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یقالخ رب موهفم تفایرد و یزادرپ هعیدب سیردت یاهوگلا ریثأت
 یلیصحتلاس رد نادمه رهش هطسوتم لوا هیاپ رسپ نازومآشنادادداد

هدف از پژوهش حاضر تأثیر الگوهای تدریس بدیعهپردازی و دریافت مفهوم بر خالقیت دانشآموزان پسر پایه اول متوسطه
شهر همدان در سالتحصیلی  90-91بود .این پژوهش از نوع طرح پیشآزمون  -پسآزمون یک گروهی بود .بدین منظور  30نفر
از دانشآموزان پایه اول متوسطه که به صورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه
آزمایشی جایگزین گردیدند .ابتدا از همه آزمودنیها به وسیله آزمون زمینهیابی مداد کاغذی چندجوابی سنجش خالقیت عابدی
(( )MPPTتورنس) پیشآزمون به عمل آمد آنگاه هریک از گروههای آزمایشی به مدت ده جلسه در معرض آموزش ادبیات بر
ً
اساس الگوی تدریس بدیعهپردازی و دریافت مفهوم قرار گرفتند .سپس مجددا از آزمودنیهای دو گروه پسآزمون به عمل آمد.
نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که روش تدریس بدیعهپردازی تأثیر معنیداری بر خالقیت کلی ،سیالی تفکر ،میزان
ابتکار و انعطافپذیری دانشآموزان داشته است.
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یقالخ رب موهفم تفایرد و یزادرپ هعیدب سیردت یاهوگلا ریثأت
 یلیصحتلاس رد نادمه رهش هطسوتم لوا هیاپ رسپ نازومآشنادادداد

تورنس ( )Torrance, 1986تفکر خالق را به حاصل وقوع انفجارات بینش درونی افراد تعبیر میکند .در حقیقت
فرد خالق کسی است که از ذهنی جستجوگر و آفریننده برخوردار باشد .فرهنگ وبستر ( )Kefayat, 1994خالقیت را
مترادف اصطالحاتی مانند ا کتشاف ،اختراع ،ابداع و نوآوری آورده و کلمۀ خالقیت را به معنی به وجود آوردن تعریف
کرده است .در فرهنگ روانشناسی سیالمی راجع به معنای خالقیت چنین آمده است« :خالقیت همان تمایل و ذوق به
ایجادگری است که در همۀ افراد و در همۀ سنین بهطور بالقوه موجود بوده و با محیط اجتماعی -فرهنگی ،پیوستگی
مستقیم و نزدیک دارد .شرایطی الزم است تا این تمایل طبیعی به خودشکوفایی برسد .ترس از انحراف و سعی در
همنوایی با اجتماع ،خالقیت را به بند میکشد .کودکان خردسال که از امور و وقایع در شگفت میشوند و میکوشند که
ً
تازگیهای جهان را دریابند و ضمنا تا زمانی که تحت تأثیر تعلیم و تربیت متعارف قرار نگرفتهاند به نحو ویژهای خالق
میباشند»( ( .Kefayat, 1994چوستروم ( )Schustrom, 1967رفتار خالقانه را یک رفتار خویشتنساز در عینحال
سلطهجویانه میشمارد و میگوید« :من رفتار خالقه را یک رفتار خویشتنساز ،تعریف میکنم .رفتار خویشتنساز نوعی
رفتار سلطهجویانه است که به صورت خالقانهتری ظاهر میگردد .همه ما سلطهجو هستیم لیکن به جای آن که رفتار
سلطهجویانه خود را طرد کنیم ،باید آن را تغییر داده و به رفتار خویشتنساز تبدیل نماییم» (.)Sarmad, 2006
دی بونو( )De Bono,2009در کتاب خالقیت کارآمد میگوید« :هیچچیز سودمندتر و باشکوهتر از این نیست که ایدۀ
جدید ،ثمربخشی اهداف شما را برآورده سازد» قاسمی ( )Ghasemi, 2008و کالهون( )Kalhon,2010خالقیت را دارای
ً
ماهیت ذاتا عاطفی دانسته و آن را فرآیندی میشمارد که طی آن فرد خالق عناصر نامعقول و احساسی را به عناصر
عقلی و آ گاهانه تبدیل کند .خلق فکر ،ایده و مفاهیم نو همواره اساس اختراعات ،اکتشافات و پیدایش راههای مناسب
برای حل مسائل و مشکالت در زندگی انسان به شمار میآیند .جوامع پیشرفته و متمدن گذشته و حال ،پیوسته به
ارزش و اهمیت این جنبه از توانائیهای ذهنی و فکری انسان توجه نموده و درصدد تقویت آن برآمده و از این طریق
به توسعه ،رفاه ،ترقی و خوشبختی نائل آمدهاند .چرا که به قول ارسطو «ابتکار یگانه عامل مؤثر در پیشرفت انسان به
شمار میآید» ( .)Moayednia, 2005داف( )Duffy,1998معنای خالقیت عبارت است از توانائی یا قدرت ذهنی یا بدنی
برای ساختن یا بازسازی واقعیت به نحوی منحصر به فرد .ماکس ورتایمر روانشناس گشتالت عبارت مناسب تفکر
ً
آفرینشی را نخستین بار ابداع و آن را تفکری توصیف کرد که واقعا به چیزی مفید میانجامد (( .Bruno, 1992مدحی
()Madahi, 2009پژوهشی در زمینه مقایسه اثربخشی سه روش تدریس بارش مغزی ،بدیعهپردازی و دریافت مفهوم بر
میزان خالقیت دانشآموزان انجام داد و به این نتیجه رسید که ضمن مؤثر بودن هر سه روش بر خالقیت روش بارش
مغزی بیشتر از دو روش دیگر میزان خالقیت را افزایش میدهد .پورداوود ( )Poordavood, 2011پژوهشی در زمینه
بررسی تأثیر روش بدیعهپردازی و آموزش سنتی بر پرورش مهارتهای تفکر فلسفی دانشآموزان انجام داد ،دریافت
که بین میزان پرورش مهارتهای تفکر فلسفی (جامعیت ،کنجکاوی ،انعطافپذیری و تعمق) و آموزش سنتی تفاوت
معنادار وجود دارد .ادیبان ( )Adiban, 2013پژوهشی با عنوان اثربخشی دو شیوه بدیعهپردازی و دریافت مفهوم بر
پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانشآموزان دوره متوسطه ،به این نتیجه رسیدند که هر دو روش بر یادگیری درس علوم
و خالقیت دانشآموزان تأثیر داشته است.
در دنیای پیچیدۀ کنونی که شاهد رقابتهای بسیار فشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژیها
و منابع قدرت هستیم ،افراد تیزهوش ،خالق و صاحبان اندیشههای نو و مبتکرانه ،همانند گرانبهاترین سرمایهها ،از
جایگاه بسیار واال و ارزشمندی برخوردار هستند به طوری که بهقول "توینبی" شانس بدست آوردن خالقیت بالقوه،
میتواند موضوع زندگی و مرگ هر جامعهای باشد ( .)Kefayat, 1994بیمبالغه میتوان گفت که وجه مشخص و بارز
جهان امروز ،همانا تغییر و تحول است که هیچ زمینهای بدون تأثیر آن باقی نیست چرا که بهقول "هراکلیتوس" در
حیات چیزی پایدار نیست مگر دگرگونی .بر این اساس "امرسون" ثبات احمقانه را زائیدۀ مغزهای کوچک میشمارد
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یقالخ رب موهفم تفایرد و یزادرپ هعیدب سیردت یاهوگلا ریثأت
 یلیصحتلاس رد نادمه رهش هطسوتم لوا هیاپ رسپ نازومآشنادادداد

( .)Moayednia, 2005تحقیقات اخیر تورنس( )Torrance, 1986و همتی ( )Hemmati, 2008و دیگران نشان داده
است که خالقیت در تمام فعالیتهای فردی و گروهی مشاهده شده و با شدت و ضعف بالقوه قابل پرورش ،در همه
انسانها وجود دارد )Hemmati, 2008( .به نقل از انیل و دیگران ( )O’Neil et al, 1994اشاره میکنند که طی  15سال
تجربۀ مطالعاتی و آموزش تفکرات خالق ،شواهدی را یافتهاند که نشان میدهند خالقیت را میتوان آموزش داد بر
این اساس است که طی سالهای اخیر پژوهش و ساخت آزمونهای خالقیت رونق پیدا کرده استDaemi and�(  (.
 )Moghimi, 2004نوآوری و خالقیت به عنوان ویژگی شگرف انسانی نه تنها در دوران کودکی و جوانی ،بلکه در تمامی
طول عمر قابل ظهور است .در واقع توانایی شخص برای خالق و نوآور بودن ممکن است در مراحلی به صورت کمون
ً
باقی بماند اما میتوان آن را دوباره احیاء کرد .پس همۀ ما ذاتا واجد توانائی تفکر و عملکرد خالقانه هستیم لکن به
واسطه شرایط محیطی به جای آنکه راههای بروز آن را یاد بگیریم ،چگونگی سرکوب آن را فرا میگیریم یعنی میآموزیم
که چگونه خالق نباشیم ( .)Hemmati, 2008آلبرچت ( )Albrecht, 1987معتقد است که شخص خالق ،اطالعات
پیرامون خود را جذب و برای بررسی مسائل ،رهیافتهای مختلفی را مورد بررسی قرار میدهد زمانی که ذهن فرد خالق
از اطالعات خام انباشته شد به طور غیر محسوس شروع به کار میکند و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطالعات،
رهیافتی برای مسئله ارائه میکند؛ البته مرحلۀ سوم و چهارم نیازمند صرف وقت و انرژی زیادی است.
نوالن( )Nolan, 2002طی پژوهشی به این نتیجه رسید که استفاده از روش بدیعهپردازی بهطور آشکار زمان مورد
نیاز تدریس را کاهش میدهد و باعث توسعه کیفیت بازدهی و رضایت یادگیرندگان میشود .جویس( )Joyce, 2006و
روبرت ( )Robert, 2005طی پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که تدریس به شیوه بدیعهپردازی باعث ایجاد لذت
ّ
و نشاط و همدلی در بین معلمان و یادگیرندگان میشود.
بدیهی است متناسب با فرآیند جهانی شدن نوع نگاه به آموزش و پرورش با آنچه در تفکر سنتی غالب است تفاوت
دارد .آموزش و پرورش باید به فراگیران در ارتقای خود پرورشی از طریق خالقیت ،توانایی تصمیمگیری سریع ،عادات
آموزشی و خودآ گاهی یاری رساند ( )Ghorbani et al, 2003گوردون( )Gordon, 1961روش بدیعهپردازی را برای توضیح
جریان بروز خالقیت و نوآوری ابداع و ارائه کرد .وی اعتقاد داشت میتوان با یک سری تمرینهای گروهی ،خالقیت را
آموزش و توسعه داد .مهمترین عنصر در بدیعهپردازی همان استفاده از قیاس است .به زعم "گوردون" تولید فکر و عمل
ً
نوآورانه چندان ماهیت پیچیده ندارند و تقریبا برای تمام افراد قابل دسترس است" .گوردون" تأ کید داشت در خالقیت
ً
بعد عاطفی از بعد عقلی و نامعقول از معقول بیشتر است؛ از اینرو میبایست برای بروز خالقیت ضرورتا عناصر نامعقول
و عاطفی درک شده و با کشاندن عناصر عاطفی و ناخودآ گاه به سطح آ گاهی و کنترل آن ،زمینه بروز خالقیت را فراهم
کرد ( .)Behrangi, 2009الگوی دریافت مفهوم ،قدرت خالقیت ،ثبات یادگیری ،فرضیهسازی و افزایش تحمل ابهام در
فراگیران را تقویت میکند .از خانواده پردازش اطالعات است این خانواده بر راههای تقویت کشش درونی انسان برای
درک جهان از طریق گردآوری و سازماندهی اطالعات اولیه ،کشف مسائل و ارائه راه حلهای آنها و ایجاد مفاهیم و
زبان نقل آنها تأ کید دارند .الگوی دریافت مفهوم بر این اساس و به منظور کمک به دانشآموزان در یادگیری مؤثرتر
مفاهیم و بر اساس مطالعات "برونر" پیرامون شیوۀ تفکر ،طراحی گردیده است (.)Aghazadeh, 2009
سیامسوری و ریکی ( )Syamsuri and Ricky, 2007طی پژوهشی در مورد بررسی مدل دریافت مفهوم و شیوههای
رفتاری و وا کنشی به دانشآموزان برای افزایش درک و فهم و تسلط کافی بر مفاهیم پایه ،دریافتند که مدل دریافت
مفهوم بر میزان خالقیت و یادگیری دانشآموزان تأثیر معنادار داشته است .دوینت و دیگران( )Duinet al, 2009نیز طی
پژوهشی در مورد نظریه بازی ایده پردازی بر اساس روش بدیعهپردازی و دریافت مفهوم ،به این نتیجه رسیدند که
ترکیب روش بدیعهپردازی و دریافت مفهوم تناسب و هماهنگی زیادی با مفاهیم بازی ایدهپردازی دارد.
با فرض این که والدین و مربیان از مهمترین عوامل حمایتکننده بروز خالقیت کودکان هستند ،ضروری خواهد بود
که برنامۀ آ گاهسازی خانوادهها ،معلمین و مسئوالن آموزشی کشور در این خصوص با اهمیت تلقی گردیده و شناخت
شیوههای تقویت ،بروز خالقیت کودکان و نوجوانان مدنظر قرار گیرد .هدف پژوهش حاضر ،شناخت ماهیت خالقیت،

تأثیر الگوهای تدریس بدیعهپردازی و دریافت مفهوم و ارائۀ پیشنهادهای الزم است.

روش شناسی پژوهش

در این پژوهش به جهت ماهیت موضوع ،اهداف و فرضیههای آن ،در زمرۀ طر حهای شبهآزمایشی از نوع طرح
پیشآزمون و پسآزمون با گروههای آزمایشی  1و  2است.

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشآموزان پسر سال اول متوسطۀ ناحیۀ یک آموزش و پرورش شهر همدان
بود که در سال تحصیلی  1390-91مشغول به تحصیل بودند .در پژوهش حاضر برای هر یک از گروهها (گروه آزمایش 1
و  )2حداقل  15نفر انتخاب شد و حجم کل نمونه به  30نفر رسید که به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای به
طریق تصادفی انتخاب شدند .بدین منظور از بین مدارس متوسطه ناحیۀ یک آموزش و پرورش شهر همدان آموزشگاه
امام حسین (ع) به صورت تصادفی انتخاب شد و از بین کالسهای اول آموزشگاه انتخاب شده ،دو کالس به صورت
ً
کامال تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از گروههای آزمایش  1و  2جایگزین شدند.

روش اجرا
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پس از اخذ مجوز تحقیق از دانشگاه و مراجعه به ادارۀ کل آموزش و پرورش استان همدان و ادارۀ آموزش و پرورش
ناحیه  1،13مدرسه به پژوهشگر معرفی شد .بعد از انتخاب حجم نمونه که به صورت خوشهای چند مرحلهای انتخاب
 30دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و به شیوۀ تصادفی  15دانشآموز در گروه آزمایشی  1و  15دانشآموز در
گروه آزمایشی  2جایگزین شدند و  10جلسه دو ساعته الگوهای تدریس بدیعهپردازی و دریافت مفهوم بعد از برگزاری
پیشآزمون و قبل از برگزاری پس آزمون ،آموزش دیدند و تمرین کردند.
پس آزمون
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جدول  .1طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههای آزمایشی  1و 2

یقالخ رب موهفم تفایرد و یزادرپ هعیدب سیردت یاهوگلا ریثأت
 یلیصحتلاس رد نادمه رهش هطسوتم لوا هیاپ رسپ نازومآشنادادداد

ابزارهای اندازهگیری و اعتبار آن

ابزار اصلی مورد استفاده در این پژوهش آزمون زمینهیابی “مداد کاغذی چندجوابی سنجش خالقیت عابد”ی“ �Tor
 1 )ranc(MPPTاست .از نظر روایی دارای روایی محتوایی و روایی همزمان است .اعتبار آزمون با روش آزمون مجدد بین
 0/80تا  0/90ذکر شده (عابدی )1993 ،و با روش تصنیف و فرمول  Espierman and Berown 90/0برای کل آزمون و با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای میزان خالقیت کل  78/0گزارش شده است (.)Kefayat, 1994

نتایج و یافتههای پژوهش

در این پژوهش دو گروه آزمایش  1و  2در پیشآزمون (خالقیت) شرکت نموده و پس از همتاسازی با استفاده از دو
روش آموزش بدیعهپردازی و دریافت مفهوم تحت آموزش قرار گرفتهاند .وضعیت دو گروه آزمایش ( 1آموزش دیده با
)1 1. Multiple choice exam Paper-Pencil survey measuring creativity Abedi(MPPT

روش تدریس بدیعهپردازی) و آزمایش ( 2تحت آموزش با روش تدریس دریافت مفهوم) در پیشآزمون و پس آزمون
در جدول  2آمده است.
زیر مقیاسهای
خالقیت The
followingmeasuresof
creativity

گروه
آزمایش 1
پیش آزمون
S

پس آزمون
S

آزمایش 2
پس آزمون
پیش آزمون
S
S
8/1

خالقیت کلی

79

10/50 85/33 10/35

74/2

سیالی
ابتکار
انعطاف پذیری

30/6
21/2
13/87

4/66 33/67 4/14
4/69 23/47 4/19
1/45 18/33 1/51

3/74 28/8
3/38 19/2
2/86 13/8

76/2

8/18

29/47
19/87
16/07

3/40
3/09
3/51

جدول  .2توصیف وضعیت دو گروه در نمرات پیشآزمون و پسآزمون

شماره اول

2/96
10
3748/21
0/064
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F
D.f1
D.f2
Sig

ســال دوم

برای بررسی میزان تأثیر هر یک از روشهای تدریس بدیعهپردازی و دریافت مفهوم و مقایسه میزان تأثیر این دو
روش از روش تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANCOVAاستفاده شده که استفاده از این آزمون نیازمند مفروضههایی
است که ابتدا شرط همگنی کوواریانس متغیرها از طریق مقدار “ام باکس” بررسی میشود و در صورت وجود شرایط ،از
این آزمون استفاده میگردد.
23/22
ام باکس

جدول  .3ام باکس

همانطور که امباکس نشان میدهد  p =0/065بنابراین شرط الزم جهت اجرای آزمون موجود است چون P> 0/05
است.

Pillais Trace

0/114

0/614 A

4/000

19/000

0/66

WillksLambada

0/886

0/614 A

4/000

19/000

0/66

Hotellings Trace

0/129

0/614 A

4/000

19/000

0/66

Roys Largest Root

0/129
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جدول  .4آزمون  MANCOVAبرای بررسی همگنی پیش آزمون

همانگونه که در جدول  3آورده شده است ،دو گروه آزمایش  1و  2از لحاظ متغیرهای خالقیت کلی ،سیالی ،ابتکار و
انعطافپذیری در پیشآزمون تفاوت معناداری ندارند و این نتیجه حاکی از این است که گروههای آزمایش  1و  2باهم
همگن هستند و امکان اجرای آزمایش بر روی آنها وجود دارد.
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Effect
Pillais Trace
WilksLambada
Hotellings Trace
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Value
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جدول  .5آزمون  MANCOVAبرای مقایسه اجرای طرح بر متغیرها

یقالخ رب موهفم تفایرد و یزادرپ هعیدب سیردت یاهوگلا ریثأت
 یلیصحتلاس رد نادمه رهش هطسوتم لوا هیاپ رسپ نازومآشنادادداد

متغیر وابسته
پسآزمون
مقایسه خطا
خالقیت
پسآزمون سیالی

مقایسه خطا

پسآزمون ابتکار

مقایسه خطا

پسآزمون
انعطافپذیری

مقایسه خطا

SS
124/99
174/83
10/48
67/07
15/19
25/59
41/51
105/69

Df
1
24
1
24
1
24
1
24

ms
124/99
7/28
10/48
2/80
15/19
1/07
41/51
4/4

F

P

Es

17/16

0/000

0/42

3/75

0/045

0/23

14/25

0/001

0/37

9/43

0/005

0/28

جدول  .6نتایج تحلیل  MANCOVAهر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی با استفاده از آلفای میزان شده بن فرونی

همانطور که در جدول  4آمده است بین گروههای مختلف (آزمایش  1و  )2در متغیرهای پژوهش تفاوتهای
معناداری وجود دارد.
تحلیل هریک از متغیرهای وابسته با استفاده از آلفای میزان شده بنفرنی در جدول  5و  6حاکی از تفاوت بین
گروههای آزمایش  1و  2از لحاظ متغیرهای خالقیت ،سیالی ،ابتکار و انعطافپذیری است.

بحث و نتیجه گیری

ســال دوم
شماره اول
بهار 1393
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یقالخ رب موهفم تفایرد و یزادرپ هعیدب سیردت یاهوگلا ریثأت
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این پژوهش با هدف تأثیر الگوهای تدریس بدیعهپردازی و دریافت مفهوم بر خالقیت دانشآموزان پسر پایه اول
متوسطه شهر همدان در سالتحصیلی  90-91انجام گرفت .همسان با یافتههای مطالعات پیشین ،نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که روش بدیعهپردازی بر خالقیت کلی دانشآموزان تأثیر بیشتری نسبت به روش دریافت مفهوم
گذاشته است؛ یعنی بین میانگین خالقیت کلی گروههای آزمایش  1و  2در پسآزمون با حذف اثر متغیر همپراش
(کووریت) تفاوت معنیداری وجود دارد و با توجه به میانگین دو گروه ،گروه آزمایش  1از خالقیت بیشتری برخوردار
میباشد .این یافتۀ پژوهش با نتایج پژوهشهای (�Hartly, 2006)(Nolan, 2002) (Drake, 2004), 2006) (Joy
ceet al., 2006) (Syamsouri andriki, 2007) (Trifenger,2007) (Isaksen, 2008) (Duinet al., 2009) (Baniaghil,
)2001) (Dastjerdi, 2001) (Shahbaznejad, 2003) (Ojinejad, 2003) (Salahshoori, 2004) (Ghoshli, 2005
(Mirshamshiri, 2005) (Sadat Hosaini andMemyrian, 2007) (Madahi, 2009) (Ahmadi, 2010) (Khorooshi,
 )2010) (Poordavood, 2011همخوانی دارد .تمام پژوهشهای مذکور به این نتیجه دست یافتهاند که تأثیر روش
بدیعهپردازی بر خالقیت معنادار است و با استفاده از این روش میتوان خالقیت دانشآموزان را افزایش داد .بنابراین
روش بدیعهپردازی بر سیالی تفکر دانشآموزان تأثیر بیشتری نسبت به روش دریافت مفهوم گذاشته است .یعنی بین
میانگین سیالی تفکر گروههای آزمایش  1و  2در پس آزمون با حذف اثر متغیر هم پراش (کووریت) تفاوت معنیداری
وجود دارد و با توجه به میانگین دو گروه ،گروه آزمایش  1از سیالی تفکر بیشتری برخوردار میباشد .این یافتۀ تحقیق
با نتایج پژوهشهای(  (�Baniaghil, 2001) (Dasdjerdi, 2011)(Shahbaznejad, 2003) (Ojinejad, 2003) (Salah
)shoori, 2004) (Ghoshli, 2005) (Mirshamshiri, 2005) (Madahi, 2009) (Ahmadi, 2010) (Khoroushi, 2010
(Hartly, 2006) (Nolan, 2002) (Drake, 2004) (Gunter, 2006) (Joyceet al., 2006) (Syamsouri andRiki,
 )2007) (Trifenger,2007) (Isaksen, 2008) (Duinet al., 2009همخوانی دارد ،تمام پژوهشهای مذکور به این
نتیجه دست یافتهاند که تأثیر روش بدیعهپردازی بر سیالی فکر دانش آموزان تأثیر مثبت دارد .روش بدیعهپردازی
همچنین بر ابتکار و انعطافپذیری دانشآموزان نیز تأثیر مثبت داشته است که این یافته با پژوهشهای(  (�Hart
)ly, 2006) (Nolan, 2002) (Drake, 2004) (Joise andPatrishiya, 2006) (Trifenger,2007) (Isaksen, 2008
(Duinet al., 2009) (Baniaghil, 2001) (Dastjerdi, 2001) (Shahbaznejad, 2003) (Ojinejad, 2003) (Salah)shoori, 2004) (Ghoshli, 2005) (Sadat Hosaini and Memariyan, 2007) (Ahmadi, 2010) (Khorooshi, 2010
همخوانی دارد .تمام پژوهشهایی که بر اثربخشی شیوههای نوین آموزشی (بدیعهپردازی و دریافت مفهوم) تأ کید
دارند ،به این نتیجه رسیدهاند که کاربرد قیاسها و کاربرد طبقهبندی مفاهیم (براساس شباهتها ،تفاوتها ،روابط،
محاسن و معایب) نسبت به شیوههای سنتی آموزش ،ضمن افزایش چشمگیری در فرایند یادگیری ،تفکر و خالقیت
دانشآموزان (قابلیت سیالی ،انعطافپذیری ،ایدهپردازی ،بسط و اصالت) موجب تقویت نگرش مثبت ،همدلی،
شادی ،لذت و نشاط در بین دانشآموزان میگردد .این شیوههای نوین آموزشی موجب نوشتن خالق در کالس درس
انشاء نیز میگردد؛ یعنی باعث پرورش و توسعه مهارتهایی نظیر حل مسئله ،جستجوگری ،درک عمیق ،بیان خالق و
بروز افکار جدید میشود .همچنین این شیوههای نوین آموزشی (بدیعه پردازی و دریافت مفهوم) بر اساس یافتههای
جدید ،قدرت تحلیل ،تفکر و خالقیت دانشآموزان دچار نارساییهای ویژه یادگیری را به چالش میکشد و موجب
تقویت یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم این دسته از دانشآموزان میگردد .بر اساس این یافتهها این طور استدالل

میشود که شیوههای جدید آموزش نسبت به شیوههای سنتی آموزش ضمن تسهیل و تسریع یادگیری موجب تقویت
. جمعآوری و سازماندهی اطالعات) میشود، ایجاد ایــده، ایجاد ســؤال، فرضیهسازی،مهارتهای تفکر (مشاهده
 محتوای کتب،بنابراین یافتهها پیشنهاد میشود که از روشهای تدریس بدیعهپردازی و دریافت مفهوم در مدارس
ّ
. دورههای ضمن خدمت معلمان بیشتر استفاده گردد،درسی
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