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تأثير یادگيری مشارکتي بر پرورش خالقيت دانش آموزان در درس
جغرافيا
پروین احمدی
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چكيده
هدف :بررسي تأثیر روش یادگیری مشارکتي بر پرورش خالقیت دانشآموزان دختر سال دوم
متوسطه شهر ری در درس جغرافیا است.
روش :روش پژوهش ،شبه آزمایشي و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال دوم
متوسطه رشته علوم انساني شهرستان شهر ری بودند که از این میان به شیوه نمونهگیری هدفمند 27
نفر از دانشآموزان دختر سال دوم متوسطه رشته علوم انساني یکي از دبیرستانها انتخاب شدند .ابزار
جمعآوری دادهها در این پژوهش ،آزمون استاندارد خالقیت عابدی بود .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات به دست آمده ،از آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده شد.
یافتهها :شاخصهای ارائه شده در بخش توصیفي نشان داد بین میانگین نمرههای دانشآموزان از
آزمون خالقیت و خرده مقیاسهای آن در پیشآزمون و پس آزمون تفاوت وجود دارد .برای
آزمون معني دار بودن تفاوت مشاهده شده ،از آزمون پارامتری  tمربوط به دو گروه یکسان (انتخاب
تصادفي آزمودنيها ،وجود یک گروه یکسان ،بهنجار بودن توزیع فراواني نمرهها و مقیاس
اندازهگیری فاصلهای) استفاده شد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که آموزش جغرافیا به روش مشارکتي در افزایش خالقیت(سیالي،
بسط ،ابتکار ،انعطافپذیری) دانشآموزان در این درس به طور معنادار مؤثر بوده است.
کليدواژهها :یادگیری مشارکتي ،خالقیت ،جغرافیا.
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پيشگفتار
امروزه با تحوالت صنعت و تکنولوژی ،نوآوریهای اجتماعي و تغییر کتابهای درسي،
توجه متخصصان تعلیم و تربیت به خالقیت و پرورش آن در فراگیران ،در حال افزایش است.
در سالهای اخیر ،روانشناسان نشان دادند که خالقیت تنها یک ویژگي فردی نیست بلکه
ميتواند از شرایط و موقعیت و بستر خاص تأثیر پذیرد( شاپیرا و لیبرمن .)2009 ،1در این
شرایط ،الزم است موقعیت ها و بسترهای مشارکت بین افراد فراهم شود تا بتواند تأثیر مثبت
بر خالقیت بگذارد (کو کو و پچینو .)2015 ،2خالقیت یک توانایي همگاني است که هم
ناشي از عوامل مختلف فردی و شخصیتي است ،هم عوامل اجتماعي و دارای چهار مؤلفه یا
ویژگي به شرح ذیل است:
 -1سیّالي یا رواني :3توانایي برقراری معنادار بین اندیشه و بیان است که افراد را قادر ميسازد
راهحلهای متعددی برای حل یک مسئله واحد ارائه دهند .به عبارت دیگر ،سیّالي به کمیت
پاسخهای فرد به یک مسئله مرتبط است .این ویژگي مبتني بر این عقیده است که کمیت
موجب دگرگوني کیفیت ميشود.
 -2بسط :4توانایي توجه به جزئیات در حین انجام یک فعالیت است  .اندیشه بسطیافته به کلیه

یر

جزئیات الزم یک طرح ميپردازد و چیزی را از قلم نمياندازد .

عوام

 – 3ابتکار یا اصالت  :5توانایي تفکر با شیوه غیرمتداول و خالف عادت رایج است که مبتني

ل

بر ارائه جوابهای غیرمعمول  ،تعجبآور و زیرکانه به مسائل است.

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

 - 4انعطافپذیری : 6توانایي تفکر با راههای مختلف برای حل مسئله جدید است .تفکر قابل
انعطاف  ،الگوهای جدیدی برای اندیشیدن طراحي ميکند .
1. shapira & liberman
2. coco& pechino
3. fluency
4. elaboration
5. initiative
3. flexibility

است اما ظهور آن مستلزم آموزش و پرورش است .یکي از مکانهای پرورش و رشد
خالقیت ،مدرسه است .هنگامي که کودک وارد مدرسه ميشود فرآیند اجتماعي شدن در
محیط آموزشي شروع ميشود .عوامل بسیار زیادی چون :تکالیف زیاد ،تأکید بر حفظ
دروس ،اجرای برنامههای هماهنگ ،عدم توجه به تفاوتهای فردی و عدم شناخت یا
بيتوجهي به ویژگيهای کودکان خالق و سرانجام ،روشهای تدریس سنتي و مبتني بر
معلم محوری سبب مي شود که قدرت خالقیت کودک بتدریج کاهش یابد(رستگار.)1382،
مطالعه فرهنگ حاکم بر برنامههای درسي نظامهای آموزشي جهان نشان ميدهد که
فرهنگ اکثر مدارس ،نسخهبرداری و سازگاری است؛ یعني معلمان دانشآموزان را کنترل

تأثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خالقیت دانش آموزان در درس...

هر چند توانایي تفکر خالق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسان به ودیعه نهاده شده

کرده و نظم را افزایش ميدهند .دانشآموزان نقش یادگیرنده غیرفعال و غیر پرسشگر را ایفا

3

ميکنند و الگوهای آموزش مورد استفاده در بسیاری از کالسها ،الگوهایي غیر منعطف با
یادگیری محدود است(ژوزف و همکاران ،1387،ترجمه مهرمحمدی و همکاران).

برر

در ایران نیز وضعیت فرهنگ حاکم بر برنامهریزی درسي ،تشابه زیادی با وضعیت فوق سی
تأث

دارد به نحوی که نظام برنامهری زی درسي موضوع محور ،امتحان مدار ،مقاوم در برابر نفوذ

یر

معلم ،فاقد زمینه مناسب برای پرورش تفکر خالق ،نقاد ،تحلیلي ،حل مسئله و پژوهش مدار

عوام

در دانشآموزان است(سلسبیلي و پرتو .)1382،این در حالي است که به باور بیشتر

ل

پژوهشگران ،روشهای تدریس سنتي نه تنها به رشد خالقیت دانشآموزان کمکي نميکند

فرد

بلکه آنان را از حرکت در این راستا باز ميدارد( آمابیلي 1386،1ترجمه قاسم زاده؛

یو

هنسي2003،2؛ آناستازیا .)2008،3روشهای تدریس سنتي با ساختار انعطافناپذیر و سازم
انی

محدودیت زیادی که برای دانشآموزان قائل ميشوند همچنین با انتقال معلومات و
محفوظات ،امکان هرگونه رشد فکری ،ابتکار و اکتشاف را از یادگیرنده سلب ميکنند .ذهن
1. Amabily
2. Hennessey
3. Anastasia

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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دانشآموزان انباشته از مطالبي ميشود که با نیاز و فکرشان متناسب نیست و این امر سبب مي
شود آنها آنچه را که آموخته اند طوطي وار تکرارکنند و به تدریج از یادگیری ،احساس
کسالت کنند (استوار.)1387،
این در حالي است که در سراسر جهان به طور فزاینده بر خالقیت و تخیل در آموزش و
پرورش تأکید شده (جینگ جي و دیل ) 2013، 1و در ایران نیز بر اساس اهداف منتشره از
سوی آموزش و پرورش« ،پرورش استعدادها و کمک به تقویت خالقیت» یکي از اهداف
آموزش و پرورش محسوب مي شود و مدارس باید در راستای تحقق این هدف به رشد و
پرورش خالقیت دانشآموزان بپردازند؛ اما در اکثر موارد ناخودآگاه یا خودآگاه موجب
تضعیف خالقیت ميشوند .آرگلدو و برادلي )1996( 2معتقدند به دلیل نیاز جامعه به افراد
خالق ،ضرورت تغییر روشهای تدریس و استفاده از روشهای تدریس فعال بیش از پیش
احساس ميشود.
یکي از روشهای تدریس فعال ،یادگیری مشارکتي است .این روش تدریس ،یک روش
تربیتي محسوب ميشود که در همه سطوح آموزشي پذیرفته شده است .در حال حاضر
یادگیری مشارکتي در مدارس جهان در زمینه موضوعات گوناگون و همه گروههای سني

یر

مورد استفاده است و صاحب نظران بسیاری مانند (کاالرجیروس و وودز ( )2011،کالهن و

عوام

همکاران  ) 2008،؛ (ادواردز  )2009 ،و (اکاتریني  )2011،و سازمانهای مختلفي اعم از

ل

تولیدی مانند فورد ،دل و تاتا (ابوالعالیي و غفاری )1385،و خدماتي مانند (های گروپ

فرد
یو
سازم

 ) 2010،برای منابع انساني ،داشتن کار مشارکتي را ضروری دانسته اند .در روش یادگیری
مشارکتي ،تأکید بر فعالیت و کار دانشآموزان با یکدیگر است به گونهای که اعضای گروه

انی

با همبستگي دروني ،مسئولیت پذیری و پاسخگویي و غیره برای رسیدن به اهداف مشترک

بر

تالش ميکنند(قلتاش1383،؛ الیس و والن ترجمه رستگار .)1379،رویکرد مشارکتي

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Jing-Jyi & Dale
2. Areglado & Bradley

و اشتراک بگذارند .مجهز به مهارتهایي ميشوند که از طریق همفکری یاد ميگیرند و
بعدها این مهارتها را به طور کامل ،بدون کمک دیگران انجام ميدهند(محمدی زنوق و
قائمي)1397 ،
با توجه به اهمیت روشهای تدریس فعال و بخصوص روش یادگیری مشارکتي ،آنچه
در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است تأثیر یادگیری مشارکتي بر
پرورش خالقیت دانشآموزان است .کاپتان و کارماز ( )2005در پژوهشي به بررسي تأثیر
رویکرد مشارکتي بر خالقیت در  7کالس علوم مقطع ابتدایي اقدام کردند .پژوهش در میان
دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .برای گروه کنترل از رویکرد معلم محور و فردی با

تأثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خالقیت دانش آموزان در درس...

یادگیرندگان را تشویق ميکند تا با اعضای خود همکاری کنند و نظرات خود را مورد بحث

استفاده از متن کتاب برای حل مسئله استفاده شد و در گروه آزمایش از رویکرد مشارکتي

5

استفاه شد .دو گروه از نظر ویژگيهای معلمان و دانشآموزان مشابه بودند .توانمندی

دانشآموزان از نظر خالقیت به وسیله تست خالقیت تورنس تعیین شد .این پژوهش نشان داد برر
که بین دو گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت معناداری از نظر خالقیت وجود دارد .هالپرن سی

( )2008در پژوهشي به این پاسخ رسیدند که فعالیتهای یادگیری مشارکتي در یادگیری

تأث

یر

بهتر و توجه و یادآوری بیشتر نتیجه اثربخش دارند و دقت و خالقیت در حلمسئله را بهبود

عوام

ميبخشد و تفکر انتقادی بهتری را برای یادگیرندگان رشد ميدهد.کوناني( )1390نشان داد

ل

که خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان در درس علوم که به روش مشارکتي آموزش

فرد

دیدهاند ،بیشتر از دانشآموزان گروه کنترل بوده است .رسولي ،زندوانیان ،آروین و

یو

دهقان( )1390نشان دادند که آموزش به شیوه مشارکتي بیشتر از آموزش به شیوه سخنراني سازم
انی

در افزایش تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان مؤثر است و این اثربخشي برای

دانشآموزان ضعیف از نظر پیشرفت تحصیلي بیشتر است .پورسلیم و همکاران( )1393در

بر
خالق

پژوهشي نشان دادند میان نمرات خالقیت دانش آموزاني که با روش یادگیری مشارکتي یت

آموزش دیده اند با دانشآموزاني که با روش معمول در مدارس (روش سنتي) آموزش

مدیرا
ن
….
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دیدهاند تفاوت معناداری وجود دارد و یادگیری مشارکتي در میان دانش آموزان منجر به
افزایش خالقیت شده است .همچنین ،یادگیری مشارکتي در میان دانش آموزان منجر به
افزایش شاخصهای سیالي (رواني) ،انعطاف پذیری ،اصالت و بسط تفکر دانش آموزان شده
است .رحیمي مند و عباس پور ( )1394نیز نشان دادند میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلي
دانشجویان با توجه به روش های مختلف تدریس(سختراني ،پرسش شفاهي ،نمایش علني و
مباحثه و مشارکت گروهي) متفاوت است و با روش مشارکت گروهي بیشتر از سایر روشها
افزایش داشته است.
دیویس )2013( 1در پژوهشي به این یافتهها دست یافت :تغییر فرهنگ محرک خوبي
برای ایجاد خالقیت و نوآوری در کودکان است .در صورتي که سازمانها توانایي کودکان
را برای تحریک خالقیت همدیگر تشخیص دهند و از آزادی کودکان در یادگیری
مشارکتي حمایت کنند این تغییر فرهنگ اتفاق خواهد افتاد .در ضمن با انجام این حمایتها
بچهها ميتوانند به راحتي در مورد موانعي که بر سر راه یادگیری وجود دارد مثل
شاخصهای عملکردی باال -پایین و اهداف بحث کنند.
در زیرمجموعههای اهداف عمده کتابجغرافیا( ،)1یکي از اهداف مهم تالیف این

یر

کتاب ،رشد و پرورش قوه تفکر و خالقیت دانشآموزان است .ولي کتاب جغرافیا ( )1به

عوام

رغم تأثیرات تربیتي خود در رشد خالقیت دانشآموزان ،آنچنان که شایسته است ،نتوانسته

ل

جایگاه خاص خود را در نظام آموزشي ایران پیدا کند چرا که معلمان با دادن پاسخ سریع به

فرد
یو
سازم

سؤاالت و گرفتن مجال تفکر و خالقیت از دانشآموزان و تأکید بر سؤالهای کجا؟ چه
کسي؟ و چه چیزی؟ که پاسخ آن در کتاب درسي موجود است فرصت اندیشه و خالقیت را

انی

از دانشآموزان گرفتهاند .براین مبنا مالحظه ميشود که برنامهدرسي جغرافیا و شیوه آموزش

بر

آن در کشور نیاز به تحولي بنیادین دارد و آنچه این تحول اساسي را ضروری نموده است

خالق

کمبودها و مشکالتي است که در آموزش فعلي این درس وجود دارد .با توجه به راهنمای

یت
مدیرا
ن
….

1. Davis

دیگر دروس نیز متداول است بهره گرفت تا از این طریق دانشآموزان را به درس عالقهمند
نموده ،بعضي از مهارتهای جغرافیایي را متناسب با سن دانشآموزان در آنها ایجاد و
تقویت نمود .آنها را به کاوشگری و تحقیق عالقهمند کرد تا تدریس مبتني بر حفظ مفاهیم و
دانش صِرف نباشد.
با مراجعه به راهنما ی برنامه درسي جغرافیا ،پژوهشگر متوجه شد که در این راهنما با
وجود معرفي روش های فعال تدریس دیگر ،سخني از روش تدریس یادگیری مشارکتي به
میان نیامده است و به نظر ميرسد جای روش تدریس مشارکتي در این کتاب خالي است.
به همین دلیل ،پژوهشگر در این تحقیق ،به دنبال کنجکاوی خود و با توجه به اینکه اثربخشي
این روش در دروس مختلف از قبیل فیزیک(کرامتي1387،؛ تانل و ارول ،)20071شیمي

تأثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خالقیت دانش آموزان در درس...

برنامه درسي جغرافیا( )1در تدریس این کتاب ميتوان از روشهای نوین تدریس که در میان

7

( کازمبه2010 ،2؛ اولودیپ و اوکوی ،)2010،3انگلیسي( گوملکس2007،4؛ جاکوب و مک

کافرت ي ،)2006، 5ریاضي(کرامتي1386،؛ خدادادنژاد1388،؛ تری م2009، 6؛ تریم و برر
آکدنیز ، )2008،7حرفه وفن ( رسولي و همکاران ،)1390،انشا(احمدی ،رضازاده و امامقلي سی

زاده ،)1392،علوم تجربي(پورسلیم وهمکاران )1393،زیستشناسي (لیاقتدار ،حقاني و

تأث

یر

همداني ،)1390آمار و مدلسازی (یزدیانپور )1388،تأیید شده است قصد دارد کارایي روش

عوام

یادگیری مشارکتي را که یکي از روشهای فعال تدریس است در درس جغرافیای سال دوم

ل

متوسطه مورد بررسي قرار دهد و آثار این روش را در پرورش خالقیت دانشآموزان

فرد

بیازماید .به این امید که نتایج حاصله ،اطالعات مفیدی در اختیار دستاندرکاران تعلیم و

یو
سازم
انی

1. Tanel & Erol
2. Kazembe
3. Oludipe & Awokoy
4. Gomleks
5. Jacobs & McCafferty
6. Tarim
7. Tarim & Akdeniz

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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8
برر
سی
تأث

تربیت و معلمان و مدیران آموزشي قرار دهد تا در جهت اصالح و بهبود فرآیند یاددهي –
یادگیری تالش کنند .بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخگویي به این سؤاالت است:
 -1آیا یادگیری مشارکتي بر عامل سیالي خالقیت دانشآموزان در درس جغرافیا
تأثیرگذار است؟  -2آیا یادگیری مشارکتي بر عامل بسط خالقیت دانشآموزان در درس
جغرافیا تأثیرگذار است؟  -3آیا یادگیری مشارکتي بر عامل ابتکار خالقیت دانشآموزان در
درس جغرافیا تأثیرگذار است؟  -4آیا یادگیری مشارکتي بر عامل انعطاف پذیری خالقیت
دانشآموزان در درس جغرافیا تأثیرگذار است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است و اما از جنبه روش
پژوهش ،شبه آزمایشي است .متغیر مستقل پژوهش ،روش تدریس مشارکتي و متغیر وابسته
خالقیت بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه رشته
علوم انساني شهرستان شهرری بودند که از این میان به شیوه نمونهگیری هدفمند  27نفر از

یر

دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه رشته علوم انساني دبیرستان ریحانه در درس جغرافیا

عوام

انتخاب شده اند .ابزار جمع آوری دادهها در این پژوهش ،آزمون استاندارد خالقیت عابدی

ل

است .این آزمون در سال  1363و بر اساس نظریه و تعریف تورنس از خالقیت ،توسط جمال

فرد
یو
سازم

عابدی در تهران ساخته شد .فرم کنوني آزمون که در سال 1999توسط گروه استادان
دانشگاه کالیفرنیا ( عابدی ،اونیل و اسپیل برگر) در لسآنجلس ساخته شد دارای  60سؤال

انی

است .هر سؤال دارای  3گزینه است به گزینه اول نمره  ،1به گزینه دوم نمره  2و به گزینه

بر

سوم نمره  3تعلق ميگیرد .این نمرهها در چهار گروه جمع ميشود و به این ترتیب چهار نمره

خالق

برای بخشهای (سیالي ،بسط ،ابتکار و انعطاف پذیری) بدست ميآید که با جمع کردن

یت
مدیرا
ن
….

چهار نمره ميتوان نمره کل خالقیت را برای یک فرد به دست آورد.

روی  30نفر از دانش آموزان سال دوم راهنمایي آزمون اجرا شد سپس پس از دو هفته
اجرای مجدد ازمون انجام گرفت .ضریب به دست آمده عبارت است از  %82در بخش
سیالي  ، %85در بخش ابتکار ، %88در بخش انعطاف پذیری و  %76در بخش بسط .
در خصوص بررسي روایي ،این آزمون در سال  1363فرم اولیه توسط عابدی و گروهي
از دانشجویان بر روی تعداد  650نفر از دانشآموزان تهران اجرا شد .در همین ضمن بر روی
یک گروه  200نفری از همین دانش آموزان عالوه بر این آزمون ،آزمون خالقیت تورنس
هم اجرا شد .ضریب همبستگي بین چهار نمره آزمون خالقیت تورنس و چهار مؤلفه خالقیت
عابدی از  %15تا  %41است .باالترین همبستگي بین نمرات رواني – کالمي در این آزمون

تأثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خالقیت دانش آموزان در درس...

پایایي آزمون :به منظور اندازه گیری ضریب پایایي آزمون خالقیت (  60سؤال) پژوهشي بر

است .همبستگي بین مؤلفه های آزمون خالقیت عابدی و نمرات تورنس به دست آمده است

9

این ضرایب ،متوسط و باالتر از متوسط گزارش شده است (.عابدی.)1372 ،

برای توصیف دادهها از روشهای آمار توصیفي(شاخصهای مرکزی و پراکندگي) و برر
برای استنباط آماری از آزمون پارامتری  tمربوط به دو گروه یکسان (انتخاب تصادفي سی

آزمودنيها ،وجود یک گروه یکسان ،بهنجار بودن توزیع فراواني نمرهها و مقیاس
اندازهگیری فاصلهای) استفاده به عمل آمد.

تأث

یر
عوام
ل
فرد
یو

یافتههای پژوهش
فرضیه اول :یادگیری مشارکتي بر عامل سیالي خالقیت دانشآموزان در درس جغرافیا
انی

سازم

تأثیرگذار است.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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جدول  .1شاخصهای آزمون  tگروههای همبسته برای مقایسه میانگینهای نمرههای عوامل خالقیت
دانشآموزان در پیشآزمون و پسآزمون
آزمون

متغیرها

خطای
میانگین

معیار

تعداد

میانگین

27

1/076

پس آزمون 30/85

27

1/037

پیش آزمون 10/41

27

0/621

پس آزمون 12/67

27

0/434

پیش آزمون 17/93

27

0/964

(اصالت)

پس آزمون

21/96

27

0/739

انعطاف

پیش آزمون 14/67

27

0/632

پذیری

16/30

27

0/636

سیالي

بسط
ابتکار

پیش آزمون

پس آزمون

25/74

همبستگي

مقدار t

مقدار

درجه

سطح معني

آزادی

داری

0/452

-4/616

26

p >0/001

3/707

0/427

-3/854

26

p >0/001

2/779

0/254

-3/828

26

p >0/001

3/707

0/474

-2/508

26

p >0/005

2/056

بین
نمره ها

محاسبه
شده

t
مبین

10
برر
سی
تأث

فرضیه دوم :یادگیری مشارکتي بر عامل بسط خالقیت دانشآموزان در درس جغرافیا
تأثیرگذار است .با توجه به جدول مقدار  tمحاسبه شده 3/854است که از مقدار t
مبین( )2/779بزرگتر است ،در نتیجه فرض صفر رد ميشود .رد فرض صفر به این معناست

یر

که آموزش جغرافیا به روش مشارکتي در افزایش عامل بسط خالقیت دانشآموزان در این

عوام

درس به طور معنادار مؤثر بوده است.

ل

فرضیه سوم :یادگیری مشارکتي بر عامل ابتکار خالقیت دانشآموزان در درس جغرافیا

فرد
یو
سازم

تأثیرگذار است.
با توجه به جدول شماره 1مقدار  tمحاسبه شده  3/828است که از مقدار  tمبین()3/707

انی

بزرگتر است ،در نتیجه فرض صفر رد ميشود .به این معنا که آموزش جغرافیا به روش

بر

مشارکتي در افزایش عامل ابتکار خالقیت دانشآموزان در این درس به طور معنادار مؤثر

خالق

بوده است.

یت
مدیرا
ن
….

جغرافیا تأثیرگذار است.
با توجه به جدول شماره  1مقدار  tمحاسبه شده  2/508است که از مقدار  tمبین()2/056
بزرگتر است ،در نتیجه فرض صفر رد ميشود .رد فرض صفر به این معناست که آموزش
جغرافیا به روش مشارکتي در افزایش عامل انعطاف پذیری خالقیت دانشآموزان در این
درس به طور معنادار مؤثر بوده است.
فرضیه اصلي :یادگیری مشارکتي بر خالقیت دانشآموزان در درس جغرافیا تأثیرگذار است.
جدول  .2شاخصهای آزمون  tگروههای همبسته برای مقایسه میانگینهای نمرههای خالقیت دانشآموزان
در پیشآزمون و پسآزمون
خطای معیار

آزمون

میانگین

تعداد

پیش آزمون

68/74

27

2/822

پس آزمون

81/78

27

2/129

میانگین

همبستگي بین
نمرههای پیش
و پس آزمون

0/510

تأثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خالقیت دانش آموزان در درس...

فرضیه چهارم :یادگیری مشارکتي بر عامل انعطاف پذیری خالقیت دانشآموزان در درس

11
مقدار t

درجه

سطح معنادار

محاسبه شده

آزادی

بودن

-5/168

26

P>0/001

با توجه به جدول شماره  2مقدار  tمحاسبه شده 5/168از مقدار  tمبین( )3/707بزرگتر

برر
سی
تأث
یر
عوام
ل

است ،در نتیجه فرض صفر رد مي شود .رد فرض صفر به این معناست که آموزش جغرافیا به

فرد

روش مشارکتي در افزایش خالقیت دانشآموزان در این درس به طور معنادار مؤثر بوده

یو

است.

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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12
برر
سی
تأث

بحث و نتيجه گيری
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر یادگیری مشارکتي بر پرورش خالقیت
دانشآموزان دختر سال دوم متوسطه شهرری در درس جغرافیا ،چهار فرضیه را تدوین و
مورد آزمون قرار داد .نتایج نشا ن داد که آموزش جغرافیا به روش مشارکتي در افزایش عامل
سیالي خالقیت دانشآموزان در این درس به طور معنادار مؤثر بوده است( جدول شماره.)1
به این معنا که تدریس از طریق یادگیری مشارکتي باعث افزایش قابلیت رواني یا سیالي
پاسخهای دانشآموزان شده است .بهرهگیری از این شیوه آموزشي به دانشآموزان این
امکان را ميدهد تا پاسخ و ایدههای فراواني در ارتباط با موضوع جدید که احیاناً ممکن
است با آن برخورد نداشته اند از خود بروز دهند .به طور نمونه وقتي دلیل پیشروی دشت
کویر به سمت استان قم را بررسي مي کنند پاسخ و ایدههای متعددی را ابراز ميکنند و به
دست مي آورند که برای آنها هیجان انگیز و جذاب است.
طبق پژوهش شاهعلي زاده و دهقاني و دهقان زاده( ،)1393دانش آموزاني که نمره باالیي
در مؤلفه سیالي کسب مي کنند مشارکت بیشتری در کالس درس دارند.
آموزش جغرافیا به روش مشارکتي در افزایش عامل بسط خالقیت دانشآموزان در این

یر

درس به طور معنادار مؤثر بوده است (جدول شماره .)1دانشآموزان در این پژوهش ،در تهیه

عوام

ماکتها و فعالیت های عملي ،به جزئیات امر توجه نموده و به صورت بسیط به ارائه مطلب

ل

پرداختند .بنابراین تدریس به شیوه مشارکتي باعث افزایش قابلیت بسط در پاسخهای

فرد
یو
سازم
انی

دانشآموزان ميشود .به عبارت دیگر ،بهرهگیری از این روش ميتواند دانشآموزان را توانا
سازد تا هنگام برخورد با موضوعي جدید اعم از علمي ،ادبي و اجتماعي ،ضمن توجه به
مفهوم و محتوای اصلي به جزئیات نیز توجه کنند و قادر باشند شرح ،توضیح و تفسیر مناسبي

بر

از جزئیات را هم ارائه دهند .عنصر بسط از توانایيهایي است که سبب توجه بیشتر به مسئله،

خالق

دقت نظر ،پيگیری و نهایتاً به نتیجه رساندن آن ميشود.

یت
مدیرا
ن
….

دانشآموزان مؤثر بوده است(جدول شماره  .)1بنابراین تدریس به شیوه مشارکتي باعث
افزایش قابلیت ابتکار در پاسخها ،ایدهها و فعالیتهای دانشآموزان ميشود .قابلیت ابتکار،
توانایي تفکر با شیوه غیرمتداول و خالف عادت رایج است که مبتني بر ارائه جوابهای
غیرمعمول  ،تعجبآور و زیرکانه به مسائل است .در این پژوهش ،دانش آموزان شاهد
جوابهای غیر معمول همکالسيهای خود به سؤالها بودند .به طور نمونه ،آنها در پاسخ به
پرسش " دلیل پیشروی دشت کویر به سمت استان قم " یا در مورد " بررسي مسائل محیط
زندگي خود که باعث آلودگي هوای شهر ميشود و ارائه راه حل برای آن" پاسخهای غیر
متداول و ایده های جدیدی ارائه دادند .بدین ترتیب در جریان یادگیری مشارکتي ،دانش
آموزان فرصت بیشتری ميیابند تا ببینند که چگونه هم گروهيهای آنها فکر ميکنند و
ایدههای جدید ميسازند .به عبارت دیگر ،بهرهگیری از این الگوی تدریس ،زمینه را برای
بروز ایدههای ابتکاری دانشآموزان فراهم ميکند.

تأثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خالقیت دانش آموزان در درس...

آموزش جغرافیا به روش مشارکتي ،به طور معنادار در افزایش مؤلفه ابتکار در خالقیت

13
برر

آموزش جغرافیا به روش مشارکتي ،در افزایش عامل انعطافپذیری خالقیت سی
تأث

دانشآموزان در این درس به طور معنادار مؤثر بوده است (جدول شماره  .)1نتایج نشان داد

یر

که بهرهگیری از روش یادگیری مشارکتي ميتواند این توانایي را در دانشآموزان رشد دهد

عوام

که در برخورد با مسائل و مشکالت ،در هنگامي که مسائل و مشکالت تغییر شکل داده و یا

ل

از بعد دیگری مطرح ميگردند جهت فکر خود را تغییر داده و با مسئله همسو شوند .این

فرد

موضوع برخالف نظر و عمل تعداد زیادی از مربیان است .بسیاری از معلمان همواره

یو

شاگردان را تشویق ميکنند تا سؤالها را عیناً همانند متن کتاب پاسخ داده و به همان سازم
انی

الگوهای پیشبیني شده توجه نمایند .نتیجه این روش سنتي ،رشد دانشآموزان قالبي و غیر

بر

قابل انعطاف است .ضروری است به این مهم با توجیهات الزم و آموزشهای مناسب مربیان،

خالق

معلمان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت توجه خاص مبذول شود.

یت
مدیرا
ن
….
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انعطاف پذیری به عنوان فرآیند تولید است که در آن انگیزش و تفاوت های فردی حائز
اهمیت است(راهبر ،عصاره ،احمدی و صالح صدق پور.)1396 ،
از آن جا که دانش آموزان خالق ،کمتر مطیع و هماهنگ با جمع هستند و رفتارشان قابل
پیشبیني نیست برخي معلمان فکر ميکنند آنها دانشآموزاني دردسرآفرین هستند .پرسش-
های متعدد و غیر منتظره ،راه حل های ابداعي و غیر منتظره ،قوه تخیل قوی و مسائل دیگر
باعث ميشوند دانشآموزان خالق کمتر مورد استقبال معلمان واقع شوند و همین امر باعث
مي شود که روند ایجاد و پرورش خالقیت با مانع روبه رو شود و شیوه غلط حافظه محوری
به جای خالقیت محوری جایگزین شود.
بر اساس این مطالعه ،مي توان با آموزش معلمان و فراهم کردن شرایط اجرا و به
کارگیری روش یادگیری مشارکتي ،که خصوصیت بارز آن پرورش ذهن افراد است،
انعطاف پذیری و اصالت ذهني را در افکار و اعمال دانشآموزان پرورش داد .الزم است در
آگاه کردن معلمان به انواع روشهای فعال ،از جمله روش تدریس مشارکتي تالش نمود تا
از روش های مناسبي در کالس خود استفاده کنند ،کنجکاوی کودکان را برانگیزند و شرایط
مناسبتری را برای خالقیت آنان ایجاد کنند.
ميتوان به دانشآموزان یاد داد که از اندیشههای یک جانبه دست بردارند و چند بعدی،

عوام

غیر سنتي و غیر محافظه کارانه فکر کنند .به مسائل از دیدگاههای جدید و غیر منتظره

ل

بنگرند .در راه حل مسائل درسي و غیر درسي ،خود را به یک روش محدود نکنند .ذهن

فرد
یو
سازم

خود را از قید سنت های خشک و دست و پا گیر رها کنند و تفکر آزاد و خالق را جانشین
آن سازند .طبق نتایج این تحقیق ،برای آموزش خالقیت در دانشآموزان ،باید انقالبهایي

انی

در شیوه آموزشي به وقوع بپیوندد .بر این اساس باید نقش معلم و دانشآموز در کالس

بر

متحول شود.کنش متقابل بین معلم و دانشآموز و دانشآموزان با هم و دانشآموز با خودش

خالق

و والدینش به نحو مثبتي متحول شود .تغییر کلي در روش کار معلم و انتظارات نظام آموزشي

یت
مدیرا
ن
….

از دانشآموزان ،از مهمترین کارهایي است که ضرورت بسیار دارد .به عبارت دیگر ،در

تفکر واگرا (پاسخ های مختلف) نیز مد نظر معلم باشد و از دانشآموزان خواسته شود که راه
حل ها و عقاید خود را هر اندازه که عجیب و غیر عادی باشد بیان کنند .دانش آموز باید این
واقعیت را درک کند که پیشرفت و تحول زندگي بشر ،نتیجه افکار خالق و جدید بوده است
نه پیروی بي چون و چرا از معیارها و چارچوبهای سنتي و قدیمي ،معلم با ایجاد
موقعیتهای پویا و انگیزاننده و با استفاده از شیوههای آموزش و یاددهي مؤثر و مناسب،
زمینه الزم برای ظهور خالقیت در دانشآموزان را فراهم آورد.
نتایج به دست آمده در این پژوهش ،همسو با یافتههای جعفری( ،)1387فالحدار
( ،)1387وکیلي( ،)1389کوناني( ،)1390رسولي و همکاران( ،)1390شاهعليزاده و
همکاران( ،)1393رحیميمند و عباس پور( ،)1394راهبر و همکاران( ،)1396شافر(،)2002
گیلیس( ،)2003فیشر و شاکار( ،)2004کاپتان و کارماز( ،)2005هالپرن( ،)2008چاراالمبوس
( )2011و دیویس( )2013است.

تأثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خالقیت دانش آموزان در درس...

تدریس و آموزش همه دروس ،عالوه بر تفکر همگرا (رسیدن به یک پاسخ صحیح) ،باید

15
برر

تمامي پژوهشهای مورد بررسي ،برتری روشهای آموزشي نوین را که در آن یادگیرنده سی
تأث

در فرآیند یاددهي -یادگیری فعال است و این امر زمینه ساز خالقیت است مورد تأیید و

یر

تأکید قرار داده اند.

عوام

با توجه به یافته های پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه مي شود:

ل

 -مؤلفین کتابهای درسي ،بویژه کتابهای درسي جغرافیا ،با آگاهي از مباني نظری و

فرد

تجربي یادگیری مشارکتي ،محتوای کتاب درسي جغرافیا را به گونهای تدوین و سازماندهي

یو

کنند که از طریق این روش قابل آموزش باشد.
کاربرد روش یادگیری مشارکتي در درس جغرافیا مستلزم آگاهي کادر آموزشي(معلم ها)و اداری مدرسه است .مسئوالن آموزش ضمن خدمت در سطح وزارت خانه و استانها از

سازم
انی
بر
خالق

طریق برگزاری سمینارها ،همایشهای علمي و دورههای آموزشي ،مدیران ،معلمان جغرافیا و یت
مدیرا
ن
….
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راهنمایان آموزشي را با رویکرد یادگیری مشارکتي و خالقیت و نحوه اجرای آن در کالس
درس جغرافیا آشنا کنند.
 مسئوالن آموزش و پرورش مناطق،به منظور ترغیب معلمان به استفاده از روشهای فعالتدریس (یادگیری مشارکتي) ،معلمان جغرافیایي را که از شیوههای یادگیری مشارکتي
استفاده مي کنند مورد تشویق قرار دهند تا بهرهگیری از این روشها به حداکثر ممکن برسد
و تدریس فقط به روشهای سنتي محدود نشود.
 معلمین درس جغرافیا به مؤلفه های خالقیت (سیالي ،ابتکار ،بسط و انعطاف پذیری) واقفبوده و این ویژگيها را در دانش آموز ان محترم شمرده و به ایده های جدید آنان توجه
کنند .تفاوت های فردی را محترم شمارند و در جهت صحیح هدایت کنند .
 از آنجا که دانش آموزان در درس جغرافیا ،به شیوه فعال (مشارکتي) به انجام فعالیت هایپژوهشي مي پردازند غنای منابع اطالعاتي مانند کتابخانهها و رسانه ها و فراهم آوردن
تسهیالتي در جهت استفاده از محیطهای مشارکتي اینترنتي ضروری است.
سپاسگزاری :مقاله حاضر حاصل پایاننامه کارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا است .در پایان،
بدینوسیله از زحمات مدیر محترم و کارکنان دبیرستان ریحانه شهرری و همچنین ،سرکار

عوام

خانم دکتر زهرا صمدی ،دبیر توانمند و دلسوز جغرافیا که در اجرای پژوهش بسیار همراه و

ل

همفکر بودند کمال سپاسگزاری را داریم.

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

منابع
آمابیلي ،ترزا .)1386( .شکوفایي خالقیت ،ترجمه :حسن قاسم زاده ،تهران :دنیای نو.

ابوالعالیي ،بهزاد و غفاری ،عباس .)1385(.مدیران آینده(مباني نظری و تجارب عملي برنامههای
استعدادیابي و جانشین پروری مدیران) .تهران :سازمان مدیریت صنعتي.

شهر تبریز ،پیک نور.109-100،)1(8،
احمدی ،پروین ،رضازاده شیراز ،فاطمه بیگم ،امامقلي زاده گنجي ،زهرا .)1392(.بررسي تأثیر

یادگیری مشارکتي بر پیشرفت انشانویسي دانش آموزان شهرستان ساوه .پژوهش های آموزش و
یادگیری(دانشور رفتار) .سال 21ودوره جدید .ش 5.وپاییز و زمستان .112-97 .

الیس ،سوزان؛ والن ،سوزان .)1379(.آشنایي با یادگیری از طریق همیاری ،ترجمه :طاهره َرستگار و
مجید ملکان ،تهران :نشر ني.
پورسلیم ،عباس ،زماني ،الهام ،منافي شرف آباد ،کاظم .)1393(.تأثیر یادگیری مشارکتي در تفکر

خالق دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایي شهرستان کوهدشت در درس علوم تجربي.دو
فصلنامه تفکر و کودک .سال پنجم ،شماره .1بهار و تابستان.19-1 .

جعفری ،نرگس( .)1387بازدارندههای خالقیت :فعالیتها و ویژگيهای معلم .فصلنامه اندیشههای

تأثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خالقیت دانش آموزان در درس...

استوار ،نگار .)1387(.اثربخشي یادگیری مشارکتي بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دوره ابتدایي

17

نوین تربیتي ،دوره  ،4شماره 1و. 192 -177 .2

خدادادنژاد ،علي .)1388(.تأثیر روش تدریس همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلي درس ریاضي برر
دانشآموزان پایه پنجم ابتدایي شهرستان گچساران ،فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتي ،سی
سال پنجم ،شماره اول.93-73 .
رحیمي مند ،مریم ،عباس پور ،عباس .)1394(.تأثیر شیوه های جدید آموزش برخالقیت و پیشرفت
تحصیلي دانشجویان  .فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انساني.142-119.)4(4.

تأث

یر
عوام
ل

رستگار ،طاهره .)1382(.ارزشیابي در خدمت آموزش .تهران :موسسه فرهنگي منادی تربیت.

فرد

رسولي ،رویا؛ زندوانیان،احمد؛ آروین ،فخرالسادات و دهقان ،ساناز .)1390(.مقایسه تأثیر روشهای

یو

یادگیری مشارکتي و سخنراني بر تفکر خالق و پیشرفت تحصیلي درس حرفه و فن دانشآموزان سازم
دختر سوم راهنمایي شهر یزد .اندیشههای نوین تربیتي ،دوره  ،8شماره .52-29 .4
انی
راهبر ،علي ،عصاره ،علیرضا ،احمدی ،غالمعلي ،صالح صدق پور ،بهرام .)1396( .تأثیر آموزش بر
روش تدریس بارش مغزی بر خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان پسر پایه هفتم در درس

خالق
یت
مدیرا
ن
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