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  چکيده

ترين مرحله  که دوران کودکي حساس اينبا توجه به توان با ايجاد محيط مناسب خانوادگي افزايش داد.  معتقدند ميزان خالقيت را ميمتخصصان  اهداف:

رود. تحقيق حاضر با هدف بررسي اثربخشي برنامه  شمار می گيري خالقيت به ترين عنصر در شکل عنوان بنيادي رشد خالقيت است، خانواده به

 نجام شد.افزايي تخصصي مادران در قلمروي خالقيت، بر رشد خالقيت کودکان تيزهوش آنها در پايه دوم ابتدايي ا دانش

انجام شد. نمونه اين  ۱۳۸۶آموزان کالس دوم يکی از مدارس غيرانتفاعي شهر تهران در سال  آزمايشی در جامعه دانش اين پژوهش نيمه ها: روش

ين پژوهش صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهاي ا گيري در دسترس انتخاب و به نفر بود که براساس نمونه ۳۲تحقيق 

افزايي تخصصي  آزمون، آموزش برنامه دانش لويي سليه بود. طرح پژوهش شامل مراحل پيش شامل تست هوش رنگي کودکان ريون و تست خالقيت ژان

گيري مکرر  ا اندازهو تحليل واريانس ب همبسته Tتحليل شد و از آزمون  SPSS 15افزار  ها با استفاده از نرم آزمون و مرحله پيگيري بود. داده مادران، پس

  استفاده شد.

). <۰۵/۰pداری مشاهده نشد ( ) بود، ولی در گروه کنترل تفاوت معنیp=۰۰۱/۰دار ( آزمون در گروه آزمايش معنی آزمون و پس تفاوت نمره پيش ها: يافته

رد گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل بهتر بود ) و عملکp=۰۰۱/۰داری نشان داد ( مقايسه نمره گروه آزمايش و کنترل در مرحله پيگيری تفاوت معنی

  که نشانگر پايداری اثر مداخله پس از دو ماه بود.

آموزان دارند. طراحي و تدوين برنامه آموزشي مناسب  عنوان عاملي اثرگذار، نقش موثري در خالقيت و پيشرفت تحصيلي دانش والدين به گيري: نتيجه

   آموزان را به دنبال خواهد داشت. هاي آموزشي و تربيتي مدارس، خالقيت و پيشرفت تحصيلي دانش براي والدين و مشارکت آنان در برنامه

  افزايي تخصصي، هوش خالقيت، رشد خالقيت، دانش :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Experts believe that creativity can be enhanced through providing proper family environment. 

Considering that childhood is the most sensitive stage of creativity development, family is known as the most 

important base of creativity formation. The aim of present study was to investigate the effect of mothers’ expert 

knowledge enhancement program in the creativity field on their 2
nd

 grade talented children`s creativity 

development. 

Methods: This semi-experimental study was carried out on 2
nd

 grade children of a non-profit primary school in 

Tehran in 2007. The sample consisted of 32 students who were chosen by available sampling method and were 

randomly divided into two experimental and control groups. The data collection tools were Raven’s test and 

Jean-Louis Sellier’s creativity test. The research design consisted of pre-test, mothers’ expert knowledge-

enhancing program, post-test and follow up. Data were analyzed by SPSS 15 using paired T-test and repeated 

measures analysis of variance.  

Results: There was a significant difference between the pre-test and post-test scores (p=0.001), but no 

significant difference was observed in the control group (p>0.05). The comparison of scores between the 

experimental and control group showed significant difference in the follow up stage (p=0.001) and the function 

was better in the experimental group in comparison with the control group that showed the stability of the 

intervention effects after two months. 

Conclusion: Parents play an important and effective role in creativity development and educational progress of 

the students. Designing and composing proper educational programs for parents and their participation in the 

school’s educational programs will bring about creativity and educational progress.  
Keywords: Creativity, Creativity Development, Knowledge Enhancement Program, Intelligence 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــ غالمعلي افروز  ۴۶

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

   مقدمه

توسعه اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي در هر جامعه مستلزم 

آمد است. خانواده، آموزش و  تربيت اجتماعي افراد متفكر، سازنده و كار

نمايند.  پرورش و آموزش عالي در اين زمينه نقش اصلي را ايفا مي

خالقيت موهبتي الهي و همگاني است كه ظهور آن، مستلزم پرورش 

سرعت  گسترش و توسعه اين توانايي با توجه به آن است. توجه به

شگرف علم امري ضروري و حياتي است. پيشرفت دانش و اطالعات 

سرعت كاهش داده است، بنابراين اين  هاي علمي را به عمر مفيد يافته

موضوع بسياري از جوامع را بر آن داشته كه به بازنگري اساسي نظام 

رداخته و آموزش نقش سازشي و دبستان تا دانشگاه پ آموزشي از پيش

هاي  . در سال]۱[سنتي خويش را به نقشي زايشي و خالق تغيير دهد 

هاي برخورد با نيازهاي متنوع کودکان بااستعداد و تيزهوش  اخير روش

در طول رشد آنها مورد بررسي قرار گرفته است و بسياري از کشورها 

وشان خود پي هاي تيزه ها قبل به اهميت رشد و توانايي از مدت

  اند.  برده

بايست با توسل به برتري و قدرت بر  اعتقاد دارد که مي پيتر کانگدون

توانند اين قدرت و برتري را  مشکالت فايق آييم. آنهايي که مي

تيزهوشي به داشتن  گنگيوجود آورند، افراد تيزهوش هستند. به نظر  به

ودانگيز تظاهر پيدا طور خ هاي طبيعي که به کردن از توانايي و استفاده

شود و  کند و بدون آموزش قبلي (غيراکتسابي) است، اطالق ميمي

گيرد     کودک يا بزرگسال حداقل در يک توانايي در جايگاهي قرار مي

% اول باالي منحني قرار ۱۵که در مقايسه با همساالن خود جزء 

. بديهي است که وجود نيروهاي انساني بااستعداد، ]۲[ گيرد مي

يافتگي در هر  هاي توسعه زهوش، متخصص و کارآمد يکي از شاخصتي

ويژه  بودن جمعيت کشور ايران، به . با عنايت به جوان]۲[ کشوري است

آموزان و دانشجويان با استعداد درخشان، از يک سو،  وجود دانش

بردن به خاستگاه اجتماعي،  مطالعه خصوصيات فردي و خانوادگي و پي

هاي  نان به مثابه نيروهايي پويا، فعال و سرمايهفرهنگي و اقتصادي آ

مندي جامع از  کشور در جهت کشف و شکوفايي استعدادها و بهره

ها، خالقيت و نيروهاي فکري و علمي آنان ضروري  توانمندي

يافتن از خصوصيات آنان، ضرورت  نمايد. از سوي ديگر آگاهي مي

رورش بهتر اين ريزي متناسب با توانايي آنان و حفظ و پ برنامه

کند. براي رسيدن به اين  هاي ملي را ايجاب مي استعدادها و سرمايه

هاي موثر آموزش و پرورش با افراد  هدف، طراحي و اجراي شيوه

بااستعداد و تيزهوش ضروري است. اهميت و ضرورت خالقيت و 

ريزان آموزشي را  فرآيند رو به رشد آن در عصر امروز، محققان و برنامه

تحليل و بررسي خالقيت از زواياي گوناگون نموده است. با  متوجه

ها، اهداف، محتوا و امكانات آموزشي، خانواده  توجه به انواع برنامه

سازي يا  تواند همسو با آموزش مدارس نقش موثري در فعال مي

ها پيش بازنگري در  تخريب توانايي خالق کودکان ايفا کند. لذا از مدت

آموزشي و اصالح آن در جهت کمک به توسعه هاي درسي و  برنامه

توانايي خالق کودکان و نوجوانان، محور توجه اغلب جوامع بوده است. 

ما نيز براي احياي اين استعداد و توانايي، نيازمند تحول اساسي و 

عميق در نظام آموزشي خود هستيم. اين امر نيز مستلزم آن است که 

وانيم براي ارتقاي نظام آموزشي موقعيت کنوني خود را بشناسيم تا بت

  ريزي کنيم. خود برنامه

توان دريافت که فاصله ما با  با تاملي در نظام آموزشي کشورمان مي

هاي رشد و توسعه خالقيت در کودکان و نوجوانان  تواند زمينه آنچه مي

را فراهم آورد بسيار زياد است. لذا توجه و پژوهش درباره عناصر 

آموزان از اهميت  آنها در پرورش خالقيت دانشمختلف آموزش و نقش 

خاصي برخوردار است. از بين عناصر و عوامل موثر آموزشي، والدين و 

خالقيت موهبتي است که در تمام کنند.  معلمان نقش کليدي ايفا مي

اما ظهور و گسترش آن مستلزم شرايط  ،ها بالقوه موجود است انسان

استعدادي بالقوه و همگاني  در حالي که خالقيت ].۱[ت اس بمناس

 تورنسآيد که به گفته  انگيز مي  است، چه بر سر اين توانايي شگفت

کند و  سالگي افت پيدا مي۱۰منحني خالقيت بسياري از کودکان حدود 

هاي  يابي علل، محيط گردد. در ريشه گاه به حالت اوليه باز نميهيچ

ش و پرورش پويا غيررسمي و رسمي، عدم توجه الزم و کافي به آموز

عنوان عامل  دبستاني و دبستاني به ويژه در سنين پيش و خالق به

  .]۳[اساس مطرح شده است 

در تحقيقات متعددي ثابت شده است ظهور خالقيت با موقعيت 

خانوادگي ارتباط نزديکي دارد. متخصصان معتقدند ميزان خالقيت را 

اد. با توجه به توان با ايجاد محيط مناسب خانوادگي افزايش د مي

ترين مرحله در رشد خالقيت است،  که دوران کودکي حساس اين

. در استگيري خالقيت  ترين عنصر در شکل عنوان بنيادي خانواده به

اي شروع شد که  در بخش آموزش دانشگاه بوفالو پروژه ۱۹۹۵سال 

با  آموزان حل مساله خالق به دانش زبورنآ پرنساساس الگوي  بر

در اواخر چهاردهمين ماه گروه  و آموزش داده شد همکاري والدين

طور متوسط  بهکه  ديده مقايسه شدند ديده با گروه غيرآموزش آموزش

  .]۴[ هاي بهتري خلق کردند ديده، ايده از گروه آموزش ۹۴%

هاي  تواناييخانوادگي را از عوامل اساسي در تحقق  ميلگرام موقعيت

 دان نمايد که نشان داده داند. او استناد به تحقيقاتي مي بالقوه انسان مي

رفتار و نگرش والدين و کميت و کيفيت عاليق آنها و نحوه تعامل آنها 

. ]۵[ موثر است هاي فرزندانشان کامالً هايشان در رشد توانايي با بچه

(همگن يا  ت گروهکيفي - ۱نشان داده که متغيرهاي  تورنسهاي  يافته

آموزش اصول صحيح براي فکرکردن  -۳ ،رقابت -۲، بودن) ناهمگن

 ،کيد بر کيفيت در برابر کميت يادگيريات-۴ ،ها در مورد عقايد و انديشه

هاي  ر برابر تمريندنشده  هاي ارزشيابي کيد بر تمرينات -۵

کودکان  هايي که به فعاليت -۷ ،تقويت تفکر خالق -۶ ،شده ارزشيابي

بر تفکر خالق  د،قايل شون خود ارزش که براي عقايد خالق آموزد مي

   .]۶[ گذارند اثر مي

ها و بزرگساالني که در رياضيات و علوم  دريافتند بچه رانکوو  البرت

هاي خانوادگي متفاوتي نسبت  سرآمد بوده و از نبوغ برخوردارند زمينه

هاي که فرزنداني  ر خانوادهاند. دو جنبه اساسي د به ساير افراد داشته
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 ۴۷   افزايي تخصصي مادران بر خالقيت کودکان تيزهوش اثربخشي برنامه دانش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وجود يک ارتباط مثبت بدون وابستگي زياد بين والدين و  ،خالق دارند

و  گتزل تحقيقات .]۷[ کودک و وجود يک جو آزاد و غيرمستبدانه است

ييد کرده است که نتيجه مطالعات بر اين داللت ااين نکته را ت جکسون

ندرت از  هشان ب هاي تربيتي دارد که والدين کودکان خالق در روش

اين کودکان از  .اند کرده هاي انضباطي استفاده مي تيداد و محدودباست

که  گيري برخوردار بودند، در حالي آزادي بيشتري در رفتار و تصميم

بيش از حد تميز بودند.  خالق داراي خانواده منظم و کودکان کمتر

فرزندان کمتر  ،کردند ر مراقبت ميتاز فرزندانشان بيش مادراني که

شود که او  مراقبت زياد والدين از کودک موجب مي خالق داشتند.

که  کردن و آموختن را نداشته باشد، در حالي هرگز فرصت تجربه

زيرا اگر شخص همواره  ،گرنديکدي م بااکردن تو خالقيت و ريسک

تواند دست به کار  هرگز نمي ،محتاطانه راه خويش را انتخاب کند

  .]۸[ اي بزند تازه

در مقايسه کودکان خالق با غيرخالق به اين نتيجه رسيد که  کروپلي

هستند و  والدين کودکان خالق معتقد به دادن استقالل به کودکان

دهند با والدين خود  به آنها حق مي پذيرند و اراده و خواست آنها را مي

دادن استقالل به کودکان و آزادي فکر و عمل آنها  .موافق نباشند

توانند با  در نتيجه مي د وشو اي آنها به ديگران ميشدن اتک موجب کم

 .]۹[ کار گيرند هفکر و تجربه و عمل خويش قوه ابتکارشان را ب

معتقدند استقالل دروني، عدم  مزلوو  راجرزگراياني مانند  انسان

وابستگي، مقاومت در برابر کنترل اجتماعي افراطي براي فعاليت خالق 

گويي والدين نيز داراي اهميت خاص ضروري است. بنابراين نقش ال

الگوي مناسبي براي  ،والديني که خود ابتکار عمل داشته باشند .است

جو عاطفي خانواده با  هستند. برانگيختن کودکان در ابداع و خالقيت

آميز بين افراد  روابط مودت. رشد خالقيت کودکان ارتباط مستقيم دارد

و کودک  دشو دکان مير کودخانواده موجب احساس امنيت رواني 

 گوان. اعتماد به نفس الزم را براي ابتکار و خالقيت را خواهد داشت

به اين نتيجه  ورابطه خالقيت با رشد عاطفي را مورد توجه قرار داده 

راحتي خطرها را  رسيده است که کودکان در يک محيط امن رواني به

ها  بچه .گيرند کار مي ش را بهيآساني قوه ابتکار خو تجربه کرده و به

عشق  در نهايت دنيا را. سپس خود و شان را بپذيرند، ابتدا بايد محيط

   .]۱۰[ ثير بسزايي داردادر خالفيت کودکان ت به والدين نيز

اي، در چارچوب وضعيت اجتماعي،  مطالعات گسترده نوجکسو  گتزل

در زمينه شرايط خانوادگي و خالقيت به عمل آوردند و نشان دادند که 

چند عامل اساسي، محيط خانوادگي خالق و محيط خانوادگي 

هاي خالق، تعداد  کند. در خانواده غيرخالق را از يکديگر متمايز مي

يرخالق است. اين مادران، در هاي غ مادران شاغل بيشتر از خانواده

رفتارها و خصوصيات منفي فرزندان  رهاي تربيتي خود کمتر ب روش

را که  "ناهمنوايي"کنند و بعضي از خصوصيات از جمله  کيد مياخود ت

دانند و  ويژه مادران کودکان غيرخالق، نامطلوب مي مادران ديگر، به

ي خالق به ها دانند. خانواده کنند، ناخوشايند نمي تضعيف مي

ها، داشتن طيف وسيع  هاي دروني مانند پايبندي به ارزش ويژگي

هاي بروني مانند رفتار  عاليق، صراحت و صداقت، بيش از ويژگي

  . ]۸[ دهند بودن و نمره خوب گرفتن اهميت مي و محبوب همنوا، کوشا

ترين توصيف رفتار خالق را در چارچوب  که گسترده آمابيل

بعد از بررسي تحقيقات متعدد، (ه کرده است يشناسي اجتماعي ارا روان

محيطي و نقش آنها در خالقيت،  )در مورد عوامل اجتماعي

گرفتن، پاداش  مورد ارزشيابي قرار گيري کرد که ارزشيابي، انتظار نتيجه

الت اجتماعي و آموزش، در خالقيت رفتار خالق، الگوبرداري و تسهي

ثير بسزايي دارد. خالصه تحقيقات حاکي از آن بود که: انتظار مورد ات

ثير منفي دارد. اين اارزشيابي و قضاوت قرارگرفتن، در خالقيت ت

تحقيقات نشان داده که انگيزش دروني مانند منبع کنترل دروني 

وني بازدارنده کننده خالقيت است، در حالي که انگيزش بير تسهيل

 روگرسو  کروچفيلد ازجمله يديگر انپرداز نظريه ].۱۱[ خالقيت است

م با فشار و نظارت شديد، مخل انشان داده بودند که محيط تو نيز قبالً

 کننده خالقيت است کننده تقويت آرام و حمايت ،خالقيت و محيط گرم

]۱۲ ،۱۳[ .  

توان با ايجاد محيط مناسب  متخصصان معتقدند ميزان خالقيت را مي

ترين  که دوران کودکي حساس خانوادگي افزايش داد. با توجه به اين

ترين عنصر در  عنوان بنيادي مرحله رشد خالقيت است، خانواده به

موقعيت خانوادگي را از عوامل  ميلگرامگيري خالقيت است.  شکل

داند. او به تحقيقاتي  هاي بالقوه انسان مي يياساسي در تحقق توانا

دهند، رفتار و نگرش والدين، كميت و  كند كه نشان مي استناد مي

كيفيت عاليق آنها و نحوه تعامل آنها با فرزندانشان در رشد 

  .  ]۵[ هاي فرزندان كامالً موثر است توانايي

فت بررسي تاثير برنامه آموزش خالقيت معلمان بر خالقيت، پيشر

آموزان دوره ابتدايي شهر تهران عنوان  تحصيلي و خودپنداره دانش

تجربي و از طريق طرح  صورت نيمه است. مطالعه به حسينيتحقيق 

ها تاثير برنامه آموزشي  انجام گرفته است. تحليل آماري داده سالمون

آموزان و پيشرفت تحصيلي  خالقيت معلمان بر افزايش خالقيت دانش

کرده است، ولي تاثير برنامه بر خودپنداره تاييد نشده است  آنان را تاييد

هاي آموزشي  به بررسي تاثير روش عسگري. در پژوهشي ديگر ]۱۴[

آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي استان  خالقيت بر ميزان خالقيت دانش

هاي آموزش بارش  همدان پرداخت. نتايج تحقيق نشان داده که روش

شي، مطالعه خالق، تدريس فعال (حل مساله هاي پژوه مغزي، مهارت

و بحث گروهي)، استفاده از راهکارهاي افزايش خودپنداره و ابراز 

وجود، آشناکردن معلمان با خالقيت و ارزش و اهميت آن و استفاده از 

آموزان  پذير در کالس بر خالقيت دانش هاي آموزشي انعطاف برنامه

در پژوهشي  مشايخ. ]۱۵[دارد دختر پايه چهارم ابتدايي تاثير مثبت 

آموزان ابتدايي  بررسي تاثير سبک رفتار رهبري معلم بر خالقيت دانش

شهرستان کازرون را مورد مطالعه قرار داد. نتايج تحقيق بيانگر اين 

آموزان معلمان داراي سبک تلفيقي نسبت به  است که دانش

مدار  ا رابطهمدار ي آموزان معلمان با سبک رفتار رهبري و وظيفه دانش

و همکاران به  ميرلوحي. در تحقيقي ديگر ]۱۶[خالقيت باالتري دارند 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــ غالمعلي افروز  ۴۸

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

آموزان کالس  بررسي رابطه بين جو عاطفي خانواده و خالقيت دانش

چهارم و پنچم دبستان شهر اصفهان پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان 

آموزان با پاسخدهي عاطفي و مشارکت  داد که بين خالقيت دانش

داري وجود دارد، ولي بين خالقيت و ساير  طفي رابطه معنيعا

  .       ]۱۷[داري وجود نداشت  هاي جو عاطفي خانواده رابطه معني زيرمقياس

افزايي تخصصي  تحقيق حاضر با هدف بررسي اثربخشي برنامه دانش

مادران در قلمروي خالقيت بر رشد خالقيت کودکان تيزهوش آنها در 

 طراحي و به انجام رسيد. پايه دوم ابتدايي

  

  ها روش

آموزان کالس دوم  آزمايشی که در جامعه دانش در اين پژوهش نيمه

انجام  ۱۳۸۶-۷مدرسه غيرانتفاعي تيزهوشان نيکان در سال تحصيلي 

آزمون با گروه گواه مورد استفاده قرار  پس - آزمون شد، طرح پيش

آموزان کالس  نشگرفت. در ابتدا آزمون هوش رنگي ريون از تمام دا

 ۳۲دوم مدرسه غيرانتفاعي تيزهوشان نيکان گرفته شد و در بين آنان 

واحد باالتر از ميانگين هوش جامعه  ۲آموز که نمرات هوش آنها  دانش

صورت تصادفي  عنوان نمونه اصلي انتخاب و به يا باالتر) بود، به ۱۳۰(

ه آزمايش نيز در دو گروه آزمايش و گواه قرار داده شدند. مادران گرو

افزايي تخصص  عنوان گروهي که بايد تحت آموزش برنامه دانش به

  خالقيت قرار گيرند، انتخاب شدند. 

رونده  هاي پيش الف) آزمون هوش رنگي کودکان ريون: آزمون ماتريس

تايي ۱۲سري  ۵تصوير است و به  ۶۰ريون دو فرم دارد که اولي داراي 

). اين فرم در سال A ،B ،C ،D ،Eهاي   تقسيم شده است (سري

سال کاربرد دارد، يعني هم روي  ۶۵تا  ۵تهيه شده و از سنين  ۱۹۳۸

تصوير  ۳۶توان اجرا کرد. فرم دوم  کودکان و هم بزرگساالن آن را مي

تهيه شده است. اين  ۱۹۴۷دارد که بيشتر آنها رنگي است و در سال 

اربرد دارد. هر هاي ذهني ک مانده ساله و عقب۹تا  ۵فرم روي کودکان 

صورت گروهي قابل اجراست. آزمون  صورت فردي و هم به دو فرم به

ها يا سري تصاوير انتزاعي است که يک توالي  ريون شامل ماتريس

اند.  اي چيده شده آورند و با درجه دشواري فزاينده وجود مي منطقي را به

ي را تصوير جداگانه پايين، تصوير ۸تا  ۶ها بايد از ميان  آزمودني

  انتخاب کند که ماتريس بااليي را تکميل کند. 

اين آزمون شامل سه بخش لويي سليه:  ب) آزمون خالقيت ژان

هاي  خالقيت کالمي، تکميل تصاوير و تفسير تصاوير و برای پايه

دبستاني و دبستان مناسب است. اين آزمون فرانسوي برگرفته از  پيش

است.  حمزه گنجيي دکتر هاي فرد هاي رواني و تفاوت کتاب آزمون

نفر از  ۸لويي سليه، از  براي بررسي اعتبار آزمون خالقيت ژان

شناسي نظرخواهي شد و همگي آن را  سنجي و روان متخصصان روان

هاي تحقيقي ديگري نيز از  تاييد کردند. در ضمن اين آزمون در طرح

ه ) و غيره در داخل کشور مورد استفاد۱۳۸۶و همکاران ( حجازيجمله 

  قرار گرفته است.

وسيله  افزايي تخصصي به مرحله و آموزش برنامه دانش ۴پژوهش در 

  محقق صورت گرفت.

آزمون: در اين مرحله آزمون خالقيت ژان سليه در  مرحله پيش -۱

آموزان هر دو گروه کنترل و آزمايش قرار گرفت و از آنها  اختيار دانش

ه به سئواالت پاسخ دهند شد خواسته شد با توجه به زمان درنظر گرفته

  هاي مورد نياز به آنها داده شد.  و راهنمايي

افزايي تخصصي مادران در قلمروي خالقيت:  مرحله  برنامه دانش -۲

 ۴۵جلسه  ۸آزمون اوليه آغاز شد و  هفته اول آموزش پس از پيش

اي به طول انجاميد. گروه كنترل (مادران) هيچ آموزشي دريافت  دقيقه

شد و به خصوص در  صورت فعال برگزار مي سات آموزش بهنكردند. جل

شد. برنامه آموزش  جلسات اوليه پرسش و پاسخ زياد مطرح مي

صورت  جلسه که شامل موارد زير است، به ۸تخصصي مادران در 

گروهي با مادران گروه آزمايش انجام گرفت. در جلسه اول (بيان 

آن) ابعاد شناختي،  توضيحات نظري در مورد ماهيت خالقيت و انواع

هاي تفکر واگرا از  ترين ويژگي انگيزشي و غيرشناختي و همچنين مهم

پذيري و بسط آموزش داده شد. در جلسه  جمله سيالي، اصالت، انعطاف

گيري فکر خالق) نيز چند مرحله ظهور يك  دوم (آموزش نحوه شکل

ابي اثر خالق از جمله آمادگي، رشد نهفته، اشراق و بررسي و ارزي

آموزش داده شد. در جلسات سوم و چهارم عوامل موثر در خالقيت، در 

هاي عملي در پرورش فرزندان خالق و در جلسات  جلسه پنجم شيوه

هاي کاربردي والدين در منزل آموزش داده شد  ششم تا هشتم فعاليت

]۱۸[ .  

آزمون: در اين مرحله نيز پس از يک ماه از آخرين  مرحله پس -۳

آموزان هر دو  ش آزمون خالقيت ژان سليه در اختيار دانشجلسه آموز

گروه کنترل و آزمايش قرار گرفت و از آنها خواسته شد با توجه به 

هاي مورد  شده به سئواالت پاسخ دهند و راهنمايي زمان درنظر گرفته

  نياز به آنها داده شد. 

مرحله پيگيري: در نهايت براي سنجش پايداری تاثير آموزش  -۴

لويي سليه پس از گذشت دو ماه از آخرين جلسه  مون خالقيت ژانآز

  آموزش اجرا شد. 

هاي آمار توصيفي مانند  ها از روش هاي آزمودني براي توصيف ويژگي

و براي  SPSS 15افزار  ميانگين و انحراف استاندارد با کمک نرم

هاي آمار استنباطي از  بررسي و استنباط تاثير متغير آزمايش از روش

گيري مکرر استفاده  همبسته و تحليل واريانس با اندازه Tجمله آزمون 

  شد. 

  

  نتايج

داری نداشت  آزمون دو گروه آزمايش و گواه اختالف معنی نمرات پيش

)۰۵/۰p>و  ۹۳/۹±۶۸/۰آزمون گروه آزمايش  ). ميانگين نمره پس

بود. تفاوت نمره  ۳۱/۶±۷/۰آزمون گروه گواه  ميانگين نمره پس

؛ t=۰۷/۲دار ( آزمون در گروه آزمايش معنی آزمون و پس پيش

۰۴۶/۰=Sig ۰۰۱/۰؛=p( داری  بود ولی در گروه کنترل تفاوت معنی

افزايي تخصصي مادران  )؛ آموزش برنامه دانش<۰۵/۰pمشاهده نشد (
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  ). ۱دار مثبت داشت (جدول  بر خالقيت فرزندان آنان تاثير معنی

داری  ه نمره گروه آزمايش و گواه در مرحله پيگيری تفاوت معنیمقايس

) و عملکرد گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل p=۰۰۱/۰نشان داد (

تعامل ماه بود.  ۲بهتر بود که نشانگر پايداری اثر مداخله پس از 

) بود و در گروه آزمايش، تفاوت p=٠٠١/٠دار ( ها با گروه معنی آزمون

   ).٢ها مشاهده شد (جدول  آزمون آزمون و پس پيشداری بين  معنی
  

آزمون،  ميانگين نمرات آزمون هوش گروه آزمايش و گواه در پيش )۱جدول 

 آزمون و پيگيري پس

  ←مرحله

 گروه↓
 پيگيري آزمون پس آزمون پيش

 ۹۳/۹±۶۸/۰ ۱۸/۹±۹۱/۰ ۹۳/۴±۶۸/۰ آزمايش

 ۳۱/۶±۷۰/۰ ۴۳/۵±۸۱/۰ ۸۷/۴±۹۵/۰ کنترل

  
گروهي براي بررسي اثر تكرار نمرات خالقيت و  آزمون اثر درون )۲جدول 

 تعامل آن با گروه

 SS df MS F Sig منبع تغييرات

 ۰۰۱/۰ ۷۰/۳۸۷ ۶۵/۸۹ ۲ ۳۱/۱۷۹ آزمون

 ۰۰۱/۰ ۶۶/۱۵۱ ۰۷/۳۵ ۲ ۱۴/۷۰ آزمون*گروه

  
  بحث 

افزايي تخصصي  منظور بررسي اثربخشي برنامه دانش اين تحقيق به

مادران در قلمروي خالقيت بر خالقيت کودکان تيزهوش آنها انجام 

افزايي تخصصي مادران  شد و نتايج نشان داد که آموزش برنامه دانش

فرزندان آنان تاثير مثبت داشته است و در قلمروي خالقيت بر خالقيت 

گيري مکرر، باز گروه آزمايش عملکرد بهتري نسبت به  پس از اندازه

در  حسينيگروه کنترل داشته است. نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق 

رابطه با برنامه آموزش خالقيت معلمان بر خالقيت و پيشرفت 

در  عسگريحقيق آموزان دوره ابتدايي و همچنين ت تحصيلي دانش

آموزان  هاي آموزش خالقيت بر ميزان خالقيت دانش زمينه تاثير روش

و همکاران  موليسدختر پايه چهارم ابتدايي همسو است. در اين رابطه 

آموزان را به چهار دسته  عوامل موثر بر عملکرد سواد خواندن دانش

مدرسه و آموز، والدين، معلم و  اند: عوامل مربوط به دانشتقسيم کرده

  ]. ۱۸برنامه درسي [

و همکاران، والدين يکي از عوامل اثرگذار بر سواد  موليسطبق نظر 

آموزان هستند. با توجه به نتايج اين تحقيق و تحقيقات  خواندن دانش

هاي آموزشي و عوامل اثرگذار بر  مشابه، آگاهي والدين در زمينه برنامه

پيشرفت تحصيلي، نقش مهمي بر پيشرفت تحصيلي فرزندان آنان 

عنوان افراد  آموزشي کنوني، نقش والدين بههاي  داشته است. در برنامه

تاثيرگذار در رشد خالقيت و پيشرفت تحصيلي فرزندانشان حلقه 

مغفول است و نقش آنها صرفاً در حد حمايت مالي از فرزندانشان 

هاي  ريزي منحصر شده است. بنابراين نياز است والدين در برنامه

موزان دخالت داشته آ درسي، ارزشيابي و جريان پيشرفت تحصيلي دانش

هاي آموزشي مناسب در زمينه  باشند. همچنين نياز است برنامه

خالقيت براي آنها طراحي و اجرا شود. زيرا آگاهي والدين در اين زمينه 

تواند نقش موثري ايفا کند و عدم مشارکت آنان زنگ خطري براي  مي

هاي تحقيق پيشنهاداتي براي  نظام آموزشي است. براساس يافته

 اي از آنها عبارتند از ريزان و مربيان ارايه شد که نمونه والدين، برنامه

ويژه زماني که  پيشنهاداتي براي والدين؛ والدين در رشد استعداد، به

سن هستند، نقش مهمي دارند. در يک تحقيق  کودکان بسيار کم

هايي که از استعداد کودکان  به اين نتيجه رسيد که خانواده بلوموسيع، 

يافته بزرگسالي آنها  کردند، در وجود استعداد پرورش د حمايت ميخو

  نقش مهمي داشتند. 

والدين به استعداد کودکانشان احترام بگذارند و از رشد آنها حمايت 

معتقدند والدين معموالً اولين کساني  مونتگامريو  فريدمنکنند. 

د و کنن هستند که استعداد غيرعادي را در کودکانشان شناسايي مي

هاي الزم را فراهم کنند،  وقتي والدين از آن حمايت کنند و فرصت

شود. والدين در پذيرفتن استعداد موجود  تري حاصل مي پيشرفت واضح

کردن آنها براي توسعه استعداد نقشي  توسط فرزندانشان و مشتاق

توانند تجربيات و منابع الزم  انکار دارند. والدين تا جايي که مي غيرقابل

ي رشد استعداد فرزندانشان را تامين کنند. غيرممکن است که برا

تنهايي بتوانند نقشي جامع در پرورش استعداد افراد داشته  مدارس به

رسد که مدرسه و خانواده سعي کنند   باشند. استعداد وقتي به حداکثر مي

ترين  تواند امن منابع خود را با هم ترکيب کنند. سايه حمايتي خانه مي

ها باشد. والدين در آموزش رسمي فرزندان  ي گسترش توانمنديجا برا

آموزاني که  دانند که دانش ]. تمام مربيان مي۱۹خود نقش مهمي دارند [

تر هستند. هيچ  اند، موفق والدينشان در آموزش رسمي آنها دخيل

جايگزيني براي والدين در امر پرورش استعداد کودکانشان وجود ندارد. 

، درباره هفت فايده مشارکت هسترروي فهرست  امريمونتگو  فريدمن

اند. اين فوايد عبارتند از دستاوردهاي بهتر، رفتار  والدين تاکيد کرده

التحصيلي باالتر، نگرش  بهتر، انگيزه بيشتر، حضور مداوم، نمرات فارغ

مثبت نسبت به کار در منزل (تکاليف) و افزايش حمايت والدين و 

ود که اين والدين هستند که استعداد را جامعه. نبايد فراموش ش

کنند، وسايل و لباس را براي آنها  گذاري مي کنند، سرمايه شناسايي مي

رسانند.  هاي فوق برنامه مي ها را به محل فعاليت کنند و بچه فراهم مي

توانند در رشد  هاي مدرسه شرکت کنند، مي وقتي والدين در کميته

توانند تجربيات خود  الدين حتي ميکودکانشان حرف بيشتري بزنند. و

را هم در طرح برنامه وارد کنند. والدين براي بهبود اقدامات 

ريزان اطالعات الزم را در اختيار آنها بگذارند. معموالً والدين  برنامه

هاي فرزندان  هستند که بهترين اطالعات را براي ترسيم نيمرخ توانايي

هاي کودک خود را پيگيري  اناييتوانند پيشرفت تو خود دارند، آنها مي

طور کامل در ارتباط هستند در  کنند. والديني که با مدرسه فرزند خود به

هاي آموزشي جامع  واقع شانس فرزند خود را براي داشتن تجربه

  دهند. افزايش مي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــ غالمعلي افروز  ۵۰

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

ريزان ساختارهاي سازماني را  برنامه ريزان: پيشنهاداتي براي برنامه

استعدادها را فراهم نمايد. با اين هدف  تنظيم کنند که تداوم رشد

اي که توسط آموزگاران منطقه لورنس در ايالت  برنامه، نظير برنامه

رسد که شامل  نظر مي بنا شد مفيد به فلدهوسناينديانا تحت نظارت 

چهار جزء مجزا بود: ظهور استعدادها (مهد کودک)، تشخيص و رشد 

ارنشاندن استعدادها (کالس ب )، گسترش و به۵تا  ۱استعدادها (کالس 

هاي مداوم  ريزي . برنامه]۱۸[) ۱۲تا  ۹سازي استعدادها ( ) و بهينه۸تا  ۶

ريزي موفق  هاي داراي دامنه وسيع، محور يک برنامه و تعهد به برنامه

هاي کالن همه  کارگيري برنامه است. نياز است متخصصان در به

ر اين ارتباط مشارکت با آموزان را مدنظر قرار دهند و د نيازهاي دانش

رسد. چنين  نظر مي اوليا و اعضاي موثر در جامعه ضروري به

هاي بالقوه جهت  هاي بايد شامل شناخت موقعيت ريزي برنامه

ريزي، تقويت انگيزش  ها در طي فرآيند برنامه کردن برنامه کاربردي

جانبه نيازهاي  ريزي دقيق جهت شکوفايي همه افراد ذينفع و برنامه

منظور ايجاد و تداوم  اگيران باشد. براي داشتن دانش و فهم الزم بهفر

آموزان هماهنگ باشد)، توسعه  برنامه پويا (که با نيازهاي متغير دانش

تخصصي بايد مداوم باشد و توسط افرادي انجام شود که روي برنامه 

پذيرند. محور اين امر  رشد استعداد تاثير دارند و يا از آن تاثير مي

اي را  ريزان، برنامه دين و مربيان هستند که بايد دانا باشند. برنامهوال

هاي درازمدت براي زندگي  طراحي کنند که شامل يادگيري مهارت

آموزان را براي درگيرکردن عقايد  انگيز که دانش باشد. محتوايي چالش

ريزان راهبرد ارزيابي پويايي را ترسيم کنند  پيچيده ترغيب کند. برنامه

  ها باشد. گيري راهنماي تصميمکه 

اي  گونه به پيشنهاداتي براي مربيان: مربيان محيط آموزشي را

پذيري  ها و حس مسئوليت بسترسازي کنند که رشد توانمندي

طور  ها، به منظور ارتقاي توانمندي آموزان را ارتقا بخشد. به دانش

و آنها را در تر استعداد آنها بايد محيطي سازگار و ايمن ايجاد کرد  دقيق

اي درگير کرد که  گونه هايشان به هاي مترتب بر توانمندي گيري تصميم

پذيري فردي را تقويت کرده و آنها را فعاالنه در فرآيند  حس مسئوليت

با انجام اين کارها بايد محيطي فراهم  تشريک مساعي درگير سازد.

به هاي خود را کشف کند و استعدادهايش را  شود که فرد توانايي

هاي عمدي و هدفدار شرکت  ريزي نمايش بگذارد. مربيان در برنامه

آموزان را  گيري خود از استعداد دانش کنند. معلمين مشاهدات و نتيجه

با خود آنان و والدينشان در ميان بگذارند. اين کار چند هدف دارد: 

گيرند، آموزان و والدينشان چيزهاي جديدي درباره استعداد ياد مي دانش

بينند و منابع انساني الزم  نها خود را صاحبان اصلي اين برنامه ميآ

  يابد. براي اين کار از اين طريق افزايش مي

  

  گيري نتيجه

عنوان عاملي اثرگذار، نقش موثري بر خالقيت و پيشرفت  والدين به

آموزان دارند. طراحي و تدوين برنامه آموزشي مناسب  تحصيلي دانش

هاي آموزشي و تربيتي مدارس  آنان در برنامه براي والدين و مشارکت

هاي آموزشي و نحوه برخورد با  منجر به شناخت بيشتر آنها از برنامه

شود و در نهايت، خالقيت و پيشرفت تحصيلي را به دنبال  فرزندان می

  خواهد داشت.
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