایش خالقيت، 

که هایي تياز فعالها برنامه يدر اجرا معلمانو  یيمقطع ابتدا يدرسهاي برنامه يطراح
نکه پژوهش ین با توجه به ايهمچن. است غافل نشوند رگذاريثأت کودکان تيماً بر خالقيمستق
معلم به ، ت استيو خالق ينوآور، ابتکار يهيت و گسترش روحیتقو يبرامناسب  يمحمل

ق یطر تواند ازمي آموزاندانش يريادگی يکنندهليط و تسهیاشر يجادکنندهیعنوان ا
، يطبعشوخ، يبه حفظ و انباشت ذهن آموزاندانشل يعدم تحم، يریپذانعطاف، یينوگرا

 شاگردان و ابراز وجود يبراسازي نهيزم، زشآمو يقالبهاي ز از راهبردها و روشيپره

                                                           
1. Kuloglu & Asasoglu 
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م ساختن أران و باالخره تويفراگ ياوک حس کنجکیتحر، ناندر آ نفسه ب ش اعتمادیافزا
. ت در کودکان و نوجوانان بپردازديبه آموزش خالق و پرورش خالق آموزش با پژوهش

 و يريادگیآموزش و ، کالس محيطي ياز ساختارها ياسبب و تدارک منيبا ترک ،نیبنابرا
موجبات رشد و  توانمي آموزاندانش يو اجتماع يعاطف، يو فکر يشناخت ساختار

از  يدفن هيبه چن يابيدست يبرا. شاگردان را فراهم ساخت ينندگیآفرت و يپرورش خالق
ي و ارائهها ق پرسشیتشو، يتفکر انتقاد، صدر يسعه، يشیاندد به آزادیبا یيسو
هاي ت به محرکيحساس و یيایتحرک و پو، ياکتشاف يريادگی، رمعموليغهاي حلراه
، انهیجوهسلط يرفتارها یيبر همنوار از اصرار گید يارزش داده شود و از سو يطيمح

  .ز شوديپره یيق به همگرایت در آن و تشويو موفق يابيش از حد بر ارزشيت بياهم، تمسخر

 منابع
هاي زندگي در (. بررسي تأثير آموزش مهارت1991م؛ جعفري، ع؛ و کریمي، ن. ). اعظمي

-49(، 19) 2، علوم انساني ابتکار و خالقيت درافزایش خالقيت کودکان دبستاني. 
27 . 

، 19، هاي علوم شناختيتازه(. تأثير انگيزش بيروني بر خالقيت کودکان. 1990البرزي. م. )
2 ،77-97 . 

 (. بررسي تأثير یادگيري1999هاشم، ک؛ فرخي تيرانداز، س و مشهدي، م. )بني
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