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 52/19/31تاریخ پذیرش:  15/52/39تاریخ دریافت: 

 چکیده

با توجه به اهمیت . هسگگگتندآموزان دانشتحول و پرورش خالقیت معلم و آموزشگگگگاه به عنوان یکی از عوامه مدم در  :زمینه و هدف

 گرایی بر میزان خالقیتاختنثیر تدریس به روش سگگگأهدف پژوهش حاضگگگر بررسگگگی ت آموزان،انشخالقیت د تحولروش تدریس در 

 .استآموزان پسر پایه ششم انشد

آموزان انشدتمامی جامعه آماری شگگامه  .اسگگت گواهآزمون با گروه پس -آزمونیشپ با طرحتجربی یمهنحاضگگر  پژوهش روش :روش

انتخاب شده و به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش  نفر   88ای مرحلهچندای وشهبا روش خ که دزفول بود،پسر پایه ششم شدرستان 

و سگگ س شگگیوه  آزمون اجرا شگگدو پس آزمونپیشدر مراحه  (5388تورنس )خالقیت تسگگت فرم الف  ،از هر دو گروه جایدهی شگگدند.

به  هایداده .کار گرفته شد دروس به برای تمامی  گواهدر گروه  معلم محور() یسگنتروش  و ،آزمایشگرایی در گروه سگاختن ریستد

 تحلیه شد.جزیه و ت ،یریمتغکدست آمده با روش تحلیه کوواریانس ی

نسبت به  آموزان گروه آزمایشگرایی باعث افزایش میزان خالقیت دانشحاصگه نشگان داد که استفاده ازتدریس ساختن جینتا :هایافته

 .(>115/1p)شده است  معلم محور() یسنتریس گروه تد

تواند به ، میآموزان در فرایند آموزشگرایی با فعال ساختن دانششگیوه تدریس ساختن ،توجه به نتایج پژوهش حاضگر با :گیرینتیجه

 های اصلی جدت افزایش خالقیت به کار رود.عنوان یکی از روش

 آموزاندانش ،آموزشگرایی، خالقیت، ساختن :کلیدواژه ها
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 مقدمه
 در فقط که نیست یادهیپد فکری یهاییتوانا توسگعه به عالقه

 رد یاعالقهچنین  ،باشگگد گرفته قرار توجه مورد حاضگگر عصگگر

که . ما برای بقا نیازمندیم (5دارد ) ریشگگه تربیت و تعلیم تاریخ

 میب ردازن خالق کودکگگان و نوجوانگگا یهگگاییتوانگگابگگه پرورش 

 و اتاطالع انتقال به بیشتر را خود امروز، مدارس متأسگفانه .(2)

 و متفکر یهاانسگگگان از تربیت و کرده علمی معطوف حقایق

 بر نقش اساسیپیرسون  اندرسون و (.5) اندگرفتهفاصگله  خالق

 که و معتقدند ورزندیم دیتأکشگگگناخت  در معنا جسگگگتجوی

 را دجدی اطالعات تا کنند تالش فعال طوربه باید آموزاندانش

 آنچه را مدم و با وحدت بخشگگگند و خود قبلی یهادانسگگگته با

 بارهدر راهبردی طوربهو  کنند انتخاب و استنباط ،اسگت ارزش

معتقد است با وجود این که  زنریآ (.9) شندیندیب خود یادگیری

 اختصگگگا  نوجوانان و کودکان به مدارس یهاتیفعال عمده

 و نوشگگگتن ،خواندن مدگارت بر فقط امروز مگدارس در دارد

 آموزاندانش نیست که این مسئله ؛شودیم دیتأک کردن حساب

چه و  ندااین اسگت که آ مسگگئله بلکه بنویسگند، و بخوانند بتوانند

 ،همچنین معتقد اسگگگت یو بنویسگگگند. و بخوانند باید چگونه

ی را در خالق و انتقاد تفکر ژهیوبه تفکر، توانایی باید مدارس

 پرورش ،خوانندیمو  شگگگنوندیم ،ندیبیم آموزاندانش آنچه

 (.8) دهند

درسگگگی ایران  یزیربرنگگامگگه رسگگگگد در نظگگامنظر میبگگه 

سگازوکارهای لحا  شده برای اشاعه تفکر خالق، به دلیه عدم 

آشگگگنگایی بگا الگویی برای افزایش خگگگگگگگالقیت و بکار گرفتن 

 الگوهگای منفعگه سگگگنتی برای تگدریس، کگافی نباشگگگد. با این

هایی از قبیه اینکه کاربرد کدام ، پرداختن به دغدغهتوصگگگیف

 و ،تر اسگگتمناسگگ الگوهای آموزشگگی برای پرورش خالقیت 

توانند شگگرایط را بگگگگگرای بگگگگگروز هایی میمعلمان با چه شگگیوه

مدم  اهداف اسگگت. از دیگر ریناپذاجتناب ،خالقیت مدیا نمایند

 رغمبهاسگگت.  رسگگیدن یادگیرنده به یادگیری وپرورشآموزش

ن نحوه تبیی مسئله، وپرورشآموزشاهمیت حیاتی یادگیری در 

ی ابگگگگر آن حگگگگوزه رگذاریتأثعوامه وقوع یادگیری و تحلیه 

آشگگفته باقی مانده اسگگت. یادگیری فعالیتی  شیوبکم که اسگگت

پیچیده است. هر یک از ما جریانی پیوسته و متنوع از  تیندایب

 که میکنهای بیداری خود دریافت میتجربه را در سراسر لحظه

منجر شود، اما  یادگیری به تواندکگگگگدام از آندا بالقوه می هگگگگر

بخش اعظم آندا بدون آنکه ردی باقی بگذارند از حیات هشیار 

به یاد سگگگ ردنی  را آندا شگگگوند. چه چیز برخی ازمگا خگارم می

عملی فرایند  هایجنبه کند و بگگگگگرخی را نگگگگگه. بگگگگگررسگگیمی

(. به 1کشاند )آموزش میو فنون  اهروشیادگیری مگگگا را بگگگه 

 موردو فعال در یادگیری  جدید هایشگگگیوه همین دلیه امروزه

جگگگدید،  هایگگگیوهش یریکارگبه و بسیار قرار گرفته است توجه

آموزان به تفکر عمیق ب ردازند، چگونه یگاد شود دانشسب  می

ه شگگگوند. یالعمر تبدمادام یادگیرندگانی و به گرفتن را بیاموزند

 الگوهای از یریگبدره یسگگوبهدادن مدارس  وسگگوسگگمتبرای 

جدید، بگگگاید اسگگگتفاده از آن الگگگگوها در فاای مدارس حاکم 

ی هاشگگیوه جانشگگین یآموزتجربهشگگود و تفکر و بازسگگازی و 

 .(9) شود سگنتی

ان ر زمه کندیمماهیت خالقیت بیان تورنس در توضگگگی  

در مگا تنش ایجاد  میکنیمکگه نق  یگا کمبودی را احسگگگاس 

کاری را  خواهدیمو دلمان  میکنیماحساس ناراحتی  ،شودیم

، میافتیمکنیم در نتیجه به تکاپو  را برطرفانجام دهیم تا تنش 

و  هاحدسو  میکنیم یدسگگگتکار، چیزهگا را میکنیم سگگگ ال

 هاهیو فرضگگگ هاحدس. تا این میکنیمرا مطرح  ییهگاهیگفرضگگگ

. حتی پس از میریگینم، آرام اندنشگگگده دنظریگو تجگدآزمون 

انجگام دادن این کگار هنوز هم تنش بگاقی اسگگگت و زمانی آرام 

که به کسگگگی بگوییم که چه چیزهایی را کشگگگف یا  میریگیم

 (.2) میاکرده دیتول

 عمدتاً تیخالقانجام شگگگده در زمینه آموزش  یهاپژوهش

اد. پرورش د توانیمبه این نتیجه رسگگیده اسگگت که خالقیت را 

ه صگگگورت گرفت مرور تحقیقاتی که در زمینه آموزش خالقیت

، بسط آن )سیالی، م لفهآن است که خالقیت و چدار  انگریبنیز 

اند افتهیشیافزاآموزش  ریتأثتحت  (یریپگذانعطگافو  ،ابتکگار

سگگگنتی  یهگگاوهیشگگگپگگژوهشگگگگران،  تگگرشیگگبگگبگگه بگگاور  .(1)
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خالقیگگت کودکگگان کمکی  تحولبگگه  تندگگانگگه وپرورشآموزش

( 8دارد )یم، بلکه آنان را از حرکت در این مسگگگیر باز کندینم

فاگگای مناسگگ  و مطمئن  ،و بنابراین اگر معلمان در حد امکان

آموزشگگگی فعگگال و  یهگگاروشآورنگگد و از  در کالس پگگدیگگد

آموزان را ، دانشمحور گروهی در کالس بدره گیرنگگدپژوهش

. تورنس اندکردهاز نیروی خالق خویش یگاری  یبرداربدرهدر 

 خالق باشگگگند و توانندیم شیوبکم( باور دارد که همه افراد 2)

خالقیت  یربنگایزفکری  یهگایتوانمنگدو  هگامدگارتپرورش 

اندیشگگیدن  یهاروشآموزش  که ( نیز دریافت3اسگگت. دبونو )

و در این صورت همه افراد که  شگودیمباعث افزایش خالقیت 

 .خالق باشند توانندیم نندیبیماین آموزش را 

اسگگتفاده از  خالقیت در مدرسگگه تحول یهاروشیکی از  

( 51است )گرایی تدریس یادگیرنده محور و سازنده یهاوهیشگ

این مجموعه  رندهیدربرگجملگه راهبردهگای تگدریسگگگی که  از

. گرایی اسگگتسگگاختن یریادگیالگوی چرخه  ،هاسگگتتیفعال

فراهم کردن  گراییهدف اصگگلی مدل چرخه یادگیری سگگاختن

آموزان نظام باورهایشگان را بررسی اسگت تا دانش ییهافرصگت

و  هاسگگتهیفرضگگو آزمون  ینیبشیپکنند که نتیجه اسگگتد،ل، 

 دهی و سگگگاختن دانش منجر شگگگود.ممکن اسگگگت بگه خودنظم

حور مشی و پژوهشینوعی راهبرد آموز گرایییادگیری ساختن

. هاستآنشناختی  تحولآموزان برای در کمک به دانش م ثر

 آموزان ازاسگگگت که ابتدا دانش یاگونهبهگرایی مدل سگگگاختن

تا  شگگگودیمطریق فعگالیتی سگگگاده یا بحث درباره آن برانگیخته 

ربه، معلم کس  تج منظوربه فعا،نه به یادگیری ب ردازند سگ س

 یهاتیفعالکه با شرکت در  کندیمهدایت  یاگونهبهرا  هاآن

آموزان را در و کاوش ب ردازند. او دانش وجوجستگروهی به 

ت و تبیین دستاوردهای خود به سویی هدای هاافتهیمسگیر تفسیر 

 یهاآموختهدرک و فدم خویش  که بتوانند با افزایش کنگدیم

یری گیاد یهاتیو فعالجدید را در شرایط جدید به کار گیرند 

 .(55کنند ) یابیارزشرا 

دبود ب تحقیقی با عنوانسگوسیلواتی و آنام در همین راسگتا، 

 آموزان اندونزیدانشروی  بر مسگگگئلهحه اسگگگتد،ل علمی و 

یی گرابه این نتیجه رسگگگید که تدریس سگگگاختن انجگام دادند و

 شگگگودیم آموزاندبود اسگگتد،ل علمی و خالقیت دانشباعث ب

یقی به طی تحق ، یولیاتی و مفتیراستا نورحیاتی(. در همین 52)

که یک رابطه خطی بین نمرات خالقیت و  نداین نتیجه رسگگگید

 (.59دارد )گرایی وجود گوی تدریس سگگگاختناسگگگتد،ل با ال

د آورروی یریکگگارگبگگهنیز معتقگگد اسگگگگت  نوپیسگگگیگگاهمچنین 

شگگود که یادگیرندگان می منجر به تعامه بیشگگتر گراییسگگاختن

به افزایش رضایت، انگگگگگیزش و یادگیری آندا  امر منجرهمین 

و رحیمی با  هاشمیبن زاده، یشاه عل ی(. در پژوهش58) شودمی

لگگه بگگا ئمسگگگحگگه یآموزش الگو یقتلف یو اجرا یطراحعنوان 

تفکّر  و یادگیری آن بر یرتأث یو بررسگگ ییگراختنسگگااصگگول 

 یها لفهم نتیجه گرفتند کهدر دانش آموزان دبیرسگگتانی  خالق

ن آموزاو بسگگگط تفکر خالق در دانش یریپذانعطاف سگگگیالی،

 ،تندداشگگ گواهزمایش افزایش معناداری نسگگبت به گروه آگروه 

در  .(51)مشگگاهده نشگگد  یداریمعنابتکار تفاوت  م لفهولی در 

 یریکارگهب یرتأث ،وسگگبحانی جبلی آده ،تحقیقی دیگر در ایران

چدارم  یهآموزان پادانش یتخالق بر خالق یستدر یهگاروش

زمایش در آکه گروه  نتیجه گرفتندو  یی را بررسگگی کردندابتدا

 و ،، اصگگگالتیریپذانعطاف یالی،)سگگگ یتچدار م لفه خالق هر

لف و ا نتایج بدتری کسگگ  کردند. در این تحقیق از فرمبسگگط( 

، پور فرهادی همچنین .(59شگگگد )ب آزمون تورنس اسگگگتفاده 

 تفکر تدریس روش اثربخشی به مقایسه عباسگی و کریمی زایی

 موزانآ دانش خالقیت بر کاوشگری تدریس روش و استقرایی

ش و به این نتیجه رسگگگیدند که رو پرداختند ابتدایی پنجم پایه

شود یمتدریس استقرایی و کاوشگری باعث افزایش خالقیت 

 مقایسه تأثیر روش و درتام به یآبادیعلمرادی، . با،خره (51)

ت و و سگگنتی بر خالقی گراییسگگاختنآموزش مبتنی بر الگوی 

 آموزان سگگگال سگگگوم راهنمگایی در درس علومیگادگیری دانش

رسگگگیگگدنگگد کگگه روش تگگدریس  پگرداختنگگد و بگگه این نتیجگگه

 ودشیمآموزان گرایی باعث افزایش خالقیت در دانشسگاختن

(58). 
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اید بگرایی ساختنهای تدریس سنتی و شتگگگگوضی  رو در

 ، تمگگامیمنظور از تگگگگگگگدریس تحقیق این بیگگان کرد کگگه در

یادگیری اسگگگت که در کالس انجام  -های یاددهیفگگگگگگعالیت

های آموزشی است ، روشسگگنتی هایروش شگود. منظور ازمی

، این شود محور است؛ اگر قرار است آزمایشی اجراکگگه مگعلم

آموزان فقط شود و دانشآزمگگگایش مگگگی ریدرگمعلم است که 

هد و درا توضگگگی  می درسگگگی مهسگگگتنگد یا معل گرمشگگگاهگده

 ریادگیرندگان د گریدانیببهآموزان شگگنونده هگگگگسگگتند و دانش

 کهیدرحگالآموزش و تگدریس نقشگگگی منفعگه دارنگد.  فراینگد

در آن  که جریانی اسگگگت گراییسگگگاختناز روش  مگگگگگگگنظور

 گروهی با یکدیگر برای حه مسائه بگه صورتبهآموزان دانش

و  حوادثپردازند، اطالعات مربوط به مگگگگگگی مگگگگگگشگگگارکت

هگگای کننگگد، ایگگدهمی و تنظیم تدیگگه گونگگاگون را موضگگگوعگگات

م و ترتی  به مفاهی و بدین کنندیکدیگر را ارزشگگگگگگیابی مگگگگی

 .یابندهای تعلیم و تربیت دست میهدف

ه شگگد، برای کالس ششم از نظر اشگار ترشیپکه  طورهمان

اولین تحقیقی اسگگگت کگه در ایران بگا توجه به تغییرات  ،محقق

نظام آموزشگی و درسگی و تشگکیه کالس جدید شگگشم در این 

تحقیقات کمی برای سگگنجش  و همچنین ردیگیمپایه صگگورت 

سگنجش خالقیت تورنس استفاده شده است  آزمونخالقیت از 

، ی خالقیگگتهگگارمجموعگگهدربگگاره زی و از همین تعگگداد کم نیز 

همچنین در بیشگگگتر آمده اسگگگت و  به دسگگگتناقاگگگی نتایج مت

خودگزارشگگگی  یهافرمبرای سگگگنجش خالقیت از  مطگالعگات

از طرفی خالقیت در مدارس بیشگگگتر اوقات  .اندکردهاسگگگتفاده 

 بنابراین (53شگگود )یمدر نظر گرفته  برنامهفوقفعالیت  عنوانبه

، پژوهش حاضگگر به دنبال پاسخدهی با توجه به موارد ذکرشگده

رایی گآیا با تدریس شیوه ساختناساسی است که  س الاین  به

خالقیگگت را در  توانیمغگگیگگرمسگگگتقیم  یاوهیگشگگگ عگنگوانبگگه

در واقع هدف از این پژوهش ببرسی آموزان افزایش داد؟ دانش

 است. بر خالقیت ،تدریستعین میزان اثربخشی شیوه تعیین 

 

 روش
پژوهش  طرح :کننردگرانشرررکرتپژوهش و  طرح (الف

آمگاری شگگگامگه تمامی  جگامعگه .تجربی اسگگگتحگاضگگگر نیمگه 

پسر شدر دزفول  ساله 59-52آموزان پسگر کالس شگشگم دانش

. برای انتخاب نموه در ابتدا اسگگت 5931-39در سگال تحصگگیلی 

 گرفته وپرورشآموزشتمامی مدارس شدر دزفول از فدرسگت 

 یاوشهخ یریگنمونهاز روش  با استفادهاز بین آندا  شد و س س

انتخاب شگگده و از هر آموزشگگگاه  دو آموزشگگگاه یاچندمرحله

نمونگگه مورد نظر انتخگگاب گردیگگد. از این  عنوانبگگهیگگک کالس 

 گروه آزمایش و عنوانبهتصگگادفی یک کالس  صگگورتبهمیان 

ن تعییگواه گروه  عنوانبه ،یگک کالس در آموزشگگگگگاه دیگر

 یریگنمونهد ،زم به توضی  است که در این پژوهش واحشد. 

 از پیش آموزشگگاهبود که توسگط عوامه اجرایی  کالس درس

 موزانآدانش و پژوهشگر نقشی در ورود بودشده  گرفتهشگکه

ه ب هاکالسکی از ی،زم به ذکر است  به کالس نداشگته اسگت.

ر دگروه آزمایش انتخاب شگگد که  عنوانبهتصگگادفی  صگگورت

رایی گتوسگط معلم تحت تدریس به شگگیوه ساختن هفته 8طول 

گروه گواه، تحگگت  عنوانبگگهو یگگک کالس نیز  قرار گرفتنگگد

 گرفتند. ( قرارسنتیمحور )تدریس به شیوه معلم 

 فرم الف آزمونبرای سنجش خالقیت از پرسشنامه : ( ابزارب 

 آزمون .اسگگگتفگگاده شگگگد(5388تورنس )یگگت تصگگگویریخالق

ر دتصگویری( از سگه فعالیت تشکیه شده است که ) یرکالمیغ

در زمگگان مقرر  بگگایگگدآزمودنی  ،تفکر خالق تورنس الف فرم

ین اتصگگویری ثبت کند. در  صگگورتبهمورد نظر را  یهاپاسگگخ

 و بسگگگط ،بتکار، ایریپذانعطافم لفه سگگگیالی،  چدگار ،زمونآ

اسگگگاس این درونی بر همبسگگگتگی . (21شگگگود )یم یریگاندازه

آمده  دسگگت به 38/1و  83/1بین ، 25 چاردسگگونیکودررروش 

شگگگده  گزارش 31/1آن در تحقیقات مختلف  ییایپا و اسگگگت

 را 31/1فرناند و همکاران آلفای کرونباخ  نیهمچن .(25) است

فای نیز آل کافمن و اندکردهبرای فرم تصگگگویری الف گزارش 

ایران پایای  در (.22) اندآورده به دسگگتبرای این فرم  را 12/1

 95/1روایی آن برابر  و 83/1برابر  آموزانآزمون بر روی دانش
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در پژوهش حاضگر ضری  همچنین (. 21اسگت )شگده  گزارش

 محاسبه شد. 18/1 این ابزار آلفای کرونباخ

تدریس به شگگگیوه  یامگداخلگهروش  :یامرداخلره ( روشج

برای گروه  یاقهیدق 81هفته و هر سگگاعت  8در  گراییسگگاختن

اجرا از کتاب الگوهای  وهیشگگ .توسگگط معلم اجرا شگگد شیآزما

خالصه آن در  که (29است )تدریس فعال افشگگاری اخذ شگگده 

.شده است ارائه 5جدول 

 
 گراییآموزش تدریس ساختن یمحتوا :1جدول 

 محتوای جلسه جلسه

5 
 رائها جدت بررسی اکتشاف، شن ،خاک ،روغن از آب، استفاده داستان مرتبط جدت درگیر کردن، گفتن :هامخلوط سیتدر کالس، یبندگروه

 کار توسط دوستان یابیارزش و بسط در گروه، شرح توسط نماینده گروه، توضی  آزمایش

2 
 شرح نماینده، آزمایش توسط  یتوض و مواد رنگی، ژنهیاکسآب از سرکه، استفاده فیلم کوتاه جدت درگیر کردن، ارائه ،دفتر منتدریس سرگذشت 

 دیگر یهاگروهتوسط  یابیارزش و بسط در گروه،

9 
 یابیارزش روه،و بسط در گ شرح آزمایش توسط نماینده،  یتوض ،پرتقال ،یویک ،موترشیاز ل استفاده انیمیشن مرتبط، ارائه تدریس فصه اسیدها:

 دیگر یهاگروهتوسط 

8 
ابی در و بسط آزمایش و ارزشی شرح توسط نماینده،  یتوض آهنی و چوبی، زیم همراه، از تلفن استفاده انیمیشن، ارائه اعماق زمین: تدریس سفر به

 گروه

1 
اش و و بسط آزم شرح توسط نماینده،  یتوض و کیف، توپ ،راکت طناب، هیوسااستفاده از داستان کوتاه، ارائه تدریس فصه ورزش و نیرو:

 ارزشیابی

9 
ط و توسط نماینده و س س شرح و بس  یتوض معمولی در گروه، کاغذ ،چوب ،نخ از دو بادکنک، استفاده انیمیشن: ارائه تدریس نیروی مقاومت هوا:

 در ندایت ارزشیابی توسط دوستان

1 
رزشیابی توسط نماینده و شرح و بسط در گروه و ا ارائه و لیوان، مداد گرما، منبع از وسایه فرفره کاغذی، استفاده فیلم کوتاه: ارائه تدریس سفر انرژی:

 توسط دوستان

8 
 شرح روه،نتایج و مشاهدات توسط نماینده گ ارائه تازه گیاه، برگ ،کروسکوپیم ،نیبذرهاز  استفاده فیلم کوتاه: ارائه تدریس میکروسکوپ امروزی:

 و بسط و ارزشیابی توسط گروه دوستان

 

پگگس از کسگگگگ  مگگجگگوزهگگای ،زم از اداره  روش اجرررا:

 یریگنمونهبا اسگگتفاده از روش  شگگدر دزفول، وپرورشآموزش

بر اسگگاس مراحلی که در بخش روش  یاچندمرحله یاخوشگگه

 تصادفی صورتبهگروه آزمایش و گواه  یهاکالس ذکر شگد

، فرم کالس(گروه )آموزان هر دو دانشاز  مشگگگخ  شگگگدند.

 توسگگگط پژوهشگگگگر آزمونشیپ عنوانبهآزمون تورنس،  الف

مورد  آزمونپسهر دو گروه در مرحله  تیدرندا شگگگد. گرفتگه

به ذکر اسگگگت که مالحظات اخالقی  ،زم ارزیابی قرار گرفتند.

رتی  ت نیبد است. قرارگرفته توجه مورد دقتبهدر این مطالعه 

 افراد به آموزان و والدین آندا،عالوه بر کسگگ  رضگگایت دانش

 صگگورتبه آمدهدسگگتبه یهادادهنمونه اطمینان داده شگگد که 

 در .مانندیممحرمانه باقی  کگامالًو  شگگگونگدیمگروهی تحلیگه 

 کوواریانس هیاز تحلبا اسگگگتفاده  آمدهدسگگگتبه یهادادهپایان 

 .تحلیه شد 53 نسخه spss افزارنرممتغیری و با کمک تک

 هاافتهی
 نآزموپس - آزمونشیپاسگگتاندارد نمرات  میانگین و انحراف

 ارائه 2 در جدول گواهمتغیرهای پژوهش دو گروه آزمایش و 

-همچنین در این جدول نتایج آزمون کالموگروف است. شده

برای بررسگگی نرمال بودن توزیع متغیرها  K-S Z)) رنفیاسگگم

 Zآماره  ،توجه به این جدول با گزارش شده است. هاگروهدر 

 داریمعناسگگگمیرنف برای تمامی متغیرها -لموگروفآزمون کا

ا نتیجگه گرفگت کگه توزیع این متغیره توانیم بنگابراین سگگگتین

 .استنرمال 



ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سالم
ف

1
، شماره 
2

، تابستان 
5931
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 نفر( 22)تعداد در هر گروه گواه و  شیآزمادر دو گروه  آزمونپس -آزمونشیپتوصیفی نمرات  یهاشاخص :2جدول 

 K-S Z p انحراف معیار میانگین گروه وضعیت متغیر

 

 سیال

 آزمونشیپ
 135/1 /.592 15/2 88/21 آزمایش

 581/1 511/1 81/2 35/21 گواه

 آزمونپس

 

 59/1 518/1 11/2 88/25 آزمایش

 528/1 595/1 51/9 18/25 گواه

 

 یریپذانعطاف

 آزمونشیپ

 

 11/1 591/1 15/5 88/59 آزمایش

 559/1 599/1 18/5 18/51 گواه

 آزمونپس
 52/1 519/1 88/5 58 آزمایش

 558/1 599/1 81/5 9/59 گواه

 

 

 اصالت

 آزمونشیپ
 51/1 51/1 2/8 88/22 آزمایش

 518/1 591/1 81/8 18/29 گواه

 آزمونپس
 118/1 512/1 8/8 19/28 آزمایش

 189/1 51/1 3/8 89/29 گواه

 

 

 بسط

 آزمونشیپ
 2 592/1 15/8 12/82 آزمایش

 182/1 51/1 19/9 59/82 گواه

 آزمونپس
 525/1 519/1 83/8 92/89 آزمایش

 5 599/1 81/9 59/82 گواه

 

آموزش تگگدریس سگگگاختن گرایی بر  ریتگگأثبرای بررسگگگی 

و بسگگط( دانش  اصگگالت خالقیت )سگگیالی، انعطاف، یهام لفه

آموزان پسگگر کالس شگگشگگم از تحلیه کوواریانس چندمتغیری 

نتایج آزمون بررسگگی همگنی شگگی  رگرسگگیون  اسگگتفاده شگگد.

 شیگروه آزماخالقیت در  یهام لفه آزمونپسو  آزمونشیپ

ون در هر دو گروه برابر ، نشگگگان داد که شگگگی  رگرسگگگیگواهو 

ای بررسی زمون لوین برنتایج آ.  (F=.735, p<.396)اسگت

رهگای وابسگگگتگه در گروه نشگگگان داد که همگنی واریگانس متغی

انعطاف  (،(F=0.66,p<0.42 یالیسگگگ یهام لفهواریگانس 

(F=1.33, p<.25)  اصگگالتو F=.35, p<.56))  و بسگگط

(F=.05, p<.94)  ن باکسزموآ جینتا .استبرابر  هاگروهدر 

ر کوواریانس متغیرهای وابسگگته دبرای بررسگگی برابری ماتریس 

نشان داد که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در  ،هاگروه

 ,Box M=5.503, F=.498)دو گگگروه بگگرابگگر اسگگگگت 

p<.89) نتایج آزمون خی دو بارتلت برای بررسی کرویت یا .

نشگگگان داد که رابطه  خالقیت، یهام لفهرابطگه بین  یداریمعن

، p ،9=df<001.) اسگگگگت داریمگعن مگتگغگیگرهگگاایگن  بگیگن

83.67=X.) 

تحلیگه کوواریگانس چند  یهگافرضشیپپس از بررسگگگی 

 یهاهم لفمتغیری، نتایج آزمون نشگگگان داد که بین دو گروه در 

 Wilk'sدارد )وجگگود  یداریمگگعگگنگگخگگالقگگیگگت تگگفگگاوت 

Lambda=.238,F=31.29, p<.001).)  برای بررسگگگی

ت خالقی یهام لفهاز  کیکدامدر  گواهزمایش و آاینکه گروه 

نتایج تحلیه واریانس  2جدول در  ،بگا یکگدیگر تفگاوت دارنگد

 است. شدهگزارشمتغیری تک
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 خالقیت یهامؤلفهدر  گواهو  شیآزماتفاوت گروه  واریانس تک متغیری . نتایج تحلیل3جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مؤلفه

 سیالی
 98/25 آزمایش

112/1 528/1 18/93 115/1 88/1 
 89/21 گواه

 انعطاف
 55/58 آزمایش

92/5 98/1 2/22 115/1 98/1 
 88/59 گواه

 اصالت
 22/21 آزمایش

81/5 838/1 59/58 115/1 21/1 
 99/29 گواه

 بسط
 59/89 آزمایش

891/1 258/1 99/51 115/1 21/1 
 9/82 گواه

 

سیالی خالقیت  یهام لفهبرای  F آماره 2با توجه به جدول 

سط   ( در2/22و انعطاف خالقیت ) 115/1( در سگط  18/93)

و بسگگط  115/1( در سگگط  59/58) تیخالقو اصگگالت  115/1

 هاافتهی نیا .اسگگت داریمعن 115/1( در سگگط  99/51) تیخالق

در این متغیرهگا تفاوت  هگاگروهنشگگگانگر آن هسگگگتنگد کگه بین 

نتگگایج بررسگگگی  زمگگایش وجود دارد.آبگگه نفع گروه  یداریمعن

زمایش آکه میانگین گروه  دهدیمنشان  5در جدول  هانیانگیم

( و 19/28(، اصالت )58(، انعطاف )88/25) یالیسدرمتغیرهای 

ه در این متغیرها ب گواه( بیشگگتر از میانگین گروه 92/89بسگگط )

 .است( 59/82( و )89/29(، )9/59(، )18/25) نیانگیمترتی  با 

گفت که تدریس به شگگگیوه  توانیم هگاافتگهیگبگا توجگه بگه این 

 آن م لفهگرایی موج  افزایش خالقیت در هر چدار سگگگاختن

اندازه اثر  نیهمچن .شودیمآموزان پسگر کالس شگشم در دانش

 88گرایی که تدریس ساختن دهدیمنشان  2در جدول شگماره 

 21، یریپذانعطافاز  درصگگگد 98 از تغییرات سگگگیالی، درصگگگد

یانس بسگگط خالقیت را درصگگد از وار 21و  ،از اصگگالت درصگگد

 .کندیمتبیین 

 یریگجهینتبحث و 
 تدریس به شیوه یاثربخشگبررسگی هدف از انجام این پژوهش 

 درش ششم آموزان پسگر کالسگرایی بر خالقیت دانشسگاختن

انس کوواری یهاهیتحلو  هاهیفرضگگگبررسگگگی  جینتابود.  دزفول

ایش گرایی باعث افزتدریس به شیوه ساختنکه روش نشان داد 

 سگگگیگگالی،) خالقیگگت یهگگااسیگگمقخردهخالقیگگت در هر چدگگار 

آموزان گروه در دانش( یریپگگذانعطگگافو  ،بسگگگط ،اصگگگالگگت

 (،52) یوانلیوسساین نتیجه با نتایج تحقیقات  .شودیمآزمایش 

 ( همسگگو اسگگت.58) یمراد ( و59آده ) یجبل (،59) یاتینورح

به این نتیجه رسگگید که  در مطالعه خود( 52آنام )وسگگوسگگیلواتی

گرایی باعث بدبود اسگگتد،ل علمی و خالقیت تدریس سگگاختن

تحقیقی بگگه این  ی( ط59نورحیگگاتی ) .شگگگودیم آموزاندانش 

نتیجه رسید که یک رابطه خطی بین نمرات خالقیت و استد،ل 

جبلی آده و  .بگگا الگوی تگگدریس سگگگگاختن گرایی وجود دارد

 یهاشرو یریکارگبه یرتأث پژوهشی با عنوان ( در59همکاران )

 ییچدگارم ابتدا یگهآموزان پگادانش یگتخالق بر خالق یستگدر

چدار  در هر شیآزماگروه  نتیجه گرفتند کهاسگگگتان گلسگگگتان 

تایج نو بسط(  ،، اصگالتیریپذانعطاف یالی،)سگ یتم لفه خالق

( نیز در پژوهش خود دریافتند 58مرادی )بدتری کس  کردند. 

گرایی بگاعث افزایش خالقیت در روش تگدریس سگگگاختن کگه

 .شودیمآموزان دانش

اده زبا نتایج تحقیق شاه علی نتیجه پژوهش حاضر از طرفی 

پژوهش شاه علی  در .ستینمقیاس ابتکار همسو ( در خرده51)

این  کگگه اصگگگالگگت بگگا خالقیگگت معنگگادار نبود، آزمونخردهزاده 

 ز آزمونابه این دلیه است که در تحقیق فوق  احتما،ً هاتفاوت

و از  اندکردهارشگی استفاده خودگز صگورتبهکالمی خالقیت 

متفاوت با تحقیق حاضگگر استفاده  یهاسگگنبا  ییهانمونه ،طرفی

ه گفت ک توانیم مطگالعگه حاضگگگر تبیین نتگایج در شگگگده بود.

رایی، گنویژگی آموزش و یادگیری بر مبنای سگگگاخت نیترمدم

تگگدریس  زیرا در این روش، موزان اسگگگگتآفعگگال بودن دانش
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و مجدد تجربیات  یدهسگگگازمانر اسگگگاس بگاید ب آموزاندانش

 و هافرصگگگتدین ترتی  م کنند بذهنی خود اقدا یهاسگگگاخت

کرد  یدهسگگازمانایجاد و  یاگونهبهیادگیری را باید  تجربیات

 .کگه اندیشگگگه و تفکر خالق یادگیرندگان به کار گرفته شگگگود

 کمک خواهد ییگشامشکهو  محورسگئلهم یهاتیموقعایجاد 

 یآورجمعبه  ،فکر کنند مسگگگئلهآموزان دربگاره نشدا تگا کرد

ودن زمآفرضگگگیه بسگگگازند و با  ،حدس بزنند ،اطالعات ب ردازند

زنند. افی تازه دسگت ببه کشگفی دوباره و اکتشگ ،فرضگیات خود

(29.) 

 یهانجایهبر اساس نظریات  نتیجه تحقیق حاضگر همچنین

ط و رواب هاجانیهکه معتقد اسگگگت  مثبگت م ثرمثبگت و روابط 

 .یین اسگگتابه تبنتایج ق زین شگگودیمخالقیت  تحولمثبت باعث 

ه اسگگت ک یاگونهبهشگگرایط  گرایی،در شگگیوه تدریس سگگاختن

دارای روابط  ،یچنگگدنفر یهگگاگروهآموزان در تمگگامی دانش

حا،ت عاطفی مثبت  حالنیدرعو هسگگتند  بخشلذت و خوب

نمرات خالقیگگت در تگگدریس  شیامگگر افزادارنگگد و هگگمگگیگگن 

سگگویی دیگر،  از .(28کند )یمرایی را تبیین و توجیه گسگگاختن

 خالقیتخود معتقد اسگگگت که  مدل خالقیتآمابیه بر اسگگگاس 

و دامنه  ،محیط اطراف مرتبط با انگیزش، یهامدگارتشگگگامگه 

هرچقدر انگیزش در یادگیری  کگهبگه این معنی  ؛اسگگگتتوجگه 

دامنه توجه  هجیدرنتو پویاتر باشد،  ترفعالافزایش یابد و محیط 

 تحولهر سگگگه متغیر باعث  زمانهمو افزایش  ابگدیگیمافزایش 

تدریس که بیان شگگگد، شگگگیوه  گونگههمگان. گرددیمخالقیگت 

عال ف ،آمابیه را خالقیت هر سگگه متغیر در مدل ،گراییسگگاختن

 (.8) دشویمخالقیت  تحولباعث  جهینت درو  کندیم

پیاژه بگگگرای ترسگگگیم ارتبگگگاط تکامگگگه زیسگگگتی و ذهنگگگی 

اصولی پرداخته است که با استفاده از  یوجوجسگتکودک به 

ها بتواند منشگگگأ تفکر منطقی، علمی و ریاضگگگی و چگونگی آن

آن را روشن کند. اساس روندهای ذهنی در کنش ندفته  تحول

 یدگاهد انگریب «کنش درونی شده اسگت ،تفکر»است و عبارت 

دانش بشگگری و هوش اسگگت و نشگگان  هیوتحلهیتجزپیگگگگگاژه در 

حه  های حرکتی وبایگگد بگا فعالیت هیوتحلهیزتجدهد کگگه می

عملی آغاز  صگگگورتبهکه یک نوع از خالقیت اسگگگت مسگگگئله 

حیط کشان از مرو گسترش د تحولیعنگی کودکان بگرای  ؛شود

این همان عاملی اسگگت که  و اطراف باید فعال و سگگازنده باشگگند

در هر صگگورت  (.21) رودیمگرایی به کار در تدریس سگگاختن

هایی بوده سات که در هنگام پژوهش حاضر دارای محدودیت

این  ازجملگگه دهی نتگگایج بگگایگگد مورد توجگگه قرار گیرد.تعمیم

، کالمی یهگگامدگگارتکنترل عگگدم بگگه  توانیم هگگاتیگگمحگگدود

 ، عدم کنترلتدریس معلمان شگگگخصگگگیتی، شگگگیوه بیان و نحوه

س ن نوع در. همچنیاقتصادی و جغرافیایی اشاره کردضگعیت و

آتی  هایبنابراین پژوهش و محتوای آن نیز کنترل نشگده است.

ج ده نتایهای اشگگگاره شگگگده به تعمیمتوانند با رفع محدودیتمی

گران پژوهش شودیمپیشنداد در این راستا  نیهمچنکمک کنند. 

را بر روی خالقیت  یسگگگممدرنپسگگگتدیگر تدریس  یهاوهیشگگگ

با توجه به اثربخش بودن  دهنگدمورد آزمون قرار آموزان دانش

ود که شگرایی در این مطالعه پیشنداد میروش تدریس ساختن

 صگگورتبهگرایی را سگگاختن از جمله تدریس فعال یهاوهیشگگ

 ابتداییدبسگگگتانی و پیشضگگگمن خدمت برای معلمان  یهادوره

که عالوه بر تفکر  شگگگودیمپیشگگگنداد همچنین  آموزش دهند.

کر تف ا تمرکز بر  پرورشتگدریس بگگ یهگاوهیشگگگ ریتگگأث، خالق

ریزان توجه برنامه مورداسگگگتد،لی نیز  یهگامدگارتانتقگادی و 

 درسی قرار گیرد.

 تخصصی یاپژوهش برگرفته از رساله دکتر نیا :تشکر و قدردانی

د تربیتی دانشگاه آزاد واح یشناسروانآقای عباس شاه ولی در رشته 

مجوز اجرای آن بر  نیهمچن .اسگگت 51921112315322با کد اهواز 

 دزفول با شگگگماره وپرورشآموزشروی افراد نمونه از سگگگوی اداره 

از مسئولین  لهیوسنیبد. شده است صگادر 1/1/5931مورخ  551/858

ه که مشگگاور هسگگته کارشگگناسگگی مخصگگوصگگاًاداره آموزش پرورش 

را در اختیار پژوهشگگگر اجرای این مطالعه  هماهنگی با مدارس جدت

و همچنین مگدیریگت و معلمگان مگدارس که در طرح با ما  قراردادنگد

 .شودیمتشکر و قدردانی کردند همکاری و همیاری 

منافعی  تااد گونهچیه: این پژوهش برای نویسگندگان تضراد مناف 

 نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: Teachers and schools are among the important factors in the 

development of students' creativity. Regarding the importance of teaching method in students' 

creativity, the purpose of this study was to investigate the effect of teaching method based on 

constructionism approach on student's creativity. 

Method: The research method is a semi-experimental design with pretest-posttest and control 

group. The statistical population consisted of all sixth grade male students in Dezful city, 48 of 

whom were selected by multi-stage cluster sampling and randomly assigned to the control and 

experimental groups. The form A of the Torrance creativity test (1988) was carried out by both 

groups in the pretest and post-test phases, and then the method based on constructionism approach 

in the experimental group and the traditional (teacher-centered) teaching method were used in the 

control group for all the courses. Data were analyzed using one-way covariance analysis. 

Results: The results showed that the use of method based on constructionism approach increased 

the creativity of the students in the experimental group compared to the traditional teaching group 

(teacher-centered) (p <0.001). 

Conclusion: According to the results of this study, teaching method based on constructionism 

approach by activating students in the process of education can be used as one of the main methods 

for increasing creativity. 
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