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Abstract  
The purpose of this study is to present a rhizomatic model and develop it to 

foster students' creativity. To achieve this goal, a combined approach and 

experimental nest model were used. To implement this plan, first some lessons 

from the common textbook of experimental sciences of the sixth grade were 

organized using the rhizomatic education model, then this collection was 

reviewed and approved by experienced teachers. In the next stage, three girls' 

primary schools were selected from Kermanshah and one class was selected 

from each school (homogeneous schools with almost similar conditions). 

These three classes were named with reference class, method class and content 

method class, respectively. This project was implemented for 6 weeks and one 

session per week. The reference class was trained in the normal way. In the 

rhizomatic teaching method, the students learned the content of the common 

book, and in the method-content class, the students experienced the designed 

content with the rhizomatic teaching method. At the end of the course, all three 

classes took the Torrance Creativity Test and the Researcher Test. 

Quantitative findings were analyzed by analysis of covariance and the results 

showed that the implementation of rhizomatic educational model in different 

experimental groups fosters students' creativity. In the qualitative section, 

teachers' views on the development of creativity in the dimensions of fluidity, 

initiative, expansion and flexibility were examined. In other stages, 

quantitative and qualitative findings from teachers' opinions were compared 

and the positive effect of rhizomatic educational model on fostering creativity 

was confirmed. 
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 خالقيت پرورش براي آن توسعه و ريزوماتيك مدل ارائه
 1تركيبي مطالعه: آموزاندانش

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه تربیتی علوم گروه مربی    عابدين دارابي عمارتي

  

  جهاني جعفر
 راز،شی شیراز، دانشگاهریزی آموزشی مهگروه مدیریت و برنا دانشیار

 ایران

 چکیده

راي تحقق آموزان است. بهدف اين پژوهش ارائه مدل ريزوماتيك و توسعه آن براي پرورش خالقيت دانش
بتدا چند درس از اي آزمايشي استفاده شد. براي اجراي اين طرح ااين هدف از رويكرد تركيبي و مدل آشيانه

اين مجموعه  ي پايه ششم با استفاده از مدل آموزش ريزوماتيك سازماندهي شد، سپسكتاب رايج علوم تجرب
خترانه از شهر توسط معلمان باتجربه مورد بررسي و تأييد قرار گرفت. در مرحله بعد سه مدرسه ابتدايي د

(. اين مشابه كرمانشاه انتخاب و از هر مدرسه يك كالس انتخاب شد )مدارس همگن و داراي شرايط تقريباً
طرح طي  هاي كالس مرجع، كالس روش و كالس روش محتوا نامگذاري شد. اينسه كالس به ترتيب با نام

وش با رهفته و هر هفته يك جلسه اجرا شد. كالس مرجع با روال عادي آموزش يافت. در كالس  6مدت 
محتوا  – روش آموزش ريزوماتيك شاگردان محتواي كتاب رايج را فرا گرفتند و در كالس روش

ه آموزان محتواي طراحي شده را با شيوه آموزش ريزوماتيك تجربه كردند. بعد از اتمام دوره هر سدانش
هاي كمي با شيوه تحليل كالس در آزمون خالقيت تورنس و آزمون محقق ساخته شركت كردند. يافته
هاي روهگريزوماتيك در كوواريانس مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه اجراي مدل آموزشي 

علمان در خصوص شود. در بخش كيفي نظرات مآموزان ميمتفاوت آزمايشي باعث پرورش خالقيت دانش
اي ديگر مرحله پذيري مورد بررسي قرار گرفت. درپيشرفت خالقيت در ابعاد سيالي، ابتكار، بسط و انعطاف

مقايسه گرديد و تأثير مثبت مدل آموزشي هاي كيفي حاصل از نظرات معلمان هاي كمي و يافتهيافته
 ريزوماتيك در پرورش خالقيت تأييد شد.

 آموزان، خالقيت، علوم تجربي، مدل.پرورش، دانش :هاواژه كلید
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 مقدمه
نتي حاكم بر شود ارتباط اينتردر دنياي كنوني كه به عنوان عصر اطالعات نيز نامبرده مي

لحاظ كرد،  هاي درسيهاي انسان را در برنامهاليتتوان تمامي فعزندگي انسان است و نمي
هاي مهم يادگيري و آموزان براي موفقيت در كار و زندگيشان نيازمند كسب مهارتدانش

ود دانش شهايي است كه مينوآوري هستند. بازنگري در برنامه درسي يكي از بهترين راه
توان توانايي مي رد. با آموزش مناسبهاي نامحدود را، معنادارتر كمورد نياز، محتوا و مهارت

وليد كنند و تطبيق تآموزان را ارتقاء داد تا بتوانند خودشان دانش را ها و دانشو مهارت معلم
هاي متنوع باعث هاي روز دنيا دانش توليد شده را تكميل كنند. انجام فعاليتآن با پيشرفت

-ه فراهم ميشدن به فردي خبري تبديلشود و زمينه را براآموزان ميگيري رفتار دانششكل

 سازد.
الگوهاي آموزشي سنتي معموالً  متمركز بر جنبه خاصي از يادگيري هستند. به طور مثال 

 4(، مالندا، راسل و هانيچ1983) 3(، كلر1981) 2(، واتسون1981) 1الگوهايي همچون مريل
(، 1970) 8گانيه و بريگز(، 1999) 7(، جانسن1983) 6(، رايگلوث1999) 5(، هانافين1997)

)شناختي، عاطفي، حسي  (، هر كدام بر يك حوزه خاص يادگيري1978) 9ديك و كاري
بعنوان مدلي جديد مكمل و مرتبط با  10حركتي( تأكيد دارند. الگوي آموزشي ريزوماتيك

ها و امور خرد و جزئي تأكيد دارد، مبتني بر اين الگو بر تفاوت  باشد.الگوهاي نظري مي
مندي خاصي است. به دنبال هاي نرفته و تجربه نشده است. نامحدود بودن و بدون جهتهرا

كند. اين برقراري ارتباط با هر چيز است و در اين زمينه مرز مشخصي براي خود تعيين نمي
تواند از مسير ديگر رشد و گسترش يابد. تفكر قابل محدود شدن و بستن مسير نيست چون مي

شود. نگرد و براي آن كاربردهاي متفاوتي متصور ميهاي مختلف مينبهبه موضوعات از ج
گرايي، نظريه گيرد. ارتباطگرايي بهره ميمدل ريزوماتيك از نظريه يادگيري ارتباط
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يادگيري براي عصر ديجيتال است. عصري كه ابزارهاي تكنولوژي رشد سريع دانش، زمينه 
-سازد. در چنين شرايطي فراگيران با بهرهفراهم ميارتباطات پيچيده، گسترده و روزآمدي را 

گيري از تعامالت جهاني و امكان دسترسي به متخصصان، توانايي ابداع، نوآوري و توليد 
 (.2010، 1)زيمنس كنندمحتوا را به صورت فردي و گروهي پيدا مي

د مداري با توجه به اين كه محتوي كتاب علوم تجربي بر اساس رويكرد حل مسأله و فراين
ريزان درسي بر محتواهايي تأكيد دارند كه منجر به خالقيت، طراحي شده است و برنامه

هاي يابي و تفكر واگرا شود تنظيم مجدد محتواي مناسب بر پرورش خالقيت و موقعيتمسأله
گيري در تكميل تواند تأثير چشمريزوماتيك مي مدلمسأله برانگيز تأثير بسيار مثبتي دارد لذا 

با ارائه مدل ريزوماتيك يك ديدگاه جديد در  2د. دلوز و گاتاريين فرايند داشته باشا
كنند كه دربرگيرنده مفاهيمي براي آموزش و يادگيري تدريس و يادگيري را معرفي مي

پذيري و خطوط پرواز هاي سنتي تفكر، مسئوليتشان چالش كشيدن روشهستند كه هدف
پردازد. تواند از تفكر برگرفته شود مييرات مفهومي كه مياست. رويكرد ريزوماتيك به تغي

 هاي رايج و غالب انديشه است. خطوط پرواز به معناي از بين بردن سيستم
وجه تزيادي كه با تفكر خالق دارد مورد  مفهوم تفكر ريزوماتيك به دليل شباهت

-تيك و مؤلفهاژه ريزوماپژوهشگران قرار گرفته است اما به دليل سطح باالي انتزاعي بودن و

هش توسعه رسد. در اين پژوهاي آن، نياز به بازنگري و توسعه مفهومي ضروري به نظر مي
هاي مؤثر هاي جديد، بهبود مهارت هاي موجود، رفتارها و روشبه معناي فراگيري مهارت

راي بدر عمل  ن مفهوم تفكر ريزوماتيك پيچيده وانجام كار است. به اين صورت كه چو
و با  آموزان مقطع ابتدايي سخت استآموزان بخصوص دانشيادگيري و اجرا براي دانش

م اين مفاهيم با هاي تفكر خالق با ادغاهاي تفكر ريزوماتيك با مؤلفهتوجه به ارتباط مؤلفه
ديد، تغيير جهاي آموز با يادگيري مهارتيابد. دانشهم، مفهوم تفكر ريزوماتيك توسعه مي

نه انجام امور هاي خالقاهاي جديد تفكر، روشهاي موجود، شيوهها و مهارتناييو بهبود توا
ي همان دهد هم تفكر خالق. اين تركيب مفهومهم تفكر ريزوماتيك را در خود پرورش مي

 اي است كه مدنظر پژوهشگر است.توسعه
تا  با توجه به مطالب ذكر شده، موضوع اساسي در اين پژوهش آن است كه بررسي كند

چه اندازه طراحي محتواي كتاب علوم تجربي پايه ششم بر اساس الگوي تفكر ريزوماتيك 
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آموزان تواند بر ميزان خالقيت دانشهاي آموزش متناسب با اين الگو، ميو استفاده از شيوه
 اثر بگذارد. لذا اهداف زير در اين پژوهش مدنظر است:

 يزوماتيكها و چارچوب الگوي آموزشي رتعيين مؤلفه -

 .بينندآموزاني كه با الگوي ريزوماتيك آموزش ميبررسي ميزان خالقيت دانش -

 هاي مناسب براي آموزش مدل ريزوماتيكتعيين روش -

هاي درسي علوم برمبناي تفكر ريزومي بازطراحي كه آيا اگر محتواي كتابپي بردن به اين -
 .كندشوند، يادگيرنده را درگير فعاليت خالق مي

 باشد:سؤاالت پژوهش در سه بخش تركيبي، كمي و كيفي به شرح زير مي
هاي كمي حاصل از اجراي طرح هاي كيفي حمايت كننده يافتهپرسش تركيبي: آيا يافته

 كنند؟ها را تأييد ميشبه آزمايشي هستند و آن
 هاي كمي:پرسش

قيت در گروه روش اجراي الگوي آموزش تفكر ريزوماتيك تا چه اندازه در پرورش خال( 1
 مؤثر است؟

خالقيت در گروه روش  ريزوماتيك تا چه اندازه در پرورشاجراي الگوي آموزش تفكر ( 2
 محتوا تأثير دارد؟ –

 يكديگرمختلف با  يهادر گروه يآموزش يالگو يقبل و بعد از اجرا يكم هاييافته ياآ( 3
 تفاوت معنادار دارند؟

 هاي كيفي:پرسش
يزوماتيك در حين هاي مختلف تفكر رمؤلفه يتوضع يطرح آموزش ين مجربه نظر معلما( 1

 چگونه است؟ و بعد از آموزش
 چگونه است؟ يتدر پرورش خالق يزوماتيكآموزش ر يالگو ييمعلمان از توانا يفتوص( 2

  



 فصل تابستان | 44شماره  | 11سال  |اندازه گیری تربیتي   |110

 

 پژوهش پیشینه

گران بيشتر به مطالعه تئوريك موضوع تفكر ريزوماتيك يك واژه جديد است كه پژوهش 
اند و كمتر به جنبه كاربردي آن توجه شده است، لذا در اين شناسي آن پرداختهمفهوم و

پژوهش براي اولين بار سه متغير تفكر ريزوماتيك، خالقيت و علوم تجربي، توأم با هم مورد 
 اصل اساسي وجود دارد: 6در تفكر ريزوماتيك دلوز  گيرد.مطالعه قرار مي

 زوماتيكاصول اساسي الگوي ري .1جدول 
 هاويژگي اصل
 تواند و بايد با هرچيز ديگر ارتباط و پيوند داشته باشدهرنقطه از ريزوم مي ارتباط

 شودارتباط با هرچيز موجب پيوندهاي ناهمسان و متفاوت مي ناهمگوني
 چندگانگي

 )تکثر(
د، به تغيير در ها و ابعاکنند. تغيير در اندازهشان تغيير ميشدننوعي چندگانگي که با تقسيم

 انجامدماهيت مي
گسست 

 گرنادالت
حالتي که يك ريزوم ممکن است شکسته شود در يك محل معين تکه تکه شود اما آن 

 )مورچگان ريزوم حيواني( شوددوباره روي يکي از خطوط قديمي يا جديد آغاز مي

 نقشه کشي
منطقي و متوالي و نشانه  ريزوم يك ترسيم نيست که براساس قواعد سلسله مراتبي و روابط

اي اي است که بدون هيچ سابقههاي از قبل تعريف شده استوار باشد. بلکه نقشهگذاري
 شود.طراحي مي

نقشه 
 برگرداني

ها را تغيير ها و خروجيها بپردازد. وروديتواند براي سازگاري به تغيير در نقشهريزوم مي
 داده و گسترش و يا محدود شود.

و كاربرد اين اصول به صورت عملياتي بسيار سخت است بخصوص براي  درک و فهم
آموزان مقطع ابتدايي كه مشغول يادگيري كتاب علوم تجربي هستند، لذا با راهنمايي دانش

درسي، اين الگو توسعه داده شد بدين صورت كه در اصول اساتيد و صاحبنظران حوزه برنامه
ها تعريف گرديد تا ملموس تر سطوحي براي آنزئيمذكور تغييراتي داده شد و به صورت ج

هاي متعددي به آموزان باشند. طبق اين الگوي توسعه يافته مهارتو قابل آموزش به دانش
 شود كه در شكل زير آمده است.آموزان آموزش داده ميدانش
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 مدل توسعه يافته تفکر ريزوماتيك. 1شکل 

 

فرآيند يادگيري ريزوماتيك به منظور "تحت عنوان  ايدر مقاله (2016) 1بيسوال و بيفي
مورد بحث  هاي آن رايادگيري ريزوماتيك و چالش "ايجاد دانش فراگير در كارآفريني

 و تفكر مثبت ،پذيري، سعه صدرهايي همچون حل خالقانه مسائل، ريسكقرار داده و مؤلفه
 اند.بحث و بررسي قرار دادهمورد را .... در آموزش كارآفريني 

تدريس خالقانه براي يادگيري خالقانه با " تحت عنواندر مقاله خود  (2016) 2فلمينگ
تقويت يادگيري عميق را در متون و  خالقيت "گيري از مفاهيم فلسفي دلوز و گاتاريبهره

 . اندواكاوي قرار دادهآموزشي چين مورد 

م ديجيتال و غير ديجيتال، فراتر از تقسي"در مقاله خود با عنوان ( 2015) 3جونت و بنت
 "هاي دلوز و گاتاريگيري از انديشهفراخواني ريزوم در طراحي آموزش عالي با بهره

فضاهاي مختلف يادگيري را مورد بحث قرار داده و در صدد طراحي مدل تدريس مناسب 
 براي آموزش عالي هستند.

هاي جديد وم: استراتژيدر مقاله خود با عنوان كالس درس به عنوان ريز (2012) 4فريتس
هاي دلوز و گاتاري به نقش غير گيري از انديشهبراي نمودار سازي تعامالت مرتبط با بهره

دهد كه بر مستقيم نمودارها در تحقيقات آموزشي اشاره نموده و ابزارهايي را ارائه مي
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 تعامالت كالس درس به عنوان يك فرآيند ريزوماتيك تأثير گذارند.

به بررسي سيستم آموزشي در نظام  "ريشه و ريزوم" اي با عنواندر مقاله (2201) 1ماندي
هاي عصر حاضر مطرح درختي و ريزوماتيك پرداخته و انتقاداتي نسبت به برخي از شيوه

 نمايد.مي

هاي اللتدتبيين "اي به ( در مقاله1396) ياراحمدآبادي آراني و فرج الهي و عبداله
-پرداخته "يرانادر بهبود خالقيت نظام آموزشي  با نظر به كاربرد آن انديشه ريزوماتيك دلوز

ه ژيل دلوز، تعليم و تربيت بايد همواره فعال، در انديشهاي اين پژوهش نشان داد كه اند. يافته
هاي تدريس، هاي تربيتي چون روشاي، مؤلفهشدني و متكثر باشد. بر مبناي چنين انديشه

ي چشمگير خواهد .... با تعليم و تربيت سنتي تغييرات رنامه درسي وب آموز،نقش معلم و دانش
 داشت. 

يك ( در مقاله خود به تحليل و نقد رويكرد ريزومات1394) سلحشوري و حق ويردي
روابط افقي  كه رويكرد ريزومي، داد نتايج پژوهش نشاناند. براساس فلسفه اشراق پرداخته

يست. نعنصري برتر از ديگري  ايـن حالـت هـيچكند. در را جايگزين روابط عمودي مي
دهند و از  دروني ارائه اند كه معرفت را به صورت امريهردو رويكرد به دنبال اين مسئله

ولي رويكرد  دانند؛كنند و عقل را ناكافي ميناپذير انتقاد ميساختارهاي رسمي و انعطاف
 ت،يي واقعيـت خـارجي اسـواقعيت كالن، عقل را كه عامل شناسا ريزوماتيك با رد

-الش ميگراست و رويكرد ريزوماتيك را به چداند. رويكرد اشراقي، غايتغيرضروري مي

 .كشد

وان دو شيوه اي به تحليل رويكرد ريزوماتيك و درختي به عن( در مقاله1394) نيارامين
تيك در رويكرد ريزومامتفاوت در آفرينش و خوانش اثر ادبي پرداخته است. به نظر او 

ت كه به اي اسچون عنصر خالقه يابد، تفكر ريزوماتيـكادبيات، محمل خود را بيشتر مي
تقادي را باشد كه صفت ان شايد اهميت رويكـرد ريزوماتيـك در آنو  .شودمتن تزريق مي

 .كنددر بازخواني متن تقويت مي

تيك به معرفت و ( در مقاله خود به بررسي رويكرد ريزوما1390) سجادي و باقري نژاد
اند كه رويكرد اند. و به اين نتيجه رسيدههاي آن براي تربيت اسالمي پرداختهنقد چالش

شناسي اسالمي دارد. شناسي و معرفتهاي بسيار جدي با هستيمدرنيستي دلوز تقابلپست
)خدا، اخالق، عدالت و  هاستيزي و نفي فراروايتگرايي و حقيقتشكاكيت افراطي، نسبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Munday 
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)و  شمول، نفي عليتستيزي، انكار فهم مشترک و معرفت جهانفاهيمي از اين قبيل(، عقلم
خصوص خيالي پنداشتن كاربرد عليت در دين از ديدگاه دلوز( بيانگر تقابل جدي با معرفت به

 اسالمي است. 

بررسي و تبيين فضاي ريزوماتيك و  "با عنواناي ( در مقاله1388) زادهسجادي و ايمان
پس از مفهوم شناسي ريزوم و اصول حاكم بر آن، به تبيين  "هاي آن در برنامه درسيلتدال

فضاي ريزوماتيك و هموار دلوز، به عنوان هسته و اساس فلسفه ژيل دلوز پرداخته و سپس 
 .كاربرد اين فضا را در برنامه درسي مورد بحث و بررسي قرار داده است

دهد كه راستاي موضوع پژوهش فوق نشان مي هاي خارجي و داخلي درمطالعه پژوهش
اين موضوع سوابق پژوهشي و نظري قوي در مقطع ابتدايي در كشور ندارد و به عبارت 

هاي حاضر توجه و تمركز خود را بر روي تفكر ريزومي يا تفكر تر، بيشتر پژوهشدرست
د و توسعه دنياي اند. اين در حالي است كه به دليل رشخالق به صورت جداگانه قرار داده

هاي ياددهي يادگيري، مفهوم ريزوم و الكترونيك و تغيير چشمگير فضاي آموزشي و روش
تواند در محيط مجازي و اينترنتي فضاي ريزوماتيك دلوزي، بهتر از هر مفهوم ديگري مي

ها، مؤثر واقع شود و برنامه درسي در فضاي ريزوماتيك، سهم قابل توجهي در يادگيري نظريه
 .خصوص در شرايط تبديل شدن به يادگيري از تجربه ايفا كندب

 روش 

در اين پژوهش از روش تركيبي استفاده شده است. منطق استفاده از طرح تركيبي در پژوهش 
حاضر اين است كه با توجه به اهداف، سؤاالت و متغيرهاي تحقيق، استفاده از پژوهش كيفي 

-باشد لذا از طرح تحقيق تركيبي استفاده ميتواند پاسخگوي سؤاالت پژوهش صرف، نمي

هاي متفاوتي دارد كه در اين پژوهش با توجه به شود. از سوي ديگر، طرح تركيبي مدل
ترين طرح تحقيق اي مدل آزمايشي به عنوان مناسباهداف و سئواالت از طرح تركيبي آشيانه

ژوهش حاضر اين است كه اي در پشود. منطق استفاده از طرح تركيبي آشيانهاستفاده مي
آموزان در پيش، حين و هاي معلمان و خالقيت دانشمشخص شود چه تغييراتي در تجربه

از ورود به بخش اي ابتدا پيش گيرد. در اين مدل آزمايشي آشيانهپس از مداخله صورت مي
كشف شده و سپس پيش آزمون در بخش كمي براي مقايسه اطالعات  كمي تجارب معلمان

هاي منتخب اجرا محتوا( و گواه در دوره –)گروه روش، گروه روش  ه آزمايشسه گرو
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گردد. بعد از اعمال متغير مستقل و در حين اجرا، مجدداً تجارب حاضر معلمان كشف مي
هاي منتخب صورت شده و سپس پس آزمون براي مقايسه اطالعات نهايي سه گروه در دوره

آموزان در خصوص الگوي آموزش خالقيت دانش گيرد و سپس تجارب نهايي معلمان ومي
گيري گردد. در نهايت براساس نتايج كمي و كيفي، بحث و نتيجهريزوماتيك كشف مي
 صورت خواهد گرفت.

 (2013)کرسول و پالنوکالرک،1اي همزمانطرح النه .2شکل 
 
 
 
 
 
 
 

پس آزمون  –آزمون  هاي نيمه آزمايشي پيشروش پژوهش در بخش كمي از نوع طرح
باشد و در بخش كيفي در سه مرحله شامل تجارب معلمان مجري طرح در با گروه گواه مي

قبل، حين و پس از اجراي الگوي آموزش ريزوماتيك پيش از شروع آزمايش، در هنگام 
باشد. جامعه آماري بخش )هوسرل( مي آزمايش و پس از آزمايش از نوع پديدارشناسي

آموزان دختر شهر كرمانشاه است. جهت انتخاب نمونه مناسب سه كالس از كمي كليه دانش
آموزان هاي شهر كرمانشاه كه داراي امكانات آموزشي مناسب، معلمان خبره و دانشكالس

نفر كه در مجموع  30اند. تعداد هر كالس داراي معدل باال هستند به عنوان نمونه انتخاب شده
كيفي شامل سه  كنندگان بالقوه در بخشدهد. مشاركتمينفر حجم نمونه را تشكيل  90

)گروه معلماني كه  )معلمان كالس عادي(؛ گروه روش گروه معلمان كه شامل گروه مرجع
)معلماني كه براساس  محتوا –اند( و گروه روش هاي ريزوماتيك را گذراندهآموزش مهارت

ت كه به تدريس درس علوم تجربي پردازند( اسالگو و محتواي بازطراحي شده به آموزش مي
هاي تفكر خالق در جريان اجراي طرح خواهند و توصيف فرايندهاي پرورش مهارت

 گيري هدفمند مبتني بر معيار انتخاب خواهند شد.پرداخت و با استفاده از روش نمونه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. nested embedded desing 

 از مداخله پسکیفی  کیفی قبل از مداخله

 

 مداخله حینکیفی 

 کمي قبل از مداخله

)پيش آزمون تورنس و نيمه 

 اول آزمون محقق ساخته(

 مداخله

 کمي پس از مداخله

)پس آزمون تورنس و نيمه دوم 

 آزمون محقق ساخته(

 

تفسیر نتایج 

بر اساس 

های داده

 )کیفی(کمی
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ابزارهاي مورد استفاده در بخش كمي شامل آزمون خالقيت تورنس، آزمون محقق 
است كه براساس اصول تفكر  اي بازطراحي شده كتاب علوم تجربيتوساخته و مح

نمره دارد و شامل  20ساخته درس تنظيم و ارائه شد. آزمون محقق 6ريزوماتيك به صورت 
كردني، تجزيه و تركيب و كوتاه پاسخ تشريحي، طراحي سؤال است كه به صورت تكميل 24

و تأييد گرديد. در بخش كيفي از مصاحبه ها بررسي گرديده است. روايي و پايايي آزمون
ها در بخش كمي ساختمند با معلمان مجري طرح استفاده شد. براي تجزيه و تحليل دادهنيمه

محتوا استفاده شد و در  –هاي مرجع، روش و روش از روش تحليل كوواريانس با گروه
هاي كيفي از دهتعيين اعتبار داجهت  بخش كيفي از روش تحليل مضمون استفاده گرديد.

هاي از طريق همسوسازي، نظرات معلمان و با استفاده از تكنيك 1روش تعيين قابليت اعتماد
اصل از مصاحبه هاي حبازبيني محقق و كنترل اعضا، بدست آمد. نتايج به دست آمده از يافته

له قبل، هاي كمي در سه مرحهاي حاصل از اجراي آزموناز معلمان با دادهنيمه ساختاريافته 
 حين و بعد از اجرا همگرا شد.

 هايافته

 هاي توصيفي متغيرها در بخش كمييافته

 هامقايسه خالقيت در گروه .2شماره

 متغيرها
 پس آزمون پيش آزمون

 ميانه ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانه ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 37/1 5/9 50/9 67/1 7 59/7 حتوام -خالقيت در گروه روش 
 06/2 50/8 81/8 33/2 6/6 24/7 خالقيت در گروه روش
 03/2 00/9 86/6 57/1 5/8 29/6 خالقيت در گروه مرجع

 اسميرنوف -كولموگرف آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال فرض بررسي
 شدهآوريجمع هايداده كه شود مشخص بايد ابتدا آماري هايتكنيك از استفاده براي
-جمع هايداده توزيع بودننرمال درصورت چون. نرمال غير يا است برخوردار نرمال ازتوزيع

 صورت در و نمود استفاده پارامتريك هايازآزمون توانمي هافرضيه آزمون براي شده آوري
 حاصل نتايج بررسي به مرحله اين در منظور بدين. ناپارامتريك هايآزمون از بودن نرمال غير

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Trusrworthiness 
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 نتايج اساس بر و پردازيممي متغيرها از هريك مورد در اسميرنوف -روفكولموگ آزمون از
 كنيم.مي انتخاب را تحقيق فرضيات سقم و صحت بررسي براي مناسب هايآزمون حاصل،

 هاداده بودن نرمال داري آزمونمعني سطح. 3شماره 
 گيرينتيجه تأييد فرضيه مقدار خطا داريسطح معني متغيرها
 نرمال H0 05/0 64/0 وه مرجعخالقيت در گر

 نرمال H0 05/0 19/0 خالقيت در گروه روش
 نرمال H0 05/0 061/0 خالقيت در گروه روش محتوا

 ها در توزيع نرمالبررسي چولگي وکشيدگي داده. 4جدول 
 کشيدگي چولگي متغيرها

 /084 -/082 خالقيت در گروه مرجع

 /32 -/42 خالقيت در گروه روش

 -/29 -/48 گروه روش محتوا خالقيت در

باشد بنابراين توزيع ها باالتر از مقدار خطا ميداري مقولهسطح معني كهاينبا توجه به 
تغيير بين  كهاينها با توجه به نرمال است، همچنين با بررسي چولگي وكشيدگي توزيع داده

نابراين در نرمال توان نرمال محسوب كرد و تمام محاسبات زير يك هست برا مي -2+ و 2
 هاي پارامتريك استفاده كرد.توان از آزمونها شك نيست  و ميبودن داده

 تا ريزوماتيك تفكر آموزش الگوي سؤال اول كمي: اجراي: ها و تحليل سؤاالتيافته

 است؟ مؤثر روش گروه در خالقيت پرورش در اندازه چه

 يها با آزمون ت نيانگيتفاوت م. 5جدول 

 انحراف از ميانگين انحراف استاندارد نگينميا تعداد  

 خالقيت
 14515/0 68194/1 54/7 30 گواه

 10125/0 56852/1 50/9 30 روش

 
حاكي از تفاوت ميانگين در ميزان خالقيت در دو گروه گواه و روش  5جدول شماره 

 باشد:ميها است اما براي بررسي فرضيه نياز به تست لون براي اعتماد به اختالف ميانگين

گيري خالقيت گروه روش در اندازه نيانگيتفاوت م هيها و آزمون فرضتفاوت ميانگين يبررس .6جدول 
 و گواه
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 يلون برا تست
 انسيوار يبرابر

 ها نيانگيم سهيمقا يبرا يآزمون ت

F 
سطح معني 

 t داري
درجه 
 آزادي

Sig. (2-
tailed) 

اختالف 
 ميانگين

اختالف 
انحراف 
 استاندارد

درصد 95طح درس
 فاصله اطمينان

 کران پايين کران پايين

 خالقيت

 يفرض برابر
 انسيوار

280/0 009/0 212/7- 58 0.001 96/1+ 17134/0 57261/0- 89881/0- 

 يفرض نابرابر
 انسيوار

  081/7- 58 0.001 96/1+ 17452/0 57928/1- 89215/0- 

ت و رشد آن بر مبناي آزمون تورنس نشان دهنده تغيير خالقي 6آمار جدول شماره 
باشد اين اختالف ناشي از برنامه آموزشي بر مبناي تفكر ريزوماتيك توسط نگارنده ايجاد مي

تر از رشد است كه با توجه به ضريب اطمينان كه كوچك 96/1شده است و نشان دهنده 
 تفكر آموزش الگوي توان گفت كه اجرايشود پس مياست فرضيه صفر رد مي 05/0

عالوه بر . است مؤثر روش گروه در خالقيت پرورش در به ميزان قابل توجهي ريزوماتيك
آموزان از طريق آزمون تورنس به وسيله آزمون محقق بررسي ميزان تغييرات خالقيت دانش

ساخته نمرات دانش آموزان در قبل و بعد از اجراي الگوي آموزش ريزوماتيك نيز مقايسه 
 دهد.ايج اين آزمون را نشان مينت 6 گرديد. جدول

 (20نتايج آزمون محقق ساخته )بارم. 7جدول 
 تفاضل ميانگين بعد از مداخله ميانگين قبل از مداخله تعداد گروه

 +1 16 15 30 کنترل
 +3 19 16 30 روش

نشان داده شده است ميانگين نمرات در گروه كنترل قبل . 7همانطور كه در جدول شماره
+ تغيير 1كه با تفاضل  16است و بعد از از تغيير روش آموزش  15ش آموزش از تغيير رو

كه روش آموزش تغيير يابد چنداني به وجود نيامده است اما در گروه روش قبل از اين
كه روش آموزش را تغيير داديم ميانگين نمرات بوده است ولي بعد از اين 16ميانگين نمرات 

+ تغيير چشمگيري در وضعيت نمرات به 3ه با تفاضل شده است ك 19آزمون محقق ساخته 
ها با نتايج آزمون تورنس همخواني دارد و تأييد كننده تحليل لذا اين يافته ؛وجود آمده است

 آزمون تورنس است. 
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اي همزمان انجام گرفته است در اين پژوهش به روش تركيبي طرح النه كهاينبا توجه به 
يزوماتيك را آموزش دهيم با يك مصاحبه كيفي تجربه زيسته كه تفكر رابتدا قبل از اين

معلمان را مورد بررسي قرار داديم. نتايج تحليل مصاحبه نشان داد كه از نظر معلمان 
)انگيزه، مهارت، توانايي( وجود دارند. جدول  آموزان در سطح پاييني از خالقيتدانش
كه به معلمان مفاهيم س از اينبيانگر مطلب فوق است. اما پ 3و شكل شماره  8شماره

ها خواستيم كه به روش ريزوماتيك ريزوماتيك را طي چندين جلسه آموزش داديم و از آن
 آموزان به وجود آمد. درس علوم را آموزش دهند تغيير چشمگيري در خالقيت دانش

 آموزان از نظر معلمان)قبل از مداخله(وضعيت خالقيت دانش. 8جدول 
مضمون 

 اصلي
 مضامين اوليه هافهمؤل

 خالقيت

 
 هاانگيزه

(، گرايش به 7(، تحرک)2(، عالقه)7مندانه)(، مشاهده هدف5(، توقف)9توجه)
 (6پذيري)(، مسئوليت5(، پويايي)3(، سرزندگي)6کسب تجربه)

 هاتوانايي

(، 3(، قابليت انطباق)5(، تمرکز)6پذيري)(، انعطاف7(، کنجکاوي)8جسارت)
-(، خيال6(، جذب)5(، خطرپذيري)2(، ناسازگاري)8استقالل) (،7انرژي فراوان)

(، 5(، ثبات رفتاري)2(، جايگزيني)7)شناختي توانايي (،1(، ابتکار)7پردازي)
 (5سازي)خالصه

 هامهارت

(، توسعه 9(، چالش کشيدن)7مهارت ثبت)، (1)، ادراکي(2)حرکتيمهارت
(، تفکر 3شناسي)روش (، تفکر3(، تفکر تحليلي)6(، مديريت محيط)8دانش)

(، 4(، فرضيه سازي)9(، کسب دانش)8(، تفکر طراحي)7(، تفکر منطقي)5واگرا)
(، معکوس 7(، بزرگ نمايي)5(،  کوچك نمايي)6(،  تفکر انتقادي)2توسعه روابط)

(، طرح 6(، ارزشيابي)5(، تقويت)6(، جزئي نگري)5(، ، ترکيب)7سازي)
 (9(، تجربه کردن)8کاوشگري)(، 1(، استنتاج)7(، حل مسأله)5مسأله)
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 آموزان. وضعيت خالقيت)انگيزه، مهارت، توانايي( دانش3شکل شماره
 

 
  

نشان داده شده است نتايج تحليل مضمون مصاحبه  3همانطور كه در شكل شماره 
هاي مربوط به آن را نشان آموزان و مؤلفهشوندگان قبل از مداخله، ميزان خالقيت دانش

آموزان از عالقه و سرزندگي پاييني برخوردار هستند و از نظر ز نظر انگيزه دانشدهد كه امي
هاي ابتكار، جايگزيني، تطبيق ضعيف هستند و با ديگران ناسازگاري دارند. توانايي در مؤلفه

هاي حركتي و ادراكي، استنتاج، همچنين از نظر مهارت در ابعاد تفكر تحليلي، مهارت
 روابط ضعيف هستند.شناسي و توسعه روش

 پرورش در اندازه چه تا ريزوماتيك تفكر آموزش الگوي سؤال دوم كمي: اجراي

 دارد؟ تأثير محتوا – روش گروه در خالقيت

 يها با آزمون تتفاوت ميانگين. 9جدول 

 انحراف از ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد جنسيت 

 خالقيت
 14241/0 68507/1 29/6 30 گواه

 11893/0 84247/1 98/8 30 محتوا -روش 
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آموزان با به كارگيري حاكي از تغيير ارزش خالقيت در دانش 9آمار جدول شماره 
قبل و بعد از به كارگيري  69/2 سناريوي آموزشي محقق گرديده و آمار حاكي از اختالف

 كنيم:ررسي مياصول تفكر ريزوماتيك است براي بررسي بيشتر اين نتيجه را در تست لون ب

 خالقيت در گروه گواه و آزمايش نيانگيتفاوت م هيها و آزمون فرضتفاوت ميانگين يبررس .10جدول 
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اختالف بين دو گروه با ضريب حاكي از تأييد فرضيه محقق است چون  10آمار جدول 
دهنده نشان 05/0تر بودن از و با توجه به نرمال بودن توزيع و همچنين كوچك 013/0اطمينان 

آموزان و بررسي ميزان اثربخشي متغير مستقل است. در اين پژوهش براي تغيير خالقيت دانش
هاي تفكر اس مؤلفهفصل از كتاب علوم تجربي پايه ششم براس 6تأثير محتواي ريزوماتيك، 

ريزوماتيك بازطراحي گرديد و از معلمان خواسته شد كه هم روش آموزش و هم محتواي 
 آموزش را به صورت ريزوماتيك اجرا كنند.
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 (20نتايج آزمون محقق ساخته)بارم. 11جدول 
 تفاضل ميانگين بعد از مداخله ميانگين قبل از مداخله تعداد گروه

 +1 16 15 30 کنترل
 +5 19 14 30 محتوا -ش رو

ذكر شده است ميانگين نمرات گروهي كه هم به روش  11همانطور كه در جدول 
اند و هم با محتواي آموزشي ريزوماتيك مطالب و مفاهيم درس ريزوماتيك آموزش ديده

اند به طور چشمگيري افزايش يافته است به اين علوم تجربي پايه ششم ابتدايي را فراگرفته
 + نتايج تحليل و اجراي آزمون تورنس نيز تأييد مي گردد. 5معني كه با تفاضل 

هاي مختلف مؤلفه تيوضع يطرح آموزش يبه نظر معلمان مجرسؤال كيفي اين بود كه  
مان انجام شد اي با معلبراي پاسخ به به اين سؤال مصاحبه چگونه است؟ كيزوماتيتفكر ر

نتايج تحليل مضمون مصاحبه شوندگان حين اجراي الگوي ريزوماتيك بيانگر اين است كه 
شناسي، هوش هيجاني، ساخت و توليد هايي همچون تفكر روشآموزان از نظر مؤلفهدانش

ها ها، در سطح مطلوبي هستند اما در ساير مؤلفهمداري، همگونيمجدد، آموزش هدف
هاي مختلف حل مسأله، آزمايش هاي متضاد، شيوهتباط، تدوين استراتژيهمچون مفهوم ار

توان ها و ... ضعيف هستند. در نتيجه ميمداوم، بازسازي ساختارهاي موجود، فهم چندگانگي
هاي كمي هستند يعني وضعيت مطلوب تعداد زيادي يافته هاي كيفي تأييد كنندهگفت يافته

آموزان است كه در بخش كمي بيانگر پرورش خالقيت دانش هاي تفكر ريزوماتيكاز مؤلفه
 ايم.به آن رسيده

 هاي تفکر ريزوماتيك)مصاحبه حين مداخله(وضعيت مؤلفه. 12جدول 
 مضامين اوليه هامؤلفه مضمون اصلي

تفکر 
 ريزوماتيك

 تفکر استقرايي تفکر قياسي، تفکر سيستمي، شناسيتفکر روش

 مفهوم ارتباط
 بستگي، ارتباطات علي، ارتباطات غير خطي،رتباطات هما

 ارتباطات مسطح
 هاچندگانگيها، ناهمگوني تضادها

 تفکر طراحي
هاي هاي متضاد، شيوهتدوين استراتژي آموزش هدف مداري،

 مختلف حل مسأله

 تفکر ساختارشکني
بازسازي ساختارهاي  ساخت و توليد مجدد، آزمايش مداوم،

 موجود،
 هوش هيجاني حريك کنجکاوي،ت تفکر خالق
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 )حين مداخله(هاي تفکر ريزوماتيكوضعيت مؤلفه .4شکل شماره 

 

 

 هايگروه در آموزشي الگوي اجراي از بعد و قبل كمي هاييافته سؤال سوم كمي: آيا

 دارند؟ معنادار تفاوت يكديگر با مختلف

قيت در سه گروه مرجع، روش و ها در بررسي تفاوت خالبررسي آماري تفاوت ميانگين. 13جدول 
 محتوا -روش

 درجه آزادي مجموع مربعات 
ميانگين 
 سطح معني داري F مربعات

 000/0 338/15 783/41 2 565/83 بين گروه ها
   724/2 28 011/1027 درون گروه ها

    30 576/1110 کل

ر سه گروه دار متغير خالقيت دداري جدول نشان دهنده وجود اختالف معنيسطح معني
توان نتيجه را ( مي001/0تر است )كوچك 05/0ضريب اطمينان از  كهايناست، با توجه به 

ها دقيقاً يك به يك گروه كهايندرصد به جامعه آماري تعميم داد، اما براي  95به احتمال 
 ستفاده كرديم:ا LSDباهم مقايسه شوند از آزمون تعقيبي 
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 (LSDهاي سه گروه در ارتباط با متغير خالقيت)آزمون ميانگين بررسي آماري مقايسه. 14جدول 

(I) گروه گروه 
اختالف 

 (I-J) ميانگين 

انحراف 
 استاندارد

ضريب 
 اطمينان

درصد فاصله 95درسطح 
 اطمينان

 کران باال کران پايين

 مرجع
 5169/1 6896/0 000/0 21037/0 -48/0 روش

روش 
 محتوا

04/0+ 30455/0 356/0 8801/0- 3176/0 

 روش
 -6896/0 -5169/1 000/0 21037/0 +48/0 مرجع

روش 
 محتوا

52/0+ 34147/0 000/0 0559/2- 7130/0- 

روش 
 محتوا

 8801/0 -3176/0 356/0 30455/0 -04/0 مرجع

 0559/2 7130/0 000/0 34147/0 -52/0 روش

 -.معني دار است  0.05اختالف ميانگين در سطح  .*

 -هاي مرجع، روش و روش حاكي از اين موضوع است كه بين گروه 14 آمار جدول
محتوا اختالف معني دار وجود دارد و جز در اختالف بين گروه مرجع و گروه روش كه 

محتوا و بين گروه روش محتوا و مرجع اختالف  -دار نيست بين گروه روش و روش معني
 دار است.كامالً معني

 (20ق ساخته)بارمنتايج آزمون محق. 15جدول 
 تفاضل ميانگين بعد از مداخله ميانگين قبل از مداخله تعداد گروه

 +1 16 15 30 كنترل
 +3 19 16 30 روش

 +5 19 14 30 محتوا -روش 

ذكر شده است با مقايسه تفاضل ميانگين نمرات آزمون محقق  15همانطور كه در جدول 
داري وجود دارد هرچند تفاوت تالف معني توان نتيجه گرفت كه بين سه گروه اخساخته مي

گروه كنترل و روش كمتر از تفاوت گروه كنترل و روش محتوا است كه البته قابل پيش بيني 
 هم بود چون فقط روش آموزش تغيير يافته است.

سؤال كيفي اين بود كه: توصيف معلمان از توانايي الگوي آموزش ريزوماتيك در 
 پرورش خالقيت چگونه است؟
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نشان داده شده است نتايج تحليل  16و جدول شماره  5همانطوري كه در شكل شماره 
شوندگان بعد از اجراي الگوي ريزوماتيك بيانگر اين است كه ميزان  مضمون مصاحبه

هاي سياليت، بسط و ابتكار، اما در آموزان افزايش يافته است به ويژه در مؤلفهخالقيت دانش
آموزان يري به وجود نيامده است يعني اين الگو نتوانسته است دانشپذيري تغيمؤلفه انعطاف

هاي بخش كيفي به ميزان زيادي تأييدكننده توان گفت يافتهرا منعطف بار بياورد. در نتيجه مي
هاي بخش كمي است. بدين معني كه در بخش كمي شاهد تغييراتي بوديم كه در ميزان يافته

اي مختلف به وجود آمده است و از طرفي ديگر در بخش هآموزان در گروهخالقيت دانش
آموزان بيانگر تغيير در سطح كيفي تجربيات زيسته معلمان در خصوص ميزان خالقيت دانش

 آموزان است. خالقيت دانش

 آموزان پس از اجراي الگوي ريزوماتيكخالقيت دانش. 5شکل شماره

 

 

 گوي ريزوماتيك)مصاحبه بعد از مداخله(آموزان پس از اجراي الخالقيت دانش. 16جدول 
 هاشاخص ابعاد عامل اصلي

 سياليت خالقيت

ها کنند راه مناسبي براي حل آنهنگام مواجهه با مسائل خيلي دشوار سعي مي
اي بشکند يا خراب شود به خوبي چيز هنگام ساختن کاردستي اگر قطعه، بيابند

-ه ديگران در موردشان چه ميخيلي کنجکاوند ک، کنندديگري جايگزين آن مي

به طور فعال در کارهاي ، برنداغلب از حل مسائل دشوار لذت مي، گويند
کنند اطالعات هنگام مواجهه با مسائل تازه سعي مي، کنندگروهي شرکت مي

وقتي با مسائل مشکل رياضي ، زيادي را کسب کنند تا بتوانند آن را حل کنند
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از نظرات مبتکرانه ، کنندرس و متعدد استفاده ميشوند از منابع در دستدرگير مي
براي مواجهه با مشکالت غيرعادي مدتي ، کنندهاي خود استقبال ميهمکالسي

سؤاالت مشکلي را ، کنم تا خودشان آن را حل کنندبسيار طوالني تالش مي
در انجام کارها به خودشان  معموالً، از تجارب تازه لذت مي برند، کنندطرح مي

 .دهند اطمينان زيادي دارندبه آنچه مستقالً انجام مي، کي هستندمت

 ابتکار

مشکالت خانواده، جامعه و مدرسه را به ، زننداغلب به کارهاي تازه دست مي
-خيلي مشتاق هستند که از روي کتاب، کنندفهمند و توصيف ميخوبي مي

هر وقت از ، ندهاي جديد مهارت داردر طراحي اسباب بازي، هايشان بنويسند
در ، آيندخواهم که بجاي من تدريس کنند به خوبي از عهده آن بر ميها ميآن

آموزان تمايل به حرف زدن براي اکثر دانش، مترادف نويسي مهارت دارند
در برقراري ارتباط با ، کنندتجربياتشان را به سهولت بيان مي، ديگران دارند

هاي متنوع م کارهاي پيچيده از روشدر انجا، ديگران توانايي خوبي دارند
تارهاي فدر توجيه ر، کارهاي مبتکرانه را بيشتر دوست دارند، کننداستفاده مي

 .نابهنجار و پيچيده مهارت خوبي دارند

 بسط

زماني که با مسائل پيچيده روبرو مي شوند وقت زيادي را صرف يافتن راه حل 
در آموزش رياضي ، يشنهاد توانايي دارنددر ارائه پ، روندبه رؤيا فرو مي، کنندمي

به مدرسه کمك ، هاي متعدد اغلب اوقات به معلم کمك کي کنندو ارائه راه حل
خيلي به جزئيات توجه ، کنند تا از امکانات محدود استفاده بهينه شودفکري مي

ها معموالً پيام فيلم، کنندبه محتواي دروس بخصوص شعرها توجه مي، کنندمي
ها درباره کنيم تا مدتوقتي فيلمي را برايشان پخش مي، فهمندها را ميشو نماي

اي بنويسند به جزئيات ها خواسته شود نامهاگر از آن، زنندآن با هم حرف مي
 .برنداز انجام امور بسيار پيچيده لذت مي، کننددقيق اشاره مي

 پذيريانعطاف

، شونده ندرت با مشکل مواجه ميدر بيان مطالب خود ب، روندبه رؤيا فرو مي
-به خوبي از عهده ابراز عقيده ناگهاني بر مي، نويسندنظراتشان را به خوبي مي

هاي که نياز به تفکر اغلب به شغل، کنندبا سهولت وقايع را توصيف مي، آيند
در ، کننداز کلمات مترادف به خوبي استفاده ميد، مند هستنزياد دارند عالقه

، برندهاي علمي خيلي لذت مياز انجام آزمايش، کردن مهارت دارندبندي طبقه
داستان نويسي را به خوبي ، بندي و انشاء نويسي مهارت خوبي دارنددر جمله
 .تر از حفظ شعر استسرودن شعر برايشان آسان، دهندانجام مي

 گیریبحث و نتیجه
و توسعه آن در كتاب درسي  ارائه الگوي آموزش تفكر ريزوماتيكاين پژوهش به منظور 

. در آموزان انجام گرفتعلوم تجربي پايه ششم ابتدايي و تأثير آن در پرورش خالقيت دانش
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واقع سؤال اصلي پژوهش اين بود كه آيا آموزش به روش ريزوماتيك موجب پرورش 
 شود. آموزان در درس علوم تجربي ميخالقيت دانش

تر به توسعه آن پرداخته وماتيك به سطوح جزئيدر اين پژوهش با افزايش مفاهيم ريز
اي با معلمان به عمل آمد كه بيانگر در ابتدا به روش كيفي مصاحبهشد، به اين صورت كه 

آموزان بود به همين خاطر پژوهشگر با مشورت صاحبنظران وضعيت پايين خالقيت در دانش
لگوي ريزوماتيك و اجراي آن ريزي درسي و علوم تجربي با توسعه او اساتيد حوزه برنامه

فصل از كتاب علوم تجربي پايه ششم  6آموزان داشت لذا ن خالقيت دانشسعي در تغيير ميزا
مجدد به روش ريزوماتيك بازطراحي شد. براي اجراي الگوي آموزشي ريزوماتيك سه 
كالس انتخاب گرديد، يك كالس به عنوان گروه مرجع و دو كالس ديگر به عنوان گروه 

آموزان مطالعه و بررسي انتخاب شد تا تغييرات به وجود آمده در خالقيت دانش مايشآز
هاي آزمايش فقط روش تدريس ريزوماتيك بود اما در گروه ديگر شود. در يكي از گروه

 هم روش تدريس و هم محتوا به روش ريزوماتيك اجرا شد.
هاي كمي كننده يافتههاي كيفي حمايتتركيبي پژوهش اين بود كه آيا يافته سؤال

 حاصل از اجراي طرح شبه آزمايشي هستند؟

ها در بخش كيفي و نمرات آزمون محقق ساخته با مقايسه نتايج تحليل مضمون مصاحبه
كننده حمايتهاي كيفي گيريم كه يافتهدر بخش كمي نتيجه مي LSDو  tو همچنين آزمون 

هستند. يعني اجراي الگوي آموزشي هاي كمي حاصل از اجراي طرح شبه آزمايشي يافته
خالقيت شود. به عبارتي آموزان ميريزوماتيك باعث تغيير و پرورش خالقيت در دانش

آموزاني است كه آموزاني كه به روش ريزوماتيك آموزش ديده بودند بيشتر از دانشدانش
 به روش سنتي آموزش ديدند.

زوماتيك تا چه اندازه در پرورش اجراي الگوي آموزشي رياول كمي اين بود كه  سؤال
 خالقيت در گروه روش مؤثر است؟ 

هاي حاصل از اجراي نتايج به دست آمده از تحليل پرسشنامه خالقيت تورنس و داده
آزمون تي و تست لون نشان داد كه تغيير روش تدريس سنتي و اجراي روش ريزوماتيك 

ني كه حتي بدون تغيير محتواي آموزان شده است به اين معباعث افزايش خالقيت دانش
دروس و محيط آموزشي با اجراي روش تدريس مناسب همچون ريزوماتيك تغيير 

آيد. در روش تدريس ريزوماتيك آموزان به وجود ميچشمگيري در ميزان خالقيت دانش
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شكني، يادگيري تعاملي و مشاركتي، هميارانه، مبتني بر تجربه، به دليل تاكيد بر ساخت
گرايي كه )مثلث مفاهيم، تصورات، تأثرات( و يادگيري ارتباط هااز طريق نشانه يادگيري

آموزان به صورت فردي و گروهي متناسب با دنياي پيچيده و گسترده امروزي هستند دانش
 هاي خالقانه داشته باشند.توانند محتوا توليد كنند و فعاليتخودشان مي

يت تورنس، يك آزمون محقق ساخته با توجه به همزمان با اجراي آزمون استاندارد خالق
محتواي جديد طراحي شده متناسب با تفكر ريزوماتيك تنظيم گرديد و بر روي 

آموزان اجرا شد. تحليل و مقايسه نمرات اين آزمون نيز بيانگر بهبود نمرات دانش
اي با هآموزان بود. قبل از اينكه الگوي ريزوماتيك را طراحي و اجرا كنيم مصاحبدانش

آموزان در سطح پاييني از معلمان به عمل آمد و نتايج آن نشان داد كه از نظر معلمان دانش
)انگيزه، مهارت، توانايي( وجود دارند لذا سعي شد در مرحله اول فقط روش  خالقيت

هاي بعدي متوجه تغيير در نظرات معلمان آموزش را تغيير دهيم در ادامه با تحليل مصاحبه
 هاي كمي هستند.  هاي كيفي تأييدكننده يافتهگيريم يافتهپس نتيجه مي هم شديم

 ريزوماتيك تا چه اندازه در پرورشسؤال دوم كمي اين بود كه اجراي الگوي آموزشي 
 محتوا تأثير دارد؟ –خالقيت در گروه روش 

ي هانتايج به دست آمده از تحليل آزمون خالقيت تورنس و آزمون محقق ساخته و داده
به دست آمده از آزمون تي و تست لون نشان داد كه خالقيت در گروهي كه هم با محتواي 

اند پرورش يافته است. اين به اين معني ريزوماتيك و هم روش ريزوماتيك آموزش ديده
است كه اجراي الگوي آموزشي ريزوماتيك در نظام آموزش ايران بخصوص در درس علوم 

ي دارد و صاحبنظران و معلمان بايد بستر را براي اجراي اين الگو تجربي پايه ششم نتايج مثبت
آموزان و معلمان دربرابر آن مقاومت شد دانشفراهم سازند. قبل از اجراي اين الگو تصور مي

نشان دهند و به سختي بتوانند مطابق مراحل طراحي شده عمل كنند ولي پس از اجراي آن 
آموزان به وجود آمده است. از نظر نگارنده شايد نشمتوجه شديم كه عالقه بيشتري در دا

انگيز بودن آموزش باشد يكي از داليل استقبال از اين الگو تأكيد بر فعاليت فراگير و هيجان
 شود. آموز جذاب ميكه براي دانش

هاي مختلف مؤلفه تيوضع يطرح آموزش يبه نظر معلمان مجرسؤال كيفي اين بود كه 
 ؟ ونه استچگ كيزوماتيتفكر ر
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هاي نتايج تحليل مضمون نشان داد كه در حين آموزش وضعيت برخي از مؤلفه
هايي همچون تفكر آموزان از نظر مؤلفهريزوماتيك تغيير يافته است به طور مثال: دانش

ها، مداري، همگونيشناسي، هوش هيجاني، ساخت و توليد مجدد، آموزش هدفروش
هاي هايي همچون مفهوم ارتباط، تدوين استراتژياما در مؤلفهشان ارتقاء يافته است توانايي

هاي مختلف حل مسأله، آزمايش مداوم، بازسازي ساختارهاي موجود، فهم متضاد، شيوه
توان چنين دريافت كه تغيير روش آموزش اند. ميها و ... تغييرات چنداني نكردهچندگانگي

آموزان به وجود ها را در دانشو تواناييها مهارتتواند بعضي از و محتواي دروس نمي
بياورد و اين شايد به دليل محيط آموزش و كالس و شرايط فرهنگي حاكم بر مدرسه و 

هاي كمي مطابقت هاي كيفي به مقدار زيادي با يافتهجامعه مربوطه باشد. به طور كلي يافته
اند احتمال ا تغييري نداشتههها و تواناييدارد ولي به نظر معلمان مجري طرح بعضي مهارت

ه است يا دارد الگو به درستي به معلمان آموزش داده نشده است يا به شكل مناسب اجرا نشد
كمبود امكانات آموزشي و جو خشك كالس نتايج مثبتي نداشته  به دليل تازگي مفاهيم و

 است.
ي آموزشي در هاي كمي قبل و بعد از اجراي الگوسؤال سوم كمي اين بود كه آيا يافته

 هاي مختلف با يكديگر تفاوت معنادار دارند؟گروه
هاي نتايج به دست آمده از تحليل آزمون خالقيت تورنس و آزمون محقق ساخته و داده

نشان داد تغيير چشمگيري در ميزان  LSDحاصل از تحليل كوواريانس و آزمون تعقيبي 
اجراي الگوي آموزشي ريزوماتيك  زآموزان نسبت به قبل اختلف دانشهاي مخالقيت گروه

هاي متعدد است و اين داراي مؤلفه كهاينبه وجود آمده است. الگوي ريزوماتيك به دليل 
هاي پرورش خالقيت هستند اجراي آن خواه ناخواه تأثير مثبت در ها اكثراً از مؤلفهمؤلفه

 گذارد.آموزان ميخالقيت دانش
ن از توانايي الگوي آموزشي ريزوماتيك در پرسش كيفي اين بود كه توصيف معلما

 پرورش خالقيت چگونه است؟
شوندگان بعد از اجراي الگوي ريزوماتيك نشان داد كه  نتايج تحليل مضمون مصاحبه

هاي سياليت، بسط و ابتكار، آموزان افزايش يافته است به ويژه در مؤلفهميزان خالقيت دانش
به وجود نيامده است يعني اين الگو نتوانسته است پذيري تغييري اما در مؤلفه انعطاف

آموزان را منعطف بار بياورد. شايد يكي از داليل اين باشد كه نظام آموزشي ايران دانش
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اند كه هرچه منظم و بسيار خشك و اسير مقررات دست و پاگير است. معلمان آموخته
آموزان، انجام به موقع وج دانشگيرند لذا در ورود و خرمقرراتي باشند مورد تشويق قرار مي

دهند. اين روحيه به طور تكاليف، اتمام به موقع سرفصل دروس و ... حساسيت نشان مي
ها كار بسيار پذير ساختن آنكند لذا انعطافآموزان سرايت پيدا ميناخودآگاه به دانش

 .سختي است
ي در اين پژوهش از آنجايي كه آموزش ريزوماتيك براي اولين بار به صورت كاربرد

مورد مطالعه قرار گرفته است پژوهشي وجود ندارد كه بخواهيم نتايج را با هم مقايسه كنيم. 
 يارتنها پژوهشي كه مرتبط با اين رساله است پژوهش احمدآبادي آراني، فرج الهي و عبداله

موزشي هاي انديشه ريزوماتيك را در بهبود خالقيت نظام آ( است كه مهمترين داللت1396)
دانند. آموز مسأله محور ميايران پرورش تفكر افقي و خالق در مدارس و پرورش دانش

الگوي ارائه شده در اين پژوهش مفاهيم و راهكارهاي عملياتي و مفيدي را در اختيار معلمان 
 هاي آموزشي را اصالح كنند. ها روشدهد تا با كاربرد آنو پژوهشگران قرار مي

(، جونت و 2013) (، ماسني2010) 1هاي والينجراي اين الگو با پژوهشنتايج حاصل از ا
(، 2012) 5ماندي(، 2012) 4فريتس(، 2016) فلمينگ(، 2016) 3(، بيسوال و بيفي2015) 2بنت

(، 2005) 9(، نويل گاف2008) 8(، كورمير2008) 7(، مارک كونل2007) 6سمتسكي
(، رامين 1394) (، سلحشوري و حق ويردي1396) احمدآبادي آراني و فرج الهي و عبداله يار

همسو است. به طور كلي  (،1388) زادهسجادي و ايمان(، 1390) (، باقري نژاد1394) نيا
)تفكر خالق  هاي فكريتوان گفت با ارائه و اجراي الگوي آموزش ريزوماتيك مهارتمي

آموز در دانش كهاينيابد و به دليل آموزان در حد مطلوب رشد ميو تفكر انتقادي( دانش
شود، به جاي صرف اش نيز شكوفا ميگيرد استعدادهاي بالقوهمسير شدن و تغيير قرار مي

كند، سرانجام وقت زياد و بيهوده و انحراف از مسير اصلي زندگي راه درست را انتخاب مي
اهد به عنوان فردي مفيد براي جامعه تأثير مثبت و چشمگيري در رشد و توسعه پايدار خو
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شود هاي اين پژوهش نشان داد آموزش به روش ريزوماتيك سبب ميداشت. نتايج و يافته
خالقيت منجرگردد.  االتي را طراحي كنند كه به پرورشها، تمرينات و سؤمعلمان فعاليت

بيني شده بود توانست با سطح اطمينان مشخصي اين الگو با توجه به عناصري كه در آن پيش
 تأثير مثبتي داشته باشد. بر فراگيران خود

 هايي مواجه بوده است ازجمله:ها با محدوديتاين پژوهش همچون ساير پژوهش
ناآشنا بودن  -2هاي مرتبط به علت جديد بودن موضوع. كمبود منابع الزم و پژوهش-1

عدم وجود پرسشنامه استاندارد در زمينه  -3آموزان با مفاهيم ريزوماتيك. معلمان و دانش
 -4 قوانين سخت اداري و مقاومت مسئولين مربوطه و معلمان. -3ريزوماتيك.  تفكر

 محدوديت جلسات آموزشي.

 اند از:ترين پيشنهادهاي پژوهشگر در خصوص اجراي الگوي ريزوماتيك عبارتمهم
شود در الگوي ريزوماتيك تا كنون اعتبار يابي نشده است، پيشنهاد مي كهاينبه دليل  -1

هاي عملي براي اين الگو از ابزارهاي ديگر مانند مشاهده، مصاحبه و آزمونصورت اجراي 
 سنجش خالقيت استفاده شود. 

از آنجا كه آموزش ريزوماتيك تا كنون در كشور ما اجرا نشده است به ساير پژوهشگران  -2
وزش شود مفهوم تفكر ريزوماتيك را به طور كامل و با جلسات بيشتر به معلمان آمپيشنهاد مي

 دهند تا بتوانند به طور صحيح آن را اجرا و به كار ببرند. 
سازي الگوي ريزوماتيك بهتر است آماده سازي مدارس، مديران و معلمان براي پياده -3

 انجام شود و از تجهيزات نوين آموزشي استفاده شود.
ا بر پرورش هاي تفكر ريزوماتيك به صورت مجزشود تأثير هركدام از مؤلفهپيشنهاد مي -4

 آموزان مورد بررسي قرار گيرد. خالقيت دانش
شود گروه پسران نيز اين پژوهش در جامعه آماري دختران انجام شده است پيشنهاد مي -5

 به آن اضافه شود.

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم
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 سپاسگزاری
پذير ت امكانانجام اين پژوهش بدون همكاري صاحبنظران و دلسوزان حوزه تعليم و تربي

دانم از اساتيد برجسته دانشگاه شيراز و همكاران فرهنگي اداره نبود، لذا بر خود الزم مي
 آموزش و پرورش استان كرمانشاه به ويژه مديران آموزشي كمال تشكر را داشته باشم.
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 منابع
هاي (. تبيين داللت1396يار، علي. )الهي، مهران؛ عبدالهاحمدآبادي آراني، نجمه؛ فرج

ي ريزوماتيك ژيل دلوز با نظر به كاربرد آن در بهبود خالقيت نظام آموزشانديشه 
 .110-83، ص (2)7فصلنامه ابتكار و خالقيت در علوم انساني، ايران. 

و  ينشمتفاوت در آفر يوهدو ش يو درخت يزوماتيكر يكرد(. رو1394)يم. مر يا،نرامين
 .29-9(، 32)9، يفصلنامه ادب پژوهش. يخوانش اثر ادب

و  تيكيزومار يفضا يينو تب ي(. بررس1388)ي. زاده عليمانا ي؛مهديدس سجادي،
 .32-23(، 12)4 ،يفصلنامه مطالعات برنامه درس ي،هاي آن در برنامه درسداللت

-به معرفت و نقد چالش يزوماتيكر يكرد(. رو1390). نژاد، زهرهيباقر ي؛مهديدس ي،سجاد

(، يانتقاد يسمرئال ي)از منظر مالحظات معرفت شناختياسالم يتترب يآن برا هاي
 .144-123(، 13)6 ،ياسالم يتمجله ترب

بر اساس  كيزوماتير كرديو نقد رو لي(. تحل1394) .رضا ،يردي، احمد؛ حق ويسلحشور
 .102-81(، 4)3 ،يپژوهشنامه حكمت و فلسفه اسالمفلسفه اشراق. 
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