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موجب رشد و گسترش خالقيت دانشآموزان ميشود.

چكيده

همچنين به كارگيري این الگو باعث رشد قابليت

پژوهش حاضر با هدف شناسایي اثرات الگوي

سيالي،

تدریس بدیعهپردازي بر پرورش خالقيت دانشآموزان

انعطافپذیري،

اصالت

و

بسط

تفكر

دانشآموزان ميگردد .در مقایسه ميانگين نمرات

در درس انشاء و مقایسه با الگوي تدریس سنتي انجام

دانشآموزان دختر و پسري كه با الگوي تدریس

گرفته است .روش تحقيق از نوع شبهتجربي است.

بدیعهپردازي آموزش دیدهاند (گروه آزمایش) در آزمون

جامعه تحقيق كل دانشآموزان دختر و پسر پایه دوم

خالقيت این نتيجه بدست آمد كه بين ميانگين نمرات

راهنمایي مدارس دولتي دوره راهنمایي تحصيلي شيراز

دانشآموزان دختر و پسر در خالقيت و عناصر اصالت

در سال تحصيلي  12-18به تعداد  22222نفر بودند.

و بسط تفاوت معناداري وجود دارد .بدین معني كه

ميباشد كه در  122كالس پایه دوم راهنمایي به

ميانگين نمرات دانشآموزن دختر در خالقيت و عناصر

تحصيل مشغولاند .نمونه آماري شامل  122دانشآموز

اصالت و بسط بيشتر از ميانگين دانشآموزان پسر در

پایه دوم راهنمایي ميباشد .نمونه تحقيق با استفاده از

همين عوامل ميباشد .اما در عناصر انعطافپذیري و

روش نمونهگيري خوشهاي انتخاب شده است .ابزار

سيالي بين ميانگين نمرات دانشآموزان دختر و پسر

پژوهش عبارت از آزمون سنجش خالقيت تورنس (فرم

تفاوت معناداري مشاهده نگردید.

ب) ،راهنماي استفاده از الگوي تدریس بدیعهپردازي،
فرم جمع آوري اطالعات براي همتا كردن گروهها

كليد واژه گان :الگوهاي جدید تدریس ،بدیعهپردازي،

ميباشد .به منظور تجزیه و تحليل دادهها از آزمون t

خالقيت ،تفكر خالق ،درس انشاء.

براي گروههاي مستقل استفاده شد .نتایج پژوهش نشان
داد كه :به كارگيري الگوي تدریس بدیعه پردازي
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مسایل حل شده بهعنوان فرآوردههاي علم به حافظه

مقدمه

نميتواند دانشآموزان را براي زیستن در آیندهاي كه

در سالهاي اخير خالقيت یكي از محورهاي مورد

مسایل آن غير قابل پيشبيني ميباشد آماده سازد .در

بحث در آموزش و پرورش بوده است و همچنين به

زمان حاضر مهمترین وظيفه آموزشي در مدرسهها ،یاد

این نكته توجه شده است كه بایستي روند آموزش

دادن شيوههاي یادگيري و پرورش مهارتهایي است

براي فراگيرندگان روندي پویا باشد ،دانشآموزان خود

كه فرد را قادر ميسازد ،خود راهحلهاي مسأله و

فعاالنه در امر آموزش شركتكنند ،تفكر كنند و

كشف مجهوالت را بيابد .باتوجه به این تغييرات است

ایدههاي بكر ارایه نمایند ،ابراز ایدههایي كه هم مربوط

كه تحولي اساسي در برنامههاي درسي مدارس و

و هم غير معمول باشد و دیدن آنچه كه در وراي

شيوههاي تدریس در كشورمان ضروري است .توجه

واقعيت كنوني نهفته است ،به جاي اینكه فراگيرندگان

جدي و عميق به موضوع خالقيت و كارهاي خالق به

فقط از آموزگاران و یا كتابهاي خویش دانش را

سالهاي  1122برميگردد .در اوایل این دهه

فراگيرند بتوانند آنچه را كه خود ميآموزند دوباره با هم

گيلفورد1

پروژه تحقيقاتي خود را در زمينه استعدادهاي

تركيب كنند و محصول نویي ایجاد نمایند ،با توجه به

خالق2

انجام داد .اسبورن 8كتاب خود را به نام تصورات

اهميت این موضوع است كه بایستي جریان تعليم و

علمي 4منتشر ساخت و بنياد تفكر خالق را تأسيس

تربيت را به سمت آموزش پویا سوق داد تا كودكان

نمود.

فعاالنه در جریان آموزش شركت كنند و با مهيا شدن

تيلور2

با تهيه فهرستي از سرگذشت و

خصوصيات افراد با استعداد كنفرانسهایي را در زمينه

زمينههاي بروز ایدههاي نو و بدیع توانایي خالقيت و

استعدادهاي خالق در علوم ارایه داد (كراس شل و

آفرینندگي را در خویش بارور كنند و در دوران

دوریس به نقل از جوادیان ،1831 ،ص .)14عليرغم

تحصيل و زندگي این توانایي را بكار گيرند .با توجه به

اینكه برخي معتقدند خالقيت آموزشپذیر نيست،

روند كنوني آموزش و پرورش كه با بهرهگيري از روش

تورنس6

تعليم و تربيت سنتي تأكيد فراوان بر فراگيرندگان

( )1138اشاره ميكند كه طي پانزده سال

تجربه در مطالعه آموزش تفكرات خالق ،شواهدي را

مطالب درسي ،كسب نمرات عالي بدون هر گونه دخل

دیده است كه نشان ميدهد خالقيت را ميتوان آموزش

و تصرف و عدل از مواد و محدوده تعيين شده دارد

داد(كراس شل و دوریس به نقل از جوادیان،1831 ،

عمالً نوآوري و ابتكار را از دانشآموزان سلب مينماید

ص .)16فلدهوسن و همكارانش( )1116ميگویند

به همين دليل پژوهشگران سعي مينمایند با انجام

پاسخ این سؤال كه «آیا خالقيت را ميتوان آموزش

تحقيقي به بررسي تأثير بكارگيري الگوي تدریس بدیعه

داد؟» مثبت است .آنان روشهاي جالبي را براي

پردازي به عنوان یكي از روشهاي فعال تدریس بر

پرورش خالقيت ارایه ميدهند .همچنين تورنس در

پرورش خالقيت دانشآموزان بپردازند .امروزه رویكرد
جهاني به مقوله یادگيري و آنچه كه دانشآموزان

1

. Guilford
2. Creative Talent
3. Osborn
4. Scientific Imagination
5. Taylor
6 . Torrance

بایستي یاد بگيرند به گونهاي دیگر است .اكنون دیگر
آموختن مجموعهاي از دانستنيها و سپردن انبوهي از
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كتاب خود  142پژوهش را ذكر ميكند كه همه بيانگر

باال در تمام دروس و نهایتاً كسب معدل ممتاز گردند تا

این واقعيت هستند كه خالقيت را ميتوان آموزش

هم شاگردان بتوانند خود را در مدرسه و خانواده

داد(عابدي ،1832 ،ص .)82به همين دليل است كه

مطرح سازند و احيان ًا به راحتي به مدارسي كه شرط

جمله

معدل مالك پذیرش آنها است راه یابند و هم اینكه در

بدیعهپردازي ميتواند در رشد و پرورش خالقيت

زمان ارزشيابي معلمان و مربيان بتوانند به دليل موفقيت

دانشآموزان مؤثر باشد .همچنانكه گوردون ()1136

دانشآموزانشان از امتياز مناسب برخوردار گردند.

بيان ميدارد ،بدیعهپردازي در گسترش توان كلي

بنابراین در چنين شرایطي جایي براي نوآوري و به

خالقيت و رشد پاسخهاي خالق در زمينههاي گوناگون

كارگيري شيوههاي فعال تدریس و ابراز ایدههاي بدیع

مطالب درسي به كار ميرود(جویس به نقل از بهرنگي،

و تفكر خالق باقي نميماند .از آنجایي كه پرورش

 ،1811ص .)216در اینجا ذكر این نكته ضروري است

خالقيت در واقع عاليترین هدف آموزش و پرورش در

كه دو راهبرد یا دو الگوي تدریس مبتني بر روشهاي

سطوح

،1831

بدیعهپردازي وجود دارد ،یكي از آنها (خلق چيزي

ص .)126با كاربردي نمودن این روش كه با صرف

جدید) براي آن تدوین شده است تا آشنا را غریب

هزینهاي اندك و با آموزش مربيان عالقمند و توجيه

گرداند و به شاگردان كمك كند تا مسایل ،نظریات یا

آنان امكانپذیر است ميتوان این روش را در سطح

فرآوردههاي قدیمي را در پرتو خالقيتي بيشتر و تازه

وسيعي بهكار گرفت .از این رو در این تحقيق سعي بر

ببينند .راهبرد دیگر غریب را آشنا ساختن براي آن

آن است كه به این سؤال پاسخ داده شود :آیا استفاده از

تدوین شده است تا عقاید جدید و نا آشنا را معنادارتر

الگوي تدریس بدیعهپردازي (راهبرد اول این الگو)

نماید .از آنجا كه درس مورد نظر در این پژوهش انشاء

ميتواند در رشد خالقيت دانشآموزان در درس انشاء

ميباشد از شيوه اول بدیعهپردازي كه بطور مستقيم در

مؤثر واقع شود؟ در راستاي پاسخدهي به این سؤال،

نوشتن خالق به كار ميرود استفاده ميگردد .درس

پژوهشگران فرضيههاي زیر را تدوین نمودهاند:

بكارگيري

شيوههاي

نوین

تدریس

از

انشاء در مقایسه با سایر دروس شيوه و فن آموزش

مختلف

تحصيلي

است(سيف،

فرضيههاي تحقيق

خاصي را در مدارس ندارد و تكليف آن براي معلمين
و دانشآموزان به شيوههاي خاص ،معين و مشخص

 -1استفاده از الگوي تدریس بدیعهپردازي در رشد

نيست لذا به كارگيري یك الگو و روش در درس انشاء

قابليت رواني یا سيال تفكر دانشآموزان مؤثرتر از

جهت پرورش خالقيت دانشآموزان در نوشتن

روش آموزش سنتي در درس انشاء است.

ضرورت مينماید.

 -2استفاده از الگوي تدریس بدیعهپردازي در رشد
قابليت انعطافپذیري تفكر دانشآموزان مؤثرتر از

مطالعات انجام شده پيرامون بررسي جو حاكم بر

روش آموزش سنتي در درس انشاء است.

نظام آموزشي كشور به این نتيجه رسيدهاند كه در این
نظام سعي معلم و دانشآموز همواره معطوف به این
موضوع است كه دانشآموزان ،موفق به كسب نمرات
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 -8استفاده از الگوي تدریس بدیعهپردازي در رشد

(گواه) كه با روش سنتي آن چنان كه در مدارس معمول

قابليت ابتكار یا اصالت تفكر دانشآموزان مؤثرتر از

است آموزش ميبيند از این گروه فقط پيش آزمون،

روش آموزش سنتي در درس انشاء است.

پس آزمون گرفته ميشود.
دياگرام طرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه كنترل و بدون

 -4استفاده از الگوي تدریس بدیعهپردازي در رشد

استفاده از گزينش تصادفي

قابليت بسط تفكر دانشآموزان مؤثرتر از روش آموزش
سنتي در درس انشاء است.
 -2بين ميانگين نمرات دانشآموزان دختر و پسر

گروه

آزمون مقدماتي

متغير مستقل

آزمون نهائي

آزمايش

T1

X

T2

كنترل

در عامل قابليت رواني یا سيالي تفكر آزمون خالقيت

T1

-

T2

هر دو گروه همزمان و قبل از دخالت متغير مستقل

تفاوت معنادار وجود دارد.

در زمينه خالقيت مورد آزمون قرار گرفتند در مدت

 -6بين ميانگين نمرات دانشآموزان دختر و پسر

اجراي طرح ،گروه آزمایش در معرض متغير مستقل

در عامل قابليت انعطافپذیري تفكر آزمون خالقيت

(استفاده از روش تدریس بدیعهپردازي) قرار گرفت اما

تفاوت معناداري وجود دارد.

گروه كنترل با همان روش متداول در مدرسه در زمينه

 -3بين ميانگين نمرات دانشآموزان دختر و پسر

تدریس انشاء آموزش داده شدند پس از اجراي طرح

در عامل قابليت ابتكار یا اصالت تفكر آزمون خالقيت

كه حدود  16هفته به طول انجاميد هر دو گروه مجدداً

تفاوت معنادار وجود دارد.

در زمينه خالقيت مورد آزمایش قرار گرفتند.

 -1بين ميانگين نمرات دانشآموزان دختر و پسر

متغيرهاي تحقيق .در این مطالعه روش تدریس در

در عامل قابليت بسط تفكر آزمون خالقيت تفاوت

سطح بدیعهپردازي به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته

معنادار وجود دارد.

شد تا تأثير آن بر روي پرورش خالقيت دانشآموزان
یعني متغير وابسته مورد مطالعه قرار گيرد .در این

روش تحقيق

تحقيق فرایند یادگيري را كه مشاهده آن به طور مستقيم
روش تحقيق در این پژوهش از نوع شبه تجربي

امكانپذیر نميباشد و تأثير متغير مستقل بر متغير

ميباشد .در این تحقيق از طرح شبهتجربي با استفاده از

وابسته را تحت تأثير قرار ميدهد را ميتوان متغير

پيش آموزن -پس آزمون با گروه كنترل بدون استفاده از

مداخلهگر این مطالعه بهحساب آورد .از آنجا كه

انتخاب تصادفي استفاده ميگردد .پژوهشگر در این

متغيرهاي تعدیلكننده جهت یا ميزان رابطه ميان

تحقيق با دو گروه آزمودني سروكار دارد -1 :گروه

متغيرهاي وابسته و مستقل را تحت تأثير قرار ميدهند

آزمایش (تجربي) كه با روش بدیعهپردازي آموزش

در این مطالعه هوش را ميتوان به عنوان متغير

ميبيند .مدت اجراي آزمایش حدود  16هفته و در هر

تعدیلكننده محسوب كرد .هر چند كنترل تمام عوامل

هفته یك جلسه  62دقيقهاي ميباشد -2 .گروه كنترل

تهدید كننده اعتبار یك پژوهش در علوم اجتماعي و
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تربيتي مشكل است ولي اقدامات زیر براي حذف

كنترل ميباشند كه در گروه كنترل  22دانشآموز و در

متغيرهاي مزاحم به عمل آمده است :عامل آزمون،

گروه آزمایش نيز  22دانشآموز حضور داشتند.

احتمال انتشار یا تقليد عمل گروه آزمایش بر گروه

ابزار پژوهش .در این پژوهش ابزارهاي جمع

كنترل ،عامل پختگي و بلوغ ،همتایي گروهها.

آوري اطالعات عبارتند از:

جامعه آماري .جامعه ي آماري در این تحقيق

 -1آزمون سنجش تفكر خالق تورنس ،فرم

عبارتست از كل دانشآموزان دختر و پسر پایه دوم

تصویري(ب).

راهنمایي مدارس دولتي دوره راهنمایي تحصيلي شيراز

فرم

تنظيمي

جمعآوري

اطالعات براي كنترل متغيرهاي ،سن ،جنس،

كه در سال تحصيلي  12-18در این شهر مشغول به

معدل ،ميزان تحصيالت والدین ،شغل والدین

تحصيل ميباشند .تعداد دانشآموزان جامعه  22222نفر

و سابقه كار معلمين كالسهاي مورد

ميباشد كه در  122كالس پایه دوم راهنمایي به

پژوهش.

تحصيل مشغولاند.

 -2استفاده از الگوي تدریس بدیعهپردازي جهت
شناسایي تأثير آن بر پرورش خالقيت

نمونه و روش نمونهگيري .روش نمونهگيري در

دانشآموزان.

این تحقيق ،نمونهگيري خوشهاي ميباشد .بدین ترتيب
كه ابتدا از ميان نواحي تحت پوشش و آموزش و

عمدهترین انگيزه انتخاب آزمون تفكر خالق

پرورش شيراز یك ناحيه به صورت تصادفي انتخاب و

تورنس از بين آزمونهاي موجود براي اندازهگيري

از ميان مدارس آن ناحيه  4مدرسه به صورت تصادفي

خالقيت ،كارایي باالي این آزمون هم از نظر اعتبار و

انتخاب ميگردند .از ميان این چهار مدرسه ،دو مدرسه

پایایي بوده است و هم اینكه تاكنون در پژوهشهاي

به صورت تصادفي براي گروه آزمایش و دو مدرسه

تربيتي فراوان مورد استفاده قرار گرفته است تا كنون در

براي گروه كنترل انتخاب گردید ،كه در هر یك از

بيش از دو هزار پژوهش كه نتایج آن در مجالت معتبر

گروهها (آزمایش و كنترل) یك مدرسه دخترانه و یك

علمي چاپ شده است از آزمون تورنس به عنوان

مدرسه پسرانه وجود داشت و در این مدارس

وسيله اندازهگيري خالقيت استفاده شده ،این آزمون

كالسهاي پایه دوم راهنمایي به عنوان گروههاي

داراي ضریب پایایي  %12تا  %12است(پيرخائفي،

آزمایش و كنترل انتخاب شدند .كالسهاي گروه كنترل

 ،1838ص .)22مجموعه آزمونهاي تورنس شامل 12

را دو معلم مختلف آموزش ميدادند كه هيچ كدام از

آزمون است كه به بخشهاي كالمي ،تصویري،

آنها در جریان اهداف پژوهش قرار نگرفتند .تعداد

شنيداري ،طبقهبندي شدهاند و بدین ترتيب تفكر خالق

مدارس ناحيه انتخاب شده  44مدرسه ميباشند كه

با واژهها ،تفكر خالق با تصاویر ،و تفكر خالق با

شامل  22مدرسه پسرانه و  84مدرسه دخترانه است.

صداها ناميده ميشوند و از سطح كودكستان تا دوره

تعداد افراد گروه نمونه  122نفر در دو گروه آزمایش و

هاي بعد از دانشگاه قابل استفادهاند.
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روشهاي آماري .در ابتدا با استفاده از روشهاي

مورد مقایسه قرار ميگيرد تا مشخص گردد :آیا تفاوت

آمار توصيفي ،ميانگين ،فراواني ،درصد ،و انحراف معيار

نمرات حاصل از آزمون مقدماتي و نهایي(پيش آزمون

عوامل مورد كنترل كه شامل سن ،ميزان تحصيالت

و پس آزمون) ناشي از تأثيرات متغير مستقل است یا

والدین ،شغل والدین ،همچنين ميزان سابقه كار معلمين

حاصل شانس و تصادف ميباشد.

دو گروه است مورد محاسبه قرار ميگيرد ،بعد با

يافتهها

استفاده از همين روشها نمرات آزمون خالقيت در
پيش آزمون و پس آزمون محاسبه ميشود .سپس با

فرضيه اول .استفاده از الگوي تدریس بدیعهپردازي

بهرهگيري از آمار استباطي از طریق آزمون پارامتریك t

در رشد قابليت رواني یا سيالي تفكر دانشآموزان

براي گروههاي مستقل معنيدار بودن تفاوت نمرات

مؤثرتر از روش آموزش سنتي در درس انشاء است.

جدول شماره .9آزمون  tمستقل بين نمرات پس آزمون دو گروه كنترل و آزمايش در عامل رواني يا سيالي تفكر
انحراف

tمحاسبه

استاندارد

شده

آزمايش

09

28/83

8/93

4/48

كنترل

09

93/42

8/89

فراواني

گروهها/

ميانگين

شاخص

tبحراني

سطح
معناداري

9/13

9/999

در جدول شماره  ،1نتایج آزمون  tمستقل بين دو

بدیعهپردازي در رشد قابليت سيالي تفكر دانشآموزان

گروه آزمایش و كنترل در مرحله پس آزمون براي عامل

تأیيد ميگردد .بنابراین بين دو گروه آزمایش و كنترل

سيالي وارد شده است .براساس نتایج مندرج در جدول

در عامل سيالي تفاوت معنيداري وجود دارد.

در درجه آزادي  11و در سطح خطاي  2/22مقدار t

فرضيه دوم .استفاده از الگوي تدریس بدیعهپردازي

بدست آمده  6/64ميباشد كه این مقدار از  tجدول

در رشد قابليت انعطافپذیري تفكر دانشآموزان

 1/11بزرگتر است .در نتيجه فرض صفر رد ميشود و

مؤثرتر از روش آموزش سنتي در درس انشاء است.

فرضيه اول یعني اثر بخشي الگوي تدریس

جدول شماره  .2آزمون  tمستقل بين نمرات پس آزمون دو گروه كنترل و آزمايش در عامل انعطافپذيري تفكر
گروهها /شاخص

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

tمحاسبه شده

tبحراني

سطح معناداري

آزمايش

09

91/98

8/39

4/00

9/13

9/999

كنترل

09

98/49

2/18

در جدول شماره  2نتایج آزمون  tمستقل بين دو

مقدار  tبدست آمده  6/22ميباشد كه این مقدار از t

گروه آزمایش و كنترل در مرحله پس آزمون براي عامل

جدول  1/11بزرگتر است .در نتيجه فرض صفر رد

انعطاف پذیري آورده شده است .براساس نتایج مندرج

ميشود و فرضيه دوم یعني اثر بخشي الگوي تدریس

در جدول در درجه آزادي  11و در سطح خطاي 2/22

بدیعهپردازي در رشد قابليت سيالي تفكر دانشآموزان
09
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تأیيد ميگردد .بنابراین بين دو گروه آزمایش و كنترل در

دانشآموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتي در درس

عامل سيالي تفاوت معنيداري وجود دارد.

انشاء است.

فرضيه

سوم.

استفاده

از

الگوي

تدریس

بدیعهپردازي در رشد قابليت ابتكار یا اصالت تفكر
جدول شماره  .8آزمون  tمستقل بين نمرات پس آزمون دو گروه كنترل و آزمايش در عامل ابتكار يا اصالت تفكر
گروهها /شاخص

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

tمحاسبه شده

tبحراني

سطح معناداري

آزمايش

09

20/8

7/43

8/33

9/13

9/999

كنترل

09

91/3

4/80

در جدول شماره  ،8نتایج آزمون  tمستقل بين دو

تفكر دانشآموزان تأیيد ميگردد .بنابراین بين دو گروه

گروه آزمایش و كنترل در مرحله پس آزمون براي عامل

آزمایش و كنترل در عامل قابليت ابتكار یا اصالت

اصالت وارد شده است .براساس نتایج مندرج در

تفاوت معنيداري وجود دارد.

جدول در درجه آزادي  11و در سطح خطاي 2/22

فرضيه چهارم .استفاده از الگوي تدریس

مقدار  tبدست آمده  8/11ميباشد كه این مقدار از t

بدیعهپردازي در رشد قابليت بسط تفكر دانشآموزان

جدول  1/11بزرگتر است .در نتيجه فرض صفر رد

مؤثرتر از روش آموزش سنتي در درس انشاء است.

ميشود و فرضيه سوم یعني اثر قابليت ابتكار یا اصالت

جدول شماره  .8آزمون  tمستقل بين نمرات پس آزمون دو گروه كنترل و آزمايش در عامل بسط تفكر
گروهها /شاخص

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

tمحاسبه شده

tبحراني

سطح معناداري

آزمايش

09

990/7

28/99

8/11

9/13

9/999

كنترل

09

31

94/14

در جدول شماره  ،4نتایج آزمون  tمستقل بين دو

دانشآموزان تأیيد ميگردد .بنابراین بين دو گروه

گروه آزمایش و كنترل در مرحله پس آزمون -خالقيت

آزمایش و كنترل در عامل بسط تفاوت معنيداري

براي عامل بسط آورده شده است .براساس نتایج

وجود دارد.

مندرج در جدول در درجه آزادي  11و در سطح

فرضيه پنجم .بين ميانگين نمرات دانشآموزان

خطاي  2/22مقدار  tبدست آمده  8/11ميباشد كه این

دختر و پسر در درس انشاء در عامل رشد قابليت

مقدار از  tجدول  1/11بزرگتر است .در نتيجه فرض

رواني یا سيالي تفكر آزمون خالقيت تفاوت معنادار

صفر رد ميشود و فرضيه چهارم یعني اثربخشي الگوي

وجود دارد.

تدریس بدیعهپردازي در رشد قابليت سيالي تفكر

جدول شماره  .0آزمون  tمستقل بين نمرات پسآزمون دختران و پسران گروه آزمايش در آزمون خالقيت (عامل سيالي)
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گروهها /شاخص

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

Tمحاسبه شده

 Tبحراني

سطح معناداري

آزمايش

20

28/0

2/09

9/29

2

9/38

كنترل

20

28/8

2/19

نتایج آزمون نشان ميدهد كه چون مقدار  tمحاسبه

آزمون تفاوت معناداري وجود ندارد .بر این اساس

شد  2/22است و از  tجدول در سطح  2/22با درجه

فرض تحقيق پذیرفته ميشود.

آزادي  2/41كوچكتر است ،بنابراین فرضيه صفر رد

فرضيه ششم .بين ميانگين نمرات دانشآموزان

ميشود .یعني بين ميانگين نمرات دختران در آزمون

دختر و پسر در درس انشاء در عامل انعطافپذیري

خالقيت عامل سيالي و نمرات پسران در مرحله پس

تفكر آزمون خالقيت تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول شماره  .4آزمون  tمستقل بين نمرات پس آزمون دختران و پسران گروه آزمايش در آموزن خالقيت (عامل انعطافپذيري)
گروهها /شاخص

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

tمحاسبه شده

tبحراني

سطح معناداري

آزمايش

20

91/999

2/83

-/80

2

9/14

كنترل

20

91/98

8/41

نتایج آزمون نشان ميدهد كه چون مقدار  tمحاسبه

فرضيه هفتم .بين ميانگين نمرات دانشآموزان

شد  2/42است و از  tجدول در سطح  2/22با درجه

دختر و پسر در درس انشاء در عامل ابتكار یا اصالت

آزادي  2/41كوچكتر است ،بنابراین فرضيه ششم

تفكر آزمون خالقيت تفاوت معنادار وجود ندارد.

یعني بين ميانگين نمرات دختران در آزمون خالقيت
(عامل انعطافپذیري) و نمرات پسران در مرحله ي
پس آزمون تفاوت معناداري وجود ندارد ،تأیيد ميشود.
جدول شماره  .7آزمون  tمستقل بين نمرات پس آزمون دختران و پسران گروه آزمايش در آزمون خالقيت (عامل اصالت)
گروهها /شاخص

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

tمحاسبه شده

tبحراني

سطح معناداري

دختران

20

27/12

7/972

2/70

2

9/93

پسران

20

22/23

4/799

نتایج آزمون نشان ميدهد كه چون مقدار  tمحاسبه

معنادار بين ميانگين نمرات دختران و پسران در آزمون

شد  2/32است و از  tجدول در سطح  2/22با درجه

خالقيت (عامل اصالت) رد ميگردد ،بدین معني كه

آزادي  2/41كوچكتر است ،بنابراین بين ميانگين

ميانگين نمرات دختران در عامل اصالت آزمون

نمرات دختران در آزمون خالقيت (عامل اصالت) و

خالقيت بيشتر از ميانگين نمرات پسران در مرحله ي

نمرات پسران در مرحله ي پس آزمون تفاوت معناداري

پس آزمون ميباشد.

وجود دارد .بنابراین فرضيه هفتم یعني عدم تفاوت
09
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خالقيت تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضيه هشتم .بين ميانگين نمرات دانشآموزان
دختر و پسر در درس انشاء در عامل بسط تفكر آزمون

جدول شماره  .3آزمون  tمستقل بين نمرات پس آزمون دختران و پسران گروه آزمايش در آزمون خالقيت (عامل بسط)
گروهها /شاخص

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

tمحاسبه شده

tبحراني

سطح معناداري

آزمايش

20

998

21/48

2/84

2

9/97

كنترل

20

17/04

90/29
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نتایج آزمون نشان ميدهد كه چون مقدار  tمحاسبه شده

فرضيه اول مبني بر اینكه تدریس با الگوي

 2/46است و از  tجدول در سطح  2/22با درجه آزادي

بدیعهپردازي در رشد قابليت رواني پاسخها و ایدههاي

 2/41بزرگتر است ،بنابراین بين ميانگين نمرات دختران

دانشآموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتي در درس انشاء

و پسران در آزمون خالقيت (عامل بسط) تفاوت معناداري

است ،مورد تأیيد قرار گرفت .بنابراین ميتوان اظهار

وجود دارد و فرضيه هشتم یعني عدم تفاوت معنادار بين

داشت كه تدریس طبق الگو بدیعهپردازي باعث افزایش

ميانگين نمرات دختران و پسران در آزمون خالقيت (عامل

قابليت رواني یا سيالي پاسخهاي دانشآموزان ميشود.

بسط) رد ميگردد ،بدین معني كه ميانگين نمرات دختران

بهرهگيري از این شيوه آموزشي به دانشآموزان این امكان

در آزمون خالقيت (عامل بسط) بيشتر از ميانگين نمرات

را ميدهد تا پاسخ و ایدههاي فراواني در ارتباط با موضوع

پسران در مرحله پس آزمون ميباشد.

جدید كه احيان ًا ممكن است با آن برخورد نداشتهاند از
خود بروز دهند.

بحث و نتيجهگيري

فرضيه دوم مبني بر اینكه تدریس با الگوي

اهداف كلي این تحقيق شناسایي اثرات الگوي تدریس

بدیعهپردازي در رشد قابليت انعطافپذیري پاسخها و

بدیعهپردازي بر پرورش خالقيت دانشآموزان در مقایسه

ایدههاي دانشآموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتي در

با الگوي تدریس سنتي در درس انشاء و همچنين مقایسه

درس انشاء است ،مورد تأیيد قرار گرفت و با یافتههاي

دانشآموزان دختر و پسري كه با الگوي تدریس بدیعه

پژوهشي ریس و همكاران به نقل از رانكو()1111

پردازي آموزش دیدهاند در درس انشاء در رابطه با رشد

همخواني دارد .نتایج نشان داد كه بهرهگيري از الگوي

خالقيت است كه در این رابطه هشت فرضيه مورد آزمون

بدیعهپردازي ميتواند این را در دانشآموزان رشد دهد كه

قرار گرفتند .روش تدریس با الگوي بدیعه پردازي در

در برخورد با مسایل و مشكالت هنگامي كه تغيير شكل

باروري و شكوفایي خالقيت دانشآموزان مؤثرتر از

داده و یا از بعد دیگري مطرح ميگردند ،جهت فكر خود

روشهاي عادي و متداول است .این نتيجه با نتایج سایر
تحقيقات از جمله تحقيقات افرادي همچون

را تغيير داده و با مسأله همسو شوند .این موضوع

تورنس1

برخالف نظر و عمل تعداد زیادي از مربيان است چرا كه

( ،)1134رینوزل و والتر )1132(2و اسميت)1112( 8
ریس و همكاران به نقل از رانكو )1111( 4و

بسياري از معلمان همواره شاگردان را تشویق ميكنند تا

كروپلي2

سؤال ها را عين ًا همانند متن كتاب پاسخ داده ،و یا در

( )2221كه اظهار ميدارند به كارگيري یك سري روشها

نگارش انشاء فقط به واقعيات توجه نموده و درواقع انشاء

در جریان آموزش ميتواند در رشد و شكوفایي خالقيت

توصيفي بنویسند و به همان الگوهاي پيشبيني شده توجه

دانشآموزان مؤثر واقع شود همسو ميباشد.

نمایند .نتيجه این روش رشد دانشآموزان قالبي و غير
قابل انعطاف است كه به این مهم بایستي با توجيهات الزم

1.Torrance
2.

و آموزشهاي مناسب مربيان ،معلمان و دستاندركاران

Renzulli & Walter
Smith
4. Runco
5 .Croplry
3.

تعليم و تربيت توجه خاص مبذول گردد.
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فرضيه سوم مبني بر اینكه تدریس با الگوي

هدف دوم این پژوهش و فرضيههاي فرعي منشعب از

بدیعهپردازي در رشد قابليت اصالت پاسخها و ایدههاي

آن (فرضيههاي پنج ،شش ،هفت و هشت) ميزان خالقيت

دانشآموزان مؤثرتر از روش آموزش عادي و متداول در

و عوامل چهارگانه ي آن را (اصالت ،رواني،

درس انشاء است مورد تأیيد قرار گرفت و با یافتههاي

انعطافپذیري ،بسط) در دختران و پسران گروه آزمایش

پژوهشي ریس و همكاران به نقل از رانكو()1111

با هم مقایسه ميكند .الزم به ذكر است كه فرضيه پنجم و

همخواني دارد .بنابراین ميتوان ادعا كرد كه تدریس طبق

ششم تأیيد ميگردید ،بدین معنا كه بين نمرات

الگوي بدیعهپردازي باعث افزایش قابليت ابتكار در

دانشآموزان دختر و پسر در عوامل رواني و

پاسخها ،ایدهها و فعاليتهاي دانشآموزان ميشود ،به

انعطافپذیري در درس انشاء تفاوت معناداري وجود

عبارت دیگر بهرهگيري از این الگوي تدریس ،زمينه را

ندارد .اما فرضيههاي هفتم و هشتم تأیيد نميشوند به

براي بروز ایدههاي ابتكاري دانشآموزان فراهم ميكند.

عبارت دیگر در عوامل اصالت و بسط ،دختران باالترین

این مهم یكي از اهداف نظامي تعليم و تربيت كنوني

نمرات را در مقایسه با پسران در درس انشاء كسب

دنياست.

كردهاند .نتایج بدست آمده حاكي از آن است كه ميزان
خالقيت دانشآموزان دختر در درس انشاء بيشتر از پسران

فرضيه چهارم مبني بر اینكه تدریس با الگوي

بوده است .باتوجه به یافتههاي فوق ميتوان ادعا كرد كه

بدیعهپردازي در رشد قابليت بسط پاسخها و ایدههاي

دانشآموزان دختر بيشتر بسط دهنده هستند و به جزئيات

دانشآموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتي و متداول در

توجه بيشتري نشان ميدهند و در انجام تكاليفشان دقت و

درس انشاء است مورد تأیيد قرار گرفت و با یافتههاي

توجه بيشتري را اعمال ميكنند ،همچنين دختران در

پژوهشي ریس و همكاران به نقل از رانكو()1111

مقایسه با پسران سعي در ارایه مطالب تازهتر و جدیدتر در

همخواني دارد .بنابراین ميتوان اظهار نمود كه تدریس

انجام تكاليف شان دارند.

طبق الگوي بدیعهپردازي باعث افزایش قابليت بسط در

در پایان پژوهشگران بر اساس یافتههاي پژوهشي

پاسخهاي دانشآموزان ميشود ،به عبارت دیگر بهرهگيري

پيشنهادهاي زیر را مطرح مينمایند:

از این روش ميتواند دانشآموزان را توانا سازد تا هنگام
برخورد با موضوعي جدید اعم از علمي ،ادبي و اجتماعي

 -1از آنجا كه تحقيقات نشان داده است كه روشهاي

ضمن توجه به مفهوم و محتواي اصلي به جزئيات نيز

تدریس غير فعال در رشد و پرورش قدرت خالقه

توجه كنند و قادر گردند تا شرح ،توضيح و تفسير مناسبي

دانشآموزان به ویژه در درس انشاء نا موفق بودهاند ،لذا به

از جزئيات را هم ارایه دهند .اغلب دانشآموزان در

منظور افزایش قدرت خالقه دانشآموزان به معلمان

مدارس مفاهيم را بصورت كلي آموخته و كمتر به جزئيات

استفاده از روشهاي تدریس فعال پيشنهاد ميگردد.

توجه نشان ميدهند ،در واقع عنصر بسط از توانایيهایي

 -2با توجه به اینكه روشهاي غير فعال و سنتي براي

است كه سبب توجه بيشتر به مسأله ،دقت نظر ،پيگيري و

دانشآموزان خستهكننده است و در حين آموزش،

نهایتاً به نتيجه رساندن آن ميشود.
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بنابراین برخي از دانشآموزان ممكن است به جاي تفكر

جویس ،بروس ،ویل ،مارشا ،كالهون ،اميلي.

پيرامون موضوعات درسي به موضوعات و مسایل نا

( .)1811الگوهاي جديد تدريس .2999

مربوط بپردازند .استفاده از روشهاي آموزش فعال از

ترجمه محمدرضا بهرنگي .تهران :كمال تربيت.

جمله بدیعه پردازي به عنوان راهبردي بسيار مناسب براي

 -عابدي ،جمال .)1832( .خالقيت و شيوهاي نو
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Abstract
The present research was conducted to determine the effect of Syntactics model of improving
student's creativity in composition classes. A quasi-experimental design was used with 100
participants in the second grade of junior high school selected through cluster sampling. The
instruments were a Torrance Creativity Test (Form B), Syntactics Teaching Model Checklist,
and Data Collection Form for Group Matching. Independent T-test was used for data analysis
through SPSS version 15 and the results indicate that the use Syntactics teaching model
causes developments in student's creativity. Moreover, the application of this model brings
about improvements in steam of consciousnesses, flexibility, ingenuity, and thought
expansion. In a comparison between the scores obtained by different genders as a result of
Syntactics based instruction on the experimental group, it was found that females
outperformed males significantly in creativity, ingenuity, and expansion. However, there was
no significant difference between them in terms of flexibility and stream of consciousness.
Keywords: New Teaching

Models,

Syntactics,
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