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   چکیده
پ دازي ب  پ ورش خلّاقیّت تأثی  روش تدريس بديعه با هدف ب رسرر حاضرر  پژوهش 
با    پژوهش، نیمه آزمايشرر    ده اسررتر روش انجام شرر  ابتداي   پنجم پايه  آموزان دانش

  آماري يجامعهاز  ره اسررتبودگ وه کنت ل  وپس آزمون  -آزموناسررتداده از ح پ پیش
ستاهاي منطقه پنجم ابتداي   يآموزان پايهدانش ستان   اورامان  رو ستان ک د دو کالس  ا

 آموزدانشند   51و  51 شامل به ت تیب تصادف  ساده،   روش نمونه گی ي به پايه پنجم 
 ن اسررتاندارد خلّاقیّت تورنسآزمو ر ابزار اندازه گی يه اندشرردعنوان نمونه انتخاب به 

نیز  وتوصررید  در دو سررط  ها دادهتجزيه و تحلیل ر اسررتبوده ( م ب)ف تصرروي ي 
نشان  هاي پژوهش يافته رانجام شده است  تحلیل کوواريانس آزمون استنباح  به کمک  

ان آموزدانش وبا روش بديعه پ دازي  ديده آموزش ناآموزدانشبین میزان خلّاقیّت  ؛داد
بديعه پ دازي موجب  تدريسروش  ردار وجود دارد، تداوت معن سنّت  تدريس با روش 

و بسرر    ابتكار تواناي  میزان ان گ وه آزمايش شررده اسررترآموزدانشافزايش خلّاقیّت 
يده    آموزان  دانش  عه      آموزش د بدي باالت  از     يردابه حور معن        پ دازي با روش 
 و انعطاف پذي ي   بین میزان سرریّال  ول  تداوت   اسررتروش سررنت   با  انآموزدانش
 دو گ وه معن  دار نیستر آموزاندانش
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 مقدمه 
 زيسا دهآما تربيت و تعليمنظام  غايي اهداف از يکي

 رد فعّال مشارکت براي خلّاق و متفکّر آگاه، شهرونداني
 هايمهارت پرورش ،از اين رو. است جامعه اداره امور

 از عما آموزشي نظام بنيادي اهداف از يکي عنوان به تفکّر
 زا بيش امروزي انسان .شودمي تلقّيها دانشگاه و مدارس

 شريب تجارب و دانش عظيم خيل با ديگري زمان هر
 اين يهسيطر و گستره بر نيز روز هر و است مواجه

 به دسترسي با وجود اين که .شودمي افزوده اطّالعات
 ،تشده اس رميسّ سهولت به متعدّد منابع طريق از اطّالعات

 و هشد مبدل دشوارآن به کاري بس  وگزينش انتخاب امّا
 و ابتکار چون بااليي ذهني و فکري هاييمهارت نيازمند

 هک است پذيري انعطاف و سيّالي ورزي، شهاندي آوري،نو
 . شوندمي محسوب خلّاق تفکّر اساسي هايمؤلّفه از

 به و کردن خلق معادل دهخدا، ينامهلغت در خلّاقيّت
 و آفريدن»به معني  آکسفورد فرهنگ درو آوردن  وجود

به بيش  3نگچاآورده شده است. پينگ «آوردن وجود به
يري گي اندازهاز مفهوم خالقيت و شيوه از دويست تعريف

. برخي مفهوم خالقيت را به عنوان ]3[آن اشاره کرده است
يک ويژگي شخصي و برخي ديگر آن را به عنوان يک 

-مجموعه را خلّاقيّت ،2گيلفورد. ]2[اندفرايند تعريف کرده

 تفکّر موجب که دانديم هاييوخصيصه هاتوانايي از اي
 ابتکار، قدرت از ترکيبي خلّاقيّت، .]1[شودمي خلّاق

 هک است هايي ايده برابر در حسّاسيت و پذيري انعطاف
 قول،نامع تفکّر نتايج از خارج ،سازد مي قادر را يادگيرنده

 ايترض آن، حاصل که بينديشد مولّد و متفاوت نتايج به
 .]4[ بود خواهد ديگران خوشنودي احتماالً و شخصي
 رنظ مد گشايي مسأله نوعي عنوان به را خلّاقيّت 1تورنس

 کردن حس فرآيند را خلّاق تفکّر وي .استداده قرار
 سازي فرضيه اطّالعات، در موجود هايکاستي يا مسائل
 آزمودن و ارزيابي ها،کاستي رفع و مسائل حلّ يدرباره
 انتقال سرانجام و هاآن بازآزمايي و بازنگري ها،فرضيه

                                                 
1 . Ping Chang 

2. Gulford 

3.Torrance  

 .]4[داندمي ديگران به نتايج
 درموثر عواملهاي مختلفي در باره تبيين نظريه 

ش نق هاي بسياري بر. پژوهشوجود دارد پرورش خالقيت
هوش، دانش، محيط اجتماعي، نوع تفکر، انگيزه، 

در  ي فرهنگيآموزش و زمينه ويژگيهاي شخصيتي،
معتقداست  4آمابيلي .]2[تاکيد کرده اند پرورش خالقيت

ماعي است و از نيازها، که خالقيت پديده اي اجت
. ]5[گيردمقتضيات جامعه و شرايط خانوادگي نشات مي

داند و مي ،خالقيت را يک ويژگي شخصي5هرينگتون
عواملي نظير انگيزش، هيجان، عواطف، احساسات، 

برخي  .]6[شخصي وابسته استهاي و يادگيريها تجربه
 ،ديگر، آن را مرتبط با فرايندهاي عالي ذهني مانند تفکر

وپديده اي چند وجهي  هوش، تخيل وپردازش اطالعات
 . ]7، 8 [داندمي و چند متغيري

 آيند؛ وليمي باور تورنس، کودکان خالق به دنيا به
ا پيدخالقيت بسياري از آنان در حدود ده سالگي افت 

 ،توجهي به آموزش و پرورش پويا و خالقکند. بيمي
هاي طمحي در پيش دبستاني و دبستاني بويژه در سنين

به عنوان عوامل اساسي اين آموزش رسمي و غير رسمي 
آموزش و پرورش رسمي هم  .]9[شودمي محسوب کاهش

مطرح انساني  به عنوان يک حق و هم به منزله يک نياز
با اين وجود، در مواقع بسياري به دليل ترغيب  .]2[ است

 به جاي پرورش ايکليشه تفکر دنباله رويي و پرورش
ت اصيل و خالق مورد انتقاد قرار گرفته است و تفکرا

به خاطر کشتن خالقيت مورد  نقش نهادهاي آموزشي
د حتاکيد بيش از . براين اساس،]31[است واقع شده ترديد

الزامات حساب کردن و  ،نوشتنهاي خواندن، مهارت بر
ر دشده است که  تصوربه اين  درسي ملي، منجر برنامة

مورد  و يادگيري آموزش صحيح هايصورتي که شيوه
ابل غير قخالق  اي ستيابي به جامعهتوجه قرار نگيرند، د

درسي مساله هاي ميان، برنامه دراين .]33[شودسترس ميد
مربيان و بويژه نقش  و هاي آموزش فعالمحور، روش

4. Amabile 
5 . Herrington 
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 معلمان به عنوان ارکان اساسي نظام تربيتي بويژه در
 شي بي بديلخالقيت نق ارزيابي پرورش و شناسايي،

 است. 
 هاآن ترين مهم که است هاييمؤلّفه داراي خلّاقيّت

 تازگي نرمش، يا 2پذيريانعطاف انديشه، رواني يا 3سيّالي
 .هستندها انديشه گسترش يا 4بسط و( ابتکار) 1اصالت يا

 که هاييپاسخ تعداد: مثالً فرد هايانديشه کميت به سيّالي
. کندمي اشاره دهد،يم سؤال يک به معين زمان يک در

 و هاپاسخ تنوّع به تفکّر؛ در نرمش يا پذيريانعطاف
 يا ابتکار .]31، 32[کندمي اشاره هاآن بودن غيرقالبي
 از غيرمتعارف محصوالت و هاايده خلق به بيشتر اصالت،

 يدتول به گسترش يا بسط. شودمي اطالق موجود منابع
  .]34[ دارد اشاره کاربردها و تلويحات تعيين و جزئيات

ز ا متفاوت مفهومي ،امروز دنياي در تربيت و تعليم
 هب گذشته تلقّي طرز با تواننمي هرگز. دارد گذشته
 با سنّتي هايشيوه .نگريست آنان تريبت و آموزاندانش

 و معلومات انتقال بر تکيه و ناپذيرخودانعطاف ساختار
 افاکتش و ابتکار فکري، رشد هرگونه امکان محفوظات،

 جامعهاين در حالي است که  گيردمي يادگيرنده از را
 و سرشار ايانگيزه با که دارد نياز کودکاني به امروز

 دبنگرن خويش اطراف جهان به ناپذيروصف پشتکاري
 و هاقالب. ]35[ کنند تحليل و درك خوب را وآن

 و بستر چنين توانندنمي هرگز گذشته هايچهارچوب
گنجاندن  توانمي از اين رو، .]36[کند اهمفر را موقعيتي

-ف اساسي برنامهاهدا به عنوان يکي از القيتپرورش خ

 از، نشانه اي بسياري از کشورهاي دنيا در هاي درسي
اودونل و ميک لتويت، با بررسي . است درك اين ضرورت

 36هاي درسي اسناد برنامهجايگاه هنر و خالقيت در 
کا، اروپا و آسياي شرقي، کشور توسعه يافته در امري

در اغلب اين کشورها خالقيت در سطوح  کهدريافتند 
ه در برنامهاي اوليه دوره ابتدايي مختلف آموزشي از سال

و در برخي ديگر نيز در سطح  درسي گنجانده شده است

                                                 
1 . fluency 

2 . flexibilty 

3 . originality 

بنابراين،  .]31[از جايگاه مهمي برخوردارند آموزش عالي
ير مستلزم تغيارزش تلقي شدن خالقيت، توان گفت مي

 است و يآموزشنظام  هايبنيادي در هدف، محتوا و روش
مدارس به عنوان جايي براي ترغيب خالقيت در نظر  بايد

گرفته شوند تا بتوان اين هدف را به روش بسيار کارآمد 
-هاي دانشنه فقط در ميان نخبگان، بلکه در بين توده

 و زشآمو مربيان و معلّمان بر .]2[آموزان تحقق بخشيد
 کنند تجديدنظر خود تدريس هايروش در است پرورش

 جهت در تدريس جديد هايروش از گيريبهره با و
بايد  .نمايند اقدام آموزاندانش خلّاقيّت يهقوّ پرورش

حساس در پرورش  اي عنوان مرحلهآموزش ابتدايي به 
 ادهآمکودکان در نظر گرفته شود که آنها را براي زندگي 

ي راي يادگيراين دوره ابزارهاي الزم را ب ستيباي .کندمي
است که  اين دورهدر  ،زيرا .هددر اختيار آنها قرار د

کودکان تجربه لذت بردن از کاوشگري، حل مسئله، 
آموزند و اعتماد خالقيت در نوشتن، هنر، موسيقي را مي

به نفس خود را به عنوان يک يادگيرنده توسعه داده و از 
 .]31[رسندبه بالندگي مي ماعيلحاظ عاطفي و اجت

 تربيت را نيروهايي بايد امروزي آموزشي هاينظام
 و توانمند ،موجود يپيچيده دنياي درك در که کنند

 ايهانسان تربيت. باشند مبتکر و خلّاق آن درمديريت
 و هاقالب و طلبدمي را خود خاص روش خلّاق، و متفکّر

 و بستر چنين توانندنمي هرگز گذشته هايچهارچوب
 5«پردازي بديعه» الگوي. ]73[سازند فراهم را تيموقعيّ

 لياموي توسط فعالي است که تدريس يکي از رويکردهاي
 و نوآفريني پرورش منظور به دستيارانش و 6گوردون
براي اين  اين روش .است شده طراحي خلّاقيّت، ارتقاي

 را به دنيايي قدري غيرمنطقي فردتدوين يافته است تا 
زار ، ابءدهد تا اشيافرصت ابتکار  وبکشاند يعني به ا

با  دهاي جديد ببينيخويشتن و رويکرد به مسائل را، به راه
راه حل هاي تازه  مسائل، توان براي حلّاين روش مي

  .]35[درتري را جستجو ک

4 . elaboration 

5 .Synectics 

6 .Gordon 
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. است هگرفت شکل خلّاق يادگيري مبناي بر رويکرد اين 
 زني گروهي تواند مي خلّاقيّت که است معتقد گوردون،

 فکر يهتوسع براي هااستعاره و هاقياسوي،  باور به .باشد
. شوند اقخلّ تفکّر به منجر توانندمي و هستند مفيد بسيار
 به بتنس که کند مي کمک يادگيرندگان به پردازي بديعه

. به کنند کسب جديدي و جامع ديدگاه مسأله، يک
 هزمين را هنر فقط که رايج تصوّر برخالف گوردونباور
 نچني توانندمي نير دروس ساير دانند، مي خلّاقيّت ساز

 پردازي، بديعه رويکرد در .]38[سازند فراهم را اي زمينه
 اآنه از و شود مي ارائه مفهومي يک انآموزدانش به ابتدا

 از .کنند مقايسه ديگري مفهوم با را آن شود مي خواسته
 را مفهوم دو بين هاي شباهت که شود مي خواسته آنها

 و شخصيت يک با را مفهوم آن سپس. کنند استخراج
 هاي اوتتف بتوانند بايد بعد گام در. کنند مقايسه استعاره

 کوتاهي درزمان روش اين.کنند کشف را مفهوم دو بين
 کمک انآموزدانش به و شود مي انديشه گسترش موجب

 فکش را مسائل ي درباره تفکّر جديد هاي راه تا کند مي
  .]35[بخشند توسعه و کنند

پردازي استفاده ترين عنصر در اجراي روش بديعهمهم
، 3از قياس است. در اين روش سه نوع قياس مستقيم

 مستقيم در قياس تعارض فشرده وجود دارد: و 2شخصي
شود تا تصوّرات و احساسات از شاگردان خواسته مي

مقايسه  ستقيم،خود را نسبت به موضوع بيان کنند. قياس م
ي ساده دو موجود يا دو مفهوم است. اين نوع قياس، 
ممکن است به صورت همانندسازي با يک شخص، گياه، 

معلّم از  .]36[جان صورت گيردحيوان يا موجود بي
خواهد که دو امر کامالً نامربوط را با يک آموزان ميدانش

رند اهايي که دها و تشابهديگر مقايسه کند. و به تفاوت
توجّه کنند و از آن تفسير کوتاهي بنمايند. کارکرد آن به 

وپيش کردن شرايط يک موضوع، يا موقعيت سادگي پس
واقعي داراي مسأله با موقعيتي ديگر است تا نظري جديد 

  .]39[اي ارائه شوداز يک نظر يا مسأله
کند آموز را ترغيب ميمعلّم دانششخصي در قياس 

                                                 
1 .  Directarology 

2 . Personal Analogy 

يزي بگذارد که هيچ ارتباطي با او تا خود را به جاي چ
آموزان بين خود و مفهوم ندارد. در اين مرحله دانش

کنند و خود دلي ايجاد مي سويي و هم انتخاب شده، هم
دهند و احساسات، تمايالت را در دوران قياس شرح مي

دارند. احساس نزديکي با هاي خود را بيان ميوانگيزه
تأکيد  .]39[ر زيادي داردمفهوم مورد نظر در خلّاقيّت اث

است. در قياس شخصي، « 1درگيري همدالنه»قياس بر 
د دهد بايفردي که خويشتن را در فضاي ديگري قرار مي

ي مفهومي، با تهي از وجود خود خالي شود. هر چه فاصله
ري و تر و نوآوساختن خويشتن، کمتر شود قياس طبيعي

اساس قياس  .]35[شودآموزان بيشتر ميخلّاقيّت دانش
 شخصي بر مشغوليت همدلي است. 

، ايتعارض فشرده به عنوان سومين شکل استعاره  
اي از موضوع است. به طوري معموالً توصيفي دو کلمه

که اين دو کلمه به نظر ضد يا نقيض هم باشند. مثالً 
اين قياس موجب  .]39[پرتکاپوي خسته و دوست دشمن

 رشود. دبينش مي ترينترين و وسيعفراهم شدن عميق
حقيقت بازتاب توانايي شاگرد در به هم پيوستن 

دو داوري ذهني در ارتباط با موجودي منفرد  چهارچوب
هاي ذهني داوري ي بين چهارچوباست. هر چه فاصله

واهد شد. تر خ پذيري ذهني نيز بيشتر باشد، انعطاف بيش
ان واي مانند: پرتهاي فشردهدر مثال موتور ماشين تعارض

ت شوند. در اين قسمك، بيان ميفرسوده و ايستايي متحرّ
اند هاي پيش نوشتههاي خود را که در گامشاگردان، قياس

اد هايي را که بيشتر با يکديگر تضکنند و قياسبررسي مي
 خواهد تاکنند. و معلّم از آنان ميدارند انتخاب و بيان مي

ل . در اثر تداخانگيزترين قياس را، انتخاب نمايندهيجان
ي کلمات متجانس، روابط جديدي توليد و برحوزه

هاي شود. در اين جريان ايدهاطّالعات جديد افزوده مي
  .]21[آيندجديد و نو به وجود مي

 رتدريس نظي فعالهاي تأثير روش زيادي پژوهشگران
ا ر ، اکتشافي، حل مساله و پرسش و پاسخپردازي ديعهب

مورد بررسي قرار داده و آموزان دانشبر افزايش خلّاقيّت 

3 . Empathetic involvement 
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اثر بخشي آن را تاييد نموده 
از  هااين پژوهش .] 23؛22؛21؛24؛25؛26؛27؛28[است
و آموزش رفته گاي بهرههاي آموزش خلّاقيّت عديدهروش

تورنس براي مثال،  .]29[اندنستهپذير داخلّاقيّت را امکان
نند که کند که همگي بيانگر آپژوهش ياد مي 342از 
 ،3آناره .]11[توان به آموزش خلّاقيّت اهتمام ورزيدمي

هاي خود در پژوهش 4آلبرت رانکو وو  1،آمابلي2فرير
دريافته اند که خلّاقيّت در ترکيب عناصر اصلي خود يعني 

 انعطاف پذيري و ابتکار تحت تأثير آموزش، سيّالي ،
 يافزايش يافته و بويژه توانايي ابتکار از جهش محسوس

ي بررسي پديده با، منطقي .]13[ شودبر خوردار مي
اي ارائه الگويي بر و هاي درسي دبستانخلّاقيّت در کتاب

ز اي ابا بکارگيري مجموعه در هم تنيده نخلّاق آناآموزش
پردازي، هاي آموزش خلّاق از جمله روش بديعهروش

 آموزان ابتداييدانشخلّاقيّت  پرورشتأثيرآموزش در 
استفاده از روش بديعه  ،سعيدي .]12[دادتاکيد قرار مورد 

را موجب شکسته شدن قالب ذهني اوليه « پردازي
ان و پويايي، فعال و متنوع بودن آموزش آموزدانش

 ،نتايج پژوهش زارعي زوارکي و همکاران .]11[دانست
نشان داد که روش تدريس بديعه پردازي در مقايسه با 

نگليسي تاثير بيشتري روشهاي سنتي در درس زبا ا
-براساس يافته .]21[ان داردآموزدانشدرپرورش خالقيت 

هاي درزي رامندي و همکارن، تدريس درس تعليمات 
اجتماعي با روش تدريس بديعه پردازي، موجب افزايش 

 ان در اين درسآموزدانش پيشرفت تحصيلي و خالقيت
 و خالقيت) سيالي، ابتکار،بسطهاي شده و ميزان مولفه

. نتايج پژوهش ]24[انعطاف پذيري( افزايش يافته است
حاکي از آن است که روش ، ژاد و همکارانن کواليي

هاي درس رياضي برحيطه تدريس اکتشافي هدايت شده
مختلف خالقيت تاثير داشته و آن را افزايش داشته 

سعيدي با مقايسه خالقيت و عوامل تشکيل .]25[است
ان داراي معلم خالق و آموزشداندهنده آن در دو گروه 

اني که داراي معلمان آموزدانشغير خالق دريافت که 

                                                 
1 .Annare 

2. Fryer 

ن ان، ميانگيآموزدانشخالق بودند، نسبت به ديگر گروه 
نتايج پژوهش باالتري در آزمون خالقيت کسب کردند. 

خالقيت  حاکي از آن است که ،عامي وحقاني
ردازي و پهاي بديعهروش ان پايه سوم که باآموزدانش
 در مقايسه با روش سنتيآموزش ديده بودند مغزي بارش

تاجري و تاجري در پژوهشي نشان دادند  .]14[باالتر بود
که روش تدريس بديعه پردازي نه فقط موجب افزايش 

سيالي، انعطاف پذيري،ابتکار و هاي خالقيت در زمينه
هاي فردي دهد، بلکه برتفاوتمي بسط را افزايش

ان نيز در درس علوم اجتماعي افزوده آموزدانش
ي بررس»در پژوهشي با عنوان ، دستجرديبرات  .]15[است

و  پردازي بر عملکرد تحصيليتأثير الگوي تدريس بديعه
گزارش داد کار بست « آموزانپرورش خلّاقيّت دانش

ي خلّاقيّت روش مذکور بر عملکرد تحصيلي و قوه
 ين رابطه دختران نسبتده و در ابو آموزان تأثيرگذاردانش

 ،نژاداوجي نتايج پژوهش اند.به پسران، برتري نشان داده
خلّاقيّت يعني سيّالي،  هايتمام مولفه نشان داد که

 پردازيپذيري، بسط و ابتکار از طريق روش بديعهعطافنا
در ، قوشلي. ]16[ افزايش يافته استآموزان دانشدر 

ي با پردازروش بديعه ي تأثيرمقايسه»پژوهشي با عنوان 
 آموزان کالستدريس سنّتي بر خلّاقيّت نوشتاري دانش

ه به اين نتيجه رسيد ک« پنجم ابتدايي شهرستان گرگان
پردازي بر خلّاقيّت استفاده از روش تدريس بديعه

آموزان تأثير مثبت مي دانشنوشتاري و خلّاقيّت عمو
  .]17[دارد

 ،خلّاقيّت ورشپر در زماني محدوديت نظربهبراساس 
 آن پرورش هاي سال ترين مهم از يکي ابتدايي يدوره

هاي از اين رو، انجام پژوهش در سال .شود مي محسوب
 ها،پاياني اين دوره که بر اساس نتايج برخي پژوهش

ين انتخاب ا دليل ]9 [شودکاهش خالقيت، آغاز مي
ش تال است. بعالوه، پايه پنجم ابتدايي درپژوهش 
 آموزش خالقيت وبراي يافتن پژوهشي درباره پژوهشگر 

در ميان  هاي تدريس بر پرورش آنتاثير روش بررسي

3 .Amabile 

4 .Runco and Albert 



 

23 

 6شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1394 بهار و تابستان/ یری/ دانشگاه شاهدهای آموزش و یادگپژوهش
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22th Year/ Spring & Summer 2015/ No.6 
 

وان تو مينتيجه اي در پي نداشت  ،ان روستاييآموزدانش 
 هاي انجام شده درگفت اکثريت قريب به اتفاق پژوهش

شده شهري متمرکز آموزان روي دانش ،اين خصوص
ان روستايي آموزدانشن ش در ميااست، اجراي اين پژوه

کي ي ،استان کردستان هايبخش تريندر يکي از محرومو 
 ،هاي نوآورانه اين پژوهش است. سرانجامجنبه ديگر از

از  هدف عمده آموزش علوم تلفيق نظر و عمل است و
ترين دستاوردهاي آن، تربيت افرادي است که منطقي مهم

هم  اين رو، . از[18]فکرکنند و آگاهانه تصميم بگيرند
روش تدريس بديعه پردازي و هم درس علوم تجربي به 
 باور برخي پژوهشگران به گونه اي هستند که بيش از ساير

هاي تفکر هاي تدريس با پرورش مهارتروش دروس و
 اصلي مسألهبراين اساس،  .]19[خالق ارتباط دارند

 درس علوم تجربي آموزش که است اين حاضر پژوهش
 و خلّاقيّت پرورش بر تأثيري چه پردازيبديعه روش با

 کالس انآموزدانش در خلّاقيّت يدهنده تشکيل هايهفمؤلّ
  دارد؟ ابتدايي پنجم
 
 پژوهشهای هفرضی

-وشآموزش ديده با ر آموزانخلّاقيّت دانش بين ميزان .3

 سنّتي، تفاوت وجود دارد. و پردازيبديعه هاي
آموزش ديده با  آموزاندانش کالميسياليبين ميزان  .2

 سنّتي، تفاوت وجود دارد. و پردازيبديعه هايوشر
ديده با آموزش آموزاندانش پذيريانعطافبين ميزان  .1

 سنّتي، تفاوت وجود دارد. و پردازيبديعه هايوشر
ا ديده بآموزش آموزاندانش ابتکار)اصالت( ميزانبين .4

 وجود دارد.سنّتي، تفاوت  و پردازيبديعه هايوشر
آموزش ديده با  آموزاندانش توانايي بسط بين ميزان .5

 سنّتي، تفاوت وجود دارد. و پردازيبديعه هايوشر
 

  پژوهش روش
نيمه آزمايشي با طرح پيش ، پژوهش حاضرروش  

 آماري يجامعه پس آزمون با گروه کنترل است. _آزمون
 داييم ابتپنج پايهآموزان دختر و پسر دانش يهکليّ شامل

 هابخش اورامان شهرستان سروآباد که تعداد آن روستاهاي

ابتدا از بين باشد. مي کالس درس 34نفر در  378
 اب مورد مطالعهجامعه  آموزان کالس پنجم ابتداييدانش

احد )وکالس مختلط تصادفي ساده يکگيري روش نمونه
-دانش 38با  روستاي نوين در مدرسه شهيد باهنر نمونه(

مدرسه شهداي  يک کالس در پسر( و 31دختر و 8وز)آم
به پسر(  7دختر و  8) آموزدانش 35با  روستاي سلين

سپس به تصادف يک انتخاب و عنوان نمونه پژوهش
کالس ديگر به عنوان گروه  کالس به عنوان گروه کنترل و

  مورد مطالعه قرارگرفتند. آزمايش
 ملشادر پژوهش حاضر جمع آوري اطالعات  ابزار

آزمون  .بود تورنس بآزمون تصويري خلّاقيّت نمونه 
هاي خلّاقيّت تصويري فرم ب، يکي از مجموعه آزمون

توسط شرکت  3974تفکّر خلّاق است که در سال 
اين آزمون شامل سه  .]41[انتشاراتي پرسنل منتشر شد

 31ميزان وقت هر فعّاليّت  و است به شرح رير فعّاليّت
 انجامد.دقيقه به طول مي 11 دقيقه است که مجموعاً

عمل  يک است. اين فعاليت تصويرسازي ،اول فعّاليّت
ي ابتکاري است. فرد الزم است در اين فعّاليّت درباره

ر ه کاغذ رنگي ارائه شده فکتصويري که به شکل يک تکّ
ه کاغذ رنگي قابل کندن است. فرد بايد آن را کند. اين تکّ

خواهد، يي که خود ميي بعد جاجدا کند و در صفحه
بچسباند و خطوطي را با مداد يا مداد رنگي به آن اضافه 
و سعي کند در مورد عکسي فکر کند، که به ذهن هيچ 
کس نرسيده باشد. وقتي عکس را کامل کرد در مورد نام 

ده بيني شيا عنوان آن نيز فکر کند و آن را در جاي پيش
 ففرد بايد متوقّدقيقه فعّاليّت  31بنويسد. پس از گذشت 

شود. در اين فعّاليّت توليد بر مبناي ابتکار و بسط ارزيابي 
 اين فعّاليّتفعاليت دوم تصوير ناقص نام دارد.شود.مي

دقيقه  31ي تصوير ناقص است که در محدود 31شامل 
از  3شود. بعد از اجراي فعّاليّت اي توسط فرد کامل مي

افه کردن خطوطي شود تا با اضآموزان خواسته ميدانش
تصاوير را کامل کنند. الزم است توصيه شود تا 

آموزان به تصاوير و اشيايي فکر کنند که به فکر دانش
کسي نرسيده باشد. بعد عنواني جالب براي تصوير بسازند 

بيني شده، بنويسند. توليدات در اين و در جاي پيش
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سط دادن بابتکار و  پذيري،فعّاليّت بر مبناي سيّالي، انعطاف
اد موّدر فعاليت سوم  گردد.براي هر تصوير ارزيابي مي

ها مثل هم ي آندايره است که اندازه 16ك شامل محرّ
ا ي ءها، اشياآموزان بايد با استفاده از دايرهاست. دانش

ها بخش اصلي هر هايي بسازند به طوري که دايرهعکس
يا مداد دهد. با مداد سازند، تشکيل ميچه را که مي آن

توانند در ها خطوطي اضافه کنند و ميرنگي به دايره
ها درون، بيرون و يا هم در درون و هم بيرون دايره

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

ني بيعنوان يا نام تصوير هم فکر کنند و در جاي پيش
دقيقه کار  31، آن را بنويسند. بعد از پايان يافتنشده
گردند. توليدات در اين ها جمع ميشود و برگهف ميمتوقّ

و سيّالي  بسط دادن پذيري، ابتکار،فعّاليّت بر مبناي انعطاف
  .]43[شودبراي هر تصوير کامل شده، ارزيابي مي

 که تعداد هاي عملکردي است، جزء آزمونآزموناين 
ز دهد و ادر اختيارآزمودني قرار مي را ف باز پاسختکالي

تواندتصاوير استثنايي ترسيم مي خواهد تاجايي کهاو مي
. ] 42[کند و عناوين جالب و بديع براي آنها انتخاب کند

براين اساس، حداکثر نمره هر فرد در کل آزمون و هرکدام 
معني  ،آن بستگي به تعداد پاسخ ها، کيفيتهاي از مولفه
آن براساس  گذاريبديع بودن آن دارد و نمره داري و

روايي آزمون در شود. مي دستورالعمل خاص انجام
 ] 41[تورنسمختلف قبلي از جمله مطالعات هاي پژوهش

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

هاي انجام شده در پژوهش .]13؛44[ شناخته شده است
 61/1نيبيمبين ضريب اعتبار پيش ،خصوص روايي آزمون

 ،ضريب پايايي آزمون نيز در مطالعات، اهرت. ] 45 [است
و مک لر در سه بار  81/1، گورالسکي مقدار88/1مقدار

، 82/1 اي مقدارهفته 21اجراي فرم ب با يک فاصله زماني
زمون روي دانشآاين  ضريب پاياييو  86/1و  189/1

شدهگزارش 81/1مقدار آموزان ايراني توسط پيرخائفي
 . ]43[است

                                                 
1 . Glass's delta 

با هماهنگي مسئولين ذيربط،  :اجراي پژوهش روش
آماري تکثير و ي آموزان نمونهآزمون به تعداد دانشپيش

سپس  .آزمون در شرايط يکساني در دو کالس اجرا شد
ي رهپردازي در يک دوي تدريس به روش بديعهشيوه

م به معلّ دقيقه( هر هفته يک جلسه، 91)ايجلسه 4 آموزش
گروه آزمايش، آموزش داده شد. معلّم گروه آزمايش با 

پردازي و طرح درس استفاده از روش تدريس بديعه
از ديماه شروع  ماه 4علوم در طي  درستدوين شده براي 

-بخش اقدام به تدريسو تا آخر ارديبهشت ادامه يافت، 

هاي . در فصلنمود از کتاب علوم تجربي 33ات 6 هاي
 ششم تا يازدهم مباحث خاك زتدگي بخش، زمين ناآرام،

مبارزه پنهان، دستگاههاي عصبي و  جانداران ساده،
مطابق  اندامهاي حسي و سرانجام انسان و محيط زيست

معلّم گروه کنترل با الگوي بديعه پردازي تدريس شد. 
ول بود. پس از سپري روش معمول خود به تدريس مشغ

شدن مدّت مذکور مجدداً آزمون خلّاقيّت در هر دو کالس 
در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل  به اجرا در آمد.

آوري شده از آمار توصيفي نظير فراواني، هاي جمعداده
نمودار و درصد استفاده شده  ميانگين، انحراف معيار،

تحليل  هاي اين پژوهش ازفرضيهبراي آزمون  است.
( استفاده شد. کوواريانس روش ANCOVAکوواريانس )

آماري است که اجازه مي دهد اثر يک متغير مستقل بر 
متغير وابسته مورد بررسي قرار گيرد، در حالي که اثر متغير 

  .]46 [ديگري را حذف يا ازبين ببرد
 

 هایافته

هاي تشکيل و مولفه ميانگين خالقيت 3در جدول 
 پس آزمون در هاي کنترل و آزمايشروهگ دهنده آن در

 . نتايج حاکي از آن است که ميانگيننشان داده شده است
هاي آن و مولفه آزمون خالقيتگروه آزمايش در پس

ه با در مقايس پذيري، ابتکار و بسطشامل سيالي، انعطاف
راي ب مقدار اندازه اثر. است باالتر ميانگين گروه کنترل

 3گالس براساس دلتاي خالقيت
( – M2 /  برابر )نشان  و است 52/3



 

23 

 6شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1394 بهار و تابستان/ یری/ دانشگاه شاهدهای آموزش و یادگپژوهش
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22th Year/ Spring & Summer 2015/ No.6 
 

آموزان گروه آزمايش درصد دانش 91بيش از دهد که مي 
 که با روش بديعه پردازي آموزش ديده اند داراي نمراتي

راي اين مقدار ب از گروه کنترل در خالقيت هستند. باالتر
 ساسيالي، انعطاف پذيري، ابتکار و بسط براس هايمولفه

 79/1و  99/1؛ 59/1؛  59/1به ترتيب برابر دلتاي گالس 
،  74،  74باشد و نشان دهنده آن است که به ترتيب مي
آموزان گروه آزمايش که با روش دانشدرصد  77و  78

هاي چهارگانه پردازي آموزش ديده اند در مولفهبديعه
   ر مقايسه با گروه کنترل کسبخالقيت نمراتي باالتري د

 اند.هکرد
 آموزانخلّاقيّت دانش بين ميزان :اول فرضیه

سنّتي، تفاوت و پردازيبديعه هايوشديده با رآموزش
  وجود دارد.

اجراي آزمون تحليل کواريانس مستلزم وجود رابطه 
خطي بين متغيرها است. رابطه خطي بين متغير وابسته در 

هاي کنترل و آزمايش در پس آزمون خالقيت نشان گروه
دهنده وجود رابطه هم خطي است. يکي ديگر از شروط 
اصلي استفاده از تحليل کواريانس، همگني رگرسيون 

حاکي  2هاي جدولمتغيرهاي کمکي و وابسته است. داده
شد، بر بامي از همگني رگرسيون دو متغيرکمکي و وابسته

 =416/1Pچون مقدار ) 2جدولاساس داده هاي سطر سوم 
( است. بنابراين، فرض همگني شيب  = F 731/1و

رگرسيون دو متغير برقرار است و شرايط استفاده از تحليل 
حاکي از آن  2کوواريانس وجود دارد. اطالعات جدول 

است پس از تعديل نمرات پيش آزمون، اثر معني داري 
 2= 179/1[هاي گروه وجود دارد عامل بين آزمودني

partial 1115/1<p ،12/38 ( =3 11و )F [ 95. بنابراين با 
درصد اطمينان مي توان گفت بين ميزان خالقيت 

اني که در درس علوم تجربي با روش بديعه آموزدانش
اني که با روش آموزدانشپردازي آموزش ديده اند با 

و اري وجود دارد سنتي آموزش ديده اند، تفاوت معني د
ان آموزش ديده با روش تدريس بديعه پردازي آموزدانش

 خالقيت بيشتري از خود نشان داده اند.
 آموزاندانشسيالي بين ميزان  :دوم فرضیه

سنّتي، تفاوت و پردازيبديعه هايوشديده با رآموزش

  وجود دارد.
اجراي آزمون تحليل کواريانس مستلزم وجود رابطه 

متغيرها است. رابطه خطي بين متغير وابسته در خطي بين 
هاي کنترل و آزمايش در پس آزمون نشان دهنده گروه

وجود رابطه هم خطي است. براي اطمينان بيشتر شرط 
همگني رگرسيون متغيرهاي کمکي و وابسته نيز بررسي 

حاکي از همگني رگرسيون دو  1هاي جدولشد. داده
ر اساس داده هاي سطر باشد، بمتغيرکمکي و وابسته مي

است.  ( = F 11/3و =257/1Pسوم اين جدول چون مقدار )
بنابراين، فرض همگني شيب رگرسيون دو متغير برقرار 
است و شرايط استفاده از تحليل کوواريانس وجود دارد. 
با اين وجود ساير اطالعات نشان داد که پس از تعديل 

هاي آزمودنيداري عامل بين آزمون، اثر معنينمرات پيش
،  2 partial 164/1< p= 711/1[در گروه معني دار نيست

درصد اطمينان مي  95. بنابر اين با ] F( 11و 3= ) 164/1
اني که در درس آموزدانشتوان گفت بين ميزان سيالي 

علوم تجربي با روش بديعه پردازي آموزش ديده اند با 
با روش سنتي آموزش ديده اند، تفاوت اني که آموزدانش
 .داري وجود ندارد معني

 آموزاندانش پذيريانعطافبين ميزان  :سوم فرضیه
سنّتي، تفاوت و  پردازيبديعه هايوشآموزش ديده با ر

استفاده از آزمون تحليل کواريانس مستلزم  وجود دارد.
وجود رابطه خطي بين متغيرها است. رابطه خطي بين 

گروه هاي کنترل و آزمايش در پس آزمون انعطاف متغير 
 پذيري حاکي از وجود رابطه خطي بين متغيرها است.

براي اطمينان بيشتر شرط همگني رگرسيون متغيرهاي 
حاکي  4هاي جدولکمکي و وابسته نيز بررسي شد. داده

اشد، باز همگني رگرسيون بين متغير کمکي و وابسته مي
م اين جدول چون مقدار بر اساس داده هاي سطر سو

(562/1P= 139و /F = .است) 
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 پس آزمونپيش آزمون و آن در هاي و مولفه ميانگين خالقيت. 3جدول 
 تعداد گروه متغیرها

 آزمودنی
 میانگین

 آزمونپیش
 میانگین

 آزمونپس
 Esاندازه اثر انحراف استاندارد

 52/3 75/11 51/361 94/363 38 کنترل خالقیت
  43/11 81/233 47/374 35 ایشآزم

 59/1 83/7 72/38 88/21 38 کنترل سیالی
  37/5 41/21 66/24 35 آزمایش

 59/1 18/6 77/35 81/36 38 کنترل انعطاف پذیری
 31/4 4/39 11/21 35 آزمایش

 99/1 61/35 94/42 44/45 38 کنترل ابتکار
 41/32 46/58 51/18 35 آزمایش

 79/1 16/14 15/81 11/79 38 کنترل بسط
 13/23 51/331 91/81 35 آزمایش

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

مجذور  درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
 میانگین

F 
 ضریب ایتا معنی داری

 166/1 356/1 32/2 11/2312 3 11/2312 پیش آزمون
 179/1 111/1 12/38 97/38415 3 97/38415 گ وه

  416/1 731/1 14/723 3 14/723 تعامل گ وه و متغی  وابسته
    12/3116 11 56/11381 خطا

     11 3368886 مجموع

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

 ضریب ایتا معنی داری F مجذور میانگین درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 113/1 816/1 144/1 155/2 3 155/2 پیش آزمون
 331/1 164/1 711/1 212/374 3 212/374 گروه

 - 257/1 11/3 33/62 3 33/62 تعامل گروه و متغیر وابسته
    119/47 11 356/3433 خطا

     11 35916 جموعم

  
بنابراين، فرض همگني شيب رگرسيون دو متغير برقرار 
است و شرايط استفاده از تحليل کوواريانس وجود دارد. 

نشان داد که پس از  با اين وجود ساير اطالعات جدول
داري عامل بين تعديل نمرات پيش آزمون، اثر معني

 دار نيستهاي در گروه معنيآزمودني
]961/1 =2 partial 81/1< p  ،39/1 ( =3 11و )F [ .

توان گفت بين ميزان درصد اطمينان مي 95بنابراين با 
اني که در درس علوم تجربي با آموزدانش پذيريانعطاف

ا اني که بآموزدانشاند با پردازي آموزش ديدهروش بديعه
داري ياند، تفاوت معنروش سنتي آموزش ديده

 .وجودندارد
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 و عامل بين آزمودني گروه در پس آزمون آزمون همگني رگرسيون تأثير متغير کمکي در متغير وابسته .4جدول  
 ضریب ایتا معنی داری F مجذور میانگین درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 111/1 917/1 134/1 198/1 3 198/1 پیش آزمون
 196/1 18/1 39/1 96/93 3 96/93 گروه

  892/1 139/1 593/1 3 593/1 تعامل گروه و متغیر وابسته
    83/28 11 13/864 خطا

     11 31993 مجموع

 آموزش آموزاندانش ابتکار بين ميزان :چهارم فرضیه
سنّتي، تفاوت وجود و  پردازيبديعه هايوشديده با ر

  دارد.
م وجود رابطه آزمون تحليل کواريانس مستلز انجام

رابطه وجود  حاکي ازها داده خطي بين متغيرها است.
هاي کنترل و آزمايش در پس ها در گروهخطي بين متغير

حاکي از همگني رگرسيون  5هاي جدولداده. استآزمون 
 باشد، بر اساس داده هاي سطرمي دو متغيرکمکي و وابسته

(  = F 16/1و =919/1Pاين جدول،چون مقدار ) سوم
ت. بنابراين، فرض همگني شيب رگرسيون دو متغير اس

برقرار است و شرايط استفاده از تحليل کوواريانس وجود 
حاکي از آن است پس از تعديل  5دارد. اطالعات جدول 

 هاينمرات پيش آزمون، اثر معني داري عامل بين آزمودني
 گروه وجود دارد

 ]228/1 =2 partial 611/1< p  ،81/8 ( =3 11و )F 
درصد اطمينان مي توان گفت بين ميزان  95. بنابر اين با ]

اني که در درس علوم تجربي با روش آموزدانشابتکار 
 اني که با روشآموزدانشپردازي آموزش ديده اند با بديعه

و سنتي آموزش ديده اند، تفاوت معني داري وجود دارد 
پردازي با روش تدريس بديعه ان آموزش ديدهآموزدانش

 ابتکار بيشتري از خود نشان داده اند

 وزانآمدانشتوانايي بسط بين ميزان  :پنجم فرضیه
سنّتي، تفاوت و  پردازيبديعه هايوشآموزش ديده با ر

  وجود دارد.
انجام آزمون تحليل کواريانس مستلزم وجود رابطه 

د رابطه خطي بين متغيرها است. اطالعات حاکي از وجو
خطي بين متغير وابسته در گروه هاي کنترل و آزمايش در 

حاکي از همگني  6هاي جدولداده پس آزمون بسط است.
داده  باشد، بر اساسمي رگرسيون دو متغيرکمکي و وابسته

 362/1و =691/1Pهاي سطر سوم اين جدول،چون مقدار)
F=  است. بنابراين، فرض همگني شيب رگرسيون دو )

رقرار است و شرايط استفاده از تحليل کوواريانس متغير ب
حاکي از آن است پس از 6وجود دارد. اطالعات جدول

داري عامل بين تعديل نمرات پيش آزمون، اثرمعني
 2 partial= 347/1[هاي گروه وجود داردآزمودني

113/1<p ،31/5( =311و )F [ درصد  95. بنابر اين با
که  انيآموزدانشينان مي توان گفت بين ميزان بسط اطم

پردازي آموزش ديده در درس علوم تجربي با روش بديعه
اني که با روش سنتي آموزش ديده اند، آموزدانشاند با 

ان آموزش ديده آموزدانشو داري وجود دارد اتفاوت معن
پردازي از توانايي بسط بيشتري با روش تدريس بديعه

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

 ضریب ایتا معنی داری F مجذور میانگین درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
 113/1 616/1 141/1 185/9 3 185/9 پیش آزمون

 228/1 116/1 81/8 97/3853 3 97/3853 گروه
  919/1 116/1 294/3 3 294/3 تعامل گروه و متغیر وابسته

    58/219 11 59/6287 خطا
     11 91768 مجموع
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 و عامل بين آزمودني گروه در پس آزمون آزمون همگني رگرسيون تأثير متغير کمکي در متغير وابسته .6جدول 
 ضریب ایتا معنی داری F نگینمجذور میا درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 397/1 133/1 16/7 21/5376 3 21/5376 پیش آزمون
 347/1 113/1 31/5 85/1615 3 85/1615 گروه

 116/1 691/1 362/1 25/337 3 25/337 تعامل گروه و متغیر وابسته
    835/712 11 44/23184 خطا

     11 111691 مجموع
  

 گیریحث و نتیجهب
اني که با آموزدانش پژوهش نشان دادين هاي ايافته

روش تدريس بديعه پردازي آموزش ديده اند در مقايسه 
اني که با روش سنتي آموزش ديده اند، آموزدانشبا 

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

با  يافتهاين است. شدهنجم آموزان کالس پخلّاقيّت دانش
 هاي مختلفتاثير روش هاي مختلفي کهنتايج پژوهش

 يتخالقآموزشي بويژه روش بديعه پردازي را بر پرورش 
رده ک آن تاکيد آموزش پذير بودناند و يا بر بررسي کرده

 ] 17 و 16 ،25 ،24 ،27 ،31 ،23 ،49،12 -47[ اند
 پردازي برهبديعهمسويي دارد. در تبيين تاثير روش 

 از آنجا که وان گفتتمي آموزاندانش افزايش خالقيت
تدوين شده ايجاد نوآوري هدف  با اين الگوي تدريس

مستقيم و غيرمستقيم  است که است؛ داري ويژگيهايي
 ،دهدنحوه انديشيدن و تفکر استعاري را آموزش مي

، مستقيم قياس انواع استفاده از ايبريادگيرندگان را 
 واهدخاز آنان مي و انگيزدبرمي )متضاد( فشردهشخصي و 

 تا تصوّرات و احساسات خود را نسبت به موضوع بيان
با  به مقايسه، همانندسازي، درگيري همدالنه کرده و

رانه متضاد ا هاييقياسدست بزنند،  ها آشنا و نآشناپديده
ار ها و افکو ايدهانتخاب  انگيزترين قياس راهيجان دهند و

 هي است کهايفعاليتاز جمله   .غير معمول بيافريندنو و 
ق و تفکر خال تقويت مهارتهاي همگي در راستاي

هاي تفکر برانگيز، پرسش نوآفريني قرار دارد. بعالوه،
هاي غيرمعمول و بديع، ارزش قائل شدن براي انديشه

ايجاد فضاي آکنده از هيجان، چالش و محرك تفکر از 
تواند در مي ردازي،پبديعهسوي مربي در خالل روش 

 کارآمدي اين شيوه تفکر موثرباشد.

و  ارميزان ابتکپژوهش نشان داد که بين اين هاي يافته
آموزش  پردازيکه با روش بديعه يآموزاندانش بسط
آموزاني که با روش سنّتي دانشدر مقايسه با  اندديده

 پردازيروش بديعه و تفاوت وجود دارد ،آموزش ديده اند
آموزان گروه آزمايش دانش و بسط موجب افزايش ابتکار

و ها ابتکار يا اصالت اشاره به خلق ايده .شده است
منظور از  محصوالت غير متعارف از منابع موجود دارد و

بسط گسترش و توليد جزئيات و تعيين تلويحات و 
استفاده از قياس همچنان که اشاره شد کاربردها است. 

، شردهتعارض ف و استعارهو مستقيم بويژه قياس شخصي 
 در قياس. دهدبنيان روش بديعه پردازي را تشکيل مي

تصوّرات و احساسات خود را نسبت ان آموزدانش مستقيم
به صورت همانندسازي با يک يک مفهوم بيان کرده و به 

جان دو امر کامالً شخص، گياه، حيوان يا موجود بي
با مقايسه  د ونکنيم نامربوط را با يک ديگر مقايسه

هاي مفاهيم مختلف با همديگر به توليد ها و تفاوتشباهت
در  پردازند.مي و گسترش جزئيات و تلويحاتها ايده

 يهايآموز خود را به جاي چيزدانش شخصيقياس 
بين خود و مفهوم و  ارد که هيچ ارتباطي با او نداردگذمي

 انبا بي ند وکندلي ايجاد مي سويي و هم انتخاب شده، هم
درگيري »هاي خود بر احساسات، تمايالت وانگيزه

تعارض فشرده به عنوان سومين  شود.تاکيد مي «همدالنه
ترين و اي،موجب فراهم شدن عميقشکل استعاره

با نگاهي دقيق به مفهوم دو  شود.ترين بينش ميوسيع
 هنيذ عملياتاين توان دريافت مي عنصر ابتکار و بسط

کر هايي است که مبناي تفرمستقيم همان فعاليتبه طور غي
شود. اين يافته با مي و مهارت خالقيت محسوب خالق

که دريافته اند تدريس با روش هاي نتايج پژوهش
 پردازي موجب جهش محسوس عنصر ابتکار و بسطبديعه
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که نتيجه ]12[سعيدي، ]13و  16 ،27،15 ،21[شود مي 
 جب شکستن قالبهايگرفته است روش بديعه پردازي مو

، ]18[؛ برات دستجردي]16[منطقي ؛شودذهني مي اوليه
که همگي بر تاثير روش ]41[و قوشلي]48[اوجي نژاد

صحه بديعه پردازي بر پرورش خالقيت و عناصر آن 
که به نقش درس ]49[ پورقليهاي گذاشته اند و نيز يافته

، همخواني وم در پرورش خالقيت اشاره کرده استعل
 .دارد

با وجود که  همچنين نشان داد هاي اين پژوهش،يافته
دو  و به طور کلي پردازي بر خالقيتتاثير روش بديعه

 وهان دو گرآموزدانشتفاوت بين عنصر ابتکار و بسط، 
 يپذيرسيالي و انعطاف دو عنصردر  آزمايش و کنترل

هاي دار نيست و اين روش نتوانسته است مهارتمعني
 ان گروه آزمايشآموزدانشف پذيري را در سيالي و انعطا

سيالي توانايي توليد  افزايش دهد. به طور معني داري
شود تا فرد مي متعدد است و موجبهاي افکار و ايده

متعدد و فراوان توليد کند. انعطاف هاي بتواند افکار و ايده
اين  .پذيري به معناي تنوع پذيري و گوناگوني ذهن است

ود که شباعث مي و الي ارتباط نزديک داردتوانايي با سي
. دافکار توليد شده از تنوع و گوناگوني برخوردار شو

سيّالي و هاي مهارتگيري که شکل شايد بتوان گفت
از ي هاي ذهنقالب تثبيت نسبي به دليل پذيريانعطاف

هاي نواخت، روشهاي درسي يکبرنامه طريق
رزشيابي هماهنگ اهاي يادگيري غيرفعال و شيوه_ياددهي

تفکر همگرا و يکنواخت توعي  ترغيب کنندههمگي  که
اجراي  به که اين پژوهش محدوديزمان  هستند در

ه است تنتوانس بديعه پردازي پرداخته است، آموزش
 .را تغييردهدان آموزدانشرفتاري  هايها و قالبعادت

هاي مولفه تفاوت دو گروه کنترل و آزمايش در ،بنابراين
  ه است.معني دار نبود ،الي و انعطاف پذيريسيّ

و  سن رهايي مانند جنس،در اين پژوهش با آنکه متغيّ
 ر هايبرخي از متغيّ ،ي تحصيلي کنترل شدند پايه

گر ديگري مانند هوش و ميزان اعتماد به نفس مداخله
ذاري آزمون ـا که نمره گـج نآچنين از  هم .کنترل نشدند

 ه صرف وقت و مهارتـب( نياز بتفکّر خلّاق تورنس)فرم 
ان آموزدانشه ـزيادي دارد و نمره خيلي از چيزهايي ک

احتمال  ،ص نشده استه رسم آن مي کنند مشخّـاقدام ب

هاي محدوديت با وجود .ايج وجود داردـسوگيري در نت
تاثير روش بديعه پردازي برخالقيت و برخي  ،اشاره شده

ير است. براين اساس، ابعاد آن در اين پژوهش انکارناپذ
هاي طراحي برنامهدست اندرکاران شود، پيشنهاد مي

هاي بدو و ضمن و آموزش معلّممراکز تربيت درسي،
 هايهاي آموزشي نسبت به آموزش روشهگروخدمت، 

 ،به معلّمان فعال تدريس و از جمله روش بديعه پردازي
 رزند.وب اهتمام بيشتري ،سان مراکز تربيت معلّممدرّبويژه 

ب فين کتمؤلّالزم است هاي تحقيق با عنايت به يافته
درسي در انتخاب موضوعاتي متناسب با روش مذکور 

مورد  موضوعات موجود در کتب درسي را و کنند اقدام
 مذکور درحين اجراي روشبعالوه،  .قرار دهندتجديدنظر 

مشاهده شد که الگوي بديعه پردازي موجب بروز شور و 
لذا  .ان مي شودآموزدانشدگيري در شوق يا شعف و

 عالقه منديارتقاء  اين الگو براي ،شودپيشنهاد مي
 س به کار گرفته شود. ودر در بيشتر انآموزدانش
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