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 مقدمه

هایی برای درك آن چه کهه حيیيتها    های آموزش هنر بیشتر به صورت تالشنگاریامروزه تاریخ

شهود. اللهم معلمهان    های اعتيادی و اجتماعی رخ داده است، باز نموده مهی زمینهی پسدر محدوده

تهری از  ی گستردهگذارند و دامنهدهند سؤاالت انتيادی را در میان میهنر که کار تاریخی انجام می

 (.2006، 1برند )آیزنرای به کار میدورنماهای میان رشته

گیرد و در عین حال متهثرر  واسطه از معنویت اسالمی سرچشمه می های بی هنر اسالمی به شیوه

نشین است کهه  ی سامی و کوچهای مشخص محل یا ظرف ظهور وحی قرآنی، یعنی جامعهاز ویژگی

 (.1361های مثبت آن را تعمیم داد )نصر، اسالم ویژگی

زیبایی شناختی به ميتضیات آن اسهت. ایهن هنهر،     هنر مدرن، محصول تفکر مدرن و یک پاسخ

آوردههای علمهی و    ی تحوالت فکری، اجتماعی و تاریخی عصر مدرنیته و نتیجه قهری دسهت زاییده

 (.1366نظری آن است )سمیع آذر، 

تربیت هنری عالوه بر ابعاد روحی، عاطفی و روانی، از منظر آموزشی و تربیتی ههم مهورد توجهه    

 (.1365کاران، است )رادپور و هم

پهردازی اسهت و ایهن    یکی از عناصر مهم در تحصیل، تحریک خالقیت، قوه تخیل و حتی خیهال 

صهورت  ی خاصی به مطرح کردن نظهرات بهه  ی حساس برای معلمان است که باید توجهیک وظیفه

 (.1366محييانه داشته باشند )ساعتی، 

طریيی نو مشخص میهای فکری بهخالقیت یک ویژگی ذاتی است که با توانایی تولید فرآورده 

 (.2002، 2شود )وستن

اند کهه  ( بر این نکته اذعان داشته1174) 4( و تورنس 1165) 3بسیاری از محييان از جمله بلوم

آمهوزان در ههر   دانشترین موانع رشد خالقیت و یادگیری های سنتی آموزش و پرورش از مهمشیوه

 (.1376ریزی پرورش خالقیت، ی برنامهجامعه است )به نيل از کمیته

هها روش بدیعهه  ترین آنهای مختلفی برای پرورش خالقیت ابداع شده است که از معروفروش

 پردازی است. 

پردازی و سخنرانی در پرورش ی تثریر دو روش تدریس بدیعهدر تحيیق حاضر محيق به ميایسه

به معنی اتصال و همراههی عناصهر بهه     پردازیآموزان در درس هنر می پردازد. بدیعهالقیت دانشخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Eisner    2. Westen   3. Bloom    4. Torrance 
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 1161و دسهتیارانش در سهال    1جی گهوردن  پردازی روشی است که ویلیامبدیعه ربط است.ظاهر بی

 (.1362)آقاسلطانی،  برای ایجاد نوآوری و خالقیت تدوین کردند

ی حافظه عمومیهت دارد و مهی  استعداد خالقیت در نوع بشر به اندازهامروزه رابت شده است که 

توان آن را با کاربرد اصول و فنون معین و ایجاد طهرز تفکرههای جدیهد و ایجهاد محیطهی مناسهم       

 (.  1364پرورش داد )سام خانیان ،

 های صاحم اندیشهه و خهالب بایهد   ( معتيدند که تربیت انسان 1161)  4و پاول 3، لیپمن2انیس

ذهن کاوشهگر  »نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد. به نظر پاول محصول نهایی تعلیم و تربیت باید 

 (. 1362باشد )شعبانی، « و خالب

ای طوالنی دارد. ارائهه مفهاهیم بهه طهور شهفاهی از      های آموزشی، سابيهروش سخنرانی در نظام

بهرداشتن از طههرف شهاگرد، اسهاس    ها از طریق گوش کهردن و یادداشت طرف معلم و یادگیری آن

 (.1366دهد ) شعبانی، کار این روش را تشکیل می

در تفکر تحلیلی، یک فرآیند منطيی وجود دارد که هر یک از اجزای آن به جای خود درك مهی 

 (1366شوند )مهرمحمدی، 

ههای شهناختی و شخصهیتی    گوید که میزان تثریر آموزش خالقیت به ویژگهی استرنبرگ نیز می

 (. 2001، 5گردد )استرنبرگآموزان بر میانشد

خالقیت، توانایی مرزشکنی یا توانایی سفر به فراسوی چهارچوب اسهتانداردهای علمهی، شه،لی،    

 (.1366گیرد )عصاره، ای و اجتماعی را در بر میحرفه

 های اصیل انجام کارها و محصوالت جدید از هر نهوعی را بهه  های جدید برای روشخالقیت ایده

   (.2006، 6آورد )بروسوجود می

های سنتی در مورد خالقیت را بهه چهالش وا مهی   نگاری را بر چهار مطلم که دیدگاهگوردون روش بدیع

ههی  های روزمره امری مهم است دوم، فرآیند خهالب بهه  که خالقیت در فعالیتدارند، بنا نهاده است. اول این

تهوان افهراد را تحهت    توان توصیف کهرد  و بهرای ارتيهای آن مهی    وجه امری اسرارآمیز نیست. خالقیت را می

ها اعهم از انهواع هنهر، علهوم و مهندسهی یکسهان       ی رشتهآموزش مستيیم قرار داد. سوم، ابداع خالب در همه

است و فرآیندهای بنیادین فکری یکسانی استوار است. پیش فرض چهارم گوردون این است که ابداع فهردی  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gordon   2. Ennis    3. Lipman   4. Paul 

6. Sternberg   7. Bruce 
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 (.  2004و همکاران ، 1ب( با یکدیگر شباهتی تام دارند )جویسو گروهی )تفکر خال

در آموزش یادگیرندگان برای استفاده از بدیعه پردازی و استعاره، سه نوع قیاس مهورد اسهتفاده   

ههای مهورد نظهر عبارتنهد ازا قیهاس      ها از مبانی عمل آموزش اسهت، قیهاس  گیرد. این قیاسقرار می

 ه.شخصی، قیاس مستيیم، تعارض فشرد

آموزان با ایده یا شیئی که انجام دادن قیاس شخصی نیاز به این دارد که دانش قیاس شخصی:

 گیرد احساس انس و همدلی کنند.مورد قیاس قرار می

ی ساده بین دو شیئی یا دو مفهوم است. نیازی نیسهت کهه   این قیاس ميایسه قیاس مستقیم:

 ای شبیه هم باشند.ز هر جنبهدر ميایسه یا مانندسازی هر دو شیئی یا مفهوم ا

شهود کهه   کار گرفته میی یک شیئی واژگانی بهدر این قیاس درباره تعارض یشرده یا اضداد:

 (.1366آقازاده، ) «دوست دشمن»هایی چون نمایند. نمونهبه ظاهر متعارض می

. 3مسهتيیم،  . قیهاس  2. توصیف شرایط جهاری،  1نگاریا مراحل الگوی یاددهی و یادگیری بدیع

. بررسهی مجهدد تکلیهف اولیهه )احهدیان و      6. قیهاس مسهتيیم،   5. اعارض فشرده، 4قیاس شخصی، 

 (.1376آقازاده، 

کهار  ها، اعم از علوم یها هنهر، بهه   ی رشتهآموزان همهتوان برای دانشنگاری را میهای بدیعروش

 برد.

سنین بهره گرفت هر چند کهه بهرای    توان برای تمامینگاری میایم که از الگوی بدیعما دریافته

 بهترین روش تمرین است.  2«بسط تصورات»کودکان خردسال 

توانهد مفهاهیم مهورد کهاوش را بهه      شهود، و مهی  نگاری به سهولت با الگوهای دیگر ترکیم میالگوی بدیع

امهور اجتمهاعی را    توان ابعادهای این الگو آن است که میخانواده پردازش اطالعات بسط دهد. از دیگر توانایی

ی محاکم قضایی مورد کهاوش قهرار گرفتهه   گری، یا تفکر به شیوههای ایفای نيش، پژوهشکه از طریق شیوه

 (.2004 اند، با آزادی کامل مورد بحث قرار داد )جویس و همکاران،

ه از انهد که  آمهوزان آموختهه  ی جالبی از مطالعات خود، به دانش( طی مجموعه1114، 4و اتنر 3)نیوبای

ای دست یابند که معموال  دانشجویان مراکهز آمهوزش عهالی    طریق قیاس، به مفاهیم فیزیولوژیکی پیشرفته

آمهوزان  پهردازی بهه دانهش   ی ما در تهدریس بدیعهه  ی آنان مؤید تجربهگیرند. نتایج مطالعهها را یاد میآن

مدت و بلندمدت را ارتيها بخشهیده و نیهز رضهایت و     های کوتاهها، یادگیریابتدایی و متوسطه است. قیاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Juice   2. Imagination stretching   3. Newby   4. Etner 
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 آموزان را از فراگیری مطالم آموزشی باال برده است.  خوشنودی دانش

هها در مطالهم   دههد کهه اسهتفاده از قیهاس    ( در آموزش علوم نیز نشان مهی 1114، 1ی )گلینمطالعه

د. پهژوهش در مهورد   دهه مهدت و بلندمهدت را افهزایش مهی    های کوتاهیادگیری مربوط به متن درس،

 چنان ادامه دارد.های کارآمدتر و نیرومندتر تدریس و یادگیری هم راه

گشایی، ابزارهایی بهرای تفکهر   نگاری شاملا توانایی مشکلآرار مستيیم الگوی تدریس و یادگیری بدیع

ی برنامهه وری گروهی و آرار لیرمستيیم شهاملا توفیهق در یهادگیری محتهوای     ای، انسجام و بهرهاستعاره

 (.2004 ،درسی، ماجراجویی، عزّت نفس )جویس و همکاران

پردازی، کمک به خلق عدالت اجتماعی اسهت کهه در آن پایهه منزلهت اجتمهاعی      کاربرد الگوی بدیعه

های تحصیلی از جملهه  پردازی در آموزش درسی تمام رشتهآورد. بدیعه افراد شرکت کننده را به وجود می

ی محتهوایی  تواند از آن در مباحثهات خهود بها شهاگرد و تهیهه     کاربرد دارد. معلم میاجتماعی، علوم و هنر 

 (.1367خودساخته استفاده کند )احدیان و آقازاده، 

پهردازی بهر پهرورش خالقیهت دانهش     ی حاضر با هدف بررسی تثریر روش آموزش بدیعهه مطالعه

 آموزان در درس هنر صورت گرفت. 

تهوان خالقّیهت   پهردازی مهی  که آیا با استفاده از روش بدیعهه پرسش اصلی این تحيیق این است 

 آموزان را نسبت به روش سخنرانی بهبود بخشد.دانش

 

 ی پژوهش پیشینه

دهد که مطالعات چنهدی در   آموزان نشان می ی پژوهش در بعد پرورش خالقیت در دانش پیشنه

بونهو،   ؛ دی1110؛ جهویس و ویهل،   1161ی درسی )گوردن،  این خصوص از سوی متخصصان برنامه

؛ 1116؛ استرنبرگ و ویلیهامز،  1116؛ گرات، 1111؛ هاویسن، 1172؛ تورنس، 1114؛ گلین، 1172

سهازی،   دلیل جامعیت مطالعهه و قابلیهت عملهی    رائه شده است. تورنس و گوردن به( ا1167اسمیت، 

 تر مورد استفاده قرار گرفته است.  بیش

ی درسهی )آقها    در داخل کشور نیز مطالعات چندی از سوی دانشجویان کارشناسی ارشد برنامهه 

تجههری، ؛ 1360؛ سلحشههوری، 1373؛ لفههاری 1373؛ پیرخههائفی، 1360؛ بیکههی، 1362سههلطانی، 

 ( انجام شده است.1365

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Glynn 
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ههای خالقیهت و    ( در تحيیياتی کهه انجهام داد، نشهان داد بهین آزمهون     1175تورنس در سال )

های خالقیهت،   که آزمون های تدریس بیشتر از سایر موارد ارتباط معناداری دارند، از جمله این روش

 هد.د ی کالمی و به خصوص قرائت افزایش می پیشرفت تحصیلی را در زمینه

( در پژوهشی که در ارتبهاط بهین خالقیهت و عهزت نفهس بها اسهتفاده از        1167) 1کوپر اسمیت

ههایی   دهد، گروه های کاربرد لیر معمول گیلفورد و پرسشنامه عزت نفس انجام داده نشان می آزمون

تهر هسهتند و    تهر و خهالب   هها، آفریننهده   که دارای سطح باالی عزت نفس هسهتند. در لالهم آزمهون   

 تری برخوردارند.  هایی که سطح عزت نفس در آنها پایین است از خالقیت کم گروه

« عزت نفس ضرورتی برای خالقیت و آفریننهدگی »نام  ( در پژوهشی به1113) 2اسکاکلو وسینها

هایی خالقیت ارتبهاط دارد. بهه    ای معناداری با توانای دریافتند که عزت نفس و حرمت، خود به گونه

 ييان دریافتند که عزت نفس برای آفرینندگی و خالقیت امری ضروری است. عبارت دیگر این مح

پهردازی بهر پهرورش خالقیهت      بررسهی تهثریر روش تهدریس بدیعهه    »در تحيیيی تحهت عنهوان   

( در 1360کهه در سهال )  « ی چههارم ابتهدایی   آموزان پایهه  آموزان در درس علوم تجربی دانش دانش

 وری انجام شده نتایج زیر حاصل شده استا ی طباطبایی توسط سلحش دانشگاه عالمه

آمهوزان   پذیری، سیالی، ابتکار و بسط دانهش  پردازی بر افزایش نمرات انعطاف روش تدریس بدیعه

 مؤرر بوده است.

پهردازی و روش سهخنرانی    ی دو روش تدریس بدیعه بررسی و ميایسه»در تحيیيی تحت عنوان 

در سهال  « ی چههارم  آمهوزان پایهه   اجتماعی دانشدر پرورش خالقیت و پیشرفت تحصیلی در درس 

ی طباطبایی توسط تجری انجام شده است نتایج زیر حاصل شهده   در دانشگاه عالمه 1365 -1366

 استا  

آموزانی که با روش تهدریس   پذیری تفکر دانش بین نمرات شاخص سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف

آمهوزانی کهه بها روش سهخنرانی      بینند و دانش یپردازی در درس تعلیمات اجتماعی آموزش م بدیعه

 داری وجود دارد. بینند تفاوت معنا آموزش می

 

 روش تحقیق

آزمون با گروه کنترل و از گمهارش  آزمون و پسروش تحيیق از نوع آزمایشی با استفاده از پیش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Coper smith        2. Skaklu & Sinha 
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ابتهدایی پسهرانه   گیری تصهادفی از میهان مهدارس    تصادفی استفاده گردید. با استفاده از روش نمونه

 50مدرسهه، تعهداد    2ی چهارم این  آموزان پایهمدرسه انتخاب و از میان دانش 2آباد شهرستان علی

 نفری کنترل و آزمایش برگزیده شدند. 25آموز با همین روش و در دو گروه نفر دانش
 

 گروه گزینش تصادفی پیش آزمون مت،یر مستيل پس آزمون

T2 X T1 R تجربی آزمایش 

T2 , T1 R کنترل 

 

ههای تفکهر   ی مههارت زمان و قبل از دخالت مت،یر مستيل در زمینهه هر دو گروه )کنترل و آزمایش( هم

خالب )خالقیت( ارزشیابی شدند. در مدت اجرای طرح، گروه آزمایش در معرض مت،یر مسهتيل )اسهتفاده از   

روش متهداول در مهدارس )سهخنرانی(    پردازی( قرار گرفت. اما گهروه کنتهرل بها همهان     روش تدریس بدیعه

جلسه طول کشید، ههر دو گهروه مجهددا      2هفته، هر هفته  6آموزش داده شد. پس از اجرای طرح که حدود 

 های خالقیت مورد ارزشیابی قرار گرفتند.در زمینه مهارت

 

 ابزار تحقیق

یری تهورنس،  آزمون خالقیهت تصهو  »آموزان از در این تحيیق برای تعیین میزان خالقیت دانشی

 استفاده شد.« فرم ب

 

 روایی آزمون تفکر خالق تورنس 

 روایی محتوا

ای بهر اسهاس   ها، تالش همسان و سهنجیده تورنس برای اطمینان دادن از اعتبار محتوای آزمون

گهذاری بهر مبنهای بهتهرین     ههای نمهره  هها و رویهه  های محرك، تکالیف آزمون، دسهتورالعمل آزمون

 که تا به حال موجود بوده را صورت داده است. هاییتحيیيات و نظریه

ی خالب، تحيیيهات مربهوط بهه شخصهیت ایهن افهراد،       او در این کار از تحلیل زندگی افراد ناب،ه

هایی مربوط به ذههن انسهان و... در تصهمیم    اند و نظریهشدهماهیت عملکردهایی که خالب تليی می

 ه است.گیری برای انتخاب تکالیف آزمون بسیار سود برد
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 روایی همزمان

های بسیار سنجیده تورنس برای لنی کردن اعتبار محتوا بهه حفهس سهاختار    یکی دیگر از تالش

های کالمی و تصویری را بتوان در سهطح  گردد، این عامل سبم شده است که فرمتکالیف آزاد بر می

هها از  شهود آزمهون  مهی آموزشی به کار برد. به نظر تورنس ویژگی آزاد بودن محتوای تکالیف باعهث  

 (.  1372زمان باالیی برخوردار باشند )تورنس، اعتبار هم

 تفکر خالق تورنس روایی آزمون

ههای تفکهر   (  در صورت استفاده از راهنمهای نمهره دادن در آزمهون   1372بنابر اظهار )تورنس، 

 ارد.خالب، مشکل کمی در به دست آوردن سطوح باالیی از روایی درونی و بیرونی وجود د

را از بهین نمهرات نمهره     11/0تها   66/0( در تحيیهق خهود، ضهریم همبسهتگی     1372تورنس )

ی ی دیگر با تثکید بر مطالعهه دهندگان تعلیم دیده و تعلیم ندیده گزارش کرده است. در یک مطالعه

برای و  16/0تا  66/0های تصویری از دقیق راهنمای نمره دادن، میانگین ضریم پایایی برای آزمون

ی بازآزمهایی، مطالعهات   چنهین در زمینهه  گزارش شده است. هم 11/0تا  14/0های کالمی از آزمون

 (. 1372بین دو بار اجرا است )تورنس،  66/0گر ضریم بازآزمایی انجام شده بیان

های تدوین شده، مطابق با روش اجرایی که توضیح داده شهد، تجزیهه و   به منظور آزمون فرضیه

 به صورت استنباطی. -2به صورت توصیفی،  -1ها در دو قسمت به شرح زیر انجام شدا تحلیل داده

ی فراوانی، نمودار، میانگین، خطهای میهانگین، انحهراف    های آماری توصیفی شامل محاسبهروش

ی دو گروه برای ميایسه Tباشد. از روش می Tهای آماری استنباطی شامل آزمون استاندارد و روش

 تيل استفاده شد.  کنترل و مس

 انجام شده است. SPSSای ها با استفاده از نرم افزار رایانهدر ضمن تجزیه و تحلیل داده

 

 ها یایته

مسهتيل پهس آزمهون گهروه آزمهایش و کنتهرل در        Tبراساس جدول تحلیل استنباطی آزمهون  

از  05/0و سطح خطاپذیری  46ی آزادی ( با درجه243/4محاسبه شده )  Tشاخص خالقیت، چون

شود. بنهابراین بهین میهانگین نمهرات     تر است، لذا فرض صفر رد می( بزرگ671/1جدول ) T ميدار

آمهوزانی کهه   بینند و دانشپردازی آموزش میآموزانی که در درس هنر با روش بدیعهخالقیت  دانش

 داری وجود دارد .بینند تفاوت معنابا روش سخنرانی آموزش می
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استنباطی آزمون تی مستقل پس آزمون رروه آزمایش و کنترل در  : جدول تحلیل1جدول 

 شاخص خالقیت

 
تست لوین برای 

 هابرابری واریانس
 هاتی ـ تست برای برابری میانگین

 
 

F 

ی
دار

عنا
م

 

 تی
درجه 

ی آزادی
دار

عنا
م

 

تفاوت 

 میانگین

تفاوت 

 خطای

 استاندارد

سطح اطمینان 

59% 

 حد باال حد پایین

ت
القی

خ
 

با فرض 

برابری 

 هاواریانس

610/2 113/0 243/4 46 000/0 46000/30 16317/7 03726/16 12274/44 

با فرض عدم 

برابری 

 هاواریانس

  243/4 361/40 000/0 46000/30 16317/7 16631/15 11361/44 

 

: جدول تحلیل استنباطی آزمون تی مستقل پس آزمون رروه آزمایش و کنترل در 5جدول 

 بسفشاخص 

 
تست لوین برای 

 هابرابری واریانس
 هاتی ـ تست برای برابری میانگین

 
 

F 

ی
دار

عنا
م

 

 تی
درجه 

ی آزادی
دار

عنا
م

 

تفاوت 

 میانگین

تفاوت 

 خطای

 استاندارد

سطح 

اطمینان 

59% 

 حد باال حد پایین

ط
بس

 

با فرض برابری 

 هاواریانس
308/8 090/0 328/8 83 000/0 230/61 293/8 065/0 386/28 

با فرض عدم 

 هابرابری واریانس
  328/8 550/86 000/0 230/61 293/8 130/0 308/28 

 

و سهطح خطاپهذیری    46ی آزادی (  با درجهه 624/3محاسبه شده )  T، چون2براساس جدول 

شود. بنهابراین بهین میهانگین    تر است، لذا فرض صفر رد می( بزرگ671/1جدول ) T از ميدار 01/0

نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در شاخص بسط، تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفهع  

 اند.پردازی آموزش دیدهآموزانی است که با روش بدیعهدانش
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: جدول تحلیل استنباطی آزمون تی مستقل پس آزمون رروه آزمایش و کنترل در 3جدول 

 شاخص ابتکار

 
تست لوین برای 

 هاواریانسبرابری 
 تی ه تست برای برابری میانگین ها

 

 
F 

ی
دار
عنا
م

 

 تی
درجه 

ی آزادی
دار
عنا
م

 

تفاوت 

 میانگین

 تفاوت خطای

 استاندارد

سطح اطمینان 

15% 

 حد باال حد پایین

کار
ابت

 

با فرض برابری 

 هاواریانس
441/0 506/0 667/2 46 006/0 040/6 604/2 402/2 676/13 

با فرض عدم 

 هابرابری واریانس
  667/2 162/45 006/0 040/6 604/2 312/2 666/13 

 

و سهطح خطاپهذیری    46ی آزادی (  با درجهه 667/2محاسبه شده )  T، چون3براساس جدول 

تر است، لذا فرض صفر رد می شود. بنابراین بهین میهانگین    ( بزرگ671/1جدول ) T از ميدار 05/0

در شاخص ابتکار تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفهع  نمرات دو گروه آزمایش و کنترل 

 اند.پردازی آموزش دیدهآموزانی است که با روش بدیعهدانش

 

:  جدول تحلیل استنباطی آزمون تی مستقل پس آزمون رروه آزمایش و کنترل در 4جدول 

 پییریشاخص انعطاف

 
تست لوین برای 

 هابرابری واریانس
 هابرابری میانگین تی ه تست برای

 

 
F 

ی
دار
عنا
م

 

 تی
درجه 

ی آزادی
دار
عنا
م

 

تفاوت 

 میانگین

تفاوت 

 خطای

 استاندارد

سطح 

 %15اطمینان 

 حد باال حد پایین

ی
یر
ذر
ف پ

طا
انع

 

با فرض برابری 

 هاواریانس
216/2 136/0 656/2 46 006/0 600/2 160/0 621/0 771/4 

با فرض عدم 

 هابرابری واریانس
  656/2 314/45 006/0 600/2 160/0 626/0 774/4 

 

و سهطح خطاپهذیری    46ی آزادی ( بها درجهه  656/2محاسبه شده )  T، چون4براساس جدول 

شود. بنهابراین بهین میهانگین    تر است لذا فرض صفر رد می ( بزرگ671/1جدول ) T از ميدار 05/0
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تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت پذیری نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در شاخص انعطاف

 اند.پردازی آموزش دیدهآموزانی است که با روش بدیعهبه نفع دانش

 

: جدول تحلیل استنباطی آزمون تی مستقل پس آزمون رروه آزمایش و کنترل در  0جدول

 شاخص سیالی

 

 

تست لوین برای 

 هابرابری واریانس
 هاتی ه تست برای برابری میانگین

 

 
F 

ی
دار
عنا
م

 

 تی
درجه 

ی آزادی
دار
عنا
م

 
تفاوت 

 میانگین

 تفاوت خطای

 استاندارد

سطح اطمینان 

15% 

 حد باال حد پایین

ی
یال
س

 

با فرض 

برابری 

 هاواریانس

154/0 616/0 476/3 46 001/0 360/3 166/0 416/1 302/5 

با فرض عدم 

برابری 

 هاواریانس

  476/3 655/47 001/0 360/3 166/0 417/1 303/5 

 

و سهطح خطاپهذیری    46(  بها درجهه آزادی   476/3محاسبه شهده )   T، چون5براساس جدول 

شود. بنهابراین بهین میهانگین    تر است، لذا فرض صفر رد می ( بزرگ671/1جدول ) T از ميدار 05/0

تفاوت به نفع ی وجود دارد و این نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در شاخص سیالی تفاوت معنادار

 اند .آموزانی است که با روش بدیعه پردازی آموزش دیدهدانش

 

 بحث و نتیجه ریری

( نیهز حهاکی از معنهادار بهودن اخهتالف      1منهدر  در جهدول )   Tبررسی نتایج حاصل از آزمون 

گیری کنیم بین میانگین نمهرات خالقیهت   توانیم نتیجههای دو گروه بوده است. بنابراین میمیانگین

آمهوزانی کهه بها روش سهخنرانی     بیننهد و دانهش  پردازی آموزش مهی آموزانی که با روش بدیعهدانش

 داری وجود دارد. بینند، تفاوت معناآموزش می

خهوانی دارد.  ( ههم 1365( و )تجری، 1161چنین نتایج این فرضیه با نتایج تحيیق )گوردن، هم

ههای دو  دار بودن اختالف میانگیناکی از معنی( نیز ح2مندر  در جدول ) Tنتایج حاصل از آزمون 

آمهوزانی  گیری کنیم بین نمرات شاخص بسط تفکهر دانهش  توانیم نتیجهگروه بوده است. بنابراین می
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بیننهد،  آموزانی که با روش سخنرانی آمهوزش مهی  بینند و دانشپردازی آموزش میکه با روش بدیعه

( 1362(، )آقاسهلطانی،  1161ضهیه بها نتهایج )گهوردن،     داری وجهود دارد. نتهایج ایهن فر   تفاوت معنا

انهد نشهان از افهزایش    کار بهرده پردازی را بهگران که روش بدیعه های این پژوهشمطابيت دارد. یافته

 آموزان در بعد بسط دارد. خالقیت دانش

ههای  دار بودن اختالف میانگینا( نیز حاکی از معن3مندر  در جدول ) Tنتایج حاصل از آزمون 

گیری کنیم بین نمرات شهاخص ابتکهار )اصهالت( تفکهر     توانیم نتیجهدو گروه بوده است. بنابراین می

آمهوزانی کهه بها روش سهخنرانی     بیننهد و دانهش  پردازی آموزش مهی آموزانی که با روش بدیعهدانش

و  (1161 بینند، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این فرضیه با نتایج تحيیهق )گهوردن،  آموزش می

 باشد.( همسو می1365)تجری، 

های دار بودن اختالف میانگین( نیز حاکی از معنی4مندر  در جدول ) Tنتایج حاصل از آزمون 

پهذیری تفکهر   توانیم نتیجه بگیریم که بین نمهرات شهاخص انعطهاف   دو گروه بوده است. بنابراین می

آمهوزانی کهه بها روش سهخنرانی     د و دانهش بیننه پردازی آموزش مهی آموزانی که با روش بدیعهدانش

و  (1161تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحيیق با نتایج تحيیق )گهوردن،  بینند، آموزش می

 خوانی دارد. ( هم1365)تجری، 

های دو دار بودن اختالف میانگین( حاکی از معنی5مندر  در جدول ) Tنتایج حاصل از آزمون 

آمهوزانی  توانیم نتیجه بگیریم که بین نمرات شاخص سیالی تفکر دانهش براین میگروه بوده است. بنا

بیننهد،  آموزانی که با روش سخنرانی آموزش مهی بینند و دانشپردازی آموزش میکه با روش بدیعه

( 1365و )تجهری،   (1161تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحيیق با نتایج تحيیهق )گهوردن،   

 رد. خوانی داهم

گونه که توضیح داده شد نتایج نشان داد که بین دو گروه در چهار عامهل سهیالی، انعطهاف   همان

آزمهون و  پذیری، ابتکار و بسط تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی دو گروه آزمایش و کنترل در پیش

تثیید قرار  ی ما مورداند و در این پژوهش فرض صفر رد و فرضیهآزمون، تفاوت معناداری داشتهپس

 گیرد.می

( 1161( و )گهوردن،  1115نتایج این پژوهش با نتهایج تحيیيهات گذشهته ماننهد )اسهترنبرگ،       

انهد نشهان از   کار بهرده پردازی را بهگران که روش تدریس بدیعههای این پژوهشمطابيت دارد. یافته

 افزایش خالقیت و تفکر انتيادی دارد.  
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دار بوده است پس ا% درصد معن15ین با ضریم اطمینان بیش از از آنجا که تفاوت بین دو میانگ

 پهردازی در پهرورش خالقیهت در چههار عامهل سهیالی،       تهوان گفهت کهه روش بدیعهه    با صراحت می

 پذیر، اصالت و بسط مؤرر بوده است. انعطاف

یم جا که تفهاوت بهین دو میهانگین بها ضهر     با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، از آن

گیهرد.  ی تحيیق مهورد تثییهد قهرار مهی    دار بوده فرض صفر رد و فرضیها% معن 15اطمینان بیش از 

 پردازی و خالقیت وجود دارد. ی آموزش بدیعهی معناداری بین شیوهیعنی رابطه

 

 ریری نتیجه

با توجه به نتایج به دست آمده در این تحيیق و مطابيت آن با نتایج دیگر تحيیيات، به روشهنی   

 توان نتایج این تحيیق را مورد تثیید قرار داد.می

ههای  طهور جهدا از کهالس   های خالقیت برای کودکان و نوجوانهان بهه  اجرای کارگاه -1بنابراین، 

یا درسی به نام پژوهش خالقیت در برنامه درسی دانهش  وارد کردن واحد  -2شود؛ درسی برگزار می

آمهوزان در دروسهی   پردازی بر پرورش خالقیت دانهش بررسی تثریر روش تدریس بدیعه  -3آموزان؛ 

 شود.  مانند، ریاضی و انشاء پیشنهاد  می
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