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 چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی 

متوسطه ناحیه یک و دو شهرستان ارومیه انجام گرفته است. آموزان مدارس دولتی پسرانه پایه اول دانش

-این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردي و روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، نیمه

پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري این پژوهش را  -آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون 

که را ولتی پسرانه پایه اول مقطع متوسطه ناحیه یک و دو شهرستان ارومیه کلیه دانش آموزان مدارس د

حجم نمونه به روش تصادفی  دهد.باشند، تشکیل میمشغول به تحصیل می 97-98در سال تحصیلی 

آموزان چهار کالس از دو مدرسه ناحیه یک و دو در دو گروه آزمایش و اي با توجه به حجم دانشخوشه

آموز از دو مدرسه نفر دانش 60نفر و در گروه آزمایش نیز  60بوده که در گروه کنترل نفر  120کنترل 

هاي پژوهش نشان دهنده تاثیر موثر بحث ناحیه یک و دو مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته

 باشد. صیلی دانش آموزان گروه آزمایش میگروهی در افزایش میزان خالقیت و پیشرفت تح
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 مقدمه

-تجارب و نتایج تحقیقاتحاصل ، هاي آموزشی در جامعهکه سرچشمه تمام تحوالت و نوآوري امروزه بر همگان روشن است

ي شاگرد برا، مدرسه هاي جدید آموزشیم تربیتی و اجتماعی است. در نگرشعلمی و عملی دانشمندان و صاحب نظران علو

هاي علمی ترین جایی است که تجارب و یافته ، مدرسه مهمترین مکان و شایستهاست نه شاگرد براي مدرسه. در این میان

آموزشی، هاي. بدون تردید در تمام نظامقرار گیرد رد ارزشیابی و آزمایش، موتواند در آنجاانشمندان و معلمان جامعه بشري مید

لمی و معنوي گونه تحول و پیشرفت عسو به جانب اوست و جوامع بشري هر، چشم امید جامعه از هر معلم نقش کلیدي داشته

براي زندگی  . انتظار جامعه از مدرسه و معلم این است که نوجوانان راخود را ناشی از نگرش، همت و تالش معلمان می دانند

، تالش صالحیت، لیت مردان و زنان فردا به دانایی، تواناییو قابشایستگی  ،، مهارتواقعی در جامعه فردا، تربیت کنند. لذا دانش

 . مسئولیت معلمان امروز بستگی داردو احساس 
. این ، به کلی دگرگون شده استزرگ تعلیم و تربیت نسبت به اهداف، فلسفه و مقاصد تربیتینگرش علما و مربیان ب اخیرا

ز و پیش بینی ، نیازهاي جامعه امروهاي تعلیم و تربیت در گذشتهربرد روشها به سبب نتایج حاصل از کاتحول و تفاوت اندیشه

ست که به ، فرایند تدریس ابراي نیل به اهداف آموزشی و درسی. یکی از راههاي مفید نیازهاي جامعه فردا، به وجود آمده است

هاي فعال و نوین وهی که از روشرد توجه مدیران و مربیان می باشد. روش تدریس بحث گر، مودلیل اهمیت آن در آموزش

گیرد. آموزش و یادگیري به بیش از همه مورد استفاده قرار می، هاي مبتنی بر بحثرود در میان روشریس به شمار میتد

، به لحاظ جزیه و تحلیل نکات ریز در بحث ها، صرف نظر از ابعاد آموزشی و داشتن فرصت کافی براي تي بحث گروهیشیوه

ماد ، ایجاد اعتهاي ارتباطیشیوه در بهبود مهارتگ اجتماعی و ارتباطات افراد نیز تاثیرات غیر قابل انکاري دارد. این ارتقاء فرهن

، مشاهده واکنش ایی در رساندن و شفاف سازي منظور، تقویت توانایی گوش کردن، بهبود توانبه نفس با بحث در مورد موضوع

، بیان آزاد نظرات و طرح سواالت متقابل که گیريو جبهه مخالفت بدون ایجاد مقاومت، شودران نسبت به آنچه که گفته میدیگ

نمودن  یردرگ يبرا یآموزش گروهکه  یلیبا توجه به پتانس. و نقطه شروع یک پژوهش خواهد بود، ارزشمند است بعضا آغازگر

ولی  .آوردیوجود مبه یادگیرندهرا در  یشتريب یادگیريدارد به مراتب  يحس همکار یشو افزا یادگیري یندآموزان در فرادانش

، و با ها با ساختار انعطاف ناپذیرهاي تدریس غیرفعال و سنتی حاکم است و این شیوهسفانه در مدارس ما ، همچنان شیوهمتا

 کندیادگیرنده سلب میتشاف را از ، ابتکار و اکو عدم تجارب چالش انگیز، امکان هرگونه رشد فکريتاکید بر انتقال محفوظات 

 (.1396و همکاران،  پورمند)

 یتبه خالق یازن مااینکه ی بوده و امروزه گفتن ، مدرن و شتابان جوامع انساني از الزامات اساسی زندگی پیچیدهخالقیت و نوآور

 ینو ا شودیبشر ابراز م يهاتالشدر هر جنبه از  یمتنوع يها ینهدر زم یتبه خالق یازن به یک کلیشه تبدیل شده است. ،یمدار

دارد  یفه، مدرسه وظمعنا ین. به ااز طریق مدرسه باید تامین گردد، داشته باشد یازسنت است که هر آنچه جامعه به آن ن یک

 ,Soh) را نشان دهند یت، خالقبازار کار، بعد از ورود به و مهمتر از همه باشند کند که هم اکنون خالق تربیترا  یدانش آموزان

2017 .) 
توان از آن به عنوان شاخص عمده هاي کارایی نظام آموزشی است و میرفت تحصیلی و افت آن یکی از مالكمیزان پیش

 ؛است یکنون یايدر دن یآموزش ينظام ها ياز مشکالت عمده  یکیافت تحصیلی . سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد

. یابدیمعضل اختصاص م ینبه ا یو پرورش یآموزش ی،انسان یروهايو ن یاز امکانات مال یاديز یرکه هر سال مقاد يبطور

 آموزاندانش و عدم کوشش ییعدم توانا یبو سپس به ترت یو اجتماع یدر درجة اول مسائل خانوادگ معلمانبراساس نظر 

آموزان علل شکست در مرتبة اول به عدم کوشش و درجة دوم و سوم به دانش یدگاهشده است. از د آنها یلیسبب افت تحص

اي از شمار و مجموعهپیشرفت تحصیلی در گرو عوامل بی نسبت داده اند. ییو عدم توانا یو اجتماع یمسائل خانوادگ یبترت

، ، همساالن، محیط مدرسه و جامعهباشند. عوامل مربوط به خانوادهبه سادگی قابل تشخیص و کنترل نمیفرایندهایی است که 

ترین راهکارها براي به عنوان یکی از مهم باشند؛ده عملکرد تحصیلی دانش آموزان میهر یک در زمره عوامل مولد و مستعد کنن



 

  

 

مشارکت و  یس،رتد يهاروش یابی،نظام ارزش یت،و ترب یمر عرصه تعلآموزش د يو نوآور ییراز تغ توانیم یلیتحص کاهش افت

 (.1397و عراقی،  توده رنجبر)  ارس بهره گرفتمد یریتمد يهاو سبک یاءآموزش اول

توانند عامل امیدواري براي پیشرفت یک کشور باشند چرا سرمایه هاي ارزشمندي هستند که میکودکان، نوجوانان و جوانان، 

آید چراکه م چنین هدفی به آسانی به دست نمیما بدانی، اکسی ساخته نخواهد شدکه این کشور و جامعه جز جوانان به دست 

. بدیهی است از میان عوامل مختلف مربوط به گذاري، تحوالت فرهنگی، تغییر نگرش و مدیریت نیاز داردریزي، سرمایهبه برنامه

داشته باشد؛ چرا که اي تحصیلی آنان، اهمیت ویژه، شاید شناسایی و پرورش خالقیت دانش آموزان در کنار پیشرفت موضوع

رو، ز خالق سرچشمه نیروي انسانی خالق، مدیران خالق، سازمان خالق و جامعه خالق فردا، خواهد بود. از این آمودانش

، ربرد روش تدریس فعال بحث گروهیآموزان و ارتباط آن با کازان خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشدر مورد می حاضر پژوهش

هاي آماري توصیفی و د آموزش و پرورش در این زمینه انجام شده و با استفاده از روشر مهم نهااهمیت موضوع و نقش بسیا

به بیان مساله و پیشینه پژوهش در این پژوهش ابتدا . ، فرضیات پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استاستنباطی

ها و راهبردهاي برخاسته از تحقیق، یجه گیري، پیشنهادنتو  یافته هاي پژوهشپس از معرفی روش تحقیق و ابزار آن، بررسی و 

 ارائه شده است. 

 

 بيان مسأله 
آید پیشرفته و صنعتی این سوال پیش میهاي یم کشور خود با منابع محدود کشوربا مقایسه منابع انسانی و منابع طبیعی عظ

گردد؟ شاید بتوان می ورهاي توسعه نیافته محسوبکه چرا کشور ما با این همه منابع عظیم انسانی و طبیعی، هنوز یکی از کش

در نظام آموزشی، به  (.1388)واعظی نژاد، علت اصلی این عقب ماندگی را نبود افراد مولد فکر و اندیشه خالق و نوآور دانست 

پرورش وآموزشگیرد و رت ناقص، کار جدي دیگري صورت نمیغیر از باسواد کردن افراد به مفهوم انتقال دانش، آن هم به صو

چنان به ظواهر امر، همچون مدرسه رفتن، نمره گرفتن، مدرك گرفتن و... مشغول شده که از آفات آن بی خبر مانده است. 

که در این نظام سعی معلم و  اندآموزشی کشور به این نتیجه رسیده مطالعات انجام شده پیرامون بررسی جو حاکم بر نظام

آموزان، موفق به کسب نمرات باال در تمام دروس و نهایتا کسب معدل این موضوع است که دانشمعطوف به  آموز هموارهدانش

ممتاز گردند تا هم شاگردان بتوانند خود را در مدرسه و خانواده مطرح سازند و احیانا به راحتی به مدارسی که شرط معدل، 

لمان و مربیان بتوانند به دلیل موفقیت دانش آموزانشان از مالك پذیرش آنها است راه یابند و هم اینکه در زمان ارزشیابی مع

-هاي فعال تدریس و ابراز ایدهی براي نوآوري و به کارگیري شیوهامتیاز مناسب برخوردار گردند. بنابراین در چنین شرایطی جای

پرورش در سطوح وموزشترین هدف آیی که پرورش خالقیت در واقع عالیاز آنجا .ماندهاي بدیع و تفکر خالق باقی نمی

ان عالقه مند  امکان پذیر است اي اندك و با آموزش مربیي نمودن این روش که با صرف هزینهبا کاربرد ،مختلف تحصیلی است

  (.1389گرفت )مومنی و اوجی نژاد، توان این روش را در سطح وسیعی به کار می

 آموزاندانش علمی نگرش پرورش و معلمان تدریس شیوة هفشجانی و همکاران در یک پژوهش جامع به شناسایی فتحی

 پرداخته اند. از 88 -89 تحصیلی سال در تهران( غرب و شرق جنوب، شمال،) چهارگانة مناطق در دخترانه، ابتدایی مدارس

 از اطالعات. اندشده انتخاب ايچندمرحله ايخوشه گیرينمونه روش با کالس بیست و معلم بیست مدارس، این تمامی میان

 هايشیوه ها،یافته شده و طبق گردآوري کالسی هايفعالیت فایل و اسناد مشاهده، لیستچک ساخته،محقق پرسشنامة طریق

 تفکر و کنجکاوي با نقش ایفاي شیوة و خالقیت مؤلفة با آزمایشی و گروهی بحث وپاسخ،پرسش پردازي،بدیعه مشارکتی،

 و حفظ رفته کاربه تدریس هايشیوه بیشترین .داشتند معنادار همبستگی مؤلفه سه هر اب واحدکار تدریس شیوه و انتقادي

 ایفاي مشارکتی، پاسخ، و پرسش و مسئله حل هاروش کاربردترینکم و رایانه وسیله به و نمایشی توضیحی، سخنرانی، تکرار،

 خالقیت و متوسط حد در مطالعه مورد آموزاندانش کنجکاوي علمی نگرش هايمؤلفه پیرامون و بودند؛ موضوعی واحد و نقش

 (.1397هفشجانی و همکاران،  )فتحی داشته است قرار نامطلوبی وضعیت در آنان انتقادي تفکر و



 

  

 

هاي انجام انش آموزان و کمبود پژوهشبا توجه به نیاز آموزش و پرورش کشور به پرورش خالقیت در ضمن پیشرفت تحصیلی د

، پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی به دنبال بررسی میزان تاثیر روش تدریس بحث گروهی در افزایش گرفته در این زمینه

 آموزان می باشد.  میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

 

 پيشينه تحقيق

 کارگیريبه تأثیر پژوهشی تحت عنوان، بررسی آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و ریزي و همکاران در بحث خالقیتامامی

اند که در ابتدایی انجام داده سوم پایة دختر آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و خالقیت بر هندسه درس در آموزشی هايبازي

 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و خالقیت بر هندسه درس در آموزشی هايبازي از استفاده اثربخشی این پژوهش به بررسی

 از نفر 50 تعداد که بوده کنترل گروه با آزمونپس آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه مطالعه سوم پرداخته اند. روش پایة دختر

 گروه دو در تصادفی گمارش شیوة به و انتخاب ايخوشه تصادفی گیرينمونه صورت به شهرزرین شهر دختر آموزاندانش

 در آموزشی هايبازي از استفاده که دهدمی وي نشان همکارانریزي و هاي پژوهش امامییافته. اندگرفته قرار کنترل و آزمایش

در پژوهشی دیگر، قربانی و همکاران  (.1398ریزي و همکاران، ) امامیدارد  مثبت تأثیر خالقیت و تحصیلی پیشرفت بر آموزش

 در پنجم پایه آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و خالقیت میزان بر ساخته محقق ايچندرسانه افزار نرم بخشی اثر به بررسی

 جامعه .است کنترل گروه با آزمون پس-آزمون پیش طرح با آزمایشی شبه از نوع پرداخته و این پژوهش تجربی علوم درس

 در مدرسه 40 تعداد آنها میان و از 96-97 تحصیلی سال در طارم شهرستان ابتدایی مقطع پنجم پایه آموزاندانش کلیه آماري

 هايیافته .است شده گرفته نظر در ايخوشه تصادفی صورت به مدرسه 20 تعداد به گروه هر و آزمایش و گواه گروه دو قالب

 تحصیلی پیشرفت و خالقیت میزان بر ساخته محقق آموزشی ايچندرسانه از استفاده که دهدمی نشان پژوهش این

 یتخالق یزانم یدر جهت بررس(. 1398)قربانی و همکاران،  است داشته یمثبت تاثیر دبستان پنجم علوم درس در آموزاننشدا

آموزش  یرتحت عنوان تأثراسخی  پژوهش، پژوهشی دیگر توسط راسخی انجام شده است. دانش آموزان یلیتحص یشرفتو پ

و از  ياست. روش پژوهش از نظر هدف کاربرد شدهانجام یلی تحص یشرفتحل مسأله بر پ یسبا استفاده از روش تدر یتخالق

که  یزآموزان دبستان قائم شهرستان تبرشامل دانش ي. جامعه آماراشدبیم یشبه تجرب -یلو از نوع تحل یفینظر روش توص

نشان دهنده آن است که هرچه استفاده  یجکل جامعه در نظر گرفته شده است. نتا یزن ينمونه آماره و نفر بود 400تعداد آنها 

 یشرفتو در بهبود پ یافته افزایشآموزان دانش یادگیري يآنگاه مهارتها یرد،شکل گ یتقخال یهحل مسأله بر پا یسروش تدر

 (.1397)راسخی،  کندیکمک م یلیتحص

ها، رضوي و همکاران پژوهشی گرفته است، در یکی از این پژوهش هاي زیادي انجامدر حوزه بحث گروهی نیز اخیرا پژوهش

 رفتار و نگرش آگاهی، بر درس کالس در گروهی بحث و اجتماعی رسانه طریق از گروهی بحث اثر تحت عنوان، مقایسة

 در بحث و اجتماعی هايرسانه در گروهی بحث طریق از بهداشت آموزش نوجوان، به مقایسه تأثیر دختر آموزاندانش بهداشتی

 با آزمونپس ـ آزمونپیش طرح در این پژوهش از .اندپرداخته نوجوان دانش آموزان بهداشتی رفتار و نگرش آگاهی، بر کالس،

 گیرينمونه روش با آبادان شهر متوسطه اول دوره دختر دانش آموزاننفر از  ۴۰ منظور شده است و بدین استفاده گواه گروه

 دهد کهمی این پژوهش نشان اند. نتایجگرفته قرار گواه و آزمایش هايگروه در تصادفی به صورت و شده انتخاب ايخوشه

 تفاوت آزمونپیش کنترل با آزمونپس مرحله در گواه گروه به نسبت آزمایش گروه بهداشتی رفتار و نگرش آگاهی، نمرات

 بوده مؤثرتر کالسی بحث با مقایسه در اجتماعی رسانه طریق از گروهی بحث پژوهش نشان می دهد که یافته. دارد داريمعنی

 کودکان روي بر تجربی نژاد و همکاران طی یک مطالعه نیمه در پژوهشی دیگر توسط عبادي (.1398)رضوي و همکاران، است 

-خوشه تصادفی گیري نمونه روش از استفاده قائن با بررسی شیوه بحث گروهی و با شهرستان کودك مهد مراکز دبستانی پیش

. نداهگرفت قرار مساوي تعداد به شاهد و مداخله گروه دو در تصادفی طور به کودکان این را انتخاب و سپس کودك 60 تعداد اي

 با مداخله از پس و قبل يها داده. ه استشد انجام گویی قصه برنامه ايدقیقه 60 جلسه 7 آزمون، گروه در کودکان براي

-قصه بودن بخش اثر هاي این پژوهش بیانگر یافته شده و آوري و مطالعه جمع اسپنس کودکان اضطراب پرسشنامه از استفاده



 

  

 

 در مورد روش (.1398نژاد و همکاران،  )عباديدبستانی است  پیش کودکان عمومی اضطراب بر گویی به شیوه بحث گروهی

 در گروهیبحث روش به ايمقابله هايسبک آموزش دیگري توسط بافکري و همکاران تحت عنوان تاثیر، پژوهش گروهی بحث

-پس-آزمونپیش طرح با تجربی نیمه پژوهش یک و طی گرفتهدبیرستانی انجام  آموزاندانش در زااسترس موقعیت با رویارویی

از  ،باشدمی کاشمر شهر هايدبیرستان سوم و دوم سال دختر آموزاندانش کلیه آن آماري جامعه که کنترل گروه و آزمون

 براي آغاز در کنترل، و آزمایش گروههاي تصادفی جایگذاري از پس استفاده و زااسترس موقعیت با مقابله هايسبک پرسشنامه

 در گروهیبحث روش به ايدقیقه 60 جلسه 8 در( مقابله هايسبک آموزش) مداخله سپس، و اجرا آزمون پیش گروه، دو هر

 و تجزیه مورد هاداده نهایت در اند،گرفته آزمون پس گروه دو هر از آموزشی، برنامه پایان از پس ماه یک و اجرا آزمایش گروه

 با رویارویی هايمهارت ارتقاء در گروهی بحث روش به ايمقابله مهارت آموزش که دهدمی نشان  اند. نتایجگرفته قرار تحلیل

 (.1396)بافکري و همکاران، است  موثر نوجوانان در مدار مسئله سبک انتخاب و زا استرس موقعیت

 رداخته وپها بصورت مجزا به بررسی بحث گروهی و خالقیت و پیشرفت تحصیلی هاي اخیر، هر یک از پژوهشدر پژوهش

یشرفت پقیت و فقدان پژوهشی جامع در بحث تاثیر روش تدریس بحث گروهی به عنوان یکی از روش هاي فعال تدریس بر خال

-یشرفتو پ میزان خالقیتگروهی بر بحثروش تدریس تاثیر تحصیلی دانش آموزان، احساس می شود. لذا در پژوهش حاضر 

 هاي پژوهش ارائه شده است. بررسی و نتایج و یافته آموزاندانش یلیتحص

 

 روش تحقيق

با توجه به هدف پژوهش، که عبارتست از بررسی تاثیر روش تدریس بحث گروهی در میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی 

پس آزمون با گروه کنترل است.  -از طرح پیش آزمون آموزان، روش تحقیق حاضر، روش نیمه آزمایشی با استفادهدانش

با  گیري پس از ارائه متغییر مستقل روش تدریس بحث گروهیراي یک پیش آزمون و دومین اندازهگیري با اجاندازه نخستین

مدارس دولتی در آموزان پسر ي آماري این پژوهش، شامل کلیه دانشز هر دو گروه، انجام گرفت. جامعهاجراي یک پس آزمون ا

شود. در باشند را شامل میمشغول به تحصیل می 97-98پایه اول مقطع متوسطه دوم شهرستان ارومیه که در سال تحصیلی 

 اي استفاده شده است بدیناي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهین حجم نمونه آماري از روش نمونهاین پژوهش براي تعی

، به صورت 2و یک مدرسه از ناحیه  1پرورش شهرستان ارومیه یک مدرسه از ناحیه ترتیب که از میان نواحی آموزش و 

تصادفی انتخاب و از هر مدرسه، دو کالس به عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. حجم نمونه آماري با توجه به حجم 

باشد که در هر یک از نفر می 120 گروه آزمایش و کنترل دانش آموزان چهار کالس از دو مدرسه ناحیه یک و دو، در دو

آزمون و سه ماه آموزش به روش آموز مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اجراي پیشنفر دانش 60گروههاي کنترل و آزمایش

و آزمون محقق ساخته  1تورنسبحث گروهی در گروه آزمایش، پس آزمون مورد نظر با استفاده از پرسشنامه سنجش خالقیت 

گویه  60حاوي  تورنسلی، هم براي گروه آزمایش و هم براي گروه کنترل اجرا شد. پرسشنامه سنجش خالقیت پیشرفت تحصی

 4گیرد. این پرسشنامه ها تعلق میبه آن 3و  2، 1ي گزینه ي الف، ب، ج است که به ترتیب، نمره 3هر گویه داراي  .است

کند و به دانش آموزان، که هدف اساسی تحقیق، سنجش و گیري میهمولفه ابتکار، سیال بودن، انعطاف پذیري و بسط را انداز

سلط فرد بر شود گزینه مناسب را انتخاب نمایند. براي سنجش میزان تنهاست ارائه و از آنان خواسته میباروري قواي خالقانه آ

پیشرفت تحصیلی استفاده شده  هاي او در هر یک از دو گروه آزمایش و کنترل از آزمون محقق ساختهمحتواي درسی و آموخته

-سنجد، به صورت تشریحی طراحی شده، بدین صورت که جدول دوسوالی که متغییر دوم پژوهش را می 20است. این آزمون 

ها طراحی وزشی و بودجه بندي موضوعات، سوالاساس اهداف دقیق آموا از موضوعات درسی تدریس شده بربعدي هدف و محت

اي از محتوا باشد. روایی آزمون پیشرفت تحصیلی، توسط جمعی از معلمین و اساتید مربوطه تایید هها نمونگردیده تا سوال

گردید و پایایی آزمون سنجش خالقیت تورنس با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي میزان خالقیت کل، مقیاس سیالی، 

                                                        
1 -Torrance 



 

  

 

که این نتایج نیز در سطح % گزارش، 70% و 73،  81/0% ، 78،  %78مقیاس انعطاف پذیري، ابتکار و بسط به ترتیب نتایج 

 % معنی دار است.5کمتر از 

 

 هایافته
زان خالقیت و پیشرفت تحصیلی بر می که تاثیر کاربرد روش تدریس فعال بحث گروهی بودسعی بر این  پژوهش حاضردر 

زان خالقیت و پیشرفت بر می بحث گروهیکه کاربرد روش تدریس  دهدهاي پژوهش نشان میآموزان بررسی شود. یافتهدانش

خورد و از نظر و بررسی در این مطالعه به چشم می. آنچه در پی تحقیق ه استآموزان در گروه آزمایش موثر بودتحصیلی دانش

هاي هایی دارد که با گذشته نزدیک تفاوتاست که دنیاي امروز در همه ابعاد، ویژگیپژوهشگر اهمیت دارد توجه به این نکته 

هاي درسی، بر مطالب مندرج در کتاب، تکیه آموزش سنتی هاي تعلیم و تربیت از طریقبنیادي دارد، بنابراین ادامه بقاي نظام

نستن معلم در دنیاي پرشتاب امروز، امکان پذیر نیست. بسیاري آموز به عنوان موجودي مطیع و گیرنده و محور دانگاه به دانش

تدریس و یادگیري ارائه کرده و  جهتآمده و روشهاي جدیدي را لف در صدد رفع این مشکل براز محققان در کشورهاي مخت

هاي سنتی ین مورد اتفاق نظر دارند که دیگر، روشاند و همگی در ابررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادهاین روشها را مورد 

 در عصر جدید نیستند.  ، پاسخگوي نیاز انسانتدریس

، رو به پیشرفت است. تر از پیشسریعیابیم که جهان وضعیت پیشرفت علم، به ویژه در جوامع صنعتی، در می نگاهی کوتاه بهبا 

. اگر خالقیت ریزي کنیماي اولیه زندگی براي آنها برنامه، باید از سالهخواهیمنی خالق و داراي قوه تخیل قوي میاگر بزرگساال

. هر چند توانایی تفکر خالق به طور فطري به بزرگسالی خالق بدل نمی شوند ن، آنایل کودکان و نوجوانان تشویق نشودو تخ

ر مهمترین تورنس معتقد است که خالقیت بش .، اما ظهور آن مستلزم پرورش آن استدر انسان به ودیعه نهاده شده است

در جامعة ما . (1384ی و اقلیدس، )قاسمرا از میان ببرد هاي روحی ناشی از زندگی روزانه تواند فشاراسلحه اوست و با آن می

، نامشخص بودن جایگاه روند، شاید یکی از مهمترین علت آنهاي خالق هدر میوهاي مستعد، تواناییعلی رغم داشتن نیر

 هاي تحقیق عبارتند از: نتایج بررسی فرضیه .قدان امکانات و شرایط رشد آن استخالقیت و ف

بر اساس نتایج  .زان خالقیت دانش آموزان موثر استدر می تدریس فعال بحث گروهی: به کار بردن روش فرضیه اصلی اول

زان خالقیت دانش آموزان در می ه عبارتی کاربرد روش تدریس فعال بحث گروهیاین فرضیه مورد تایید قرار گرفت ب 1جدول 

-میزان پیشرفت تحصیلی آنها می ایشآموزان در فرآیند تدریس موجب درگیري ذهنی و افزمشارکت فعال دانش. موثر است

یزه یادگیري را در آنان تقویت آموزان را بر سر شوق و ذوق آورده و انگفعال در ارائه درس نه تنها دانش استفاده از روش .شود

نتیجه ایجاد و پیشرفت چنین  در و سازداي کوچک و دلپذیر قادر میجامعهکند، بلکه معلم را در تبدیل محیط کالس به می

 .شودآموزان بر انگیخته میاست که حس کنجکاوي و خالقیت دانشهایی محیط

 
 خالصه تحليل كوواریانس خالقيت در گروههای مورد مطالعه   -1  جدول

 ضریب اِتا داري سطح معنی Fآزمون  میانگین مربعات درجه آزادي منبع

Intercept 1 292/32403 724/62 000/0 349/0 

 آزمونپیش
1 765/2267 390/4 038/0 036/0 

 گروه
1 981/6031 676/11 001/0 091/0 

 خطا
117 597/516    

اساس نتایج بر .رفت تحصیلی دانش آموزان موثر استدر پیش کاربرد روش تدریس فعال بحث گروهی :فرضیه اصلی دوم

رفت تحصیلی دانش در پیش بحث گروهیه عبارتی کاربرد روش تدریس فعال ب ؛این فرضیه مورد تایید قرار گرفت 2جدول

فت تحصیلی ، پیشرراديهاي یادگیري نظیر رقابتی و انفگروهی، نسبت به دیگر روشروش تدریس بحث. آموزان موثر است



 

  

 

، دهد که شامل جو اعتماد، فرهنگ کار گروهی را در بین فراگیران توسعه می. در واقع این روشآوردباالتري را به وجود می

 .ک به همدیگر و مشارکت یکسان استبا توجه به شمار افراد گروه و تمایل براي کم انتظارات

 خالصه تحليل كوواریانس پيشرفت تحصيلي در گروههای مورد مطالعه -2جدول 

 ضریب اِتا داري سطح معنی Fآزمون  میانگین مربعات درجه آزادي منبع

Intercept 1 318/1109 420/119 000/0 505/0 

 046/0 019/0 665/5 625/52 1 آزمونپیش

 23/0 000/0 925/34 425/324 1 گروه

    289/9 117 خطا
  

 

بر اساس نتایج  .بلیت سیالی دانش آموزان موثر استدر رشد قا ل بحث گروهی: کاربرد روش تدریس فعافرضیه فرعی اول

بلیت سیالی دانش در رشد قا تدریس فعال بحث گروهی ه عبارتی کاربرد روشب ؛این فرضیه مورد تایید قرار گرفت 3جدول 

افکار جدید و  گیرند و به پیدایشید مورد ارزیابی و آزمون قرار می، افکار جدگروهیدر روش تدریس بحث. آموزان موثر است

گیري از این بهره  کند.ها کمک میها و ارزشن ذهن نسبت به نگرشباز شدانجامد و به فراخ اندیشی کاوش مفاهیم نو می

مکن است هاي فراوانی در ارتباط با موضوع جدید که احیانا مدهد تا پاسخ و ایدهآموزان این امکان را میشیوه آموزشی به دانش

 با آن برخورد نداشته اند، از خود بروز دهند.

 خالصه تحليل كوواریانس قابليت سيالي در گروههای مورد مطالعه -3 جدول

 ضریب اِتا داري سطح معنی Fآزمون  میانگین مربعات درجه آزادي منبع

Intercept 1 466/5256 955/81 000/0 41/0 

 01/0 039/0 344/1 179/86 1 آزمونپیش

 13/0 001/0 211/18 018/1168 1 گروه

    139/64 117 خطا

 

بر اساس نتایج  .آموزان موثر استلیت ابتکار دانش در رشد قابیس فعال بحث گروهی : کاربرد روش تدرفرضیه فرعی دوم

لیت ابتکار دانش در رشد قاب ه عبارتی کاربرد روش تدریس فعال بحث گروهیاین فرضیه مورد تایید قرار گرفت ب 4جدول

ما به ، مباحثه و مناظره است و مطالب علمی مستقیدر روش تدریس بحث گروهی محور کار. از آنجایی که آموزان موثر است

-آموزان خود به مطالعه و جمعتا دانش کندگیرد، بلکه معلم منابعی را معرفی مین قرار نمیآموزااختیار دانش وسیله معلم در

شود و همین امر یعنی ن بر روي مسائل مطرح شده داده میآموزان فرصت براي اندیشیدآوري اطالعات بپردازند. به دانش

هاي ابتکاري و در نهایت زمینه براي بروز ایدهشود وا میبراي تسلط بر محت، آموزان، موجب عالقه و انگیزه آنانمحوریت دانش

 شود.نحصر به فرد و نو فراهم میهاي مآموزان و ارائه راه حلدانش

 خالصه تحليل كوواريانس قابليت ابتكار در گروههاي مورد مطالعه -4جدول 

 ضریب اِتا داري سطح معنی Fآزمون  میانگین مربعات درجه آزادي منبع

Intercept 1 702/2431 134/51 000/0 30/0 

 08/0 001/0 592/10 695/503 1 آزمونپیش

 08/0 002/0 080/10 373/479 1 گروه

    555/47 116 خطا

 .در رشد قابلیت انعطاف پذیري دانش آموزان موثر است فرضیه فرعی سوم: کاربرد روش تدریس فعال بحث گروهی

ه عبارتی کاربرد روش تدریس فعال بحث گروهی در رشد قابلیت ب ؛این فرضیه مورد تایید قرار گرفت 5جدول اساس نتایج بر

حساس تعلق ، امکان شناسایی یکدیگر و اآموزانروش تدریس بحث گروهی براي دانش. آموزان موثر استپذیري دانشانعطاف



 

  

 

ند که کني موضوعی بحث میشوند و دربارهگروهی مشغول می ت مشارکتی به کارآنها به صور .کندبه یک جمع را فراهم می

 .شودهاي مختلف براي یک مسئله میو ارائه راه حلهاي متنوع این امر موجب تولید اندیشه

 خالصه تحليل كوواريانس قابليت انعطاف پذيري در گروههاي مورد مطالعه -5 جدول

 ضریب اِتا داري سطح معنی Fآزمون  میانگین مربعات درجه آزادي منبع

Intercept 1 753/1279 781/52 000/0 31/0 

 05/0 013/0 341/6 751/153 1 آزمونپیش

 05/0 012/0 500/6 606/157 1 گروه

    247/24 114 خطا

 

بر اساس نتایج  .آموزان موثر استقابلیت بسط دانشدر رشد : کاربرد روش تدریس فعال بحث گروهی فرضیه فرعی چهارم

شد قابلیت بسط در ره عبارتی کاربرد روش تدریس فعال بحث گروهی این فرضیه رد و مورد تایید قرار نگرفت ب 6جدول 

در مورد آن به بحث و گفتگو  آموزان مفاهیم را به صورت کلی آموخته وبه دلیل اینکه اغلب دانش. آموزان موثر نیستدانش

ورد با موضوعات جدید اعم از علمی، ادبی و آموزان در برخ؛ به عبارتی دانشدهندتوجه نشان میپردازند، کمتر به جزئیات می

 به همین دلیل از توجه به جزئیات و حتی ارائه جزئیات بیشتر ،کنندفهوم و محتواي اصلی آنها توجه می، بیشتر به ماجتماعی

 در مورد مطالب و بحث ها عاجزاند.

 خالصه تحليل كوواريانس قابليت بسط در گروههاي مورد مطالعه -6 جدول

 ضریب اِتا داري سطح معنی Fآزمون  میانگین مربعات درجه آزادي منبع

Intercept 1 381/2474 838/76 000/0 39/0 

 003/0 552/0 356/0 472/11 1 آزمونپیش

 023/0 098/0 781/2 553/89 1 گروه

    203/32 117 خطا

 

 گيریو نتيجه بحث
آموزان بررسی در این پژوهش سعی بر این بود که تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی  بحث گروهیکاربرد روش تدریس  تاثیر که دهدمیشود. یافته هاي پژوهشی نشان 

شنایی بیشتر معلمان با انواع گردد که در خصوص آبنابراین پیشنهاد میبوده است.  دارمعنی آموزان در گروه آزمایش دانش

هاي آموزشی از جمله حمایت مدیران از برنامه گروهی اقدامات بیشتريعال تدریس به ویژه روش تدریس بحثهاي فروش

ها، تدوین و رگیري این روشآنان جهت به کاهاي آموزشی براي معلمان و در نظر گرفتن امتیازهایی براي خالق، تشکیل کارگاه

هاي علمی و توسط اساتید مجرب در قالب کارگاههاي انگیزشی و تشویقی براي معلمان، آموزش نیروي انسانی اجراي سیاست

مدارس در جهت پرورش خالقیت  ریزي براي تغییر نگرش معلمان و مدیرانارتقاي سطح علمی معلمان، برنامه عملی جهت

آموزان مبتکرانه ارائه شده از طرف دانش آموزان در کنار پیشرفت تحصیلی آنان و احترام گذاشتن به نظرات و پیشنهاداتدانش

ها در مدارس فراهم شود؛ فته و زمینه براي کاربرد این روشهاي متنوع و نو، صورت گرو تشویق آنان به تفکر و خلق ایده

ي فعال بیشتر استفاده هاشیوه بحث گروهی، از این نوع روش آموزان باوثرتر دانشتر و مهمچنین با توجه به یادگیري عمیق

شود، دوباره مورد تامل و آموزان تاکید میر بر محوریت معلم و محفوظات دانشهاي موجود تدریس که در آن بیشتشود و شیوه

 بازنگري قرار گیرند. 
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