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تأثير الگوي تدريس بديعهپردازي و الگوي چرخه يادگيري هفت مرحلهاي بر بهبود تفكر
خالق دانش آموزان
جعفر

بهادري خسروشاهي ،1ابوالفصل فريد2

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير الگوي تدريس بديعهپردازي و الگوي چرخه يادگيري هفت مرحلهاي بر بهبود
تفكر خالق دانشآموزان بود .طرح پژوهش به شيوه تجربي و از نوع طرح پيشآزمون -پس آزمون با گروه كنترل
بود .جامعه آماري پژوهش تمامي دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تبريز در سال تحصيلي  1961-69بودند
كه از اين جامعه تعداد  96دانشآموز انتخاب و به روش نمونهگيري تصادفي چندمرحلهاي خوشهاي در  9گروه،
 2گروه آزمايش و  1گروه كنترل قرار گرفتند .آزمودنيهاي گروه آزمايش اول (الگوي تدريس بديعهپردازي) و
آزمودنيهاي گروه آزمايش دوم (الگوي چرخهي يادگيري هفت مرحلهاي) تحت آموزش قرار گرفتند و در
مقابل ،گروه كنترل هيچ آموزشي را دريافت نكرد .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه تفكر خالق تورنس استفاده
شد .تجزيه و تحليل دادهها با روش آماري تحليل كواريانس و آزمون تعقيبي  LSDانجام شد .نتايج پژوهش نشان
داد كه الگوي تدريس بديعهپردازي و چرخهي يادگيري هفت مرحلهاي بر تفكر خالق دانشآموزان تأثير دارد.
در واقع الگوي تدريس بديعهپردازي و چرخهي يادگيري هفت مرحلهاي باعث افزايش تفكر خالق در دانش-
آموزان ميشود .همچنين نتايج آزمون تعقيبي نشان داد كه الگوي تدريس بديعه پردازي نسبت به چرخه يادگيري
هفت مرحلهاي تأثير بيشتري بر تفكر خالق دانشآموزان دارد .معلمان ميتوانند در تدريس دروس و آموزش
بسياري از مفاهيم جديد از الگوي تدريس بديعهپردازي به منظور افزايش خالقيت و نوآوري دانشآموزان استفاده
كنند.
کليدواژهها :الگوي تدريس بديعهپردازي ،چرخه يادگيري هفت مرحلهاي ،تفكر خالق.

 .1دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران
جعفر بهادري خسروشاهي (نويسنده مسئول)-

Jafar.b2616@yahoo.com

 .2دكتري روانشناسي تربيتي ،استاديار گروه علوم تربيتي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،تبريز،
ايران
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مقدمه
در نظام آموزشي ايران ،روش هاي سنتي به ويژه روش سخنراني و حفظ و تكرار حقايق علمي در جايگاه روشي
غالب همواره مورد توجه بوده است .اين امر سبب جاري شدن روح انفعال در نظام تعليم و تربيت شده و در نتيجه
انديشه و كنجكاوي طبيعي به راحتي جاي خود را به حالت انفعالي و بيارادگي و تمايل به تقليد از ديگران داده
است .احتياط جاي پرسشگري و گوش دادن جايگزين فكر كردن شده است و اين در حالي است كه رشد مهارت-
هاي تفكر ،اغلب به منزله مهمترين كاركرد براي آموزش و پرورش رسمي ثبت شده است .زيرا توانايي در اين
مهارتها براي موفقيت در جهان معاصر ضروري است ،جهاني كه در آن سرعت خلق دانش جديد به طور فزاينده
در حال گسترش است .
تفكر ،محور اصلي شناخت و ارائهي راهحلهاي ممكن در هنگام مواجه با مسائل است .تفكر داراي عناصري است
كه شامل نشانهها و رموزي هستند كه انسانها با آن ميزان يادگيري خود را گسترش داده ،آموختههايشان را
بازشناسي ميكنند و به كار ميبرند .تفكر ،فعاليت جهتدار ذهن براي حل مسئله است (امانزاده و نعماناف،
 .)1961يكي از اقسام تفكر هدايت شده (جهتدار) ،تفكر خالق است .تفكر خالق نوعي تفكر است كه با
انعطافپذيري ،نوآوري و ارزش اجتماعي همراه است .اين تفكر در همه ابعاد زندگي بشري بروز كرده و بين تمام
انسانها مشترك است ،هنگامي كه قدرت آگاهي و اطالعات ذهن افراد با رشد مناسب فكري توأم باشد ،آنگاه
قدرت استدالل ذهني بيشتر ميشود و تفكر خالق كه تفكري سطح باالست ،به وجود ميآيد مهارت تفكر آفريننده
و خالق خلق آثار جديد ،تصويرسازي از موضوعات در ذهن است (گلكاري ،راستگو و مقدم .)1962 ،تاكنون
نظريههاي متفاوتي در مورد تفكر خالق مطرح شده است و بر اساس توافق كلي ،فرايند تفكر خالق عبارت از
توانايي استخراج افكار و تجربههاي گذشته و تركيب آنها به شيوههاي بديع است (گيبسون ،فولي و پارك،1
 .)2666تفكر خالق ،مستلزم تفكر واگراست كه به سيالي ،انعطافپذيري ،اصالت و بسط تأكيد دارد؛ اما از آن جا
كه تفكر خالق به شيوههاي مختلف بيان ميشود ،آن را به صورت يک نشانگان يا مجموعهاي در نظر ميگيرند
كه متأثر از عوامل مختلف نظير شخصيت ،آرايش ژنتيكي ،محيطهاي اجتماعي ،عوامل زيستشناختي و فرهنگ
است (فولي و پارك.)2661 ،2
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يكي از مهمترين اهداف آموزش و پرورش رشد تفكر خالق است .نقش كليدي در اين زمينه را معلمان بر دوش
دارند .آنها ميتوانند با بهرهمندي از روشهاي خالق گوناگون ،امكان ظهور خالقيت در كودكان و نوجوانان را
فراهم سازند .آيرز معتقد است تفكر خالق تنها با آموزش و تمرين ايجاد ميگردد .او به معلمان پيشنهاد ميكند
درس دادن خود را بر مبناي حل خالقانه مسئله طراحي كنند (آيرز .)2661 ،1از سويي دانشآموزان مهارتهاي
تفكر نقادانه را با استفاده از چندين مرحله روش علمي مانند مشاهده ،مطرح كردن پرسشهاي مناسب ،فرضيه-
پردازي ،پيشبيني ،طرحريزي و پژوهش براي حل مسئله ،نتيجهگيري ،استنتاج و تعميم نتايج ،ارزيابي ،مرتبط
ساختن علت و معلول ،توضيح دادن و به كار بردن دانش و معلومات در موقعيتهاي جديد ايجاد ميكنند و توسعه
ميدهند .در نتيجه ،هر راهبرد آموزشي كه هدف آن بهبود مهارتهاي تفكر خالق دانشآموزان باشد بايد محيطي
را به وجود آورد كه دانشآموزان بتوانند در آن ،اين فعاليتها را انجام دهند (عبدي .)1969 ،يكي از روشهاي
مناسب كه ميتوان تفكر خالق را افزايش داد ،الگوي تدريس بديعهپردازي است.
الگوي تدريس بديعهپردازي يكي از قويترين ابزارها در دست معلم هستند و مانند يک مشخصه رايج و معمول
از تدريس علم به رسميت شناخته شدهاند .گوردون (گوردون )1691 ،2روش بديعهپردازي را براي توضيح جريان
بروز خالقيت و نوآوري ابداع و ارائه كرد .وي اعتقاد داشت ميتوان با يک سري تمرينهاي گروهي ،خالقيت
را آموزش و توسعه داد .مهمترين عنصر در بديعهپردازي همان استفاده از قياس است .به زعم گوردون توليد فكر
و عمل براي تمام افراد قابل دسترس است .گوردون تأ كيد داشت در خالقيت نوآورانه چندان ماهيت پيچيده
ندارند و تقريباً عناصر نامعقول بعد عاطفي از بعد عقلي و نامعقول از معقول بيشتر است؛ از اين رو ميبايست براي
بروز خالقيت ضرورتاً و عاطفي درك شده و با كشاندن عناصر عاطفي و ناخودآ گاه به سطح آ گاهي و كنترل
آن ،زمينه بروز خالقيت را فراهم كرد (سلگي ،مولودي ،خرمآبادي ،وكيليان و سوري.)1969 ،
روش بديعهپردازي افزايش خالقيت و حل مشكالت را به دنبال ميآورد (نائي و پيل .)2662 ،9همچنين پيشرفت
تفكر استعارهاي از طريق روش تدريس بديعهپردازي مورد تأييد قرار گرفته است (والكر .)2666 ،1استفاده از
روش بديعه پردازي براي تدريس درس انگليسي منجر به كسب دانش جديد از طريق اشتراكگذاري داستانها و
روايات فردي و قدرت بخشيدن به شركتكنندگان در بيان داستانها شد (نيوشا ،پاكدامن و اويسي .)1962 ،در
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پژوهشي ديگر مشخص گرديد كه روش تدريس بديعهپردازي در رشد قابليت اصالت ،سيالي و بسط وانعطاف-
پذيري پاسخها و ايدههاي دانشآموزان تأثير مثبت دارد (خديوي ،بناييكهنهشهري .)1969 ،در پژوهشي در اين
زمينه مشخص گرديد كه تدريس طبق الگوي بديعهپردازي باعث افزايش قابليت ابتكار در پاسخها ،ايدهها و
فعاليتهاي دانشآموزان ميشود ،به عبارت ديگر بهرهگيري از اين الگوي تدريس ،زمينه را براي بروز ايدههاي
ابتكاري دانشآموزان فراهم ميكند (هانلي ،داربي و تورنس .)2611 ،1همچنين رانكو )1666( 2در پژوهش خود
به اين نتيجه دست يافت كه تدريس طبق الگوي بديعهپردازي باعث افزايش قابليت بسط در پاسخهاي دانشآموزان
ميشود ،به عبارت ديگر بهرهگيري از اين روش ميتواند دانشآموزان را توانا سازد تا هنگام برخورد با موضوعي
جديد اعم از علمي ،ادبي و اجتماعي ضمن توجه به مفهوم و محتواي اصلي به جزئيات نيز توجه كنند و قادر گردند
تا شرح ،توضيح و تفسير مناسبي از جزئيات را هم ارايه دهند.
از جمله راهبردهاي تدريسي كه در برگيرندهي مجموعه فعاليتهاست ،الگوي چرخهي يادگيري است .هدف
اصلي مدل چرخهي يادگيري فراهم كردن فرصتهايي است تا دانشآموزان نظام باورهايشان را بررسي كنند كه
نتيجهي استدالل ،پيشبيني و آزمون فرضيههاست و ممكن است به خودنظمدهي و ساختن دانش منجر شود (اودوم
و كلي .)2661 ،9كارپلوس )1622( 1اظهار ميكند كه چرخهي يادگيري نوعي راهبرد آموزشي پژوهشمحور
مؤثر در كمک به دانشآموزان براي رشد شناختي آنهاست .مدل چرخهي يادگيري به گونهاي است كه ابتدا
دانشآموزان از طريق فعاليتي ساده يا بحث دربارهي آن برانگيخته ميشوند تا فعاالنه به يادگيري بپردازند؛ سپس،
به منظور كسب تجربه ،معلم آنها را به گونهاي هدايت ميكند كه با شركت در فعاليتهاي گروهي به جستوجو
و كاوش بپردازند .او دانشآموزان را در مسير تفسير يافتهها و تبيين دستاوردهاي خود به سويي هدايت ميكند كه
بتوانند ،با افـزايش درك و فهـم خويش ،آموختههاي جديد را در شرايط جديد به كار گيرند و فعاليتهاي
يادگيري را ارزشيابي كنند (عبدي.)1969 ،
انواع زيادي از مدل چرخهي يادگيري در برنامههاي درسي علوم با مراحل منظم شامل سه مرحلهاي ،پنج مرحلهاي
و هفت مرحلهاي به كار برده شدهاند .الگوي چرخهي يادگيري هفت مرحلهاي جديدترين و كاملترين الگوي
چرخهي يادگيري است .مراحل اين الگو شامل استنباط كردن ،درگير كردن ،كاوش كردن ،توضيح دادن ،بسط
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دادن ،تعميم و ارزشيابي است (ايسنكافت .)2669 ،1مرحلهي استنباط كردن بر وادار كردن يادگيرندهها به بازيابي
و اصالح تجربيات موجود ،كه با دانش جديد مرتبط است ،متمركز ميشود .در مرحلهي درگير كردن معلم ممكن
است يک سناريوي مرتبط يا يک تجربهي ساده را براي جلب توجه شاگردان و طرح سؤالهايي در ذهن آنها به
كار برد و دانش قبليشان را دربارهي موضوع درس ارزيابي كند .هدف اين مرحله به هيجان درآوردن دانش-
آموزان و عالقهمند كردن آنها به هر روش ممكن به موضوع درس است .در خالل مرحلهي كاوش دانشآموزان
تشويق ميشوند تا با مواد و موضوعات كلنجار بروند و چگونگي كار اشيا را كشف كنند .اين مرحله فرصتي را
براي دانشآموزان فراهم ميكند تا مشاهده كنند ،دادهها را ثبت كنند ،متغيرها را تشخيص دهند ،آزمايشها را
طراحي و برنامهريزي كنند ،نتايج را تفسير كنند ،فرضيهها را ارائه دهند و يافتههايشان را سازماندهي كنند (عبدي،
 .)1969معلمان ميتوانند پرسش هـا را سازماندهي كنند ،روش را پيشنهاد دهند ،بازخورد ارائه دهند و دانستهها را
ارزيابي كنند .طي مرحلهي توضيح دادن ،دانشآموزان با الگوها ،قوانين و نظريهها آشنا ميشوند .معلم دانش-
آموزان را به سمت تعميمهاي منسجم و سازگار هدايت ميكند و به دانشآموزان بهره مند از واژگان علمي متمايز
كمک ميكند و پرسشهايي را ارائه ميكند تا از اين دايرهي واژگان براي توضيح دادن نتايج كاوشهايشان
استفاده كنند .مرحلهي بسط براي دانشآموزان فرصتي فراهم ميكند تا دانششان را در محدودههاي جديدي به
كار گيرند و ميتواند شامل مطرح كردن پرسشهاي جديد و فرضيههايي براي بررسي باشد (كولبورن و كلوخ،
 .)1622مرحلهي بسط و تفصيل مستقيماً به ساختار روانياي مرتبط ميشود كه انتقال يادگيري ناميده ميشود.
مدارس با اين انتظار مرتبط و حمايت ميشوند كه كاربردهاي كليتر دانش در خارج از مدرسه و فراتر از سالهاي
تحصيل يافت خواهند شد .مرحلهي گسترش يا تعميم با هدف اهميّت به كار گرفتن انتقال يادگيري براي دانش-
آموزان به مرحلهي تفصيل افزوده شده است .معلمان بايد اطمينان حاصل كنند كه دانش در زمينهي جديد به كار
گرفته ميشود و به شرحي ساده محدود نميشود (ايسنكافت .)2669 ،مرحلهي ارزيابي شامل راهبردهايي است كه
به استمرار ارزيابي پاياني و تكويني يادگيري دانشآموزان كمک ميكنند .اگر معلمان چرخهي يادگيري و
آزمايشهايي را كه دانشآموزان در كالس درس انجام ميدهند به خوبي طراحي و اجرا كنند ،آن وقت بايد قادر
به گنجاندن جنبهاي از اين آزمايشها در ابزارهاي ارزشيابي باشند .همچنين ،بايد از دانشآموزان خواسته شود تا
آزمايشها را به مثابهي بخشي از ارزيابيشان طراحي كنند (كولبورن و كلوخ.)1622 ،
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پژوهشها در زمينهي تأثير روش چرخهي يادگيري بر بهبود مهارتهاي تفكر خالق دانشآموزان بسيار محدود
است .اين در حالي است كه پژوهشهايي در زمينهي راهبردهاي يادگيري ديگر كه تا حدودي به الگوي چرخهي
يادگيري شبيهاند بر مهارت تفكر خالق انجام شده است در اين راستا در پژوهشي كاظمپور ( )2619با هدف
بررسي تأثير تدريس مبتني بر رويكرد اكتشافي در علوم بر مهارت تفكر نقادانهي دانشآموزان پايهي پنجم ابتدايي
به اين نتيجه دست يافت كه روش تدريس اكتشافمحور بر رشد تفكر نقادانهي دانشآموزان مؤثر است .التراونه1

( )2611در پژوهشي با عنوان تأثير الگوي چرخهي يادگيري تجديد نظر شده بر رشد مهارتهاي تفكر خالق
دانشآموزان دختر پايهي دهم به اين نتيجه دست يافت كه روش چرخهي يادگيري در بهبود مهارتهاي تفكر
خالق دانشآموزان مؤثرتر از روش سنتي است .مسيت )2669( 2نيز دريافت كه الگوي چرخهي يادگيري هفت
مرحلهاي بيشتر از روش سنتي سبب بهبود مهارتهاي تفكر نقادانة دانشآموزان ميشود.
مطالعات انجام شده پيرامون بررسي جو حاكم بر نظام آموزشي كشور به اين نتيجه رسيدهاند كه در اين نظام سعي
معلم و دانشآموز همواره معطوف به اين موضوع است كه دانشآموزان ،موفق به كسب نمرات باال در تمام دروس
و نهايتاً كسب معدل ممتاز گردند تا هم شاگردان بتوانند خود را در مدرسه و خانواده مطرح سازند و احياناً به
راحتي به مدارسي كه شرط معدل مالك پذيرش آن ها است راه يابند و هم اينكه در زمان ارزشيابي معلمان و
مربيان بتوانند به دليل موفقيت دانشآموزانشان از امتياز مناسب برخوردار گردند .بنابراين در چنين شرايطي جايي
براي نوآوري و به كارگيري شيوههاي فعال تدريس و ابراز ايدههاي بديع و تفكر خالق باقي نميماند .از آنجايي
كه پرورش تفكر خالق در واقع عاليترين هدف آموزش و پرورش در سطوح مختلف تحصيلي است .با كاربردي
نمودن اين روش كه با صرف هزينهاي اندك و با آموزش مربيان عالقمند و توجيه آنان امكانپذير است ميتوان
اين روش را در سطح وسيعي به كار گرفت .همچنين با توجه به تحقيقاتي كه در زمينه بديعهپردازي و چرخه
يادگيري بر تفكر خالق انجام گرفته بود ،اندك است و پژوهشي يافت نشد كه به بررسي اثربخشي دو روش
بديعهپردازي و چرخه يادگيري به همزمان بر تفكر خالق صورت بگيرد .همچنين توسعهي مهارتهاي تفكر خالق
موضوعي مهم و حياتي در مدرسه اسـت .بنـابراين ،در ايـن پـژوهش تالش ميشود تا اثربخشي الگوي بديعه-
پردازي و چرخهي يادگيري هفت مرحلهاي بر بهبود مهارتهاي تفكر خالق در دانشآموزان بررسي شود .لذا
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هدف اساسي پژوهش حاضر تأثير الگوي تدريس بديعهپردازي و الگوي چرخه يادگيري هفت مرحلهاي بر بهبود
تفكر خالق دانشآموزان بود.
روش پژوهش
اين پژوهش به شيوه تجربي و از نوع طرح پيشآزمون -پس آزمون با گروه كنترل بود .جامعه آماري پژوهش
تمامي دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تبريز در سال تحصيلي  1961-69بودند كه طبق آمار ارائه از آموزش
و پرورش تعداد دانشآموزان  92هزار نفر است .براي نمونه گيري و انتخاب نمونه از روش نمونهگيري تصادفي
خوشهاي چند مرحلهاي استفاده شد .به اين طريق كه ابتدا از بين مناطق شهر تبريز  2منطقه به صورت تصادفي
انتخاب شد و از بين دو منطقه انتخاب شده سه مدرسه به صورت تصادفي انتخاب شد و از هر سه مدرسه از هر
كدام يک كالس به صورت تصادفي انتخاب شدند .به طوري كه تعداد  96دانشآموز انتخاب و به صورت
تصادفي در  9گروه 2 ،گروه آزمايش و  1گروه كنترل قرار گرفتند .آزمودنيهاي گروه آزمايش ( 1الگوي
تدريس بديعهپردازي) و آزمودنيهاي گروه آزمايش ( 2الگوي چرخهي يادگيري هفت مرحلهاي) قرار گرفتند و
در مقابل ،گروه كنترل هيچ آموزشي را دريافت نكرد.
براي جمعآوري دادهها از ابزارهاي زير استفاده شد:
پرسشنامه تفكر خالق :اين پرسشنامه توسط تورنس 1ساخته شده و شامل  96سؤال است .در اين پرسشنامه  11سؤال
در بخش انعطافپذيري 11 ،سؤال در بخش بسط 19 ،سؤال در بخش سيالي و  22سؤال در بخش ابتكار وجود
دارد .نمرهگذاري اين پرسشنامه به اين صورت بود كه به پاسخ الف  6امتياز،پاسخ ب يک امتياز و پاسخ ج دو
امتياز داده مي شود .باال بودن نمره در اين مقياس نشانه سطح خالقيت باال و پايين بودن آن نشانه ميزان خالقيت
پايين فرد است .به طوري كه باالترين نمره  126و پايينترين نمره صفر است .در پژوهش تورنس ضريب پايايي
اين پرسشنامه را در بخش سيالي ،ابتكار ،انعطافپذيري و بسط به روش آلفاي كرونباخ  6/51 ،6/52 ،6/51و 6/56
به دست آورده است .همچنين در پژوهشي روايي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفته است و پايايي پرسشنامه به روش
آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه  6/59به دست آمد (رضايي و منوچهري.)1952 ،
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الگوي تدريس بديعهپردازي بر اساس مراحل زير اجرا شد -1 :توصيف شرايط حاضر يا موجود :معلم دانشآموزان
را تشويق ميكند تا موقعيت جديد را آنچنان كه ميبينند توصيف و تشريح كنند -2 .قياس مستقيم :معلم از دانش-
آموزان مي خواهد به قياس مستقيم دست بزنند ،گاه معلم معلم ارائه كننده نمونه مورد قياس است و گاه خود
دانشآموزان آن را ارائه ميكنند -9 .قياس شخصي :دانشآموزان موضوع را با خود مقايسه ميكنند -1 .تعارض
فشرده :دانشآموزان بر اساس قياس مستقيم و شخصي خويش ،تعارضهاي متراكم پيشنهاد و يكي را انتخاب
ميكنند -1 .قياس مستقيم :بر اساس تعارض فشرده ،بار ديگر قياسهاي مستقيم ارائه داده و از بين بين آنها يكي
را انتخاب ميكنند .بررسي مجدد تكليف اوليه :دانشآموزان بار ديگر به مسئله كه در ابتدا مطرح بود رجوع
ميكنند و از قياس نهايي و همچنين ساير مراحل بهره ميگيرند.
الگوي چرخه يادگيري هفت مرحلهاي :شامل  2مرحله است كه عبارتند از .1 :استخراج كردن .2 ،درگير كردن،
 .9كاوش كردن .1 ،توضيح .1 ،بسط دادن .9 ،تعميم دادن ،و  .2ارزشيابي .معلم در هر جلسه ،بر اساس طرح درس
و فعاليتهاي يادگيري كه بر مبناي اين مدل براي درس تنظيم شده بود ،تدريس ميكند .در كالس گروه كنترل،
واحد درسي مربوط به درس بر اساس روش آموزش سنتي (سخنراني) تدريس ميشد .اين آموزش شامل سخنراني
معلم دربارهي موضوعي خاص براي همهي كالس بود و پس از سخنراني ،دانشآموزان تكاليف مربوط به كتاب
را كه به موضوع مرتبط بودند تكميل ميكردند.
جهت اجراي اين پژوهش ابتدا هماهنگيهاي الزم و مجوز از آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي اخذ شد
و پس از انتخاب نمونه و فرايند نمونه گيري به مرحله اجرا گذارده شد و در پي آن ابتدا يک پيش آزمون (مقياس
تفكر خالق) گرفته شد و پس از آن الگوهاي تدريس بديعهپردازي و چرخه هفت مرحلهاي يادگيري براي گروه-
هاي آزمايش ارائه شد و گروه كنترل آموزشي دريافت نكرد .بعد از آموزش ،گروهها مورد پس آزمون (مقايس
تفكر خالق) قرار گرفتند .نهايتاً داده هاي مورد نياز استخراج و به واسطه نرم افزار  SPSS.21مورد تجزيه تحليل
قرار گرفتند.
براي تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي شامل ميانگين ،انحراف استاندارد و تحليل كواريانس و
آزمون توكي استفاده شد.
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يافتهها
در جدول ( )1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش در گروههاي آزمايش و كنترل در پيشآزمون و
پسآزمون نشان داده شده است.
جدول  :1آمارههاي توصيفي مربوط به تفكر خالق دانشآموزان در پيشآزمون و پسآزمون

مرحله

متغير وابسته گروه

پيش آزمون

تفكر خالق

پس آزمون

تفكر خالق

تعداد ميانگين انحراف استاندارد

الگوي تدريس بديعه پردازي

26

22/96

2/61

الگوي چرخه هفت درجهاي

26

22/66

9/52

كنترل

26

29/21

9/51

الگوي تدريس بديعه پردازي

26

26/11

16/52

الگوي چرخه هفت درجهاي

26

21/11

1/19

كنترل

26

22/51

6/12

جدول ( )1نشانگر اصليترين شاخصهاي پراكندگي و تمايل مركزي گروههاي آزمايش و كنترل در متغيرهاي
مورد مطالعه است .مندرجات اين جدول نشان ميدهد كه گروههاي مورد مطالعه در پيش از مداخالت آموزشي،
از نظر شاخصهاي آماري تفاوت چشمگيري با يكديگر ندارند و دست كم از نظر واريانسهاي موجود ،تفاوت
قابل توجهي بين گروهها وجود ندارد .هر چند اين نتيجهگيري بدون پشتوانه آماري بيان ميشود ،لكن در بررسي-
هاي دقيق كه پيشتر خواهند آمد ،عدم تفاوت معنادار واريانس گروههاي مورد مطالعه در پيشآزمون نشان داده
خواهند شد .به طوري كه ميانگين پيشآزمون الگوي تدريس بديعهپردازي  ،22/96الگوي چرخه هفت درجهاي
يادگيري  22/66و كنترل (سخنراني ،سنتي)  29/21است.
همچنين نگاهي به مندرجات اين جدول نشان ميدهد كه در گروههاي آزمايشي ،اعمال مداخالت آموزشي
موجب بروز تغييرات فاحش در شاخص متغير وابسته (تفكر خالق) شده است .از طرفي گروه كنترل كه در معرض
مداخله آموزشي قرار نگرفته است ،تغيير قابل توجهي در متغير وابسته مشاهده نميشود و مقايسه شاخصهاي اين
گروه با شاخصهاي پيش آزمون ،حاكي از اين است كه با گذشت زمان و بدون اعمال مداخالت آموزشي تغيير
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چشمگير در شاخصهاي آماري اين گروه به وجود نيامده است .به طوري كه در مرحله پسآزمون ميانگين پس-
آزمون الگوي تدريس بديعهپردازي  ،26/11الگوي چرخه هفت درجهاي  21/11و كنترل  22/51است .به طوري
كه آموزش الگوي تدريس بديعهپردازي و چرخه هفت درجهاي يادگيري باعث افزايش ميانگين تفكر خالق
شده است.
قبل از انجام آزمون تحليل كواريانس ،مفروضههاي آن به دقت بررسي گرديد .مقايسه مقادير فاصله ماهانوبيس با
مقدار بحراني مربوط به آن نشان داد كه دادهها بهنجار بود و دادههاي پرت وجود نداشت .براي بررسي نرمال بودن
دادهها از آزمون كالموگروف -اسمينوف استفاده شد كه نتايج نشان داد براي متغيرهاي پژوهش معنادار نيست و
لذا دادهها نرمال هستند .همچنين براي همگني واريانسها از آزمون لون استفاده شد كه نتايج نشان داد براي
متغيرهاي پژوهش معنادار نيست و يكساني واريانسها برقرار است .از سويي چون  Fمحاسبه شده در متغيرهاي
پژوهش براي بررسي شيب خط رگرسيون معنادار نيست؛ لذا همبستگي متغير همپراش و متغير مستقل رعايت شده
بود و مفروضههاي استفاده از تحليل كواريانس برقرار بود و ميتوان از اين آزمون استفاده كرد.
جدول  :2نتايج تحليل كواريانس يک متغيري (آنكوا) روي نمرات پيشآزمون-پسآزمون تفكر خالق گروه آزمايش و كنترل الگوي
تدريس بديعهپردازي

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

1

92/26

6/19 6/91

تفكر

گروه

621/26

1

621/26

6/661 5/62

خالق

خطا

1611/61

92

166/92

كل

221255/61

16

گروه

پيش آزمون 92/26

F

سطح
معناداري

نتايج حاصل از تحليل كواريانس يک متغيري نشان داد كه بين دانشآموزان گروه آزمايش و كنترل از لحاظ
نمرات الگوي تدريس بديعهپردازي تفاوت معناداري وجود دارد ( )P=6/661و ( .)F=5/62به اين معني كه پس
از تعديل نمرات پيشآزمون ،در متغير وابسته تفكر خالق ،بين گروهها تفاوت وجود دارد .بنابراين الگوي تدريس
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بديعهپردازي با توجه به ميانگين نمرات تفكر خالق دانشآموزان گروه آزمايش  26/11نسبت به ميانگين دانش-
آموزان گروه كنترل  22/51موجب افزايش تفكر خالق گروه آزمايش شده است .يعني الگوي تدريس بديعه-
پردازي باعث افزايش تفكر خالق در دانشآموزان شده ،اما اين آموزش در گروه كنترلي تغييري ايجاد نكرده
است.
جدول  : 9نتايج تحليل كواريانس يک متغيري (آنكوا) روي نمرات پيشآزمون-پسآزمون تفكر خالق گروه آزمايش و كنترل الگوي
چرخه هفت درجهاي يادگيري

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

1

5/96

6/26 6/11

تفكر

گروه

222/61

1

222/61

6/69 1/21

خالق

خطا

2119/61

92

15/22

كل

266296/61

16

گروه

پيش آزمون 5/96

F

سطح
معناداري

نتايج حاصل از تحليل كواريانس يک متغيري نشان داد كه بين دانشآموزان گروه آزمايش و كنترل از لحاظ
نمرات الگوي چرخه هفت درجهاي يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد ( )P=6/69و ( .)F=1/21به اين معني
كه پس از تعديل نمرات پيشآزمون ،در متغير وابسته تفكر خالق ،بين گروهها تفاوت وجود دارد .بنابراين الگوي
چرخه هفت درجهاي يادگيري با توجه به ميانگين نمرات تفكر خالق دانشآموزان گروه آزمايش  21/11نسبت
به ميانگين دانشآموزان گروه كنترل  22/51موجب افزايش تفكر خالق گروه آزمايش شده است .يعني الگوي
چرخه هفت درجهاي يادگيري باعث افزايش تفكر خالق در دانشآموزان شده ،اما اين آموزش در گروه كنترلي
تغييري ايجاد نكرده است.
از آنجا كه نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه اثرات الگوي تدريس بديعهپردازي و چرخه هفت درجهاي
يادگيري بر تفكر خالق معني دار است ،لذا ضروري است منابع اين تأثيرات معين شود .به اين معني كه مشخص
شود كه كدام يک از روش هاي آموزشي اثرات مثبت بر تفكر خالق دارد و ديگر اين كه كدام يک از روشها
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بر ساير روشها ارجيت دارد .در اين راستا از آزمون تعقيبي  LSDاستفاده شد كه نتايج در جدول ( )1نشان داده
شده است.
جدول  :1آزمون تعقيبي  LSDبراي تعيين تفاوت ميانيگنهاي نمرات تفكر خالق در بين گروهها

تفاوت ميانگينها خطاي معيار سطح معناداري

گروه ها
بديعه پردازي

چرخه هفت درجه اي 1/96

2/21

6/66

بديعه پردازي

كنترل (سخنراني)

9/96

2/21

6/62

چرخه هفت درجه اي كنترل (سخنراني)

1/26

2/21

6/19

مندرجات جدول ( )1نشان ميدهد كه بر اساس سطوح معناداري تفاوت الگوي تدريس بديعهپردازي بر چرخه
هفت درجهاي يادگيري معنادار نيست؛ اما الگوي تدريس بديعهپردازي بر سخنراني معنادار است .همچنين الگوي
هفت درجهاي يادگيري بر سخنراني معنادار نيست .در واقع الگوي تدريس بديعهپردازي نسبت به الگوي تدريس
هفت درجهاي يادگيري تأثير بيشتري بر تفكر خالق دانشآموزان دارد.
بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير الگوي تدريس بديعهپردازي و الگوي چرخه يادگيري هفت مرحلهاي بر بهبود
تفكر خالق دانشآموزان بود .يافته پژوهش نشان داد كه الگوي تدريس بديعهپردازي بر تفكر خالق دانشآموزان
تأثير دارد و باعث افزايش تفكر خالق دانشآموزان ميشود .اين يافته با نتايج پژوهشهاي (هانلي و همكاران،
 )2611و رانكو ( )1666همسو است .همچنين رانكو ( )1666در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه تدريس
طبق الگوي بديعهپردازي باعث افزايش قابليت بسط در پاسخهاي دانشآموزان ميشود ،به عبارت ديگر بهرهگيري
از اين روش ميتواند دانشآموزان را توانا سازد تا هنگام برخورد با موضوعي جديد اعم از علمي ،ادبي و اجتماعي
ضمن توجه به مفهوم و محتواي اصلي به جزئيات نيز توجه كنند و قادر گردند تا شرح ،توضيح و تفسير مناسبي از
جزئيات را هم ارايه دهند .در تبين اين يافته ميتوان گفت كه تفكر خالق در نظريههاي معتبر مثل گيلفورد به
معناي توليد انديشه در يک زمان معين ميباشد .طبق اظهارات دبير مربوطه گروه آزمايش و نتايج به دست آمده
دانشآموزان بعد از اجراي روش تدريس بديعهپردازي سعي ميكردند تا در برابر سؤالهاي غيرمعمولي پاسخهاي

تأثير الگوي تدريس بديعهپردازي و الگوي...

متعدد بدهند ،بنابراين ميتوان اظهار داشت كه تدريس طبق الگوي بديعهپردازي باعث افزايش قابليت رواني يا
سيالي پاسخهاي دانشآموزان ميشود .بهرهگيري از اين شيوه آموزشي به دانشآموزان اين امكان را ميدهد تا
پاسخ و ايده هاي فراواني در ارتباط با موضوع جديد كه احياناً ممكن است با آن برخورد نداشتهاند از خود بروز
دهند (كانوكارسيا و هوگز.)2666 ،1
تدريس طبق الگوي بديعهپردازي باعث افزايش قابليت بسط در پاسخهاي دانشآموزان ميشود ،به عبارت ديگر
بهرهگيري از اين روش ميتواند دانشآموزان را توانا سازد تا هنگام برخورد با موضوعي جديد اعم از علمي ،ادبي
واجتماعي ضمن توجه به مفهوم و محتواي اصلي به جزئيات نيز توجه كنند و قادر شوند تا شرح ،توضيح و تفسير
مناسبي از جزئيات را هم ارايه دهند .اغلب دانشآموزان در مدارس مفاهيم را به صورت كلي آموخته و كمتر به
جزئيات توجه نشان ميدهند ،در واقع عنصر بسط از تواناييهايي است كه سبب توجه بيشتر به مسئله ،دقت نظر،
پيگيري و نهايتاً اضافه كردن جزئيات يا تكميل ايدههاي تصويري است (رانكو .)1666 ،همچنين اين يافته با نتايج
پژوهش مطيعبيرجندي ،حاتمي و فكري ( )1956ناهمسو است .نتايج نشان داد كه بهرهگيري از الگوي بديعه-
پردازي ميتواند اين را در دانشآموزان رشد دهد كه در برخورد با مسايل و مشكالت هنگامي كه تغيير شكل
داده و يا از بعد ديگري مطرح ميكردند ،جهت فكر خود را تغيير داده و با مسئله همسو شوند .اين موضوع بر
خالف نظر و عمل تعداد زيادي از مربيان است؛ چرا كه بسياري از معلمان همواره شاگردان را تشويق ميكنند تا
سؤال ها را عيناً همانند متن كتاب پاسخ داده و بنويسند و به همان الگوهاي پيشبيني شده توجه نمايند .نتيجه اين
روش رشد دانشآموزان قالبي و غيرقابل انعطاف است كه به اين مهم بايستي با توجيهات الزم و آموزشهاي
مناسب مربيان ،معلمان و دستاندركاران تعليم و تربيت توجه خاص مبذول شود (خديوي ،بناييكهنهشهري،
 .)1969به هر حال تمام پژوهشهايي كه بر اثربخشي شيوههاي نوين آموزشي (بديعهپردازي) تأكيد دارند ،به اين
نتيجه رسيدهاند كه كاربرد قياسها (بر اساس شباهتها ،تفاوتها ،روابط ،محاسن و معايب (نسبت به شيوههاي
سنتي آموزش ،ضمن افزايش چشمگيري در فرايند يادگيري ،تفكر و خالقيت دانشآموزان (قابليت سيالي،
انعطافپذيري ،ايدهپردازي ،بسط و اصالت) موجب تقويت نگرش مثبت ،همدلي ،شادي ،لذت و نشاط در بين
دانشآموزان ميگردد .اين شيوههاي نوين آموزشي موجب نوشتن خالق در كالس درس نيز ميگردد؛ يعني
باعث پرورش و توسعه مهارتهايي نظير حل مسئله ،جستجوگري ،درك عميق ،بيان خالق و بروز افكار جديد
ميشود .همچنين اين شيوههاي نوين آموزشي (بديعه پردازي) بر اساس يافتههاي جديد ،قدرت تحليل ،تفكر و
1
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خالقيت دانشآموزان را به چالش ميكشد و موجب تقويت يادگيري اين دسته از دانشآموزان ميگردد (تريفنگر،
اسورتر و كروس.)2662 ،1
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه الگوي تدريس چرخه هفت درجهاي يادگيري بر تفكر خالق دانشآموزان تأثير
دارد و باعث افزايش تفكر خالق دانشآموزان ميشود .اين يافته با نتايج پژوهشهاي التراونه ( )2611و مسيت
( )2669همسو است .التراونه ( )2611در پژوهشي با عنوان «تأثير الگوي چرخهي يادگيري تجديد نظر شده بر رشد
مهارتهاي تفكر خالق دانشآموزان دختر پايهي دهم» به اين نتيجه دست يافت كه روش چرخهي يادگيري در
بهبود مهارتهاي تفكر خالق دانشآموزان مؤثرتر از روش سنتي است .در تبيين اين يافته ميتوان گفت كه
تدريس مبتني بر الگوي چرخهي يادگيري بر اين امر تأكيد دارد كه دانشآموزان را در پژوهشهاي معنادار
مشاركت دهد؛ با اين هدف كه مهارتهاي فكريشان بهبود يابد و به دانشآموزان در ايجاد مفاهيم معنادار كمک
كند (الوسون .)1669 ،در هر مرحله از الگوي چرخهي يادگيري دانشآموزان تشويق ميشوند تا نقادانه فكر كنند.
در مرحلهي استنباط كردن ،دانشآموزان دربارهي تجربيات قبليشان در ارتباط با موضوع مورد بحث فكر ميكنند.
كشف اين مطلب كه دانشآموزان چه چيزي دربارهي موضوع ميدانند براي معلم مهم است؛ به اين ترتيب مي-
توانند برداشتهاي اشتباهشان را استنباط و سپس تصحيح كنند .بنابراين فرصتهايي براي دانشآموزان فراهم
ميشود تا دربارهي ايدههايشان به صورت خالقانه فكر كنند (مسيت .)2669 ،الگوي آموزشي چرخهي يادگيري
فرصتهايي براي دانشآموزان براي تمركز بر فرايند تفكر حين بحث با همكالسيهايشان فراهم ميكند .طي
مرحلهي كاوش دانشآموزان از مهارتهاي فكري براي درك جنبههاي مهم مفهوم استفاده ميكنند و اين كار را
با تجسـم آنها براي خودشان انجام ميدهند.
بر اساس ديدگاه سازندهگرايي شناختي پياژه نيز ميتوان گفت كه ساختهاي ذهني دانشآموزان از طريق مواجه
شدن با يک مسئلة واقعي دچار حالت نامتعادل و وادار به تالش فكري ميشود تا با جست وجوي اطالعات و تبادل
انديشه و كنش متقابل در گروههاي كوچک ،افكار ديگران را تجربه كنند و ساختارهاي فكري خود را كه در
ابتدا در چهارچوب داوري خودمحورانه شكل گرفته بود تغيير دهند؛ اين فرايند تبادل انديشه كه پياژه آن را انتقال
اجتماعي مينامد موجب تحول در مهارتهاي فكري و نگرش نقادانهي آنها ميشود (بدريگرگري و فتحيآذر،
 .)1959بنابراين ،از دانشآموزان انتظار ميرود تا اطالعات را به ياد آورند و سپس از آن براي حل مسئله در
موقعيتي جديد استفاده كنند .در مرحلهي ارزيابي ،يادگيري به دو شيوهي پاياني و تكويني ارزيابي ميشود؛ بدين
1
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منظور به دانشآموزان فرصت داده ميشود تا سطح دركي را كه داشتهاند ارزيابي كنند .همهي اين فعاليتها
زمينهي بهبود مهارتهاي تحليل ،تفسير ،ارزشيابي ،استنباط و استنتاج را در دانشآموزان فراهم ميكند.
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه بر اساس سطوح معناداري تفاوت الگوي تدريس بديعهپردازي بر چرخه هفت
درجهاي يادگيري معنادار نيست؛ اما الگوي تدريس بديعهپردازي بر سخنراني معنادار است .همچنين الگوي هفت
درجهاي يادگيري بر سخنراني معنادار نيست .در واقع الگوي تدريس بديعهپردازي نسبت به الگوي تدريس هفت
درجهاي يادگيري تأثير بيشتري بر تفكر خالق دانشآموزان دارد .در تبيين اين يافته ميتوان گفت با توجه به اينكه
بديعه پردازي ارتباط نزديكي با خالقيت دارد و بيشتر بر توسعه خالق بودن و نوآفريني ابداع شده بود؛ لذا بر اين
اساس ارتباط بيشتري با تفكر خالق دارد .از اين رو تدريس بر اساس بديعهپردازي تأثير بيشتر نسبت به الگوي
چرخهاي هفت درجهاي دارد .الگوي بديعهپردازي باعث افزايش قابليت بسط در پاسخهاي دانشآموزان ميشود،
به عبارت ديگر بهرهگيري از اين روش ميتواند دانشآموزان را توانا سازد تا هنگام برخورد با موضوعي جديد
اعم از علمي ،ادبي و اجتماعي ضمن توجه به مفهوم و محتواي اصلي به جزئيات نيز توجه كنند و قادر گردند تا
شرح ،توضيح و تفسير مناسبي از جزئيات را هم ارايه دهند .اغلب دانشآموزان در مدارس مفاهيم را بصورت كلي
آموخته و كمتر به جزئيات توجه نشان ميدهند ،در واقع عنصر تفكر خالق از تواناييهايي است كه سبب توجه
بيشتر به مسئله ،دقت نظر ،پيگيري و نهايتاً به نتيجه رساندن آن ميشود؛ لذا تأثير بيشتر نسبت به الگوي چرخهاي
يادگيري دارد (مومنيمهموئي و اوجينژاد.)1956 ،
اين پژوهش با محدوديتهايي مواجه بود .از آنجايي كه اين پژوهش بر روي دانشآموزان دختر دوره متوسطه
شهر تبريز انجام گرفته بود كه در تعميم نتايج بر روي دانشآموزان و شهرهاي ديگر بايد احتياط نمود .همچنين از
آنجايي كه يافتههاي پژوهش بر اساس مقياسهاي خود گزارش دهي بود و گزارشهاي شخصي در پرسشنامهها
اصوالً به دليل يافتههاي ناخودآگاه ،تعصب در پاسخدهي مستعد تحريف هستند و اين ممكن است نتايج پژوهش
را به مخاطره بياندازد .بر اين اساس پيشنهاد مي شود كه محققان در پژوهشهاي آتي ،نمونههاي مورد مطالعه را از
شهرهاي ديگر انتخاب كنند و به منظور بهتر حفظ نتايج ميتوان از دورههاي پيگيري طوالني نيز استفاده كرد.
همچنين پيشنهاد ميشود كه معلمان در تدريس دروس و آموزش بسياري از مفاهيم جديد از الگوي تدريس
بديعهپردازي استفاده كنند.
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