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چكيده
هدف کلی این پژوهش ،بررسی تأثيرالگوهاي تدریس بدیعهپردازي ودریافت مفهوم بر خالقيت دانشآموزان پسرسال اول متوسطه شهرهمدان درسال
تحصيلی 43-41است .براي انجام پژوهش از روش شبهآزمایشی استفاده شده است .جامعهي آماري تمامی دانشآموزان پسر است که در سال تحصيلی-41
 43در مدارس متوسطه ناحيه یك شهر همدان ،در پایهي اول اشتغال به تحصيل داشتند .حجم جامعهي آماري  1212نفر می باشد .حجم نمونه در این
پژوهش ،تعداد  03نفر که در گروه هاي آزمایشی 1و 1جایگزین و با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي و تصادفی ساده انتخاب وجهت
سنجش خالقيت از پرسشنامه سنجش خالقيت جمال عابدي استفاده شد .دادهها با استفاده از روشهاي آماري توصيفی و استنباطی مثل ميانگين،
انحرافاستاندارد و  MANCOVAبه وسيلهي بستهي نرم افزار آماري SPSS 18تحليل شدند .مهمترین یافتههاي پژوهش به شرح زیر است :روش
بدیعهپردازي بر خالقيت کلی دانشآموزان تأثير بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم دارد .روش بدیعهپردازي بر سيالی تفکر دانشآموزان تأثير بيشتري
نسبت به روش دریافت مفهوم دارد .روش بدیعهپردازي بر ميزان ابتکار دانشآموزان تأثير بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم دارد .روش بدیعهپردازي
بر انعطافپذیري دانشآموزان تأثير بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم دارد.
کليد واژگان :الگوي تدریس ،بدیعهپردازي،دریافت مفهوم ،خالقيت ،دانشآموز

مقدمه
تورنس1494(1

فرهنگی ،پيوستگی مستقيم و نزدیك دارد .شرائطی الزم
 ،ص )19تفکرخالق را به حاصل وقوع

است تا این تمایل طبيعی به خودشکوفایی برسد .ترس از

انفجارات بينش درونی افراد تعبير می کند .درحقيقت فرد

انحراف و سعی در همنوایی با اجتماع ،خالقيت را به بند

خالق کسی است که از ذهنی جستجوگر و آفریينده

میکشد .کودکان خردسال که از امور و وقایع در شگفت

برخوردار باشد .فرهنگ وبستر )1420( 1خالقيت را

میشوند و میکوشند که تازگیهاي جهان را دریابند و

مترادف اصطالحاتی مانند اکتشاف ،اختراع ،ابداع و

ضمناً تا زمانی که تحت تأثير تعليم وتربيت متعارف قرار

نوآوري آورده و کلمهي خالقيت را به معنی بوجود آوردن

نگرفتهاند به نحو ویژهاي خالق می باشند(کفایت،1090 ،

تعریف کرده است .درفرهنگ روان شناسی سيالمی 0راجع

 .)11اورت شوستروم )1419( 9رفتارخالقانه را یك رفتار

به معناي خالقيت چنين آمده است« :خالقيت همان تمایل

خویشتن ساز در عين حال سلطه جویانه می شمارد و می-

و ذوق به ایجادگري است که درهمهي افراد و در همهي

گوید « :من رفتار خالقه را یك رفتار خویشتن ساز ،تعریف

سنين بهطور بالقوه موجود بوده و با محيط اجتماعی–

می کنم .رفتار خویشتن ساز نوعی رفتار سلطه جویانه
3 - Sillamy
4 - Evertt Shostrom

1 - Torrance
2 - Webster
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است که به صورت خالقهتري ظاهر می گردد .همه ما

سرمایهها ،از جایگاه بسيار واال و ارزشمندي برخوردار

سلطه جو هستيم ليکن به جاي آن که رفتار سلطه جویانه

هستند بطوري که بقول توین بی 8شانس بدست آوردن

خود را طرد کنيم ،باید آن را تغييرداده و به رفتار خویشتن

خالقيت بالقوه ،می تواند موضوع زندگی و مرگ هر

ساز تبدیل نمائيم (سرمد ،1082 ،ص .)12

جامعهاي باشد (کفایت  ،1090 ،ص  .)0بی مبالغه می توان

ادوارد دوبونو )1441( 1درکتاب خالقيت کارآمد می

گفت که وجه مشخص و بارز جهان امروز ،همانا تغيير و

گوید« :هيچ چيز سودمندتر و باشکوهتر از این نيست که

تحول است که هيچ زمينهاي بدون تأثير آن باقی نيست

ایدهي جدید و ثمربخشی اهداف شما را برآورده سازد»

چرا که بقول هراکليتوس 4در حيات چيزي پایدار نيست

(قاسمی ،1089 ،ص  .)13کالهون )1411( 1خالقيت را

مگر دگرگونی .براین اساس امرسون 13ثبات احمقانه را

داراي ماهيت ذات ًا عاطفی دانسته و آن را فرآیندي می

زائيدهي مغزهاي کوچك می شمارد (مویدنيا،1089،ص

شمارد که طی آن فرد خالق عناصر نامعقول و احساسی

 .)119تحقيقات اخير تورنس ( )1490و پارنز )1410( 11و

را به عناصر عقلی و آگاهانه تبدیل کند .خلق فکر ،ایده و

دیگران نشان داده است که خالقيت در تمام فعاليتهاي

مفاهيم نو همواره اساس اختراعات ،اکتشافات و پيدایش

فردي و گروهی مشاهده شده و با شدت و ضعف بالقوه

راههاي مناسب براي حل مسائل و مشکالت در زندگی

قابل پرورش ،در همه انسانها وجود دارد(همتی ،

انسان به شمار می آیند .جوامع پيشرفته و متمدن گذشته

،1089ص  .)11تورنس و تورنس (به نقل از اونيل ،عابدي

وحال پيوسته به ارزش و اهميت این جنبه از توانائیهاي

و اسپيل برگر )1449 ،11اشاره می کنند که طی 12سال

ذهنی و فکري انسان توجه نموده و در صدد تقویت آن

تجربهي مطالعاتی و آموزش تفکرات خالق ،شواهدي را

برآمده و از این طریق به توسعه ،رفاه ،ترقی و خوشبختی

یافتهاند که نشان می دهند خالقيت را می توان آموزش داد

نائل آمدهاند .چرا که بقول ارسطو«0ابتکار یگانه عامل موثر

بر این اساس است که طی سالهاي اخير پژوهش و

در پيشرفت انسان به شمار میآید» (موید نيا ،1089 ،ص

ساخت آزمونهاي خالقيت رونق پيدا کرده است(دائمی و

 .)112دافی و برنادت، 1088( 9ص )08معناي خالقيت

مقيمی .)1080 ،آلبرشت ( )1489معتقد است که شخص

عبارت است از توانائی یا قدرت ذهنی یا بدنی براي

خالق  ،اطالعات پيرامون خود را جذب و براي بررسی

ساختن یا بازسازي واقعيت به نحوي منحصر به فرد.

مسائل ،رهيافتهاي مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد

ماکس ورتایمر 2روان شناس گشتالت 1عبارت مناسب

زمانی که ذهن فرد خالق از اطالعات خام انباشته شد

تفکر آفرینشی را نخستين بار ابداع وآن را تفکري توصيف

بطور غير محسوس شروع بکار میکند و پس از تجزیه

کرد که واقعاً به چيزي مفيد میانجامد (برونو،9

وتحليل و ترکيب اطالعات ،رهيافتی براي مسئله ارائه می

،1093،ص.)81

کند البته مرحلهي سوم و چهارم نيازمند صرف وقت و

در دنياي پيچيدهي کنونی که شاهد رقابتهاي بسيار

انرژي زیادي است .نوآوري و خالقيت بعنوان ویژگی

فشرده جوامع مختلف براي دستيابی به جدیدترین

شگرف انسانی نه تنها در دوران کودکی و جوانی ،بلکه

تکنولوژيها و منابع قدرت هستيم ،افراد تيزهوش ،خالق

درتمامی طول عمر قابل ظهور است .در واقع توانایی

و صاحبان اندیشههاي نو و مبتکرانه ،همانند گرانبهاترین

شخص براي خالق و نوآور بودن ممکن است در مراحلی

1 - Edward De Bono
2 - Calhoun
3 - Aristotle
4 - Duffy & Bernadette
5- Max Wertaimer
6 - Gestalt

7 -Bruno
8 - Toyenbee
9 - Heraclitus
10 - Emerson
11 - Parenz
12 - O' Neil " Abedi & Spial Berger
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بصورت کمون باقی بماند اما می توان آنرا دوباره احياء

را طوري آموزش داد که فعاليتهاي روزانه را خالقانه

کرد .پس همهي ما ذاتاً واجد توانائی تفکر و عملکرد

انجام دهند .وي بر این باور است که مبناي کار خالقانه در

خالقانه هستيم لکن به واسطه شرائط محيطی به جاي آنکه

تمام رشتههاي علمی چه به صورت فردي و چه گروهی

راههاي بروز آنرا یاد بگيریم چگونگی سرکوب آن را فرا

یکسان و مشابه است (بهمئی .)1084 ،نوالن ( ) 1331طی

میگيریم یعنی میآموزیم که چگونه خالق نباشيم(همتی،

تحقيقی به این نتيجه رسيد که استفاده از روش بدیعه

،1098ص  .)1بدیهی است متناسب با فرآیند جهانی شدن

پردازي به طور آشکار زمان مورد نياز تدریس را کاهش

نوع نگاه به آموزش و پرورش با آنچه در تفکر سنتی غالب

می دهد و باعث توسعه کيفيت بازدهی ورضایت

است تفاوت دارد .آموزش و پرورش باید به فراگيران در

یادگيرندگان می شود .گانتر ( )1331به این نتيجه رسيد که

ارتقاي خود پرورشی از طریق خالقيت ،توانایی تصميم

روش تدریس بدیعه پردازي باعث افزایش تفکر خالق و

گيري سریع ،عادات آموزشی و خود آگاهی یاري رساند.

نيز افزایش ميزان عالئق یادگيرندگان می شود .تریفنگر

(قربانی ،کرامتی و فتح آبادي.)1081 ،

( )1339در تحقيق خود تحت عنوان ميزان اثر بخشی

درسال  1411ویليام گوردون 1روش بدیعه پردازي را براي

روش تدریس بدیعه پردازي به این نتيجه رسيد که نمرات

توضيح جریان بروز خالقيت و نوآوري ابداع و ارائه کرد.

پس تست ،فصاحت ،انعطاف پذیري ،ابتکار و خالقيت به

وي اعتقاد داشت می توان با یك سري تمرین هاي

طور قابل توجهی از نمرات پيش آزمون در گروه آزمایشی

گروهی ،خالقيت را آموزش و توسعه داد .مهم ترین عنصر

بيشتر بوده و چشمگيري در پيشرفت تحصيلی داشته

در بدیعه پردازي همان استفاده از قياس است .به زعم

است .ایساکسن (  )1338طی پژوهشی این طور نتيجه

گوردون توليد فکر وعمل نوآورانه چندان ماهيت پيچيده

گرفت که تفاوت قابل توجهی بين اثربخشی روش بدیعه

ندارند و تقربياً براي تمام افراد قابل دسترس است.

پردازي و روش سنتی آموزش مهارت هاي زندگی در

گوردون تأکيد داشت در خالقيت بعد عاطفی از بعد عقلی

توسعه توانایی ذهن خالق دانش آموزان وجود دارد.

و نامعقول از معقول بيشتر است .از اینرو میبایست براي

دوین ،هاوگ و توبن ( )1334طی تحقيقی در مورد نظریه

بروز خالقيت ضرورت ًا عناصر نامعقول و عاطفی درك شده

بازي ایده پردازي براساس روش بدیعه پردازي به این

و با کشاندن عناصرعاطفی و ناخودآگاه به سطح آگاهی و

نتيجه رسيدند که ترکيبات روش بدیعه پردازي تناسب و

کنترل آن ،زمينه بروز خالقيت را فراهم کرد(بهرنگی،

هماهنگی زیادي با مفاهيم بازي ایده پردازي دارد.

 ،1088ص .)119

دریافت مفهوم عبارت است از «جستجو و فهرست

هدف اصلی الگوي بدیعه پردازي آن است که از طریق

نمودهایی که از آن براي تميز نمونه ها از غير نمونه هاي

استفاده از قياسها دانش آموزان را به کاوش در تفکر

طبقات استفاده شود ».دریافت مفهوم از یك دانش آموز

استعاره اي هدایت کند و از طریق گسترش افقهاي فردي

می خواهد مثالهایی (که نمونهها ناميده می شوند) که

و اجتماعی و بر هم زدن سنتهاي متداول ،به افزایش

شامل ویژگیهایی (که نمودها ناميده می شوند) از آن

تفکر خالق و مشکل گشایی ایشان بپردازد (وکيليان،

مفهوم است را با مثالهاي دیگري که شامل آن نمودها

.)1082

نيست مقایسه و مقابله کند و بدین وسيله نمودهاي مقوله-

دیدگاههاي سنتی معتقدند که خالقيت امري ذاتی است در

اي را که در حال حاضردر ذهن فرد دیگر وجود دارد

حالی که افرادي مانند گوردون بر این باورند که خالقيت

کشف نماید .ما براي ایجاد دروس بر چنين اساسی به

را میتوان در کارهاي روزانه بچهها دید و می توان آنها
1 - William Gordon
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روشن بودن آن مقوله در ذهن خود نياز داریم (بهرنگی،

سيام سوري و ریکی ( )1339طی تحقيقی در مورد بررسی

.)1088

مدل دریافت مفهوم و تکنيك خنك سازي (نوعی انتقال

الگوي دریافت مفهوم شباهت زیادي به الگوي استقرایی

ویژه رفتاري و واکنشی ) به دانش آموزان براي افزایش

دارد .الگوي دریافت مفهوم ،قدرت خالقيت ،ثبات

درك و فهم و تسلط کافی بر مفاهيم پایه ،به این نتيجه

یادگيري ،فرضيه سازي و افزایش تحمل ابهام ،درفراگيران

رسيدند که مدل دریافت مفهوم بر ميزان پيشرفت یادگيري

را تقویت میکند .از خانواده پردازش اطالعات است این

دانش آموزان داشته است.

خانواده بر راههاي تقویت کشش درونی انسان براي درك

الگوي دریافت مفهوم ،قدرت خالقيت ،ثبات یادگيري،

جهان از طریق گردآوري و سازماندهی اطالعات اوليه،

فرضيه سازي و افزایش تحمل ابهام ،درفراگيران را تقویت

کشف مسایل و ارائه راه حلهاي آنها وایجاد مفاهيم

میکند .از خانواده پردازش اطالعات است این خانواده بر

وزبان نقل آنها تأکيد دارند .الگوي دریافت مفهوم جستجو

راههاي تقویت کشش درونی انسان براي درك جهان از

وکشف نمودهایی است که از آن براي تميز نمونه ها از

طریق گردآوري و سازماندهی اطالعات اوليه ،کشف

غير نمونه هاي طبقات استفاده می شود به سخن دیگر

مسایل و ارائه راه حلهاي آنها وایجاد مفاهيم وزبان نقل

دراین الگو از فراگيران می خواهيم مثال هایی را که شامل

آنها تأکيد دارند .الگوي دریافت مفهوم بر این اساس و به

آن نمودها نيست مقایسه کنند وبدین وسيله نمودهاي

منظور کمك به دانشآموزان در یادگيري موثرتر مفاهيم و

مقوله را که درحال حاضر درذهن معلم وجود دارد کشف

براساس مطالعات برونر پيرامون شيوهي تفکر ،طراحی

نمایند براي استفاده ازاین الگو باید دو مفهوم نمونه و نمود

گردیده است(آقازاده .)1088 ،با فرض اینکه والدین و

تعریف شود .تعریف نمونه :بخشی از یك مجموعه مطالب

مربيان از مهم ترین عوامل حمایت کننده بروز خالقيت

گردآوري شده  -تعریف نمود :ویژگی ها ،خواص بارز و

کودکان هستند ضروري خواهد بود که برنامهي آگاه سازي

متمایز کننده نمونه ها از یکدیگر.

خانوادهها ،معلمين و مسئوالن آموزشی کشور در این

تنيسون و همکارانش ( )1481تحقيقات مهمی درباره

خصوص با اهميت تلقی گردیده و شناخت شيوههاي

یادگيري مفاهيم انجام دادند .این محققان دو نوع آموزش

تقویت ،بروز خالقيت کودکان و نوجوانان مد نظر قرار

را با هم مقایسه کردند .در یك نوع آموزش به دانشآموزان

گيرد .با توجه به اهميت خالقيت و پرورش آن در آموزش

ابتدا تعریف مفهوم و سپس نمونه ها و مثال ها ارائه می

و پرورش ،پژوهش حاضر به مقایسه تأثير دو روش مهم

شود.در نوع دیگر آموزش ابتدا نمونه ها و مثال ها عرضه

و مذکور در باال بر پرورش خالقيت دانش آموزان استفاده

می شود و سپس دانشآموزان خودشان ویژگیهاي مفهوم

کرده است .انتظار می رود با مقایسه این دو روش یافته

و تعاریف را بدست می آورند .نتایج این تحقيق نشان داده

هایی براي نظام آموزشی در ارتباط با استفاده از روش هاي

است که روش دوم یعنی وقتی بررسی نمونه ها مقدم بر

پرورش خالقيت فراهم کرد.

بحث درباره ویژگی ها و تعاریف مربوط به مفهوم مطرح
می شود مطالب براي مدت طوالنی تري در ذهن دانش

فرضيه ها

آموزان باقی می ماند .الگوي دریافت مفهوم بر این اساس

مطالعه پيشينه وادبيات تحقيق ،محقق را بر آن داشت که

و به منظور کمك به دانشآموزان در یادگيري موثرتر

یك فرضيه اصلی را در رابطه با تأثير بيشتر الگوي تدریس

مفاهيم و براساس مطالعات برونر پيرامون شيوهي تفکر،

بدیعهپردازي نسبت به روش دریافت مفهوم در آموزش

طراحی گردیده است (آقازاده.)1088 ،

خالقيت و سه فرضيه نيز در رابطه با تأثير بيشتر الگوي
تدریس بدیعهپردازي نسبت به روش دریافت مفهوم در
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 .9روش بدیعهپردازي بر انعطافپذیري دانش-

سيالی تفکر ،ميزان ابتکار و انعطافپذیري دانشآموزان،

آموزان تأثير بيشتري نسبت به روش دریافت

مجموعاً چهار فرضيه مورد مطالعه وآزمون قرار گرفت.

مفهوم دارد.

 .1روش بدیعهپردازي بر خالقيت کلی دانشآموزان
تأثير بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم دارد.
 .1روش بدیعهپردازي بر سيالی تفکر دانشآموزان

روش

تأثير بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم دارد.

در این پژوهش به جهت ماهيت موضوع ،اهداف و فرضيه

 .0روش بدیعهپردازي بر ميزان ابتکار دانشآموزان

هاي آن ،در زمرهي طرح هاي شبه آزمایشی از نوع طرح

تأثير بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم دارد.

پيش آزمون و پس آزمون با گروه هاي آزمایشی  1و 1
است.

جدول  .4طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه هاي آزمايشي  4و 4
پس آزمون

متغير مستقل

پيش آزمون

گروه

انتخاب تصادفی

T2

X

T1

آزمایشG1

R

T2

Y

T1

آزمایشG2

R

جدول  .4توصيف وضعيت دو گروه در نمرات پيش آزمون و پس آزمون
گروه
بدیعه پردازي

زیر مقياسهاي خالقيت

دریافت مفهوم
پس آزمون

پيش آزمون

پيش آزمون
S

S

پس آزمون
S

S

سيالی

03/1

9/19

00/19

9/11

18/8

0/99

14/99

0/93

ابتکار

11/1

9/14

10/99

9/14

14/1

0/08

14/89

0/34

انعطاف پذیري

10/89

1/21

18/00

1/92

10/8

1/81

11/39

0/21

خالقيت کلی

94

13/02

82/00

13/23

99/1

8/1

91/1

8/18

جدول .9ام باکس و آزمون MANCOVAبراي بررسي همگني پيش آزمون
ام باکس

10/11

F

1/41

D.f1

13

D.f2

0998/11

sig

3/319

گروه

V

F

Hd.f

Error

P

Willks Lambada

3/881

3/119

9/333

14/333

3/11
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جامعه و نمونه پژوهش

شدند و 13جلسه دو ساعته الگوهاي تدریس بدیعه پردازي

جامعه آماري این پژوهش ،شامل کليهي دانش آموزان پسر

ودریافت مفهوم را بعد از برگزاري پيشآزمون و قبل از

سال اول متوسطهي ناحيهي یك آموزش و پرورش شهر

برگزاري پس آزمون ،آموزش دیدند و تمرین کردند.

همدان هستند که در سال تحصيلی 1043-41مشغول به
تحصيل بوده اند .براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري

تحليل داده ها

خوشه اي چند مرحلهاي به طریق تصادفی استفاده شد.

در این پژوهش با توجه به وجود دو متغير وابسته و دو

بدین منظور از بين مدارس متوسطه ناحيهي یك آموزش

گروه و همچنين استفاده از پيش آزمون از روش آماري

وپرورش شهر همدان ،آموزشگاه امام حسين(ع) به صورت

تحليل کواریانس چندمتغيره استفاده شد .در این قسمت

تصادفی انتخاب شد .از بين کالس هاي اول آموزشگاه

یافته هاي پژوهش ارائه می شود .در این مسير ابتدا

انتخاب شده ،دو کالس به صورت کامالً تصادفی انتخاب

توصيف یافته ها و سپس آزمون فرضيه ها طرح می شوند.

شدند و به صورت تصادفی در یکی از گروه هاي آزمایش
1و 1جایگزین شدند .در این پژوهش براي هر یك از

توصيف داده ها

گروه ها(گروه آزمایش1و )1حداقل  12نفر انتخاب شد که

به منظور تجزیه وتحليل داده ها از روش هاي

حجم کل نمونه به  03نفر رسيد.

آمارتوصيفی(ميانگين ،انحراف استاندارد) و در بخش آمار
استنباطی از روش تحليل کواریانس چند متغيره

ابزار پژوهش

( )MANCOVAو آزمون تعقيبی بن فرونی استفاده

ابزار اصلی مورد استفاده در این پژوهش ،آزمون زمينه یابی

شده است .وضعيت دو گروه آزمایش( 1آموزش دیده با

خالقيت

روش تدریس بدیعه پردازي) وآزمایش ( 1تحت آموزش

عابدي(( )MPPTتورنس) است .از نظر روایی داراي

با روش تدریس دریافت مفهوم) در پيش آزمون و پس

روایی محتوایی و روایی همزمان است و از نظر اعتبار با

آزمون در جدول  1آمده است:

روش آزمون مجدد بين 3/83تا  3/43ذکر شده(عابدي،

براي بررسی ميزان تأثير هر یك از روش هاي تدریس

 ،)1091با روش تصنيف و فرمول اسپيرمن – براون 3/43

بدیعه پردازي و دریافت مفهوم و مقایسه ميزان تأثير این

براي کل آزمون و با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي

دو روش از روش تحليل کواریانس چند متغيره

ميزان خالقيت کل  3/98گزارش شده است(کفایت،

( )MANCOVAاستفاده می گردد که استفاده از این

.)1090

آزمون نيازمند مفروضه هایی است .ابتدا شرط همگنی

مداد

کاغذي

چند

جوابی

سنجش

کوواریانس متغيرها از طریق مقدار ام باکس بررسی می-
روش اجراي پژوهش

شود و در صورت وجود شرایط ،از این آزمون استفاده می

پس ازاخذ مجوز تحقيق از دانشگاه ،و مراجعه به ادارهي

گردد .همانطور که نتایج آزمون ام باکس در جدول  0نشان

کل آموزش وپرورش استان همدان و ادارهي آموزش

میدهد  p =3/312شرط الزم جهت اجراي آزمون -

وپرورش ناحيه 10 ،1مدرسه به پژوهشگر معرفی شد .بعد

 MANCOVAموجود است چون  P > 3/32است.

از انتخاب حجم نمونه که به صورت خوشه اي چند

در ادامه با اجراي آزمون  MANCOVAهمگنی گروه

مرحلهاي انتخاب شد  03دانش آموز به عنوان نمونه

هاي آزمایش 1و 1در متغيرهاي پژوهش در پيش آزمون

انتخاب شدند و به شيوهي تصادفی  12دانش آموز در گروه

بررسی می شود داده هاي مربوطه در جدول شماره  0ارائه

آزمایشی  1و  12دانش آموز در گروه آزمایشی 1جایگزین

شده است.
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باتوجه به دادههاي جدول(  P =3/11و )F(1,22) =3/119

تحليل داده ها با توجه به فرضيه هاي پژوهش

دو گروه آزمایش 1و 1از لحاظ متغيرهاي خالقيت کلی،

در این پژوهش یك فرضيه اصلی و سه فرضيه فرعی

سيالی ،ابتکار و انعطاف پذیري در پيش آزمون تفاوت

مطرح شده است که تأثير روش بدیعه پردازي و دریافت

معناداري ندارند و این نتيجه حاکی از این است که گروه

مفهوم در خالقيت کلی و ابعاد سيالی ،ابتکار و انعطاف

هاي آزمایش 1و 1باهم همگن هستند و امکان اجراي

پذیري بين گروه هاي آزمایش 1و 1مورد مقایسه قرار می

آزمایش بر روي آنها وجود دارد.

گيرد.

جدول. 1آزمون  MANCOVAبراي مقايسه اجراي طرح بر متغيرها
متغيرها

Value

F

Error df

sig

E.s

خالقيت کلی

3/18

10/83

11/333

3/333

3/91

سيالی

3/11

18/29

11/333

3/333

3/98

ابتکار

3/19

01/31

11/333

3/333

3/81

انعطاف پذیري

3/29

9/04

11/333

3/31

3/91

گروه

3/09

4/13

11/333

3/333

3/10

در جدول باال از شاخص ویلکز المبدا استفاده شده است.

جدول  .5نتايج تحليل  MANCOVAهر يك از متغيرهاي وابسته به تنهايي با استفاده از آلفاي ميزان شده بن فروني
متغيروابسته
پس آزمون خالقيت
پس آزمون سيالی
پس آزمون ابتکار
پس

آزمون

انعطاف

پذیري

SS

df

مقایسه

119/44

1

خطا

199/80

19

9/18

مقایسه

13/98

1

13/98

خطا

19/39

19

1/83

مقایسه

12/14

1

12/14

خطا

12/24

19

1/39

مقایسه

91/21

1

91/21

خطا

132/14

19

9/9

ms
119/44

F

P

Es

19/11

3/333

3/91

0/92

3/392

3/10

19/12

3/331

3/09

4/90

3/332

3/18

همان طور که جدول شماره  9نشان می دهد بين گروه

فرضيه اصلي :الگوي تدریس بدیعهپردازي تأثير بيشتري

هاي مختلف (آزمایش 1و )1در متغيرهاي پژوهش تفاوت

نسبت به روش دریافت مفهوم در آموزش خالقيت دارد.

معناداري وجود دارد P <3/332 .و  F1,22 = 4/13و

با توجه به داده هاي جدول( F =19/11( )2و P < 3/32

 =3/09المباداي ویلکز و  =3/10مجذور ایتا میباشد.

و  =3/91مجذور ایتا ) بنابراین روش بدیعه پردازي بر

تحليل هر یك از متغيرهاي وابسته به تنهایی با استفاده از

خالقيت کلی دانش آموزان تأثير بيشتري نسبت به روش

آلفاي ميزان شده بن فرونی ( )3/3112در جدول  2حاکی

دریافت مفهوم گذاشته است .یعنی بين ميانگين خالقيت

از تفاوت معنادار بين گروه هاي آزمایش 1و 1از لحاظ

کلی گروه هاي آزمایش 1و 1در پس آزمون با حذف اثر

متغيرهاي زیر است.

متغير هم پراش(کووریت) تفاوت معنی داري وجود دارد
و با توجه به ميانگين دوگروه ،گروه آزمایش  1از خالقيت
بيشتري برخوردار می باشد.
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فرضيه هاي فرعي:

بحث ونتيجه گيري

فرضيه شماره  -1الگوي تدریس بدیعهپردازي تأثير

فرضيه اصلي :الگوي تدریس بدیعهپردازي تأثير بيشتري

بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم در سيالی تفکر

نسبت به روش دریافت مفهوم در آموزش خالقيت دارد.

دارد.

با توجه به داده هاي جدول( F =19/11(،) 2و P < 3/32

با توجه به داده هاي جدول( F =0/92( )2و P < 3/32و

و  =3/91مجذور ایتا ) بنابراین روش بدیعه پردازي بر

 =3/10مجذور ایتا ) بنابراین روش بدیعه پردازي بر سيالی

خالقيت کلی دانش آموزان تأثير بيشتري نسبت به روش

تفکر دانش آموزان تأثير بيشتري نسبت به روش دریافت

دریافت مفهوم گذاشته است .یعنی بين ميانگين خالقيت

مفهوم گذاشته است .یعنی بين ميانگين سيالی تفکر گروه

کلی گروه هاي آزمایش 1و 1در پس آزمون با حذف اثر

هاي آزمایش 1و 1در پس آزمون با حذف اثر متغير هم

متغير هم پراش (کووریت) تفاوت معنی داري وجود دارد

پراش (کووریت) تفاوت معنی داري وجود دارد و با توجه

و با توجه به ميانگين دوگروه ،گروه آزمایش 1از خالقيت

به ميانگين دوگروه ،گروه آزمایش  1از سيالی تفکر بيشتري

بيشتري برخوردار میباشد .این یافتهي تحقيق با نتایج

برخوردار می باشد.

پژوهشهاي بنیعقيل( ،)1083شهبازنژاد( ،)1081اوجی-

فرضيه شماره  -1الگوي تدریس بدیعهپردازي تأثير

نژاد(،)1081

بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم در ميزان ابتکار

شمشيري( ،)1089ساداتحسينی و معماریان(،)1081

دانش آموزان دارد.

مداحی( ،)1088پورداوود( ،)1043هارتلی( ،)1088آدامز

با توجه به داده هاي جدول( F =19/12( ) 2و P < 3/32

وهنري( ،)1448جویس و پاتریش( ،)1331سيام سوري و

و  =3/09مجذور ایتا ) بنابراین روش بدیعه پردازي بر

ریکی ( ،)1339تریفنگر( ،)1339ایساکسن ( ،)1338دوین

ميزان ابتکار دانش آموزان تأثير بيشتري نسبت به روش

هاوگ ( ،)1334همخوانی دارد ،تمام پژوهشهاي مذکور

دریافت مفهوم گذاشته است .یعنی بين ميانگين ميزان

به این نتيجه دست یافتهاند که تأثير روش بدیعه پردازي بر

ابتکار گروه هاي آزمایش 1و 1در پس آزمون با حذف اثر

خالقيت معنادار است و با استفاده از این روش می توان

متغير هم پراش (کووریت) تفاوت معنی داري وجود دارد

خالقيت را بر دانش آموزان افزایش داد.

و با توجه به ميانگين دوگروه ،گروه آزمایش 1از ميزان

فرضيه شماره  -1الگوي تدریس بدیعهپردازي تأثير

ابتکار بيشتري برخوردار می باشد.

بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم در سيالی تفکر

فرضيه شماره  -0الگوي تدریس بدیعهپردازي تأثير

دارد.

بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم در انعطافپذیري

با توجه به داده هاي جدول( F =0/92(،) 2و P < 3/32

دانش آموزان دارد.

و  =3/10مجذور ایتا ) بنابراین روش بدیعهپردازي بر

با توجه به داده هاي جدول( F =4/90( ) 2و P < 3/32

سيالی تفکر دانش آموزان تأثير بيشتري نسبت به روش

و  =3/18مجذور ایتا ) بنابراین روش بدیعه پردازي بر

دریافت مفهوم گذاشته است .یعنی بين ميانگين سيالی

انعطافپذیري دانش آموزان تأثير بيشتري نسبت به روش

تفکر گروه هاي آزمایش 1و 1در پس آزمون با حذف اثر

دریافت مفهوم گذاشته است .یعنی بين ميانگين انعطاف-

متغير هم پراش (کووریت) تفاوت معنی داري وجود دارد

پذیري گروه هاي آزمایش 1و 1در پس آزمون با حذف اثر

و با توجه به ميانگين دوگروه ،گروه آزمایش 1از سيالی

متغير هم پراش (کووریت) تفاوت معنی داري وجود دارد

تفکر بيشتري برخوردار می باشد .این یافتهي تحقيق با

و با توجه به ميانگين دوگروه ،گروه آزمایش  1از انعطاف-

نتایج پژوهشهاي بنیعقيل( ،)1083شهبازنژاد(،)1081

پذیري بيشتري برخوردار می باشد.

اوجینژاد( ،)1081سلحشوري( ،)1081قوشلی(،)1089

8

سلحشوري(،)1081

قوشلی(،)1089
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هارتلی(،)1088

و با توجه به ميانگين دوگروه ،گروه آزمایش 1از انعطاف-

جویس و پاتریش( ،)1331سيام سوري و ریکی(،)1339

پذیري بيشتري برخوردار می باشد .این یافتهي تحقيق با

تریفنگر( ،)1339ایساکسن ( ،)1338دوین هاوگ (،)1334

نتایج پژوهشهاي بنیعقيل( ،)1083شهبازنژاد(،)1081

همخوانی دارد ،تمام پژوهش هاي مذکور به این نتيجه

اوجی نژاد( ،)1081سلحشوري( ،)1081قوشلی(،)1089

دست یافته اند که تأثير روش بدیعه پردازي بر سيالی فکر

ساداتحسينی و معماریان( ،)1081هارتلی( ،)1088آدامز

شمشيري(،)1089

مداحی(،)1088

هنري(،)1448

جویس

و

پاتریش(،)1331

دانش آموزان تأثير مثبت دارد.

و

فرضيه شماره  -1الگوي تدریس بدیعهپردازي تأثير

تریفنگر( ،)1339ایساکسن ( ،)1338دوین هاوگ (،)1334

بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم در ميزان ابتکار

همخوانی دارد ،تمام پژوهش هاي مذکور به این نتيجه

دانش آموزان دارد.

دست یافتهاند که تأثير روش بدیعه پردازي بر انعطاف پذیر

با توجه به داده هاي جدول( F =19/12(،) 2و P < 3/32

ي معنادار است.

و  =3/09مجذور ایتا ) بنابراین روش بدیعه پردازي بر

پيشنهادها

ميزان ابتکار دانش آموزان تأثير بيشتري نسبت به روش

 .1با توجه به نتایج تحقيق پيشنهاد می گردد از روش

دریافت مفهوم گذاشته است .یعنی بين ميانگين ميزان

تدریس بدیعه پردازي بيشتر استفاده گردد.

ابتکار گروه هاي آزمایش 1و 1در پس آزمون با حذف اثر

 .1محتواي کتاب هاي درسی طوري تنظيم گردند تا زمينه

متغير هم پراش (کووریت) تفاوت معنی داري وجود دارد

استفاده بيشتري از روش تدریس بدیعه پردازي ایجاد

و با توجه به ميانگين دوگروه ،گروه آزمایش  1از ميزان

گردد.

ابتکار بيشتري برخوردار می باشد .این یافتهي تحقيق با

 .0در دوره هاي ضمن خدمت معلمان چگونگی اجراي

نتایج پژوهشهاي بنیعقيل( ،)1083سلحشوري(،)1081

شيوه تدریس بدیعه پردازي مورد آموزش قرار گيرد.

قوشلی( ،)1089شمشيري( ،)1089ساداتحسينی و

 .9دستورالعمل ها و مقررات آموزشی به گونه اي تنظيم

معماریان( ،)1081مداحی ( ،)1088پورداوود(،)1043

گردند که امکان استفاده از شيوه هاي تدریس مختلف از

هارتلی( ،)1088سيام سوري و ریکی (،)1339

جمله بدیعه پردازي وجود داشته باشد.

تریفنگر( ،)1339ایساکسن ( ،)1338دوین هاوگ (،)1334
همخوانی دارد ،تمام پژوهش هاي مذکور به این نتيجه

منابع

دست یافته اند که تأثير روش بدیعه پردازي تأثير مثبتی بر

-

ابتکار دانش آموزان دارد.

آقازاده ،محرم .)1088( .راهنماي روش هاي نوین

تدریس(بر پایه پژوهش هاي مغز محور ،ساخت گرایی،

فرضيه شماره  -0الگوي تدریس بدیعهپردازي تأثير

یادگيري از طریق همياري و فراشناخت)  ،چاپ چهارم .تهران:

بيشتري نسبت به روش دریافت مفهوم در انعطافپذیري

آیيژ.

دانش آموزان دارد.

-

اسبورن ،الکس ،اس .)1081 ( .پرورش استعداد همگانی

با توجه به داده هاي جدول(  F =4/90(،) 2-9و < 3/32

ابداع و خالقيت ( ترجمه حسن قاسم زاده) ،چاپ سوم .تهران:

 Pو  = 3/18مجذور ایتا ) بنابراین روش بدیعه پردازي بر

دنياي نو.

انعطافپذیري دانش آموزان تأثير بيشتري نسبت به روش
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تدریس بدیعه پردازي بر پرورش خالقيت دانش آموزان در

پذیري گروه هاي آزمایش 1و 1در پس آزمون با حذف اثر

درس انشاء مدارس راهنمایی شهرستان شيراز .پایان نامه

متغير هم پراش (کووریت) تفاوت معنی داري وجود دارد

کارشناسی ارشد .دانشگاه شهيد بهشتی.
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of innovative teaching models and receiving of
Hamadan in Thsyly91-90 is on student creativity Psrsal the junior high school. The study used a quasi-experimental
methods. The population of all students in secondary schools in district one boy who Thsyly91-90 in Hamadan,
were enrolled in the first grade employment. Size population of 2525 people. The sample size in this study, 30
patients in groups 1 and 2 and replace using multi-stage cluster sampling and simple random direction Jamal Abedi
creativity questionnaire was used to measure creativity. Data using descriptive and inferential statistical methods
such as mean, standard deviation, and MANCOVA by 18 SPSS statistical software package was analyzed. The
most important findings are as follows: Innovative teaching method based on the overall creativity of students is
more effective than the way you get the concept. Innovative teaching method on students' thinking more effective
than using a fluid receiving means. Innovative teaching method more effective than the method on the initiative
of students receiving means. Innovative teaching method more effective than the method flexibility for students
receiving means.
Key words: Teaching Model, innovative, receiving, concept, creativity, student
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