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Background and Objectives: Proper teaching method is one of the most important foundations of 
quality education. Many educational psychologists and educators believe that the learning situation 
should be organized in such a way that each student acts according to his or her ability. The aim of 
this study was to compare the effectiveness of inductive, exploratory, cooperative, synectics and 
traditional education on students' creativity. 
Methods: The present study was a quasi-experimental study with using a pretest-posttest design 
with experimental and control groups. The statistical population of the present study included all 
sixth grade elementary students in Saravan in the year 2021-2022. From the Statistical population, 
100 students in 5 classrooms were selected as experimental groups and control groups by simple 
random method. The experimental groups were trained for 12 sessions. The Torrance Form (b) 
Creativity Test was taken from all groups in the pre-test and post-test stages. The Analysis of 
covariance Test was used to analyze the data. 
Findings: The results showed that in the post-test stage, inductive, exploratory, cooperative and 
novel methods compared to the traditional method cultivate students' creativity, but in the pair 
comparison, no difference was observed between the methods. 
Conclusion: Effective implementation of curricula and training requires the provision of platforms 
and the use of appropriate tools. Each teaching method is like a double-edged sword that is suitable 
for some purposes and unsuitable for others. 
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از روان شناسان  یاری. بسشودیآموزش محسوب م یبخشتیفیک یهاهیپا نیترمناسب از مهم سیروش تدرپیشینه و اهداف: 

خود به  ییشود که هر شاگرد بر اساس توانا یدهچنان سازمان دیبا یریادگی تیاعتقاددارند، موقع یآموزش انیو مرب یتیترب

بر  یو سنت یپرداز عهیبد ،یاریهم ،یکاوشگر ،ییاستقرا وشآموزش به ر یپژوهش مقایسه اثربخش نیبپردازد. هدف ا تیفعال

  دانش آموزان می باشد. تیمیزان خالق
پس آزمون با گروه های آزمایشی و  -نیمه آزمایشی با به کارگیری طرح پیش آزمون یپژوهش حاضر مطالعه اروش ها: 

 1400-01رستان سراوان در سال شه ییششم ابتدا هیدانش آموزان پا ی هیپژوهش حاضر شامل کل یکنترل بود. جامعه آمار

و گروه کنترل با روش  یشیآزما درس، به عنوان گروه های سکال 5نفر از دانش آموزان، در  100 آماری یاز جامعه ند کهبود

تورنس فرم  تیها آزمون خالقگروه ۀ. از همدندیجلسه آموزش د 12به مدت  یشیآزما یهاساده انتخاب شدند. گروه یتصادف

 ل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. برای تجزیه و تحلی آزمون گرفته شد.و پس آزمونشیپ ۀ)ب( در مرحل

در مقایسه با روش  یپرداز عهیو بد یاریهم ،یکاوشگر ،ییاستقرا یهاآزمون روشپس ۀنشان داد در مرحل جینتایافته ها: 

 .دیروش ها مشاهده نگرد نیب یتفاوت یجفت سهیدر مقا یول شودیدانش آموزان م تیسنتی باعث پرورش خالق

 یمناسب م یابزارها یریفراهم کردن بسترها و به کارگ ازمندین یو آموزش یدرس یموثر برنامه ها یاجرانتیجه گیری:  

از اهداف  یبعض یاهداف مناسب و برا یبه بعض دنیرس یاست که برا یدو لبه ا یبه مثابه چاقو سیباشد. هر روش تدر

 نامناسب است.
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 مقدمه 

 جدایی جزء که جهانی انگاشت سطح در تربیت و تعلیم نظام اساسی اهداف از یکی می توان را خالق تفکر ایجاد

 کند پیدا تدس موفقیت به امروز جهانی در جامعه بخواهد پرورش و آموزش اگر. است آموزشی نظام هر ناپذیر

 به باید، موزشیآ نظام اساس، این بر. نماید فراهم فراگیران مهارت اندیشیدن و قدرت کسب برای را زمینه باید

ورد. آ فراهم کودکان فکر پرورش برای مناسب های موقعیّت آموزان، دانش به صرف اطالعات انتقال جای

 و است بوده اه انسان احترام همواره مورد تمدن و فرهنگ های جنبه سایر و ادبیات هنر، علم، در آفرینندگی

 موزشآ مهم های هدف از یکی مسأله، حل پرورش توانایی همانند خالق، استعدادهای پرورش سبب همین به

 .(1393)شعبانی،  می آید شمار به پرورش و

 از یکی و کندمی پیدا جلوه انسان عمل و رفتار قلم، اندیشه، فکر، در که است توانایی و پتانسیل خالقیت

 رشد بر مهمی بسیار تأثیر که است امروزی هایانسان و جوامع شتابان و مدرن پیچیده، زندگی اساسی الزامات

 دارد وجود متضادی گاه و متعدد هایتعریف خالقیت، زمینه در(. 2017، سوح) دارد جوامع و افراد پیشرفت و

 هابینش ها،نظریه ها،ایده تولید برای فرد توانایی خالقیت کهاین و دارد وجود کلی نظراتفاق مورد این در ولی

 شناسیزیبایی علمی، ازنظر و است هازمینه سایر و علوم در مجدد بازسازی و سازی بدیع جدید، هایپدیده یا

( خالقیت ترکیبی از قدرت ابتکار، انعطاف 2001)1شود. از نظراستنبرگمی تلقی باارزش اجتماعی و تکنولوژی و

پذیری و حساسیت در برابر نظراتی است که فرد را قادر می سازد به نتایج مولدی بیندیشد که حاصل آن 

 شامل خالقیت گیلفورد ازنظر همچنین(. 1395دیگران است)عظیم پور و همکاران،  رضایت فردی و خوشنودی

 شامل بسط گوناگون، هایحلراه ارائه توانایی سیالی شود؛می پذیریانعطاف و ابتکار بسط، سیالی، چهارعنصر

 ایجاد توانایی به پذیریانعطاف و شکنی عادت توانایی معنای در ابتکار ها،چالش دهیسازمان و ریزیبرنامه

 (. 1397 حیدریه، عراقیه، زاده، مهدی) دارد داللت تفکر جدید الگوهای

 هم و باشد بدیع و نو و هم که چیزی تولید توانایی از است عبارت( 2017) دورن دیدگاه از خالقیت

(. 2017 ان،همکار و  دابانه) باشد مناسب و مفید مسئله یک حل یا کار یک دادن انجام برای حالدرعین

 و داد شپرور را آن بتوان که نیست چیزی و است الهی موهبت یک خالقیت که بود این بر عقیده درگذشته،

 در که نیست ایخصیصه خالقیت که دارند عقیده دانشمندان حاضر، حال در اما کرد؛ منتقل دیگران به یا

 داد پرورش را آن توانمی و دارند را آن نحوی به هاانسان همه بلکه باشد قرارگرفته معدودی افراد اختیار

 (.1387 جعفری، و کاظمی)

 تمامی در عالی نیازی به منزله همواره انسان زندگی طول که در است ذهنی و فکری فعالیت یک خالقیت

 درونی عامل یک. است عامل دو تأثیر تحت عمدتاً آن پرورش که است خالقیت مقوله ای. است بوده مطرح ابعاد

 بیرونی دیگری عامل و دارد قرار فرد ژنتیکی عوامل تأثیر تحت و می شود مربوط افراد فردی خصوصیاتبه  که

 دیگر، به عبارت. دارد قرار و ابزارها مکان ها شرایط، تأثیر تحت و است مربوط فرهنگی و محیطی عوامل به که

 با. کنیم تلقی فرهنگی و اجتماعی عوامل را قطب دیگران باید بدانیم ذهنی فعالیت را خالقیت قطب یک اگر

 فرهنگی و اکتسابی فعالیتی آموزش اینکه به توجه با و فرهنگی و عوامل محیطی از خالقیت تأثیرپذیری به علم

 خالقیت و آفرینندگی قدرت پرورش به می توانیم آموزشی مناسب ابزارهای و روش ها بهره گیری از با است،
                                                           
1. Sternberg 
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 تحول و فرصت بروز باید انسان رشد در عاملی به مثابه که است آموزشی نظام این زیرا بپردازیم؛ در فراگیران

 (.2015، 1گابورا و پرینگل )سودن، سازد فراهم انسان ها برای را بالقوه تواناییهای

 باید اگزیرن تربیت و تعلیم کلی و نهایی اهداف امروز متحول عصر در( بر این باور است که 1986مایرز )

 محیط رد منفعل فراگیران جایگاه یعنی یادگیری؛ و تدریس سنتی های روش دیگر، عبارت به. یابد ریتغی

 بود نخواهد آینده و حاضر نسل نیازهای تربیتی جوابگوی دیگر اطالعات، از ذهن کردن پر بر تکیه و آموزشی

 برنامه و بیندیشند علمی طور به و نقادانه و خالقانه ها آزادانه، آن تا است نیاز فراگیران صحیح تربیت برای و

 ها آن که دشو سازماندهی چنان و نماید منتقل فراگیران به را فکری نظم آموزشی باید مراکز و مدارس های

ارمحمدی واصل به نقل از ی 1986 مایرز،)نماید آن تحلیل و مساله درگیر علمی، حقایق سازی جای ذخیره به را

 (. 1394و همکاران، 

 موضوع یتترب و تعلیم زمینه در پیشرو آموزشی هاینظام از بسیاری که هستیم این شاهد ما امروزه

 هایچسبندگی از چگونه که آموزندمی آموزان دانش به هانظام این در دهند؛می پیشنهاد را «زدایی یادگیری»

 هاییادگیری از بسیاری هانظام این در کودکان. کنند آغاز زدایی یادگیری مبنای بر را دنیا و بگیرند فاصله ذهنی

 گذشته هایداشته به نچسبید با فقط یادگیری که آموزندمی و کنندمی بازتعریف یا فراموش را خود پیشین

 و نادری) بنمایم گذشته هاییادگیری فهم دوباره به اقدام تفکر و خالقیت با باید بلکه شود؛نمی حاصل هرگز

 تلقّی طرز با تواننمی هرگز. دارد گذشته از متفاوت مفهومی امروز، دنیای در تربیت و تعلیم .(1391 همکاران،

 انتقال بر تکیه و خود ناپذیرانعطاف ساختار با سنّتی هایشیوه. نگریست آنان تربیت و آموزان دانش به گذشته

 است حالی در این گیردمی یادگیرنده از را اکتشاف و ابتکار فکری، رشد هرگونه امکان محفوظات، و معلومات

 خویش اطراف جهان به ناپذیروصف پشتکاری و سرشار انگیزهای با که دارد نیاز کودکانی به امروز جامعه که

 در است وپرورشآموزش مربیان و معلّمان بر(. 1386 شعبانی،) کنند تحلیل و درك خوب را آن و بنگرند

 ی قوّه پرورش جهت در تدریس جدید هایروش از گیریبهره با و کنند تجدیدنظر خود تدریس هایروش

 (. 1394 مولودی، و معروفی) نمایند اقدام آموزان دانش خالقیت

 و تفکر هایراه ها،مهارت نظرات، اطالعات، کسب در آموزان دانش به کهآن ضمن تدریس نوین هایروش

 نتیجه درواقع. دهندمی آموزش آنان به نیز را یادگیری نحو و یادگیری ابزار کنند،می کمک نظرشان ابراز

 مؤثرتر و ترآسان یادگیری برای آموزان دانش استعدادهای افزایش تدریس، فعال الگوهای با آموزش بلندمدت

 به همه از بیش گفت بتوان شاید که است کسانی ازجمله پیاژه. اندکرده کسب که مهارتی و دانش دلیل به

 عاملی را فعال تدریس هایروش وی. است نموده توصیه را آن کارگیریبه برده، پی فعال هایروش اهمیت

 آمیخته خودپرستی با را کار تنهانه فعال تدریس هایروش که است معتقد و داندمی درونی انضباط ایجاد برای

 دانش دیگر کالم به. گرددمی موجب را ارادی کوشش و درونی انضباط پرورش بلکه کشاند،نمی باری بندبی با

 افزایند،می خود یادگیری راهبردهای ذهنی سابقه بر دارند شرکت فعاالنه آموزش، حین کههنگامی آموزان

 از تریبیش انواع از مؤثر طوربه توانندمی شوند،می مندبهره تریقوی یادگیری از کهوقتی آنان یابند؛می تغییر

 نمی کار امتحان در شدن پذیرفته برای آموزدانش فعال هایروش در(. 2011 ریاضی،) کنند اجرا را یادگیری

 که طریق بدین. آموزد می آموختن نفس برای حقیقت در و کوشد می عمیق نیازی ارضای برای بلکه کند

                                                           
1 . Sowden, Pringle & Gabora 
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 کمتری خالقیت از که شاگردانی و کنند می تمرین و اجرا را خودشان خاص های توانایی شاگردان خالق ترین

 .(1385 بودو،) کرد خواهند کشف یادگیری برای جدیدی هایراه برخوردارند

 هاآن از شماری ؛است گرفته صورت زیادی تحقیقات خالقیت بر فعال تدریس هایروش تأثیر خصوص در

 تدریس روش بین دادند نشان خود مطالعه ( در2020) 2سیاگیان و پانجایتان و ( 2020 ) 1ساری: از اندعبارت

 دانش آموزان خالقیت افزایش موجب اکتشافی تدریس روش و دارد رابطه وجود دانش آموزان خالقیت و معلم

تاثیر "( در پژوهش خود با عنوان 1400) می شود. پلویی علوم درس یادگیری و مهارت های نویسندگی در

سالمی واحد علوم روش تدریس کاوشگری بر خالقیت و انگیزه پیشرفت دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد ا

 نشان داد که روش تدریس کاوشگری موجب افزایش خالقیت دانشجویان می شود. نتایج "تحقیقات تهرانو 

 آموزان دانش خالقیت افزایش باعث همیاری تدریس روش که داد نشان( 1394) جهاندیده و حسنی پژوهش

 همیاری تدریس روش برتری دهندهنشان( اصالت پذیری،انعطاف سیالی،) خالقیت هایمؤلفه نتایج و گرددمی

 دادند نشان پژوهش در( 1393) همکاران و کهره ویسی .است خالقیت پروش در سنتی تدریس روش به نسبت

 اساس بر .شودمی شناسیزیست درس در آموزان دانش خالقیت افزایش باعث استقرایی تدریس روش که

 پردازی، بدیعه تدریس روش با اجتماعی تعلیمات درس تدریس( 1393) همکارن و رامندی درزی هاییافته

 خالقیت هایمؤلفه میزان و شده درس این در آموزان دانش خالقیت و تحصیلی پیشرفت افزایش موجب

( 1391) همکاران و زوارکی زارعی پژوهش نتایج .است یافتهافزایش( پذیریانعطاف و بسط ابتکار، سیالی،)

 بیشتری تأثیر انگلیسی زبان درس در سنتی هایروش با مقایسه در پردازی بدیعه تدریس روش که داد نشان

 بدیعه تکنیک از استفاده تأثیر عنوان با تحقیقی( 2011) تانجیتانونت .دارد آموزان دانش خالقیت پرورش در

 آزمونپس هاینمره میانگین که کرد آشکار پژوهش این هاییافته. داد انجام تایلند کشور در خالقیت بر پردازی

 عباس و مند رحیمی) بود آزمونپیش هاینمره از بیشتر درصد 5/19 پردازی بدیعه تکنیک از استفاده از پس و

 (.1394 پور،

 آموزشی و برنامه ریزان پژوهشگران توجه حاضر، عصر در آن رشد به رو فرآیند و خالقیت ضرورت و اهمیت

 و برنامه ها به توجه با آموزشی نظام از طرفی. است کرده جلب آموزشی دید از خالقیت بررسی و تحلیل به را

 خالقیت موضوع. ( 1398 همکاران، و مهر )حسینی دارد افراد فعال سازی خالقیت در مؤثری نقش خود، اهداف

 این مدرس. است ضروری است، مؤثر بسیار نقادانه و خالق تفکر تقویت و توسعه در که آموزش ازآن جهت

 سمت به را آن ها و پرورش دهد فراگیران در را استعداد این خود خالق روش های و ابتکارات با باید که است

 انعطاف پذیری نیازمند که است کنش های شناختی مهم ترین از خالق تفکر. دهد سوق خالق تفکر پرورش

 را خالق تفکّر روش های فراگیران به یک سو از باید نظام آموزشی. ( 2011 ،3ویلی و )کاشن است باال ذهنی

 آنان در نیز را بیشتر یادگیری انگیزه دیگر، سویی از و آورد بار خودتنظیم و افراد مبتکر را آنها و دهد آموزش

 بین و فاصله کرده دشوار فراگیران همه به را معلّم توجّه تدریس، قدیمی روش های حاضر حال در. تقویت کند

 سنّتی روش های آموزشی ایران، نظام به نگاهی با. ( 2012 ، 4)خان می کند بیشتر را ضعیف و قوی فراگیران

                                                           
1 . Sari 
2 . Panjaitan & Siagian 
3 . Cushen & Wiley 
4 . Khan 
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 تعلیم نظام در انفعال روح جریان سبب روشی غالب، جایگاه در مطالب تکرار و حفظ و سخنرانی روش به ویژه

 به تمایل و بی ارادگی و انفعالی حالت به را خود جای کنجکاوی به راحتی و اندیشه درنتیجه و شده تربیت و

و  مهر )حسینی است شده کردن فکر جایگزین دادن گوش و پرسشگری جای و احتیاط داده دیگران از تقلید

 و مختلف آموزشی نیز روش های یادگیرندگان، فردی تفاوت های به موازات این حال، با. (1398 همکاران،

مقایسه  بررسی به مطالعه ازاین رو، این. (1396 )اسدزاده، نیست بهترین به تنهایی روشی هیچ و هستند متعدد

دانش آموزان پرداخته است.  خالقیت بر پردازی بدیعه همیاری، کاوشگری، استقرایی، تدریس روش اثربخشی

 بدیعه همیاری، کاوشگری، استقرایی، بین اثربخشی روش های تدریس آیا که است این مسئله پژوهش بنابراین

 پردازی بر خالقیت دانش آموزان تفاوتی وجود دارد؟ 

 پژوهشروش 

 پیش طرح کارگیری به با و آزمایشیی نیمه روش تحقیق، روش ترینمناسیب پژوهش، هایفرضییه به توجه با

 .(1)جدول  و کنترل است آزمایشی هایگروه با آزمون پس -آزمون
 ی آزمایشی و کنترلهاگروهپس آزمون با  -طرح پیش آزمون  (1جدول )

 گروه پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون

T2 Y T1 گروه آزمایشی استقرایی 

T2 Y T1 گروه آزمایشی کاوشگری 

T2 Y T1 گروه آزمایشی همیاری 

T2 Y T1 گروه آزمایشی بدیعه پردازی 

T2 - T1 گروه کنترل سنتی 

سراوان در سال  شهرستان ابتدایی ششم پایه آموزان دانش ی کلیه شامل حاضر پژوهش آماری ی جامعه

 مذکور یجامعه از منظور بدین و انتخاب پسرانه مدارس دخترانه، و پسرانه مدارس بین از و بود، 01-1400

 ساده تصادفی روش با کنترل گروه و آزمایشی گروه های عنوان به درس، کالس 5 در آموزان، دانش از نفر 100

 شدند، تقسیم کنترل و آزمایش های گروه به تصادفی بصورت ها کالس اداری؛ روال طی از پس .شدند انتخاب

 22و گروه دیگر  21نفر، یک گروه  20گروه  3) 20 دارای کدام هر که ابتدایی ششم پایه کالس پنج بنابراین

 تدریس روش پنج با و تقسیم گردید کنترل گروه و آزمایش گروه های به تصادفی طور به، بودند آموز دانش نفر(

 ساخته محقق آموزشی برنامه با جلسه دوازده مدت به سنتی و استقرایی، کاوشگری، همیاری، بدیعه پردازی

 . آموزش داده شد گرفت برمی در را شش تا اول دروس ترتیب به که تجربی علوم درس

سرگذشت : دوم درس زنگ علوم،: اول درس: از عبارتند پنجم پایه علوم کتاب در دروس عناوین و موضوعات

 (،1ورزش و نیرو ): پنچم درس سفر به اعماق زمین،: چهارم درس کارخانه کاغذ سازی،: سوم درس دفتر من،

 برای آموزشی جلسه 2 مدارس آموزگاران و مدیران نظر جلب از بعد محقق. (2ورزش و نیرو ): ششم درس

 و( ب فرم) تورنس خالقیت آزمون با همچنین و مذکور تدریس های روش با را آنها تا داد ترتیب آموزگاران

 در را آنها و بگیرند یاد را آزمون اجرای و تدریس شیوه بتوانند آنها تا سازد آشنا کالس در آن اجرای شیوه

 و آمد عمل به آزمون پیش کنترل، و آزمایشی گروه های از آموزشی برنامه با مواجهه از قبل. کنند اجرا کالس

 و تجزیه مورد آمده دست به های داده و آمد عمل به آزمون پس گروه همه از نیز آموزشی برنامه اجرای از بعد

 .گرفت قرار تحلیل
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گیری متغیر وابسته )خالقیت در درس علوم تجربی( از آزمون خالقیت در پژوهش حاضر به منظور اندازه

( ساخت 1باشد: شامل سه فعالیت میی )ب( در ابزار پژوهش، فرم تصویر. ( استفاده شدب تصویری تورنس )فرم

شکلی را در محل دلخواه بچسباند و با اضافه کردن  آزمودنی باید تکه کاغذ منحنیتصویر: در این آزمون، 

( 2رسد و داستان جالب و مهیجی بسازد. خطوطی به آن، تصویری بکشد که به ذهن هیچ کس دیگری نمی

شکلی ترین تصویر ناتمام ارائه شده است که آزمودنی باید به جالب 10تکمیل تصاویر: در آزمون تکمیل تصاویر

( خطوط موازی: در آزمون خطوط 3تواند آنها را تکمیل کنند و برای هر کدام عنوانی جالب بنویسد. که می

توانند شی یا تصویر شود به هر تعداد میآموزان ارائه شده و از آنان خواسته میتصویر به دانش 18موازی 

 بسازند. 

این بود که آزمونی مورد استفاده قرار گیرد که  ترین دلیل و انگیزه انتخاب آزمون خالقیت تورنسعمده

هم از نظر کارآیی از شهرت برخوردار باشد و هم از نظر روایی و پایایی مناسب برای تحقیق باشد. مطالعات 

اند. روایی را گزارش کرده 90/0( در ارتباط با بررسی اعتبار آزمون خالقیت وی اعتبار باالی 1990تورنس )

کارگیری روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته و مطالعات انجام شده روایی زمون با بهی آو سازه محتوا

را در  80/0( ضریب پایایی 1389اند. در ایران، پیر خائفی )ی مطلوب را برای آزمون گزارش کردهمحتوا و سازه

، 81/0پذیری ، انعطاف78/0یالی دانش آموز، در عناصر س 48ای به شیوه بازآزمایی بر روی فاصله زمانی دو هفته

(  2008( به نقل از رضایی و منوچهری)1372گزارش نموده است. همچنین، عابدی ) 90/0و بسط  74/0اصالت 

های سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط را، که از طریق بازآزمایی به دست آورده بود، به ضریب اعتبار بخش

 (.1372)عابدی،  رش کرده استگزا 80/0و  84/0، 82/0، 85/0ترتیب 

 یافته ها

ها، برای توصیف اعداد از آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد( و برای آزمون در تجزیه و تحلیل داده

برای استفاده از تحلیل کوواریانس ابتدا رابطه خطی . انس( استفاده شدواریکها از آمار استنباطی )تحلیل فرض

 Levinو مشخص گردید که بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد؛ سپس آزمون لوین ) بین متغیرها بررسی شد

test ها از نظر واریانس درون ها انجام شد. نتایج آزمون لوین نشان داد که گروهواریانس همگنی( برای بررسی

 ها تأیید شد. گروهی تفاوت معناداری با هم ندارند. بنابراین یکسانی واریانس

 به تفکیک آزمونشیپ(. فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان نمونه در 1جدول )

 گروه گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد

  روش تدریس کاوشگری 20 30/49 54/25

 

 پیش آزمون

 روش تدریس استقرایی 20 85/47 71/27

 روش تدریس همیاری 20 00/49 20/18

 روش تدریس بدیعه پردازی 20 30/47 53/23

 روش تدریس سنتی 20 70/48 55/21

 کل 100 43/48 07/23

  روش تدریس کاوشگری 20 75/124 86/20

 

 پس آزمون
 روش تدریس استقرایی 20 75/132 97/27

 روش تدریس همیاری 20 55/125 72/32
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 پردازی بدیعه تدریس روش 20 75/149 99/20

 روش تدریس سنتی 20 95/71 75/33

 کل 100 95/120 82/37

آزمون بسیار به هم نزدیک است یشپدهد که میانگین بین پنج گروه در مرحله یم( نشان 1جدول )نتایج 

. بیشترین میانگین مربوط به روش تدریس کاوشگری اندبودهو قبل از شروع مداخله هر پنج گروه تقریباً همگن 

دهد یم. همچنین نتایج جدول  نشان است 30/47و کمترین میانگین مربوط به گروه بدیعه پردازی با  30/49با 

متفاوت است. بیشترین میانگین مربوط به روش تدریس  باهم آزمونپسکه میانگین بین پنج گروه در مرحله 

 95/71و کمترین میانگین مربوط به گروه سنتی با  است 99/20و انحراف استاندارد  75/149بدیعه پردازی با 

 .است 75/33و انحراف استاندارد 
 هاگروه آزمونپس(. نتایج تحلیل کواریانس برای 2جدول )

ET  سطح 

 معناداری

F میانگین  مقدار

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

 متغیر 

35/0  000/0  22/13  08/1661  4 34/6644  خالقیت 

 partial= ،000/0 35/0( فرض تاثیرگذاری روش های تدریس بر خالقیت با  2با توجه به نتایج جدول )

p< ( 22/13)وF می شود.  برای سنجش این که کدام روش اثربخشی بیشتری دارد با استفاده از آزمون  تایید

 .پرداخته شدتوکی به مقایسه زوجی 
 آزمونپسدر  هاگروه(. مقایسه زوجی خالقیت 3جدول )

 متغیر وابسته مرحله گروه گروه ها تفاوت میانگین سطح معناداری

000/0 15/60   استقرایی سنتی 

 

 

 

 پس

 آزمون

 

 

 

 

 خالقیت

000/0 70/50  کاوشگری سنتی 

000/0 25/51  همیاری سنتی 

00/0  20/77  بدیعه پردازی سنتی 

91/0  45/9  استقرایی کاوشگری 

93/0  90/8  استقرایی همیاری 

55/0  05/17  استقرایی بدیعه پردازی 

00/1  55/0  کاوشگری همیاری 

13/0  50/26  کاوشگری بدیعه پردازی 

14/0  95/25  همیاری بدیعه پردازی 

بدیعه پردازی و گروه آموزشی استقرای، کاوشگری، همیاری،  هایروش نمرات زوجی ( مقایسۀ 3) جدول

روش استقرایی،  میان دهدمی نشان هایافته دهد.کنترل در شاخص خالقیت درس علوم تجربی را نشان می

کاوشگری، همیاری و بدیعه پردازی با روش سنتی در پرورش خالقیت تفاوت وجود دارد. ولی در مقایسه جفتی 

 روش های فعال با یکدیگر تفاوتی مشاهده نشد.

 گیرینتیجهبحث و 

های آموزشی استقرایی، کاوشگری، همیاری، بدیعه پردازی و سنتی هدف مقایسۀ اثربخشی روش این پژوهش با

 .بر خالقیت دانش آموزان در درس علوم تجربی در شهر سراوان انجام شد
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و  مالحظهطور قابلهای پژوهش حاضر نشان داد که روش تدریس استقرایی نسبت به روش سنتی بهیافته

دیگر، میزان خالقیت در عبارتشده است. بهمعناداری باعث افزایش میزان خالقیت دانش آموزان گروه آزمایش

اند، دیدهاند در مقایسه بادانش آموزانی که با روش سنتی آموزشدیدهآموزانی که به روش استقرایی آموزشدانش

 ( همسو است. 1393ویسی کهره و همکاران ) عهافزایش معناداری داشته است. این یافته با نتایج مطال

طور های پژوهش حاضر همچنین نشان داد که روش تدریس کاوشگری نسبت به روش سنتی بهیافته

دیگر، عبارتشده است. بهمالحظه و معناداری باعث افزایش میزان خالقیت دانش آموزان گروه آزمایشقابل

اند در مقایسه بادانش آموزانی که با روش دیدهکاوشگری آموزشآموزانی که به روش میزان خالقیت در دانش

)  ساری(، 1400) پلوییاند، افزایش معناداری داشته است. این یافته با نتایج مطالعات دیدهسنتی آموزش

 ( همسویی دارد. 2020) سیاگیان و پانجایتان و( 2020

مالحظه و طور قابلبه روش سنتی به نیز نشان داد که روش تدریس همیاری نسبتپژوهش های یافته

دیگر، میزان خالقیت در عبارتشده است. بهمعناداری باعث افزایش میزان خالقیت دانش آموزان گروه آزمایش

اند، دیدهآموزانی که با روش سنتی آموزشاند در مقایسه با دانشدیدهآموزانی که به روش همیاری آموزشدانش

 ( همسو است. 1394حسنی و جهاندیده ) عهاست. این یافته با نتایج مطالافزایش معناداری داشته 

های پژوهش حاضر همچنین نیز نشان داد که روش تدریس بدیعه پردازی نسبت به روش سنتی یافته

شده است. مالحظه و معناداری باعث افزایش میزان خالقیت دانش آموزان گروه آزمایشطور قابلبه

اند در مقایسه بادانش دیدهآموزانی که به روش بدیعه پردازی آموزشن خالقیت در دانشدیگر، میزاعبارتبه

اند، افزایش معناداری داشته است. این یافته با نتایج مطالعات تانجیتائونت دیدهآموزانی که با روش سنتی آموزش

سو است. در تبیین این ( هم1393( و درزی رامندی و همکاران )1391(، زارعی زوارکی و همکاران )2011)

عنوان قلب آموزش ازجمله مواردی هستند که در توان گفت راهبردهای یاددهی و یادگیری بهها مییافته

های تدریس سنتی با توجه به پرورش و توسعه خالقیت تأثیر بسیار مهمی دارند. امروزه دیگر استفاده از روش

های آموزشی فعلی باید در راهبردهای بنابراین سیستمپیشرفت جوامع و انفجار اطالعات مناسب نیستند؛ 

های جدید و یادگیرنده محوری را اتخاذ کنند که برای تدریس سنتی و معلم محور بازنگری ایجاد کند و روش

( معتقد است که ارتقاء خالقیت در بین یادگیرندگان 2012یادگیرندگان حال و آینده مناسب باشد. سیمونتون  )

های فعال فکر بیش های فعال، جدید و مفید در تدریس است. در کالسنیازمند استفاده از روشدر یک کالس، 

آموز سازد تا دانشهای فعال تعادلی بین امنیت روانی و آزادی برقرار میاز حافظه ارزش دارد. معلم در کالس

ها به توانایی کنند. آنهم میها زمینه را برای رشد و توسعه خالقیت یادگیرندگان فرابتواند ریسک کند. آن

خود نظم دهی یادگیرندگان اعتقاددارند، بر ارتباطات و روحیه دموکراتیک متمرکزشده و به یادگیرندگان کمک 

که در کالس غیرفعال، معلم مقتدر است ( درحالی2005کنند شخصیت خود را بسازند )هورن  و همکاران، می

 .های احساسی دانش آموزان، مقید به نظم و دادن اطالعات استو سخت در بند زمان، غیر حساس به نیاز

های آموزش )استقرایی، کاوشگری، همیاری و بدیعه چنین نشان داد که تفاوت میان شیوهاین پژوهش هم

های آموزش نسبت به روش یک از روشدار نیست، یعنی هیچپردازی( در پرورش خالقیت دانش آموزان معنی

قیت، برتری ندارد، ولی بین گروه کنترل و چهار گروه تفاوت معناداری بود. اگرچه در دیگری در پرورش خال

های دیگر دانسته ( یک روش پرورش خالقیت دارای برتری بر روش یا روش2006ها )هسینگ، برخی از پژوهش
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ها گزارش آناند، تفاوتی میان های پرورش خالقیت پرداختهها که به مقایسه روششده ولی در سایر پژوهش

شوند های آموزش باعث پرورش خالقیت میتوان گفت که روش(؛ بنابراین می1383نشده است )میرزائیان، 

 تر دارد.شده و گستردههای کنترلکه کدام شیوه آموزش، کار آیی بیشتری دارد نیاز به انجام پژوهشولی این

تدریس فعال )استقرایی، کاوشگری، همیاری  هایشود معلمان روشبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

و بدیعه پردازی( را جهت رشد و پرورش خالقیت دانش آموزان مورداستفاده قرار دهند. همچنین پیشنهاد 

 گری تغییر یابد.شود جهت افزایش خالقیت دانش آموزان نقش معلم بازتعریف شده و از رهبری به هدایتمی

 محدودیت های یکی از که است بوده رو به رو هایی محدودیت با یدیگر پژوهش هر مانند حاضر پژوهش

. نداشت وجود پژوهش در عوامل اثرگذار تمامی کنترل امکان که است آن آزمایشی نیمه ماهیت تحقیق،

 گستردگی به توجه با که است پژوهش های از محدودیت دیگر یکی مداخالت، جلسات تعداد و مدت همچنین

 .است...  و جامعه خانواده، مدرسه، سطح در و بیشتر نیازمند مداخالت خالقیت موضوع

 منابع

 .طباطبایی عالمه دانشگاه تهران؛ آموزش، های روش و ها نظریه (.1396) حسن اسدزاده،

 .چهر سهامی: تهران زاده، خانعلی ترجمه آموزشگاه، در خالقیت(. 1385) آلن بودو،

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان روانشناسی پیشرفت انگیزه و خالقیت بر کاوشگری تدریس روش (. تأثیر1400) پلویی، لیال

 .223-199، صص 4، شماره 10تهران، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، دوره  تحقیقات و علوم واحد

به منظور تدوین مدل سالمت  (. بررسی نقش آموزش خالقیت در پیش بینی و تبیین سالمت روان1389پیر خائفی، علیرضا )

روانی بر اساس متغیر های خالقیت، خودکار آمدی و شیوه کنار آمدن با فشار روانی. رساله دکتری. دانشگاه عالمه طباطبایی 

 تهران.

 ابتدایی پنجم پایه دختر آموزان دانش خالقیت بر همیاری تدریس روش تأثیر بررسی(. 1394) جواد جهاندیده، حسین؛ حسنی،

 150-139 صص ،6 شماره یادگیری، و آموزش هایپژوهش فصلنامه تجربی، علوم درس در

 آموزش اثربخشی (. مقایسه 1398) حسن دهرائی، اسدزاده مسعود؛ حجازی، غالمحسین؛ فومنی، انتصار حجت؛ مهر، حسینی

 61 – 50( ، 1)  11 علوم پزشکی، آموزش در پژوهش فراگیران، خالقیت بر غیرمستقیم و مستقیم

 پیشرفت و خالقیت برافزایش پردازی بدیعه روش به تدریس تأثیر(. 1393) جمشید جراره، علیرضا؛ عصاره، هادی؛ رامندی، درزی

 .68-79 صص 42 شماره. درسی ریزیبرنامه در پژوهش. اجتماعی تعلیمات درس تحصیلی

 فصلنامه دانشجویان، تحصیلی پیشرفت و خالقیت بر آموزش جدید هایشیوه تأثیر(. 1394) عباس پور، عباس مریم؛ مند، رحیمی

 .144-119 صص ،4 شماره انسانی، علوم در خالقیت و ابتکار

 پردازی بدیعه روش از گیریبهره با خالقیت پرورش(. 1391) محمدرضا سید صفوی، داریوش؛ نوروزی، اسماعیل، زوارکی، زارعی

 .83-66 صص 4 شماره. انسانی علوم در خالقیت و ابتکار فصلنامه. انگلیسی زبان درس در

 .سمت انتشارات: تهران ،(تدریس فنون و هاروش) وپرورشآموزش هایمهارت(. 1386) حسن شعبانی،

 علوم کتب تدوین و سازمان مطالعه: تهران. الگوها( و ها نظریه: )جلددوم وپرورشی آموزشی مهارتهای (.1393) حسن شعبانی،

 سمت. انتشارات دانشگاه، انسانی

 آموزی جرئت بر تأکید با مشارکتی تدریس روش تأثیر(. 1392) زاده سعادت سمیه و اقبال زارعی، اکبر؛ علی فینی، شیخی

 و پائیز شاهد، دانشگاه یادگیری، و آموزش های پژوهش زندگی، و دین درس در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر( بیانی)

 .360-351 صص. 3 شماره جدید، دوره بیستم، سال ،1392 زمستان

 .1شماره 2های روان شناختی، دوره گیری آن. مجله پژوهش (. خالقیت و یک شیوه نو در اندازه1372عابدی، جما )
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یادگیری نقشه مفهومی در تدریس بر  -(. اثربخشی راهبرد یاددهی1395)؛ عیسوی، محسن؛ عظیم پور، احسان عظیم پور، رضا

 .4، شماره 6م ابتدایی، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، دوره خالقیت دانش آموزان پایه شش

 هایاندیشه فصلنامه معلم، هایفعالیت و هاویژگی: آموزان دانش خالقیت هایبازدارنده(. 1387) نرگس جعفری، یحیی؛ کاظمی،

 .192-177(2 و 1) 4  تربیتی، نوین

 ابتدایی، پنجم پایه آموزان دانش خالقیت پرورش بر پردازی بدیعه تدریس روش تأثیر(. 1394) مظفر مولودی، یحیی؛ معروفی،

 6 شماره یادگیری، و آموزش هایپژوهش فصلنامه

 دانش خالقیت پرورش بر کودکان برای فلسفه آموزش تأثیر(. 1397) حسین حیدریه، علیرضا؛ عراقیه، امیرحسین؛ زاده، مهدی

 – 193( 3) 8 انسانی، علوم در خالقیت و ابتکار مجله بهارستان، وپرورشآموزش یک ناحیه ابتدایی پنجم پایه پسر آموزان
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 کودکان برای فلسفه یبرنامه اجرای تأثیر بررسی(. 1391) مریم نراقی، سیف علی؛ شریعتمداری، امیر؛ نیا، تجلی اهلل؛عزت نادری،

 .117 – 91 ،1 ،3 کودك، و تفکر. 1 منطقه متوسطه مقطع اول پایه پسر آموزان دانش خالقیت پرورش در

 سطوح بر استقرایی تفکر روش به شناسیزیست آموزش تأثیر(. 1393) مهران فرهادی، رسول؛ قاب، نو کرد سعید؛ کهره، ویسی

 دوره ،12 سال درسی، ریزیبرنامه در پژوهش فصلنامه متوسطه، دوم پایه پسر آموزان دانش شناسیزیست درس یادگیری

 .99-109 صص ،17 شماره ،2

(. مطالعه تاثیر آموزش روش کاوشگری بر 1395)؛ مقامی، حمید رضا؛ بهرامی، آرش یارمحمدی واصل، مسیب؛ نوشادی، بهناز

 .2، شماره 6تفکر انتقادی در درس علوم تجربی، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، دوره 
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