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 چکیده

آموزان دانشخالقیت  یشگروهی بر افزابحثفعال  یسروش تدر یرتاثمیزان پژوهش حاضر با هدف بررسی 

مناسب  یهادروس و موضوع در این پژوهش جنبه های مختلفی همچونانجام گرفته است. در مدارس 

اند. در این روش مورد مطالعه قرار گرفتهمعلم مهم و نقش  این روش یمراحل اجرا ی،روش بحث گروه برای

 آموزاندانش یتخالق یزانم بر یبحث گروه یسکاربرد روش تدرموثر  یرتاث نتایج این پژوهش نشان دهنده

در بررسی  .یافته است یشافزا یشدر دانش آموزان گروه آزما یتخالق یسروش تدر و با استفاده از این است

دانش  یریانعطاف پذ یتقابل ابتکار و یالی،س یتقابل یزاندر می بحث گروه یسکاربرد روش تدرتاثیر 

حث های پژوهش نشان دهنده تاثیر موثر بافتهیباشد. موثر این روش تدریس می نقشنتایج حاکی از  آموزان

 باشد. دانش آموزان می قابلیت سیالی انعطاف پذیری و ،ابتکارگروهی در افزایش میزان 

 

 دانش آموزبحث گروهی، خالقیت، واژگان كلیدی: 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مقدمه

شده ممکن است نامحسوس  یجاد. مورد ایردگیارزشمند شکل م یو به نوع یدجد چیزاست که به موجب آن  یایدهپد یتخالق

 یک یا یاثر ادب یک، اختراع یک)مانند  یزیکیموضوع ف یک یا یقیموس یبترک یک، یعلم یتئور یک، یدها یکباشد )مانند 

، معمول شد. این کوشش موضوع تحقیقات مهمی قرار گرفتمیالدی که مفهوم آن  1950واژه خالقیت در واقع از سال (. ینقاش

، به این واژه منزلتی خاص بخشید اما در عین حال مفهوم ابتدایی و رایج خالقیت بودشایان توجه که هدف آن تعمیم و تعمیق 

توسعة سریع و گسترده کاربرد آن در همه زمینه ها موجب شد که واژة مهم و قابل طرح در تمامی محافل علمی به حساب آید. 

، اما شودیم یافت یو علوم شناخت ی، مطالعات تجاری، در درجه اول روانشناساز رشته ها یدر تعداد یتبه خالق یعلم عالقه

پردازد و یو اقتصاد م ی، زبانشناسی، جامعه شناسیات، الهفلسفه علم( یژه، فلسفه )به وی، مهندسی، فناوربه آموزش ینهمچن

 یقاز طر یتخالق یتتقو یلپتانسدر این بین باید به موارد زیادی در بهبود خالقیت موثر هستند اما دهد. یروابط را پوشش م

و استفاده از منابع  یمل یمنافع اقتصاد یبرا یتخالق یتتقو ای داشت چرا کهنهادهای آموزشی توجه ویژهپرورش و آموزش و 

های مهم توسعه خالقیت، اهمیت و ضرورت آن در یادگیری مینهجامعه ضروری است. یکی از زدر  یبهبود اثربخش یخالق برا

، معلم و محیط آموزشی در توان منکر نقش والدیندارد، اما نمی وامل ژنتیک و موروثی ارتباطخالقیت با عآموزان است. دانش

 . القیت در یادگیری دانش آموزان شدفراهم آوردن شرایط بالقوه برای بروز خ

عمل  یگذار یرهمواره به شکل تاثارائه و متفاوت  یهایتدر موقع یمتعدد یهاحلراه خود یبا استفاده از مهارتها خالق اشخاص

باشد یمهارت م یک یتقالکه سازه خ مطالعات نشان داده یر،اخ یهاد. در سالنشویسازگار م یابهامات موجود به خوبکند و با یم

 یشترهر چه ب یجهت بهره مند یعیوس ی، عرصهمدارس(. Craft et al, 2001) باشد یو قابل آموزش م یاکتساب ینو بنابرا

در مورد  یوجود دارد اما توافق خالقیتدر مورد  یادیز یفتعارکرده است.  مهیا یشرا پ یبرتر ذهن یروین یناز توان بالقوه ا

در ارتباط  یشترب یتخالق حال ینابا  (.Furnham and Bachtiar, 2008)کدام از آنها وجود ندارد  یچبودن ه یاتیعمل

 یا یدها یک یدتول و یسودمند، ینوآور یعنی (.Batey et al, 2008)شده است  یفو سودمند بودن تعر ینوآور فاهیمبا م

خالقیت و نوآوری از الزامات اساسی زندگی  (.Movahedi, 2019)است شده  شناخته یتخالق یاصل یژگیمحصول به عنوان و

 در تمامی جوامع مرسوم شده است. یم،دار یتبه خالق یازن پیچیده، مدرن و شتابان جوامع انسانی بوده و امروزه گفتن اینکه ما

سنت است که هر آنچه جامعه به آن  یک ینو ا شودیبشر ابراز م یهادر هر جنبه از تالش یمتنوع یهاینهدر زم یتبه خالق یازن

کند که هم اکنون  تربیترا  یآموزاندارد دانش یفهمعنا، مدرسه وظ ین. به ااز طریق مدرسه باید تامین گرددداشته باشد،  یازن

بررسی  بهدر پژهش حاضر (. Soh, 2017) را نشان دهند یت، خالقبازار کارد از ورود به و مهمتر از همه، بع باشند خالق

پرداخته آموزان دانش خالقیتافزایش  به عنوان یک روش فعال بر بحث گروهیاهمیت آموزش بر ارتقا خالقیت وهمچنین تاثیر 

آن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اهمیت و ضرورت ، پیشینه تحقیق، و بیان مساله در این پژوهش پس از مقدمه. شده است

 مورد مطالعه و نتایج ارائه شده است. در ارتقا خالقیت، نقش آموزش و روش بحث گروهی به عنوان یک روش نوین 

 

 بیان مسأله

توانند حتی مقدار کمی از آموزان نمیشوند دانش کنند ولی بعداً متوجه میبعضی اوقات، معلمان مطالب زیادی را تدریس می

ارائه توضیح مفصل در مورد گاهی بعد از نمایند راستی دلیل این امر چیست؟ چرا  آنچه که را که مطرح شده است بازگو

آموزان بجای درك معنایی مطالب، به بخش کوچکی از آن موضوع را بازگو کنند؟ چرا دانشتوانند حتی موضوعی، فراگیران نمی

ه آنها را به تفکر دهند و تا چه اندازن فرصت تفکر و اندیشیدن میآموزا؟ معلمان تا چه اندازه به دانشآورندر میحافظه خود فشا



 

  

 

های خود خالق و نوآور باشند؟ اینها توانند با توجه به آموختهاصلی اینکه چرا دانش آموزان نمی ؟  و سوالتشویق می کنند

                                                                                                                          دهد. ام این پژوهش را نشان میکه ضرورت انجپرسش ها و چالش هایی است 

پایان ، و پس از آموزان اغلب مطالب را حفظ دانش کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و

وزان آم، تا عمق جان دانششود تا یادگیریری روشهای غیرفعال تدریس باعث میکنند. بکارگیفتن امتحانات آنها را فراموش مییا

صورت کاربردی  توانند آن را بهنمی کنند بلکه در طول زندگیهای خود را به سادگی فراموش میرسوخ نکند و نه تنها آموخته

آموزان در فرایند تدریس نقش فعالی دارند و به همراه معلم به یس فعال روشی است که در آن دانشروش تدر به کار ببرند.

های نوین آموزشی استفاده از پردازند و به صورت قابل توجهی با موضوع تدریس و بحث کالسی ارتباط دارند. در نظامفعالیت می

های ری را به فراگیر داده و آنان براساس نیاز یا عالقه، موضوعها جای روش های سنتی را گرفته و مسئولیت یادگیاین روش

آموز محوری تغییر و نقش و جایگاه معلم از کنند. در این شرایط، محور یادگیری از معلم محوری به دانشیادگیری را انتخاب می

 .(۱۳۹۷ یمانی و همکاران،سلشود )آموزنده دانش به هدایت کننده و راهنما تبدیل می

باشد. آموزان میهای فعال تدریس، دانش آموزان بیشتر فعالیت دارند و قسمت عظیم کار آموزش و تدریس به عهده دانشروشدر 

شود که از وسعت برنامه آموزان و معلم با یکدیگر وجود دارد. در این روش پیشنهاد میدر واقع یک تعامل دو طرفه بین دانش

آموزان را بر سر شوق و یت باشد. بنابراین استفاده از روش فعال در ارائه درس نه تنها دانشکاسته شود و کیفیت برنامه مورد اهم

ای کوچک کند، بلکه معلم را در تبدیل محیط کالس به جامعهرا در آنان تقویت می خالقیتذوق آورده و انگیزه های یادگیری و 

با مطالب یادگرفتنی درگیر سازد و راه و روش دانستن را به آنها بیاموزد ، معلم باید فراگیران را بنابراینسازد. و دل پذیر قادر می

                                                                                               .ال اطالعات و معلومات اکتفا کندنه اینکه صرفاً به انتق

 

 پیشینه تحقیق

بس  ،ویژه از نظر دسترسی به توسعه و رفاهه زندگی اجتماعی انسان و تعیین سرنوشت جوامع ب خالقیت و تفکر خالق در عرصه

ر فکری مرتبط چیز پیشرفت جوامع و سعادت انسان با این عنص این است که بیش از هر مهم و ارزشمند است چرا که فرض بر

ویژه ه در طول تاریخ و در تمامی جوامع ب ،و نتایج آن های مختلف خالقیت از جمله خالقیت فردی و سازمانیاست. بنابراین جنبه

و مقاالت زیادی در این زمینه  های فراوان تحقیقاتی، کتبین اساس پروژها کشورهای توسعه یافته مورد تحقیق و توجه بوده و بر

 ی و مطالعه قرار گرفته است. انجام شده اند مورد بررسمورد هایی که اخیرا در این چند نمونه از پژوهش اند.چاپ و منتشر شده

آموزان مدارس ابتدایی شهرستان های یادگیری خالقیت محور در دانشای تحت عنوان ارزیابی مدل فعالیتداودی و مقیمی مقاله

مشغول به تحصیل  89-90آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ساوه که در سال تحصیلی ساوه که جامعه آماری آن تمامی دانش

تایج ن انتخاب شده وآموزان پسر مقطع ابتدایی نفر از دانش 46ای ای تک مرحلهگیری خوشهارائه و براساس روش نمونهبوده اند، 

های مهارت  ،های یادگیری بر مهارت های شناختیآموزش مهارت تاثیر معنی دار دهندهها نشان حاصل از تجزیه و تحلیل داده

دگیری و خالقیت وجود داشته است اهای ی در نهایت تاثیر معنی داری بین مهارت ه و، داشتعاطفی و مهارت های فراشناختی

 یستدر یهاروش یرتاث یبه بررس یعلم یکردبا رو و همکاران در پژوهشی دیگر محمدپور کرمانی(. 1392داودی و مقیمی، )

فعال،  یستدر یهاروش یس،چون تدر یمیاز آغاز موضوع به مفاه اند. در این پژوهش قبلدانش آموزان پرداخته یتفعال بر خالق

ی و تاثیر بارش مغزیل از قب ییهاروش گیریبه کار شده و به بررسیدانش آموز خالق اشاره  یهایژگیو و یتخالق ی،بارش مغز

در  یتخالق شدو ر یجادفعال در ا یستدر یهاکه روشدهد آنها نشان میپژوهش  یجهنت پرداخته شده است.  یتخالق آن بر

محمدپور )  است یتیآن پژوهش روا یقو روش تحق یفیاز نوع ک ی،کاربرد یقتحق یکپژوهش  یناست. ا یرگذارنش آموزان تاثدا

 (. 1394و همکاران،  کرمانی

دهد که پژوهش جامعی در زمینه تاثیر بحث گروهی برخالقیت دانش آموزان انجام نگرفته نشان می های اخیربررسی پژوهش

 یسروش تدر مقاله یندر ااست و این مهم نیاز به توجه بیشتر پژوهشگران دارد و لذا ضرورت انجام این پژوهش مشهود است. 

 ارائه شده است. یقتحق هاییافته یتنها درو ارائه شده  یتاز راهکار موثر در ارتقا خالق یکیبه عنوان  یگروهبحث 



 

  

 

  

 روش تدریس بحث گروهي

کنندگان در بحث و گویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد عالقه مشترك شرکت  گفت بحث گروهی، روش

گیرند. آنها در عهده میکنند و مسئولیت یادگیری را به ، شرکت میهای آموزشی، شاگردان فعاالنه در فعالیتاست. در این روش

روش بحث گروهی  کنند.، مفاهیم و اصول علمی دفاع میهای خود با ذکر دالیل متّکی بر حقایق، از اندیشه و نگرشضمن مباحثه

نفر داشته باشند و در صورت باال بودن جمعیت کالس باید آنها را به  20تا  6هایی قابل اجراست که جمعیتی بین برای کالس

ی که بحث به بیراهه کشیده کوچکتر تقسیم نمود. این روش به معلمی تیز هوش نیاز دارد که در صورت لزوم مواقع گروه های

   (.1390، توانایی کنترل و هدایت آن را داشته باشد )شعبانی ،می شود

پاسخ پرسش ها و گفت و از بهترین شیوه های یافتن ر را امکان پذیر ساخته بحث گروهی یک روش تعاملی است که تبادل افکا

افکار جدید و کاوش مفاهیم  گیرند و به پیدایشید مورد ارزیابی و آزمون قرار میوگو با یکدیگر است. در بحث گروهی افکار جد

کند. شرکت کنندگان باید تفاوت میان واقعیت و عقیده را مک میها کها و ارزشنسبت به نگرشانجامد و به فراخ اندیشی نو می

جاد همبستگی و اعتماد می بحث گروهی به ای شنوند، تمرین کنند.را دادن و تحلیل کردن آنچه را میمهارت گوش ف تشخیص و

هر نوع کار گروهی به ، باید مورد ارج گذاری قرار گیرد. انجامد و در این بین تفاوت نظر، تفاوت نژاد، تفاوت جنسیت و مشارکت

، می انجامد. بحث گروهی به مطلع شدن افراد و سهیم کردن آنان در اطالعات و فردیپرورش مهارتهای برقراری ارتباط میان 

 (. 1386، )شعبانیکند افق جمعی درباره یک موضوع کمک میتامل درباره افکار دیگران قبل از دستیابی به تو

 شرایط اساسي جهت اجرای موثر بحث گروهي

  دون بازجویی و ، نظرات فراگیران به اعضا در بحث شودرکت فعاالنه هم، شگروه حاکم باشد که مشوقجوی در

 .اد زیر سوال نرفته و تحقیر نشوند، شخصیت افرایرادگیری و قضاوت، مورد توجه قرار گیرد

  فرصت جواب گویی داده ، و به افرادی که پاسخ آنها از طرف گروه رد شده استشودسواالت به همه گروه ارائه ،

 شود.

 ناسبی در مورد موضوع داشته باشند، باید اطالعات مر بحث گروهیراگیران شرکت کننده دف. 

 (1382 خوبی ایفا نماید )محمدی و حسینی،های خود را به آموزشگر نقش. 

گرمی او دارد. معلّمی که از این روش  اجرای مطلوب روش بحث گروهی، تا اندازه زیادی بستگی به شخصیت معلّم و درجه خون

نیازمند  ،بردبار بوده و از توانایی نظم بخشیدن و سازماندهی برخوردار باشد. همچنین روش بحث گروهیگیرد، باید بهره می

معلّمی تیز هوش است که برای پیگیری انحرافات بحث، بدون از دست دادن خطوط کلّی مباحثه، به نکات اصلی بحث توجه 

کننده این  ومی کالس به کار گیرد؛ زیرا در این روش هر شرکتاو نیاز دارد بخشی از قدرت خود را برای کنترل عم داشته باشد.

 ،های خود بکشاند. معلّمی که فاقد چنین صفاتی باشد، برای اجرای روش بحث گروهیرا دارد که بحث را به سمت نگرش امکان

 (.1390، )شعبانی به هیچ وجه مناسب نخواهد بود

 

 دروس و موضوع های متناسب با روش بحث گروهي

، اصول و راه حلها هستند و این در صورتی از استفاده از کتاب یا معلم، خود موظف به یافتن نتایج، شاگردان بیش این روشدر 

هایی چون ریاضیات، علوم طبیعی، مهندسی و ... برای ع عالقه مند باشند. دروس و موضوعامکان پذیر است که شاگردان به موضو

روانشناسی و جامعه وم اجتماعی، تاریخ، اقتصاد، فلسفه، علوم سیاسی، عل ض علومی چونرایی ندارند و در عوکابحث گروهی، 

 (. 1386شناسی با این روش قابلیت تدریس دارند )شعبانی ، 

 مراحل اجرای روش بحث گروهي



 

  

 

 :ی زیر استها ، طراحی و اجرا است. آمادگی و طراحی شامل گاموش بحث گروهی همانند سایر روش ها، دارای مراحل آمادگیر

لی الزم را برای بحث داشته کند که شرکت کنندگان درباره آن دانش قبالف( انتخاب موضوع : مدرس، موضوعی را انتخاب می

گروهی باید شود. موضوعات و عناوین روش بحثباشند، به همین دلیل اغلب جلسات بحث، بعد از جلسات سخنرانی، گذاشته می

 و جمالت روشن و صریح بیان شوند.، ارتباط داشته و در قالب کلمات با هدف

شود.  الزم است سطح اطالعات شاگردان درباره موضوع یکسانب( فراهم کردن زمینه های مشترك: قبل از شروع بحث گروهی، 

ا در جریان خود ر ، هدف و ضوابط بحث گروهی را شرح دهد و باید نقشمعلم موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه

 .بحث، تا حد یک شنونده کاهش دهد

 وظایف معلم در روش بحث گروهي، عبارت است از:

تدارکات الزم از قبیل محل تشکیل  ،معلّم که وظیفه رهبری گروه را بر عهده دارد، باید پیش از شروع جلسه فراهم کردن امکانات:

 ،پیرامون موضوع بحث ؛ه و آرایش هندسی نشستن افراد را تعیین کندبحث گروهی، مواد و تجهیزات الزم و مانند آن را تهی

. سؤاالتی را که برای شروع و ادامه بحث الزم است، تهیه و تنظیم کند و مطالعه و نکات اصلی مطالعات خود را یاد داشت کند

از همه و نهایتا  را شناسایی کند. منابع مورد نیاز در زمینه بحثکرده و های اعضای گروه را معین  وظایف و مسئولیتهمچنین 

در جلسه بحث گروهی حاضر  ،کننده در بحث بخواهد پیرامون موضوع مورد بحث مطالعه کنند و با آمادگی قبلیاعضای شرکت

 .شوند

معلم موظّف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمّه، هدف و ضوابط بحث گروهی را شرح دهد و وظایف اعضا : شرکت در بحث

را تا حد یک شنونده و شاید  مجددا گوشزد کند. معلّم باید در صحبت کردن حداقل مشارکت را داشته باشد. او باید نقش خودرا 

کاهش دهد. کار معلّم باید  ،، کار افراد را تحت نظارت داردکه تنها با صدا کردن نام افراد، یا اشاره کردن، یا تکان دادن سر ،ناظر

 تحلیل و ارزیابی بحث باشد نه مشارکت در بحث.تجزیه و ، گیریتر پیبیش

مراقب باشد که بحث از  ، معلم باید نقش شاگردان را به دقت به آنان بیاموزد ؛ وکنترل و هدایت بحث: در جریان بحث گروهی

استفاده از  نظمی در بحث مشاهده کرد، باید بالفاصله مداخله نماید و سعی کند با و بی موضوع خارج نشود و چنانچه انحراف

های طول بحث، با دقت گیریرکت دادن شاگردان در تصمیم کمترین کلمات، بحث را به مسیر اصلی خود بر گرداند. او باید با ش

نظر نماید. او باید نتایج  کنند، دعوت به اظهارهای آنان گوش دهد و از شاگردانی که نظرهای خود را بیان نمی به تمام دیدگاه

  .  نظر در بحث، آن را ادامه دهدبندی کند و در صورت وجود اختالف  را خالصه و دستهحاصل از بحث 

، شخص مهمان و ناظر یا ارزیاب در نوع رتیب قرارگرفتن و نشستن فراگیران، رهبر گروه: تیین نحوه آرایش شبکه های ارتباطیتع

یرد. در شبکه های ارتباطی گمرکز و غیرمتمرکز صورت میصورت مت، معموال به دو ش شبکه های ارتباطیارتباط موثر است. آرای

، همه افراد فرصت و امکان مساوی ارتباطی دارند. متمرکز، یک فرد محور و مرکز ارتباط است، اما در شبکه ارتباطی غیرمتمرکز

ه ای و شبکه ارتباطی چند کانالی که : شبکه ارتباطی دایرهای زیر استی غیرمتمرکز به صورتنحوه آرایش شبکه های ارتباط

ه از شکل غیرمتمرکز ، استفادسائلی که توافق عمومی وجود ندارد. در مرین نوع ارتباط در بحث گروهی استقوی ترین و موثرت

 بهتری خواهند گرفت )شعبانی شود گروها با انگیزه بیشتری در بحث شرکت کنند و احتماال نتیجهمناسب تر است، زیرا سبب می

 ،1386.) 

 :محاسن و معایب بحث گروهي

  سهیم شدن در عقاید و تجربیات و دانش یکدیگر 

 تقویت حس همکاری و احساس دوستی و ارزیابی افراد از خود 

 تقویت اعتماد به نفس و پرورش روحیه انتقادی 

 تقویت قدرت مدیریت و رهبری فراگیران 

 تقویت قوه استدالل و اندیشه و نظم بخشی به افکار 

 اهش هراس افراد کم رو و خجالتیک 



 

  

 

 فراگیران برنامه  اجاتاساس احتییران بنگرد و بتواند آموزش را برایجاد امکان برای مدرس که با دید عمیق تری به فراگ

 .ریزی نماید

 سب اطالعات ، و ارایه راه کارهای جمعی برای آن و آشنایی با روش کسی جمعی موضوع خاص از تمام ابعادامکان برر

 (.1385)حجازی ،  ه مستقیم میزان یادگیری فراگیرانحل مسئله و مالحظو 

 محدودیت های روش بحث گروهي:  

 .برای کالس های پرجمعیت، اجرای آن دشوار است 

 یا با معلومات کم نسبت به موضوع، چندان مناسب نیست. برای فراگیران خرد سال و 

 استفاده کرد نمی توان از این روش، برای تمامی موضوعات آموزشی. 

 زشی را اشغال می کند.وقت زیادی از زمان آمو 

 (.1385یری کمتری دارند )حجازی ، کنند یادگراگیرانی که کمتر در بحث شرکت میف 

 

 یافته ها

-: کاربرد روش تدریس بحث1استفاده شده است. فرضیه اصلی  Ancova1در این پژوهش جهت سنجش فرضیه ها، از آزمون 

 گروهی در میزان خالقیت دانش آموزان موثر است.   
های مختلفیانگین و انحراف معیار خالقیت مربوط به گروهم -1جدول   

 تعداد انحراف معیار میانگین  گروه

 60 67/17 67/120 آزمونپیش آزمایش

 60 93/17 93/134 آزمونپس

 60 21/22 98/121 آزمونپیش کنترل

 60 22/27 03/121 آزمونپس

ی تحلیلی نتایج نشان داده شده است و قبل از بررس 1در جدول  مختلف یهامربوط به گروه یتخالق یارو انحراف مع یانگینم

اریانس، اطمینان های رگرسیون، به عنوان پیش فرضهای الزم برای استفاده از تحلیل کوورابطه با فرضیه پژوهش از همگنی شیب

 ارائه شده است: 2آمده در جدول حاصل شد که نتایج بدست 
 

تایج گزارش آزمون فرض همگني واریانس ها   ن -2جدول            

 داریسطح معنی Df1 (df2درجه آزادی ) Fآزمون 

17/3 118 1 078/0 

 P > 05/0ی در سطح معنی دار F=  17/3ها با مقدار نشان داده شده است، مفروضه همگنی واریانس 2همانطور که در جدول 

 اریانس استفاده شد:دار شده است. لذا با توجه به یافته های فوق برای بررسی فرضیه مورد نظر از تحلیل کووبرای خالقیت معنی
 

 

الصه تحلیل كوواریانس خالقیت در گروههای مورد مطالعه  خ -3جدول      

 ضریب اِتا داری سطح معنی Fآزمون  میانگین مربعات درجه آزادی منبع

                                                        

چند  ینب یاگروه  یکدر  یانسها )مثل وارها و توابع وابسته به آندر گروه یانگینم یاست که به بررس یآمار یهااز مدل یامجموعه یانسوار یلتحل 1

 .پردازدیگروه( م



 

  

 

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    

 : کاربرد روش تدریس بحث گروهی در رشد قابلیت سیالی دانش آموزان موثر است. 1فرضیه فرعی 
      

های مختلفیالي مربوط به گروهس یتقابلمیانگین و انحراف معیار  -4جدول   

 تعداد انحراف معیار میانگین  گروه

 60 778/6 72/44 آزمونپیش آزمایش

 60 721/6 32/50 آزمونپس

 60 652/7 92/44 آزمونپیش کنترل

 60 137/9 10/44 آزمونپس

 

واریانس هانتایج گزارش آزمون فرض همگني  -5جدول          

 داریسطح معنی Df1 (df2درجه آزادی) Fآزمون 

214/2 118 1 139/0 

برای  P > 05/0در سطح معنی داری  F= 214/2ها با مقدار نشان می دهد مفروضه همگنی واریانس 5همانطور که جدول 

 فرضیه مورد نظر از تحلیل کوواریانس استفاده شد:های فوق برای بررسی دار شده است. لذا با توجه به یافتهیالی معنیس یتقابل
 

خالصه تحلیل كوواریانس قابلیت سیالي در گروههای مورد مطالعه           -6جدول   

 ضریب اِتا داری سطح معنی Fآزمون  میانگین مربعات درجه آزادی منبع

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

 آزمونپیش
1 179/86 344/1 039/0 01/0 

 گروه
1 018/1168 211/18 001/0 13/0 

 خطا
117 139/64    

 
 

 

خالصه تحلیل كوواریانس قابلیت ابتکار در گروههای مورد مطالعه -7جدول   

 ضریب اِتا داری سطح معنی Fآزمون  میانگین مربعات درجه آزادی منبع

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

 آزمونپیش
1 695/503 592/10 001/0 08/0 

 گروه
1 373/479 080/10 002/0 08/0 

 خطا
116 555/47    

 

آزمون دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیر خالقیت پس –آزمون های پیشدهد تفاوت نمرههمانطور که جداول فوق نشان می

=  67/11و  P< 05/0آزمایش در متغیر خالقیت با  مقدار های گروه دار و میانگین نمرهمعنی F=  39/4و  P< 05/0با مقدار 



 

  

 

F باشد. بنابراین نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر کاربرد روش تدریس بحث گروهی در میزان خالقیت بیشتر از گروه کنترل می

 ایش افزایش دهد. گروهی توانسته است خالقیت را در دانش آموزان گروه آزمآموزان است. به عبارتی روش تدریس بحثدانش

=  344/1و   P< 05/0آزمون دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیر قابلیت سیالی با مقدار پس –آزمون های پیشتفاوت نمره

F  05/0   های گروه آزمایش در متغیر قابلیت سیالی با مقداردار و میانگین نمرهمعنی >P   211/18و  =F  بیشتر از گروه

های گروه  آزمایش در متغیر دار و میانگین نمرهمعنی F=  59/10و  P< 05/0کنترل بوده و برای متغیر قابلیت ابتکار با مقدار 

ها برای متغیر قابلیت باشد. همچنین تفاوت آزمونبیشتر از گروه کنترل می F=  08/10و    P< 05/0قابلیت ابتکار با مقدار 

های گروه آزمایش در متغیر قابلیت انعطاف پذیری با معنی دار و میانگین نمره F=  341/6و  P< 05/0پذیری با مقدار انعطاف 

بیشتر از گروه کنترل می باشد. بنابراین نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر کاربرد روش تدریس  F=  500/6و  P< 05/0مقدار 

آزمون های پیشر و قابلیت انعطاف پذیری دانش آموزان است. در حالی که تفاوت نمرهبحث گروهی در میزان قابلیت سیالی، ابتکا

دار نبوده و میانگین نمره معنی F=  356/0و  P < 05/0آزمون دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیر قابلیت بسط با مقدارپس –

باشد. به عبارتی روش بیشتر از گروه کنترل نمی F=  781/2و  P <05/0های گروه آزمایش در متغیر قابلیت بسط با مقدار 

 آموزان گروه آزمایش افزایش دهد.تدریس بحث گروهی نتوانسته است قابلیت بسط را در دانش

 

 گیریبحث و نتیجه

خالقیت یک توانایی همگانی است که هم ناشی از عوامل مختلف فردی و شخصیتی است و هم عوامل اجتماعی آن مطرح است. 

، اما ظهور و رشد آن مستلزم پرورش در انسان به ودیعه نهاده شده استتوانایی تفکر خالق به طور بالقوه و به نحو فطری  هر چند

، بلکه دانش آموزان رشد یابدشود که خالقیت دانش مناسب در مدارس نه تنها باعث می آن است. به طور کلی روش تدریس

با  .کند، خالقیت و نوآوری میشماری روبه رو خواهند شد، آمادة حل مسئلهمشکالت بیای فردا که با مسائل و آموزان را با دنی

های تدریس فعال را تایید کردند هنوز شاهد عدم به کارگیری این روش ها، تاکید بر اینکه تحقیقات زیادی اثربخش بودن روش

مان به انواع روشهای تدریس فعال تالش کند تا محفوظات دانش آموزان و... هستیم. پس الزم است جامعه در آگاه کردن معل

های مناسب در کالس خود استفاده کنند، کنجکاوری دانش آموزان را برانگیزند و شرایط مناسب تری را برای معلمان از روش

ط و حساس افتد لذا خواسته محیخالقیت آنان ایجاد کنند. به عبارتی تا پاسخگویی بیرونی نباشد پاسخگویی درونی اتفاق نمی

های آموزان در ضمن پیشرفت تحصیلی آنها، می تواند اهمیت این موضوع در کاربرد روشها به رشد خالقیت دانشکردن خانواده

تدریس فعال را به مدیران و معلمان روشن سازد. بر پایة دست آوردهای علمی، معلم، مربی، مدرس، استاد دانشگاه و هر کسی از 

های تسهیل کردن یادگیری را دانسته و به کار گیرد. ه بتواند خالقیت فرد یا افرادی را باال ببرد باید روشاهالی تدریس برای آن ک

آنچه در این میان حایز اهمیت است آن است که معلمان و مدرسان در تصمیم گیری برای استفاده از روش های تدریس باید 

ر نظر آورند. چنین اقداماتی، در کنار مالحظات دیگر، نظیر: در نظرگرفتن انتظارات خود و نظام آموزش از یادگیرندگان را نیز د

شود روش تدریس مناسبی برای تسهیل یادگیری امکانات، فضا، زمان، تعداد یادگیرندگان، حجم و کیفیت محتوای درسی سبب می

نش آموزان خواهد داشت. آنچه که در ضمن دانش آموزان برگزیده شود و این امر تأثیر زیادی در باال رفتن استعداد و خالقیت دا

شد روشن ساختن اهمیت کاربرد روش تدریس فعال بحث گروهی در احساس این پژوهش هدف اصلی پژوهشگر محسوب می

خودباوری، اعتماد به نفس، و ابراز وجود دانش آموزان نسبت به این امر که ارزش نظرات درست و غلط دانش آموزان یکسان تلقی 

تواند موجب خالقیت دانش آموزان گردد. چرا که وقتی می خواهیم معلمین ون هر دو نشانه تفکر است لذا این امر میمی شود چ

خالق، مدیران خالق، سازمان خالق و در نهایت جامعة خالقی داشته باشیم الزمه اش این است که دانش آموزان خالقی را پرورش 
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