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دبیرستان شاهداسوه شهرقیداردرسال تحصیلی 39-39
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کارشناسی ارشدعلوم تربیتی ،تحقیقات آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

چکیده
یکی از اهداف مشترك نظام هاي آموزشی در سراسر دنیا به رشد شخصیت خالق مربوط میشود ،شخصیتی که بتواند به آسانی خود
را با جامعه امروزي که دستخوش تغییرات سریعی است ،وفق دهد.تحقیق حاضر با هدف تاثیر روش بارش فکري بر رشد خالقیت
دانش آموزان دختر پایه سوم رشته تجربی دبیرستان دوره دوم متوسطه شاهد اسوه شهر قیدار در سال تحصیلی  39-39اجرا شده
است.تحقیق مورد نظر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي بوده و به لحاظ گردآوري اطالعات از نوع تحقیقات آزمایشی( نیمه
آزمایشی ) با استفاده از طــرح پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است .جامعه آماري تحقیق شامل کلیه ي دانش
آموزان پایه سوم دبیرستان هاي دخترانه بخش مرکزي شهرستان خدابنده در سال تحصیلی  39-39که تعداد کل آنها  943نفر بوده
و از این تعداد  66نفردانش آموزان پایه سوم رشته تجربی از دبیرستان شاهد اسوه شهر قیدار به عنوان حجم نمونه ي تحقیق و در دو
گروه  99نفري آزمایش و کنترل بوده که با استفاده از نمونه در دسترس از بین  8دبیرستان دخترانه بخش مرکزي خدابنده انتخاب
شده اند .ابزار جمع آوري اطالعات با استفاده از( فرم تصویري  ) Aآزمون تفکر خالق تورنس صورت گرفته است .تجزیه وتحلیل داده
ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمونهاي آنالیز کوواریانس و تی تست گروههاي مستقل انجام شده است .نتایج نشان
داد که میانگین نمرات خالقیت و عوامل چهار گانه ي آن (بسط ،سیالی ،انعطاف پذیري ،ابتکار) در میان دانش آموزان گروه آزمایش
که با استفاده از روش بارش فکري آموزش دیدند بطور معناداري با گروه کنترل که از روش بارش فکري در آموزش آنها استفاده نمی
شد بیشتر بود .نتایج حاصل از تحقیق نیز بیانگر تاثیر روش بارش فکري در رشد خالقیت دانش آموزان دختر پایه سوم رشته تجربی
در دبیرستان شاهد اسوه در شهر قیدار بود.استفاده از روش بارش فکري خالقیت دانش آموزان را افزایش میدهد.
واژگان كلیدی :بارش فکري ،خالقیت ،بسط ،سیالی ،انعطاف پذیري ،ابتکار

 -1مقدمه
هدف اصلی آموزش وپرورش پویا و خالق ،آفرینش است .آفرینش انسانهایی توانا به انجام دادن کارهاي نو .انسانهایی که کاشف و
نوزا و نوآور باشند .این مسئله بویژه باتوجه به شرایط موجود درآستانه ي هزاره ي سوم بیشتر قابل تعمق است ،زیرا امروزه براي مقابله
با مسائل فردي و اجتماعی پیچیده ،به پرورش افرادي نیاز اسـت  .که با اتکا به نیروي اراده و تعقل خویش ،منطقی و خالق اندیشیده
و بجاي وابستگی ناسالم و استفاده صرف از دستاوردهاي اقتصادي و فرهنگی دیگران ،مولد دانش ،فن آوري ،فرهنگ مناسب براي
زندگی مستقل ،فعال و خالق در عصر دانایی باشند (محمدجانی.)3981 ،
دانشمندان معتقدند ذهن انسان ،کهکشان ناشناختهایی است که دائماً در حال زایش و آفرینندگی است .بی شک همین قدرت

تولید فکر و روح آفرینندگی و خالقیت است که انسان را از سایر موجودات ممتاز میسازد .خالقیت در گذشته ،پدیده اي مترادف
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با نبوغ تلقی میشد .در اواخر قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم به منبع جدید خالقیت توجه شد .در این دوران این تفکّر که

نبوغ یا توانایی غیر معمولی در یک فرد ،از یک روح بیرونی ناشی می شود ،رنگ باخت .نزدیک به نیم قرن طول کشید تا خالقیت

به طور علمی و دقیق مطالعه شود .رهبري این جریان علمی را گیلفورد  3در سال هاي ( )3393-3361بر عهده داشت (سام
خانیان .)3981 ،خالقیت یکی از مهم ترین واساسی ترین ویژگی هاي انسان است که تقریبا همه ي ابعاد وجنبه هاي اورا تحت
تاثیرقرار می دهد .صاحب نظران خالقیت رامحورحرکت جهانی درقرن 93می دانند و عصر حاضر را عصر خالقیت و نوآوري می نامند.
بنــــــابراین در چنین عصري ،افراد خالق و صاحبان اندیشه نو به مثابه گرانبهاترین سرمایه ها،ازجایگاهبسیارواالوارزشمندي
برخوردارهستند (تصدیقی.)3984 ،
در رابطه با اهمیت و ضرورت پرورش خالقیت باید گفت که ،انسان امروز در عصر فراصنعتی و اطالعاتی به سر می برد و هر روز شاهد
تغییرات وسیعی در عرصه ي فناوري و تکنولوژي است و این تغییر و تحوالت او را با مسائل جدیدتر و پیچیده تر روبرو می کند که
براي همگام شدن با آن باید به شناسایی و تربیت افراد هوشمند و خالق جهت یافتن راه حلهایی جدید و نو رفت باید توجه داشت
موتورحرکت و عامل رشد و تکامل هر تمدنی خالقیت است روانشناسان تعاریف مختلفی از خالقیت ارائه دادند گیلفورد بنیانگذار
روانشناسی خالقیت ،ویژگی مهم تفکرخالق را واگرایی آن می داند و معتقد است که در تفکر واگرا جواب قطعی و ثابتی وجود ندارد و
آن را با سه ویژگی انعطاف پذیري ،اصالت ،سیالی مشخص می کند (سیف.)3968 ،
تورنس 9خالقیت را تمایل و ذوق به ایجادگري می داند که در همه افراد و در همه سنین به طور بالقوه وجود دارد و با محیط
اجتماعی و فرهنگی پیوستگی مستقیم و نزدیکی دارد و شرا یطی مناسب را الزم می داند تا این تمایل طبیعی به خودشکوفایی و
تحقق بپیوندد .تورنس خالقیت را به طورخالصه مرکب از چهارعامل می داند که عبارتند از سیالی ،بسط ،انعطاف پذیري و ابتکار.
منظور از سیالی یاروانی ،استعداد تولید ایده هاي فراوان می باشد .منظور از بسط یا توضیح ،استعداد داشتن توجه به جزییات یک امر
می باشد .منظور از انعطاف پذیري استعداد تولید روش هاي گوناگون می باشد و منظور از ابتکار استعداد تولید ایده هاي بدیع و
غیرعادي و تازه می باشد (ذکریایی.)3988 ،
با توجه به اهمیت خالقیت و با توجه به این موضوع که در جهان امروز تحول پایدار هر جامعه ایی درگرو تعلیم وتربیت آن است
وهدف تعلیم و تربیت نوین و رویکر دهاي نوین آموزشی بر وفق آراي پیشگامان آموزش و پرورش پیشرو ،ارتقاي سطح توانایی و
آماده کردن دانش آموزان براي نزدیکی در فضاي زندگی اجتماعی براي حل مسایل از طریق پرورش شخصیت هاي خالق است
شخصیتی که بتواند به آسانی خود را با جامعه امروزي که دستخوش تغییرات سریعی است ،وفق دهد اصوال جهان امروز
مدرسه اي را ممتاز ،مؤثر و موفق می خواند که فرهیختگان خالق و مبتکر بار آورد .بنابراین مدارس امروز خود را شدیداً موظف می
دانند که با روش ها و وسایل گوناگون « ابتکار و خالقیت» دانش آموزان را رشد و گسترش دهند و به شکوفایی دانش آموزان در همه
ابعاد شخصیتی کمک کنند .متأسفانه با وجود چنین ضرورتی هنوز به طور رسمی حتی یک واحد درسی در مدارس و دانشگاههاي
کشور ما تحت این عنوان تدریس نمی شود .این در حالی است که آموزش هاي دیگري هم که در این مؤسسات ارائه می گردد بگونه
اي است که باعث از بین رفتن قوه خالق فرا گیرندگان می شود ( صمدآقایی.) 3989،
در پاسخگویی به این سوال که مدارس و سایر موسسات آموزشی از چه طریقی میتوانند به تحقق هدف فوق کمک نمایند بدون
شک پاسخ ،در سایه بکارگیري و استفاده از روشهاي تدریس پیشرفته و مبتنی بر تعامل معلم با یادگیرندگان و یادگیرندگان با
یکدیگر و با جامعه نظیر روش تدریس بارش مغزي می باشد .به این جهت وظیفه و مسئولیت معلّم امروز نسبت به گذشته سنگین
تر و پیچیده تر شده است .دیگر نمیتوان با روشهاي سنّتی ،جامعه و افراد آن را به سوي یک تحول پیشرفته سوق داد).شعبانی،
.)3933
روش بارش مغزي هم از سوي م تخصصان آموزش و پرورش و هم از سوي متخصصان آموزش خالقیت ،به عنوان روش تدریس
حل خالق مسائل ،معرفی شده است و یافته هاي پژوهشی زیادي اثر گذاري آن را برروي پرورش مهارت هاي حل مسأله دانش
آموزان به اثبات رسانده اند .آموزش دادن دانش آموزان با روش بارش مغزي ،حل مساله را به نحو خالقانه اي دردانش آموزان باال می
برد .این روش در اوایل دهه ي  339١توسط الکس اسبورن 9مطرح شد اسبورن در جست و جوي قواعدي بود که بر اساس آنها
افراد با آزادي ذهنی و عملی ،ایده هاي جدیدي ارائه دهند .این فرایند در اصل به معناي” چاره اندیشی ”یا “ابداع کردن” است
اما امروزه از این اصطالح با عنوان روش بارش مغزي یاد می شود .روش بارش مغزي یا یورش فکري یک فن جمعی است که طی
آن گروهی می کوشند تا با جمع کردن همه ي ایده هایی که اعضاي گروه به طور خود جوش ارائه می کنند ،راه حلی براي یک
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مسأله ي خاص بیابند به نظر اسبورن ،این نام برازنده ي جلسه هایی بود که وي برگزارمی کرد چون ((یورش فکري )) به معنی بهره
گیري از مغز براي یورش به یک مسئله یا پرداختن به یک موضوع است .همچنین یورش فکري به مثابه روشی تلقی شده است که
براي ارائه ایده هایی ازسوي گروهی از یادگیرندگان درمدت زمانی محدود تعریف می شود (آقازاده 3988 ،به نقل از راولینسون،
 .)3383آقازاده (  )3988روش بارش مغزي را ،راهبردي فعال ،گروهی و انگیزه آفرین تعریف میکند که می تواند با استفاده ازگروه
هاي کوچک دانش آموزي تشکیل شود تا آنان بتوانند افکار خویش را بر موضوعی متمرکز کنند و گفت و گو و تبادل نظر کنند.
سیف (  )3968روش بارش مغزي را به عنوان وسیله اي براي یادآوري مفاهیم و اصول مورد نیاز براي حل مسئله به یادگیرندگان
تعریف می کند.این روش به لحاظ آموزشی داراي کارکردهاي مفید و ویژگیهاي منحصر به فردي نظیر ،کمک به شکل گیري تفکر
واگرا و حل مسایل به صورت خالق ،کمک به تسهیل برقراري ارتباط بین راه حلها و ایده ها ،ا عتالي مشارکت ،کاهش انتقاد و ایراد،
افزایش حمایت اجتماعی ،افرایش توانایی دانش آموزان براي « انتقال اطالعات » جهت حل مسأیل میباشد روش بارش مغزي یکی
از معروف ترین و پرکاربردترین روش هاي آموزش خالقیت ا ست (گنجی و همکاران. )398١ ،
علیرغم مطالب فوق متاسفانه در سسیتم آموزشی ما به دلیل موضوع محور بودن برنامه هاي درسی و شیوه ي تدوین محتواي
کتابهاي درسی که تنها انبوهی از وقایع را به دانش آموزان منتقل می کنند و به دلیل استفاده ي معلمان از شیوه هاي سنتی در
فرآیند اجرا فرصت هرگونه اندیشیدن و خالقیت را از دانش آموزان می گیرند (حسن بیگی.)3989 ،
بنابراین میتوان گفت روشهاي سنتی تدریس نمیتواند تامین کننده ي اهداف آموزش و پرورش پویا باشد لذا براي تحقق هدف
فوق استفاده از شیوه هاي فعال تدریس ضروري به نظر می رسد .از آنجا که روش تدریس بارش مغزي یکی از روشهاي تدریس فعال
و موثر بر روي بسیاري از مولفه هاي مرتبط با انسان است و یکی ازاین موارد خالقیت است ،لذا با استناد بر دالیل فوق دراین پژوهش
محقق به دنبال پاسخگویی به سوال زیر است که آیا روش تدریس بارش فکري در پرورش خالقیت دانش آموزان دختر پایه سوم در
مقطع متوسطه دوم موثراست؟
اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به خاطر این است که زندگی پر مسآله امروز و پیچیده تر فردا نیاز به افرادي با ذهنی پویا و
خالق دارد ،جامعه به طرف توسعه همه جانبه با سرعت در حرکت است و براي ایجاد تغییرات و رویارویی با آن ها نیازمند انسان
هایی با ذهنی فعال و خالق می باشد .همچنین ذهنی تربیت و شکوفا نمی شود مگر با برنامه ریزي درست که از طرف مسئولین
جامعه و مدارس انجام می پذیرد (غفاري.)3919 ،
لذا اکنون که ما م جموعه دانش جامع و قابل مالحظه اي را درباره رفتار انسانی فراهم کرده ایم مجموعه اي که خالقیت جنبه بی
همتا و گرانبهایی از آن را تشکیل می دهد ،آموزش و پرورش دیگر نمی تواند خود را به نوعی یادگیري طوطی وار محدود کند.
صاحبنظران ،اصرار دارند که مربیانی از هر نوع ،بُعد دیگري را به وظیفه خود بیفزایند که دقیق ترین معناي آن ،پرورش خالقیت است
(شهرآراي.)3919 ،
تحقیقات نشان دهنده این واقعیت است که هنوز هم بسیاري از معلمان زمان بیشتري از کالس خود را صرف صحبت کردن یا
سئوال هایی می کنند که چیزي غیر از جمع آوري مجدد حقایق ساده علمی را نمی طلبد و تنها یک درصد زمان صرف شده در
کالس درس براي سئوالی اختصاص داده می شود که پاسخ متفکرانه می طلبد (شعبانی.)3989 ،
با توجه به اینکه سبک غالب در آموزش هاي کالسی در اکثر مدارس از نوع روش هاي سنتی است به این معنی که اطالعات
مستقیما در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود و آن ها براي رسیدن به اهداف با هیچ موقعیت چالش آوري که با تالش خود به
نتیجه نهایی برسند ،برخورد نمی کنند ،به این ترتیب فرصت هاي خالقانه فکر کردن ،جستجو کردن ،ربط دادن ،طبقه بندي کردن و
مهارت هاي حل مساله کمتر براي دانش آموزان فراهم می شود در حالی که یکی از اهدافی که آموزش وپرورش باید به آن بپردازد،
توانایی تفکر دانش آموزان است .بنابراین ،لزوم بازنگري و تجدیدنظر در روش هاي تدریس به منظور سازمان بخشیدن به فرایند
تدریس و یادگیري احساس می شود و توجه به روش هاي جدید که موجب ف عال کردن دانش آموز و بروز خالقیت در جریان آموزش
و یادگیري می شود ،بیش از گذشته ضروري است (بیگی.)398١ ،
همانگونه که اشاره شد خالقیت نیازمند اطالعات ،انگیزه ،اعتماد به نفس و تخیل است و از سوي دیگر روش هاي نوین و فعال در
تدریس ماهیتی تعاملی نظیر فرضیه ساز ي ،طرح سئوال ،سیالی و بارش فکري دارند که برخی از شرایطی را که به پرورش خالقیت
منجر می شود را فراهم می کند .برخورداري از خالقیت این توانایی را در افراد به وجود می آورد که نسبت به مسایل و رویدادها
نگرش مطلوب تر پیدا کرده و واکنش مناسب تري از خود ارائه دهند .از آنجایی که داشتن نگرش مثبت به روش هاي تدریس فعال
هم نیازمند توانایی هاي خاصی از سوي معلمان است بنابراین براي آنکه این امر حاصل شود باید معلمان نیز از خصوصیات خالقانه
(سیالی ،انعطاف پذیري و )...برخوردار باشند به عبارت دیگر برخورداري از این موارد ،این توانایی راایجادمی کند که معلمان در برابر
پدیده ها و مسایل مختلف تدریس وسعت نظر پیدا کنند و مسایل را از زوایاي مختلف بررسی نمایند .چنین معلمانی اطالعات تربیتی
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خود را محدود به روش هاي خاص تدریس نمی کنندازسوي دیگر این گونه معلمان از عقاید قالبی می گذرند و با زیر سئوال قراردادن
امور روشن و بدیهی نه تنها از سئواالت به ظاهر کم اهمیت شاگردان غافل نمی شوند بلکه با تشویق آنها زمینه را براي تفکر فراهم
می آورند و در موقعیت هاي متفاوت وتازه اي که در تدریس با آنها مواجه می شوند به خوبی عکس العمل نشان می دهند.
ما براي همگامی با تحوالت جهانی و نائل شدن به پیشرفت هاي آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی نیازمند وجودافراد خالق و مستعد
هستیم و به همین ترتیب باید بستر مناسبی براي بازنگري و تجدید نظر در سیستم آموزشی کشور فراهم گردد .لذا اجراي این تحقیق
درایران با توجه به شرایط فرهنگی خاص و نظام آموزش و پرورش فعلی کشور که کمتر در راستاي پرورش تفکر خالق می باشد،
ضرورت پیدا می کند ،اجراي ساده روش هاي تدریس فعال و نوین در مدارس ،بررسی تاثیر این روش ها در پرورش خالقیت در
راستاي تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده و مهمتر از همه تعیین موثر بودن روش تدریس بارش فکري از دالیل انتخاب موضوع
حاضر می باشد.
با وجود اثربخش بودن اغلب روش هاي پرورش خالقیت ،روش بارش فکري مد نظر این پژوهش قرار دارد به این دلیل که روش
بارش مغزي محیط مناسبی براي ابراز آزادانه افکار به وجود می آورد و فعالیت هاي دانش آموزان در مواجهه با موقعیت هاي مختلف
آموزش و موقعیت هاي جدید در طول روند آموزش در پرورش خالقیت دانش آموزان قابل توجه است.
با استفاده از روش بارش فکري ،دانش آموزان بسته به تجارب قبلی نظرات و ایده هاي خود را در مورد مسئله بیان می کنند چون
در چنین روشی دانش آ موزان در پاسخ به مسئله مورد نظر هیچ گونه محدودیتی ندارند ،براي همین در بعضی موارد دیده شده است
که دانش آموز براي یک مسئله جوابی ابداعی از خود ارائه داده است که تا بحال به آن فکر هم نشده بوده است .با توجه به موارد
مطرح شده چون روش بارش فکري یکی از روش هاي تدریس مهم براي حل مسئله بوده و حل مسئله نیز یکی از روش هاي فعال
تدریس است بنابراین سبب بروز و آشکار شدن استعداد هاي نهفته و پرورش خالقیت می شود و همین اهمیت وضرورت این پژوهش
را تایید می نماید .در صورتی که اگر تالشی براي پرورش خالقیت و روش هاي مناسب و موثر در آموزش و پرورش مهارت هاي
دانش آموزان انجام نگیرد ،از قدرت تفکر و خالقیت آنان کاسته خواهد شد و جامعه آینده بشري با توجه به نیاز هاي روزافزون آن
بدون افراد آفریننده و خالق با مشکالت فراوانی دست به گریبان خواهد بود.
یکی از پرسش هاي اساسی درباره خالقیت این ا ست که آیا امکان پرورش آن وجود دارد؟ حاصل مطالعه تورنس( )3363روي گروهی
از دانش آموزان  6تا  8ساله نشان می دهد شاگردانی که به ابراز عقاید با روش هاي خاص خود عادت می کنند ،در مقایسه با گروه
کنترل ،در آزمون هاي خالقیت نمره باالتري به دست می آورند .او نتیجه می گیرد که می توان به کودکان اصولی را آموخت که
قدرت تولید ایده هاي جدید آنان را بهبود بخشد (خان زاده.)3998 ،
هر چند توانایی تفکر خالق به طور فطري در انسان به ودیعه نهاده شده است ،اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است .تورنس معتقد
است انسان نیازمند است که براي بقا ،قدرت خالق کودکان را توسعه و مورد استفاده قرار دهد .خالقیت بشر مهمترین اسلحه اوست و
با آن می تواند فشار هاي روحی ناشی از زندگی روزانه را از میان ببرد (حسینی.)3918 ،
معلمان باید با انجام پژوهش هاي بنیادي به شاگردان نشان دهند که در صورت شرکت فعاالنه آنها در ارائه راهبرد هاي فردي براي
تحقیق ،این مشارکت سبب یادگیري کامل تر و کارآمد تر خواهد شد (پیستل.)3331 ،
خوشبختانه نتایج پژوهش ها در زمینه خالقیت معلوم کرده است که خالقیت ،کم و بیش در همه افراد وجود دارد و می توان آن ها را
با آموزش گسترش داد و شکوفا نمود ( اسکویی لر و همکاران.)3919 ،
نتایج تحقیق عامري ( ) 3911نشان می دهد که اثر آموزش هاي پرورشی در مولفه هاي سیالی و ابتکار بین پسران و دختران تفاوت
معنی داري وجود داشته است در حالی که در مولفه تخیل تفاوت معنی داري بین دختران و پسران بدست نیامده است.
در تحقیقی که توسط قاسمی ( )398١با عنوان پرورش خالقیت در کودکان صورت گرفته است نتایج حاصل بیانگر افزایش نمره
خالقیت دانش آموزان گروه آزمایش بود .نمرات این گروه نسبت به گروه گواه در عناصر سیالی ،بسط و نمره کل برتري معنا داري
داشت.
در پژوهشی که توسط سادات ( )3984با عنوان آموزش روش هاي ایجاد خالقیت بر میزان ابتکار و نوآوري شاگردان در طرح سئواالت
و ایجاد پاسخ هاي متنوع صورت گرفته ،نتایج حاکی از این است که آموزش ،سبب باال رفتن میزان خالقیت و ابتکار در زمینه هاي
خلق افکار تازه و ایجاد روش هاي جدید در حل مسائل گردیده است.
همچنین گنجی و پاشا شریفی و میر هاشمی ( )3984در پژوهشی به بررسی اثر آموزش با روش بارش فکري بر خالقیت پرداختند.
یافته هاي این پژوهش که در گروهی از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی انجام شده بود ،نشان داد که روش بارش فکري خالقیت
دانش آموزان را افزایش داده است.
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در تحقیقی که توسط سلمانی ( ) 3989با عنوان میزان اثر بارش مغزي بر رشد خالقیت دانش آموزان انجام شده است ،نتایج تحقیق
نشان دهنده ي این بوده که بارش مغزي بر مولفه هاي سیالی و انعطاف پذیري دانش آموزان اثر مثبت داشته در حالی که بر ابتکار و
بسط در شاگردان تاثیر کمتري داشته است.
در پژوهشی که محمدجانی ( )3981با عنوان بررسی اثر بارش مغزي بر افزایش خالقیت دانش آموزان انجام داد ،نتایج نشان داد که
درخصوص مولفه هاي چهارگانه خالقیت اثر بارش مغزي در افزایش مولفه هاي سیال بودن ،ابتکار و انعطاف پذیري دختران و مولفه
هاي سیال بودن و بسط پسران معنی دار است.
ذکریایی ،سیف نراقی ،شریعتمداري و نادري ( )3981در پژوهشی تاثیر برنامه درسی با بهره گیري از قصه گویی و نمایش را بر
خالقیت سنجیدند و به این نتیجه رسیدند که این شیوه سبب افزایش نمره خالقیت کلی و افزایش نمره در هر یک از مقیاس هاي
روانی ،بسط ،ابتکار و انعطاف می شود ( ناجی.)3933 ،
شریفی و داوري ( )3988در پژوهشی به مقایسه اثر آموزش سه روش پرورش خالقیت (بارش فکري ،بدیعه پردازي و ارتباط اجباري)
در افزایش خالقیت دانش آموزان پایه ي دوم راهنمایی پرداختند .یافته هاي آن ها نشان داد که بین تمامی گروه هاي آزمایش و گواه
از جهت میزان خالقیت تفاوت معناداري در پس آزمون وجود دارد.
پارانس و میدو )3393 ،336١( 3بیشترین پژوهش ها را درباره ي روش هاي بارش مغزي انجام داده اند .نتایج پژوهش هاي آن ها
حاکی از اثربخشی این روش در افزایش خالقیت افراد است.
نتایج تحقیق مزنبرنیگ )3313( 9مشخص ساخته است که خالقیت می تواند در میان برنامه هاي درسی افزایش یابد ،شواهد نشان
داده است که برنامه هاي رشد خالقیت می تواند در توسعه و رشد ابتکار دانش آموزان موثر باشد.
دي چکو و کرافورد  )3314( 9درباره ي اثربخشی روش بارش مغزي می گویند که ممکن است روش بارش مغزي راهی براي سنجش
رفتار هاي ورودي باشد؛ زیرا پاسخ هایی که ابتدا دانش آموز می دهد ،احتماال در سلسله مراتب پاسخ هاي او از نیرومندي بیشتري
برخوردارند .ادامه ي روش بارش فکري می تواند به عنوان وسیله اي جهت یادآوري مفاهیم و اصول مورد نیاز براي حل مساله به
یادگیرندگان کمک کند (سیف.)3968 ،
دیویس و ریمم  )3333( 4اعتقاد دارند که بر انگیختن تفکر خالق از طریق " نگرش هاي سازنده به خالقیت " میسر است .آن ها
همچنین اظهار داشتند که نگرش هاي خالق باید در تمام برنامه هاي آموزش خالقیت ،آموزش داده شوند.
مطالعه هدایت شده جکسون و دویچ )3333( 9که بر روي  3١١١دانش آموز دبستانی در ناحیه ي هاوایی انجام گرفت نشان داد که
عملکرد دانش آموزان شرکت کننده در کالس درس آموزش خالقیت نسبت به گروه کنترل در آزمون توانایی استدالل نیوجرزي باالتر
است (لیپمان.)9١١3 ،6
رنزولی )3339( 1طرح جامعی را ارائه داد که هدف آن گسترش و ترویج خالقیت مدارس بود .این طرح با وجود داشتن اهداف وسیع،
به سبب سهولت اجرا ،به نتایج موفقیت آمیزي نایل شد .اهداف کلی طرح رنزولی به شرح زیر بود:
ارتقاي دانش ،بهره وري و خالقیت دانش آموزان با استعداد.
-3
بهبود بخشیدن به کیفیت و دامنه ي طرح غنی سازي براي کلیه ي دانش آموزان.
-9
مدارسی که از طرح غنی سازي پیروي کرده بودند اهداف مذکور را مورد توجه قرار دادند ،ساختار اجرایی خود را آزمودند و سپس با
توجه به اصول اساسی طرح ،جنبه هاي خاص مدرسه ي محلی یا منطقه اي خود را تعدیل نمودند.
در مقایسه اي که از سوي امبرسیانو )3338(8در زمینه پرورش تفکر خالق بر روي کودکان  3-33ساله ي آمریکایی انجام گرفت
معلوم شد دانش آموزان شرکت کننده در کالس فلسفه در آزمون استدالل عمومی مقیاس اطمینان ذهنی نمره باالتري به دست
آورده اند.

1-Parneas&Meido
2-Messenbernic
3-Dicheco&Graford
4-Davis&Rimm
5-Jakson&Doich
6-Lipman
7-Renzolli
1-Embersiano
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استرنبرگ  )9١١3(3در پژوهشی که درباره ي " تاثیر آموزش خالقیت بر عملکرد دانش آموزان " بر روي  33١نفر دانش آموز انجام
داد به این نتیجه رسید که میزان تاثیر آموزش خالقیت به ویژگی هاي شناختی و شخصیتی دانش آموزان بر می گردد.
جیمز و آسموس  )9١١3( 9نیز از پژوهش خویش که بر روي  43دانش آموز انجام دادند ،نتیجه گرفتند که در شکل گیري خالقیت،
مهارت هاي شناختی و ویژگی هاي شخصیتی اثر متقابل دارند.
4
یافته هاي پژوهشی فلیس ،رنزولی و وستبرگ )9١١9(9و مگیسون ( )9١١4که هر دو به بررسی تاثیر برنامه هاي آموزشی بر توانایی
خالقیت و خود پنداره پرداختند ،نشان دادند که خالقیت آموختنی است و با آموزش آن می توان توانایی خالقیت را در دانش آموزان
رشد داد (ناجی)3933 ،
تانگ ) 9١١8( 9در پژوهشی که به مقایسه ي اثر آموزش به روش بارش فکري (روش خالق) و نمونه سازي (کار عملی) بر توانایی
کودکان براي طراحی یک وسیله پرداخت ،نتیجه گرفت که هر دو روش به تولید ایده هاي آفریننده و خالق در کودکان می انجامد،
ولی روش بارش فکري به تولید ایده هاي بیشتر و آفریننده تر می انجامد ( ناجی.)3933 ،
فرضیه های پژوهش
-3
-9
-9
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روش تدریس بارش فکري درافزایش خالقیت دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه موثر است.
روش تدریس بارش فکري درافزایش مولفه انعطاف پذیري دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه موثر است.
روش تدریس بارش فکري درافزایش مولفه بسط دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه موثر است.
روش تدریس بارش فکري درافزایش مولفه ابتکار دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه موثر است.
روش تدریس بارش فکري درافزایش مولفه سیالی(روانی) دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه موثر است.

 -9روش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي است چون هدف محقق توسعه دانش کاربردي درزمینه ي تعلیم و تربیت است،
و به لحاظ گردآوري اطالعات از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل بوده است.
شکل نمادین طرح پژوهشی حاضر ،به قرار زیر است:
' Q3گروه آزمایش( ) E
*X
Q3
' Q9گروه گواه ( ) C
X
Q9
که در آن ' Qپیش آزمون و * Xعمل آزمایشی و  Xعمل کنترل و  Qپس آزمون را نشان می دهد.
در این پژوهش نخستین اندازه گیري با اجراي یک پیش آزمون خالقیت در گروه آزمایش و گروه کنترل و دومین اندازه گیري
پس از بکار بستن تدبیر آزمایشی ( روش بارش فکري ) در مورد گروه آزمایش با اجراي پس آزمون از گروه آزمایش و کنترل صورت
گرفته است.
جامعه ي آماري تحقیق کلیه دانش آموزان دختر پایه ي سوم دوره دوم متوسطه ي بخش مرکزي شهرستان خدابنده در سال
تحصیلی  39-39می باشد که تعداد آن ها  943نفر بوده است .نمونه مورد مطالعه ازطریق نمونه در دسترس انتخاب شد .بدین
صورت که پس از بررسی آمار دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه بخش مرکزي شهرستان خدابنده ،از بین  8دبیرستان
دخترانه دبیرستان دخترانه شاهد اسوه شهر قیدار بدلیل داشتن دو کالس هم پایه و هم رشته و هم جنس که داراي تعداد  66نفر
دانش آموز دختر در پایه سوم تجربی به عنوان نمونه تحقیق در دو گروه آزمایش ( 99نفر) و گروه کنترل ( 99نفر) جهت آزمون
فرضیه هاي تحقیق انتخاب شدند.
در این تحقیق ،براي سنجش خالقیت دانش آموزان از آزمون تفکر خالق تورنس استفاده شد .این آزمون شامل دو نوع آزمون کالمی
و تصویري است .در این تحقیق که از آزمون تصویري فرم(  )Aاستفاده شده است .آزمون اجرا شده (فرم  )3366از نظر روایی محتوا
2-Sternbrg
3-Jemes&Asmus
4-Flis-Renzualli&Vestberg
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مورد تایید بسیاري از متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسی قرار گرفته است(ذکریایی .)3988 ،پژوهش هاي خود تورنس(.)3314
هم چنین تاکنون در بیش از دو هزار پژوهش که در مجالت معتبر علمی در زمینه خالقیت چاپ شده از آزمون تورنس به عنوان ابزار
اندازه گیري استفاده شده است(.به نقل از ساختمانیان ،3914حقیقت ،3911وزیري )3988که موارد فوق همگی نشانگر روایی ابزار
اندازه گیري تحقیق می باشد .پژوهش هاي خود تورنس( )3314در رابطه با تست مورد نظر ضریب پایایی بین  %19تا  %81را در
دفعات متنوع اجرا نشان می دهد( پیر خائفی و همکاران .)3988 ،در پژوهشی که در ذکریایی( )3981بار استفاده از تست تورنس
براي یک گروه  69نفره به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل انجام داد ،ضریب پایایی را با یک فاصله ي
 36هفته اي براي مولفه ي بسط  ، ١/699براي ابتکار  ،١/319براي سیالی  ١/868و براي عامل انعطاف پذیري ١/39١گزارش کرده
است (ذکریایی.)3988 ،بررسی پایایی این آزمون توسط پیر خائفی ( )3919بر روي یک نمونه دانش آموزان ضریب پایایی  ١/8١را
براي کل آزمون نشان داد(.پیر حائفی.)3988 ،
در تحقیق دیگري که توسط پیر خائفی( )3984این آزمون در گروهی از دانشجویان صورت گرفت مجددا ضریب پایایی  ١/8١را
بین دوبار اجرا با طول زمانی دو هفته نشان داد(همان منبع) .در پژوهشی دیگر پیر خائفی ( )3988از تست تورنس براي تعیین میزان
خالقیت مهندسین استفاده کرد و این آزم ون به صورت پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل صورت پذیرفت
ضریب پایایی را بایک فاصله ده هفته اي براي مولفه ي سیالی ،١/89انعطاف پذیري ،١/18ابتکار ١/93ومجموعه کلی  ١/89گزارش
کرده است(پیرخائفی و همکاران.)3988 ،
در این مطالعه ،خالقیت بر حسب نمره اي که آزمودنی ها در آزمون سنجش خالقیت تصویري (فرم  (Aتورنس کسب می کنند
سنجیده می شوند .بر اساس نظریه ي تورنس خالقیت چهار عامل دارد که نمره خالقیت کل از مجموع نمرات چهار مولفه زیر بدست
می آید:

انعطاف پذیري
-3
رسم تعداد تصاویر متفاوت توسط آزمودنی ها به طوري که هر کدام از تصاویر در یک طبقه مستقل و غیر مشابه در لیست 68
گانه ي تست تورنس قرار گیرد.
بسط یا جزئیات
-9
تعداد عناصري که آزمودنی ها در رسم هر تصویر ارائه می کنند.
ابتکار
-9
تعداد طرح هاي نو و متفاوت وغیر معمول که آزمودنی ها رسم می کنند.
سیالی (روانی )
-4
تعداد پاسخ هاي (تصاویر) ارائه شده توسط آزمودنی ها.
این آزمون یک نمره کل بدست می دهد و همچنین در چهار مولفه خالقیت هر کدام نمره معینی به دست می دهد که نمره
انعطاف پذیري و ابتکار با توجه به لیست  68گانه آن محاسبه می شود و از دامنه صفر تا سه امتیاز برخوردار است .دامنه نمره بسط
هم از  ١-9و نمره سیالی با شمارش تعداد پاسخ ها اده می شود.
به طور کلی ،بارش فکري این گونه تعریف می شود «:وسیله اي براي جمع آوري تعداد زیادي ایده از یک گروه افراد در یک زمان
کوتاه » .این تعریف سه جنبه را در بر می گیرد :تعداد زیادي ایده ،گروهی از افراد و یک زمان کوتاه .موفقیت در بارش فکري به
رعایت و کاربرد چهار قاعده بستگی دارد .این چهار قاعده که باید در هر جلسه ي بارش فکري رعایت شوند عبارتند از:
عدم انتقاد از ایده ها
-3
ترکیب ایده ها با یکدیگر
-9
ارائه و جمع آوري هر چه بیشتر ایده ها
-9
3
جست و جوي ایده هاي غیر عادي ،عجیب یا جسورانه (محمدجانی 3981 ،به نقل از لفرانکویس )3333 ،
-4
این قواعد آن قدر اهمیت دارند که باید همیشه رعایت شوند و هر عضو ملزم به رعایت کردن آنهاست .در این روش آموزشی محقق در
هر جلسه یک موقعیت سئوال برانگیز براي دانش آموزان ایجاد می کند سپس از آنها می خواهد که هر چه ایده و راه حل براي
موضوع و مساله مطرح شده به ذهنشان می رسد بیان کنند .از دانش آموزان خواسته می شود که حتی اگر فکر می کنند راه حلشان
ناکامل است و یا ممکن است اشتباه باشد ،باز هم آن را ارائه دهند .محقق ،دانش آموزان را به ارائه راه حل هاي مختلف تشویق می

1-Lefrancois
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کند ولی در حین پاسخگویی دانش آموزان ،نظر خود را ابراز نمی دارد و تنها در پایان مدت پاسخگویی دانش آموزان نظر خود را ارائه
می دهد (سیف.)3989 ،
 -3-9مراحل بارش فکري
در جلسه بارش فکري شش مرحله طی می شود:
بیان مساله و گفت و گو درباره ي آن.
-3
بیان مجدد مساله.
-9
انتخاب عبارت اصلی و نوشتن آن.
-9
دست گرمی.
-4
بارش فکري.
-9
3
توفانی ترین ایده ( راولینسون .)3383 ،
-6
 -9-9شیوه جمع آوري اطالعات
براي جمع آوري اطالعات الزم ،نخست با مراجعه به منابع مختلف ،جزوه اي با عنوان " شیوه نامه ي اجراي بارش فکري" تهیه
شد .در این جزوه درباره ي شیوه ي اجراي روش بارش فکري ،قواعد و مراحل آن صحبت شده است .پس از آن با انتخاب نمونه
تحقیق ،مدرسه و کالسها و گروه ها ي مورد نظر انتخاب شدند .با مراجعه به مدرسه منتخب (دبیرستان شاهد اسوه در خدابنده) و
کالس هاي منتخب ( دو کالس در پایه سوم رشته تجربی) و قرار دادن آزمودنی ها در گروه آزمایش و کنترل ،آزمون خالقیت
تصویري تورنس ( فرم  ( Aبراي هر دو گروه در هفته اول بهمن ماه 3939اجرا شد (پیش آزمون) .سپس جلسات بارش فکري براي
گروه آزمایش در طول هفته دوساعت و به مدت  39هفته توسط محقق اجرا گردید .محقق در طول اجراي متغیر مستقل در روز
تعیین شده و قبل از آغاز جلسه بعدي موضوع جلسه را به گروه آزمایش ارائه می داد و بعد از اجراي مراحل بارش فکري ایده هاي آن
جلسه را براي انجام ارزیابی و ....دریافت می کرد .ارزیابی ایده هاي هر جلسه در آغاز جلسه بعدي صورت می گرفت.
گاهی بر حسب ضرورت و نوع موضوع ،در مورد ایده ها ي ارائه شده بحث می شد .جلسات به مدت سه ماه از بهمن ماه 3939
شروع شد و در اردیبهشت  3939به مدت  39جلسه به پایان رسید .حداقل زمان جلسات  49دقیقه و حداکثر  3١دقیقه بود .در این
مدت موضوع یکسان براي گروه گواه با روش سخنرانی و سنتی اجرا می شد .در هفته آخر اردیبهشت بار دیگر آزمون خالقیت
تصویري تورنس ( فرم ( Aروي آزمودنی ها ي گروه آزمایش و کنترل اجرا شد (پس آزمون) .پس از نمره گذاري آزمون هاي اجرا
شده ي خالقیت با استفاده از روش تحلیل کوواریانس داده هاي بدست آمده ،تجزیه و تحلیل شد.
 -9-9روش تجزیه و تحلیل آماري داده ها
از آنجایی که محقق در این تحقیق با طرح درون گروهی ( پیش آزمون و پس آزمون) و بین گروهی ( کنترل و آزمایش ) مواجه بوده
است از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کرده است .همچنین پس از انجام پس آزمون از آزمون  Tتست گروه هاي مستقل استفاده
شده است.
 -9یافته های پژوهش
این سطح از بررسی ابتدا به گونه اي توصیفی اطالعات در خصوص نمونه ي مورد نظر و ویژگی هاي دموگرافیک دانش آموزان ارایه
شده و سپس شاخص هاي آماري مربوط به آمار توصیفی (میانگین ،تعداد،انحراف استاندارد) براي هر یک از گروه ها در آزمون
خالقیت و مولفه هاي چهارگانه خالقیت محاسبه گردید.

1-Rawlinson
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جدول ( :)1یافته
مربوط به ویژگی
نمونه مورد مطالعه

نام مركز

گروه

تعداد

شهر

جنسیت

دبیرستان شاهد اسوه

آزمایش

99

قیدار

دختر

دبیرستان شاهد اسوه

كنترل

99

قیدار

دختر

های توصیفی
های دموگرافیک

در جدول ( )3ویژگی هاي دموگرافیک نمونه مورد مطالعه آورده شده است.

جدول( :) 9یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای (ابتکار و بسط) در فعالیت اول در مرحله (پیش آزمون و پس آزمون
در دو گروه) با استفاده از آزمون كوواریانس
عامل

گروه

مرحله
پیش

آزمایش

آزمون
پس آزمون

ابتکار

پیش
كنترل

آزمون
پس آزمون
پیش

آزمایش

آزمون
پس آزمون

بسط

پیش
كنترل

آزمون
پس آزمون
پیش

آزمایش

آزمون
پس آزمون

خالقیت كل

پیش
كنترل

آزمون
پس آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

99

97.3

97392

99

3795

37533

99

97.3

9732

99

97.3

97.91

99

97.2

97292

99

979

97399

99

975

.7.92

99

973.

.7532

99

2729

5753

99

273.

2793

99

5719

9723

99

37.2

97.2

در جدول ( ) 9نتایج بدست آمده نشان می دهد که در خالقیت کل عامل ابتکار و بسط آموزان در فعالیت اول میانگین مربوط به گروه
آزمایش در پس آزمون  8/91و این عدد براي پیش آزمون این گروه  6/89می باشد .همچنین میانگین مربوط به گروه کنترل در پس
آزمون  9/١6و این عدد براي پیش آزمون 4/39می باشد.
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جدول ( :)9یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در عوامل (سیالی،ابتکار و بسط،انعطاف پذیری) در فعالیت
دوم در مرحله (پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه) با استفاده از آزمون كوواریانس
عامل

گروه ها
آزمایش

ابتکار
كنترل
آزمایش
انعطاف پذیری
كنترل
آزمایش
بسط
كنترل
آزمایش
سیالی
كنترل
آزمایش
خالقیت كل
كنترل

مرحله

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

99

.719

97225

پس آزمون

99

1.793

5799

پیش آزمون

99

3795

97221

پس آزمون

99

27.2

37199

پیش آزمون

99

3793

17339

پس آزمون

99

3792

57223

پیش آزمون

99

279

97122

پس آزمون

99

2731

97933

پیش آزمون

99

11733

572.2

پس آزمون

99

12733

27311

پیش آزمون

99

11739

3729.

پس آزمون

99

1972.

.731

پیش آزمون

99

3719

572.2

پس آزمون

99

1.73.

27311

پیش آزمون

99

.73.

2729.

پس آزمون

99

27.1

.731

پیش آزمون

99

99712

19725

پس آزمون

99

5.79.

1.791

پیش آزمون

99

927.3

1173.

پس آزمون

99

927993

11733

جدول( )9نتایج بدست آمده نشان می دهد در خالقیت کل دانش آموزان در فعالیت دوم میانگین مربوط به گروه آزمایش در پس
آزمون  41/91و این عدد براي پیش آزمون این گروه  99/38می باشد و همچنین میانگین مربوط به گروه کنترل در پس آزمون
 98/99و این عدد براي پیش آزمون  96/13می باشد.
به منظور آزمون فرضیه هاي پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تی تست گروههاي مستقل استفاده شد.
الف) نتایج تحلیل آزمون کوواریانس:
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جدول ( :) 5خروجی تحلیل كواریانس فعالیت خالقیت و عوامل چهارگانه آن در گروه آزمایش و كنترل
فعالیت

مجموع مجذورات

منبع تغییرات

و عوامل
مدل تصحیح شده

انعطاف
پذیری

33719

15

92799

97.1

19379319

1

93979

2372

.7.2.

گروه

93. .2

15

9279

957.1

.7...

خطا

937.2

12

19732

كل

912

99

كل تصحیح شده

2573.

99

مدل تصحیح شده

92.7913.

.

991.73325

1

آزمون

هم پراشی گروه و پیش
آزمون

991.73325

95721

گروه

92.7913.

.

9271.5959

97359

.7..9

خطا

59.75122.

93

1.791222.

كل

9331

99

كل تصحیح شده

23.729292

99

مدل تصحیح شده

1..731

15

.273

9795

.79.1

21272.

1

192723

995723

.725

گروه

19.731

15

.273

97..5

.7.1

خطا

53.722

12

937.9.

كل

1.329

99

كل تصحیح شده

139712

99

مدل تصحیح شده

آزمون

99.52

11

97.592

171.

.7.99

13997.1

1

13997.1

335799

.729

گروه

937523.

11

997.33.

171.3

.7991

خطا

35712

91

973.

كل

9353

99

كل تصحیح شده

2.7292

99

مدل تصحیح شده

هم پراشی گروه و پیش
ابتکار

آزمون

92752

1.

57.92

171.

.7.1

15197.1

1

11997.1

335799

.729

گروه

51752

1.

957.1.

171.3

.751

خطا

22712

91

973.

كل

9313

99

كل تصحیح شده

227392

99

هم پراشی گروه و پیش
سیالی

9271.5959

9791

.7.9
.7.99

هم پراشی گروه و پیش
بسط

آزادی

مجذورات

معناداری
.7...

هم پراشی گروه و پیش
خالقیت

درجه

میانگین

F

سطح

آزمون

H.: 1= 9

9
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مقدار  Fتعامل متغیر مستقل و همپراش بوده که معنادار نیست ) .(P>١/9بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر مورد قبول
بوده و پیش فرض مهم همگونی شیب رگرسیون رعایت شده است.
در ادامه «گروه» به عنوان یکی از منابع تغییرات در مدل بررسی شد .با توجه به خط سوم فعالیت و عوامل آن که خروجی اصلی
تحلیل کواریانس است .مقدار  Fتاثیر متغیر مستقل(گروه)،معنادار است .یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیش آزمون ،اختالف
معناداري بین میانگین دو گروه در پس آزمون خالقیت و عوامل آن وجود دارد .بنابراین فرضیه صفر معنادار نبودن اختالف میانگین
گروهها در پس آزمون پس از حذف اثر احتمالی پیش آزمون رد می شود .در نتیجه خالقیت و عوامل چهارگانه آن در گروه آزمایش
به صورت معناداري از گروه گواه بیشتر است.
ب) تحلیل نتایج آزمون آماري تی تست گروههاي مستقل:
جدول ( :)3خروجی تحلیل تی تست فعالیت خال قیت و عوامل آن در گروه آزمایش و كنترل (پیش آزمون و پس آزمون)
سطح
درجه

معنی

فاصله اعتماد  %33از
میانگین

اختالف

گروه ها

 Tمقدار

آزمایش

37523

99

كنترل

.7239

99

.799

انعطاف

آزمایش

13725.

99

.

27.1

پذیری

كنترل

1173.

99

19..

2739

.7232

آزمایش

15712

99

.

117393

372

19713

كنترل

197.5

99

53..

12739

157.2

12732

1273

آزمایش

117933

99

.

.7191

37219

2751.

.711

9722

كنترل

197..

99

3.719

1.792

27252

117313

1.793

5799

.7.3

آزمایش

2791

99

.

57.9

97.93

37..3

57.9

97.

.752

كنترل

27232

99

.. 13

272.

3791

275.9

2721

5753

.7.2

عامل

آزادی

داری (

میانگین

انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد

.

27.1.21

57.1.

.79.59

27.2.2

9725211

.7293.3

27393.2

279932

1.7.92

273.32

279.533

17.2.13

57231

27..3

37935

1733

.7993

117..9

3792

5722

.7219

11735

572.

.721

2731

179.
.729

دو

كمینه

بیشینه

میانگین

دامنه)
خالقیت

بسط

ابتکار

سیالی

در جدول( ،)9براي آزمون فرضیه هاي پژوهش حاضر فرض هاي  H١و  H3براي خالقیت و هریک از مولفه ها ي چهارگانه آن بطور
جداگانه بصورت زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 :H١فرض اول براي گروه آزمایش :دانش آموزان گروه آزمایش در پس آزمون از (خالقیت /انعطاف پذیري  /بسط /ابتکار /سیالی)
بیشتري به پیش آزمون برخوردار نیست.
 H3فرض اول براي گروه آزمایش :دانش آموزان گروه آزمایش در پس آزمون از (خالقیت /انعطاف پذیري  /بسط /ابتکار /سیالی)
بیشتري نسبت به پیش آزمون برخوردار است.
 :H١فر ض اول براي گروه کنترل :دانش آموزان گروه کنترل در پس آزمون از (خالقیت /انعطاف پذیري  /بسط /ابتکار /سیالی)
بیشتري نسبت به پیش آزمون برخوردار نیست.
 : H3فرض اول براي گروه کنترل :دانش آموزان گروه کنترل در پس آزمون از (خالقیت /انعطاف پذیري  /بسط /ابتکار /سیالی)
بیشتري نسبت به پیش آزمون برخودار است.
با توجه به اینکه گروهها در پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر مقایسه شده اند به عبارت بهتر هم گروه آزمایش و هم گروه کنترل
در دو حالت قبل و پس آزمون با هم مقایسه شده اند بنابراین براي مقایسه آنها از آزمون  Tبراي گروه هاي مستقل استفاده شده
است .که داده هاي آن در جدول فوق در خالقیت و عامل هاي (انعطاف پذیري  /بسط /ابتکار /سیالی) براي دانش آموزان آورده شده
است براساس داده هاي این جدول قدر مطلق مقدار  Tبراي گروه آزمایش و قدر مطلق اختالف میانگین با درجه آزادي  99و
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 .١١١SIGمعنی دار می باشد .بنابراین با اطمینان باالي  %33فرض  H3مورد تایید است به عبارت بهتر گروه آزمایش در پس آزمون
نسبت به پیش آزمون از (خالقیت /انعطاف پذیري  /بسط /ابتکار /سیالی) بیشتري برخوردار بوده است .و همچنین از داده هاي جدول
( )9چنین استنباط می شود که گروه کنترل در مقایسه پیش و پس آزمون باقدر مطلق  Tو قدر مطلق اختالف میانگین و با درجه
می گیرد به عبارت بهتر
آزادي  99و  .١139 SIGمعنی دار نمی باشد .بنابراین فرض  H١در گروه گواه (کنترل) مورد تایید قرار
در گروه کنترل افراد نمونه در پیش آزمون از (خالقیت /انعطاف پذیري  /بسط /ابتکار /سیالی) بیشتري نسبت به یکدیگر برخوردار
نبوده اند .یا تغییري نسبت به وضعیت قبلی خود نداشته اند.
 -5بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول پژوهش عبارت بود از اینکه :روش تدریس بارش فکري در افزایش خالقیت دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم
متوسطه موث ر است .به منظور آزمون این فرضیه از تحلیل کوواریانس و تی تست گروههاي مستقل استفاده شد.
با توجه به جدول ( )4نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که مقدار  Fتعامل متغیر مستقل و همپراش بوده که معنادار نیست
 .P>/١9بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر مورد قبول بوده و بنابراین فرضیه صفر معنادار نبودن اختالف میانگین گرووها
در پس آزمون پس از حذف اثر احتمالی پیش آزمون رد می شود .در نتیجه خالقیت گروه آزمایش به صورت معناداري از گروه کنترل
بیشتر است .نتایج آزمون تی تست گروههاي مستقل نیز مطابق جدول ( )9نشان می دهد قدر مطلق مقدار  Tبراي گروه آزمایش
 31469و قدر مطلق اختالف میانگین  61١3١63با درجه آزادي  99و  sigبرابر .١١١معنی دار می باشد .بنابراین با اطمینان باالي
 %33فرض  H3مورد تایید است به عبارت بهتر گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون از خالقیت بیشتري برخوردار
است .و همچنین از داده هاي جدول ( )9چنین استنباط می شود که گروه کنترل در مقایسه پیش و پس آزمون با قدر مطلق مقدار
 11839 tو قدر مطلق اختالف میانگین  8199916و با درجه آزادي  99و  sigبرابر ١199معنی دار نمی باشد .بنابراین فرض H١در
گروه کنترل مورد تایید قر ار می گیرد به عبارت بهتر در گروه کنترل افراد نمونه در پیش و پس آزمون از بسط بیشتري نسبت به
یکدیگر برخوردار نبوده اند یا تغییري نسبت به وضعیت قبلی خود نداشته اند.
همان طور که شاهد بودیم ،نتایج تحقیق حاضر در راستاي تایید این فرضیه بوده و نشان داد که آموزش با روش بارش فکري موجب
افزایش خالقیت دانش آموزان می گردد .این نتیجه با نتایج بسیاري از تحقیقات دیگر که در راستاي تاثیر مثبت کاربرد روش بارش
فکري بر خالقیت دانش آموزان انجام گرفته ،همسو می باشد.
خانیان ( ،)3981ساختمانیان ( ،)3919میرزائیان ( ،)3989آنجفی ( ،)3981در تحقیقات خود نشان دادند که آزمودنی هایی که با
بارش فکري آموزش دیده بودند نسبت به گروه کنترل تفاوت معنادار و مثبتی در افزایش خالقیت داشتند.
نلسون و لیلمی  ) 3333(3در گزارش خود اظهار کردند که شش جلسه پانزده دقیقه اي آموزش خالقیت آنها با الهام از روش بارش
فکري تاثیر مثبتی بر افزایش خالقیت در کودکان مورد آزمایش گذاشته است.
همچنین نتایج تحقیق حاضر با پژوهشی که حمزه گنجی ،حسن پاشا شریفی و مالک میرهاشمی باموضوع تاثیر روش بارش مغزي در
افزایش خالقیت دانش آموزان درسال  398١انجام دادند همخوانی دارد و نتایج تحقیق بیانگر تاثیر روش بارش مغزي در رشد
خالقبت دانش آموزان بود عالوه بر آن اظهار می گردد که نتایج تحقیق فوق با تحقیقاتی نظیر تحقیق دي چکو( ،)3393پارنس و
میدو( )336١و کرافورد(  ، )3314لومزداین  ، )3339(9ذکریایی ( ،)3988خلفی( ،)3939قربان زاده مراغه( )3939همخوانی دارد.
نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد که دانش آموزان توانسته اند خالقیت خود را با آموزش هاي الزم در توانایی اندیشیدن درباره امور
به راههاي تازه و غیرمعمول و رسیدن به راه حلهاي منحصر به فرد براي مسائل در تکالیف خودشان نشان دهند.
فرضیه دوم
فرضیه دوم پژوهش عبارت بود از اینکه :روش تدریس بارش فکري در افزایش انعطاف پذیري دانش آموزان موثر است .یافته پژوهش
حاضربایافته هاي تحقیقات عابدي( ،)3919ساختمانیان(،)3919سیف(،)3914دستجردي(،)3983ذکریائی()3989و
ذکریایی(،)3988آنجفی( ،)3981پلگرینی( ،)3389قربان زاده مراغه( )3939همسو می باشد و نتایج پژوهش حاضر را تایید می کنند.
فرضیه سوم
فرضیه سوم پژوهش عبارت بود از اینکه :روش تدریس بارش فکري در افزایش مولفه بسط دانش آموزان موثر است .یافته پژوهش
حاضر با یافته هاي بسیاري از محققان از جمله عابدي( ،)3919توالئیان تل آبادي ( ،)3913میرزاییان( ،)3989ذکریایی( )3989و
ذکریایی( ،)3988آنجفی ( )3981همسو می باشد و نتایج پژوهش حاضر را تایید می کنند .چنانکه مایرز( ،3336به نقل از منطقی،
1.Nelson. A.Lalemi
2- Lomezdine
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) 398١با اتکا به پژوهش پیش گفته و مطالعات مشابه نتیجه گرفت که روش بارش فکري امنیت روانی بوجود می آورد و ارائه ایده
ها ي نو را تقویت می کند و باعث می شود آزمودنی به ترسیم جزئیات بیشتر (عنصر بسط) بپردازد .بدین لحاظ آزمودنی هاي گروه
بارش فکري در مقایسه با گروه کنترل در مولفه بسط تفاوت معنادار و مثبتی آشکار کردند.
فرضیه چهارم
فرضیه چهارم پژوهش عبارت بود از اینکه :روش تدریس بارش فکري در افزایش مولفه ابتکار دانش آموزان موثر است.
یافته پژوهش حاضر با یافته هاي روح اللهی( ،)3919منطقی( ،)398١دستجردي( ،)3983میرزائیان( ،)3989ذکریائی(،)3989
آنجفی( ،)3981خانیان( ،)3981پارنس و میدو( ،)336١هرسچل( ،)3334ریندرمن و نیوبائر( ،)9١١4همسو باشد و نتایج پژوهش
حاضر را تائید می کنند.
فرضیه پنجم
فرضیه پژوهش عبارت بود از اینکه :روش تدریس بارش فکري در افزایش مولفه سیالی دانش آموزان موثر است.
یافته پژوهش حاضر با یافته هاي بسیاري از محققان از جمله ساختمانیان( ،)3919سیف( ،)3914طالع( ،)3913توالئیان تل
آبادي( ،)3913آنجفی( ،)3981ریندرمن و نیوبائر( )9١١4همسو می باشد و نتایج پژوهش حاضر را تایید می کنند .به علت آنکه
مولفه سیالی با تعداد پاسخ هاي آشکار ،معنی پیدا می کند ،با اصل کمیت (ارائه هرچه بیشتر ایده ها) بسیار نزدیک است ،در نتیجه
افزایش نمره سیالی گ روه بارش فکري را در مقایسه با گروه کنترل مشاهده می کنیم و از آنجا که هرچه ایده هاي بیشتري مطرح
شود ،چنانچه منطق ریاضیات و قانون احتمال نیز تاییدي بر این ادعا می باشد که هر قدر ایده بیشتري خلق کنیم ،احتمال ایده
مناسب تر بیشتر خواهد بود.
بنابر آنچه که بیان شد ،براي آنکه دانش آموزان ایده هایی خلق کنند که هم مناسب باشد و هم دقیقا مربوط به محیط بالفاصله
کالس نباشد ( که به آنها ایده هاي غایب می گویند) و یا ایده هایی که بدیع بودن و مناسب بودن را با هم ترکیب کرده و ارتباط و
فرآیند ذهنی را نشان دهد(انتزاعی بودن) و گ سترش ذهنی و بیان ایده ها را مشخص کند ،الزم است به دو اصل بارش فکري یعنی؛
چرخش آزاد ایده ها و ترکیب ایده ها توجه بیشتري مبذول شود ،بدین مفهوم که تفکر جانبی را در دانش آموزان ترغیب و ایده هاي
عملی و جسورانه و غیر معمول را تشویق کنیم ،چرا که به نظر می رسد با توجه به نتایج تحقیق وایزبرگ ایده هاي عملی و راه حل
سازمان دهی
هاي تازه ،خالقیت بیشتري را به دنبال خواهد داشت .همچنین به نظر می رسد تشویق بیشتر گروه ،براي ترکیب و
ایده ها به پاسخ ها و ایجاد راهکارها و خالقیت بیشتر منتهی می شود ،توجه به اصل ترکیب ایده ها خصوصا به طور عملی می تواند
راه هاي تازه اي را براي حل خالق مسائل به وجود آورد.
با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر می توان اظهار کرد ،اوال توانایی هاي خالقیت و تفکر خالق افراد قابل تغییر است ،ثانیا مداخله
هاي تربیتی در دوره هاي مختلف تعلیم وتربیت امري اجت ناب ناپذیر است .این مداخالت می تواند تاثیر دو سویه داشته باشد .بدین
مفهوم که هم می تواند قابلیت ها و توانایی هاي دانش آموزان را در آنها ارتقا دهد و هم می تواند مانع رشد و پرورش خالقیت شود.
چنانکه از سویی ،تحقیق حاضر نشان داد که ارائه روش هاي ویژه آموزش خالقیت ،منجر به ارتقاي آن می شود ،از سوي دیگر با توجه
به روند فعلی نظام تربیتی ،شاهد افت تحول تفکر خالق دانش آموزان هستیم ،چنانکه امروزه آنچه که تعلیم و تربیت می نامیم صرفاً
معلومات انباشته شده و محفوظات است.
آیزنر( )3338در مقاله اي تحت عنوان« نوع مدارسی که نیاز داریم» مشکالت مدارس امروز را یادآور شده ،بیان می کندکه در مدارس
امروز فقط در مهارتهاي خواندن ،نوشتن و حساب کردن تاکید می شود ،در حالیکه این مهارتها ،ذاتاً داراي ارزش نیستند و در تعلیم و
تربیت تهی از فضیلت هستند .به نظر او مدارس باید توانایی تفکر منطقی و خالق دانش آموزان را در آنچه می بینند ،می شنوند و می
خوانند پرورش دهند .دانش آموزان باید بیاموزند که معمار آموزش و پرورش خود باشند .متاسفانه نظام هاي آموزشی با روش هاي
سنتی و محدود خود ،دانش آموزان را از لذت اندیشیدن و کاوشگري و خالقیت محروم می سازند و به جاي پرورش اندیشه وخالقیت
مشتی از حقایق ومفاهیم علمی را در ذهن آنها ذخیره می کنند (شعبانی.)3989 ،
اگر تعلیم و تربیت را روند تبیین مسئله ،یافتن راه حل هاي منطقی براي آن و در نهایت به اجرا در آوردن آنچه که بهترین راه حل به
نظر می رسد؛ بدانیم ،درست نقطه مقابل روند فعلی است که عبارت است از؛ اطاعت کورکورانه یا سرپیچی از قوانین ،تکرار بدون تفکر
جواب هاي درست یا غلط ،سئوال هایی که توسط دیگران طراحی شده است .مادامی که اصل قطعیت بر نظام آموزشی ما حکمفرما
است فکر کردن را به فرزندان خود نیاموخته ایم .حفظ کردن آموزش نیست و با توجه به سطوح شناختی و از دیدگاه گانیه؛ جزء
پایین ترین رده شناختی ،یعنی سطح «آگاهی» در نظر گرفته می شود براي رسیدن به سطوح باالي شناختی در روند یادگیري و
یاددهی دانش آموزان ما باید تغییرات بنیادینی صورت گیرد؛ که استفاده از روش هاي تدریس کارآمدتر و ارائه ي آموزش روش هاي
تفکر خالق می تواند کارگشا باشد .قطعیت و حفظ کردن دشمنان تفکرند و مایه از بین رفتن خالقیت و قوه ابتکار .آموزش و پرورش
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نیز همانند سایر بخش هاي جامعه؛ عالوه بر اصل قطعیت ،تحت تسلط «اصل اندازه گیري» نیز هست .اصل اندازه گیري را می توان
اینطور توصیف نمود« هیچ چیز ارزش واقعی ندارد مگر این که بتوان آن را اندازه گیري نموده و برایش مقدار عددي فرض کرد» .هر
چند وجود ارزش هاي کمی براي مقایسه در مقابل یک ارزش یا استاندارد دیگر ضروري است .اما ارزیابی یا مقایسه محفوظات علمی
دانش آموزان با دیگران ،به عنو ان یکی از عوامل بازدارنده خالقیت ،اساس اندازه گیري آموزشی و ارزشیابی هاي تحصیلی در نظر
گرفته شده است .لذا عالوه بر شیوه هاي نوین پرورش خالقیت به عنوان عاملی در رشد تفکر خالق ،حذف عواملی که بازدارنده
خالقیت محسوب می شوند از جمله ارزیابی ،رقابت ،پاداش بی رویه و محفوظات صرف و ...ضروري به نظر می رسد .روش حفظ کردن
با ارزشی که در نظام آموزشی کنونی دارد باعث خستگی و کسالت دانش آموزان ،ناکامی و حقارت دانش آموزان شده است .در حفظ
کردن مطالب درسی ،رضایت خاطر عمیقی وجود ندارد .براي دانش آموز این احساس تنها در صورت فعالیت هاي مغزي براي فکر
کردن و رسیدن به یک پاسخ یا راه حل رفع مسائل و مشکالت زندگی یا جامعه اش به وجود می آید .لذا چنانکه بتوانیم با تغییر
ساختار تعلیم و تربیت ،سلطه فعلی نظام آموزشی را کاهش دهیم ،تداوم دهنده نظامی خواهیم بود که در آن محصالن هرچه بیشتر
رضایت خاطر به دست آورده و به تدریج انگیزه ي درونی خود را به دست خواهند آورد .براي نمونه کالسی که دانش آموزان در آن
مجال بیابند ،افکار خویش را آزادانه و بدون ترس از مسخره شدن و یا طرد شدن بیان کنند ،می تواند به رشد تفکر خالق کمک کند.
همچنین اگر انرژي دانش آموزان با تشویق آنان به بازي و تخیل تقویت شود ،بستر تفکر خالق فراهم می شود .گاهی با ایجاد شک،
مثالً با برقراري ارتباط بین دو پدیده ي ظاهراً متضاد می توان حس شگفتی را در دانش آموزان تقویت کرد .تقویت این حس ،رشد
تفکر خالق را در بر خواهد داشت.
در تعلیم و تربیت ایستا مقدار و محتواي درس هدف اصلی است ،در حالی که در تعلیم و تربیت پویا عالوه بر اهمیت اطالعات ،پرورش
خالقیت و مهارت هاي انتقادي نیز حائز اهمیت است .مثالً ،براي حل یک مساله ،ناگزیر زمینه اطالعاتی قبلی براي توالی و ترتیب راه
هاي رسیدن به هدف الزم است .به نظر می رسد چالش تدریس براي پرورش خالقیت برقراري توازن بین محتوي ،تدریس و مهارت
است .این امر با طراحی فعالیت هایی که به دانش آموزان امکان می دهد از محتواي درس به روش خالق استفاده کنند ،تحقق می
یابد .چانکه روش مطرح شده در پژوهش حاضر ،حائض این ویژگی می باشند .دیویی (به نقل ازمیر حسنی )3963 ،معتقد است،
مهمترین وظیفه تعلیم و تربیت ،پرورش خالقیت به عنوان عاملی در جهت رشد و پختگی دانش آموزان است .لذا آموزش باید یک
فرایند دائمی باشد .معیار این تداوم کسب تجارب واقعی است .نظام تربیتی باید شرایطی فراهم کند تا بین مطالب درسی و تجارب
فعلی دانش آموزان تطابق وجود داشته باشد .یکی از وظایف معلمان بهره وري از فرصت ها به نحو احسن از تجارب کنونی واقعی است
که تأثیر مساعدي در آینده خواهند داشت .به باور وي ،مشکل نظام تربیتی کنونی عدم تجربه نیست ،بلکه خصوصیت غلط و ناقص آن
است .در نظام ت علیم و تربیت پویا مستقیم ترین روش براي پرورش خالقیت پرداختن به کار خالق ،یعنی واقعاً تدبیر نمودن و راه حل
براي مسائل حقیقی است .چنانکه در روش مورد استفاده در تحقیق حاضر سعی بر آن بود که در روش بارش فکري با مطرح کردن
مسائل روزمره ،ذهن دانش آموزان را با طرح خطوط اصلی آشنا کرده و با توجه به سطح تجارب و استعداد آنها و ترکیب ایده هاي
بیان شده ،به حل مسائل کنونی بپردازند.
در نتیجه گیري نهایی از پژوهش حاضر درباره اثربخشی روش بارش فکري در پرورش خالقیت باید گفته شود که آموزش دادن افراد
با روش بارش فکري توانایی حل م سئله را به نحو خالقانه اي در آنان باال می برد .در روش یورش فکري پاسخ هاي نادرست هم به ر اه
حل مسائل می انجامد و این روش بیش از روش مرسوم آموزشی به تولید راه حل هاي خالقانه منجر می شود و کوشش براي
پاسخگویی بیشتر به سئواالت طرح شده ،به افزایش پاسخ هاي خالق می انجامد .به نظر دي چکو و کرافورد این روش امکان دارد
راهی براي سنجش رفتارهاي ورودي باشد ،زیرا پاسخ هایی که ابتدا دانش آموز می دهد احتماال آنهایی هستند که در سلسله مراتب
پاسخ هاي او از نیرومندي بیشتري برخوردارند....روش یورش فکري می تواند به عنوان وسیله اي براي یادآوري مفاهیم و اصول مورد
نیاز براي حل مسئله به یادگیرندگان کمک کند.
بارش فکري در تدریس و یادگیري کارکردهاي مفیدي نشان می دهد ازجمله اینکه :
به تسهیل برقراري ارتباط بین راه حل ها و ایده ها می انجامد .در گروه هاي بارش فکري ،مشارکت اعتال می یابد ،انتقاد و
)3
ایرادگیري کاهش می یابد ،حمایت اجتماعی افزوده می شود و آرامش خاطر بیشتري ایجاد می گردد.
)9

در گروه بارش فکري توانایی افراد براي انتقال اطالعات براي حل مسئله تعیین شده ،افزایش و بهبود می یابد .یعنی،

دانش آموز به راحتی می تواند اطالعات ذخیره شده در حافظه بلند مدت خود را ارزیابی کرده و براي حل مسئله به کار گیرد.
)9

روش تدریس بارش فکري در عمل به تفکر واگرا و حل مسئله خالق یاري می کند.
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 -1-5پیشنهادهای كاربردی
-3

براساس یافته هاي پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که معلمان و مربیان جهت افزایش خالقیت دانش آموزان از روش

تدریس بارش فکري بیشتر استفاده نمایند.
-9

با توجه به اینکه در طی اجراي تحقیق براي محقق مشخص شد که برخی معلمان آشنایی کافی با روش بارش فکري و

تاثیر آن در خالقیت دانش آموزان ندارند پیشنهاد می شود که دوره هاي آموزشی آشنایی با روش هاي پرورش خالقیت براي معلمان
در نظر گرفته شود.
 -9-5پیشنهادهای تحقیق برای مسئوالن آموزشی
-3

برنامه ریزي جهت ایجاد تسهیالت پژوهشی؛ به گونه اي که پژوهشگر قادر شود فارغ از محدودیت هاي کنونی نظام

آموزشی ،تاثیر مداخله هاي آزمایشی بر فرآیند یاددهی – یادگیري را ،با کاهش محدودیت زمانی و در ابعاد گسترده تر ،اجراي
الگوهاي نوین پرورش خالقیت در سایر مقاطع و ابعاد گسترده تر پیگیري کند.
-9

پیشنهاد می شود جهت از بین بردن انتظارات و تمایالت معلم ،دانش آموزان بیشتري از مدارس گوناگون مورد بررسی

قرار گیرند .همچنین برنامه آموزش خالقیت توسط اکثر معلمان در سطح گسترده دنبال شود.
-9

برنامه ریزي جهت آگاه نمودن معلمان از شیوه هاي جدید آموزش که متضمن توجه به پرورش خالقیت دانش آموزان

است و برقراري دوره هاي آموزشی جهت مهارت هاي خالقیت در روند پژوهش اثرگذار است.
-4

برنامه ریزي خاص از سوي وزارت آموزش و پرورش جهت آموزش و پرورش مستقیم خالقیت در برنامه ریزي هاي

تحصیلی مقاطع مختلف در مدارس و مراکز تعلیم ضروري به نظر می رسد.
 -9-5پیشنهادهای پژوهشی برای سایر محققان
-3

به نظر می رسد انتخاب آزمودنی از هر دو جنس و مقایسه نتایج هر گروه با یکدیگر نتایج متفاوت و جانبی بیشتري را

نشان خواهد داد.
-9

بررسی تاثیر آموزش روش هاي تفکر خالق به «معلمان» در افزایش خالقیت دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد.

-9

پیشنهاد می شود چنین تحقیقاتی در مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دبیرستان و تاثیر روش بارش فکري عالوه بر

خالقیت بر روي سایر مولفه ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
-4

برر سی تاثیر سایر روش هاي پرورش خالقیت مثل؛ روش فهرست صفات کرافورد ،روش ارتباط اجباري وایتینگ ،روش

فهرست مطابقه ،روش مواد فکري  ، CORTروش بدیعه پردازي ،روش اکتشاف محور ،روش فعال و روش تفکر واگرا ؛ برمولفه هایی
چون رشد خالقیت ،پیشرفت تحصیلی ،سازگاري اجتماعی ،مهارت هاي ارتباطی و ....مورد نظر قرار گیرد.
-9

عالوه بر بررسی تاثیر عوامل آموزشگاهی در رشد خالقیت که تاکید عمده پژوهش حاضر روي روش هاي تدریس به

عنوان یکی از مولفه هاي آن ،متمرکز بوده است پیشنهاد می شود سایر عوامل موثر در خالقیت مثل عوامل خانوادگی و فردي بصورت
جداگانه مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
-6

پژوهشگران اصول و جنبه هاي مختص جلسات بارش فکري را در دو فرآیند یاددهی – یادگیري درس خاصی به کار

گیرند و اثر آن را بررسی کنند؛ به عبارت دیگر ،اثر بارش فکري عمال در بافت کالس درس و تدریس مورد بررسی قرار گیرد.
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-93تورنس ،تی ،پال.)3989(.هنجاریابی آزمون خالقیت .ترجمه حمیدرضا ،دائمی ،فصلنامه تازه هاي علوم شناختی ،شماره 9و.4
-99جویس ،بروس و ویل ،مارشا و کالهون ،امیلی .الگوهاي تدریس  .9١١4ترجمه بهرنگی ،محمدرضا .)3933( .تهران :نشرکمال
تربیت.
-99

حسینی ،افضل السادات  . ) 3918 (.ماهیت خالقیت و شیوه هاي پرورشی آن ،مشهد :آستان قدس رضوي.

-94

حسینی افضل السادات( .)3986بررسی تاثیر برنامه آموزش خالقیت معلمان بر خالقیت پیشرفت تحصیلی و خودپنداره

دانش آموزان و نوآوري هاي آموزشی .تهران :موسسه فرهنگی برهان.
-99

حسینی ،افضل السادات .)3988( .یادگیري خالق ،کالس خالق ،شیوه هاي عملی در پرورش خالقیت .تهران :موسسه

فرهنگی برهان.
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-96

حقیقت ،شهربانو .)3911( .بررسی ویژگی هاي شخصیتی دانش آموزان خالق و تعیین رایطه خالقیت ،جنسیت و طبقه

اجتماعی و هوش .شوراي تحقیقات استان فارس.
-91

حقیقت ،شهربانو .)3989( .بررسی عوامل خانوادگی و آموزشگاهی موثر در خالقیت گروهی از دانش آموزان سال چهارم و

پنجم ابتدایی در کانون پژوهشی منطقه چهار کشور .شوراي تحقیقاتآموزش و پرورش منطقه چهار کشور.
-98

خان زاده ،علی .)3998( .خالقیت در کودکان .مجله پیوند ،شماره  ،19دوره پنجم.

-93

خلفی ،علی( .)3939تأثیر بازي بر رشد خالقیت نوآموزان پسر پیش دبستانی ناحیه دو شهر زنجان .پایان نامه کارشناسی

ارشد.دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.
-9١
-93

دافی ،برنادات .)3983( .تشویق خالقیت و تخیل در کودکان ،مهشید یاسایی ،تهران :ققنوس.
دائمی ،حمید رضا و مقیمی ،سید فاطمه .) )3989( .هنجاریابی آزمون خالقیت .تازه هاي علوم شناختی .مقاله.

-99

دبونو ،ادوارد. .)3984 ( .سلسله درسهاي تفکر .ترجمه ي فرجی  ،مرجان  ،تهران :انتشارات جوانه رشد.

-99

ذکریایی ،منیژه .)3989( .بررسی تاثیر فعالیت هاي هنري خالقه در پرورش خالقیت نوآموزان  9-6ساله دوره ي آمادگی

مراکز پیش دبستانی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر زنجان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی زنجان.
-94

ذکریایی ،منیژه و سیف نراقی ،م و شریعتمداري ،ع و نادري ،ع .)3981( .بررسی اجراي برنامه درسی با بهره گیري از قصه

گویی و نمایش خالق بر خالقیت و یادگیري دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه پنج تهران .پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد
اسالمی بجنورد .سال چهارم(.)36
-99

ذکریایی ،منیژه .)3988( .بررسی اثراجراي برنامه درسی با بهره گیري از کاردستی برخالقیت و یادگیري دانش آموزان

دختر پایه پنجم ابتدایی منطقه  9شهرتهران  .رساله دوره دکتري.
-96

ذهبیون ،لیال ،احمدي ،غالمرضا .)3988( .تفکرخالق ورابطه ي آن با موفقیت تحصیلی دردانشجویان دانشگاه آزاد

اسالمی .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسالمی واحدخوراسگان.
-91
-98

ر.ك :رابرت .ال .سولو.)3913(.روان شناسی شناختی.ترجمه فرهاد ماهر ،تهران :انتشارات رشد.
رابسون ،م .روش گروهی حل مسئله .ترجمه مدیریت بهره وري بنیادمستضعفان وجانبازان ،تهران :بنیادمستضعفان

وجانبازان.)3914( .
-93

رحمنی ،زهرا .)3918( .بررسی کاربرد هنر در سرگرمی هاي خالقه کودکان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت

مدرس ،دانشکده هنر.
-4١

رضایی  ،عباس علی و الماسیان ،محمد .)3989( .بررسی رابطه بین خالقیت ،راهبردهاي یادگیري زبان و توانایی زبانی.

پژوهش زبان هاي خارجی.
-43

روح اللهی ،مهدي .)3919( .بررسی تاثیر آموزش هاي ارائه شده در دوره متوسطه در خالقیت دانش آموزان پایه سوم.

پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت معلم تهران.
-49

ریاحی ،ابوالقاسم .)398١( .نقش بازي در ایجاد خالقیت و پرورش کودکان .تهران :انتشارات پرنیان.

-49

رئوف ،علی .)3916( .شناخت و پرورش دانش آموزان خالق .مجله تکنولوژي آموزشی ،سال سیزدهم ،شماره  9و ، 6

بهمن ماه.
-44

ساختمانیان ،صمد .)3919( .بررسی و مقایسه روش آموزش ویژه و عادي در شکوفایی خالقیت دانش آموزان پسر کالس

سوم ابتدایی مدارس غیر انتفاعی شهر شیراز .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
-49

سادات .)3984( .تاثیر آموزش روش هاي ایجاد خالقیت بر میزان ابتکار و نوآوري دانش آموزان راهنمایی شهرستان

شیراز .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه پیام نور شیراز.
-46

ساالري فر ،محمدحسین .)398١( .رابطه بین دانش فراشناختی و حل مساله .تازه هاي علوم شناختی پاییز.398١

-41

سام خانیان ،محمدربیع .)3981( .خالقیت ونوآوري درسازمان آموزشی .تهران :انتشارات رسانه.

-48

سرمد ،غالمعلی .)3913(.نگرشی کاربردي بر روش هاي تدریس و هنر علمی .تهران:آواي نور.
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-43

سلمانی ،رضا .)3989( .اثر بارش مغزي بر رشد خالقیت دانش آموزان راهنمایی شهرستان مرودشت .پایان نامه کارشناسی

ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
-9١

سلیمانی ،افشین .)3983( .کالس خالقیت (تمرینات و روش هاي علنی پرورش خالقیت براي معلمان و مربیان) .تهران:

انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
-93

سوادکوهی ،علی و نوروزي ،اسداله .)3989( .موانع خالقیت .سازمان آموزش و پرورش انجمن اولیا ومربیان .تهران

:ماهنامه پیوند ،شماره.996
-99

سید عامري ،میر حسن .)3989( .بررسی و مقایسه میزان توسعه شاخص هاي خالقیت دانش آموزان دختر و پسر گروه

سنی  8سال با مقیاس تورنس با تاکید بر فعالیت هاي حرکتی .فصلنامه المپیک سال دوازدهم شماره ( 9پاییز)3989
-99

سیف ،حسین  .) 3914 (.بررسی تاثیر آموزش نقاشی به روش باز در پرورش خالقیت کودکان  3١ساله ي ذکور در

مناطق  8و  39شهر تهران .پایان نامه ي کارشناسی ارشد ،دانشکده ي علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
-94

سیف ،علی اکبر .) 3968 ( .روان شناسی پرورشی (روانشناسی یادگیري و آموزشی) .چاپ چهارم ،تهران :آگاه.

-99

سیف،علی اکبر .)398١( .روان شناسی پرورشی .چاپ پنجم ،تهران :آگاه .

-96

سیف،علی اکبر .)3981( .روان شناسی تربیتی .چاپ بیست و یکم ،تهران :آگاه .

-91

شریفی حسن پاشا .)3989( .رابطه خالقیت و ویژگیهاي شخصیتی دانش آموزان دبیرستانهاي تهران .نوآوري هاي

آموزشی بهار 3989
-98

شعبانی ،حسن.)3933(.مهارتهاي آموزشی و پرورشی (روشها وفنون تدریس) .تهران :انتشارات سمت.

-93

شهرآراي ،مهرناز .)3919( .خصوصیات پرورش دهندگان و پویایی خالقیت .تهران :انتشارات شورا.

-6١

شیخ االسالمی ،بهنوش .مترجم ،)3916 (،راهنماي اجراي ایده هاي معلم ،نوشته لئونارد جی باسیل ،آن اس سرناك،

تهران :انتشارات مدرسه.
-63

صمد آقایی ،جلیل .)3989( .خالقیت جوهره کارآفرینی .تهران :دانشگاه تهران ،چاپ اول.

-69

صمدي ،معصومه .)3983( .بررسی رابطه تجربه فراشناختی والدین و تجربه فراشناختی دانشآموزان و پیشرفت درسی

آنان تازه هاي علوم شناختی 3983سال ،4شماره .91
-69

عابدي ،جمال .( 3919 ).خالقیت و شیوه اي نو دراندازه گیري آن .فصلنامه پژوهش هاي روان شناختی ،دوره ي ،9شماه

 3و. 9
-64

عامري ،میر حسین .)3911( .بررسی تاثیر بازي هاي پرورشی در میزان اثر خالقیت دانش آموزان دوره ي ابتدایی استان

آذربایجان غربی در سال تحصیلی  .16-11دانشگاه ارومیه .فصلنامه المپیک سال نهم شماره 3و(9بهار.)398١
-69

فرقانی رامندي ،فاطمه .) 3984 ( .بررسی ارتباط بین راهبردهاي یادگیري و خالقیت در دانش آموزان دختر متوسطه

ناحیه یک شهر قزوین  .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  ،تهران.
-66

فضلی خانی ،منوچهر .)3986( .روشهاي فعال واکتشافی در آموزش .تهران :آزمون نوین.

-61

قاسم زاده حسن ،مترجم.)3919 (.استعدادها و مهارتهاي خالقیت و راههاي آزمون و پرورش آن ،نوشته تی پال تورنس.

تهران :دنیاي نو.
-68

قاسمی ،فرشید .)3989( .بررسی تاثیر آموزش درس پرورش خالقیت در کودکان بر افزایش خالقیت دانش آموزان دختر

سال سوم کودکیاري هنرستان هاي شیراز ،رساله دکتري ،دانشگاه شیراز.
-63

قربان زاده مراغه ،محبوبه .)3939( .بررسی ومقایسه ي استفاده از فنآوري اطالعات وارتباطات باتفکرخالق دربین

دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحدزنجان .پایان نامه کارشناسی ارشد.
-1١

قلیچ فروتن ،جمعه .)3913( .بررسی نقش معلمان در تعلیم و تربیت کودکان خالق .پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ و

فلسفه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران مرکزي.
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-13

کاظمی ،یحیی .(3913 ).بررسی تأثیر روش تدریس حل مسأله بر پرورش تفکر منطقی .پژوهش هاي تربیتی ،جلد

هشتم ،شماره .3
-19

کاکیا ،علی .)3989( .نگرشی نو بر خالقیت .تهران :عابد.

-19

کدیور ،پروین .)3989( .روانشناسی تربیتی .تهران :سمت .

-14

کوولی ،سو .)3988( .تشویق دانش آموزان به خالقیت .مترجم:میعاد زارعی ،اهواز :رسش.

-19

گنجی ،حمزه ،شریفی ،حسن پاشا ،میرهاشمی ،مالک .)398١(.تاثیرروش بارش مغزي درافزایش خالقیت دانش آموزان .

فصلنامه تعلیم و تربیت ،سال سوم(.)3983
-16

محمدجانی ،فرزاد .)3981(.بررسی اثر روش بارش مغزي برافزایش خالقیت دانش آموزان .مجموعه مقاالت اولین

کنفرانس ملی خالقیت شناسی(.)3981
-11

منطقی ،مرتضی .)398١( .بررسی پدیده خالقیت در کتاب هاي درسی بررسی تاثیر آموزش خالقیت در دانش آموزان و

ارائه الگوهایی براي آموزش .رساله دکتري ،دانشگاه تهران.
-18

مهر محمدي ،محمود .)3913(.باز اندیشی فرآیند یاددهی -یادگیري و تربیت معلم .تهران  :انتشارات مدرسه.

-13

میار صادقی ،زهرا .)3911(.بررسی تاثیر فعالیت هاي هنري خالقانه و عادي در نو آموزان منطقه  3١تهران .پایان نامه

کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
-8١

ناجی ،الهام سادات .)3933( .برنامه ریزي و برگزاري یک دوره آموزشی در زمینه داستان آفرینی و در راستاي کمک به

افزایش آفرینندگی در کودکان پیش دبستانی .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا(س) تهران.
-83

نصر اصفهانی ،احمد .)3913( .عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس .فصلنامه تعلیم و تربیت.

-89

نلر جورج ،اف.)3963( .هنر و علم خلّاقیت .ترجمه علی اصغر مسدد ،شیراز :دانشگاه شیراز.

-89

نلر ،جی ،اف .)3911( .آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش .مترجم بازرگان .تهران :سمت.

-84

نقیب زاده ،میر عبدالحسین .)3981( .نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش .تهران :طهوري.

-89

واحدیان ،مجتبی .)3981( .رویکردهاو نظریه هاي روانشناختی و عصب زیست شناختی بر خالقیت .مقاالت اولین

کنفرانس ملی خالقیت شناسی(.)3981
-86

وایزبرگ ،رابرت . ) 3918 ( .خالقیت فراسوي اسطوره نبوغ .ترجمه مهدي والفی .تهران  :روزنه .

-81

والفی ،مهدي (مترجم) ،)3919( ،پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت ،نوشته الکس اس اسبورن .تهران :نیلوفر.

-88

وکیلی ،نجمه و امینی ،علی .)3983(.بررسی موانع آموزشی شکوفایی خالقیت کودکان پیش دبستانی منطقه سرچهان.

پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان.
-83
-3١

وکیلیان ،منوچهر .)3989( .روش ها و فنون تدریس .تهران :دانشگاه پیام نور.
هاشمیان نژاد . (3916 ).جنبه هاي روانی رشد تفکرخالق در دانش آموزان ،ماهنامه ي تربیت ،سال سیزدهم ،شماره .4

-33

هیوز ،فرگاس پیتر .)3984(.روان شناسی بازي .ترجمه کامران گنجی ،چاپ اول ،تهران :رشد.

-39

یادگار زاده ،غالمرضا .)3913( .روش هاي فعال تدریس ،ضرورت ها ،دیدگاهها و پژوهش ها .رشد تکنولوژي آموزشی،

دوره  ،39شماره مسلسل .338
-39

یزدانی ،اسماعیل .)3981( .عوامل موثربرتفکرخالق دانش آموزان ازدیدگاه دبیران دوره متوسطه شهرستان ایذه .پایان نامه

کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاداسالمی واحدخوراسگان.
-34

یغما ،عادل .)3983( .کاربرد روش ها و الگوهاي تدریس .تهران :انتشارات مدرسه.
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