
  09/01/1388: تاريخ دريافت مقاله
  22/02/1388: تاريخ بررسي مقاله
  26/08/1388: تاريخ پذيرش مقاله

تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز  مجله علوم 
  2-17ي ششم، سال  ، دوره1389 تابستان

  63-82: ص ، ص2ي  شماره
  
  

   كودكان دبستاني رآموزش خالقيت بگذاري ثرا

  بر اساس الگوي پلسك

  

  ∗∗∗∗رشيد قاسميف

  ∗∗∗∗∗∗∗∗جعفر جهاني
  

  چكيده
اساس الگـوي   يت به كودكان دبستاني برق آموزش خالاثري  مقايسه اين پژوهش با هدف بررسي و    

 در ،آموزان پسر كالس پنجم ابتدايي  نفر از دانش275 بدين منظور . انجام گرفت و روش اسكمپرپلسك
گـروه   4كـه در     . انتخـاب شـدند    ييـ  وشـه  تـصادفي خ   ي  به شـيوه   ، شيراز ي دو ناحيه   كالس از  8قالب  

محتـوا   و روش خالق  -روش عادي، محتوا عادي    -خالق، محتوا خالق   روش -، محتوا خالق  آزمايشيٍ
 محتـواي سـه فـصل از        جهت اجراي پژوهش،  .) كالس 2از هر گروه    ( روش عادي قرار گرفتند    -عادي

ـ   معلمـان  راهنماي تدريس  به همراه     پنجم ي كتاب علوم تجربي پايه     و روش اسـاس الگـوي پلـسك    ر ب
هاي الزم قرار   تحت آموزش  ،هاي آزمايشي   بعد معلمان كالس   ي در مرحله  . شد ليفأت طراحي و  اسكمپر
 تـورنس   آزمون از   ،پيش آزمون   در بنابراين بود،) 2×2طرح عاملي (روش پژوهش شبه آزمايشي     . گرفتند

در انتها پـس      و ،قرار گرفتند  )روش-محتوا(هفته تحت شرايط آزمايشي      12ها   استفاده شد، سپس گروه   
 از وجـود  تحليـل واريـانس     و  حاصل از آزمـون تحليـل كواريـانس        هاي ه نتيج .آزمون تورنس اجرا شد   
 محتـوا خـالق، روش      هـاي  ي كه گروه  ي  به گونه  داد؛ خبر مي  ها گروه يتق خال ي تفاوت معنادار بين نمره   

  . را دارا بودندتري ش عملكرد خالق بي،)روش و محتوا خالق(تعاملي  خالق و
  

الگـوي    اسـكمپر، ي شيوه محتواي خالق، خالقيت هدايت شده،  تفكر خالق،  :هاي كليدي  واژه
  پلسك

                                                           

 farshidghasemi@yahoo.com )  نويسنده مسؤول (دانشگاه شيراز ريزي درسي دانشجوي دكتراي برنامه ∗

 ريزي درسي دانشگاه شيراز  برنامهاستاديار ∗∗
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  مقدمه
 هـاي   هـدف كـه  ، استي اجتماعينديآت فريم و تربينظران معتقدند تعل  از صاحب  ياريبس

 ي  و توسـعه   يج و ارزش سن   يراث فرهنگ يانتقال م . )1995 ، 1هريس( رديگ  مي از جامعه خود را   
خ يت را در طـول تـار      يـ م و ترب  يتعلـ  ي  و برنامه  يريگ جهتاند كه     بوده يهاي  هدف از جمله  ،آن
 ي زنـدگ ي را بـرا يافـراد  انتظـار دارد  ياز نظام آموزش همواره ينظام اجتماع .ن كرده است  ييتع

 يهـا  ينمند تواو ، شركت كنندي اجتماع ي در زندگ  گذارراث بطور   كه بتوانند  ، آماده كند  ياجتماع
اجـراي    و يارتبـاط هـاي      در مهارت  يتوانمند .)2006 ، 2هاستيگز گروس،(  داشته باشند  يخاص
مهارت الزم ،  يل زندگي در برخورد با مسا  ي مهارت در به كار بردن روش علم       ، مدني هاي هوظيف

 هستند  ييها مهارت ره از جمله  يو غ يي    حرفههاي    مهارت ،ي و جسم  يجهت حفظ سالمت روان   
 .)2004،   3الكـساندر ( جاد و رشد آنهـا مبـادرت ورزد       ي به ا  يتيدستگاه ترب امعه انتظار دارد    كه ج 
 ياجتمـاع هـاي     تي در قالـب صـالح     يتـ يتربهـاي     تياد جامعه بر محدود ساختن فعال     ي ز اصرار

دو   و آن را بـر سـر       ، مواجـه سـاخته    ييدهايـ و ترد ها    را با چالش  ت  يم و ترب  يند تعل يهمواره فرا 
 يدهد كه منبـع اصـل       مي خ نشان ي در طول تار   يتيتربهاي    چالش يبررس.  داده است  قرارها    يراه

 مـسلط  ي به عنـوان فلـسفه    يدگاه فرد ي و د  يدگاه اجتماع يد انيبرخورد و تضاد م   ها    ن چالش يا
ت را  يـ م و ترب  يند تعلـ  يفرا خودهاي    هيفرض اند بر اساس    كرده ي كه هر كدام سع    ،است ياجتماع

 تـالش دارد    يدگاه اجتماع يد .)1386 باقري،(  كنند يآن را سازمانده  اي  ه   و برنامه  ؛جهت دهند 
 ي زنـدگ  يبرات الزم را    يد صالح ي و فرد با   ، كه جامعه بر فرد تقدم دارد      ،كنداجرا   ه را ين فرض يا

 و  هـا  هليد وسـ  يـ ن باور است كـه جامعـه با       ي بر ا  يدگاه فرد يعكس د رب . به دست آورد   ياجتماع
 يتي و بلـوغ شخـص     يتا افراد به اسـتقالل فكـر       ،فراهم سازد فرد  شد   ر يالزم را برا   هاي آمادگي
ـ  از ا  يكـ يت  يـ كه در زمان حاكم    دهد  مي  نشان يتي ترب ير آرا يس يبررس .برسند  ،گاهديـ ن دو د  ي

 نتوانـسته اسـت بـه    ،افتـه يل يـ نـد تقل يك فرايت به عنوان يم و تربي رفته و تعل   هياش به ح  يگريد
ـ    يهنگـام ،    مذكورهاي    طي از افراط و تفر    يداج .دابيدست   خود قيجامع و عم   رسالت ن ي كـه ب

دو  ت بـه عنـوان  يـ و پـرورش خالق  ي رشد تفكر انتقاد،شود  مي برقراريهماهنگدگاه ين دو د يا

                                                           

1-  Harris  

2-  Grusce & Hasting  

3-  Alexander  
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 يرد و رشـد فـ   ي اجتماع ي  توسعه رد،يگ  مي  قرار يآموزشهاي     نظام  در دستور كار   يهدف اساس 
ل يـ  از قبهـايي  پرسـش ). 1383 جهـاني،  (شوند  ميمند ن بهره و جامعه و افراد از آ،ابدي  مي تحقق

آمـوزش آن   هـاي      روش ؟ا پرورش داد  يتوان آن را آموزش       مي  چگونه ؟ستيت چ يخالق: نكهيا
ت يـ ا سـنجش خالق يـ  و  يابيارزشـ هـاي      روش ت كدامنـد؟  ي پرورش خالق  ي الگوها ؟اند چگونه
ل ي بـا مـسا    تيست؟ خالق ي خالق چ  ي  افراد خالق، كالس خالق و مدرسه      يها يژگي و ؟كدامند
ت يـ ا ترب ي آموزش و    ي دشوار ي همگ  دارد؟ ي كودكان و نوجوانان چه ارتباط     ي و زندگ  ياجتماع

فـرض   ي مطلوب انسان  يژگيتوان و   مي ت را يخالق .داردرا گواهي   ت  يتفكر خالق و رشد خالق    
ت افـراد خـالق   يـ  تربي تـالش بـرا  .دهنـ نـشان د  تي جد آند در پرورش    ي با ها ه كه مدرس  ،كرد
 از آمـوزش شـهروند      يه بـه جانبـدار    ي شـب  يتيحما.  همراه بوده است   يت عموم يحمابا   شهيهم

  .)1998 ،1هينز( متخصصا افراد ي و يانسان اخالق،  مطلوب
در  :گذاشـته اسـت  سـر  ز را پـشت  ي متمـا ي  دوره چنـد ت  يـ قموزش خال آ در   يپرداز هينظر

 . بوده اسـت   يخصات ش ي و خصوص  ي فرد يها يژگيتوجه به و    شامل يپرداز هياول نظر  ي دوره
ر از روش   يـ  غ يگـر يكه توان انجـام كارهـا بـه روش د           خاص يها يژگيت فرد خالق با و    يترب

 ي فـرد  يژگـ يك و يت فقط   يها مشخص شد خالق    بعد از سال   .)2003 ،2هانري(  دارد  را موجود
كه ژه  ي و يها وجود گروه . از است ي ن ي اجتماع يبه بسترها  است كه در آن    ينديآ بلكه فر  ،ستين

 و  يطـ يت كننـده مح   يـ تقوهـاي     تيـ  همراه بـا حما    ،برند مي نام 3يا با عنوان گروه پژوهش    از آنه 
 ي ندهينما 4پل تورنس . است تي پرورش خالق  هاي تي از ضرور  ي و روان  يكيزيف وجود امكانات 

 ي دوره .اسـت معتقد   يند اجتماع يآك فر يت در قالب    ي پرورش خالق   به ، خالق  تفكر ي برجسته
 كـه از آن بـا عنـوان       يـي     دوره. گـردد   مي  بر 1980 ي اول دهه ت به   يخالق در   يه پرداز ي نظر دوم

ت بـا   يـ ن دوره پـرورش خالق    يدر ا  .برند  مي دانش و ارزش نام    ا عصر انفجار  يت  ي خالق ي دوره
ه در يـ  و هـم نظر ،ور اسـت ن دوره هم برنامه محـ   يا. شود  مي ت مطرح يت خالق يتربعنوان نظام   

هـدف، محتـوا،    ( ي ركـن اصـل    رچها ت شامل ي آموزش خالق  ي برنامه .شود  مي هيقالب برنامه ارا  
. افـت يتـوان    مـي برنامه محـور هاي   هينظر ن چهار عنصر را در تمام     ي ا .است) يابيروش و ارزش  

                                                           

1-  Hynes 

2-  Hanry  

3-  Community of inquiry 

4-  Paul Torrance 
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از ) 1997( 3پلـسك  تـر  و از همـه مهـم     ) 1999( 2زنگيآ،    )1981( 1نزي چون پرك  يصاحب نظران 
  .ندت با روش برنامه محور هستي آموزش خالقيمدافعان جد

 ي  كه بايـد از دوره     ،آموزش و پرورش است   هاي    پرورش خالقيت، يكي از مهمترين هدف     
انديـشي، تفكـر    به منظور خالق بارآوردن فراگيران ضرورت آموزش درسـت    . شوددبستان آغاز   

كامل مشهود بطور  …مربوط به آن در دوران دبستان، دبيرستان، دانشگاه و        هاي    خالق و مهارت  
توانـد    مي ي براي اجراي اهداف تعليم و تربيت است و        ي  نقشه ، درسي ي برنامهاز آنجا كه     .است

 زنـدگي   اي اسـتقالل فـردي، آمـادگي بـر        ي  كـسب دانـش، توسـعه      :ماننـد ( وسيعي   ي در دامنه 
 خالقيـت نقـشي بـي    ي  بكار برده شود، قادر است در تحقق آموزش و توسـعه        )...بزرگسالي و   

  چهـارم و ي  پنجـساله ي ملي آموزش و پرورش در برنامه توجه سند  برخالف .بديل داشته باشد  
و هـا    حـاكي از ضـعف مهـارت   ها خالقيـت، نـوآوري و كـارآفريني، شـاهد      ي پنجم به توسـعه   

 ي هبررسـي نتيجـ  .  اسـت - ابتـدايي ي  بـويژه در دوره  -آمـوزان  خالق در بين دانـش    هاي    نگرش
آمـوزان ايرانـي در    لكـرد دانـش   آن اسـت كـه عم  ي  نشان دهنده5پرلز  و4مانند تيمزهايي    آزمون
تـر    و بـيش   ، ابتدايي مناسـب نبـوده     ي سواد خواندن در دوره     علوم تجربي، رياضي و    هاي درس
 له و أكه به حـل مـس     -  را قضاوتي و تركيبي  ،     كاربردي هاي پرسشآموزان توانايي پاسخ به      دانش

 .)2004 6وستـسكي  و اسكر  زالـز  ، مـوليز، گـن    مـارتين (انـد    نداشـته  -دارنـد نياز  ساختن فرضيه   
   اسـت،    گرفتـه    كـشور صـورت      درسي  ريزي  برنامه  ي  اخير در حوزه     سال   در ده    كه  هايي كوشش

 نبـود    دليـل   بـه   كه  است   از آن    ابتدايي حاكي  ي  در دوره    درسي  هاي ها و كتاب     تغيير برنامه   بويژه
منطقـي،  (  اسـت   برخوردار نبوده الزم  ها از توفيق    تالش   اين  ، غالب   ريزي  برنامه   مناسب  الگوهاي

1380(  .  
ي  كارهاي لحاظ شده بـراي اشـاعه       و  ساز   ايران   درسي  ريزي  برنامه  رسد در نظام   به نظر مي  

بـا ايـن توصـيف،      . كافي نباشد ،     به دليل عدم وجود الگويي براي آموزش خالقيت        ،تفكر خالق 
تر است؟   آموزش خالقيت مناسب   الگوهاي   مكاربرد كدا  از قبيل اينكه،  (هايي    پرداختن به دغدغه  

                                                           

1-  Perkins 
2-  Eysenck 
3-  Plesk 
4-  Timss 
5-  Pirls 
6-  Martin, Mullis, Gonzalez & schrostouski 
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 اجتناب ناپـذير    )توانند شرايط را براي بروز خالقيت مهيا نمايند؟        ميهايي    هو معلمان با چه شيو    
 2000 تـا  1900از سـال   كه دهد  ميآموزش خالقيت نشان الگوهاي  سير تاريخي بررسي .است

 اصـرار تـر    قـديمي هاي  الگودر   .ه شده است  يزيادي براي آموزش خالقيت ارا    هاي  الگوميالدي  
خالقيـت از سلـسله مراتـب و         جديد،هاي  الگو در حالي كه در      ؛تر بر شهود خالقانه است     بيش

 ، مختلـف آمـوزش خالقيـت   هـاي  الگواز ميـان  ). 1997 پلـسك، ( كند  ميروندي خاص پيروي 
كننـد    به فرايند خالقيت به صورت خطي نگاه نمي- برنامه محور هستند   كه- چرخشيالگوهاي  

د شرايط را براي تهيه و اجـراي  نتوان  مي،برند  ميكار ه را همزمان بانتقادي تفكر  تفكر خالق و  و
   پـژوهش    در اين    اساسي  موضوعه شده،   ي ارا آنچهبا توجه به    . فراهم كنند  درسي خالق    ي برنامه

 ) تجربـي  علـوم  هاي بابويژه كت (ها     كتاب ي طراحي محتوا  چه اندازه   تا كندكه بررسي      است  آن
 الگـو،   آموزش متناسب با اين   هاي    استفاده از شيوه   الگوي خالقيت چرخشي پلسك و    بر اساس   

  .اثر بگذاردآموزان  تواند بر ميزان خالقيت دانش مي
  

  تحقيق ي پيشينه
 ايـن كلمـه بـه      ي ريـشه  چند هر .ه شده است  ي متعددي ارا  هاي هخصوص خالقيت نظري   در
ل اثـ به عنوان م. متفاوتي داردهاي    اشد، اما در علوم مختلف مصداق     ب  مي »آوردن وجود هب«مفهوم  

هـايي     در مهندسـي بـه مـصداق       .باشد مي »جوانه زدن « و   »توليد« ،»رشد« به معناي در كشاورزي   
كار  به »افشا« و »الهام« در معناي در اصطالح روحاني      و »طراحي«،    »ساختن«،  « كردن بنا«همچون  

  ). 2004 ، 1هايس (رود مي
هاي    تفاوت ،آموزش خالقيت حاكي از آن است كه در آموزش خالقيت          الگوهاي   ي مطالعه

. كيد بر شخصيت يا فرايند خالق است      أت ابعاد،    مراحل، چگونگي در   صاحب نظران اساسي بين   
ه شده است از    ي ارا )1988(و سمينون    )1960(در الگوهايي كه توسط كمپل     كند،  مي پلسك بيان 

گويد افرادي   مي در ادامه . شود  مي  پيروي ) قابل كنترل بودن جريان خالقيت     غير(فرايند دارويني   
 ي  انديـشه  ي كـه در برگيرنـده    ( سـحرآميز    فرآينـدي  ي  خالقيت را به مثابـه     )1988( مانند بارون 

  . )1997، پلسك( دانند  مي)باشد  ميضمير نيمه خودآگاه
  ي دانـد كـه از مـشاهده    مي  خالقيت را جرياني وي.رسد  مي2سپس نوبت به الگوي راسمن 

  

                                                           

1-  Hayes 

2-  Rossman 
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 بعد الگوي حـل  ي مرحله در. شود  ميختمها  شود و به بررسي و آزمايش راه حل  مينياز شروع 
 )1981 (1پلسك در ادامه الگوي كـوبرگ و بنگـال        . شود  مي توضيح داده ) 1953(اسبورن   مسأله
ضـع و موقعيـت بـه        اين الگـو از پـذيرش و       .كند  مي  را پيشنهاد  »گير الگوي مسافر جهان  «به نام   

 را   الگـويي  )1985(باندراسـكي   . شـود  مـي  شود و به ارزيابي ختم      مي  يك چالش شروع   ي مثابه
   .)1997 پلسك،(گيرد  ميريزي راهبردي خالق در پيش براي برنامه

 الگوها   در اين  .كند  مي آموزش خالقيت را مطرح    تعاملي الگوهاي   )1386(همچنين البرزي   
 الگوهـاي  در.حيطي، شناختي و شخصيتي در خالقيـت دخيـل اسـت      ي از متغيرهاي م   ي مجموعه

ينـد خـالق،   آفر(خالقيـت را متـشكل از چهـار بعـد           همچـون آيزنـگ      نظريه پردازاني    ،تعاملي
  . كنند  تعريف مي)محصول خالق، شخص خالق و موقعيت خالق

گاه توان در دو ديد  ميه شده در خصوص فرايند خالقيت را     ي ارا هاي  مدل هدر مجموع نظري  
  . اقليت و اكثريت خالصه كرد

ي بـراي خالقيـت وجـود نـدارد و     ي ي تعريف شده  ديدگاه اقليت معتقد است كه هيچ شيوه      
مانند ويناك و ورتايمر عقيده دارنـد  در اين ديدگاه افرادي . دارداصرار تر بر شهود خالقانه    بيش

 در چارچوب چند مرحله     راتوان آن    نمي  بنابراين ؛كند خاصي تبعيت نمي  الگوي  كه خالقيت از    
ينـد خالقيـت از سلـسله    آدر مقابل، گروه اكثريت بر اين عقيده هستند كـه فر          .ه كرد ي ارا الگويا  

ن را در چـارچوب الگوهـاي خاصـي    تـوان آ   مـي  بنابراين؛كند  ميمراتب و روند خاصي پيروي 
 باشـند   مـي  ويكـرد  از پيـروان ايـن ر      و پلسك  ، كوبرگ و بنگال   ،اسبورنافرادي مانند   . ه كرد يارا
  .)1997پلسك، (

ـ بـه ارا   2»هت شد يت هدا ي و خالق  ينوآور«پل پلسك با انتشار اثر معروف خود با عنوان           ه ي
 ي مطالعـات  ي حـوزه شمندان  يـ نظران و اند    از صاحب  ياري توجه بس   نه تنها   كه پردازد  مي ييالگو

مورد ز يت نيخالقاي ه  ان برنامه يطراحان و مجر   يبلكه از سو   ،كند  مي  به خود جلب    را خالقيت
بـه  .  معروف اسـت   »الگوي چرخشي «الگوي آموزشي خالقيت پلسك به       .رديگ  مي استقبال قرار 

 هـا  ه كه هـر كـدام از مرحلـ   ،دار تشكيل شده  متوالي و جهتي اين دليل كه الگو از چهار مرحله   
  رحله بـه   در الگوي پلسك چهار م    . كند  مي  قبل و بعد از خود را تشريح       هاي هبطور منطقي مرحل  

  

                                                           

1-  .Koberg & Bagnall 

2-  Innovation And Directed Creativity 
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   :)1 نمودار( شود  مي توضيح دادهزيرصورت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1997  خالقيت هدايت شده پلسكي رخهچ -1 نمودار
  

بـه نظـر پلـسك ،آمـادگي     .  پيدا كردن نسبت به وضـع موجـود   1 براي بصيرت  ،آمادگي -1
 خـاص موقعيـت را    يـي      فـرد بگونـه    ،درحالت بصيرت . چيزي فراتر از دانش و اطالعات است      

درك . كند  ميكند و آنها را بصورت يك ساختار يا سيستم تجسم       مي  را تحليل  ها ه رابط ،نگرد مي
فـرد خـالق بـا    . كنـد   مـي هـا  لاشـك اهـا، كمبودهـا و     طور عميق، فرد را متوجه كاستي     ب ها هرابط

  . يابد  ميبيند و وضع موجود را قابل تغيير  ميراها  كمبودنگرد،   مي راها هعميق رابطيي  انديشه
عبور از وضع موجود و گريز از موقعيت فعلـي          هاي    ي راه  در اين مرحله درباره    ،2تخيل -2

 هـا  همـشاهد . شـود  ارايه مينو هاي  حل  جديد همراه با راه   هايدر اين حالت تصور   . شود  مي فكر
  . گيرد  ميخردمندانه شكلهاي  حدسي و گمانهاي   و راهشود  ميبيانها  در قالب فرضيه

 الزم بـراي  ي شـور و هيجـان و پـشتوانه   ،  4 فعاليت نياز به انگيـزه     ي راي ادامه  ب ،3توسعه -3
 ي هـا، توسـعه    هـا، بررسـي فرضـيه      ارتقا بخـشيدن بـه سـطح فعاليـت        .  است ها  هيجان ي توسعه

   مـداري   ي و پيوند زدن آنهـا بـا قـدرت تحمـل و سـازگاري، روحيـه               ها     ميان فرضيه  هاي هرابط
  

                                                           

1-  Preparation for vision 

2-  Imagination 
3-  Development 
4-  Motivation 

٣  

  توسعه

 تحليل

 مشاهده

 زندگي كردن

     ارزشيابي

  تقويت

  مخزن مفاهيم

٢  

 تخيل

۴  

  عمل

١  

 آمادگي

 توليد

      اجرا كردن 
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 ،ارايه شده از طـرف گـروه پژوهـشي        هاي    گران و قبول فرضيه   ديهاي    اجتماعي، پذيرش فرضيه  
  . شودها   ايدهي  كار باال ببرد و موجب توسعهي  افراد خالق را براي ادامهي تواند انگيزه مي

 ي  خود و ديگران را با پـشتوانه       ي  شده پذيرفتههاي    توانند فرضيه   مي افراد خالق ،  1عمل -4
تواند فـضاهاي روانـي و        مي پذيرفته شده هاي    جراي فرضيه ا. انگيزشي الزم به عمل تبديل كنند     

 در ايـن مرحلـه فـرد و گـروه از خـود، ارزشـيابي بـه عمـل                 . اثرگذار كند اجتماعي خالقيت را    
در اين مرحله تفكر انتقـادي و تفكـر     . دهند  مي و داوري قرار   2را مورد انتقاد  ها    آورند و يافته   مي

  .گيرد  ميشكل 3ربرتشود و تفكر   ميخالق در هم آميخته
  آمـوزش خالقيـت از طريـق ابزارهـاي مناسـب و            گزارش نموده است كه   ) 2009( 4ويدال

شـرايط را بـراي    كنند،  مي پشتيبانييي  وچرخه به صورت غيرخطيموضوعكه از حل   هايي    الگو
  كـه چگونـه    پرسـش در پاسخ بـه ايـن       ) 2008 (5بست و توماس   .دآور  مي بروز خالقيت فراهم  

كنند كه بـه كـارگيري        مي آموزان را تشويق كرد تا خالقيت آنها افزايش يابد، بيان          توان دانش  مي
هاي   آنان در بررسي  . دهد  مي آموزان را افزايش   توانايي خالق دانش  ،    الگوهاي چرخشي خالقيت  
 ايـن مرحلـه   .شود  مي  فرد شروع  هاي  خالقيت از بصيرت يا هدف     ي خود نشان دادند كه چرخه    

 عمـومي هـاي      ايـده  ي ارايـه پـس از آن نوبـت بـه         .  خالقيت شـود   ي  آماده كند تا فكر    مي كمك
بعـد از    .كنـد   مـي  بهتـر اقـدام   هاي    نسبت به انتخاب ايده   ،    عموميهاي    فرد از ميان ايده   . رسد مي

 در. رسـد  ها مـي    ريزي، براي اجرايي كردن ايده     نوبت به برنامه  ،    برتر برگزيده شد  هاي    اينكه ايده 
بـرون  .  تا به برون داد برسـد    ، كمك بگيرد   هها، فرد بايد از احساس و عاطف       ده اجرايي اي  ي برنامه

معتقـد  ) 1998 (6 بوزان.داد ممكن است منطبق بر بينش اوليه باشد و يا از آن فاصله داشته باشد       
 و تفكـر  ؛توان هر دو طرف مغز انسان را پـرورش داد         مي پلسكيي    است با الگوي چهار مرحله    

 سـيكزنت   گتـزل و . بطور يكجا تربيـت كـرد    برتر  را به عنوان ايجاد تفكر     خالق و تفكر منطقي   
 بـه  »بـصيرت خـالق يـا خالقيـت بـه عنـوان فراينـد        «در پژوهشي با عنوان     ) 1994 (7هايلي مي

   و به اين نتيجه رسيدند كه اگرآموزش خالقيت با فراينـد            ،هاي مختلف پرداختند    گروه ي مقايسه
  

                                                           

1-  Action 
2-  critique 
3-  Higher-order-thinking 
4-  Vidal  
5-  Best & THomas 
6-  Buzan 
7-  Getzels&Cziksentmihalyi 
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آنها ايـن پـژوهش را بـر روي         . رسد  مي  بهتري هاي ه به نتيج  ،دپلسك انجام شو  يي    چهار مرحله 
 پرورش خالقيت قدرت رقابت با    .آموزان در جنوب آمريكا انجام دادند      مختلف دانش هاي    گروه

يـن عنـوان   ا.  و در ميـدان آزمـايش از آنهـا سـربلندتر اسـت         ، دارد  را ابعاد ديگر تعليم و تربيت    
 طـرح   . مثبـت رسـيد    هـاي  هاجرا كـرد و بـه نتيجـ       ) 1994( آن را در سال      1پژوهشي بود كه كار   

 در تحليلـي بـا   1988 در سال 2 بريت من. پلسك بودي پژوهشي كارل كار مبتني بر الگوي اوليه     
رسد كـه ايـن الگـو توانـايي           مي  به اين نتيجه   »گروه حل مسأله از ديدگاه الگوي پلسك      «عنوان  

 ارتباط هوش و خالقيت     در خصوص ش   پژوه .پرورش حل مسأله را در معلمان و مديران دارد        
انجام شد و ) 1986(بود كه در سال  3دو از جمله كارهاي چرنياك   و ايجاد پل ارتباطي ميان اين     

در طرح پژوهـشي     )1985( 4 كالرك . قرار داد  پذيرش متوالي الگوي پلسك را مورد       هاي همرحل
  بـارش بـا روش هـا    و مشخص نمود كه خلـق ايـده  ؛ استفاده كرد »طوفان فكري «خود از روش    

 بهتـري منجـر   هـاي  ه بـه نتيجـ  تواند  مي)1997(الگوي پلسك با يده پروري هاي ا  روش و   مغزي
 و ميزان موفقيت الگـوي پلـسك را   ، الگوي ديگر انجام دادسه ي او اين طرح را با مقايسه    . شود

او  .ود متعدد الگوي مورد نظر خـود را آزمـ         هاي  در تحقيق  پلسك .پذيرفتبيش از ساير الگوها     
 رسيد كه پرورش كيفيـت بـا تفكـر          جهينت به اين    » كيفيت ي توسعهالگوي  « با عنوان    يدر تحقيق 

 و تفكر خالق فرآيندي است كه از تصور خالق شروع و بـه عمـل خـالق                ؛خالق ممكن است  
خالقيـت  «با عنـوان    يي     مقاله  در »سالمتي و مديريت بهداشت   « ي پلسك در مجله   .شود  مي ختم

.  مـدل خـود پرداخـت و از آن دفـاع كـرد             ي  بـه ارايـه    » كيفيت ي  براي توسعه  يريز ابزار برنامه 
 با روش آزمايشي به )1997(كي عنوان تحقيقي بود كه پلس    ند نش  جدا رام خالقيت و كيفيت دو   

 و اگر آمـوزش     ؛بسيار تواناترند ها     و مشخص شد كه افراد خالق در بروز كيفيت         ؛اجرا گذاشت 
  .شود  ميتر  ميزان خالقيت آنها بيش، شود اجراابا كيفيت براي آنه

  

  تحقيق هاي هدف
   آموزش خالقيت با توجه بـه الگـوي   اثر  بررسي،هدف از طراحي و اجراي پژوهش حاضر 

  

                                                           

1-  Carr 

2-  Brightman 

3-  Cherniak 

4-  Clark 
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ي زيـر   يـ  جز هـاي   هدف به هدف   براي دستيابي به اين    .آموزان دوره ابتدايي بود    پلسك به دانش  
  :شود  ميتوجه

  .اند  آموزش ديدهعادي  خالق ور دو گروه كه با محتوايآموزان د  عملكرد دانشي مقايسه -1
  .اند  ديدهآموزشعادي  خالق وهاي   در دو گروه كه با شيوهآموزان عملكرد دانش ي مقايسه -2
  آموزان دانش عملكرد بر تعاملي محتوا و روش خالق اثرتعيين -3
  

  تحقيقهاي  پرسش

  :شود  ميطرحرح زير به ش اساسي پرسش سه پژوهش هاي براي رسيدن به هدف
طراحي شده بـر اسـاس الگـوي        (آموزاني كه با محتواي خالق        دانش  خالق عملكرد  بين آيا -1

تفـاوت   ،انـد  آمـوزاني كـه بـا محتـواي رايـج آمـوزش ديـده          با دانـش   ،اند آموزش ديده ) پلسك
  ؟ي وجود دارددار معني

 با دانـش  ،اند  آموزش ديده)اسكمپر(روش خالق  آموزاني كه با  دانش خالق  آيا بين عملكرد   -2
  داري وجود دارد؟  تفاوت معني،اند آموزشي رايج آموزش ديدههاي  آموزاني كه با روش

  ؟ دارداثرآموزان   دانش خالقآيا تعامل روش و محتوا بر عملكرد -3
  

  پژوهش وروش اجراطرح 

 كـه   آموزشـي ي پژوهش حاضر با الهام از الگوي پلسك و اجراي آن در قالب يـك برنامـه           
بـراي   .توسط محقق تهيه شده و در مدارس ابتدايي شيراز به اجرا در آمـده اسـت، انجـام شـد                   

انجام اين كار ابتدا محتواي سه فصل از كتاب علوم تجربـي كـالس پـنجم ابتـدايي بـر اسـاس                    
در ادامـه راهنمـاي تـدريس         و ؛ليف شـد  أت  خالق طراحي و   هايالگوي پلسك همراه با تصوير    

اسكمپر يك لغت متـشكل    .  تدوين شد  1 اسكمپر ي  معلمان بر اساس شيوه    ي هخالق براي استفاد  
   ايـن ابـزار را    . گيـرد   مـي  يـابي، مـورد اسـتفاده قـرار        است كه در ايـده    هايي    از حروف اول فعل   

 ،)تركيـب ( Combine،  )جـايگزيني  (Substitute :توان به صـورت زيـر خالصـه نمـود          مي
Adapt)  وفـق دادن .(Modify)   بـزرگ كـردن(،  Put to other uses)   بـراي كاربردهـاي

   )تغييـر دادن يـا وارونـه سـازي    (Rearrangement   و)حـذف كـردن  ( Eliminate ،)ديگر
  

                                                           

1-  SCAMPER  
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براي مثـال    . توجه شده است   باال هايليف شده به مورد   أ در راهنماي تدريس ت    .)2008 ،1پاسلو(
 كه  هايي پرسشبرخي از    )ها ماشين( بخش سوم كتاب راهنماي معلم علوم پايه پنجم ابتدايي         در

  :است  اسكمپر تدوين شده به قرار زيري براي تدريس با شيوه
 طبقه به غير از جرثقيـل  10براي بردن يك گاو صندوق بزرگ به باالي ساختمان   ) جايگزيني (-

  چگونه؟ توان استفاده كرد؟  ميديگريهاي  از چه ماشين
تـوان درسـت     ميرا   يبدار چه وسايلي  يك سطح ش   يك قرقره و   از تركيب يك اهرم،    )تركيب( -

  كرد؟
به صورت وارونه تصور كنيـد       را )يي ترازوي دو كفه  ( يك اهرم  )دادن يا وارونه سازي    تغيير( -

  .شكل آن را بكشيد و
 ماننـد زيـر     هـايي  پرسش) تغييرات مواد ( ليف شده أيا در بخش دوم كتاب راهنماي معلم ت       

  :طرح شده بود
  هيچ جنبشي ندارند؟ها  ن در دنيايي زندگي كرد كه مولكولتوا  ميچگونه )وفق دادن( -
  شد؟  مي يك توپ پينگ پنگ بود چهي مولكول شكر به اندازه اگر هر )بزرگ كردن( -
  تواند داشته باشد؟  مياضافي نان چه كاربردهاييهاي  تكه )ديگرهاي  كاربرد( -
چـه    در آن صـورت ،ايـد   يـك مولكـول قنـد شـده    ي فرض كنيد كه به اندازه )كوچك كردن ( -

  احساسي داري؟
براي ايـن منظـور      .نوبت به آموزش معلمان رسيد     ليف محتوا و راهنماي تدريس،    أپس از ت  

آموزگـاران    و ؛ ابتدايي شـيراز انتخـاب شـد       هاي هكالس پنجم ابتدايي از بين مدرس      هشتابتدا  
 آزمايـشي بـا     ي هقبـل از اجـراي برنامـ      . الزم را دريافت كردنـد    هاي    مذكور آموزش هاي    كالس

در  سـپس . گيري شـد   اندازهها    آموزان در تمامي گروه     خالقيت دانش  »تورنس«استفاده از آزمون    
 در دو   . شـد  ارايـه  اسـكمپر    ي ليف شده به همراه روش تدريس بـه شـيوه         أدو كالس محتواي ت   

در دو  .  تـدريس بـه سـبك رايـج بـود          ي  ولي شـيوه   . شد ارايهكالس ديگر فقط محتواي خالق      
بـاالخره دو كـالس       و .بود) كنوني(محتوا عادي     شد و  ارايه تدريس خالق    ي  فقط شيوه  كالس

. دنبـال شـد   هـا    در آن  و محتـوا و روش تـدريس رايـج           ،نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شـد        
توسط ها    اين مدت كالس    البته در  . پيگيري شد  ) جلسه 2هر هفته   (  هفته 12به مدت   ها    آموزش

                                                           

1-  Passuello 
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ـ     خالقيـت دانـش    ازنـو در انتهـا     گرفـت و    مي ارمحقق مورد مشاهده قر    س آزمـون  آمـوزان در پ
  .گيري شد اندازه
  

  شناسي تحقيق روش

  روش تحقيق
   )پـس آزمـون    - با پـيش آزمـون     طرح دو عاملي  ( 1در تحقيق حاضر از روش شبه آزمايشي      

  

 كـه هـر     ،گروه عمل آزمايـشي اسـت      چهاراين طرح عاملي مستلزم تشكيل       .استفاده شده است  
   .كند  مي را دريافت)روش-محتوا ( تركيب متفاوتي از دو عاملگروه

  

  گيري جامعه و روش نمونه
كـه  .  شيراز بـود   ي  چهارگانه هاي ه پنجم ناحي  ي  پايه  پسر آموزان  آماري شامل دانش   ي جامعه

 بنابراين. كالس انتخاب شد   چهار تصادفي انتخاب و از هر ناحيه        ي  ناحيه به شيوه   2  آنها از بين 
 چنـد  ييـ  خوشـه  ي بـه شـيوه    بـود )آموز دانش 275شامل  ( پنجم   ي  از پايه   پسرانه الس ك هشت
   :به قرار زير بودها  در گروهها   قرار گرفتن كالسي نحوه. ي در نظر گرفته شدي مرحله

  

  آزمايشيهاي  گروه  كالس وي شماره . 1 جدول

  تعداد  )نوع گروه(  عاملنام   كالسي شماره  رديف

  73  روش عادي–ق محتوا خال  5 و1  1
  70  وش عادير–محتوا عادي   6 و2  2
  76   روش خالق–محتوا خالق   7 و3  3
  56   روش عادي- محتوا عادي  8 و4  4

  

  ري اطالعاتآو جمعابزار 

كـه شـامل    .  اسـتفاده شـد    2آزمون كالمي تورنس   آموزان از  گيري خالقيت دانش   براي اندازه 
تفكر خالق (يك آزمون شكلي  ت خرده آزمون و با هف)هتفكر خالق با كلم  (يك آزمون كالمي    

                                                           

1-  quasi-experimental Design 

2-  The Torrance Test of Creative Thinking 
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هـاي تـورنس در ايـران توسـط          هاي متفاوت آزمـون     شكل. با سه خرده آزمون است     )با تصوير 
و ) 1374( ساختمانيان    در اهواز، ) 1373(تهران، كفايت    در) 1374(و پيرخائفي   ) 1372(عابدي  

 ي بازآزمـايي بـين  يضريب پايا) 1374(ساختمانيان  .در شيراز به كار رفته است   ) 1377(حقيقت  
   .كند  گزارش ميA تصويري شكل را براي 86/0 تا 9/0

  

  روايي و پايايي ابزار تحقيق

ــايي از روش بازآزمــاييدر پــژوهش حاضــر   در.  شــداســتفاده )86/0( جهــت تعيــين پاي
و اعتبـار آن     بـسياري انجـام گرفتـه        هاي تورنس تحقيق آزمون   )اعتبار(روايي  خصوص بررسي   

 داري بـا    بطـور معنـي    آزمـون بيني اين      نمره اعتبار پيش   ،براي نمونه .استرد تاييد قرار گرفته     مو
همبـستگي  ) وليهاي طـ   پژوهشطي  ( سالگي   40 سالگي و    22،     سالگي 7پيشرفت خالقيت در    

  .)2002 ،ميلر( داشته است
  

  ها روش تحليل داده
) انحراف استاندارد  يانگين و م(  توصيفي آمارهاي    از روش تحقيق   هاي پرسشبراي پاسخ به    

گـال و   (اسـتفاده شـد      )2 دو طرفـه    عـاملي  تحليل واريـانس    و 1تحليل كوواريانس (  استنباطي و
  ).1383به نقل از نصر و ديگران،  ،3بورگ
  

  تحقيقهاي  يافته
 داري بـين عملكـرد خـالق       مبنـي بـر اينكـه آيـا تفـاوت معنـي             تحقيق پرسشدر پاسخ به    

انـد وجـود دارد؟ عملكـرد        تلف كه در طرح آزمايشي شـركت كـرده        مخهاي    آموزان گروه  دانش
پس آزمون با استفاده از      الب پيش آزمون و   قمختلف آزمايشي در    هاي    آموزان گروه  خالق دانش 

كه قبل از تحليل كوواريانس بايد مورد       هايي  يكي از مورد   .آزمون تحليل كواريانس سنجيده شد    
 يعنـي رابطـه بـين متغيـر وابـسته و متغيـر              .باشد مي بررسي قرار گيرد وجود همگني رگرسيون     

   هاي آزمايشي يكسان باشد، آنگونه كـه خطـوط رگرسـيون       تصادفي كمكي بايد براي تمام گروه     
  

                                                           

1-  ANCOVA 

2-  Factorial Design  

3-  Gall & Borg 
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 ارايـه  2  بررسي همگني رگرسـيون ايـن تحقيـق در جـدول شـماره          ي هنتيج. همه موازي باشند  
  :شود مي

  

   بررسي همگني رگرسيون. 2 جدول

  منبع تغيير
  عمجمو

  هامجذور

  ي درجه
  آزادي

  ميانگين

  هامجذور
F  

  محاسبه شده
  سطح

  داري يمعن

  841/0  04/0  42/14  1  42/14  پيش آزمون 
  0 /002  03/5  63/1812  3  9/5437   آزمايشيهاي  گروه

  197/0  571/1  132/565  3  396/1695  تعامل گروه و پيش آزمون
      797/359  267  824/96065  خطا

  

ــراي كــنش )05/0p< ،)571/1(f(  محاســبه شــدهFچــون    و پـــــيشگــروه) تعامــل( ب
 همگنـي   ي از فرضـيه  هـا      بنـابراين داده   ،باشـد  دار نمـي   ي معن 05/0تر از    آزمــــون در سطح كم    

تـوان تحليـل      مـي  شـود و    مـي  پذيرفتـه كنـد و ايـن فرضـيه          مـي  رگرسيوني پشتيباني هاي    شيب
  .كوواريانس را اجرا نمود

  

   آزمونآزمون خالقيت پس آزمون و پيشهاي  نس بين نمره كوواريالتحلي . 3جدول 

  منبع تغيير
  مجموع

  مجذورات

  درجه

  آزادي

  ميانگين

  هامجذور
F  

  محاسبه شده
  سطح

  داري يمعن

  719/0  13/0  069/47  1  069/47  پيش آزمون
  001/0  157/13  846/4763  3  538/14291  آزمايشيهاي  گروه
      079/362  270  220/97761  خطا

  

 ،باشد  مي دار يمعن 001/0تر از    در سطح كم   )001/0p<  ،)157/13(f( محاسبه شده  F چون
 )محتـوا و روش يعنـي  (هـا    بـين آزمـودني   مـستقل هـاي     عاملتوان نتيجه گرفت كه       مي بنابراين
همانگونه كـه   . دار بگذارد  ر معني اثآموزان   اند بر متغير وابسته يعني عملكرد خالق دانش        توانسته
توان گفـت     مي بنابراين .نبوددار   ي معن 05/0تر از     در سطح كم   F ،غير پيش آزمون  مت در،    ذكر شد 
    عامـل بـين آزمـودني    امـا ؛انـد  دار نداشـته  از ابتدا يكسان بوده و با هم تفاوت معنـي ها    كه گروه 

  



77 ثيرآموزش خالقيت به كودكان دبستاني بر اساس الگوي پلسكأت

  . پس آزمون تفاوت بوجود آورده استهاي هدر نمر داري يبطور معن ) خالقيروش و محتوا(
 .دو طرفه استفاده شد     عاملي  پژوهش از تحليل واريانس    هاي پرسشپاسخ به   در ادامه براي    

 ارايـه  4 ي  شـماره مختلـف در خالقيـت در جـدول   هاي   گروههاي هابتدا اطالعات توصيفي نمر 
  .شده است

  

  روش و محتواهاي  عاملدر ها   گروههاي هميانگين نمر . 4جدول 

  روش تدريس

  روش عادي  روش خالق
  عامل

  محتوا عادي  94/21  89/36
  محتوا خالق  26/37  66/41

  محتوا

  

 - خالقيت گـروه محتـوا عـادي       هاي هشود ميانگين نمر    مي ديده باالهمانگونه كه در جدول     
 ،89/36  روش تدريس خـالق    -ميانگين گروه محتوا عادي    ،94/21روش تدريس عادي برابر با      

روش  -نگين گروه محتوا خـالق    ميا  و 26/37س عادي   ي روش تدر  -ميانگين گروه محتوا خالق   
  .باشد  مي66/41تدريس خالق 

 شـده  ارايـه  5 تحقيق در جدول هاي پرسشاطالعات حاصل از تحليل واريانس و پاسخ به     
  .است

  

  روش و محتواهاي  در عاملآزمون خالقيت هاي   بين نمرهتحليل واريانس . 5 جدول

  منبع تغيير
  مجموع 

  هامجذور

  ي درجه
  آزادي

  ميانگين

  هاورمجذ
F   

  محاسبه شده
  سطح

  داري يمعن

  001/0  579/17  650/6344  1  650/6344  روش
  001/0  940/18  749/6835  1  749/6835  محتوا

  02/0  229/5  356/1887  1  354/1887  تعامل محتوا و روش
      916/360  271  289/97808  خطا

  
ني كه بـا محتـواي      آموزا خالق دانش   اول مبني بر اينكه آيا بين عملكرد       پرسشدر پاسخ به    

آموزاني كه بـا محتـواي        با دانش  ،اند آموزش ديده ) طراحي شده بر اساس الگوي پلسك     (خالق  
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 5 جـدول     اطالعـات  بـا توجـه بـه      داري وجـود دارد؟     تفـاوت معنـي    ،انـد  رايج آمـوزش ديـده    
)001/0p<  ،)94/18(f (ميزان f   بنـابراين تفـاوت     .دار اسـت    معنـي  001/0تـر از     كـم  در سـطح

انـد بـا     آمـوزاني كـه بـا محتـواي خـالق آمـوزش ديـده              خـالق دانـش    اري بين عملكرد  د معني
  .وجود دارد  ديده بودندآموزاني كه با محتواي رايج آموزش دانش

آمـوزاني كـه بـا روش        خالق دانـش   آيا بين عملكرد   دوم مبني بر اينكه      پرسشدر پاسخ به    
آموزشـي رايـج آمـوزش      هـاي      روش آموزاني كـه بـا      با دانش  ،اند آموزش ديده ) اسكمپر(خالق  

 Fميـزان   )001/0p< ،)57/17(f(  با توجه به اطالعـات داري وجود دارد؟    تفاوت معني  ،اند ديده
خـالق   داري بـين عملكـرد      بنـابراين تفـاوت معنـي      .دار اسـت    معنـي  001/0تـر از     در سطح كم  

ش رايـج آمـوزش     آموزاني كـه بـا رو       با دانش  ،اند آموزاني كه با روش خالق آموزش ديده       دانش
 خالقيـت   هـاي  هداري باعث افزايش نمـر     پس روش تدريس بطور معني     .ديده بودند وجود دارد   

 ،نداشـتند تفـاوتي    با يكديگر    ،در پيش آزمون  ها    با توجه به اينكه گروه     .آموزان شده است   دانش
  .باشد  ميليف شدهأروش تدريس ت راثلذا تفاوت ايجاد شده ناشي از 

خـالق    عملكـرد   تعامـل روش و محتـوا بـر        آيـا م مبنـي بـر اينكـه         سو پرسشدر پاسخ به    
تـر از     در سـطح كـم     F ميـزان  )02/0p<  ،)22/5(f( با توجه به اطالعات    ؟ر دارد اثآموزان   دانش

  .است خالقيت شده هاي هابراين تعامل محتوا و روش باعث افزايش نمربن .دار است  معني02/0
  

  گيري نتيجه بحث و
آموزاني كـه بـر اسـاس الگـوي پلـسك و        دانش خالقبين عملكرداين پژوهش تفاوت   در

  در ،رايج آموزش ديده بودنـد    هاي    شيوه  با آنهايي كه با محتوا و      ،اند ديدهروش اسكمپر آموزش    
-محتـوا خـالق   (،  )روش عـادي   –محتوا عـادي  (،  )روش عادي  -محتوا خالق (هاي    قالب گروه 

هـاي   در مجمـوع يافتـه   .سي قرار گرفت  مورد برر ) روش خالق  –محتوا عادي (و  ) روش خالق 
داري بـين عملكـرد خـالق       حاصل از تحليل كوواريانس حكايت از آن داشت كه تفاوت معنـي           

آموزاني   با دانش  ،اند روش اسكمپر آموزش ديده    دانش آموزاني كه با استفاده از الگوي پلسك و        
 نـشان   هـا  هتـر نتيجـ    قبررسـي دقيـ    . وجـود دارد   ،كه با محتوا و روش رايج آموزش ديده بودند        

آمـوزان كـه بـه        خالقيـت دانـش    ي بين نمره   آن است كه قبل از اجراي عمل آزمايشي،        ي دهنده
  . داري وجـود نداشـت      تفاوت معنـي   ،چهارگانه قرار گرفته بودند   هاي    گروه صورت تصادفي در  
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بـر  محتـوايي كـه     (  عملكرد خالق دانش آموزاني كه در گروه محتـوا خـالق           ي ه نتيج ي مقايسه
 نـشان داد كـه تفـاوت      ،و محتـوا عـادي قـرار داشـتند        ) اساس الگوي پلسك طراحي شده بـود      

 خالقيـت گـروه   ي رهمي كه ميانگين ن ي  به گونه  .داري بين ميانگين اين دو گروه وجود دارد        معني
تـوان    مـي  بنابراين . خالقيت گروه محتوا عادي بود     ي تر از ميانگين نمره     بيش 32/5محتوا خالق   

 ابتدايي شرايط را بـراي    ي بويژه كتاب علوم تجربي دوره    ها     كه محتواي رايج كتاب    گرفتنتيجه  
 ييـ  ها بر اسـاس الگـوي چرخـه         تدوين محتواي كتاب   و چنانچه  .كند ظهور خالقيت آماده نمي   

بـه افـزايش خالقيـت      توانـد     مـي  ،تـدريس شـود    ،رايجهاي     اگر با شيوه   ا حت ،باشد هدايت شده 
 ي  توجـه بـه چهـار مرحلـه       ،همانگونه كه در ادبيات پژوهش بيان شـد       . دشومنجر  آموزان   دانش

خالقيـت   شـرايط را بـراي بـروز        هدايت شده،  ي عمل در يك چرخه    توسعه و  تخيل، آمادگي،
 آمادگي بايد براي افزايش قدرت      ي ها در مرحله    محتواي كتاب  ي  بنابراين در تهيه   .كند  مي فراهم

. هـايي انجـام شـود    فعاليـت تحليـل و اسـتخراج مفـاهيم       به تعويق انداختن قـضاوت،     مشاهده،
 جديـد بـين   هـاي   ارتبـاط  ي محتوا بايستي برقرار كننده   هاي    فعاليت  تخيل، ي همچنين در مرحله  

بايد متوجـه  ها   توسعه نيز فعاليتي مرحله در .نو توليد كندهاي  ايده  باشد وها مومفه وها    پديده
ـ   بايد به گونه   »عمل« آخر يعني    ي مرحله. وانگيزاننده باشد ،     بوده ها مومفه وها    جزئيات پديده  ي ي

بـه سـهولت بـه     ،ه را ارزشيابي كردهقمورد عالهاي  آموزان بتوانند فعاليت طراحي شود كه دانش   
 ،)2009( ويـدال هـاي    اين بخش با يافتـه     هاي هالبته نتيج  .كار گيرند  هدر عمل ب    و اجرا در آورند  

 ؛ همخواني دارد  )1986(چرنياك   و )1994( كار ،)1997( پلسك ،)1998(  بوزان ،)2008( بست
 منجر بـه    غيرخطيهاي    ردرويك  و  خالقيت هدايت شده   ي  معتقدند بكارگيري چرخه    همگي كه

  .شود  مييتقافزايش خال
و )  اسكمپر ي شيوه( آموزاني كه در گروه روش خالق       عملكرد خالق دانش   ي هارزيابي نتيج 

 وجود   تفاوت معناداري   گروه  دو  نشان داد كه بين ميانگين اين      ،تندقرار داش ) رايج(روش عادي   
 ي از ميانگين نمره   تر  بيش 95/14 خالقيت گروه روش خالق      ي  به نحوي كه ميانگين نمره     .دارد

 اسـكمپر در    ي توان نتيجه گرفت استفاده از شـيوه        مي راينببنا .خالقيت گروه روش عادي است    
همچنـين   .آموزان شـود   تواند باعث افزايش خالقيت دانش     مي - با محتواي رايج   يحت-ها    كالس

  اسـت   نتوانـسته  - در درس علوم تجربـي     هبه ويژ -س  يرايج تدر هاي    شود كه شيوه    مي مشخص
 وارونـه سـازي،    جايگزيني، هاي روشكارگيري   هبنابراين ب  .آموزان را ارتقا بخشد    يت دانش قخال
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توانـد موجـب      مـي  ،ديگـر هاي    و استفاده  كوچك سازي، وفق دادن    ،كردنتركيب   بزرگ كردن، 
 ،)2008( بـست هـاي   سمت بـا يافتـه   ق اين   ي هيجنت. يت شود قآموزان در خال   عملكرد بهتر دانش  

هــاي  كــه معتقدنــد اســتفاده از شــيوه)1985( كــالرك  و)1994(هــايلي   مــيســيكزنتتــزل وگ
لكـرد خـالق    توانـد باعـث عم      مـي   در محيطي پويـا     به همراه الگوي پلسك     گروهي پروري ايده
  . همخواني دارد) شوديبهتر

نـشان داد كـه بـين     روش عادي، روش خالق در مقابل محتوا و      كارگيري محتوا و   هتعامل ب 
 ي نمرهي كه ميانگين    ي  به گونه  .وجود دارد تفاوت معناداري   ميانگين نمره خالقيت اين دو گروه       

تـوان    مي بنابراين .ده است تر بو   بيش 72/19 )روش خالق  -محتوا خالق ( خالقيت گروه تعاملي  
در تـدريس   كارگيري روش اسـكمپر  هب نتيجه گرفت تدوين محتوا با استفاده از الگوي پلسك و     

 اين بخـش نيـز بـا    ي هنتيج .شود  ميآموزان  دانشيتق موجب افزايش خال،محتواي تدوين شده 
خـواني  هم )1985( كـالرك  و )1994(مـي هـايلي     سيكزنتو  و تزلگ ،)2008( بستهاي    يافته
  .دارد

مهم اجرايي تحقيق، قانع كردن مديران و معلمان بـراي شـركت در             هاي    يكي از محدوديت  
 هـاي   تخـصوصي  :از قبيـل  (گـر     برخي متغيرهاي مداخلـه    جلوگيري از همچنين عدم    .طرح بود 

هـاي    جو سازماني مدرسه و شـيوه     ،    آموزان انگيزشي دانش هاي    هوش و ويژگي   شخصيتي معلم، 
انجام ندادن مطالعـات     .گيردقرار  بايد مدنظر   ها    پذيري يافته  در تعميم  )ه با فرزندان  تعامل خانواد 

  .شود  ميمحسوب پژوهشيهاي  پيگيرانه نيز از ديگر محدوديت
 هـا  درس ، دخترانه هاي همدرس شود كاربرد الگوي پلسك را در       مي به محققان آينده پيشنهاد   

شـود    مي ريزان پيشنهاد  والن و برنامه  ؤين به مس  همچن .ديگر تحصيلي بررسي نمايند   هاي    دوره و
خـالق و ايـده پـروري بـه          هـاي  روشآمـوزش    آموزان، براي افزايش قدرت تفكر خالق دانش     

 با استفاده از الگـوي پلـسك        ها نيز   كتاب نويسندگانريزان درسي و     برنامه .معلمان را شروع كنند   
توانند شـرايط را      مي ،ماي تدريس معلمان   اسكمپر در راهن   ي استفاده از شيوه    و تدوين محتوا  در

   .براي گسترش خالقيت فراگيران مهيا نمايند
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