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  چكيده

 حل خالقانه مسائل را اييتوانكه  اند تنها كساني موفق ،هستند رو روبه اي يندهفزاي ها با دگرگوني ها انسانكه  اكنون

اين موضوع براي  .است مرتبطتدريس و تحصيل  مانند ياز طرفي خالقيت مفهومي است كه با عوامل .ددارن

هدف اين  .زيادي داردهستند اهميت  ،تحصيل نشجويان كه در مرز بين دنياي رسمي كار و دنياي نيمه رسميدا

در بين ) ي تفكر خالقها مؤلفه( روش تدريس حل مسئله بر تفكر خالق بخشياثر پژوهش تعيين ميزان

 بادو گروهي شبه تجربي اين پژوهش از نوع  .شهيد ستاري استهوايي مديريت دولتي دانشگاه  ةشتدانشجويان ر

جامعه  .است )ويژه گروه آزمايش( پس آزمون و آزمون مكرر–و همچنين اخذ پيش آزمون  گروه آزمايش و كنترل

تايي انتخاب گرديده  20بوده كه از اين ميان به روش تصادفي ساده دو گروه  دانشجو نفر 150 اين پژوهش تعداد

  .بوده است )1363(سنج عابدي خالقيت امهن پرسشمورد استفاده نيز  نامه پرسش .است

استفاده آمار استنباطي و آمار توصيفي از دو دسته روش آماري  ،ها در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده

 براي مقايسه تفاوت ميانگين پيش آزمون و پس آزمون در گروه مستقل و گواه و همچنين Tاز آزمون . گرديد

ي تفكر خالق در دو گروه نسبت به همديگر و هر ها مؤلفهبين  ةرديدن رابطهمبسته براي مشخص گ  Tآزمون

 ها در بررسي. استفاده شده است SPSSبا به كارگيري نرم افزار  ،گروه نسبت به خودش در قبل و بعد از آزمون

در بين  )ي تفكر خالقها مؤلفه( مشخص گرديده است كه روش تدريس حل مسئله سبب افزايش تفكر خالق

داري بين دو گروه آزمايش و گواه در ، و اختالف معناگرديده است نسبت به گروه گواه نشجويان گروه آزمايشدا

روش تدريس حل  يرتأثزمان پس آزمون وجود دارد، از طرفي نتايج آزمون مكرر نيز مشخص نموده است كه 

ي ها يافته .ماندگار است) ندكي افتبا ا(همچنان  در گروه آزمايش مسئله بعد از يك ماه از زمان اخذ پس آزمون

  .شود مي دارد كه روش تدريس حل مسئله سبب افزايش تفكر خالق تأكيداين پژوهش 
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  مقدمه

ي وسيع و عميق اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ها قرن بيست و يكم با دگرگوني

، فكري الگوهاياين قرن با ارائه  تحوالت عميق و پردامنه. ستآموزشي آغاز شده ا

وردهاي نوين يكي از دستا. ي نوين همراه استها ي توليد علم و خلق فناوريها روش

امروزه با  .ي تفكر خالق استها ي انديشيدن و سبكها بر روش تأكيد ها اين دگرگوني

نسل جوان وارد  ي نوها و ارتباطات و توسعه فناوري گسترش همه جانبه علوم

 تواند نمي شده است كه براي حل مسائل پيش رو هرگز ي جديدي از زندگيها عرصه

 برايي فكري و عملي ها مهارت ةلذا نيازمند توسع .ي سنتي خود اتكا نمايدها به داشته

اساسي  هاي مهارتكه يكي از اين  ،چه بيشتر با دنياي سراسر تكنولوژي است تطبيق هر

 ذهبيون و احمدي،(ي صحيح تفكر استها ر نوع انديشيدن و به كار بستن شيوهد توانمندي

و تفكر  2، تفكر انتقادي1تفكر را به سه دسته تفكر منطقي مؤلفاناز برخي . )62:1388

ي ها توانايي ترين پيچيدهدر اين ميان تفكر خالق از ممتازترين و  اند؛ تقسيم كرده 3خالق

بررسي و مطالعه تحوالت گسترده دو دهه آخر  ).236:1389 سيف،( رود مي بشر به شمار

دهنده، به عنوان جوهره اساسي كليه فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و  قرن بيستم نشان

تغيير  .ي آموزشي را دگرگون كرده استها تكنولوژيكي است كه عميقاً اركان نظام

ي تربيت ها وي برنامهي صرفاً آموزشي به سها ي آموزشي از ارائه برنامهها جهت نظام

، 5، بارون2003 ،4دوبونو(ي آموزشي همراه بوده است ها و روش تفكرخالق با تغيير محتوا

، م ماهيت مهم و فراگير خالقيتي رغعل. )30:1387 نقل از جهاني، 2003 ،6ليپمن ،2003

حتي در بسياري از  واند  محققان تعليم و تربيت به ندرت آن را مورد توجه قرار داده

يي به ها سازي برنامه مجامع آموزشي كشورهاي پيشرفته، غالباً وقتي از تدوين و پياده

                                                           
1 - Logical thinking 

2 - Critical Thinking 

3- Creative Thinking 

4 - Debono 

5 - Barron 

6 - Lepman 
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ي تئوريك منسجم در ها نبود زمينه دليل به ،آيد مي منظوركاربرد خالقيت سخن به ميان

اين خصوص و گوناگوني نظرات، معموالً كارشناسان در اجراي آن از خود مقاومت 

  )88:  1996 ،1استرنبرگ( .دهند مي نشان

يافتگي، به افرادي نياز داريم كه با اتكا به نيروي ابراي مقابله مناسب با توسعه ن اينبنابر

موضوع خالقيت و نوآوري  ؛ بدين ترتيبمنطقي و خالق بيانديشند ،عقل و اراده خود

 -ي تربيت و آموزش را به خود جلب كردهها زهحو مسئوالنتوجه انديشمندان و  اخيراً

به نحوي كه  -از ابهام است اي هاله ي درك چنين نيازي همچنان درها ايههرچند كه پ

جايگزيني نظام آموزشي و پرورشي ايستا با نظام آموزشي و پرورشي پويا و خالق كه 

  )27: 1384 ،شهر آراي( .مبتني بر زايش است، مورد توجه خاصي قرار گرفته است

. كر خالق در دانش آموزان استاين يكي از وظايف اساسي معلمان، پرورش تفبنابر

عنوان محور تدريس و آموزش خود در نظر ه ي فكري خالقانه را بها آنان بايد فعاليت

ي ها كسب عادات درست يادگيري در خردسالي و در سال). 1379محمديان، يار(بگيرند 

. شود مي و در طول حيات انسان تقويت گيرد مي نخستين نظام آموزشي شكل

، انديشيدن، استدالل كردن، تفكر خالق و ، مثل گوش دادنختي درستي شناها مهارت

وليت سنگين پرورش اين ئجستجوگري از جمله عادات درست يادگيري است و مس

ي معمول ها شيوه .)122: 1383 ،مشايخ(عهده نظام آموزشي است ه در جوانان ب ها مهارت

انعطاف كافي براي به رسميت  ، بلكهورزد مي تأكيدبر انباشت اطالعات آموزشي نه تنها 

، فرصت اي كليشهي قالبي و ها ي خالق فراگيران را ندارد و با روشها شناختن توانايي

ي آموزش ها روش ،)1970( 2؛ چنان كه تورنسربايد مي را از آنها ها ظهور اين توانايي

و لزوم بازنگري جدي را در  داند مي فعلي را از موانع جدي رشد و توسعه خالقيت

 نشان ها غالب پژوهش .)11: 1389 ،حسينينژاد( نمايد مي ي آموزشي گوشزدها شيوه

كشورهاي در حال توسعه عمالً  بيشتري تدريس در ها كه در حال حاضر روش دهند مي

                                                           
1 - Sternberg 

2 - Torrance 
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در اين كشورها  ؛شود نمي است كه به يادگيري مطلوب در فراگيران منجر اي گونهبه 

، بدون گيرد مي ظ مطالب توسط افراد صورتحف آموزش با سخنراني يك جانبه معلم و

به عنوان . و تعمق داشته باشند تأملطور فعال در مطالب تدريس شده ه اينكه فراگيران ب

درصد از وقت دانش آموزان علوم كالس پنجم به تدريس يك  78مثال در كشور نپال 

 يادگيريدرصد به مشاركت دانش آموزان در فرايند ياددهي  7طرفه معلم و كمتر از 

شده تحقيقات انجام ساير . )7:1386 ،نقل از بيگلري 1371، 1د و ورسپورالكهي( اختصاص دارد

فعال را به كار گرفته و كمتر از ي تدريس غيرها كه معلمان اغلب روش دهد مي نشان نيز

اين در صورتي است كه  ؛)58:1388 شريفي و داوري،(كنند مي فعال استفاده هاي روش

ي فعال ها كه در آموزش آنها از روش كند مي ار بعضي از دروس اقتضامحتوا و ساخت

ان يكي عنوه ب( لذا مدرسان بايد توجه داشته باشند كه در تدريس .تدريس استفاده شود

يك وجود ( 2گرا عالوه بر تشويق دانشجويان به تفكر هم )از عناصر مهم برنامه درسي

هم تشويق ) چند جواب درستوجود ( 3اآنها را به داشتن تفكر واگر ،)جواب درست

به آنها اين اجازه چرا كه در دنياي واقعي مشكالت تنها يك راه حل ندارند، و  ،نمايند

چندين راه حل ولو عجيب و  ،شود مي كه مطرح اي مسئلهتا براي هر  داده شود

ه نحو ةتا دربار اين فرصت داده شودغيرمعمول ارائه دهند؛ حتي بايد به دانش آموزان 

تحقيقات  بيشتر .)59: 1390 شعباني،(نظر نماينددلخواه، محتواي مورد عالقه اظهارتدريس 

 ،آرمند( كند مي تأكيددر امر آموزش  ها برتري اين روشبر انجام يافته در اين خصوص 

 بيشتريكي از مسائل موجود در نظام تعليم و تربيت . )7:1386 نقل از بيگي، 1371

، 4ي آموزشي پويا نظير اكتشافيها استفاده اندك از روش كشورهاي در حال توسعه،

ي ها اگر به كالس. )30: 1387 جهاني،(باشد مي بحث گروهي و مطالعه موردي ،5مشاركتي

درسي، معلمان و مربيان در جامعه خودمان نظري بيندازيم، علي رغم آنكه بسياري از 

                                                           
1 - Laockheed and Verspor 

2 - Convergent thinking 

3 -  Divergent thinking 

4 - Exploratory 

5 - Collaborative 
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باشند، نه تنها در برانگيختن و پرتالش  مند عالقهمعلمان و مربيان ممكن است افرادي 

موفقيتي ندارند، بلكه آگاهانه يا ناآگاهانه با استفاده  گونه هيچقواي خالق يادگيرندگان 

همچنين . 1كنند مي و حتي نابود ي سنتي تدريس اين توانايي را تضعيفها از شيوه

احساس امنيت  تواند مي يي است كهها عامل كي ازي ي درسيها رقابت در كالس

نتيجه چنين ساختارهايي، اهميت يافتن مفهوم . دار كند گيرندگان را به شدت خدشهياد

، ها يادگيرندگان در اين كالس. استتوانايي و ظهور رفتارهاي غيرمنطقي و غيراخالقي 

، به خاطر برنده شدن از هر كاري كه به محروم دهند مي بردن را بر منصف بودن ترجيح

. در انديشه بهتر بودن هستند و دائم! كنند نمي مضايقه انجامد مي شدن رقيب از پاداش

 گروهي و خالقيت در يادگيرندگانة كاراز بين رفتن روحي ساختارهايينتيجه چنين 

  )84:1992 ،2ايمز( .است

 كشورهايخصوص در ه يكي ديگر از مسائل موجود در نظام تعليم و تربيت كنوني ب

نظير هوش و  ها برخي از توانايي ةباركمتر توسعه يافته، وجود باورهاي ذاتي در

ثابت و بدون  ،3خدادادي ييها از اين ديدگاه هوش و خالقيت صفت. است خالقيت

از قبيل درماندگي آموخته  ،4انگيزشي ناسازگار الگوهايچنين باوري با . تغيير هستند

از توانايي و پرهيز از تكاليف چالش انگيز، در ارتباط  6، اسنادهايي منفي5شده

ي تعليم و تربيت ها از ديگر مسائل موجود در نظام). 95:1988 ،8و لگت 7دوك(است

اين نوع آموزش به چند . ريزي شده سنتي است استفاده از آموزش برنامه ،غيرمترقي

  :شود مي دليل باعث مختل شدن رشد خالقيت و تفكر علمي در يادگيرندگان

                                                           

هاي آموزشي آسيا و  گزارش شركت در سومين همايش بين المللي مركز نوآوري«: به نقل از مهر محمدي -  1

  .51، فصلنامه تعليم و تربيت،ش 1376آذر  13الي10»اقيانوسيه بانكوك
2 - Ames 

3 - Godsend 

4 - Maladaptive motivational patterns 

5 - Learned Helplessness 

6 - Negative attributions 

7 - Dweck 

8 - Leggett 
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اهنمايي دقيق يادگيرنده در مراحل ساختار كامالً از پيش تعيين شده است و ر) الف(

ي تفكر منجر شود؛ ها به همساني يا همگني نامطلوب در محتوا و راه تواند مي برنامه

كه  شود مي ماهيت منسجم و كنترل شده اين نوع آموزش به نوعي يادگيري منجر) ب(

بيش از حد خالي از تالش است و تمركز زياد بر برنامه و توجه بسيار اندكي بر 

كارايي و اثربخشي توالي اين برنامه آموزشي ممكن است در ) ج(دگيرنده دارد؛ يا

يادگيرنده يك حس تسليم نسبت به معتبر بودن آن برنامه به وجود آورد، به طوري كه 

ي ها يكي از هدف) د(هيچ فرصتي براي ترديد، مخالفت يا حتي رد محتوا به او ندهد و 

از قبل مشخص بودن (و وضوح يبه درجه روشن اين برنامه آموزشي تكيه بيش از حد

 يها در امر يادگيري است، حال آن كه يكي از ويژگي )محض 1رفتار گرايي-همه چيز

كراچفيلد ( ل ابهام، پيچيدگي و فقدان انسجام استذاتي افراد خالق، توانايي آنها در تحم

 ).4:1965 ،2و كاوينگتون

) 1359(خانيان  ؛پژوهش فوق چون ي داخلي در راستاي موضوعها مطالعه پژوهش

، روح الهي »ساله 12-13القيت نوجوانان بررسي روش رگبار ذهني در پرورش خ«

ي ارائه شده در دوره متوسطه بر خالقيت دانش آموزان ها آموزش تأثيربررسي « )1372(

 تأثيربررسي «) 1376(فراهاني  –، پژوهش دارستاني»خميني شهرة متوسطپايه سوم 

در رشد خالقيت دانش آموزان پايه  )بارش مغزي و حل مسئله(تدريس فعال ي ها روش

ي تدريس فعال ها بررسي مقايسه كارايي روش«) 1377(علي پناه  ،»چهارم ابتدايي

سنتي و آزمايشگاهي بر يادگيري دانش آموزان  ،)حل مسئله و مباحثه ،پرسش و پاسخ(

استفاده معلمان از روش تدريس  بررسي ميزان«) 1377(حامدي خواه  ،»در درس علوم

، نقشبندي »فعال و مقايسه نتايج عملكرد آموزشي آنان در تدريس درس علوم تجربي

ي فعال تدريس بر پرورش خالقيت دانش آموزان پسر ها تعيين ميزان روش«) 1381(

روش بحث گروهي بر خالقيت  تأثير«) 1384(، مشكالني »دوره راهنمايي شهر سنندج

                                                           
1 - Behaviorist 

2 - Cruchfield& Covington 
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اثر روش بارش مغزي در «) 1384(همكاران  گنجي و،»سال دوم راهنمايي دانش آموزان

كه اين موضوع سوابق پژوهشي و نظري  دهد مي نشان» افزايش خالقيت دانش آموزان

ي ها پژوهش بيشتر ،تر درستو به عبارت  ندارددر كشور در سطوح دانشگاهي قوي 

تا حدي راهنمايي، البته بدون  ي دبستان وها بر روي دوره خود را حاضر توجه و تمركز

  .اند دادهخالقيت قرار  در نظر گرفتن رويكرد حل مسئله و

مير و  ي صورت گرفته خارجي نيز چون؛ها از سوي ديگر مطالعه پژوهش

آزمايش و كاربرد اطالعات بر رشد  ،شيوه آموزش حل مسئله تأثير«) 1993( 1جونز

دو روش تدريس  تأثيرمقايسه «) 1996( 2گارسايد ي ذهني دانش آموزان،ها توانايي

) 2000( 3هگسون ،»ي تفكرخالق و انتقاديها بحث گروهي و روش سنتي بر مهارت

بررسي رابطه بين برنامه درسي و تدريس مبتني بر حل مسئله در درس علوم «

روش حل مسئله بر پيشرفت دانش  تأثيربررسي  ") 2001( 5و راسل 4چياتپا ،»دبيرستان

روش حل مسئله بر  تأثير«) 2002( و همكاران 6، نورمن ريد»وم راهنماييآموزان پايه س

اين واقعيت است  دهندهنشان ؛ »انتقادي دانش آموزان در درس شيميتفكر خالق و 

 لذا ،همچنان ابعاد پنهان زيادي از مبحث خالقيت براي ما آشكار نگرديده است ،كه

ي ها روش كارگيري را بعد از بهن خالقيت دانشجويان صدد است تا ميزاپژوهشگر در

از  گيري بهرهدر واقع با  ،بر رويكرد حل مسئله بررسي نمايد تأكيدتدريس فعال و با 

ي ها تفكر خالق قادر خواهيم بود به آن دسته از تحوالت اساسي كه مدارس و دانشگاه

: 1383، يحائري زاده و محمد حسين(ما براي توسعه آموزش به آن نياز دارند دست يابيم 

بررسي موضوع فوق  ،از طرفي محقق با توجه به جوان بودن جمعيت فعال كشور .)63

                                                           
1 - Mereys 

2 - Garside 

3 - Hegson 

4 - Cano Garcia & Hughes 

5 - Cheatpa & Rasel 

6 - Norman Reid 
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ه كردبررسي  ،ي فكري و علمي كشور هستندها را در بين دانشجويان كه در واقع سرمايه

  .است

از سوي  1387كه سال  دانيم مي از سويي اگر به حافظه تاريخي خود رجوع نماييم،

نام گرفت كه اين خود نشانگر » سال نوآوري و شكوفايي«ن مقام معظم رهبري به عنوا

دار كردن خالقيت در بطن زندگي  امور كشور و ريشه ةايشان بر نو آوري در ادار تأكيد

جديد و  راهكارهاي؛ كه با ارائه است تصميم گيرنده كشور ةافراد جامعه و به ويژه بدن

است را از پيش رو بردارند و براي خالقانه بتوانند مشكالتي را كه كشور با آن روبرو 

ي پيش روي كشور از ها رو در رو شدن با مسائل جهاني و تهديدات و فرصت

كه رعايت اين مسئله به خصوص در نهادهاي  .ي جديد و نوآورانه استفاده كنندها شيوه

گان آتي ربيت آينده سازان و تصميم گيرندآموزشي، به ويژه آموزش عالي كه وظيفه ت

 .)62: 1387 ،اعظمي(بيش از پيش در خور توجه و بررسي است  ،بر عهده دارند كشور را

 تر سريعدر اين دوران، خالقيت نه تنها يك ضرورت، بلكه شرط بقا است و بايد هرچه 

آنجا كه يكي از  ي فوق و ازها با توجه به يافته. در صدد شناخت و ايجاد آن بر آمد

 در كشورهاي توسعه يافته اين ،موزشي پيشرفتهي آها ل پويايي و كارآمدي نظامدالي

يادگيري را مورد مطالعه و بررسي  –ياد دهي  هاي روشمدام  ها، ست كه در آن نظاما

آنها در پرورش توانايي شاگردان و از  ترين اثربخشقرار داده و همواره از بهترين و 

اقدام مفيد و با توجه به لذا با الهام از اين  ،نمايند مي جمله در پرورش خالقيت استفاده

مسئله اصلي پژوهش حاضر اين است كه آيا  ،ي آموزش سنتيها و مشكل نظام ها نظريه

 ؟ي تفكر خالق را افزايش دادها مهارت توان مي با استفاده از روش آموزش مسئله محور

زش مسئله روش آمو تأثيرصدد بررسي اين پژوهش در ،لذا با عنايت به موارد پيش گفته

ي تفكر خالق ها مهارت ساختار و تشكيالت بر افزايشدر درس سازماندهي  محور

  .است دانشجويان
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  پژوهشي ها فرضيه

ســاختار و تشــكيالت  روش تــدريس مبتنــي بــر حــل مســئله در درس ســازماندهي-1

ــأثيردانشــجويان ) ي تفكــر خــالقهــا مؤلفــه(ي تفكــر خــالق هــا بــر رشــد مهــارت  ت

 .مثبت دارد

ــئل -2 ــل مس ــدريس ح ــر روش ت ــهه ب ــا مؤلف ــروه   ه ــجويان گ ــالق دانش ــر خ ي تفك

  .مثبت و افزايشي دارد تأثيرآزمايش نسبت به گروه گواه 

ــر رشــد تفكــر خــالق  -3 ــدريس حــل مســئله ب ــه( روش ت ــا مؤلف ) ي تفكــر خــالقه

ثبــات (كاهشــي مثبــت تــأثيرمكــرر نيــز  گيــري انــدازهدانشــجويان گــروه آزمــايش در 

  . دارد) نتيجه

  روش پژوهش

و  2بوده و در آن از گروه آزمايش 1پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي روش تحقيق در

در نتيجه طرح . استفاده شده است 6و آزمون مكرر 5پس آزمون ،4با پيش آزمون 3گواه

  :تحقيق به صورت زير خواهد بود

T2---T3--------x ---- --------T1            گروه آزمايشي)E(  

T2 --------------------- T1                  گروه كنترل)C(  

X،متغير مستقلT1پيش آزمون وT2 پس آزمون وT3 به فاصله يك -آزمون مكرر

  .دهد مي را نشان -ماه بعد از پس آزمون

  پژوهش ةجامعه و نمون

پژوهش حاضر شامل كليه دانشجويان سال سوم دوره كارشناسي رشته  آماريجامعه 

. هستند 1390-91تحصيليدر سال ) دسترسجامعه در ( دانشگاه شهيد ستاريمديريت 

                                                           
1 - Quasi-experimental 

2 - Experiment Group 

3 - Control Group 

4 - pretest 

5 - Posttest 

6 - Repeated tests 
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 1( گروه 5دانشجويان گروه مديريت دولتي در  ؛است نفر 150تعداد كل افراد بالغ بر 

، و از بين اين پنج گروه به شيوه تصادفي ساده، قبل اند شده بندي تقسيمنفره  30 )5الي 

كه يك گروه ند ا عنوان نمونه انتخاب گرديدهه ب )5و2(از شروع ترم تحصيلي دو گروه

 ؛ناميده شد) 5گروه (عنوان گروه گواه باو يك گروه  )2گروه (عنوان گروه آزمايش با

ي شبه تجربي و به سبب ها فعاليت و الزام  الزم به توضيح است كه با توجه به ماهيت

 20الي  15معموالً  ها گروه) مزاحم ووابسته، كنترل  ،مستقل(گوناگون  متغيرهايكنترل 

در اين پژوهش نيز به همين دليل از هر گروه مجدداً  ).120:1391خاكي،(باشند مي نفره

گروه (شكن گرديدسر ها گروهنفر حذف و در بين ساير  10به شيوه تصادفي ساده 

با توجه به  سازي دو گروه گام بعد براي همتا در. )نفر 20=نفر، گروه گواه 20=آزمايش

بر اساس معدل كل اقدام  ،اند ششم بودهاينكه اين دانشجويان در سال سوم و ترم 

نمره ( نفره با نمره معدلي تقريباً يكسان تشكيل گرديد 20و در مجموع دو گروه  گرديد،

  ).26/17و نمره معدلي گروه گواه  30/17معدلي گروه آزمايش 

  1ابزار پژوهش

 2اي كه آزمودني در آزمون سنجش خالقيت ، خالقيت بر حسب نمرهپژوهش در اين

بر  خالقيت سنج عابدي نامه پرسشدر . شود مي سنجيده ،كند مي ل عابدي كسبجما

 كه خالقيت چهار عامل راين بهتورنس و تعريف او از خالقيت مبني  ةاساس نظري

يعني استعداد  ،3ابتكار) 1:اين چهار عامل نيز عبارتند از . طراحي شده استدارد،  اصلي

ي فراوان؛ ها يعني استعداد توليد ايده، 4سيال بودن) 2ي بديع؛ ها توليد ايده

يعني  6بسط) 4و  ؛ي گوناگونها يا روش ها ، يعني استعداد توليد ايده5پذيري انعطاف)3

و  1و اسپيلبرگر 7در دانشگاه كاليفرنيا با همكاري انيل عابدي .توجه به جزئيات داستعدا

                                                           
1 - Research Tools 

2 - Creativity Questionnaire gauge- abedi(1992) 

3 - Initiative 

4 - fluency 

5 - flexibility 

6 - elaboration 
7 - O,Neil 
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آزمون  در نهايت، )ودسوالي ب 75فرم اوليه (در فرم اوليه آزمونتجديد نظرهاي متوالي 

در درون خود داراي چهار خرده كه - اي گزينهسه سوالي  60 نامه پرسش به شكل يك

ابتكار و انعطاف  ،بسط ،ي؛ سياليها آزمون است كه به ترتيب خرده آزمون

مجموع نمرات كسب شده در هر خرده . ندكردطراحي  -)ي تفكر خالقها مؤلفه(پذيري

دني در آن بخش است و مجموع نمرات آزمودني در چهار نمايانگر نمره آزمو ،آزمون

دامنه نمره كل خالقيت هر  .دهد مي نمره كلي خالقيت او را نشان ،خرده آزمون

مربوط به  33-23،مربوط به سيالي 22-1يها خواهد بود؛ سوال 180و  60آزمودني بين 

زمونگر براي و آ. پذيري مربوط است به انعطاف 60- 50به ابتكار و  49-34و  بسط،

) ب(صفر امتياز، گزينه ) الف( هر پاسخ به گزينه يابي به نتيجه آزمون بايد به ازايدست

طبق جدول نرم آزمون خالقيت عابدي امتياز از . دو امتياز بدهد) ج(يك امتياز و گزينه 

خالقيت  85الي  75از  خالقيت زياد، 100الي  85از  خالقيت بسيار زياد، 120الي  100

كه در  است به پايين خالقيت بسيار كم 50خالقيت كم و از  75الي  50، از متوسط

،به 1372،عابدي(. دهد مي را نشان) تفكر خالق(آمده ميزان خالقيت به دستنهايت نمره 

  )5- 3: 1383 نقل از دائمي و مقيمي،

  2روايي

 نظر را تا چه حد خصيصه مورد گيري اندازهروايي يك ابزار عبارتند از اينكه ابزار 

ي حاصل از ها داده دقت به توان نمي گيري اندازهو بدون آگاهي از روايي ابزار  سنجد مي

فرم اوليه اين آزمون توسط  1363در سال . )147:1389 سرمد و همكاران،(آن اطمينان داشت

 20همچنين به گروه . نفر از دانش آموزان در تهران اجرا شد 650عابدي بر روي تعداد 

مين دانش آموزان عالوه بر اين آزمون از آزمون خالقيت تورنس نيز استفاده نفري از ه

ضريب . شاخص اعتبار همزمان استفاده شد عنوان بهاز آزمون تورنس . گرديد

 دست به 46/0همبستگي بين نمره كل آزمون تورنس و نمره كل آزمون جديد معادل 

                                                                                                                                        
1 - Spielberger 

2 - Justifiability 
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در ابتدا از . متفاوت استفاده شد براي بررسي اعتبار اين آزمون از دو روش كامالً. آمد

مالك استفاده شد و سپس روش  يها آزمون روش كالسيك همبستگي بين اين آزمون،

ي چهارگانه دانشگاه ها بين نمره. نسبتاً جديد تحليل عوامل تاييدي به كار گرفته شد

. ي درسي ضريب همبستگي محاسبه شدها ي آموزگاران و نيز نمرهها دوستو نمره

ي درسي ها ي چهارگانه آزمون خالقيت سنج و نمرهها مبستگي بين نمرهه ضرايب

از بين نمره رياضي و (215/0آماري معني دار بود و بين حداكثر  01/0در سطح  همگي

 و حداقل) بين نمره رياضي و نمره بخش ابتكار( 54/0و حداقل ) نمره بخش ابتكار

به نقل  1373 عابدي،(. در نوسان بود )پذيري بين نمره رياضي و نمره بخش انعطاف( 54/0

  )125:1386 ،از بيگلري

  

  1پايايي

 را نشان گيري اندازهدر ابزار  ها و هماهنگي منطقي پاسخ 2پايايي يك سنجه، ثبات

دانايي فرد و . (كند مي درستي و خوب بودن يك سنجه كمك و به ارزيابي دهد مي

  )250:1390 همكاران،

نفر از دانش  650توسط عابدي بر روي تعداد  فرم اوليه آزمون 1363در سال 

 ،ي سياليها ضريب پايايي بخش .آموزان كالس سوم راهنمايي در شهر تهران اجرا شد

 ،85/0ابتكار، انعطاف پذيري و بسط كه از طريق باز آزمايي به دست آمده بود به ترتيب 

 3دانشگاه دوستو استادانهمچنين فرم كنوني اين آزمون توسط  .بود 84/0،80/0 ،82/0

 از آمريكا به اسپانيا برده شد و در آنجا نيز مورد استفاده و آزمايش 1992در سال  اسپانيا

گرفت و در ابتدا پايايي آزمون مورد سنجش قرار گرفت  ردانش آموز قرا 2270بر روي 

كه براي اين كار از روش ضريب همساني دروني آلفاي كرومباخ استفاده شد، اين 

                                                           
1 - Stability 

هاي  اره به اين نكته دارد كه اگر آزموني هوش فردي را مي سنجد، نتايج آن روي آن افراد در زمانثبات، اش - 2

  .مختلف يكسان باشد
3 - University Dustu 
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پذيري  براي بخش انعطاف ،66/0براي بخش ابتكار ،75/0بخش سيالي  ضريب براي

ن ضرايب پايايي اي شود مي به طوري كه مالحظه .بود 61/0و براي بخش بسط  61/0

و اين تنها به اين . است تر پايينپايايي فرم آغازين  ضرايبآزمون در اين اجرا نسبت به 

ار رفت از روش بازآزمايي كه روش دليل است كه در فرم آغازين كه در ايران به ك

استفاده شده در حالي كه در  ،است ها آزمونپايايي اين گونه  وردآبربراي  تري مناسب

و پايايي اين اجرا با روش همساني  پذير نگرديد جدد اين آزمون امكاناسپانيا اجراي م

به نقل از  1372 ،و عابدي 124:1386 به نقل از بيگلري، 1373 ،كفايت(دروني محاسبه گرديد

ضريب همبستگي بين دوبار اجراي آزمون به فاصله يك ماه با  ).3 :1383 دائمي و مقيمي،

  RP=0/79استفاده از روش بازآزمايي در اين تحقيق 

  

  روش اجرا

ي تدريس فعال و مسئله ها روش كارگيري به :در دو مرحله كه شامل رپژوهش حاض

و در  استادانتوسط  )گروه آزمايش(درس  ايجاد فضاي خالقانه در كالس براي ،محور

با توجه به  )آزمايش و گواه( ميزان خالقيت در بين دو گروه گيري اندازهمرحله بعد 

در اجراي اين  .مقايسه نتايج حاصل از پيش آزمون و پس آزمون طراحي شده است

به روش تحقيق، در ابتدا با استفاده از نمره معدل كل دانشجويان در دو گروه انتخابي 

خالقيت اجرا  سپس پيش آزمون ،هكردآنها را به دو گروه همتا تقسيم  ،تصادفي ساده

به در گام بعد مدرس  و نتايج نمرات حاصله ثبت گرديد،) دقيقه 30مدت آزمون(گرديد

در گروه  ه شيوه حل مسئلهب )سناريو مجري(با كمك محقق  ساعته جلسه دو 10مدت 

. سنتي و متداول صورت گرفتنترل، تدريس به شيوه در گروه ك. كردآزمايش تدريس 

سپس . به عمل آمدپس آزمون مورد مطالعه  هاي گروه ازدر پايان مدت آموزش، مجدداً 

 )گروه آزمايش( آزمون مكرر نيز از دانشجويان ،به فاصله يك ماه بعد از پس آزمون

 برايهايت در ن. انجام گرديد) درستي آزمايي(ثبات نتايج  مشخص گرديدن براي

نتايج اين سه آزمون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته  ي تحقيق،ها بررسي فرضيه
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تا اينكه ببينيم آيا آموزش به روش شدند همديگر مقايسه  او اين سه گروه از نمرات ب

  بوده است يا خير؟ مؤثرحل مسئله در مورد تفكر خالق دانش آموزان 

  شيوه گرد آوري اطالعات

 براي ،ي الزم با معاونت آموزش دانشگاه و دانشكدهها د از انجام هماهنگيمحقق بع

  :انجام داده است ها اجراي تحقيق اقدامات زير را براي جمع آوري داده

خالقيت دانش  گيري اندازهخالقيت عابدي را براي  نامه پرسشمحقق  در ابتدا

به شيوه حل  -تدريس-زشآمو(قبل و بعد از اعمال متغير مستقل ) تفكر خالق(آموزان

و  اعمال شد »سازماندهي ساختار و تشكيالت«درس  درمتغير مستقل  ؛كرداجرا ) مسئله

علت انتخاب اين درس از بين ساير دروس رشته مديريت اين بوده كه مباحث مربوط 

 مؤسساتي دولتي ايران و حتي ها به ساختار و تشكيالت در ادارات و سازمان

اگيران هر يك به فراخور تجربياتي را در اين زمينه داشته، و و فر تر ملموسخصوصي 

 گرديد مي صورت مسئله عنوانه ب) براي گروه آزمايش( لذا در مباحثي كه در كالس

  . اند داشتهتوانايي شركت و بحث را 

  ها روش تجزيه و تحليل داده

يش و پس گونه كه پيشتر اشاره گرديد، پس از اجراي آزمون سنجش خالقيت در پ همان

 ها ، براي نمره گذاري آزمون)ويژه گروه آزمايش( از اعمال متغير مستقل و آزمون مكرر

ي ها نخست پاسخ ،و افزايش دقت آن ها به منظور تسهيل استخراج نمره. اقدام گرديد

ة شيوسپس بر اساس . يي كه قبالً تهيه شده بود، وارد شدها در پاسخ نامه ها آزمودني

نمره كل خالقيت، نمره (وضعيت  5ي هر آزمودني در ها زمون، نمرهگذاري اين آ نمره

استخراج و ثبت  )پذيري و نمره بسط در خالقيت سيالي، نمره انعطاف ابتكار،نمره

و نوع روش -است اي فاصلهكه از نوع – گيري اندازهبا توجه به ماهيت مقياس . گرديد

–پيش آزمون  هاي طرحنوع از  شبه تجربيجمع آوري اطالعات كه بر مبناي پژوهش 

ي ها هد؛ براي تجزيه و تحليل دا)فقط براي گروه آزمايش(پس آزمون و آزمون مكرر

  . همبسته و مستقل استفاده شده است Tاز آزمون  مايشيزي آها حاصل از طرح
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  ي توصيفيها فتهيا

با توجه به نوع تحقيق كه نيمه  .نتايج آزمون فوق در جداول زير آمده است ةخالص

آزمايش و گواه در سه مرحله پيش آزمون،  هاي گروهجربي يا شبه تجربي بوده است، ت

بر اساس اطالعات جدول  .پس آزمون و آزمون مكرر مورد بررسي قرار گرفتند

كه گروه آزمايش در پس آزمون  شود مي مشخص ها با مقايسه ميانگين ؛)1شماره (زير

و اين در حالي است كه گروه گواه تغيير  داردنسبت به پيش آزمون ميانگين باالتري 

مخصوص گروه ( چنداني نداشته است؛ همچنين با بررسي ميانگين در آزمون مكرر

روشن است كه نسبت به پيش آزمون گروه آزمايش تفاوت دارد ولي نسبت  ،)آزمايش

   .به پس آزمون تغيير قابل توجهي ننموده است

  
ي ها گروه خالقيت در پيش آزمون، پس آزمون ي توصيفي آزمونها آماره :1جدول شماره

  آزمايش و گواه و آزمون مكرر 

خطاي انحراف   انحراف معيار  ميانگين  گروه  متغير

  معيار

  3.02  13.5  77.5  آزمايش  پيش آزمون

  2.82  12.61  75.5  گواه

  3.04  13.61  88.35  آزمايش  پس آزمون

  2.48  11.11  77  گواه

  3.58  16.01  84.7  آزمايش  آزمون مكرر
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پيش از آموزش پس از آموزش آزمون مكرر 


و� �
� �ز��

  
  پس آزمون و آزمون مكرر ،در پيش آزمون ها مقايسه گروه

  

و پس  آزمون در پيش) ابتكار و انعطاف سيالي، بسط،( ي خالقيتها مؤلفه

در  ها با مقايسه ميانگينكه  )2جدول شماره (آزمون نيز مورد بررسي قرار گرفته است

ل متغير مستقل در پس بعد از اعما مؤلفهكه هر چهار  دشو مي مشخص ،گروه آزمايش

در پس آزمون نسبت به پيش آزمون ميزان بيشتري (اند داشتهقابل توجهي  آزمون ارتقاي

در گروه گواه نيز اين نكته  ها مؤلفهو همچنين با بررسي .) اند دادهرا به خود اختصاص 

 تأثيرعدم ( اند ننمودهقابل توجهي در پس آزمون نسبت به پيش آزمون تغيير  ها مؤلفهكه 

در آزمون  ها از طرفي با بررسي ميانگين .خورد مي به چشم) روش سنتي بر تفكر خالق

ي خالقيت در آزمون مكرر نسبت به پس ها مؤلفه كه رسيم مي مكرر نيز به اين نتيجه

 تأثيرآزمون گروه آزمايش با افت اندكي مواجه گرديده و اين نشان از ماندگاري نسبي 

  .روش تدريس حل مسئله در گروه آزمايش پس از يك ماه دارد
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در - بسط، ابتكار و انعطاف سيالي،–ي خالقيت ها مؤلفهي توصيفي ها آماره: 2جدول شماره 

  آزمايش و گواه و آزمون مكرر گروه آزمايش هاي گروهپيش و پس آزمون 

  يارخطاي انحراف مع  انحراف معيار  ميانگين  مؤلفه  گروه  متغير

  1.29  5.77  29  سيالي  آزمايش  پيش آزمون

  0.89  4.01  12.35  بسط

  1.07  4.79  20.65  ابتكار

  0.63  2.82  14.8  انعطاف

  0.91  4.07  29  سيالي  گواه

  0.66  2.99  11.35  بسط

  1.13  5.05  19.1  ابتكار

  0.84  3.78  15.15  انعطاف

  1.22  5.49  32.4  سيالي  آزمايش  پس آزمون

  0.83  3.75  15.2  بسط

  1.11  4.99  22.35  ابتكار

  0.88  3.95  17.25  انعطاف

  1.14  5.11  29.65  سيالي  گواه

  0.8  3.59  12.1  بسط

  0.82  3.67  20.55  ابتكار

  0.83  3.71  14.65  انعطاف

  1.20  5.38  29.30  سيالي  آزمايش  آزمون مكرر

  1.15  5.15  16.15  بسط

  1.25  5.6  21.5  ابتكار

  1.10  4.9  17.00  انعطاف
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مولفه خالقيت پيش از 

آموزش در گروه 

آزمايش

مولفه خالقيت پس از 

آموزش در گروه 

آزمايش

مولفه خالقيت بعد از 

آزمون مكرر در گروه 

آزمايش 

�����

���

��ر��ا

ا$#"�ف

  در گروه آزمايش رو آزمون مكر ي تفكر خالق قبل و بعد از آموزش به شيوه حل مسئلهها مؤلفهمقايسه 
  

٠

١٠

٢٠

٣٠

مولفه هاي خالقيت در 

گروه گواه پيش از آزمون

مولفه هاي خالقيت در 

گروه گواه پس از آزمون

�����

���
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  ي تفكر خالق قبل و بعد از آموزش به شيوه حل مسئله در گروه گواهها مؤلفهمقايسه 

  

  
 هاي مؤلفه و آزمونگروه آزمايش و گواه در زمان پيش آزمون و پس "ي تفكر خالق در ها مؤلفهمقايسه 

  »آزمون مكرر - خالقيت در گروه آزمايش
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  ي استنباطيها افتهي

در متغير وابسته (گواه هنگام پيش آزمون ودو گروه آزمايش  براي اطمينان از همساني

مستقل مورد بررسي قرار گرفته  ،Tاستفاده از آزمون با  دو گروه ، عدم تفاوت)خالقيت

ي مطرح شده در هر ها مؤلفهبراي مقايسه  )جفتي(همبسته Tو با استفاده از آزمون است 

وضعيت گروه آزمايش قبل و بعد از آزمون چه (گروه در زمان قبل و بعد از آزمايش 

و ) چه تغييري داشته تغييري داشته و همچنين وضعيت گروه گواه قبل و بعد از آزمون

مورد آزمون قرار  ،نيز آزمون مكرر نسبت به پس آزمون گروه آزمايش چه تغييري داشته

  .گرفته است

با توجه به كه هر دو گروه  شود مي مشخص )3شماره(با توجه به جدول پايين

خالقيت پيش آزمون  ةدرصد، نمر 95در دو نمونه مستقل، در سطح اطمينان  Tآزمون 

؛ )=640/0sig ≤ 05/0(داري با هم ندارد آزمايش و گروه گواه تفاوت معني در گروه

و ( يعني هر دو گروه در زمان پيش آزمون وضعيت يكساني از نظر تفكر خالق

 شويم مي با توجه به ميانگين نمره خالقيت در دو گروه متوجه .اند داشته) ي آنها مؤلفه

در شروع آزمايش  )75.5(گروه گواه و  )77.5(خالقيت در دو گروه آزمايش ةكه نمر

  .است شده انجام درستي ساز تقريبا با هم برابر است، و همتا
  

)sig=(0/730≥0/05*(sig=0/326≥0/05)*)sig=0/378≥0/05 ( * )sig=0/742≥0/05(  
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مقايسه دو گروه جهت ( در پيش آزمون دو گروه آزمايش و گواه Tآزمون : 3جدول شماره

  )بيان همتايي

تفاوت   ميانگين  گروه  متغير

  ميانگين

تفاوت 

انحراف 

  معيار

درجه 

  آزادي

T  به

 دست

  آمده

سطح 

معني 

  داري

  پيش آزمون خالقيت

ــيش  ( ــل در پ ــره ك نم

آزمــون گــروه گــواه و 

  )آزمايش

  0.64  0.47  38  4.13  1.95  77.5  آزمايش

  75.5  گواه

  سيالي  مؤلفه

  در پيش آزمون

  0.73  -0.348  38  1.58  -0.55  29  آزمايش

  29  گواه

  بسط  مؤلفه

  در پيش آزمون

  0.37  0.892  38  1.12  1  12.35  آزمايش

  11.35  گواه

  ابتكار  مؤلفه

  در پيش آزمون

  0.32  0.995  38  1.55  1.55  20.65  آزمايش

  19.1  گواه

  انعطاف  مؤلفه

  در پيش آزمون

  0.74  -0.331  38  1.05  -0.35  14.8  آزمايش

  15.15  گواه

) 4شماره (عمل آمده در پس آزمون در دو گروه طبق جدول زيره همچنين در بررسي ب

در دو نمونه مستقل، در سطح  Tبا توجه به آزمون مشخص گرديده كه هر دو گروه 

خالقيت پيش آزمون در گروه آزمايش و گروه گواه با توجه به  ةدرصد، نمر 95اطمينان 

 ي خالقيت در پسها مؤلفهدرصد،  95در سطح اطمينان در دو نمونه مستقل،  Tآزمون 

تفاوت  )ابتكار( و سوم )سيالي( اول مؤلفهزمون در گروه آزمايش و گروه گواه در دو آ

تفاوت  )انعطاف( و چهارم )بسط(دوم مؤلفهداري با هم ندارد ولي در دو  معني

جدول ( SPSSجدول خروجي نرم افزار البته با مراجعه به . داري داشته است معني

زمايش در پس آاول و سوم نيز گروه  مؤلفهه در دو كمتوجه شد  توان مي )5شماره
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ه جبا تو ضمناً .دار نبوده است ماري بيشتري بوده است ولي معنيآزمون داراي ميانگين آ

كه گروه  كرددرصد اطمينان بيان  95با  توان مي )همبسته( با دو نمونه جفتي Tزمون آ به

  .داري با هم ندارند تفاوت معني ،زمون مكررآزمون و آ پس درزمايش آ
  )مقايسه دو گروه( در پس آزمون دو گروه آزمايش و گواه Tآزمون :4جدول شماره 

تفاوت   ميانگين  گروه  متغير

  ميانگين

تفاوت 

انحراف 

  معيار

درجه 

  آزادي

T  به

 دست

  آمده

سطح 

  داري معني

نمره (پس آزمون خالقيت

كل در پس آزمون گروه 

  )گواه و آزمايش

  0.006  2.88  38  3.92  11.35  88.35  آزمايش

  77  گواه

  0.109  1.63  38  1.67  2.75  32.4  آزمايش  سيالي در پس آزمون لفهؤم

  29.65  گواه

  0.011  2.66  38  1.16  3.1  15.2  آزمايش  بسط در پس آزمون مؤلفه

  12.1  گواه

  0.202  1.29  38  1.38  1.8  22.35  آزمايش  ابتكار در پس آزمون مؤلفه

  20.55  گواه

  0.39  2.14  38  1.21  2.6  17.25  آزمايش  انعطاف در پس آزمون مؤلفه

  14.65  گواه
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ي تفكر خالق در دو گروه آزمايش و گواه در پس آزمون و ها مؤلفهمقايسه : 5جدول شماره

  )SPSSخروجي (آزمون مكرر

  

  ها آزمون فرضيه

صورت جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار ه ي تحقيق بها در ادامه هر يك از فرضيه

روش آموزش مبتني بر ( گرفته است؛ الزم به ذكر است كه پس از اعمال متغير مستقل

درجه   ميانگين  تعداد  ها گروه  ها مؤلفه

  آزادي

T به

 دست

  آمده

سطح 

  داريمعنا

انحراف 

  معيار

خطاي 

انحراف 

  معيار

نمره 

خالقيت 

  كل 

 3.04 13.61 0.53 0.62 19 88.35 20  آزمايش

 3.58 16.01 84.7 20  مكرر

 2.48 11.11 0.006 2.88 38 77 20  گواه

 1.22 5.49 0.11 1.67 19 32 20  آزمايش  سيالي

 1.20 5.38 29.3 20  مكرر

  1.14  5.11 0.41 - 0.82 19  29 20  گواه

  0.83  3.75 0.51 - 0.66 19  15 20  آزمايش  بسط

 1.15 5.15 16.15 20  مكرر

  0.8  3.59 0.9 0.11 19  12 20  گواه

  1.11  4.99 0.65 0.45 19  22 20  آزمايش  ابتكار

 1.25 5.61 21.5 20  مكرر

  0.82  3.67 0.9 - 0.12 19  20 20  گواه

  0.88  3.95 0.85 0.18 19  17 20  آزمايش  انعطاف

 1.10 4.92 17 20  مكرر

  0.83  3.71 0.9 0.65 19  14 20  گواه
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پس آزمون تفكر  ،بر روي گروه آزمايش از هر دو گروه آزمايش و گواه) حل مسئله

  .عمل آمده استه خالق ب

ساختار و  روش تدريس مبتني بر حل مسئله در درس سازماندهي« :فرضيه اول

 تأثيردانشجويان ) ي تفكر خالقها مؤلفه(ي تفكر خالق ها تشكيالت بر رشد مهارت

  » .بت داردمث
 Tمقايسه ميانگين خالقيت در گروه آزمايش قبل و بعد از آموزش با آزمون : 6جدول شماره

  )تك گروهي(همبسته

       
  

با توجه به آزمون  و )6شماره (براي آزمون فرضيه اول با عنايت به جدول باال 

Tمون نسبت پيش آز درصد، پس آزمون در گروه آزمايش 95، در سطح اطمينان همبسته

با توجه به ميانگين نمره . )=sig 0.000 ≥0.05( داري دارد تفاوت معني همين گروه

پس (كه نمره خالقيت در گروه آزمايش شويم مي متوجه آزمون نيزخالقيت در دو 

بيشتر از  88.3.(است )پيش آزمون( نمره خالقيت در گروه آزمايش زبيشتر ا )آزمون

كه استفاده از روش تدريس مبتني بر حل مسئله بر  دشو مي بنابراين نتيجه گرفته ؛)77.5

  .مثبتي داشته است تأثيرخالقيت دانشجويان گروه آزمايش 

ي تفكر خالق نيز در ها مؤلفهكه آيا  نمايم مي حال با توجه به فرض باال بررسي

  افزايش بيشتري داشته است؟ گروه آزمايش در پس آزمون نسبت به پيش آزمون
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آزمايش قبل و بعد از اعمال متغير  ي تفكر خالق در گروهها مؤلفهايسه ميانگين مق :7جدول شماره

  همبستهTآزمون  مستقل با

  
 )7شماره(از جدول باال توان ميهمبسته،  /با دو نمونه جفتيTبا توجه به آزمون 

خالقيت در  مؤلفه 4از بين ) درصد خطا 5(درصد اطمينان 95 احتمال متوجه شد كه با

زمون با وجود افزايش آاست كه بعد از  )سوم مؤلفه( ابتكار مؤلفهش فقط زمايآگروه 

دوم  ي اول،ها مؤلفهبه عبارت ديگر . )=sig 0.163(ماري معني دار نيستآولي از لحاظ 

درجه چرا كه  ؛اند داشتهداري  افزايش معني در گروه آزمايش زمونآو چهارم بعد از 

كه استفاده از روش  شود مي ابراين نتيجه گرفته؛ بناست 05/0كمتر از  )sig(آنهاآزادي 

مثبتي داشته  تأثير نيز ي تفكر خالق دانشجويانها مؤلفهتدريس مبتني بر حل مسئله بر 

  .است
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ي تفكر خالق دانشجويان گروه ها مؤلفهروش تدريس حل مسئله بر « :ومدفرضيه 

 .»مثبت و افزايشي دارد تأثيرآزمايش نسبت به گروه گواه 

در پس آزمون  ي تفكر خالق در دو گروه گواه و آزمايش نسبت به همها مؤلفهمقايسه  :9 شمارهجدول 

  مستقل Tبا آزمون 

  
ي ها مؤلفهدرصد،  95در سطح اطمينان  ودر دو نمونه مستقل،  Tبا توجه به آزمون 

 و سوم )سيالي( اول مؤلفهزمون در گروه آزمايش و گروه گواه در دو آخالقيت در پس 

 )انعطاف(و چهارم )بسط(دوم مؤلفهداري با هم ندارد ولي در دو  تفاوت معني )تكاراب(

يعني گروه آزمايش نسبت به گروه گواه با توجه به ؛ داري داشته است تفاوت معني

شماره ( جدول فوق البته با مراجعه به .ري داراي خالقيت بيشتري بوده استمعدل آما

زمون آزمايش در پس آاول و سوم نيز گروه  فهمؤله در دو كمتوجه شد  توان مي )9

همچنين با مراجعه  .دار نبوده است ماري بيشتري بوده است ولي معنيآ داراي ميانگين

گواه و با در نظر داشتن سطح به نمره كل خالقيت در پس آزمون بين گروه آزمايش و 

بت به هم دو گروه نس كه در مجموع اين شود مي نيز مشخص) ≥sig 0.05(داري معنا

نسبت ) 88.35(داري دارند؛ و با توجه به ميانگين خالقيت در گروه آزمايشاختالف معنا

كه خالقيت گروه آزمايش بيشتر از گروه گواه  شويم مي متوجه) 77.00(به گروه گواه
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 هاي مهارتكه آموزش به شيوه حل مسئله در رشد  شود مي بنابر آن نتيجه گرفته .است

ابعاد بسط و انعطاف بنابر نتايج پژوهش حاضر در درس  تفكر خالق صرفاً در

سازماندهي ساختار و تشكيالت بر روي دانشجويان سال سوم دانشگاه هوايي شهيد 

  .بوده است مؤثرستاري 

) ي تفكر خالقها مؤلفه(روش تدريس حل مسئله بر رشد تفكر خالق« :سومفرضيه 

) ثبات نتيجه(مثبت كاهشي تأثير مكرر نيز گيري اندازهدانشجويان گروه آزمايش در 

  .»دارد
پس آزمون و آزمون  ،ي تفكر خالق در گروه آزمايش در پيش آزمونها مؤلفهمقايسه  :10جدول شماره

  )جفتي(همبسته Tمكرر با آزمون 

  
نمره كل خالقيت و در نتيجه ) كه الف شود مي مشخص 10با عنايت به جدول شماره 

زمايش در زمان پس آزمون نسبت به زمان پيش آزمون ي خالقيت در گروه آها مؤلفهآن 

 و از طرفي با مراجعه به ،)=sig 0.00≥ 0.05(اند گرديدهاز تفاوت معناداري بر خوردار 



167/ دانشجويان  درسي برنامة در مسئله حل رويكرد با خالق تفكر هاي مهارت پرورش   

 

 

ابتكار در زمان  مؤلفهجز ه ب ها مؤلفهكه تمام  شود مي ي تفكر خالق نيز مشخصها مؤلفه

ابتكار نيز از نظر  مؤلفهالبته داري هستند و آماري داري تفاوت معنا پس آزمون از نظر

داده است اما از نظر آماري  ميانگين مقدار بيشتري را در پس آزمون به خود اختصاص

همچنين همين موارد در خصوص مقايسه بين پيش آزمون و )ب. است دار نگرديدهمعنا

كل  ةكل خالقيت در آزمون مكرر نسبت به نمر ةآزمون مكرر نيز صادق است، يعني نمر

، اما در )=0.03Sig≥0.05(داري استپيش آزمون نيز داراي تفاوت معنا قيت درخال

كه اين دو آزمون  شويم مي مقايسه نمره خالقيت در پس آزمون با آزمون مكرر متوجه

  .داري با هم ندارندقيت و نمره كل خالقيت تفاوت معناي خالها مؤلفهاز نظر 

)0.05 ≥ 0.053sig= ( ر كمتر از پس قيت در آزمون مكرچه ميانگين نمره خالاگر

 گردد مي البته با مراجعه به جدول باال اين نتيجه حاصل. دار نيستآزمون است اما معنا

) =Sig 0.009≤ 0.05انعطاف، مؤلفهجز ه ب(در آزمون مكرر ي خالقيتها مؤلفهكه 

گين اگر چه از نظر ميان ؛در پس آزمون نيستند ها مؤلفهداراي تفاوت معناداري با همان 

  .اند يافتهتقليل 

و با توجه به  درصد، 95، در سطح اطمينان )جفتي(همبسته Tبا توجه به آزمون 

ر خالق در آزمون مكرر ي تفكها مؤلفهكرد كه  گيري نتيجه گونه اين توان مي جدول باال

روش : و اين بدان معنا است كه در پس آزمون ندارد؛ ها مؤلفهداري با همين تفاوت معنا

  .بوده است) با اندكي افت( ل مسئله بعد از يك ماه نيز در دانشجويان ماندگارتدريس ح
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  گيري بحث و نتيجه

  فرضيه اول

مورد آزمون قرار گرفت و در سطح  تك گروهي Tاين فرضيه با استفاده از آزمون

ي دو ها گفت بين ميانگين توان مي ).≥p 0.05(قرار گرفت تاييدمورد  0.05 داري معني

  .آماري تفاوت معناداري وجود دارد در گروه آزمايش از نظر) و پس آزمون پيش(آزمون

ي ها تحقيق حاضر با يافته اول در مورد فرضيه گيري نتيجهالزم به ذكر است كه 

 فراهاني -، دارستاني)1372( الهي ، روح)1359( ي داخلي چون خانيانها پژوهش

، گنجي و )1384(الني، مشك)1377( خواه حامدي ،)1377( پناه ، علي)1376(

و ) 1996(، گارسايد)1993(ي خارجي چون ميرز و جونزها و پژوهش) 1384(همكاران

كه به بررسي ) 1381(همسو بوده و با تحقيق نقشبنديه) 2002(نورمن ريد و همكاران

راهنمايي پرداخته  ةي فعال تدريس بر پرورش خالقيت دانش آموزان دورها روش تأثير

در  به تحقيقات داخلي موجود كه به طور كاملبا توجه  .استاست مغايرت داشته 

مثبت اين روش تدريس  تأثيرراهنمايي و متوسطه انجام گرفته و نشانگر  ،سطوح ابتدايي

بر خالقيت دانش آموزان بوده است و با توجه به نتايج پژوهش حاضر كه از معدود 

گفت كه آموزش  توان مي يي است كه در سطح دانشگاهي انجام گرفته است،ها پژوهش

سبب افزايش در تفكر خالق و به تبع آن افزايش در  تواند مي حل مسئله ةبه شيو

  .خالقيت فراگيران شود

  

  ومدفرضيه 

مستقل مورد آزمون قرار گرفت و در سطح  Tاين فرضيه هم با استفاده از آزمون 

زمون در آپس  ي خالقيت درها مؤلفهدرصد،  95در سطح اطمينان  و0.05داري  معني

داري با  تفاوت معني )ابتكار(و سوم )سيالي(اول مؤلفهگروه آزمايش و گروه گواه در دو 

؛ داري داشته است تفاوت معني )انعطاف(و چهارم )بسط(دوم مؤلفههم ندارد ولي در دو 

ي يعني گروه آزمايش نسبت به گروه گواه با توجه به معدل آماري داراي خالقيت بيشتر
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ي تفكر ها مؤلفهروش تدريس حل مسئله بر  كه شود مي بنابراين نتيجه گرفته .بوده است

 يعني ؛دمثبت و افزايشي دار تأثيرخالق دانشجويان گروه آزمايش نسبت به گروه گواه 

تفكر خالق دانشجويان دو گروه آزمايش و گواه تفاوت ) يها مؤلفه( يها بين مهارت

در مورد فرضيه تحقيق حاضر  گيري نتيجهكه الزم به ذكر است . معناداري وجود دارد

گنجي و  ،)1377(حامدي خواه ،)1377(ي داخلي چون علي پناهها ي پژوهشها با يافته

و نورمن ريد و ) 1996(ي خارجي چون گارسايدها و پژوهش) 1384(همكاران

توسط روح  پژوهش به فرض سوم ما ترين نزديك ،است همسو) 2002(همكاران

ي ارائه ها آموزش تأثيربررسي «كه وي طي تحقيقي با عنوان  م گرديدهانجا )1372(الهي

كه در  »موزان پايه سوم متوسطه خميني شهرمتوسطه بر خالقيت دانش آ ةشده در دور

: مهمترين نتايج آن را چنين آورده است ،دانشگاه تربيت معلم انجام داده است

 »انعطاف پذيري«و  »اصالت«ي ها مؤلفهي ارائه شده در دوره متوسطه در ها آموزش

را در حد قابل قبولي رشد  »سيالي« و »بسط«ي ها مؤلفهولي  ،نبوده مؤثردانش آموزان 

  )1384:105وفايي،  زبه نقل ا ،1372،روح الهي ،1359خانيان،(. داده است

  مسوفرضيه 

مورد آزمون قرار گرفت و در ) جفتي(همبسته Tاين فرضيه هم با استفاده از آزمون 

مشخص گرديده كه بين  درصد، 95در سطح اطمينان  و 0.05داري  معني سطح

ي تفكر خالق در گروه آزمايش در زمان آزمون مكرر نسبت به پس آزمون ها مؤلفه

 تأثيرتفاوت معناداري مشاهده نگرديده است، يعني روش تدريس حل مسئله تقريباً 

فرض حاضر تنها  گيري نتيجه .ي تفكر خالق در دانشجويان داشته استها مؤلفهثابتي بر 

روش حل مسئله بر تفكر خالق و  تأثير«) 2002(با پژوهش نورمن ريد و همكاران

آن مشخص گرديد كه روش تدريس حل  در؛ كه »انتقادي دانش آموزان در درس شيمي

 تأثيرمسئله در تفكر خالق و انتقادي دانش آموزان بعد از يك ماه داراي ماندگاري در 

  .است
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نتيجه گرفت كه استفاده از  گونه اين توان ميباال مباحث ارائه شده  جه بهتوبا 

وضعيت تفكر خالق دانش آموزان را  تواند مي ي متنوع آنها رويكرد حل مسئله و سبك

بهبود بخشيده و آنها را در دستيابي به اهداف آموزش، تفكر پيرامون مطالب عرضه شده 

 وار طوطيو تجارب يادگيري و پرهيز از حفظ  ها در كتب درسي، وارد شدن در موقعيت

سطح يادگيري  تفكر ارتقاي هاي مهارتتقويت  ي خود آموزي،ها توانايي محتوا، ارتقاي

اين  .بيش از پيش ياري دهد.. .بهبود نگرش نسبت به مدرسه و يادگيري و ،نظام يافته

ن كاستن از ضم تواند مي )يكي از عناصر اصلي در برنامه درسي(رويكرد در تدريس

ي درس، نقش هدايتي و نظارتي آنها را در فرايند ها ي معلم در كالسها حجم سخنراني

ياددهي و يادگيري افزايش داده و از اين طريق فرصت و مجال تعامل معلم با دانش 

مملو از نشاط و  هاي كالسرا به  طرفه يكدرس  هاي كالسآموز را افزايش داده و 

عالوه بر اين، اين رويكرد فرصت  .انش آموز تبديل نمايدين معلم و دانديشي ب هم

ي ها را براي فراگيران و زمينه )يادگيري يا همان فراشناخت ةيادگيري نحو(تجربه 

كاهش از حجم مشكالت ناشي از يادگيري غير اصولي و ورود به دنياي مدرن و 

درك كنند كه پيشرفت دانشجويان نيز بايد اين واقعيت را  و دآور مي تكنولوژي را فراهم

چون و چرا از  نه پيروي بي و تحول زندگي بشر، نتيجه افكار خالق و جديد بوده است،

  . ي سنتي و قديميها معيارها و چارچوب

  پيشنهادهاي پژوهش

يادگيري در ( ي ديگر تدريس فعال نظيرها تدريس با شيوهة شيواين  شود مي پيشنهاد )1

بحث گروهي، روش مشاركتي مورد مقايسه  سخ،پرسش و پا مغزي، بارش حد تسلط،

  .قرار گيرد

اثر آموزش حل مسئله را طي تحقيقات ديگري در دروس ديگر و  شود مي پيشنهاد )2

  .با هم مورد مقايسه قرار دهند مقاطع مختلف و جنس دختر و پسر

ديگر تدريس بر خالقيت  هاي روش تأثير شود مي به پژوهشگران بعدي پيشنهاد )3

  .ويان را مورد بررسي قرار دهنددانشج
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تدريس ديگر بر خالقيت دانشجويان را در ديگر  هاي روش تأثير شود مي پيشنهاد )4

  .موضوعات درسي مورد بررسي قرار دهند

  .بين هوش، خالقيت و روش حل مسئله مورد بررسي گيرد ةتا رابط شود مي پيشنهاد )5
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