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چكيده
زمینه :روش تدریس بدیعه پردازي ،روشي است که یادگیرندگان را بر ميانگیزد تا ایدهها و افکار
نو و خالق را بپرورانند و ارائه دهند و در رویارویي با مسائل ،از راهحل هاي نوین بهره گیرند.
هدف :هدف از انجام این پژوهش ،تعیین اثربخشي روش تدریسبدیعهپردازي بر خالقیت و پیشرفت
تحصیلي دانشآموزان استان کهگیلویه و بویراحمد بود.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشي و طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود.
با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي خوشهاي دو کالس ( 50نفر) از بین کالسهاي مناطق مختلف
استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفي ساده به گروه آزمایش و گواه
تقسیم و بعد از دو ماه آموزش با روش تدریس بدیعهپردازي ،از نظر خالقیت و پیشرفت تحصیلي مورد
آزمون قرار گرفتند .جهت سنجش خالقیت از آزمون خالقیت عابدي و براي سنجش پیشرفت

تحصیلي از آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلي ،استفاده شد .دادههاي پژوهش با استفاده از روش t

گروههاي مستقل ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که روش تدریس فعال بدیعهپردازي بر
خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان مؤثر بوده است و همچنین بین گروه آزمایش و گواه در
آزمون خالقیت و پیشرفت تحصیلي تفاوت معناداري مشاهده شد.
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نتیجه گیري :تحلیل آزمون  tنشان داد که روش تدریس بدیعهپردازي بر خالقیت و پیشرفت تحصیلي

همه عوامل تاثیرگذار دیگر در مراکز آموزشي و آموزشگاهي ،توجه و اهمیت کیفیت هر نظام

158

آموزشي را روزافزون ميکند .شبکه انجمن برنامهریزي درسي و رهبري آموزشي ،مهارتهاي

دانشآموزان تأثیر مثبت دارد.
کليد واژهها :روش بدیعهپردازي ،پیشرفت تحصیلي ،خالقیت ،دانشآموزان.

پيشگفتار
الزمه ماندگاري و دوام و بقاي انسانها در عرصه تحوالت پرشتاب امروز همانا توجه بیشتر
به کیفیت نظام آموزشي است .افزایش روزافزون دانشآموزان ،دگرگوني و تحول در
یافتههاي علمي ،انفجار دانش ،انفجار ارزشها ،نابرابري در خصوص دسترسي به آموزش و

مورد نیاز دانشآموزان در قرن  21را به سه طبقه (مهارتهاي انساني ،مهارتهاي پایه مشترک
ب
ررس
ی

زندگي و مهارتهاي شخصي) تقسیم بندي نموده است ،الزمه تحقیق این مهارتها داشتن
یک نظام آموزشي کیفي است(خورشیدي.)1381،

تأثیر

براي تربیت شهرونداني که داراي تفکر منطقي و نقاد و داراي درک اجتماعي ،سیاسي

عوام

عمیق باشند ،آموزش مهارت تفکر خالق و یادگیري از طریق روشهاي یاددهي  -یادگیري

ل

فرایند مدار (فعال) ضروري به نظر مي رسد .این ضرورتي است که دنیاي امروزه با آیندهاي

فرد

که پیش رو دارد ،باید براي آن برنامهریزي کند .چاره اساسي براي رسیدن به اهداف ،تغییر

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

بنیادي در روشهاي آموزش و یادگیري در مدارس است(صفوي.)1392 ،
امروزه دانشآموزان براي ورود به عصر دانایي و روبرو شدن با تحوالت مستمر ،باید بطور
فزایندهاي مهارتهاي تفکر انتقادي و خالق را براي تصمیمگیري مناسب و حل مسائل پیچیدة
جامعه فراگیرند .لذا روشهاي تدریس فعال مانند بدیعهپردازي که بتواند فعالیتهاي فراگیران

تحصیلی ...

(صمدآقایي.)1383،

رویکرد آموزش خالق ،رویکردي معناگرایانه براي شکوفایي توانایيهاي شناختي،
شخصیتي و اجتماعي کودکان است و همواره در پي این است که کودکان منش برجسته
انساني ،از قبیل :دوستي و عشق ،صداقت و پاکي ،همیاري و مشارکت را شکوفا سازند .از این
جهت معناگرایانه است ،که آموزش را گوهر هستي مي داند و براین باور است که هر چه
انسان در طول تا ریخ آموخته ،از راه هاي آموزش تجربي ،هدفمند و خالق بوده است
(فقیهي.)1392،

اثر بخشی روش تدریس بدیعهپردازی برخالقیت و پیشرفت...

را تقویت و یادگیري را به یک جریان دو سویه تبدیل کند ،از اهمیت ویژهاي برخوردارند

خالقیت از جمله مسائلي است که در باره ماهیت و تعریف آن ،بین محققان و روانشناسان
کنوني توافق به عمل نیامده است .مدنیک ،1962(1نقل از دالتون )1986 ،خالقیت را به عنوان

159

نقل از جکسون )1980 ،خالقیت را فرایند ایجاد هر چیز جدید و با ارزش ميداند که به عوامل

ب

توانایي همبسته کردن اشیاء ،مفاهیم و عقاید دور از دسترس تعریف مي کند .استین،2003(2
گوناگوني نظیر دانش و معلومات ،سن و تجربه ،هوش و سبکهاي تفکر بستگي دارد .خالقیت

ررس
ی

با دانش ارتباط مستقیم ندارد ولي با خط مشي نظام آموزشي و ارزشیابي و استفاده مناسب از

تأثیر

سبکهاي فکري ارتباط مستقیم دارد(صمد آقایي.)1383 ،

عوام

خالقیت از عواملي است که با یادگیري ارتباط نزدیک دارد .اگر یک قطب خالقیت را

ل

فعالیت ذهني بدانیم باید قطب دیگر آن را عوامل اجتماعي و فرهنگي تلقي کنیم .با توجه به

فرد

اینکه آموزش ،فعالیتي اکتسابي و فرهنگي است ،ميتواند به پرورش قدرت آفرینندگي و
خالقیت در فراگیران بپردازد (موسوي و مقامي.)1391،

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت

1. Mednik
2. Sten

مدیرا
ن
….
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160
ب
ررس
ی

فورد )2010(1خالقیت را یک مهارت ميداند که ميتوان آن را در مدارس آموزش داد و
بسیاري از مشکالت جامعه در آینده به وسیله دانشآموزان همین مدارس خالق ،حل خواهد
شد.
پندي ،2009(2نقل از فورد )2010،خالقیت را پاسخ جدید ،مفید ،مناسب ،صحیح و قابل
دسترس ،اکتشافي و ابتکاري به منظور حل مسئله و مشکالت ميداند .ایگان )2005( 3در
مطالعهاي مهمترین عامل تشکیلدهندة خالقیت را روشهاي تدریس مدرس و بازخورد او در
امرتدریس نام برده است.گاردنر ،2002(4نقل از خورشیدي )1381،در نتیجه تحقیقات خود
نشان داد که مرشدان ،مدرسان و راهنمایان در ایجاد انگیزه افراد خالق نقش بسیار مهمي ایفا
کرده اند.
باتاستیني )2012( 5در پژوهش خود میان خالقیت و اثربخشي در مدارس ارتباط قوي به
دست آورد .در این پژوهش ،پیشنهاد مي کند که حتما از روشهاي خالق آموزشي در مدارس
استفاده شود.
آمابیل ،2009( 6نقل در اوجي نژاد )1389 ،در مطالعهاي ،نقش مدرسان در فراهم آوردن
محیط مثبت در کالس درس ،داشتن روابط صمیمانه و تؤام با عالقه و احترام ،فرصت و استقالل

تأثیر

به فراگیران را از مهمترین عوامل رشد خالقیت دانشآموزان ميداند .مناسبترین بستر براي

عوام

پرورش خالقیت نظام تعلیم و تربیت و در بطن آن ،مدرسه است(اوجي نژاد.)1389 ،

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

روش تدریس بدیعهپردازي 7از روشهاي پرورش خالقیت محسوب ميشود که به وسیله
ویلیام جيجيگوردن 8و همکارانش ( )1961ابداع شد .هدف روش بدیعهپردازي افزایش
تفکر خالق و مشکلگشایي در مواقع خاص ،بر هم زدن سنتهاي متداول و گسترش افقهاي
1. Ford
2. Pandey
3. Egan
4. Gardner
5. Batastini
6. Amabile
7. Synectics
8.William.j.j.Gordon

تحصیلی ...

دانش آموزان کامالً باز است و معلم بایستي کمک کند تا شاگردان تفکر خود را بسط دهند.
این روش باعث رشد خالقیت و نوآوري ،همبستگي گروهي و برهم زدن سنتها ميشود.

روش بدیعهپردازي به منظور افزایش خالقیت افراد و گروهها تدوین یافته است .مشارکت
شاگردان در تجربه بدیعهپردازي موجب ایجاد احساس روابط اجتماعي در بین آنها ميشود و
در آموزش درسي تمام رشتههاي تحصیلي ،کاربرد دارد(جویس ،1ویل ،2کالهون،2004،3
ترجمه بهرنگي.)1384،
هدف اساسي نوآفریني یا بدیعه پردازي ،شکستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه هاي جدید

اثر بخشی روش تدریس بدیعهپردازی برخالقیت و پیشرفت...

فردي و اجتماعي در دانشآموزان است .معلم سواالتي از دانشآموزان مينماید ،ولي پاسخ

براي حل مسائل است .این روش به منظور کمک به افراد براي شکستن زمینه هاي ذهني قبلي
و پیداکردن راهي مناسب براي اندیشیدن به طرز جدید به موضوع است(شعباني.)1393،
روش بدیعهپردازي در بردارنده ارزشهاي آموزشي و پرورشي زیادي است .فنون

161

آموزش خاصي که گوردن 4به وجود آورد ،مبتني بر این اعتقاد است که ميتوان فرایند

ب

خالقیت را با دیگران مبادله کرد و ميتوان آن را با مهارتآموزي مستقیم ،توسعه داد .به هر

ررس

حال ،روش بدیعهپردازي درگسترش توان کلي خالقیت و در رشد پاسخهاي خالق در زمینه-

ی
تأثیر

هاي گوناگون مطالب درسي به کار ميرود .گوردن به صراحت اعتقاد دارد که خالقیت با

عوام

انرژي خود که در هنگام استفاده از روش بدیعهپردازي پدید ميآورد ،یادگیري را افزایش

ل

ميدهد (خورشیدي.)1381،

فرد

الگوي تدریس بدیعهپردازي بر مبناي چندین مفهوم استوار است .مفاهیمي چون استعاره،

یو

قیاس مستقیم ،قیاس شخصي و تعارض فشرده .مهمترین اصل در روش بدیعهپردازي کمک سازم
انی
بر
خالق
1. Joyce
2. Weil
3. Kakehon
4. Gordon

یت
مدیرا
ن
….
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ب
ررس
ی

کردن به افراد است تا راههاي جدید تفکر درباره مسائل را کشف کنند و توسعه بخشند ،خود
را از محدودیتها برهانند و راهحلهاي جدیدي را بوجود آورند(اوجينژاد.)1389 ،
مراحل روش تدریس بدیعهپردازي عبارتند از:
مرحله اول :توصیف شرایط موجود .در این مرحله معلم از دانشآموزان ميخواهد که به
توصیف و تشریح شرایط حاضر یا موجود بپردازند و دانشآموزان آنچه را از شرایط ميفهمند،
توصیف ميکنند.
مرحله دوم :قیاس مستقیم .در این مرحله معلم از دانشآموزان ميخواهد که قیاسهاي
مستقیمي را پیشنهاد کنند .معلم دانشآموزان را وادار ميکند تا یکي از قیاسهاي پیشنهادي را
انتخاب کنند.
مرحله سوم :قیاس شخصي .معلم توضیحاتي درباره نحوه انجام دادن قیاس شخصي به
دانشآموزان ارائه ميدهد و دانشآموزان پس از دریافت اطالعات از معلم ،ترغیب ميگردند
از قیاس مستقیم مرحله دوم ،قیاس شخصي بسازد.
مرحله چهارم :تعارض فشرده .در این مرحله معلم از دانشآموزان ميخواهد بر اساس
توصیفهاي استعاري مرحله دوم و سوم ،چند تعارض فشرده را ارائه کنند .سپس از میان چند

تأثیر

تعارض فشردهاي که ارائه شده است ،یکي را انتخاب کنند .

عوام

مرحله پنجم :قیاس مستقیم .معلم از دانشآموزان ميخواهد قیاس مستقیم دیگري را بر اساس

ل

تعارضهاي ارائه شده در مرحله چهارم ،انتخاب کنند .

فرد
یو
سازم
انی
بر

مرحله ششم :بررسي دوباره تکلیف نخست .معلم دانشآموزان را وادار ميکند تا به تکلیف
نخست برگردند و آخرین قیاس خود را ارائه دهند(جویس ،ویل ،کالهون ،2004،ترجمه
بهرنگي.)1384،
1

میوارش ( ،1986نقل در رئیس سعدي )1386 ،در تحقیقي نشان داد که یادگیري در

خالق

گروههاي همیار و یادگیري در حد تسلط ،نتایج مثبتي براي دانشآموزان دارد و خالقیت و

مدیرا

1. Mevaresh

یت
ن
….

تحصیلی ...

همیار ،استفاده کرده بودند بیشتر از گروه سنتي بوده است .در این مطالعه با تلفیق راهبردهاي
یادگیري و گروههاي همیار و یادگیري در حد تسلط ،پیشرفت تحصیلي دانشآموزان هم در
مهارتهاي سطح باال (درک مطلب) و هم در عملیات سطح پایین (انجام دادن محاسبات)
افزایش یافته بود.
اسالوین )1982(1نتایج  36تحقیق را که با دقت و ابزار کنترلي در زمینه آموزش تعاملي و
مشارکتي براي پایههاي تحصیلي  3تا  12و در برنامههاي درسي مختلف در سه منطقه (شهري،
حومه شهر ،مدارس روستایي) انجام شده بود ،مورد مطالعه قرار داد .بررسيهاي او نشان داد

اثر بخشی روش تدریس بدیعهپردازی برخالقیت و پیشرفت...

پیشرفت تحصیلي دانشآموزان در کالسهایي که از راهبرد تلفیقي یادگیري در گروههاي

در  21تحقیق از  36تحقیق انجام شده ،دانشآموزاني که با روش تعاملي و مشارکتي آموزش
دیده بودند نسبت به گروههاي کنترل ،از خالقیت و پیشرفت تحصیلي بیشتري برخوردار
بودند (جویس ،ویل ،کالهون ،2004،ترجمه بهرنگي.)1384،
عصاره و همکاران ( ،1393نقل از مرتضوي زاده )1394،در پژوهش خود نشان دادند که
روشهاي فعال بر میزان پیشرفت تحصیلي دانش آموزان در درس تعلیمات اجتماعي تاثیر مثبت
دارد .روش بدیعه پردازي باعث افزایش میزان مولفه هاي خالقیت(سیالي ،ابتکار ،بسط و
انعطاف پذیري) دانش آموزان شده است.

163
ب
ررس
ی
تأثیر
عوام

نبويفرد( ،1373نقل از اوجي نژاد )1389 ،در تحقیقي بیان ميداردکه به نظر 0/86

ل

دانشآموزان ممتاز ،عامل مهم موفقیت دانشآموزان ،نحوه روش تدریس دبیران آنها است.

فرد

ثاني ( )1380در مطالعهاي شبه تجربي با استفاده ازالگوي تدریس بدیعهپردازي و شیوه بارش

یو

مغزي از طریق نوشتن انشاء با طرح موضوعات ابتکاري ،به این نتیجه ميرسد که خالقیت و سازم
انی

پیشرفت تحصیلي دردانشآموزان ،افزایش یافته است .

دارستاني ( ،1386نقل از قریب )1383 ،با استفاده از دو روش تدریس بارش مغزي و روش

بر
خالق

تدریس حل مسئله ،به این نتیجه ميرسد که روش بارش مغزي در پرورش خالقیت نسبت به یت
1. Slavin

مدیرا
ن
….
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ی

سایر روشها برتري دارد .دستجردي ( ،1380نقل از قریب )1383،به بررسي تأثیر الگوي
تدریس بدیعهپردازي برعملکرد تحصیلي پرداخته و به این نتیجه رسیده که الگوي تدریس
بدیعهپردازي باعث بهبود عملکرد تحصیلي دانشآموزان ميشود.
قوشلي ( )1384به مقایسه تأثیر روش تدریس بدیعهپردازي با روش تدریس سنتي بر
خالقیت عمومي و خالقیت نوشتاري دانشآموزان پرداخت .نتایج نشان داد که گروه آزمایش
در مقایسه با گروه کنترل ،رشد باالتري در خالقیت نوشتاري و خالقیت عمومي داشتند.
در تحقیقي توسط شیخمحسني ( ،1386نقل از قریب )1383،که به بررسي تأثیر روش تدریس
فعال و روش تدریس سنتي در درس علوم برخالقیت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان
پرداخت .نتایج نشان داد که روش تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلي درس علوم مؤثرتر از
روش تدریس سنتي است و همچنین روش تدریس فعال برخالقیت مؤثرتر از روش تدریس
سنتي است .
نصراصفهاني ( )1387طي تحقیقي تحت عنوان تأثیر شیوههاي گوناگون آموزش بر
خالقیت ،به تاثیر مثبت روش فعال بارش مغزي بر خالقیت دانشآموزان رسیده است .عرب
زاده( )1390در تحقیقي تحت عنوان بررسي اثرات آموزش خودکارآمدي در افزایش خالقیت

تأثیر

دانشجویان ،به این نتیجه رسید که آموزش خودکارآمدي در افزایش خالقیت

عوام

آزمایش پسر و دختر مؤثر است .حمیدي ( )1390و فتحي آذر ( )1390در تحقیقاتي به بررسي

ل

تأثیر روش فعال حل مسئله بر افزایش خالقیت ،خاطرنشان کردند که تدریس به روش فعال

فرد
یو
سازم
انی

گروههاي

حل مسئله بر افزایش خالقیت مؤثر است.
با توجه به تحقیقات ذکر شده ،این سوال مطرح است که آیا روش بدیعهپردازي به عنوان
یک روش فعال آموزشي ،در پرورش خالقیت و پیشرفتتحصیلي دانش آموزان موثر است؟

بر

لذا در همین راستا ،این تحقیق درصدد است اثربخشي روش تدریس فعال بدیعهپردازي بر

خالق

خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان سال اول متوسطه (هفتم) را مورد مطالعه قرار دهد

یت
مدیرا
ن
….

و به بررسي فرضیههاي زیر بپردازد:

تحصیلی ...

 -1بین میزان خالقیت دانشآموزاني که با روش تدریس بدیعهپردازي و روش سنتي آموزش
دیدهاند ،تفاوت معناداري وجود دارد.
 -2بین میزان پیشرفت تحصیلي دانشآموزاني که با روش تدریس بدیعهپردازي و روش سنتي
آموزش دیده اند ،تفاوت معناداري وجود دارد.

روش پژوهش

اثر بخشی روش تدریس بدیعهپردازی برخالقیت و پیشرفت...

فرضيههاي پژوهش

طرح پژوهش ،شبه آزمایشي از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه است .فرایند
پژوهش به این صورت بود که پیش از اجرا ،معلم مربوطه بر اساس برنامه تنظیم شده توسط
محققان ،آموزشهاي الزم را در زمینه روش تدریس بدیعهپردازي (در درس مطالعات
اجتماعي) داده شد و منابع و سيديهاي آموزشي مربوطه در اختیار او قرار گرفت .بعد از
اطمینان کامل از مهارت معلم مربوطه ،فرایند پژوهش شروع شد .جامعه آماري این پژوهش
شامل تمام دانش آموزان پایه اول متوسطه (هفتم) مدارس دولتي استان کهگیلویه و بویراحمد

165
ب
ررس
ی
تأثیر

بود .با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي خوشهاي از بین مناطق مختلف ،یک منطقه انتخاب

عوام

و از منطقه انتخاب شده ،به شیوه تصادفي ساده ،دو کالس ( 50نفر) انتخاب شد و به گروه

ل

آزمایش و گواه تقسیم شدند .جهت سنجش پیشرفت تحصیلي از آزمونهاي پیشرفت تحصیلي

فرد

استاندارد شده ،که روایي آن به روش محتوایي و با استفاده از نظر متخصصان تأمین و تعیین

یو

شده است و پایایي آن با اجراي آزمایشي و از طریق فرمول آلفاي کرانباخ به دست آمده که
مقدار آن با نرم افزار ( 0/75 )spssبرآورد شد .براي سنجش خالقیت از آزمون خالقیت
عابدي استفاده شد که ضریب پایایي کل این آزمون حدود  0/80و روایي آن با استفاده از

سازم
انی
بر
خالق

ضریب همبستگي بین نمره کل آزمون تورنس و این آزمون  0/63محاسبه شد (عابدي .)1372،یت

الگوي تدریس بدیعهپردازي بر اساس مراحل زیر اجرا شد :

مدیرا
ن
….
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 )1توصیف شرایط حاضر یا موجود :معلم دانشآموزان را تشویق ميکند تا موقعیت جدید را
آنچنان که ميبینند ،توصیف و تشریح کنند.
 )2قیاس مستقیم :معلم از دانشآموزان ميخواهد به قیاس مستقیم دست بزنند ،گاه معلم ارائه
کنندة نمونه مورد قیاس است وگاه خود دانشآموزان آن را ارائه ميکنند.
 )3قیاس شخصي :دانشآموزان موضوع را با خود مقایسه ميکنند.
 )4تعارض فشرده :دانشآموزان بر اساس قیاس مستقیم و شخصي خویش ،تعارضهاي متراکم
پیشنهاد و یکي را انتخاب ميکنند.
 )5قیاس مستقیم :بر اساس تعارض فشرده ،بار دیگر دانشآموزان قیاسهاي مستقیم را ارائه
داده و از بین آنها یکي را انتخاب ميکنند.
 )6بررسي مجدد تکلیف اولیه :دانشآموزان بار دیگر به مسئلهاي که در ابتدا مطرح بود رجوع
ميکنند و از قیاس نهایي و همچنین سایر مراحل بهره ميگیرند ( شریفي.)1388 ،
روش تجزیه و تحليل دادهها
براي تحلیل دادهها از آزمون  tاستودنت براي گروههاي مستقل استفاده شد.

ی
تأثیر
عوام
ل
فرد

یافتههاي پژوهش
جدول .1میانگین و انحراف استاندارد نمرةپیشرفت تحصیلي گروه بدیعهپردازي وگواه
پیشآزمون

پسآزمون

یو

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تفاضل میانگین

N

سازم

بدیعهپردازي

13/80

8/41

15/24

4/44

1/44

25

انی

گواه

14/12

5/87

14/16

5/64

0/04

25

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

همان طور که در جدول  1مالحظه ميشود ،میانگین و انحراف معیار براي گروه بدیعهپردازي
در پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلي به ترتیب ( )8/41 ،13/80و ( )4/44 ،15/24و

تحصیلی ...

پسآزمون براي گروه بدیعهپردازي 1/44و براي گروه گواه  0/04بوده است.
جدول .2آزمون  ،tمقایسه پیشرفت تحصیلي گروه بدیعهپردازي و گواه
t

درجه آزادي

سطح معناداري

3/129

48

0/05

با توجه به نتایج جدول شماره  t ،2محاسبه شده ( )3/129از  tجدول ( )2/021بزرگتر است
بنابراین فرضیه تحقیق پذیرفته ميشود و نتیجه ميگیریم که بین میانگینهاي مورد مقایسه
تفاوت معناداري وجود دارد و روش فعال بدیعهپردازي باعث افزایش پیشرفت تحصیلي دانش-
آموزان شده است.

اثر بخشی روش تدریس بدیعهپردازی برخالقیت و پیشرفت...

براي گواه ( )5/87 ،14/12و ( )5/64 ،14/16است .همچنین تفاضل میانگین پیشآزمون و
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جدول .3میانگین و انحراف استاندارد نمرة خالقیت گروه بدیعهپردازي وگواه
پیشآزمون

ب

پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تفاضل میانگین

N

ررس

بدیعهپردازي

68/52

4/85

80/60

3/97

12/08

25

ی

گواه

67/80

2/41

68/40

2/65

0/60

25

تأثیر
عوام

همان طور که در جدول شماره  3مالحظه ميشود ،میانگین و انحراف معیار براي گروه

ل

بدیعهپردازي در پیشآزمون و پسآزمون خالقیت به ترتیب ( ) 4/85 ،68/52و (،80/60

فرد

 )3/97و براي گواه ( )2/41 ،67/80و ( )2/65 ،68/40است .همچنین تفاضل میانگین

یو

پیشآزمون و پسآزمون براي گروه بدیعهپردازي  12/08و براي گروه گواه  0/60بوده

سازم

است.
جدول .4آزمون  ،tمقایسه خالقیت گروه بدیعهپردازي و گواه

انی
بر
خالق

نوع آزمون

t

درجه آزادي

سطح معناداري

یت

پسآزمون

2/32

48

0/05

مدیرا
ن
….
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با توجه به نتایج جدول شماره  t ،4جدول با درجات آزادي ( )48و با احتمال ()0/05
مساوي( )2/021است .از آنجا که  tمحاسبه شده ( )2/32از  tجدول ( )2/021بزرگتر است،
بنابراین فرضیه صفر رد ميشود و نتیجه ميگیریم که بین میانگینهاي مورد مقایسه تفاوت
معناداري وجود دارد و روش بدیعهپردازي باعث افزایش خالقیت دانشآموزان شده است.

بحث و نتيجهگيري
هدف این پژوهش بررسي اثر بخشي روش تدریس فعال بدیعهپردازي بر خالقیت و
پیشرفت تحصیلي دانشآموزان سال اول متوسطه(هفتم) استان کهگیلویه و بویراحمد بود .نتایج
نشان داد که بین خالقیت دانشآموزاني که به روش بدیعهپردازي آموزش دیده بودند نسبت
به دانشآموزاني که به روش سنتي آموزش دیده بودند(در سطح  )0/5تفاوت معنادار وجود
دارد .این نتیجه بدان معنا است که دانشآموزاني که به روش بدیعهپردازي آموزش دیده
بودند ،نسبت به دانشآموزاني که به روش سنتي آموزش دیده بودند خالقیت بیشتري دارند.
این نتیجه ،فرضیه اول پژوهش را مورد تایید قرار ميدهد و با پژوهشهاي فدرستون (،1971

عوام

نقل از فورد ،)2010،هاروتیز ( ،1979نقل از کراچي ،)1380 ،بریانت ،)2010( 1اوجينژاد

ل

( ،)1389جبليآده( ،)1391شیخمحسني ( ،)1386قوشلي ( )1384همسویي دارد و نتایج

فرد

پژوهشهاي آنها را مورد تایید قرار ميدهد .در تبیین این فرضیه ميتوان گفت :در کالسهاي

یو

خالق ،فکر بیش از حافظه ارزش دارد .معلم تعادل بین امنیت رواني و آزادي برقرار ميسازد

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

تا دانشآموز بتواند ریسک کند .معلم هدایت گر و تسهیلکننده است در حالي که در کالس
غیر خالق ،معلم مقتدر است و سخت در بند زمان ،غیر حساس به نیازهاي احساسي
دانشآموزان ،مقید به نظم و دادن اطالعات است .شیوههاي آموزشي و یاددهي با رشد
1. Bryant

تحصیلی ...

برانگیزاننده در یادگیري ،دانشآموزان را یاري کند تا با توجه به عالئق و توانایيهاي خویش
دست به تجربه و یادگیري بزنند و بدین ترتیب زمینه الزم براي ظهور خالقیت را در آنها
فراهم آورد و یا با شیوههاي سنتي آموزش که در آن دانشآموز نقش منفعل دارد ،انگیزة
خالقیت دانشآموزان را از بین ببرد .شیوههاي سنتي با ساختار انعطافناپذیر و محدودیت
زیادي که براي دانشآموزان قائل ميشود ،هم چنین با تکیه بر انتقال معلومات و محفوظات،
امکان هر گونه رشد فکري ،ابتکار و اکتشاف را از یادگیرندگان سلب ميکند ،دانشآموز
نميتواند بین آموختههایش و مسائل بیروني ارتباط برقرار کند در حالي که سبک آموزش و

اثر بخشی روش تدریس بدیعهپردازی برخالقیت و پیشرفت...

خالقیت دانشآموزان ارتباط مستقیم دارد .معلم ميتواند با ایجاد موقعیتهاي پویا و

پرورش باز یا روش فعال تدریس ،با دادن آزادي به دانشآموز به آنها فرصت ميدهد تا به
جستجو و کشف مسائل بپردازد .بدینترتیب دانشآموز خود در فرایند یادگیري دخیل
ميشود و انگیزههاي دروني و به دنبال آن امکان بروز خالقیت در او افزایش ميیابد .اغلب
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محققان در این که شیوههاي سنتي آموزش و پرورش نه تنها در رشد خالقیت کودکان کمکي

ب

نمي نماید بلکه مانع اساسي و جدي در این زمینه تلقي ميشود ،اتفاق نظر دارند .بنابراین اگر

ررس

معلمان عليرغم محدودیتهاي مختلف ،در حد امکان جو مناسب و مطمئن در کالس درس

ی
تأثیر

ایجاد کنند و از روشهاي آموزشي فعال و اکتشافي در کالس استفاده نمایند ،دانشآموزان

عوام

را جهت بهرهبرداري از قواي خالق خویش یاري نمودهاند.

ل

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین نمرة پیشرفت تحصیلي دانشآموزاني که به روش
بدیعهپردازي آموزش دیده بودند نسبت به دانشآموزاني که به روش سنتي آموزش دیده بودند

فرد
یو

(در سطح  ) 0/5تفاوت معناداري وجود دارد ،این نتیجه بدان معنا است که دانشآموزاني که سازم
انی

به روش بدیعهپردازي آموزش دیده بودند ،نسبت به دانشآموزاني که به روش سنتي آموزش

دیده بودند از پیشرفت تحصیلي بیشتري برخوردار بودند .این نتیجه ،فرضیه دوم پژوهش را

بر
خالق

مورد تایید قرار ميدهد و با پژوهشهاي میوارش ( ،1986نقل ازمشهدي ،)1382 ،اسالوین یت
مدیرا
ن
….
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( ،1982نقل از اوجينژاد ،)1389،زاهارا 1و انووارا( ،)2010گکورت ،)2012(2حسیني(،)1386
صحرانورد ( )1383همسو است .در تبیین این فرضیه ميتوان گفت :روشهاي فعال یادگیري
باعث ميشوند تا دانش آموزان همه مسائل یادگیري را تجربه کنند ،برپایه حل مسائل به
جستجوي اطالعات بپردازند و در ساختار ذهن خود ،آنچه را براي حل مسائل جدید مفید
تشخیص مي دهند ،به کار ببرند و به جاي اینکه به طور انفعالي تحت تاثیر محیط قرار گیرند،
فعاالن ه انتخاب ،تمرین ،توجه و چشم پوشي کنند .عالوه بر این ،خود را مسئول یادگیري بدانند
و در برابر یادگیري دیگران نیز احساس مسئولیت کنند .معلمان ،فعالیتهاي یادگیري تعاملي
را به گونهاي سازمان ميدهندکه دانشآموزان حقیقتاً به یکدیگر وابسته باشند و هیچ یک از
اعضاء گروه نميتواند موفق شود مگر اینکه تمام اعضاء موفق شوند .فرایند یادگیري در زمان
انجام دادن فعالیت دانشآموزان ،فرایندي خودگردان ،خودفرمان ،خودنظم جو و خودرهبر
است .هدف کسب حقایق علمي از طریق تحقیق ،تفکر ،مباحثه واستدالل منطقي ،اصالح و
تقویت درک و فهم مهارتهاي تفکر است و به اصالح و تقویت مهارتهاي همکاري و
احترام به اندیشههاي دیگران ،پرورش تفکرانتقادي و تحمل اندیشههاي مخالف منتهي ميشود.
این الگوهاي آموزشي باعث ميشوند تا فرد از قدرت ذهني آگاه شود ،بر اطالعات و مفاهیم

تأثیر

مسلط شود ،از حقایق و نظرات دیگران آگاهي پیدا کند ،اتکاء بر خود و استقالل ،آگاهي از

عوام

خویشتن و داشتن عزت نفس باال و پیشرفت تحصیلي از دیگر فواید استفاده از این روشهاي

ل

آموزشي است.
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همان طوري که این پژوهش نشان داد ،این روش ميتواند خالقیت و پیشرفت تحصیلي
دانشآموزان را افزایش دهد .به دلیل آن که نظام آموزشي کشور با افت تحصیلي دانشآموزان
در دورههاي تحصیلي روبرو است و این مسئله به عنوان یک مشکل جدي کشور مطرح است
که سالیانه مخارج هنگفتي در بر دارد و با توجه به این که روشهاي فعال تدریس در کمک
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