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چکیده
پژوهش حاض ر با هدف ب رس ر تأثی روش تدريس بديعهپ دازي ب پ ورش خلّاقیّت
دانشآموزان پايه پنجم ابتداي انجام شررده اسررتر روش پژوهش ،نیمه آزمايشرر با
اسررتداده از ح پ پیشآزمون -پس آزمون و گ وه کنت ل بوده اسررتر از جامعهي آماري
دانشآموزان پايهي پنجم ابتداي رو ستاهاي منطقه اورامان ا ستان ک د ستان دو کالس
پايه پنجم به روش نمونه گی ي تصادف ساده ،به ت تیب شامل  51و  51ند دانشآموز
به عنوان نمونه انتخاب شررده اندر ابزار اندازه گی ي آزمون اسررتاندارد خلّاقیّت تورنس
تصرروي ي (ف م ب) بوده اسررتر تجزيه و تحلیل دادهها در دو سررط توصررید و نیز
ا ستنباح به کمک آزمون تحلیل کوواريانس انجام شده ا ستر يافتههاي پژوهش ن شان
داد؛ بین میزان خلّاقیّت دانشآموزان آموزش ديده با روش بديعه پ دازي و دانشآموزان
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با روش تدريس سنّت  ،تداوت معن دار وجود داردر روش تدريس بديعه پ دازي موجب
افزايش خلّاقیّت دانشآموزان گ وه آزمايش شررده اسررتر میزان تواناي ابتكار و بس ر
دانش آموزان آموزش د يده با روش بدي عه پ دازي به حور معن داري باالت از

دو فصلنامه علمی-پژوهشی
دانشگاه شاهد
سال بیست و دوم -دوره
جدید
شماره 6
بهار و تابستان 1394

دانشآموزان با روش سررنت اسررت ول تداوت بین میزان سرر یّال و انعطاف پذي ي
دانشآموزان دو گ وه معن دار نیستر

کلیدواژهها :روش تدريس بديعهپردازي  .خلّاقیّت .دانشآموزان پايهي پنجم.
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 .1دانشيار گروه علوم تربيتی دانشگاه بوعلی سينا همدان
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مقدمه
شهرونداني آگاه ،متفکّر و خلّاق براي مشارکت فعّال در

پرورش خالقيت وجود دارد .پژوهشهاي بسياري بر نقش

اداره امور جامعه است .از اين رو ،پرورش مهارتهاي

هوش ،دانش ،محيط اجتماعي ،نوع تفکر ،انگيزه،

تفکّر به عنوان يکي از اهداف بنيادي نظام آموزشي اعم از

ويژگيهاي شخصيتي ،آموزش و زمينهي فرهنگي در

مدارس و دانشگاهها تلقّي ميشود .انسان امروزي بيش از

پرورش خالقيت تاکيد کرده اند] .[2آمابيلي 4معتقداست

هر زمان ديگري با خيل عظيم دانش و تجارب بشري

که خالقيت پديده اي اجتماعي است و از نيازها،

مواجه است و هر روز نيز بر گستره و سيطرهي اين

مقتضيات جامعه و شرايط خانوادگي نشات ميگيرد].[5

اطّالعات افزوده ميشود .با وجود اين که دسترسي به

هرينگتون،5خالقيت را يک ويژگي شخصي ميداند و

اطّالعات از طريق منابع متعدّد به سهولت ميسّر شده است،

عواملي نظير انگيزش ،هيجان ،عواطف ،احساسات،

امّا انتخاب وگزينش آن به کاري بس دشوار مبدل شده و

تجربهها و يادگيريهاي شخصي وابسته است] .[6برخي

نيازمند مهارتهايي فکري و ذهني بااليي چون ابتکار و

ديگر ،آن را مرتبط با فرايندهاي عالي ذهني مانند تفکر،

نوآوري ،انديشه ورزي ،سيّالي و انعطاف پذيري است که

هوش ،تخيل وپردازش اطالعات وپديده اي چند وجهي

از مؤلّفههاي اساسي تفکّر خلّاق محسوب ميشوند.

و چند متغيري ميداند] .[7، 8

خلّاقيّت در لغتنامهي دهخدا ،معادل خلق کردن و به

به باور تورنس ،کودکان خالق به دنيا ميآيند؛ ولي

وجود آوردن و در فرهنگ آکسفورد به معني «آفريدن و

خالقيت بسياري از آنان در حدود ده سالگي افت پيدا

به وجود آوردن» آورده شده است .پينگچانگ 3به بيش

ميکند .بيتوجهي به آموزش و پرورش پويا و خالق،

از دويست تعريف از مفهوم خالقيت و شيوهي اندازهگيري

بويژه در سنين پيش دبستاني و دبستاني در محيطهاي

آن اشاره کرده است] .[3برخي مفهوم خالقيت را به عنوان

آموزش رسمي و غير رسمي به عنوان عوامل اساسي اين

يک ويژگي شخصي و برخي ديگر آن را به عنوان يک

کاهش محسوب ميشود] .[9آموزش و پرورش رسمي هم

فرايند تعريف کردهاند] .[2گيلفورد ،2خلّاقيّت را مجموعه-

به عنوان يک حق و هم به منزله يک نياز انساني مطرح

اي از تواناييها وخصيصههايي ميداند که موجب تفکّر

است ] .[2با اين وجود ،در مواقع بسياري به دليل ترغيب

خلّاق ميشود] .[1خلّاقيّت ،ترکيبي از قدرت ابتکار،

دنباله رويي و پرورش تفکر کليشهاي به جاي پرورش

انعطاف پذيري و حسّاسيت در برابر ايده هايي است که

تفکرات اصيل و خالق مورد انتقاد قرار گرفته است و

يادگيرنده را قادر مي سازد ،خارج از نتايج تفکّر نامعقول،

نقش نهادهاي آموزشي به خاطر کشتن خالقيت مورد

به نتايج متفاوت و مولّد بينديشد که حاصل آن ،رضايت

ترديد واقع شده است] .[31براين اساس ،تاکيد بيش ازحد

شخصي و احتماالً خوشنودي ديگران خواهد بود ].[4

بر مهارتهاي خواندن ،نوشتن ،حساب کردن و الزامات

تورنس 1خلّاقيّت را به عنوان نوعي مسأله گشايي مد نظر

برنامة درسي ملي ،منجر به اين تصور شده است که در

قرار دادهاست .وي تفکّر خلّاق را فرآيند حس کردن

صورتي که شيوههاي صحيح آموزش و يادگيري مورد

مسائل يا کاستيهاي موجود در اطّالعات ،فرضيه سازي

توجه قرار نگيرند ،دستيابي به جامعه اي خالق غير قابل

دربارهي حلّ مسائل و رفع کاستيها ،ارزيابي و آزمودن

دسترس ميشود] .[33دراين ميان ،برنامههاي درسي مساله

فرضيهها ،بازنگري و بازآزمايي آنها و سرانجام انتقال

محور ،روشهاي آموزش فعال و بويژه نقش مربيان و

1 . Ping Chang
2. Gulford
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5 . Herrington
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يکي از اهداف غايي نظام تعليم و تربيت آماده سازي

نظريههاي مختلفي در باره تبيين عوامل موثردر

] [ DOI: 10.22070/2.6.44

نتايج به ديگران ميداند].[4
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شناسايي ،پرورش و ارزيابي خالقيت نقشي بي بديل

ميتوان گفت ارزش تلقي شدن خالقيت ،مستلزم تغيير

است.

بنيادي در هدف ،محتوا و روشهاي نظام آموزشي است و

خلّاقيّت داراي مؤلّفههايي است که مهم ترين آنها

بايد مدارس به عنوان جايي براي ترغيب خالقيت در نظر

سيّالي 3يا رواني انديشه ،انعطافپذيري 2يا نرمش ،تازگي

گرفته شوند تا بتوان اين هدف را به روش بسيار کارآمد

نه فقط در ميان نخبگان ،بلکه در بين تودههاي دانش-

يا اصالت( 1ابتکار) و بسط 4يا گسترش انديشهها هستند.
در يک زمان معين به يک سؤال ميدهد ،اشاره ميکند.

پرورش است در روشهاي تدريس خود تجديدنظر کنند

انعطافپذيري يا نرمش در تفکّر؛ به تنوّع پاسخها و

و با بهرهگيري از روشهاي جديد تدريس در جهت

غيرقالبي بودن آنها اشاره ميکند] .[31، 32ابتکار يا

پرورش قوّهي خلّاقيّت دانشآموزان اقدام نمايند .بايد

اصالت ،بيشتر به خلق ايدهها و محصوالت غيرمتعارف از

آموزش ابتدايي به عنوان مرحله اي حساس در پرورش

منابع موجود اطالق ميشود .بسط يا گسترش به توليد

کودکان در نظر گرفته شود که آنها را براي زندگي آماده

جزئيات و تعيين تلويحات و کاربردها اشاره دارد ].[34

ميکند .بايستي اين دوره ابزارهاي الزم را براي يادگيري

تعليم و تربيت در دنياي امروز ،مفهومي متفاوت از

در اختيار آنها قرار دهد .زيرا ،در اين دوره است که

گذشته دارد .هرگز نميتوان با طرز تلقّي گذشته به

کودکان تجربه لذت بردن از کاوشگري ،حل مسئله،

دانشآموزان و تريبت آنان نگريست .شيوههاي سنّتي با

خالقيت در نوشتن ،هنر ،موسيقي را ميآموزند و اعتماد

ساختار انعطافناپذيرخود و تکيه بر انتقال معلومات و

به نفس خود را به عنوان يک يادگيرنده توسعه داده و از

محفوظات ،امکان هرگونه رشد فکري ،ابتکار و اکتشاف

لحاظ عاطفي و اجتماعي به بالندگي ميرسند].[31

را از يادگيرنده ميگيرد اين در حالي است که جامعه

نظامهاي آموزشي امروزي بايد نيروهايي را تربيت

امروز به کودکاني نياز دارد که با انگيزهاي سرشار و

کنند که در درك دنياي پيچيدهي موجود ،توانمند و

پشتکاري وصفناپذير به جهان اطراف خويش بنگرند

درمديريت آن خلّاق و مبتکر باشند .تربيت انسانهاي

وآن را خوب درك و تحليل کنند ] .[35قالبها و

متفکّر و خلّاق ،روش خاص خود را ميطلبد و قالبها و

چهارچوبهاي گذشته هرگز نميتوانند چنين بستر و

چهارچوبهاي گذشته هرگز نميتوانند چنين بستر و

موقعيتي را فراهم کند] .[36از اين رو ،ميتوان گنجاندن

پردازي»5

موقعيّتي را فراهم سازند] .[37الگوي «بديعه

پرورش خالقيت به عنوان يکي از اهداف اساسي برنامه-

يکي از رويکردهاي تدريس فعالي است که توسط ويليام

هاي درسي در بسياري از کشورهاي دنيا ،نشانه اي از

گوردون 6و دستيارانش به منظور پرورش نوآفريني و

درك اين ضرورت است .اودونل و ميک لتويت ،با بررسي

ارتقاي خلّاقيّت ،طراحي شده است .اين روش براي اين

جايگاه هنر و خالقيت در اسناد برنامههاي درسي 36

تدوين يافته است تا فرد را به دنيايي قدري غيرمنطقي

کشور توسعه يافته در امريکا ،اروپا و آسياي شرقي،

بکشاند يعني به او فرصت ابتکار دهد تا اشياء ،ابزار

دريافتند که در اغلب اين کشورها خالقيت در سطوح

خويشتن و رويکرد به مسائل را ،به راههاي جديد ببينيد با

مختلف آموزشي از سالهاي اوليه دوره ابتدايي در برنامه

اين روش ميتوان براي حلّ مسائل ،راه حل هاي تازه

درسي گنجانده شده است و در برخي ديگر نيز در سطح

تري را جستجو کرد].[35

4 . elaboration
5 .Synectics
6 .Gordon

1 . fluency
2 . flexibilty
3 . originality
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سيّالي به کميت انديشههاي فرد مثالً :تعداد پاسخهايي که

آموزان تحقق بخشيد] .[2بر معلّمان و مربيان آموزش و

] [ DOI: 10.22070/2.6.44

معلمان به عنوان ارکان اساسي نظام تربيتي بويژه در

آموزش عالي از جايگاه مهمي برخوردارند] .[31بنابراين،
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باشد .به باور وي ،قياسها و استعارهها براي توسعهي فکر

انتخاب شده ،هم سويي و هم دلي ايجاد ميکنند و خود

بسيار مفيد هستند و ميتوانند منجر به تفکّر خلّاق شوند.

را در دوران قياس شرح ميدهند و احساسات ،تمايالت

بديعه پردازي به يادگيرندگان کمک مي کند که نسبت به

وانگيزههاي خود را بيان ميدارند .احساس نزديکي با

يک مسأله ،ديدگاه جامع و جديدي کسب کنند .به

مفهوم مورد نظر در خلّاقيّت اثر زيادي دارد] .[39تأکيد

باورگوردون برخالف تصوّر رايج که فقط هنر را زمينه

قياس بر «درگيري همدالنه »1است .در قياس شخصي،

ساز خلّاقيّت مي دانند ،ساير دروس نير ميتوانند چنين

فردي که خويشتن را در فضاي ديگري قرار ميدهد بايد

زمينه اي را فراهم سازند] .[38در رويکرد بديعه پردازي،

از وجود خود خالي شود .هر چه فاصلهي مفهومي ،با تهي

ابتدا به دانشآموزان يک مفهومي ارائه مي شود و از آنها

ساختن خويشتن ،کمتر شود قياس طبيعيتر و نوآوري و

خواسته مي شود آن را با مفهوم ديگري مقايسه کنند .از

خلّاقيّت دانشآموزان بيشتر ميشود] .[35اساس قياس

آنها خواسته مي شود که شباهت هاي بين دو مفهوم را

شخصي بر مشغوليت همدلي است.

استخراج کنند .سپس آن مفهوم را با يک شخصيت و

تعارض فشرده به عنوان سومين شکل استعارهاي،

استعاره مقايسه کنند .در گام بعد بايد بتوانند تفاوت هاي

معموالً توصيفي دو کلمهاي از موضوع است .به طوري

بين دو مفهوم را کشف کنند.اين روش درزمان کوتاهي

که اين دو کلمه به نظر ضد يا نقيض هم باشند .مثالً

موجب گسترش انديشه مي شود و به دانشآموزان کمک

پرتکاپوي خسته و دوست دشمن] .[39اين قياس موجب

مي کند تا راه هاي جديد تفکّر درباره ي مسائل را کشف

فراهم شدن عميقترين و وسيعترين بينش ميشود .در

کنند و توسعه بخشند].[35

حقيقت بازتاب توانايي شاگرد در به هم پيوستن

مهمترين عنصر در اجراي روش بديعهپردازي استفاده

چهارچوب دو داوري ذهني در ارتباط با موجودي منفرد

از قياس است .در اين روش سه نوع قياس مستقيم،3

است .هر چه فاصلهي بين چهارچوبهاي ذهني داوري

شخصي 2و تعارض فشرده وجود دارد :در قياس مستقيم

بيش تر باشد ،انعطافپذيري ذهني نيز بيش تر خواهد شد.

از شاگردان خواسته ميشود تا تصوّرات و احساسات

در مثال موتور ماشين تعارضهاي فشردهاي مانند :پرتوان

خود را نسبت به موضوع بيان کنند .قياس مستقيم ،مقايسه

فرسوده و ايستايي متحرّك ،بيان ميشوند .در اين قسمت

ي ساده دو موجود يا دو مفهوم است .اين نوع قياس،

شاگردان ،قياسهاي خود را که در گامهاي پيش نوشتهاند

ممکن است به صورت همانندسازي با يک شخص ،گياه،

بررسي ميکنند و قياسهايي را که بيشتر با يکديگر تضاد

حيوان يا موجود بيجان صورت گيرد] .[36معلّم از

دارند انتخاب و بيان ميکنند .و معلّم از آنان ميخواهد تا

دانشآموزان ميخواهد که دو امر کامالً نامربوط را با يک

هيجانانگيزترين قياس را ،انتخاب نمايند .در اثر تداخل

ديگر مقايسه کند .و به تفاوتها و تشابههايي که دارند

کلمات متجانس ،روابط جديدي توليد و برحوزهي

توجّه کنند و از آن تفسير کوتاهي بنمايند .کارکرد آن به

اطّالعات جديد افزوده ميشود .در اين جريان ايدههاي

سادگي پسوپيش کردن شرايط يک موضوع ،يا موقعيت

جديد و نو به وجود ميآيند].[21
پژوهشگران زيادي تأثير روشهاي فعال تدريس نظير

واقعي داراي مسأله با موقعيتي ديگر است تا نظري جديد

بديعه پردازي ،اکتشافي ،حل مساله و پرسش و پاسخ را

از يک نظر يا مسألهاي ارائه شود].[39
در قياس شخصي معلّم دانشآموز را ترغيب ميکند

بر افزايش خلّاقيّت دانشآموزان مورد بررسي قرار داده و

1 . Directarology
2 . Personal Analogy

3 . Empathetic involvement
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اين رويکرد بر مبناي يادگيري خلّاق شکل گرفته است.

تا خود را به جاي چيزي بگذارد که هيچ ارتباطي با او

تأثیر روش تدریس بدیعهپردازی بر پرورش خلّاقیّت دانشآموزان پایة پنجم ابتدایی

است]28؛27؛26؛25؛24؛21؛22؛ .[ 23اين پژوهشها از

باالتري در آزمون خالقيت کسب کردند .نتايج پژوهش

روشهاي آموزش خلّاقيّت عديدهاي بهرهگرفته و آموزش

عامي وحقاني ،حاکي از آن است که خالقيت

خلّاقيّت را امکانپذير دانستهاند] .[29براي مثال ،تورنس

دانشآموزان پايه سوم که با روشهاي بديعهپردازي و

از  342پژوهش ياد ميکند که همگي بيانگر آنند که

بارشمغزي آموزش ديده بودند در مقايسه با روش سنتي

ميتوان به آموزش خلّاقيّت اهتمام ورزيد] .[11آناره،3

باالتر بود] .[14تاجري و تاجري در پژوهشي نشان دادند

فرير،2آمابلي 1و رانکو و آلبرت 4در پژوهشهاي خود

که روش تدريس بديعه پردازي نه فقط موجب افزايش

دريافته اند که خلّاقيّت در ترکيب عناصر اصلي خود يعني

خالقيت در زمينههاي سيالي ،انعطاف پذيري،ابتکار و

سيّالي  ،انعطاف پذيري و ابتکار تحت تأثير آموزش،

بسط را افزايش ميدهد ،بلکه برتفاوتهاي فردي

افزايش يافته و بويژه توانايي ابتکار از جهش محسوسي

دانشآموزان نيز در درس علوم اجتماعي افزوده

بر خوردار ميشود ] .[13منطقي ،با بررسي پديدهي

است] .[15برات دستجردي ،در پژوهشي با عنوان «بررسي

خلّاقيّت در کتابهاي درسي دبستان و ارائه الگويي براي

تأثير الگوي تدريس بديعهپردازي بر عملکرد تحصيلي و

آموزشخلّاق آنان با بکارگيري مجموعه در هم تنيدهاي از

پرورش خلّاقيّت دانشآموزان» گزارش داد کار بست

روشهاي آموزش خلّاق از جمله روش بديعهپردازي،

روش مذکور بر عملکرد تحصيلي و قوهي خلّاقيّت

تأثيرآموزش در پرورش خلّاقيّت دانشآموزان ابتدايي

دانشآموزان تأثيرگذار بوده و در اين رابطه دختران نسبت

مورد تاکيد قرار داد] .[12سعيدي ،استفاده از روش بديعه

به پسران ،برتري نشان دادهاند .نتايج پژوهش اوجينژاد،

پردازي» را موجب شکسته شدن قالب ذهني اوليه

نشان داد که تمام مولفههاي خلّاقيّت يعني سيّالي،

دانشآموزان و پويايي ،فعال و متنوع بودن آموزش

انعطافپذيري ،بسط و ابتکار از طريق روش بديعهپردازي

دانست] .[11نتايج پژوهش زارعي زوارکي و همکاران،

در دانشآموزان افزايش يافته است ] .[16قوشلي ،در

نشان داد که روش تدريس بديعه پردازي در مقايسه با

پژوهشي با عنوان «مقايسهي تأثير روش بديعهپردازي با

روشهاي سنتي در درس زبا انگليسي تاثير بيشتري

تدريس سنّتي بر خلّاقيّت نوشتاري دانشآموزان کالس

درپرورش خالقيت دانشآموزان دارد] .[21براساس يافته-

پنجم ابتدايي شهرستان گرگان» به اين نتيجه رسيد که

هاي درزي رامندي و همکارن ،تدريس درس تعليمات

استفاده از روش تدريس بديعهپردازي بر خلّاقيّت

اجتماعي با روش تدريس بديعه پردازي ،موجب افزايش

نوشتاري و خلّاقيّت عمومي دانشآموزان تأثير مثبت

پيشرفت تحصيلي و خالقيت دانشآموزان در اين درس

دارد].[17

شده و ميزان مولفههاي خالقيت( سيالي ،ابتکار،بسط و

براساس نظربه محدوديت زماني در پرورش خلّاقيّت،

انعطاف پذيري) افزايش يافته است] .[24نتايج پژوهش

دورهي ابتدايي يکي از مهم ترين سال هاي پرورش آن

کواليي نژاد و همکاران ،حاکي از آن است که روش

محسوب مي شود .از اين رو ،انجام پژوهش در سالهاي

تدريس اکتشافي هدايت شده درس رياضي برحيطههاي

پاياني اين دوره که بر اساس نتايج برخي پژوهشها،

مختلف خالقيت تاثير داشته و آن را افزايش داشته

کاهش خالقيت ،آغاز ميشود]  [9دليل انتخاب اين

است].[25سعيدي با مقايسه خالقيت و عوامل تشکيل

پژوهش در پايه پنجم ابتدايي است .بعالوه ،تالش

دهنده آن در دو گروه دانشآموزان داراي معلم خالق و

پژوهشگر براي يافتن پژوهشي درباره آموزش خالقيت و

غير خالق دريافت که دانشآموزاني که داراي معلمان

بررسي تاثير روشهاي تدريس بر پرورش آن در ميان

1 .Annare
2. Fryer

3 .Amabile
4 .Runco and Albert
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نموده

خالق بودند ،نسبت به ديگر گروه دانشآموزان ،ميانگين

پژوهشهای آموزش و یادگیری /دانشگاه شاهد /بهار و تابستان  /1394سال بیست و دوم /دوره جدید /شماره 6
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گفت اکثريت قريب به اتفاق پژوهشهاي انجام شده در

دانشآموزان کالس پنجم ابتدايي جامعه مورد مطالعه با

اين خصوص ،روي دانشآموزان شهري متمرکز شده

روش نمونهگيري تصادفي ساده يک کالس مختلط(واحد

نمونه) در مدرسه شهيد باهنر روستاي نوين با  38دانش-

است ،اجراي اين پژوهش در ميان دانشآموزان روستايي
ديگر از جنبههاي نوآورانه اين پژوهش است .سرانجام،

روستاي سلين با  35دانشآموز ( 8دختر و  7پسر) به

هدف عمده آموزش علوم تلفيق نظر و عمل است و از

عنوان نمونه پژوهش انتخاب وسپس به تصادف يک

مهمترين دستاوردهاي آن ،تربيت افرادي است که منطقي

کالس به عنوان گروه کنترل و کالس ديگر به عنوان گروه

فکرکنند و آگاهانه تصميم بگيرند[ .]18از اين رو ،هم

آزمايش مورد مطالعه قرارگرفتند.

روش تدريس بديعه پردازي و هم درس علوم تجربي به

ابزار جمع آوري اطالعات در پژوهش حاضر شامل

باور برخي پژوهشگران به گونه اي هستند که بيش از ساير

آزمون تصويري خلّاقيّت نمونه ب تورنس بود .آزمون

دروس و روشهاي تدريس با پرورش مهارتهاي تفکر

خلّاقيّت تصويري فرم ب ،يکي از مجموعه آزمونهاي

خالق ارتباط دارند] .[19براين اساس ،مسأله اصلي

تفکّر خلّاق است که در سال  3974توسط شرکت

پژوهش حاضر اين است که آموزش درس علوم تجربي

انتشاراتي پرسنل منتشر شد] .[41اين آزمون شامل سه

با روش بديعهپردازي چه تأثيري بر پرورش خلّاقيّت و

فعّاليّت به شرح رير است و ميزان وقت هر فعّاليّت 31

مؤلّفههاي تشکيل دهندهي خلّاقيّت در دانشآموزان کالس

دقيقه است که مجموعاً  11دقيقه به طول ميانجامد.
فعّاليّت اول ،تصويرسازي است .اين فعاليت يک عمل

پنجم ابتدايي دارد؟

ابتکاري است .فرد الزم است در اين فعّاليّت دربارهي
تصويري که به شکل يک تکّه کاغذ رنگي ارائه شده فکر

فرضیههای پژوهش

 .3بين ميزان خلّاقيّت دانشآموزان آموزش ديده با روش-

کند .اين تکّه کاغذ رنگي قابل کندن است .فرد بايد آن را

هاي بديعهپردازي و سنّتي ،تفاوت وجود دارد.

جدا کند و در صفحهي بعد جايي که خود ميخواهد،

 .2بين ميزان سياليکالمي دانشآموزان آموزش ديده با

بچسباند و خطوطي را با مداد يا مداد رنگي به آن اضافه

روشهاي بديعهپردازي و سنّتي ،تفاوت وجود دارد.

و سعي کند در مورد عکسي فکر کند ،که به ذهن هيچ

 .1بين ميزان انعطافپذيري دانشآموزان آموزشديده با

کس نرسيده باشد .وقتي عکس را کامل کرد در مورد نام

روشهاي بديعهپردازي و سنّتي ،تفاوت وجود دارد.

يا عنوان آن نيز فکر کند و آن را در جاي پيشبيني شده

 .4بينميزان ابتکار(اصالت) دانشآموزان آموزشديده با

بنويسد .پس از گذشت  31دقيقه فعّاليّت فرد بايد متوقّف

روشهاي بديعهپردازي و سنّتي ،تفاوت وجود دارد.

شود .در اين فعّاليّت توليد بر مبناي ابتکار و بسط ارزيابي

 .5بين ميزان توانايي بسط دانشآموزان آموزش ديده با

ميشود.فعاليت دوم تصوير ناقص نام دارد.اين فعّاليّت

روشهاي بديعهپردازي و سنّتي ،تفاوت وجود دارد.

شامل  31تصوير ناقص است که در محدودي  31دقيقه
اي توسط فرد کامل ميشود .بعد از اجراي فعّاليّت  3از

روش پژوهش

دانشآموزان خواسته ميشود تا با اضافه کردن خطوطي

روش پژوهش حاضر ،نيمه آزمايشي با طرح پيش

تصاوير را کامل کنند .الزم است توصيه شود تا

آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل است .جامعهي آماري

دانشآموزان به تصاوير و اشيايي فکر کنند که به فکر

شامل کليّهي دانشآموزان دختر و پسر پايه پنجم ابتدايي

کسي نرسيده باشد .بعد عنواني جالب براي تصوير بسازند

روستاهاي بخش اورامان شهرستان سروآباد که تعداد آنها

و در جاي پيشبيني شده ،بنويسند .توليدات در اين
23
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و در يکي از محرومترين بخشهاي استان کردستان ،يکي

آموز( 8دختر و 31پسر) و يک کالس در مدرسه شهداي
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دانشآموزان روستايي ،نتيجه اي در پي نداشت و ميتوان

 378نفر در  34کالس درس ميباشد .ابتدا از بين

تأثیر روش تدریس بدیعهپردازی بر پرورش خلّاقیّت دانشآموزان پایة پنجم ابتدایی

محرّك شامل  16دايره است که اندازهي آنها مثل هم

آزمون در شرايط يکساني در دو کالس اجرا شد .سپس

است .دانشآموزان بايد با استفاده از دايرهها ،اشياء يا

شيوهي تدريس به روش بديعهپردازي در يک دورهي

عکسهايي بسازند به طوري که دايرهها بخش اصلي هر

آموزش  4جلسهاي( 91دقيقه) هر هفته يک جلسه ،به معلّم

آن چه را که ميسازند ،تشکيل ميدهد .با مداد يا مداد

گروه آزمايش ،آموزش داده شد .معلّم گروه آزمايش با

رنگي به دايرهها خطوطي اضافه کنند و ميتوانند در

استفاده از روش تدريس بديعهپردازي و طرح درس

درون ،بيرون و يا هم در درون و هم بيرون دايرهها

تدوين شده براي درس علوم در طي  4ماه از ديماه شروع

و تا آخر ارديبهشت ادامه يافت ،اقدام به تدريس بخش-

نشانههايي قرار دهند و سعي کنند در مورد چيزهايي فکر
کنند که به فکر شخص ديگري نرسيده باشد .در مورد

هاي  6تا 33از کتاب علوم تجربي نمود .در فصلهاي

عنوان يا نام تصوير هم فکر کنند و در جاي پيشبيني

ششم تا يازدهم مباحث خاك زتدگي بخش ،زمين ناآرام،

شده ،آن را بنويسند .بعد از پايان يافتن 31دقيقه کار

جانداران ساده ،مبارزه پنهان ،دستگاههاي عصبي و

متوقّف ميشود و برگهها جمع ميگردند .توليدات در اين

اندامهاي حسي و سرانجام انسان و محيط زيست مطابق

فعّاليّت بر مبناي انعطافپذيري ،ابتکار ،بسط دادن و سيّالي

الگوي بديعه پردازي تدريس شد .معلّم گروه کنترل با

براي هر تصوير کامل شده ،ارزيابي ميشود].[43

روش معمول خود به تدريس مشغول بود .پس از سپري

اين آزمون ،جزء آزمونهاي عملکردي است که تعداد

شدن مدّت مذکور مجدداً آزمون خلّاقيّت در هر دو کالس

تکاليف باز پاسخ را در اختيارآزمودني قرار ميدهد و از

به اجرا در آمد .در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل

او ميخواهد تاجايي که ميتواندتصاوير استثنايي ترسيم

دادههاي جمعآوري شده از آمار توصيفي نظير فراواني،

کند و عناوين جالب و بديع براي آنها انتخاب کند]. [42

ميانگين ،انحراف معيار ،نمودار و درصد استفاده شده

براين اساس ،حداکثر نمره هر فرد در کل آزمون و هرکدام

است .براي آزمون فرضيههاي اين پژوهش از تحليل

از مولفههاي آن بستگي به تعداد پاسخ ها ،کيفيت ،معني

کوواريانس ( )ANCOVAاستفاده شد .کوواريانس روش

داري و بديع بودن آن دارد و نمرهگذاري آن براساس

آماري است که اجازه مي دهد اثر يک متغير مستقل بر

دستورالعمل خاص انجام ميشود .روايي آزمون در

متغير وابسته مورد بررسي قرار گيرد ،در حالي که اثر متغير

پژوهشهاي مختلف قبلي از جمله مطالعات

ديگري را حذف يا ازبين ببرد] .[46

تورنس][41

مورد تأييد قرار گرفته است .فرم ب تصويري آزمون
خالقيت تورنس در حوزة خالقيت به عنوان آزمون مرجع

یافتهها

شناخته شده است ]44؛ .[13پژوهشهاي انجام شده در

در جدول  3ميانگين خالقيت و مولفههاي تشکيل

خصوص روايي آزمون ،مبين ضريب اعتبار پيشبيني1/61

دهنده آن در گروههاي کنترل و آزمايش در پس آزمون

است ] . [45ضريب پايايي آزمون نيز در مطالعات ،اهرت،

نشان داده شده است .نتايج حاکي از آن است که ميانگين

مقدار ،1/88گورالسکي مقدار 1/81و مک لر در سه بار

گروه آزمايش در پسآزمون خالقيت و مولفههاي آن

اجراي فرم ب با يک فاصله زماني 21هفتهاي مقدار ،1/82

شامل سيالي ،انعطافپذيري ،ابتکار و بسط در مقايسه با

 1/189و  1/86و ضريب پايايي اين آزمون روي دانش

ميانگين گروه کنترل باالتر است .مقدار اندازه اثر براي

آموزان ايراني توسط پيرخائفي مقدار 1/81گزارششده

خالقيت

گالس3

است].[43

(– M2 /
1 . Glass's delta

23

براساس

دلتاي

) برابر  3/52است و نشان

] [ DOI: 10.22070/2.6.44

براي هر تصوير ارزيابي ميگردد .در فعاليت سوم موّاد

پيشآزمون به تعداد دانشآموزان نمونهي آماري تکثير و
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فعّاليّت بر مبناي سيّالي ،انعطافپذيري ،ابتکار و بسط دادن

روش اجراي پژوهش :با هماهنگي مسئولين ذيربط،
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ميدهد که بيش از  91درصد دانشآموزان گروه آزمايش
باالتر از گروه کنترل در خالقيت هستند .اين مقدار براي

خطي بين متغيرها است .رابطه خطي بين متغير وابسته در

مولفههاي سيالي ،انعطاف پذيري ،ابتکار و بسط براساس

گروههاي کنترل و آزمايش در پس آزمون نشان دهنده

دلتاي گالس به ترتيب برابر  1/59؛ 1/59؛  1/99و 1/79

وجود رابطه هم خطي است .براي اطمينان بيشتر شرط

ميباشد و نشان دهنده آن است که به ترتيب ، 74 ، 74

همگني رگرسيون متغيرهاي کمکي و وابسته نيز بررسي

 78و  77درصد دانشآموزان گروه آزمايش که با روش

شد .دادههاي جدول 1حاکي از همگني رگرسيون دو

بديعهپردازي آموزش ديده اند در مولفههاي چهارگانه

متغيرکمکي و وابسته ميباشد ،بر اساس داده هاي سطر

خالقيت نمراتي باالتري در مقايسه با گروه کنترل کسب

سوم اين جدول چون مقدار ( P=1/257و ) F = 3/11است.

کردهاند.

بنابراين ،فرض همگني شيب رگرسيون دو متغير برقرار

فرضیه اول :بين ميزان خلّاقيّت دانشآموزان

است و شرايط استفاده از تحليل کوواريانس وجود دارد.

آموزشديده با روشهاي بديعهپردازي وسنّتي ،تفاوت

با اين وجود ساير اطالعات نشان داد که پس از تعديل

وجود دارد.

نمرات پيشآزمون ،اثر معنيداري عامل بين آزمودنيهاي

اجراي آزمون تحليل کواريانس مستلزم وجود رابطه

در گروه معني دار نيست]، p <1/164 partial  2= 1/711

خطي بين متغيرها است .رابطه خطي بين متغير وابسته در

3( = 1/164و  .[ F) 11بنابر اين با  95درصد اطمينان مي

گروههاي کنترل و آزمايش در پس آزمون خالقيت نشان

توان گفت بين ميزان سيالي دانشآموزاني که در درس

دهنده وجود رابطه هم خطي است .يکي ديگر از شروط

علوم تجربي با روش بديعه پردازي آموزش ديده اند با

اصلي استفاده از تحليل کواريانس ،همگني رگرسيون

دانشآموزاني که با روش سنتي آموزش ديده اند ،تفاوت

متغيرهاي کمکي و وابسته است .دادههاي جدول 2حاکي

معنيداري وجود ندارد .

از همگني رگرسيون دو متغيرکمکي و وابسته ميباشد ،بر

فرضیه سوم :بين ميزان انعطافپذيري دانشآموزان

اساس داده هاي سطر سوم جدول 2چون مقدار (P=1/416

آموزش ديده با روشهاي بديعهپردازي و سنّتي ،تفاوت

) است .بنابراين ،فرض همگني شيب

وجود دارد .استفاده از آزمون تحليل کواريانس مستلزم

رگرسيون دو متغير برقرار است و شرايط استفاده از تحليل

وجود رابطه خطي بين متغيرها است .رابطه خطي بين

کوواريانس وجود دارد .اطالعات جدول  2حاکي از آن

متغير گروه هاي کنترل و آزمايش در پس آزمون انعطاف

است پس از تعديل نمرات پيش آزمون ،اثر معني داري

پذيري حاکي از وجود رابطه خطي بين متغيرها است.

و1/731

= F

عامل بين آزمودنيهاي گروه وجود دارد ] 2= 1/179

براي اطمينان بيشتر شرط همگني رگرسيون متغيرهاي

3( = 38/12 ،<p1/1115 partialو  .[ F) 11بنابراين با 95

کمکي و وابسته نيز بررسي شد .دادههاي جدول 4حاکي

درصد اطمينان مي توان گفت بين ميزان خالقيت

از همگني رگرسيون بين متغير کمکي و وابسته ميباشد،

دانشآموزاني که در درس علوم تجربي با روش بديعه

بر اساس داده هاي سطر سوم اين جدول چون مقدار

پردازي آموزش ديده اند با دانشآموزاني که با روش

( P=1/562و) F = /139است.

سنتي آموزش ديده اند ،تفاوت معني داري وجود دارد و
دانشآموزان آموزش ديده با روش تدريس بديعه پردازي
خالقيت بيشتري از خود نشان داده اند.
فرضیه دوم :بين ميزان سيالي دانشآموزان
آموزشديده با روشهاي بديعهپردازي وسنّتي ،تفاوت
23
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که با روش بديعه پردازي آموزش ديده اند داراي نمراتي

اجراي آزمون تحليل کواريانس مستلزم وجود رابطه

] [ DOI: 10.22070/2.6.44

وجود دارد.

تأثیر روش تدریس بدیعهپردازی بر پرورش خلّاقیّت دانشآموزان پایة پنجم ابتدایی

خالقیت

کنترل

38

آزمایش

35

374/47

کنترل

38

21/88

38/72

آزمایش

35

24/66

21/41

5/37

کنترل

38

36/81

35/77

6/18

آزمایش

35

21/11

39/4

4/31

کنترل

38

45/44

42/94

35/61

آزمایش

35

18/51

58/46

32/41

کنترل

38

79/11

81/15

14/16

آزمایش

35

81/91

331/51

23/13

انعطاف پذیری

ابتکار

بسط

تعداد

میانگین

میانگین

آزمودنی

پیشآزمون

پسآزمون

363/94

361/51

11/75

233/81

11/43
7/83

3/52
1/59
1/59
1/99
1/79

جدول  .2آزمون همگني رگرسيون تأثير متغير کمکي در متغير وابسته و عامل بين آزمودني گروه در پس آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

مجذور
میانگین

F

معنی داری

ضریب ایتا

پیش آزمون

2312/11

3

2312/11

2/32

1/356

1/166

گ وه

38415/97

3

38415/97

38/12

1/111

1/179

723/14

3

723/14

1/731

1/416

خطا

11381/56

11

3116/12

مجموع

3368886

11

تعامل گ وه و متغی وابسته

جدول  .1آزمون همگني رگرسيون تأثير متغير کمکي در متغير وابسته و عامل بين آزمودني گروه در پس آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

مجذور میانگین

F

معنی داری

ضریب ایتا

پیش آزمون

2/155

3

2/155

1/144

1/816

1/113

374/212

3

374/212

1/711

1/164

1/331

62/33

3

62/33

3/11

1/257

-

3433/356

11

47/119

35916

11

گروه
تعامل گروه و متغیر وابسته
خطا
مجموع

بنابراين ،فرض همگني شيب رگرسيون دو متغير برقرار

بنابراين با  95درصد اطمينان ميتوان گفت بين ميزان

است و شرايط استفاده از تحليل کوواريانس وجود دارد.

انعطافپذيري دانشآموزاني که در درس علوم تجربي با

با اين وجود ساير اطالعات جدول نشان داد که پس از

روش بديعهپردازي آموزش ديدهاند با دانشآموزاني که با

تعديل نمرات پيش آزمون ،اثر معنيداري عامل بين

روش سنتي آموزش ديدهاند ،تفاوت معنيداري

آزمودنيهاي

] 2= 1/196

در

گروه

p <1/18 partial

معنيدار

وجودندارد.

نيست

3( = 1/39 ،و .[ F) 11

23
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متغیرها

گروه

سیالی

انحراف استاندارد

اندازه اثرEs

] [ DOI: 10.22070/2.6.44

جدول  .3ميانگين خالقيت و مولفههاي آن در پيش آزمون و پس آزمون
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منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

مجذور میانگین

F

معنی داری

ضریب ایتا

پیش آزمون

1/198

3

1/198

1/134

1/917

1/111

گروه

93/96

3

93/96

1/39

1/18

1/196

تعامل گروه و متغیر وابسته

1/593

3

1/593

1/139

1/892

خطا

864/13

11

28/83

مجموع

31993

11

ديده با روشهاي بديعهپردازي و سنّتي ،تفاوت وجود

آموزش ديده با روشهاي بديعهپردازي و سنّتي ،تفاوت

دارد.

وجود دارد.

انجام آزمون تحليل کواريانس مستلزم وجود رابطه

انجام آزمون تحليل کواريانس مستلزم وجود رابطه

خطي بين متغيرها است .دادهها حاکي از وجود رابطه

خطي بين متغيرها است .اطالعات حاکي از وجود رابطه

خطي بين متغيرها در گروههاي کنترل و آزمايش در پس

خطي بين متغير وابسته در گروه هاي کنترل و آزمايش در

آزمون است .دادههاي جدول 5حاکي از همگني رگرسيون

پس آزمون بسط است .دادههاي جدول 6حاکي از همگني

دو متغيرکمکي و وابسته ميباشد ،بر اساس داده هاي سطر

رگرسيون دو متغيرکمکي و وابسته ميباشد ،بر اساس داده

)

هاي سطر سوم اين جدول،چون مقدار( P=1/691و1/362

است .بنابراين ،فرض همگني شيب رگرسيون دو متغير

=F

) است .بنابراين ،فرض همگني شيب رگرسيون دو

برقرار است و شرايط استفاده از تحليل کوواريانس وجود

متغير برقرار است و شرايط استفاده از تحليل کوواريانس

دارد .اطالعات جدول  5حاکي از آن است پس از تعديل

وجود دارد .اطالعات جدول6حاکي از آن است پس از

نمرات پيش آزمون ،اثر معني داري عامل بين آزمودنيهاي

تعديل نمرات پيش آزمون ،اثرمعنيداري عامل بين

سوم اين جدول،چون مقدار

(P=1/919

و1/16

= F

آزمودنيهاي گروه وجود دارد] 2= 1/347

گروه وجود دارد

]3 ( =8/81 ، p <1/116 partial  2= 1/228و 11

partial

)F

3( =5/31 ،<p1/113و .[ F) 11بنابر اين با  95درصد

[ .بنابر اين با  95درصد اطمينان مي توان گفت بين ميزان

اطمينان مي توان گفت بين ميزان بسط دانشآموزاني که

ابتکار دانشآموزاني که در درس علوم تجربي با روش

در درس علوم تجربي با روش بديعهپردازي آموزش ديده

بديعهپردازي آموزش ديده اند با دانشآموزاني که با روش

اند با دانشآموزاني که با روش سنتي آموزش ديده اند،

سنتي آموزش ديده اند ،تفاوت معني داري وجود دارد و

تفاوت معناداري وجود دارد و دانشآموزان آموزش ديده

دانشآموزان آموزش ديده با روش تدريس بديعهپردازي

با روش تدريس بديعهپردازي از توانايي بسط بيشتري

ابتکار بيشتري از خود نشان داده اند

برخوردار هستند.

جدول  .5آزمون همگني رگرسيون تأثير متغير کمکي در متغير وابسته و عامل بين آزمودني گروه در پس آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

مجذور میانگین

F

معنی داری

ضریب ایتا

پیش آزمون

9/185

3

9/185

1/141

1/616

1/113

3853/97

3

3853/97

8/81

1/116

1/228

3/294

3

3/294

1/116

1/919

6287/59

11

219/58

91768

11

گروه
تعامل گروه و متغیر وابسته
خطا
مجموع

34
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فرضیه چهارم :بين ميزان ابتکار دانشآموزان آموزش

فرضیه پنجم :بين ميزان توانايي بسط دانشآموزان

] [ DOI: 10.22070/2.6.44

جدول  .4آزمون همگني رگرسيون تأثير متغير کمکي در متغير وابسته و عامل بين آزمودني گروه در پس آزمون

تأثیر روش تدریس بدیعهپردازی بر پرورش خلّاقیّت دانشآموزان پایة پنجم ابتدایی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

مجذور میانگین

F

معنی داری

ضریب ایتا

پیش آزمون

5376/21

3

5376/21

7/16

1/133

1/397

گروه

1615/85

3

1615/85

5/31

1/113

1/347

تعامل گروه و متغیر وابسته

337/25

3

337/25

1/362

1/691

1/116

23184/44

11

712/835

111691

11

خطا
مجموع

بحث و نتیجهگیری
يافتههاي اين پژوهش نشان داد دانشآموزاني که با

بسط دانشآموزاني که با روش بديعهپردازي آموزش

روش تدريس بديعه پردازي آموزش ديده اند در مقايسه

ديدهاند در مقايسه با دانشآموزاني که با روش سنّتي

با دانشآموزاني که با روش سنتي آموزش ديده اند،

آموزش ديده اند ،تفاوت وجود دارد و روش بديعهپردازي
موجب افزايش ابتکار و بسط دانشآموزان گروه آزمايش

خالقيت بيشتري از خود نشان داده اند .به عبارت ديگر،
تدريس با روش بديعهپردازي موجب افزايش ميزان

شده است .ابتکار يا اصالت اشاره به خلق ايدهها و

خلّاقيّت دانشآموزان کالس پنجم شدهاست .اين يافته با

محصوالت غير متعارف از منابع موجود دارد و منظور از

نتايج پژوهشهاي مختلفي که تاثير روشهاي مختلف

بسط گسترش و توليد جزئيات و تعيين تلويحات و

آموزشي بويژه روش بديعه پردازي را بر پرورش خالقيت

کاربردها است .همچنان که اشاره شد استفاده از قياس

بررسي کردهاند و يا بر آموزش پذير بودن آن تاکيد کرده

بويژه قياس شخصي و مستقيم و استعاره تعارض فشرده،

[

بنيان روش بديعه پردازي را تشکيل ميدهد .در قياس

همسويي دارد .در تبيين تاثير روش بديعهپردازي بر

مستقيم دانشآموزان تصوّرات و احساسات خود را نسبت

افزايش خالقيت دانشآموزان ميتوان گفت از آنجا که

به يک مفهوم بيان کرده و به صورت همانندسازي با يک

اين الگوي تدريس با هدف ايجاد نوآوري تدوين شده

شخص ،گياه ،حيوان يا موجود بيجان دو امر کامالً

است؛ داري ويژگيهايي است که مستقيم و غيرمستقيم

نامربوط را با يک ديگر مقايسه ميکنند و با مقايسه

نحوه انديشيدن و تفکر استعاري را آموزش ميدهد،

شباهتها و تفاوتهاي مفاهيم مختلف با همديگر به توليد

يادگيرندگان را براي استفاده از انواع قياس مستقيم،

ايدهها و گسترش جزئيات و تلويحات ميپردازند .در

شخصي و فشرده (متضاد) برميانگيزد و از آنان ميخواهد

قياس شخصي دانشآموز خود را به جاي چيزهايي

تا تصوّرات و احساسات خود را نسبت به موضوع بيان

ميگذارد که هيچ ارتباطي با او ندارد و بين خود و مفهوم

کرده و به مقايسه ،همانندسازي ،درگيري همدالنه با

انتخاب شده ،هم سويي و هم دلي ايجاد ميکنند و با بيان

پديدهها آشنا و نآشنا دست بزنند ،قياسهايي متضاد ارانه

احساسات ،تمايالت وانگيزههاي خود بر «درگيري

دهند و هيجانانگيزترين قياس را انتخاب و ايدهها و افکار

همدالنه» تاکيد ميشود .تعارض فشرده به عنوان سومين

نو و غير معمول بيافريند .از جمله فعاليتهايي است که

شکل استعارهاي،موجب فراهم شدن عميقترين و

همگي در راستاي تقويت مهارتهاي تفکر خالق و

وسيعترين بينش ميشود .با نگاهي دقيق به مفهوم دو
عنصر ابتکار و بسط ميتوان دريافت اين عمليات ذهني

اند ] 16 ،25 ،24 ،27 ،31 ،23 ،49،12 -47و 17

نوآفريني قرار دارد .بعالوه ،پرسشهاي تفکر برانگيز،
ارزش قائل شدن براي انديشههاي غيرمعمول و بديع،

به طور غيرمستقيم همان فعاليتهايي است که مبناي تفکر

ايجاد فضاي آکنده از هيجان ،چالش و محرك تفکر از

خالق و مهارت خالقيت محسوب ميشود .اين يافته با

سوي مربي در خالل روش بديعهپردازي ،ميتواند در

نتايج پژوهشهاي که دريافته اند تدريس با روش

کارآمدي اين شيوه تفکر موثرباشد.

بديعهپردازي موجب جهش محسوس عنصر ابتکار و بسط
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اوليه ذهني ميشود؛ منطقي][16؛ برات دستجردي]،[18

ابعاد آن در اين پژوهش انکارناپذير است .براين اساس،

اوجي نژاد][48و قوشلي][41که همگي بر تاثير روش

پيشنهاد ميشود ،دست اندرکاران طراحي برنامههاي

بديعه پردازي بر پرورش خالقيت و عناصر آن صحه

درسي ،مراکز تربيتمعلّم و آموزشهاي بدو و ضمن

گذاشته اند و نيز يافتههاي قليپور ][49که به نقش درس

خدمت ،گروههاي آموزشي نسبت به آموزش روشهاي

علوم در پرورش خالقيت اشاره کرده است ،همخواني

فعال تدريس و از جمله روش بديعه پردازي به معلّمان،

دارد.

بويژه مدرّسان مراکز تربيت معلّم ،اهتمام بيشتري بورزند.

يافتههاي اين پژوهش ،همچنين نشان داد که با وجود

با عنايت به يافتههاي تحقيق الزم است مؤلّفين کتب

تاثير روش بديعهپردازي بر خالقيت به طور کلي و دو

درسي در انتخاب موضوعاتي متناسب با روش مذکور

عنصر ابتکار و بسط ،تفاوت بين دانشآموزان دو گروه

اقدام کنند و موضوعات موجود در کتب درسي را مورد

آزمايش و کنترل در دو عنصر سيالي و انعطافپذيري
معنيدار نيست و اين روش نتوانسته است مهارتهاي

تجديدنظر قرار دهند .بعالوه ،درحين اجراي روش مذکور
مشاهده شد که الگوي بديعه پردازي موجب بروز شور و

سيالي و انعطاف پذيري را در دانشآموزان گروه آزمايش

شعف و شوق يادگيري در دانشآموزان مي شود .لذا

به طور معني داري افزايش دهد .سيالي توانايي توليد

پيشنهاد ميشود ،اين الگو براي ارتقاء عالقه مندي

افکار و ايدههاي متعدد است و موجب ميشود تا فرد

دانشآموزان در بيشتر دروس به کار گرفته شود.

بتواند افکار و ايدههاي متعدد و فراوان توليد کند .انعطاف
پذيري به معناي تنوع پذيري و گوناگوني ذهن است .اين
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(پودماني) و روش تدريس سنّتي(توصيفي) در درس
علوم بر خلّاقيّت و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان دختر

کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
.19

جعفري

هرندي،

ر.

ميرشاه

پايه پنجم ابتدايي شهرستان اقليد در سال تحصيلي -86

س.ا.

 ،85کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران

لياقتدار،م.ج .)3192(.بررسي ديدگاه صاحبنظران و
معلمان در خصوص برنامه درسي علوم ايران به منظور

 .48اوجينژاد ،ا .)3181( .بررسي تأثير الگوي تدريس

پيشنهاد الگوي مناسب برنامه درسي آموزش علوم.

بديعهپردازي بر پرورش خلّاقيّت دانشآموزان در درس

دوفصلنامه پژوهشهاي آموزش و يادگيري( دانشور

انشاي مدارس راهنمايي شهرستان شيراز .پايان نامه

رفتار) .سال بيستم .شماره  1صص.311-79.

کارشناسي ارشد .دانشگاه شهيد بهشتي.

 .41کردي ،ع ،)3183(.خلّاقيّت در کالس درس ،ماهنامه
آموزشي رشد آموزش ابتدايي ،سال دوم ،شماره ،1

 .49قليپور ،ع ،)3184( .نقش فعّاليّتهاي آزمايشگاهي
درس علوم در پرورش خلّاقيّت دانشآموزان ،ماه نامهي

شماره مسلسل  ،33آذرماه ،صص.13-12

آموزش رشد ابتدايي ،سال دوم ،شماره  ،1شماره

مسلسل  ،35آذرماه،ص.38

 .43پيرخائفي ،م.)3171( .بررسي رابطه هوش و خالقيت
بين دانشآموزان پسر مقطع دوم نظري دبيرستانهاي
تهران ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه
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جفرافيا ،دوره بيستم ،شماره  ،4تابستان،صص48-55

مادران بر افزايش خالقيت کودکان پيش دبستاني.

جعفري،

] [ DOI: 10.22070/2.6.44

طباطبايي.

