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اثربخشی آموزش مبتنی بر شیوهی راند رابین بر رشد خالقیت نوشتاری و بهبود
علی عبدی ،1گالله پرویزی

2

نگرش دانشآموزان به درس انشاء

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی و تعیین نقش آموزش مب ینت بر شیوه ی رانددد رابیننن بررر رشددد خالقیتتت نوش رات ییی و بهبوددد
نگرش دانشآموزان به درس انشاء صورت گرفت .طرح پژوهش از نوع شبههه آزمایش ییی با ا گ ور هههها ییی نامع دا للل و از
س از پیششش
شآم شش هیاپ زو ممممممم در دو الک س س
طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه رتنک للل اس دافت هه شددد 15 .ن ناد رف شش شش
ک لیستتت خالقیتتت
سازمان یافته و به شیوهی نمونهههی در دس رت سسس انتخاببب شدنددد .ب ار ییی مج ععع آوری دادهها ا از چک ک
نوشتاری  22گویه ای سعیدی حیدرآبادی ( )2931و آزموننن محقققق س تخا ههه ن رگ ششش بههه درس انشا ا اس دافت ههه گردیددد.
جهت تحلیل دادههای آماری از تحلیل کوواریانس یک متغیری( )ANCOVAاس فت اده شد.یافتههای پژوهش نشان
داد که دانشآموزانی که از طریق شیوه راند رابین آموزش دیده بودند نمره خالقیت نوشتاری ب بباالتری در مقایسههه با ا
شآم نازو ییی کههه از طریققق
دانشآموزان آموزش دیده با روش تدریس س یتن داش نت د .همچنین یافتهها نشان داد که دانش ش
شیوه راند رابین آموزش آموزش دیده بودند نگرش مثبتتری به درس انشا داشتنددد .م ییی ت هک تفرگ هجیتن ناو

هب    

یتواند خالقیت نوشتاری دانشآم و نازو
کارگیری شیوه راند رابین به عنوان یک روش آموزش مشار یتک و فعال ،م 
نگرش آنها به درس انشاء را افزایش داد.

کلید واژهها:خالقیت نوشتاری ،نگرش به درس انشاء ،شیوه راند رابین ،روش سنتی.
دریافت مقاله4931/01/51 :

پذیرش مقاله5931/3/ 11 :

 .1استادیار و عضو هیئت عل یم گروه علوم تربی یت دان گش اه پیام نور (نویسنده مسئول) ali_abdi2004@yahoo.com

 .2دان جش وی کارشناسی ارشد ت نک ولوژی آموزشی دان گش اه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه golale2012@yahoo.com
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مقدمه
تربیت و پرورش افراد خالق ،م کفت ر و مولد ،محور هدفهای آموزش و پرورش امروز است .به
این منظور نوآوری در برنامه ،محتوا ،روش آموزش و ارزشیابی امری ا نتج اب ناپ رد .تسا ریذ   
راستای این نوآوری ،طراحی آن نوع برنامه درسی که بر اقدامات زای کفت ش ر و دیازفیب ارگاو    
خالقیت دانشآموزان را رشد دهد ،از گامهای اساسی محسوب م ییی ش ،یزورون(دو

.) 53 :4831

از مج لهی دروسی که زمینهی بروز خالقیتتت و فض یا ی شیدنا یارب  ی شیدنا بیکرت و ند ههههه ههههههه و ا

دستیابی به سطوح با یال یادگیری برای دانشآموزان است ،درس انشاست .در این درس ،دانش-
آموزان باید بتوانند پایههای اولیه توسعه در نوشتن را به منظور برقراری ارتباط ایدههای خ هب دو   
طور مؤثر پیدا ننک د .اما بسیاری از دانشآموزان در نوشتن ضعیفاند به گونهای که ارزیابی ملی
شآم رد یبسانم ییاناوت نازو
پیشرفت نوشتن در سال  ، 2007نشان میدهد تنها یک سوم از دانش ش

نوشتن دارند (گراهام و ه کم اران )2102،1و این ضعف به عقیدهی بسیاری از محقق یلد هب ،نا ل    

  

عدم آموزش نگارش در مدارس است(هامی .)11 20 ،2نگارش در دنياي ام هليسو ناونع هب زور     
ّكر ،بيان و م ّهّهمترين وسيله ارتباطي و اطالعرساني ميباشد و تاثير بسزايي در زند رف يگ د و ي
تف ّك
ا متج اعي انسانها و پ دربشي فره راد يرشب ندمت و گن د هب  .ليلد نيمه

و سرادم رد هزورما       

دان گش اههاي بسياري از كشورها ،برنامه نگارش در همه دروس به اجرا در ميييآيددد(دری، 1378 ،
ص  .)1نوشتن پایه اساسی برای موفقیت در دروس دیگر است و بی نظ یم و اختالل در نوشتن،
به طور کل م ثعاب ی

ییییییی ش رد صخش هک دو

در ووو ووووس دی  هزادنا نامه هب زین رگ د راچ لکشم

     

بشود(آکایا و کیرمی یز  .)01 20 ،3ی یک از مه تم رین دالیل عدم توانایی در نوشتن آن است که کار
شه م ماجنا یتنس یا ییییییییی ش جوم تالکشم .دو و رد د   
نوشتن هنوز هم در مدارس ما بر اساس رو 
شآم فادها زا نازو   
شیوههای فعلی آموزش انشاء را میتوان در م اگآان ،نوچ یدراو ههه ههههی دانش ش
درس انشاء ،عدم یاددهی مراحل انشا نویسی توس عم ط ّلّل ج مدع ،نام ّذّذ الک تیبا

سه شنا یا ا   ،
سسسسس سسسسس

ارزشیابی نامناسب درس انشاء ،تعیین موضوع انشا توسط معلمین ،اختصاص زنگ انشا به جبران
ضعف دروس دیگر (دری ، 87 31 ،ص  ،)1م کش الت دستوری و ن هد نامزاس رد یناوتا ییییییی متن
1

. Graham at al
. Hami
3
. Akkaya & Kirmizi
2
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نوشتاری ،کوتاهی مج الت و متن ،فقد ینغ یاوتحم نا در  تالمج ،نتم ن زا هدافتسا و مامتا        
   

کلمات محاورهای (سیف نراقی و میرمهدی ،) 75 : 82 31 ،آم رد ناریبد یفاکان شزو ار ب طابت ا
تدریس انشا ،جدی تلقی نشدن تدریس درس انشاء از سوی دبیران ،و جد  ندشن یقلت ی د سر    

شآم ،روپ مظاک( نازو      ،)5 : 82 31م رجا تالکشم ،یراتخاس تالکش ا ،یی      
ان طسوت ءاش    دانش ش
م کش الت تدریس و راه من ایی و انتخاب موضوع ،م کش الت مربوط به نوشتن و م کش الت مرب طو
به تدریس و م کش الت آموزشی (الهام پور )4831 ،خالصه کرد .این درحالی اس و ءاشنا هک ت
نگارش نیازمند نج  بب بببهای از خالقی تسا ت   

راتشون تیقالخ هک ییییییی  1نامیده م یییش ششود .خالقیت

نوشتاری ،شکلی از بیان هنری ،ترسیم تخیلی برای انتقال معنا با اس فت اده از تصاویر ،روایت و درام

است(اورسون ) 2007 ،2و در دورهی ابتدایی هدف از نگارش خالق ،نگارش ب نوگ ه هه هههای است

که فراگیران بتوانند وقایع را در شیوهای تخیلی به منظور تحریک احساسات بنویس نیب ناج .دن    
شآموزان
(  ) 1998ادعا می نک د که برای نوشتن خوب و خالقانه ،نیاز هست که افکار م فت اوت دان 
در یک سیر منطقی به هم بپیوندند .لذا ،ادبیات نوش کی ره یارب یرات م زا ا اریز تسا مهم    

     

با این وجود ،آنچه که مسلم است این است که ش وی هههها ای فعل  اشنا شزومآ ی در ،ام سرادم

    

مک ک می نک د تا ایدههایمان را به اشتراک بگذاریم و ت کف رمان را قوی سازیم(جان بین.) 1998 ،3

توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی دانشآموزان به منظور ارائهی یک نوشتار خالق را ندارند
لذا ،الزم است که شیوههای جدیدی از آموزش در این درس به کار گرفته شود .اما در انتخ با
شیوهها نیز باید عالقه و میل دانشآم .دشاب رظندم نازو     چ ارفا هک ار د هب  روط ط بذج یعیب   

    

شآموزان نیز ب عیبط روط ه ی در یپ قیالع      
چیزهایی میشوند که مورد عالقهی آنها باشد .دان 
شخصی خود هس نت د .مشاهدات سادهی آنها در یافتن عالیق خود ،پای قالخ نتشون ساسا و ه     
است .کن ماکروری ( ) 980 1نظریهپرداز مشهور ح یلاعف هک تسا دقتعم ،شراگن هزو تتتتتت تتتتتتته یا
شآموزان باشد به گونهای که آموزش بتواند جیاتن  ی
نوشتن باید بر اساس عالیق دان 

یاهزاین زا    

طبیعی دانشآموزان ،به بار آورد .نوشتن ا شتک افی آغاز فرآیند نوشتن خالق است .اگ هک هچ ر    
کبار تسلط در آن ابزار قدرت نم دی برای تمر زک ذهن
نوشتن ا شتک افی فعالی یت زمان بر است ،اما ی 

1

. creative writing
. Orson
3
. John Bean
2
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ب  ر ر شم کی یو ک کیرحت و ل کف ری اکب(تسا  رز اراکمه و ننننننن ن نننننن نن .)2 00 2،1ب ناسر نیاربان دن     
دانشآموزان به مرحلهی نوشتن خالق مستل مز ب ریگ راک ه ی رو ششش ششششه یارب یشزومآ نیون یا     
نوشتن است .از مج لهههی روشه یا ی راد هک  ا یباذج ی تتت تتتتها ای خاص شور ،تسا شراگن رد ی    
آموزش انشاء بر اساس ت نک یک راند رابین است .الگوی آموزش راند رابین در وهلهی اول یک ک
ک
روش بارش مغ یز است که در آن دانشآموزان با زج ئیات دقیق ،توضیح ،ارزیابی و یا ا س اؤ للل از
ایدهها ،ایدههایی را تولید می ننک د به این صورت که اعضای گروه به نوبت به پاسخ به یک سؤال
با کلمه ،عبارت و یا مج الت کوتاه می پردازند و این چرخه تا ت مک یل شدن فرآیند آموزش ادامه

دارد(بارکلی و ه کم اران .)2102،2اس فت اده از این روش در درس انشا از چند جهت دارای اهمیت

ل» استتت و از آن یاج ی ک  هه ههه در ن راگ ش ش
ش
است :نخست ای کن ه ی یک از عناصر اساسی خالقیت «تخیل ل
ن م ییی توانددد
خالق بر اساس این روش هر کسی بر اساس خیال خود به نوشتن متن میپ یا ،دزادر نن نن
پرورش دهنده خالقیت دانشآموزان در نگارش باشد .همچنین ی یک از مالکهای انشای خوب
انسجام و پیوس یگت مطالب و رعایت توالی مناسب آنهاست که در این ش وی ههه از آنجا ا کههه متن و 
نوشته دانشآموزان به چرخش در میآید ،دانشآموزان باید به سرعت بر اساسسس مطالببب قبلی، ،
ایدههای جدید تولید ننک د و مطالبی در عین حال مرتبط بنویسند و این م ییی توانددد تقویتتت ننک دهه
مهارت دانشآموزان در رعایت این مالک باشد .از مزایای دیگر این روش ،ایجاد شور و عالقههه
شآم ازو ننن در انتها ییی
در ضمن کار و لذت بردن دانشآموزان از نوشتن است و نهایتا ای ناد هکن شش شش
کار با مشاهده مطالب نوشته شده توسط هم کالسیهایشان ،به تفاوت افکار و ایدهها ا و راهها ای
دگر اندیشیدن پی می برند(همان).
مطالعات انجام شده نیز بیانگر این آن است که اس فت اده از این روش در بهب یراتشون تراهم دو    
دانشآموزان موثر است .س لاطم رد زگنینایت عع عععهای ب رب ه ر کینکت یشخبرثا یس رب نیبار دنار        
آموزش نوشتن متنهای توصی یف در دانشآموزان کالس ه متف پرداخت .نتیجه مطالع شن ه ا اد ن د   
شآم نازو
که روش آموزش مبت ین بر ت نک یک راند رابین بر مهارتها ای نوش فیصوت یرات ی    دانش ش
مؤثر است(استایانی گن یش .)31 20 ،3دتاپراتیو )31 20 (4در مطالعهای به مقایسهی ت کینکت ود ریثأ   

1

Bekurs at al
Barkley at al
3
Setyaningsih
4
Detapratiwi
2
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شآم متفه سالک نازو   
تی یم -زو یج -انفرادی و ت نک یک راند رابین ،بر بهبود توانایی نوشتن دان 
در نگارش یک متن توصی یف پرداخته است .نتایج پژوهش او بیانگر آن بود که ه رب شور ود ر   
شآم هدوب رثؤم یرادانعم لکش هب نازو سا تتتتتتت تتتتتتتت .لیا ائو و
ارتقاء سطح مهارتهای نوشتاری دانش ش

چانگ )11 20 (1در مطالعهای تأثیر یادگیری مشار یتک بر خالقیت نوشتاری دانشآموزان دبستانی
به این نتیجه رسیدند که یادگیری مشار یتک میتواند خالقیت نوشتاری دانشآم شیازفا ار نازو   

دهد و سبب بهبود نگرش دانشآموزان به درس انشا شود .احمدی و امامقلی زاده یجنک ()3931
در مطالعهای به بررسی کاربرد روشهای فعال در آموزش انشا پرداخته اند .نتایج مطالعهههی آن نا

ش-
نشان داد که روش فعال نسبت به روش س یتن م جن ر به و اطخ شهاک هب ب شنا دو ان ناد یسیو ششششش ششششش

آموزان میشود ضمن ای کن ه پیشرفت انشای دانشآموزان دخترو پسر در روش فعال یکسان است.
سعیدی حیدرآبادی ( )2931در مطالعهای به بررسی تأثیر آموزش نگارش خالق به روش  5Eدر
کالس درس انشا بر پرورش خالقیت نوشتاری دانشآموزان پای ش ه ش .تسا هتخادرپ ییادتبا م      
نتایج پژوهش او نشان داد فلؤم رد هک هه هههها ای خالقی و یهدنامزاس ،یشراگن طابضنا ،یبدا ت    
طراحی مناسب ،بهره گیری از اندوختههای عل یم  ،و خالقیت نوشتاری کلی ،عملکرد گروهه یا
آزمای یش باالتر از گروه تنک رل بود.
با توجه به مبانی نظری و نتایج پژوهشهای انجام شده و به عقیدددهی بس زا ،نارگشهوژپ زا یرای   
آنجا که نوشتن یک فرآیند ا متج اعی و شناخ یت با ساختاری پیچیده است ،بهتر است که آموزش
شآموزان توان نیا رد یفاک   
آن نیز بر اساس فعالیت گروهی و مج عی ارائه گردد تا به مرور دان 
زمینه بیابند(هامی .)11 20 ،بر این اساس مسأله اساسی ای یریگراک هب هک تسا نیا شهوژپ ن        

شیوهی آموزشی راند رابین 2که شیوووهای مب  ییازفا مه و یهورگ تکراشم رب ینت ا رد ،تس        

تدریس انشا ،تا چه اندازه میتواند بر خالقیت نوشتاری دانشآم انآ شرگن و نازو ن هب تبسن 

   

درس انشا مؤثر باشد؟
فرضیههای پژوهش
شآموزان تأثیر دارد.
 .1آموزش به شیوهی راند رابین بر رشد خالقیت نوشتاری دان 
 .2آموزش به شیوهی راند رابین بر بهبود نگرش دانشآموزان نسبت به درس انشا ءتأثیر دارد.
Liao & Chung
Round Robin

1
2
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روش تحقیق
با توجه به ای کن ه هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخ یش آموزش مب ینت بر شیوهی راند رابین ن
ن
شآم ازو ننن بههه درس ان اش ءءء م ییی باشد ،پ هوژ ش ش
ش
بر رشد خالیقتت نوشتاری و بهبوددد ن رگ ششش دانش ش
شهای آزمای زا یش
شهای کاربردی و از لحاظ اجرا زج ء پژوه 
حاضر از لحاظ هدف زج ء پژوه 
نوع شبه آزمای یش میباشد .طرح پژوه یش حاضر ،طرح دو گروهی ناهمسان با پیش آزمون -پس
آزمون میباشد .شکل طرح مورد نظر در زیر نشان داده شده است:
جدول  .1روش شبه آزمایش با طرح پیش آزمون و پس آزمون وگروه کنترل
پس آزمون

متغیر مستقل

پیش آزمون

T2

--

T1

T2

X

T1

گروه
آزمایش
تنک رل

جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان دختر پایه ش مش ابتدایی شهر کامیاران در

ش-
سال تحصیلی  92 -39بود .نمونه آماری مورد مطالعه در این پژوهش نیز شامل  15ن ناد زا رف شش شش
آموزان جامعهی آماری بودند که (  25نفر در گ و شیامزآ هور

 62ن رارق )لرتنک هورگ رد رف     

گرفتهاند .انتخاب این افراد با توجه به الزام پژوه گش ر به انتخاب گروهی دانشآم بلاق رد نازو   
   

شآم رب تسا هدوبن رسیم نازو
کالسهای درسی و با توجه به ای کن ه امکان انتخاب ف ناد یدر شش شش

اساس روش «نمونههای در دسترس» صورت گرفته است .بعد از انتخاب گروههای آزمودنی ،بر
اساس اصل انتساب تصادفی هر یک از گروههای انتخاب شده بهی یک از گ ور هههه و شیامزآ یا
ف-
تنک رل اختصاص داده شدند .ابزارهای عمج آوری دادهها ا در ای دنترابع شهوژپ ن :زا     الف ف
ش-
چک لیست خالقیت نوشتاری :ب اد یراتشون تیقالخ نازیم یریگ هزادنا روظنم ه ن شششششششش شششششششش
آموزان ،از چک لیست خالقیت نوشتاری تهی  طسوت هدش یبایرابتعا و ه س ح یدیع ید ابآر دی       
( )2931اس فت اده گردد .این ابزار یک چک لیست  22گویهای است که خالقی هب ار یراتشون ت    
شکل کل رد نینچمه و نآ ی     6بعد نامزاس ،یشراگن طابضنا ،یبدا تیقالخ  د یحارط و یه

      

مناسب ،سازماندهی منطقی افکار و ارائه اندیشههای سطح باال ،بهرهگیری از اندوختههای عل یم
و اس فت اده از فرهنگ شخصی و بومی ،مورد ارزیابی قرار میدهد .این چک لیست توسط سعیدی
حیدرآبادی ( )2931از نظر روایی محتوایی و صوری با ه کم اری تعداد  5نفر از دبیران با سابقه و
دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتهی ادبیات ،تأیید روایی گردیده است .به منظ رب رو ر یس   
پایایی این چک لیست با اس فت اده از آزمون آلفای کرونباخ و با اس فت اده از تصحیح انشاهای یک
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دانشآموز در سه موضوع مختلف توسط  25معلم مقطع ابتدایی ،صورت گرفته است .نتایج این
بررسی برای هر یک از سه موضوع انشایی شامل انشای توصی یف (  ،)0/ 72انشای داستانی ( )0/ 81
و برای انشای خاطره نویسی ( )0/67گزارش شده است .نتایج این بررسی نشان دهندهی آن است
که ابزار مورد نظر از پایایی خوبی برخوردار بوده و تمام ضرایب گزارش شده از حد بحرانی 70
درصد باالتر میباشد(سعیدی حیدرآبادی .)2931،در این مطالعه نیز به منظور بررسی پایایی ابزار
از روش بازآزمایی با فاصلهی زمانی  51روزه و با بررسی انشای  1دانشآم طسوت زو   

 25ن زا رف

معلمان مقطع ابتدایی صورت گرفته و سپس ضریب همبس یگت بین دادههای دو بار تصحیح انشا با
فاصلهی زمانی  51روزه بر اساس ضریب همبس یگت پیرسون محاسبه گردیده اس بیرض نیا .ت    
برای چک لیست مذکور  0/ 86بوده و بیانگر پایایی باال و مناسب ابزار مورد نظر م یییباشد .ب-
آزمون نگرش به درس انشاء :به منظور س جن ش نگرش دانشآموزان نسبت به درس انشاء نیز
از یک پرس نش امهی محقق ساخته اس فت اده گردید که نگرش دانشآموزان نسبت ب شنا سرد ه ا ار    
مورد ارزیابی قرار میدهد .این پرس نش امه در طیف پنج سطحی لی ات مک یلیخ زا( ترک یلیخ      
زیاد) ،نگرش دانشآموزان را مورد ارزیابی قرار میدهد ادعت  .د یوگ  ههه ههههه  هدش هئارا یا در نیا     
پرس نش امه  50گویه میباشد که دانشآموز با خواندن هر گویه ،میزان موافقت خود را با موض عو
مطرح شده با انتخاب گزینههای خیلی زیاد تا خیلی مک مشخص می نک د .تعدادی از سؤاله هب ا   
صورت م یفن طراحی شده و در نمرهگذاری به صورت معکوس نمره دهی میشوند .روایی این
پرس نش امه توسط دو نفر از اساتید روان شناسی تایید گردید .به منظ یعت رو ی یاپ ن ای شور زا زین ی    
شآم ماج نازو عع عععهی
آزمون مجدد با فاصلهی زمانی  01روز و با اجرا بر روی تعداد  50نفر از دان 
مورد مطالعه اس فت ا اده شد همانشسرپ یارجا زا دعب  .طسوت نآ لیمکت و دارفا

،روکذم م نازی          

همبس یگت دادههای دو آزمون بر اساس ضریب همبس یگت پیرسون محاسبه گردید بیرض نیا     .
برابر  0/ 81و نشان دهندهی پایایی با یال ابزار مذکور است.
به منظور اجرای پژوهش در ابتدا بعد از تعیین مسألهی موجود کههه ب علاطم زا هدافتسا ا ههه ههههی م عبان
مرتبط با انشاء و نگارش خالق در مدارس و بر اساس تجربیات آموزش و رگشهوژپ ی چمه ن نی    
دیگر معلمان ه کم ار در مقطع ابتدایی تعیین و تبی علاطم .تسا هدیدرگ نی ا دتبا ت ا  یی د دروم ر      
شیوهی آموزشی راند رابین و همچنین نگارش خالق با اس فت اده از منابع داخلی و خار یج به عمل
آمد .سپس بعد از تعیین گروههای آزمودنی ،و تعی لرتنک هورگ و شیامزآ هورگ ود نی یارب      
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مطالعه ،نمونههای مورد نیاز به شیوهی نمونه گیری در دسترس انتخاب و گ ور هههها ای آزم و شیا
تنک رل مشخص شدند .در ابتد اهریغتم یریگ هزادنا رازبا ا ی دروم  م ب هعلاط رررررررر ررررررررر اس فادها سا   
پژوهش ،در دو بخش تعیین میزان خالقیت نوشتاری دانشآموزان و همچنین میزان نگرش آن نا
ن به
نسبت به درس انشا ،تهیه و از نظر روایی و پایایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت ..همچ ین ن ن
منظور همسانسازی گروههای مورد مطالعه در متغیرهای مورد نظر و تعیین وضعیت فراگی زا نار
نظر میزان برخورداری از متغیرهای مورد بررسی ،پرس نش امهی نگرش سنج به عمل آمد و از آن نا
خواسته شد تا نسبت به نوشتن انشایی اقدام نمایند .سپس پرس مانش هههها ا و اوراق ان ناریگارف یاش   
گردآوری و مورد ارزیابی قرار گرفته و بعد از ثبت نمرات ،افراد بسیار ض ب و فیع سس سسسیار ق زا یو
گروه حذف گردیدند .به دنبال اجرای پیش آزمون(آزمون خالقیت نوشتاری و آزمون نگرش به
درس انشاء) شرایط الزم برای مداخله و کاربندی متغیرها فراهم و به منظور اجرای طرح برای هر
ک از
یک از گروههای آزمودنی 51 ،جلسهی آموزشی در نظر گرفته شد .شیوهی اجرا در ه ی ر کک کک
یباشد:
گروههای مورد مطالعه به شرح زیر م 
گروه آزمایش :در این گروه در هر مرحلهی آموزش زا کی ره رد و ی

رد ،یشزومآ تاسلج      

ش-
ابتدا دانشآموزان در گروههای سه نفری گروهبندی م یییش ششدند .س کی طسوت سپ ی زا  ناد شششش شششش
آموزان کالس ،مج لهی استارتر یا به اصطالح مج لهی «شروع نک نده» بر روی تابلو کالس نوش هت

شآم رب نازو   
میشد .این مج له ،مج لهای از ابتدای یک داستان خیالی بود که توسط ی یک از دانش ش
روی تابلو کالس نوشته میشد .بعد از نوشتن مج له ،از دانشآموزان گروههای مختلف خواس هت
میشد تا به صورت انفرادی یا به صورت اشترا یک نسبت به نوشتن ادامهی داستان اقد ما و دیامن
داستان را در یک پاراگراف  3خطی ادامه دهند .به دنبال آن از دانشآموزان خواسته م ییی شد ات    
برگههایشان را (در صورت انفرادی بودن) به شکل درون گروهی و در صورت (اشترا یک بودن)
به صورت میان گروهی به چرخش درآورند و برگههایشان را در اختیار س نهد رارق دارفا ریا د ..... ....
ت چپ ییی اش
(برای مثال اگر گردش بههه چپپپ را انتخاببب نک ید ،،هررر کس ییی برگههه اش را بههه سمت ت
میدهد) .به دانشآموزان مقداری زمان داده میشود تا برگهای که بههه دس اشت ننن رس دی هه استتت را
بخوانند .سپس مرحلههه دوم ش عور

م یییش ششد .در مرحلههه دوم نی ززز سههه دقیقههه زماننن داده م یییش ششد و

دانشآموزان ادامه م ینت که دوس شت ان و یا گروههای دی تشون رگ هه ههه بودنددد را م ییی نوشتنددد .بعددد از
گذشت سه دقیقه دوباره برگهها به چرخش در میآید و هر کس متن نوشته شده توسططط دو نفررر
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قبلی را مطالعه میکند و راند سوم شروع میشود .در این مرحله نیز سه دقیقه زمان داده م ممیش ششود
تا دانشآموزان متن را کامل ننک د .در پایان برگه اولی هب سک ره ه

 وا د هدا      م یییش ششد و با

دوخ

یشد تا پای ت ولبا
خواندن داستان متوجه مقدار تغییر متن میشد .سپس از فرد فرد افراد خواسته م 
آمده و انشای خود یا گروه شان را با صدای بلند ناوخب  ن و د

گ ریاس زا رو هههه هههههها ا و اف ففراد خواس هت

یشد تا در مورد انشای مزبور ،نظرات خود را بیان نمایند.
م 
گروه تنک رل :در این گروه آموزش انشا به روش مرسوم و معمول مد .تفرگ یم تروص سرا     
شآم ات تساوخ یم نازو
بدین صورت که معلم بعد از ورود به کالس در هر جلس زا ه دانش ش

اب    

انتخاب یک موضوع ،به صورت فردی یا گروهی در مورد آن انشا بنویسند و بعد از اتمام ان یاش
ی ش د تا
مورد نظر پای تابلو آمده و انشای خود را قرائت نمایند .از سایر افراد دیگر هم خواسته م 
نظرات خود را نسبت به انشای خوانده شده ابراز نمایند .پ رجا و هلخادم لامعا زا س ا ریغتم ی      
مستقل در نهایت پس آزمونی جامع از متغیرهای مورد مطالعه در دو بخش نگرش به درس ان ءاش
و همچنین میزان خالقیت نوشتاری فراگیران به عمل آمد .بعد از اجرای پ اد نومزآ س د هه هههها ا به
منظور ت زج یه و تحلیل آماده شدند .با توجه به ماهیت دادهها و نیز اهد ،شهوژپ تایضرف و فا    
برای ت زج یه و تحلیل از شاخصهای آمار توصی یف شامل میانگین ،انحراف معیار و در بخش آمار
اس نت باطی به منظور پاسخگویی به فرضیههای پژوهش از روش تحلیل کوواریانس اس فت اده شد.
یافتهها

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون نگرش به درس انشا و خالقیت نوشتاری و مؤلفههای آن
در دو گروه آزمایش(روش راند رابین) و کنترل (روش تدریس سنتی)

پس آزمون

SD
0/ 86

M
50 1/ 04

پیش آزمون
SD
11 / 42

M
143 / 72

گروه
گروه آزمایش

01/ 33

40 1/51

51/ 29

139 / 07

گروه تنک رل

7/ 62

61 /8

7/ 27

49

گروه آزمایش

7/ 89

56 / 54

5/ 06

15/51

1/ 75

01/ 32

1/ 56

8/ 48

گروه آزمایش

1/77

9/ 54

2/ 48
2/1

13 /8
13 /1

1/ 47

11 / 52

گروه تنک رل

1/ 09

8/ 92

گروه تنک رل

2/ 54

9/ 96

گروه آزمایش

1/ 56
1/3

متغیرها
نگرش به درس انشا
خالقیت نوشتاری
-1

خالقیت ادبی

-2

انض طاب           

مؤلف هه هه اای

س مزا ا و یهدن

نوشتاری

نگارشی

01/ 04

گروه تنک رل

9/ 12

گروه آزمایش

-3

گروه تنک رل

طراحی مناسب

1/ 47

01/83

1/ 23

9/83

1/ 78

41/6

1/ 56

11 / 52

گروه آزمایش

-4

س یهدنامزا      

خالقیت      
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1/ 78

13 / 31

1/ 47

11 / 92

گروه تنک رل

5/ 92

1/ 12

4/ 44

گروه آزمایش

-5

0/ 89

5/ 08

1/ 18

5/ 04

گروه تنک رل

اندختههای عل یم

0/ 86

5/ 64

0/ 96

5/ 48

گروه آزمایش

-6

0/ 76

5/ 23

0/ 88

5/ 85

گروه کنترل

و شخصی

منطق اکفا ی ر هئارا و        
اندیشه

0/7

به زا یریگ هر   
فرهنگ ب یمو

جدول شماره  2میانگین و انحراف معیار نگرش به درس انشا و خالقیت نوش فلؤم و یرات هه هههه یا
یدهد.
آن را در دو گروه آزمایش و تنک رل بر اساس نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشان م 
فرض زومآ :لوا هی شششش ش ب هه ه شی وو وهی ران دد د رابی نن ن ب رر ر رش دد د خالقی تت ت نوشتار یی ی
شآموزان تأثیر دارد.
دا ن 

برای تحلیل آماری دادههای مربوط بهاین فرض  سنایراووک لیلحت زا هی ((( (((( (ANCOVAاس هدافت
یباشد که نتایج آن در جدول ش هرام
شد .البته رعایت شرط ه ینگم شیبهای رگریسیون الزم م 
 3گزارش شده است.
بهای رگرسیون در پس آزمون خالقیت نوشتاری
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی همگنی شی 
F

Sig
0/ 005

8/67

0/612

1/ 57

شآموزان در دو گروه آزمایش و کنترل
دان 
MS

462 /8
82 / 99

Df

1

SS

462 /8

منبع
پ تیقالخ نومزآ شی

        

نوشتاری

82 / 99

گروه× پیش آزمون

48

2 48 2/ 95

خطا

15

543 1 18

کل

1

52 /38

همانطور که در جدول ش رام هه  3م هدهاش م یییش ششود تعام  هورگ نیب ل و تیقالخ نومزآ شیپ        
نوشتاری مع ین دار نیست .به عبارت دیگر دادهها از فرضیه ه ینگم شیبهای رگرس ینابیتشپ نوی   
م 
یکند ( sig=0/ 16 2و .)F=1/ 57
جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پس آزمون خالقیت نوشتاری در دو گروه آزمایش و
Sig

F

MS

0/010

7/ 19

384 /15

0/ 004

8/ 97

479 / 52
53 / 46

Df
1

کنترل

SS
384 /15
479 / 52

1

منبع
پ تیقالخ نومزآ شی

نوشتاری
گروه

48

2565 / 95

خطا

15

543 1 18

کل
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همانطور که در جدول شماره  4مشاهده میشود پ دعت زا س یی یییل ن تیقالخ نومزآ شیپ تارم     
شآموزان گروه آزمایش(روش راند راب (لرتنک هورگ و )نی ر شو    
نوشتاری بین اثر دو گروه دان 
تدریس س یتن )تفاوت مع ین دار وجود دارد (  sig=0/ 004و 42 / 515

= ( 48

و  .F)1بنابراین فرض صفر

رد و فرضیه محقق پذیرفته میشود به این مع ین که میانگین نمرات پس آزمون خالقیت نوشتاری
دانشآموزان به طور مع ین داری در گروه آزمایش بی تش ر از گروه تنک رل است.
همچنین نتایج تحلیل دادهها در مؤلفههای خالقیت نوشتاری (خالقیت ادب ییی  ،انض شراگن طاب ییییی ،
سازماندهی و طراحی مناسب ،سازماندهی منطقی افکار و ارائه اندیشههای سطح باال ،بهره گیری
از اندوختههای عل یم  ،اس فت اده از فرهنگ بومی و شخصی) نی رگ و شیامزآ هورگ ود نیب ز وه      
گواه در جدول شماره  5گزارش شده است:
جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پس آزمون مؤلفههای خالقیت نوشتاری در دو گروه
Sig

F

MS

0/821

2/4

7/ 23

1

0/270

3/4

01/822

1

-

-

3/10

-

-

0/ 002

01/7

0/ 153

2/ 11

45 / 21
8/9

-

-

4/22

-

-

-

Df

آزمایش و کنترل
SS

7/ 23

منبع
پیش آزمون

01/822

گروه

48

441/76

خطا

15

5180 /0

کل

1

45 / 21
8/9

1

متغیر

خالقیت ادبی

پیش آزمون
گروه

48

202/ 79

خطا

15

37705 /0

کل

0/720

5/ 19

01/ 377

1

01/ 377

پیش آزمون

0/ 003

9/ 55

19 / 11

1

19 / 11

گروه

انضباط نگارشی

سازماندهی و طراحی
مناسب

-

-

2

48

96 / 02

خطا

-

-

-

15

8226/0

کل

0/ 014

6/ 57

18 / 73

1

18 / 73

پیش آزمون

0/ 004

9/ 32

62/ 57

1

62/ 57

گروه

48

136 / 81

خطا

15

10089

کل

0/ 465

0/ 543

0/ 354

1

0/ 354

پیش آزمون

0/ 000

41/ 36

9/ 37

1

9/ 37

گروه

48

31 / 33

خطا

اندوختههای علمی

-

15

1578

1/62

1

1/62

پیش آزمون

اس فت ا زا هد گنهرف      

-

-

-

-

0/ 70 1

1/ 944

2/ 85
-

0/ 653

سا مز ان ددد دهی منطقی    

افکار و ارائه اندیشههای

سطح باال

به یگ هر ری زا        

کل
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4/422

2/ 74

-

-

0/ 648

0/ 045
-

-

1

-

2/ 74

گروه

48

31 / 11

خطا

15

1539

کل

بومی و شخصی

یشود پس از تعدیل نمرات پ کی ره نومزآ شی زا
همانطور که در جدول شماره  5مشاهده م 
مؤلفههای خالقیت نوشتاری ،در مؤلفههای سازماندهی و طراح  بسانم ی

  

(( (((  sig=0/ 003و =9/ 55

(  45و  ،)F)1سازماندهی منطقی افکار و ارائه اندیشههای سطح با الالال (  sig=0/ 004و  48 ( =9/ 32و
 ،)Fبهره گیری از اندوختههای عل یم (  sig=0/ 000و  48 ( =41/ 36و  )F)1و اس فت اده از فرهنگ
)1
ب و یمو

شآم هورگ نازو     
 یصخش (((( (  sig=0/ 045و  48 ( =4/422و  )F)1ب  رثا نی د رگ و وه        دان شش 

آزمایش(الگوی یادگیری  )E7و گروه تنک رل(روش س یتن ) ت تواف

معن یییدار و راد دوج ددد .بد نی

معنا که روش راند راب حوطس رب یتنس شور اب هسیاقم رد نی س هدنامزا ییییییییییییییی و طراح ییی مناسب، ،
سازماندهی منطقی افکار و ارائه اندیشههای سطح باال ،بهرهگیری از اندوختههای عل یم  ،اس دافت ههه
از فرهنگ بومی و شخصی موثر بوده است .همچنین در مؤلفههای خالقیت ادبی (  sig=0/ 072و
 )Fو) و انض  یشراگن طاب (((( (  sig=0/ 153و  48 ( =2/ 11و  )F)1ب  رثا نی د شور و    
 48 ( =3/4و )1
تفاوت معنادار بدست نیامد.
فرضیه دوم :آموزش به شیوهی راند رابین بر بهبود نگرش دانشآموزان نسبت به
درس انشاء تأثیر دارد

برای تحلیل آماری دادههای مربوط به این فرضیه از تحلی وک ل و  سنایرا

(( ((( (ANCOVAاس هدافت

یباشد که نتایج آن در جدول ش هرام
شد .البته رعایت شرط ه ینگم شیبهای رگریسیون الزم م 
 6گزارش شده است.
بهای رگرسیون در پس آزمون نگرش به درس انشاء
جدول  .6نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی همگنی شی 
Sig

F

MS

در دو گروه آزمایش و کنترل

0/610

6/ 230

1221/ 56

0/ 988

3/ 048

Df

1

SS

1221/ 56

منبع
گروه

0/1 04

1

0/1 04

گروه× پیش آزمون

196 / 94

48

9256 / 25

خطا

71 10841

کل

15
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همانطور که در جدول شماره  6مشاهده میشود تعامل بین گروه و پیش آزمون نگرش ب د ه رررس

انشاء مع ین دار نیست .به عبارت دیگر دادهها از فرضیه ه ینگم شیبهای رگرسیون پ تش یبانی می-
نک د (  sig=0/ 988و .)F=3/ 048
جدول  .7نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پس آزمون نگرش به درس ان
Sig
0/110

F
6/ 95

0/ 46 0

4/2

-

-

-

-

MS
340 1/ 05
809 / 77
192 / 84
-

Df
1

و کنترل

SS
13 40 / 05

1
48
15

ءش ا و در دو گروه آزمایش

منبع
گروه
پیش آزم سرد هب شرگن نو    

809 / 77

انشا

9256 / 29

خطا

71 10841

کل

همانطور که در جدول شماره  7مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیش آزم هب شزیگنا نو    
یادگیری درس علوم بین اثر دو گروه دانشآم هورگ نازو    آزم توافت لرتنک و شیا     معن یییدار
وجود دارد (  sig=0/ 046و  48 ( =4/2و .)F)1بنابراین فرض ص وافت مدع رب ینبم رف ت ود نیب     

  

گروه رد میشود .به این مع ین که میانگین ن روط هب ءاشنا سرد هب شرگن نومزآ سپ تارم         
مع ین داری در گروه آزمایش(شیوی راند رابین) بی تش ر از گروه تنک رل(روش س یتن ) است.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخ یش شیوهی راند رابین بر بهبود خالقیت نوشتاری و ن شرگ
به درس انشاء دانشآموزان پایه ش مش ابتدایی انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد هک آم هب شزو   
شیوهی راند رابین بر رشد خالقیت نوشتاری دانشآموزان مورد مطالعه تأثیر دارد بدین مع هک ان   

ش-
میزان خالقیت نوشتاری دانشآموزانی که به روش راند رابین آموزش دیدهاند ناد زا رتشیب  ششش ششش
آموزانی بود که به روش س یتن و معمول آموزش دیده بودند .همچنین نتایج تحلیل در هر یک از
مؤلفههای خالقیت نوشتاری نشان داد که روش راند رابین در مقایسه ب حوطس رب یتنس شور ا     
سازماندهی و طراحی مناسب ،سازماندهی منطقی افکار و ارائه اندیشههای سطح باال ،بهرهگیر ییی
از اندوختههای عل یم  ،اس فت اده از فرهنگ بومی و شخصی موثر بوده است .اما در مؤلفههه اهداففف
عملکردی بین دو گروه تفاوت معناداری بدست نیامد .یافتههای این فرضیه به طوررر کلی ، ،ن یات ججج
بررسیهای قبلی را مورد تأیید قرار میدهد و با نتایج پژوهشهای س  زگنینایت ( ( )31 20؛ دت یویتارپا
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( )31 20؛ لیائو و چانگ ( )11 20؛ سعیدی حیدرآبادی ( )2931و احمد یجنک هداز یلقماما و ی   
( )3931همسو است.
همچنین نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که آموزش به شیوهی راند راب اب هسیاقم رد نی    
روش س یتن بر رشد بهبود نگرش دانشآموزان مورد مطالعه نسبت به درس انشاء تأثیر دارد .نتایج
حاصل در این بخش از مطالعه ،با نتایج پژوهش سعیدی حیدرآبادی ( ،)2931احمدی و ام یلقما
زاده  یجنک (( ،)3931لی  گناچ و وئا

(( (((  ،)11 20دت تارپا ییوی (  ،)31 20و س  زگنینایت ( (  )31 20همسو  

است.

در تبیین نتایج حاضر میتوان گفت که آنچه امروزه در بسیاری از پژوهشهای موجود در زمینه-
ی انشاء و نگارش و خالقیت نوشتاری فراگیران به خوبی تبیین گردیده است ،ضعف روشه یا
موجود و شیوههای آموزشی مرسوم برای آموزش این درس مهم و همچنین عدم انگیزه دو سویه
معلمان و دانشآموزان در این راستا است .از سوی دیگر عدم بهرهگیری از فضاها و ظرفیتهای
کارهای گروهی و پتانسیل عمج افزایی روشهای مشار یتک و خالقانه و مب رنه رب ینت نینچمه و    
عالقه و انگیزهی فراگیران در نگارش خالق اس زا هدافتسا .ت    روشه دننام باذج یا یوگلا     
مشار یتک راند رابین مب ینت بر فعالیتهای م تش رک گروهی ،زمینه ساز فض یا ی ،دامتعا زا هدنکآ     
شادابی ،مشارکت جویی و رشد خالقیتهای فردی و مج عی فراگیران است که در این پ شهوژ
مورد توجه قرار گرفته است .ضمن ای کن ه در این الگو ،به ه ماگن رش ،شزومآ ااا اااایطی ف مهار

یم   

ته اا ای م ب ار یراتشون تیقالخ اب طبتر ار و اه باره اب ا             
گرد  ات د د نا شششششش شآم یلاعف مامت نازو تتتتتت 
ه کم السیهای خود و در قالب فعالیتهای گروهی تمرین نمایند ار دوخ تالکشم و  زا لعم م    
بپرسند و با راه من اییهای او به اصالح م کش الت نوشتاری خود بپردازند .در این راس راب ات ککککک لی و
ن در در سخن هج
ه کم اران(  ) 2005خاطر نشان درک هههاند نار شور هک  دد ددددد رابین ن

تت تتت ن عو ییی ت نک یک ک
ک

ت کف ری است که در آن دانشآموزان عقایدی را تولید می ننک ددد اما ا عقایددد را م رو ددد ارزشی یبا ، ،
توضیح و پرسش قرار ن یم دهند .اعضای گروه به ترتیب با کلمات ،عبارات ،یا مج الت کوتاه بههه
سؤال پاسخ میدهند .ترتیب پاسخها از یک دانشآموز به دانشآموز دیگر منظم میشود تا همههه
دانشآموزان فرصت صحبت کردن داشته باشند .این روش برای ایجاد بس رای ییی از ایدههها ا م ثؤ ررر
است زیرا شرکت همه دانشآموزان را میطلبد ،و همچنین توضیحاتی که جریان عقایددد را قط ععع
کرده یا متوقف می نک د .این روش ه کم اری مساوی در بین اعضای گ ور ههه را تقویتتت م ییی نک د ووو
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یدهند میتواند در لیس یت ثبت شود و به عنوان تکلیف مرحله بعد
نظراتی که دانشآموزان ارائه م 
مورد اس فت اده قرار گیرد .این روش میتوان به فراهم نمودن زمینهههه شم یا ا وس کی زا یتکر

و   

آزادی اندیشهی دانشآموزان از سوی دیگر مک ک نک د و ب هکنیا هب هجوت ا نیا رد ا وگل ره        
اندیشهای از سوی معلم و دیگران پذیرفته میشود و به سمت اصالح هدایت میشود از مج ل للهی
الگوهایی است که میتواند به رشد خالقیت فراگیران مک ک نماید .در این الگو ،شرایطی فراهم
بهای دنریگارف ناش   
است که در آن به جای آنکه دانشآموزان فق  دوخ ملعم زا ط و ای  اتک زا ببببب ببببب
بتوانند فعاالنه در امر آموزش شرکت ننک د ،ت کف ر ننک د و ایدههای نو ارائه نمایند ،ابراز ایدهه یا ی
که هم مربوط و هم غیرمعمول باشد و دیدن آنچه در ورای واقعیت نک ونی نه نیا رد .تسا هتف    
الگو ،دانشآموزان میتوانند در قالب یک واحد  گرزب  ا یدنا و رکف ز ششششششششش هی دوس وخ نات د هب     
راح یت بهره بگیرند ،از تک ب و مجالت و منابع عل  یناسآ هب سرتسد رد یم ا فتس ا هب ،دننک هد        
مشاهدهی محیط بپردازند و اندوختههای عل یم خود را که برای نگارش در زمینهی یک موضوع
شآم ازو ننن را ف هار ممم
نیاز است افزایش دهند .شیوه راند رابین یک برنامهی نوشتار خوب برای دان 
می سازد تا به تمرین نوشتن بپردازند .لذا اس فت اده از روشهای مشار یتک راند د نیبار  رر ررر ن راگ ششش
انشاء و همچنین روشهای مب ینت بر فعالیت و انگیزه و عالقهی دانشآم ازو ننن در ارتقاءءء انگیزههه و
یتواند بسیار تأثیرگذار باشد.
خالقیت نوشتاری دانشآموزان م 
با توجه به یافتههاي پژوهش ،پی نش هاد میشود که معلمان شیوه راند رابین را در کالس درس انشا
به کار گیرند ب ار شزومآ و یسرد همانرب و  ر ساسا  ا نینچمه .دننک یزیر حرط وگلا نی            
آموزشهای الزم در زمینه آشنایی با این الگو و کاربرده آ یا ننن در موقعیتتته رد ،یشزومآ یا   
برنامه درسی معلمان تربیت معلم گ جن انده شود.
منابع
احمدی ،پروین و امامقلی زاده یجنک  ،زهرا .)3931( .کاربرد روشهای فعال در آموزش انشا ا .اول شیامه نی   
انشا و نویسندگی ،تهران.
دری ،ول  .ی ((  .) 1378مشکالت و راه حلهای احتمال آم ادم رد اشنا شزو ررر ررررس .پای هدشنرشتنم همان نا    
کارشناسی ارشد ،دان گش اه شیراز .گروه علوم تربی یت
سعیدی حیدرآبادی ،لیال .)2931( .نقش آموزش نگارش قالخ

شور هب   

 5Eدر ک رب اشنا سرد سال    

پرورش خالقیت نوشتاری دانشآموزان .پایان نامه م شتن ر نشده کارشناس لونکت دشرا ی و ،یشزومآ یژ     
دان گش اه آزاد اسال شنامرک دحاو یم اهه

5931  بهار/ شماره اول/ سال دهم/ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

م. یها ای معل
 نازو تت تتتها ا و ویژگ گگ: شآم یلاعف
دانش ش
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