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چکیده
امروزه فعالیت در مدرسه و گرفتن دانستنیها ،مهارتها و نگرش بخش عظیمی از زندگی انسان شده است و دیگر نمیتوان با طرز تلقی
گذشته تدریس را به معنای انتقال معلومات از ذهن معلم به ذهن شاگرد دانست زیرا این امر باعث میشود که ذهن شاگرد انباشته از
مطالب شود که با نیاز و فکرشان متناسب نیست و آنها آنچه را که آموختهاند طوطیوار تکرار کنند و بهتدریج از یادگیری احساس کس الت
کنند و چنین یادگیری نهتنها در سازندگی آنها نقش مؤثری ایفا نمیکند بلکه زمینه رکورد علمی و دلزدگی از فعالیتهای علمی را
فراهم میکند .تحول ،به بستر و فضایی اثربخش نیاز دارد که بتواند در دانش ،روش ،منش و نگرش افراد تغییر ایجاد کند بنابراین پژوهش
حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس اکتشافی هدایتشده بر خالقیت دانش آموزان دختر پایه هشتم در درس علوم تجربی انجام شد.
روش شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه هشتم
دوره اول متوسطه شهرستان خمین به تعداد 272نفر بود از میان مجموعه مدارس اول متوسطه شهرستان خمین ،یک مدرسه انتخاب شد
و سپس از میان مجموعه کالسهای هشتم آن مدرسه بهطور تصادفی یک کالس بهعنوان گروه گواه (  22نفر) و کالس دیگر بهعنوان گروه
آزمایش (  22نفر) انتخاب گردید .در این مطالعه ،جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه خالقیت عابدی که دارای خرده مقیاس های
( سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطاف پذیری) بود ،استفاده شد به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده
گردید.یافتههای پژوهش نشان داد روش تدریس اکتشافی هدایتشده به طور کلی منجر به افزایش خالقیت دانش آموزان شده است.

واژههای کلیدی :روش تدریس اکتشافی هدایت شده ،خالقیت ،دانش آموزان ،علوم تجربی
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مقدمه
امروزه با تحوالت صنعت و تکنولوژی ،نوآوری اجتماعی و تغییر کتابهای درسی ،توجه متخصصان تعلیم و تربیت و پژوهشگران
به مهارتها ی تفکر و آموزش آن به فراگیران ،در حال افزایش است .هدف از آموزش مهارتهای تفکر در جهت شکلگیری
تفکر آزادانه ،خالقانه ،نقادانه و علمی به مسائل و تصمیمگیری مناسب و حل مسائل پیچیده است (آندیلیو و مورفی  ،2212 ،1به
نقل از رسولی و همکاران.) 1131 ،
در حال حاضر طراحان برنامههای آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون حاصل از گسترش مداوم دانش بشری ،مرتباً
بر حجم برنامهی درسی میافزایند که این شیوه طراحی برنامه درسی فراگیران را بهصورت افرادی منفعل ،مصرفکننده و
تحویلگیرنده انبوه اطالعات روزافزون و اغلب فراموششدنی درمیآورد ،دراینبین روش تدریس معلم محوری نیز که اغلب در
مدارس ما بهکاربرده میشود بر این مشکل میافزا ید چراکه در این روش تدریس تقریباً محتوای تمام دروس از طریق معلم به
دانش آموزان انتقال مییابد و شیوههایی نظیر درگیر کردن دانشآموز با مسائل مورد تدریس که الزمه رشد مهارتهای ذهنی
در آنها هست مورد بیمهری قرارگرفته است (درویش زاده.) 1131 ،
ارائه دانش نیز به عنوان یک فرآورده نمیتواند نیازهای یادگیری دانش آموزان را در آینده فراهم آورد چراکه دانش باید به عنوان
یک فرآیند در اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا بتوانند در فعلوانفعاالت یادگیری شرکت کنند و در ساختن مفاهیم و ایجاد
خالقیت نقش داشته باشند ،برای نیل به این هدف باید روشهای تدریس را بهگونهای تغییر داد که عالوه بر مفاهیم پایه راهی
را به دانش آموزان نشان دهد که بتواند به دنبال واقعیتها و دانشهای موردنیاز خود برود تا آنچه را که میآموزد پایدار و
عمیق باشد .توجه به الگوی تدریس نقش سازندهای در ایجاد فرصت برای تعمیق یادگیری دانش آموزان دارد .ازآنجا ییکه
روش تدریس غالب همانطور که گفته شد روش تدریس مستقیم هست باید گامی مؤثر برای تغییر این روش به سمت
شیوههای فعال یاددهی و یادگیری برداشت تجربیات کشورهایی که در این قدمهایی برداشتهاند نشان میدهد که بهترین
نقطهی آغاز برای ایجاد تحول در کیفیت آموزش عمومی کشور ،متحول کردن درس علوم تجربی و روش تدریس آن است
( عبدی.) 1131 ،
علوم تجربی یکی از دروس اساسی برای دانش آموزان است که مبتنی بر آزمایش و مشاهده است به طوری که دانش آموزان
قادر به یافتن و کشف راهحلی برای جواب باشند ،لذا این درس میتواند یکی از دروس مهم در پرورش خالقیت بهحساب آید.
تدریس علوم بهصورت سخنرانی و انتقال معلومات با تکیهبر محفوظات نهتنها یادگیری عمیقی در پی نخواهد داشت بلکه باعث
بیتوجهی به امر مهم پرورش خالقیت نیز میشود .تا آنجایی که گروهی از صاحبنظران و کارشناسان یونسکو معتقدند که
هرکجا علوم تجربی به شیوه سخنرانی و انتقال معلومات و محفوظات تدریس شود علوم تجربی نابود خواهد شد و به دنبال آن
خالقیت دانش آموزان از بین میرود (قلی پور.) 1131 ،
در این باره استیون  ) 2222 ( 2بیان داشته است که در کنار تدریس محتوای علوم ،بایستی دانش آموزان را در فرآیندهای علمی
درگیر نمود ،اما متأسفانه در عمل چنین اتفاقی نمیافتد و تحقیقات نشان دادهاند که در این زمینه معلمان تا حدودی ضعیف
عمل میکنند .بسیاری از فراگیران در فهم قسمتهایی از برنامه درسی به کمک نیاز دارند که باید محتوای دانش عمالً به آنها
نشان داده شود (به نقل از احمدی و عبدالملکی.) 1131 ،
فراگیران برای ورود به عصر دانایی و روبهرو شدن با تحوالت شگفتانگیز قرن بیست و یکم باید بهطور فزایندهای مهارتهای
تفکّر انتقادی و خلّاق را برای تصمیمگیریای مناسب و حل مسائل جامعه فراگیرند ( یوسفی و اویسی.) 1132،
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به خالقیت در دو دهه اخیر به ویژه بعد از کارهای گیلفورد ،توجه زیادی شده است؛ اما پژوهشگران در تعریف خالقیت نیز به
توافق کاملی نرسیدهاند ،ورنون  ) 1333 ( 1معتقد است « :خالقیت توانایی فرد برای تولید ایدهها ،نظریهها ،بینشها یا اشیاء
جدید و بدیع و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینهها است که توسط متخصصان ،اصیل و ازنظر علمی ،زیباشناسی،
تکنولوژی ،اجتماعی باارزش تلقی گردد» (حسینی .) 1133 ،در تفکر خالقانه ،فرایندهای استثنایی تفکر بروز می یابد .جهش
های ناگهانی ادراک خودانگیخته در تفکر خالق نقش بسیار مهمی دارد .آثار خالق با آنچه در گذشته انجام شده است ،آغاز می
شود و از راه منطقی و قابل فهم فراتر از گذشته پیش می رود .خالقیت ،به طورکامل خودانگیخته و نبوغ واقعی فرد است (
اندروز  .) 1332،1برولین  2و هامر  ) 1333 ( 2خالقیت را رشد ظرفیت انسانی برای عقاید جدید و محصوالت نو می دانند.
گیلفورد  ) 1337 ( 7در نظریه خود ،چهارعنصر را برای خالقیت برشمرده است که ماهیتی آموزشی دارند :سیالی ،انعطافپذ یری،
ابتکار و بسط .عنصر سیالی به کمیت یا تعداد ایدهها ،انعطافپذیری به تنوع و گوناگونی ایدهها ،ابتکار به منحصربهفرد بودن یا
غیرمعمولی بودن ایدهها و بسط به جزئیات ایدهها مربوط میشود .مرور پژوهشهای خالقیت نیز بیانگر آن است که خالقیت در
ترکیب عناصر اصلی خود (سیالی ،انعطافپذیری و ابتکارو بسط) تحت تأثیر آموزش افزایشیافته است .تورنس  ) 1333 (3معتقد
است فرا یندهای خالقیت ،نه غیرعقالنی بلکه فوق عقالنی هستند که فعالیتهای فکری ،ارادی و عاطفی را گرد هم میآورند و
به تحرک می دارند .تفکر خالق نمایش باالترین درجه سالمت عاطفی بوده و عبارت از ابراز وجود افراد سالم در جریان
بهینه سازی و تکامل نفس خویش است .این جریان در حقیقت فرایندی است که یک مقابله واقعب ینانه با مسئله و درگیری و
جذب شدید آگاهی با هوشیاری و مرتبط ساختن مسائل با یکدیگر به نحوی تکامل یافته را شامل میشود  .هم چنین
تورنس(  ) 1333در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که شیوه های تدریس معلم امکان دارد به افزایش تفکر خالق دانش
آموزان منجر شود.
از اهداف عمده آموزشوپرورش  ،افزایش توانایی حل مسئله ،خالقیت و ابتکار دانش آموزان است با این تواناییها دانش آموزان
میتوانند با شرایط گوناگون زندگی و موقعیتهای جدید سازگار شوند رشد این تواناییها از طریق روشهای تدریس فعال
میسر است (آرمند .) 1171 ،به این تر تیب برای ظهور خالقیت ،ضروری است معلمان ما از روش های نوین تدریس نوین که
خود یکی از راه های پرورش خالقیت است ،استفاده کنند.
برونر  3برای تدریس ،رویکرد اکتشاف محوری را پیشنهاد داده است .درواقع برونر تالش میکند برای پاسخ دادن به این سؤال
که چگونه افراد اطالعا ت را از محیط به دست میآورند ،چگونه آن را سازمان میدهند و سرانجام چگونه آن را به کار میگیرند؟
با تأکید ویژهبر شیوه تفکر آدمی .ازنظر برونر روش اکتشافی آن نوع روشی است که در آن موضوع درسی به شکل نهاییاش به
دانشآموز ارائه نمیشود بلکه مستلزم سازماندهی مطالب توسط یادگیرنده است .این سازماندهی هنگامی صورت میپذیرد که
فرد بتواند ارتباط میان اجزاء اطالعات را درک و کشف کند .فرآیند درک تفاوتها و شباهتها را دستیابی به ساخت شناختی
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میگویند که به نظر برونر دستیابی به این ساخت شناختی را از طریق اکتشاف بر عهده خود یادگیرنده واگذار میکند (فتحی
واجارگاه.) 1131 ،
یکی از شیوههای خالق تدریس ،روش تدریس اکتشافی است .در این روش معلم ،بهجای ارائه معلومات به دانش آموزان ،با
جلب مشارکت آنها و تشویق به تالش فکری ،آنها را در حل مسئله تشویق میکند  .در این نوع روش ،هدف اصلی آموزش
نحوه اندیشیدن به دانش آموزان است .معلمان در این روش ،حس کنجکاوی دانش آموزان را برمیانگیزانند و تجربه یادگیری را
برای آنها خوشایند میسازند  .در آموزش اکتشافی معلم به عنوان منبع اطالعات عمل نمیکند ،بلکه شرایط شناخت نیازها و
انتخاب آنها را فراهم میکند  .در این آموزش هر دانشآموز یا جستوجو و پی گیری شخصی ارزشهای خود را بهطور خالق
میسازد (کدیور.) 1137 ،
برای دستیابی به خالقیت از طریق فعالیتهای اکتشافی ،معلمان باید از دانش آموزان بخواهند تا یک پروژه آزاد و مستقل ارائه
دهند ،یا دانش آموزان را در فعالیتهای تفکر واگرا مربوط به مهارتهای فرایندی علم درگیر سازند تا دانش آموزان تشویق
شوند ایدههای جدید و چندگانهای همچون ،تولید پژوهشهای علمی ،طبقهبندی ،پرسیدن ،ارائه فرضیه ،آزمایش ،کاربرد
تجهیزات و ابزارها و استنباط از دادههای تجربی را تولید کنند بنابراین عناصر اصلی خالقیت از طریق اکتساب تجربههای
متنوع یادگیری به دست میآید (چنگ .) 2212 ،12
فتسکو و مککلور  ) 111 :2222 (11بیان میکند« :برونر 12در نظریهی آموزشی خود بر این نکته تأکید میکند دانشی که
یادگیرندگان برای خودشان کشف میکنند بهترین نوع دانش برای آنان اس ت اما برونر مدافع روش اکتشافی هدایتشده است
تا روش اکتشافی کامالً مستقالنه»  ،آموزش برای یادگیری اکتشافی هدفهای زیادی را برآورده میسازد  .کروکشانک ،جنکینس
و متکالف ( ) 2222آنها را در سه مورد خالصه کردهاند  :واداشتن یادگیرندگان به اندیشیدن در پیش خود ،کمک به
یادگیرندگان در کشف اینکه چگونه دانش به دست میآید و باال بردن مهارتهای تفکر سطح باال ( به نقل از سیف.) 1132 ،
بیلر  ) 1332 ( 11مدعی است این روش کاملترین راه را برای پرورش و درک شهودی است ،درکی که نهتنها برای دانش آموزان
لذت بخش است بلکه بهاحتمالزیاد اعتماد و تکیه بر خود را افزایش میدهد .دانشآموزانی که از طریق اکتشاف میآموزند
احتماالً احساس کفایت بیشتری پیدا میکنند (ترجمه کدیور.) 1123 ،
برونر (  ) 1321مدعی است که یادگیری اکتشافی یک رویکرد مبتنی بر جستار است که در آن سؤالها یی برای پاسخگو یی،
مسئلهای برای حل کردن یا مجموعهای مشاهدات برای تبیین کردن به شاگردان داده میشود و سپس شاگردان با روش خود
راهبر ،کارهای محوله را انجام میدهند و بر اساس نتایج آن استنباطها یی انجام میدهند و به کشف دانشهای حقیقی و
مفهومی در این فرآیند میشوند (ترجمه فردانش.) 1132 ،
ب ا توجه به موضوع پژوهش هدف ،بررسی تأثیر روش تدریس اکتشافی از نوع هدایتشده است .فتسککو و مککلور ( :2222
 ) 111بیان میکند" :برونر در نظریهی آموزشی خود بر این نکته تأکید میکند دانشی که یادگیرندگان برای خودشان کشف
میکنند بهترین نوع دانش برای آنان است اما برو نر مدافع روش اکتشافی هدایتشده است تا روش اکتشافی کامالً مستقالنه "
سانتروک  ) 2221 ( 11معتقد است روش یادگیری هدایتشده روشی است که در آن یادگیرندگان تشویق میشوند تا به کمک
پرسشها و راهنماییها ی معلم به درک و فهم مطالب برسند در این روش یادگیرنده بهاندازه کافی استقالل عمل دارد ،اما معلم
بر کار او نظارت میکند و هر جا که کمک نیاز باشد او را یاری میدهد  .همچنین ،به یادگیرندگان مسئولیت الزم برای پیدا
. cheng
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کردن روابط و سازمان دادن دانش داده میشود  ،اما معلم همواره مواظب است که هر جا که الزم باشد راهنما ییهای ضروری را
در اختیار یادگیرندگان قرار دهد تا آنچه موردنظر است کشف کنند و در یادگیری توفیق یابند ( به نقل از سیف.) 1132 ،
پرنس و فلدر  ) 2227 ( 12روش اکتشافی هدا یتشده را رویکردی فعالیت گرا برای معلم و دانشآموز میداند که در این روش
فراگیران با مسئلهای برخورد می کنند که ا ین مسئله میتواند یافتن پاسخ یک سؤال ،تفسیر دادههای عینی یا آزمون یک
فرضیه باشد و در فرآیند پاسخگویی به این مسائل ،یادگیری مطلوب رخ خواهد داد " .
میک ،سونمی و معمر  ،) 2223 ( 12در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزشی اکتشافی بر روی دانش آموزان ابتدایی
پرداختند .تحلیل نتایج نشان میدهد که یادگیری فعال ،انتخاب برنامههای درسی توسط دانش آموزان ،دسترسی به منابع
مختلف ،اکتشاف ،خود ارزشیابی پیدا کردن مسئله که عناصر برنامه آموزشی اکتشافی است بهطور معناداری باعث افزایش
خالقیت دانش آموزان گردیده است.
دوکرو و تکایا  ) 2223 ( 17تحقیقی باهدف اثربخشی روش یادگیری اکتشافی (الگوی چرخه یادگیری ) در مقایسه با روش سنتی
بر موفقیت دانش آموزان پایه هشتم در درس ژنتیک انجام دادند؛ و به این نتیجه رسی دند که تفاوت آماری چشمگیری بین
گروههای آزمایش و کنترل وجود دارد؛ که به عنوان یک طرح شبه تجربی به تصویب رسید .گروه تجربی آموزش از طریق چرخه
یادگیری را دریافت کردند و گروه کنترل آموزش توضیحی را دریافت کردند و پس از تجزیهوتحلیل دادهها نتایج نشان داد
افزایش توانایی تفکر منطقی و خالق دانش آموزان و جهتگیری به سمت یادگیری معنیدار بخش قابلتوجهی را به خود
اختصاص داد.
احمدی و عبدالملکی (  )1131در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خالقیت
و انگیزه پیشرفت دانش آموزان سوم راهنمایی سنندج چنین نتیجه گرفت که بین میانگین نمرات خالقیت و مؤلفههای
تشکیلدهندهی آن و انگیزش پیشرفت تفاوت معنیداری وجود دارد و آموزش علوم با استفاده از رویکرد اکتشافی موجب
افزایش خالقیت و انگیزش پیشرفت دانش آموزان در گروه آزمایششده است.
نعیمی (  ) 1131در پژوهش خود با عنوان مقایسه تأثیر رویکرد اکتشافی با روش متداول (سنتی ) بر خالقیت و پیشرفت
تح صیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی ،شهرستان فریمان چنین نتیجه گرفت که دانش آموزان گروه
آزمایش که با روش اکتشافی آموزشدیده بودند خالقیت و پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانشآموزانی که با روش
متداول آموزشدیده بودند ،داشتند.
با بررسی پیشینه پژوهش ،مشخص شد که باوجود پژوهشهای انجامشده در حوزه روش تدریس اکتشافی ،کمتر پژوهشی روش
تدریس اکتشافی هدایتشده را بر متغیرهای مختلف بررسی کرده است  .لذا با عنایت به مطالب فوق ،پژوهش حاضر با هدف
تاثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده بر خالقیت دانش آموزان پایه هشتم انجام شد.
روش
روش پژوهش را نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و گروه گواه انتخاب شد .در این پژوهش جامعه آماری کلیه
دانش آموزان دختر پایه هشتم دوره متوسطه اول شهرستان خمین به تعداد  272نفر که در سال تحصیلی  1132- 32مشغول
به تحصیل بودند .برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .از میان مجموعه مدارس شهرستان
خمین ،یک مدرسه انتخاب شد و سپس از میان مجموعه کالسهای هشتم آن مدرسه بهطور تصادفی یک کالس به عنوان گروه
گواه ( 22نفر) و کالس دیگر به عنوان گروه آزمایش ( 22نفر) انتخاب گرد ید.
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ابزارهای پژوهش:
پرسشنامه خالقیت عابدی :این پرسشنامه شامل  22سؤال است و هر سؤال سه گزینه دارد .گزینهها نشاندهنده میزان
خالقیت از کم به زیاد است و به ترتیب نمرهای از  1تا  1میگیرند  .مجموع نمرات کسبشده در هر چهار خرده آزمون (سیالی،
بسط ،ابتکار و انعطافپذیری) نمره کلی و خالقیت فرد را نشان میدهد  .دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی بین  22و 132
خواهد بود .سؤالهای  1تا  22به سیالی 21 ،تا  11به بسط 11 ،تا  13به ابتکار و  22تا  22به انعطافپذیری مربوط است .این
نمرهها در چهار گروه جمع میشوند هرچه فرد د ر این پرسشنامه نمره باالتری بگیرد دارای خالقیت بیشتری است .پایایی
آزمون خالقیت عابدی ،از طریق آزمون مجدد دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران در سال  1121در چهار بخش آزمون
بهاینترتیب بــه دسـت آمـد :ضریـب پایایی بخـش سیالی  ،2 /32ابتکار  ،2 /32انعطافپذیری  2 /31و بسط ( 2 /32عابدی،
 .) 1172ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ بـرای خرده آزمونهای سیالی ،انعطافپذیری ،ابتکار و بسط روی
 2272دانشآموز اسپانیایی به ترتیب  2 /21 ،2 /22 ،2 /72و  2 /21بـه دست آمد( .آزمندی ،ویال و عابدی ،1332 ،به نقل از
دائمی و مقیمی.) 1131 ،
طرح درس محقق ساخته علوم تجربی پایه هشتم :این طرح درس بر مبنای محتوای چهارفصل از کتاب علوم تجربی پایه
هشتم متوسطه اول ،تحت عناوین (فصل پنجم :حس و حرکت  -فصل ششم :تنظیم هورمونی -فصل هفتم :الفبای زیست و
فناوری  -فصل هشتم :تولی دمثل در جانداران ) در مدتزمان  22دقیقه در هر جلسه تدوین شد.
بهمنظور بررسی روایی این طرح درس ابتدا با استفاده از دیدگاهها و نظریههای مرتبط و نیز راهنمای تدریس معلم در درس
علوم تجربی ،ابتدا طرح درس مقدماتی برای هر جلسه تهیه و سپس با نظر کارشناسان موردبررسی قرار گرفت .پس از تائید
ر وایی محتوایی و اصالحات پیشنهادی از سوی کارشناسان ،تغییرات الزم انجام شد و مجدداً در اختیار کارشناسان مربوطه قرار
گرفت .درنهایت پس از اصالحات نهایی طرح درس مورد تائید کارشناسان قرار گرفت و به اجرا درآمد .در این پژوهش دانش
آموزان هر گروه در هفته دو جلسه مطاب ق با روش آموزشی خود تحت آموزش قرار گرفتند .در هر دوگروه محتوای آموزشی،
زمان تدریس و ابزارهای کمکآموزشی یکسان بوده و تنها تفاوت دوگروه فوق ،تأثیر متغیر مستقل (روش تدریس اکتشافی
هدایتشده ) در گروه آزمایش بوده است .محتوای فصل پنجم ،ششم ،هفتم و بخشی از هشتم) ،با عنوانهای حس و حرکت،
تنظیم هورمونی ،الفبای زیستفناوری ،تولی دمثل در جانداران طی  11جلسه به روش تدریس اکتشافی هدایتشده (طرح درس
محقق ساخته) در گروه آزمایش اجرا شد درحالیکه گروه گواه تحت همان آموزشهای معلم به روش تدریس سابق خود قرار
گرفتند .پس از پایا ن آخرین جلسه تدریس به روش اکتشافی هدایتشده ،پسآزمون خالقیت در شرایط یکسان و همزمان
برگزار شد.
یافته ها
بهمنظور ارائه تصویری روشن از عملکرد یادگیرندگان در آزمون خالقیت ،ابتدا میانگین و انحراف معیار نمرههای خالقیت و
مؤلفههای آن را در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و گواه محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  1ارائهشده است.
جدول  - 8میانگین و انحراف معیار نمره خالقیت و مؤلفههای آن در پ یشآزمون و پسآزمون گروهها ی آزمایش و گواه

متغیرها

مرحله

گروه

میانگین

انحراف معیار

خالقیت

پیشآزمون

آزمایش
گواه

111411
112411

3411
11431

پسآزمون

آزمایش
گواه

122431
111423

3423
12412
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پیشآزمون

سیالی

انعطاف پذیری

ابتکار

بسط

آزمایش

12423

1421

گواه

12432

1422

پسآزمون

آزمایش
گواه

22421
12421

2437
1471

پیش آزمون

آزمایش

21411

2472

پس آزمون

گواه
آزمایش

22471
12427

1412
1423

گواه

21471

1433

پیش آزمون

آزمایش
گواه

12412
23472

2432
1422

پس آزمون

آزمایش
گواه

11431
12422

1423
2412

پیشآزمون

آزمایش
گواه

22412
22412

2422
2431

پسآزمون

آزمایش
گواه

23421
22433

2472
1431

ازآنجاکه برای بررسی فرضیههای پژوهش از طرح آزمایشی پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه استفادهشده است ،لذا جهت
تحلیل نتایج حاصله از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد؛ بنابراین سه مفروضه اساسی تحلیل کوواریانس یعنی نرمال بودن
دادههای پژوهش توسط آزمون کولموگروف اسمیرنف ،همسانی واریانسها توسط آزمون لوین و همگنی شیب رگرسیون
موردبررسی قرار گرفتند.

جدول  - 2بررسی توزیع نرمال بودن داده های گروه آزمایش و گواه به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف در متغیر خالقیت

نوع متغیر

گروه

آماره

درجه آزادی

معناداری

پیشآزمون

کنترل

.121

22

.33

خالقیت

آزمایش

.222

22

.772

پسآزمون

کنترل

.211

22

.317

خالقیت

آزمایش

14172

22

.127

طبق نتایج جدول  ، 2سطح معناداری برای متغیرهای گروه آزمایش و گواه همگی بزرگتر از  2 /22هستند پس فرض  H2رد
نمیشود و لذا این گروه از متغیرها از پیشفرض آزمونهای کوواریانس در نرمال بودن توزیع گروههای موردبررسی موفق بیرون
آمدند.
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جدول  - 3بررسی همگنی واریانس متغیرها به کمک آزمون همگنی واریانس ها (لوین) در متغیر خالقیت

متغیرها

آماره لوین

درجه آزادی 8

درجه آزادی 2

معناداری

پیشآزمون خالقیت

24317

1

22

.122

پسآزمون خالقیت

14273

1

22

.272

طبق نتایج جدول  ، 1در آزمون فوق سطح معناداری متغیر خالقیت بیشتر از  2 /22است لذا واریانس گروههای موردمطالعه
برابر و همگن هستند.
جدول  - 4بررسی پ یشفرض همگنی رگرسیون متغ یر خالق یت

متغیر

مجموع مجذورات

DF

F

Sig

خالقیت

1124221

1

14122

.213

طبق نتایج جدول  ،1متغیر خالق یت در بررسی همگنی رگرسیون ،معنادار نیست (  ) p <2 /22و همگنی شیب رگرسیون در
متغیر خالقیت دوگروه هم پراش و مستقل همگن هستند.
بنابراین با توجه به اینکه پیشفرضهای روش تحلیل کوواریانس تحققیافته است ،از این روش برای تحلیل نتایج بهدستآمده
استفادهشده است.
جدول  - 5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس متغیر خالقیت در گروه آزمایش و گواه

منبع تغییرات

F

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

معناداری

اندازه اثر

مدل صحیح شده

2

132714713

1374721

.222

.155

عرض از مبدأ

1

12724222

124312

.222

.818

خالقیت * پیشآزمون

1

11124123

114171

.222

.404

گروه

1

237314222

2334121

.222

.155

خطا

13

334132

کل

22

81

بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  2و با توجه به مقدار معناداری "گروه" (  ) F= 233 /121 ،P≥ .22میتوان نتیجه
گرفت خالقیت دانشآموزانی که به روش تدریس اکتشافی هدا یتشده آموزش می بینند از دانشآموزانی که به روش سنتی
آموزش می بینند بیشتر است .میزان تأثیر برابر با  2 /32درصد است یا بهبیاندیگر  32درصد تغییرات خالقیت دانشآموزان از
تفاوت گروههای آزمون و کنترل ناشی میشود.

.. Partial Eta Squared
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جدول  - 4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مؤلفه سیالی

منبع تغییرات

درجه

میانگین مجذورات

F

معناداری اندازه اثر

آزادی
مدل صحیح شده

2

27424713

2124122

.222

.104

عرض از مبدأ

1

1214222

1214222

.222

.458

سیالی * پیشآزمون

2

2114177

134221

.222

.275

گروه

1

12224327

1314372

.222

.110

خطا

13

114121

کل

22

بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  2و با توجه به مقدار معناداری "گروه" (  ) F= 1314372 ، P≥ .22میتوان نتیجه
گرفت با بیاثر کردن تأثیر پیش آزمون بین میانگین امتیازات پسآزمون دوگروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد یا
به عبارتدیگر روش تدریس اکتشافی هدایتشده بر مؤلفه سیالی دانش آموزان تأثیر دارد و مقدار این تأثیر با توجه به (اندازه
اثر) برابر با  33درصد است یا بهبیاندیگر  33درصد تغییرات سیالی دانشآموزان از تفاوت گروههای آزمون و کنترل ناشی
میشود.

جدول  - 7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مؤلفه انعطافپذیری

منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگین

F

معناداری

اندازه اثر

مجذورات
مدل صحیح شده

2

2214223

224122

.222

.787

عرض از مبدأ

1

1124122

124112

.222

.258

انعطافپذ یری

* 2

2224273

224222

.222

.385

پیشآزمون
گروه

1

3124717

خطا

13

34322

کل

22

314212

.222

.450

بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  7و با توجه به مقدار معناداری "گروه" (  ) F=314212 ،P≥ .22میتوان نتیجه
گرفت با بیاثر کردن تأثیر پیش آزمون بین میانگین امتیازات پسآزمون دوگروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد یا
به عبارتدیگر روش تدریس اکتشافی هدایتشده بر مؤلفه انعطافپذ یری دانش آموزان تأثیر دارد و مقدار این تأثیر با توجه به
(اندازه اثر) برابر با  22درصد است یا بهبیاندیگر  22درصد تغییرات انعطافپذ یری دانشآموزان از تفاوت گروههای آزمون و
کنترل ناشی میشود.
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جدول  - 1نتای ج آزمون تحلیل کوواریانس در مؤلفه ابتکار

منبع تغییرات

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

F

معناداری

اندازه اثر

مدل صحیح شده

2

11224321

1214711

.222

.132

عرض از مبدأ

1

234222

24231

.221

.804

ابتکار * پیشآزمون

2

1134122

124222

.222

.487

گروه

1

13314171

1234237

.222

.744

خطا

13

114321

کل

22

بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  3و با توجه به مقدار معناداری "گروه" (  ) F= 1234237 ،P≥ .22میتوان نتیجه
گرفت با بیاثر کردن تأثیر پیش آزمون بین میانگین امتیازات پسآزمون دوگروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد یا
به عبارتدیگر روش تدریس اکتشافی هدایتشده بر مؤلفه ابتکار دانش آموزان تأثیر دارد و مقدار این تأثیر با توجه به (اندازه اثر)
برابر با  72درصد است یا بهبیاندیگر  72درصد تغییرات سیالی دانشآموزان از تفاوت گروههای آزمون و کنترل ناشی میشود.

جدول  - 1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مؤلفه بسط

منبع تغییرات

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

F

معنادار

اندازه اثر

ی

مدل صحیح شده

2

2174233

224221

.222

.780

عرض از مبدأ

1

1234322

114112

.222

.224

بسط * پیشآزمون

1

1214313

114113

.221

.284

گروه

1

3714223

1224222

.222

.451

خطا

13

34123

کل

22

بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  3و با توجه به مقدار معناداری "گروه" (  ) F= 1224222 ،P≥ .22میتوان نتیجه
گرفت با بیاثر کردن تأثیر پیش آزمون بین میانگین امتیازات پسآزمون دوگروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد یا
به عبارتدیگر روش تدریس اکتشافی هدایتشده بر مؤلفه بسط دانش آموزان تأثیر دارد و مقدار این تأثیر با توجه به (اندازه اثر)
برابر با  22درصد است یا بهبیاندیگر  22درصد تغییرات بسط دانشآموزان از تفاوت گروههای آزمون و کنترل ناشی میشود.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر روش تدریس اکتشافی هدایتشده بر خالقیت در دانش آموزان دختر پایه هشتم در درس
علوم تجربی انجام پذیرفت.
یافتههای حاصل از فرضیه اول نشان داد که روش تدریس اکتشافی هدایتشده بر خالقیت دانش آموزان بهطورکلی تأثیر
مطلوبی دارد .این یافته با نتایج حاصل از پژوهشهای احمدی و عبدالملکی (  ، ) 1131نعیمی (  ،) 1131میک ،سونمی و معمر
(  ) 2223دوکرو و تکایا (  ) 2223همسو و موافق است.
ازآنجایی که دانش آموزان درروش تدریس اکتشافی هدایت شده در جوی آزاد و فعال ،حقایق را کشف میکنند ،لذا دانشآموز
خالق شده ،از بند قوانین تحمیلی و سطحی آزاد میشوند ،همین استقالل در یادگیری سبب میشود تا دانش آموزان انعطاف
در یادگیری داشته باشند و به راحتی بتوانند ،باورها و انتظارات خود را بیان کنند که بهموجب آن قوه خالقیت دانش آموزان
تقویت میشود .درروش تدر یس اکتشافی هدایت شده فرصت اندیشیدن و تفکر به دانش آموزان داده میشود .ازاینرو دانش
آموزان را برمیانگیزد تا ایده ها و افکار نو و خالق را پرورانده و ارائه دهند .در این روش دانش آموزان با انواع فرضیهها و آزمونها
کار میکنند و به آزمون فرضیهها می پردازند و سپس از پاسخ و نتایجی که به دست می آورند ،برای ارائه فکری جدید و
اندیشهای نو کمک میگیرند .این روش به افراد کمک می کند که منظومه فکری موجود خویش را بر هم بزنند و چشماندازهای
جدیدی را برای حل مسائل و برخورد با موقعیتهای معما برانگیز درزمینه های مختلف خل ق کنند .در این زمان دانش آموزان
آنچه را که یاد گرفتهاند در موقعیتهای جدید به کار بسته و خالقیت خود را نشان میدهند.
طبق نتایج فرضیه دوم که به تأثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده برافزایش میزان سیالی دانش آموزان اقدام کرده است؛
نتایج نشان میدهد بین میزان سیال بودن دانش آموزانی که با روش تدریس اکتشافی هدایتشده آموزش می بینند نسبت به
دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش می بینند ،تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین روش تدریس اکتشافی هدایتشده
برافزایش سیال بودن دانش آموزان گروه آزمایش تأثیر بیشتری دارد .نتیجه این پژوهش با نتایج احمدی و عبدالملکی ()1131
همسویی دارد.
سیالی یا روانی ،سیالی یا روانی ،توسط توانایی ارائه پاسخهای متعدد به یک موقعیت معین در یکزمان مشخص اندازهگیری
میشود ،درروش اکتشافی هدایت شده دانش آموزان بدون توجه به صحت پاسخ های خود در امر یادگیری شرکت میکنند ،لذا
به همین دلیل ازنظر سیالی نسبت به گروه گواه ارجحیت دارند.
طبق نتایج فرضیه سوم که به تأثیر روش تدریس اکتشافی هدایتشده برافزایش میزان انعطاف پذیری دانش آموزان اقدام کرده
است؛ نتایج نشان میدهد بین میزان انعطاف پذیری دانشآموزانی که با روش ت دریس اکتشافی هدایتشده آموزش می بینند
نسبت به دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش می بینند ،تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین روش تدریس اکتشافی
هدایتشده برافزایش انعطاف پذیر بودن دانش آموزان گروه آزمایش تأثیر بیشتری دارد .نتیجه این پژوهش با نتایج احمدی و
عبدالملکی (  ) 1131ناهمسو است.
انعطافپذیری یعنی توانایی تفکر از راههای مختلف برای حل یک مسئله .درروش سنتی دانش آموزان تنها به حفظ مطالب
میپردازند و قابلیت ارائه پاسخ از راههای گوناگون را ندارند اما درروش اکتشافی هدایتشده به شکل آزادانه به پاسخدهی به
مسائل از راههای گوناگون میپردازند ،لذا این روش باعث افزایش انعطافپذیری دانش آموزان میشود.
طبق نتایج فرضیه چهارم که به تأثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده برافزایش میزان ابتکار دانش آموزان اقدام کرده است؛
نتایج نشان میدهد بین میزان ابتکار دانشآموزانی که ب ا روش تدریس اکتشافی هدایتشده آموزش می بینند نسبت به
دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش می بینند ،تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین روش تدریس اکتشافی هدایتشده
برافزایش ابتکار دانش آموزان گروه آزمایش تأثیر بیشتری دارد .نتیجه این پژوهش با نتایج احمدی و عبدا لملکی ( ) 1131
همسویی دارد.
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ابتکار توانایی تفکر به شیوه غیرمعمول ،منحصربه فرد و بدیع است و درروش های سنتی که معلم محور است ،معلم وظیفه دارد
مطالب را ارائه دهد و دانشآموز حق اظهارنظر ندارد؛ اما درروش اکتشافی هدایت شده برای حل مسائل جدید از فکرهای نو و
جدید استفاده می کنند و آزادانه عقاید و نظریات خود را ابراز میکنند و به ایدههای جدیدی دست می یابند.
طبق نتایج فرضیه پنجم که به تأثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده برافزایش میزان بسط دانش آموزان اقدام کرده است؛
نتایج نشان میدهد بین میزان بسط دانشآموزانی که با روش تدریس اکتشافی هدایتشده آموزش می بینند نسبت به
دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش می بینند ،تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین روش تدریس اکتشافی هدایتشده
برافزایش بسط دانش آموزان گروه آزمایش تأثیر بیشتری دارد .نتیجه این پژوهش با نتایج احمدی و عبدالملکی ( ) 1131
همسویی دارد.
توانایی گسترش یک فکر و تولید جزئیات وابسته به آن را بسط می گویند .درروش های سنتی ،معلم همان مطالبی را که
آموزش میدهد همان را هم مورد ارزشیابی قرار میدهد؛ اما درروش اکتشافی هدایت شده مطالب عیناً به دانش آموزان ارائه
نمیشود ،بلکه دانش آموزان به صورت فعال و با انجام آزمایشها و فعالیتهای گوناگون ،مفاهیم را کشف میکنند و ایدههای
خود را یا ایدههای دیگر تکمیل کرده و ایدههای جدیدتری را تولید میکنند و به گسترش اطالعات می پردازند.
به طورکلی به توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهش گذشته میتوان ادعا کرد روش تدریس اکتشافی هدایتشده روش موفقی
است و ضروری است معلمان بهمنظور باال بردن مهارت های تفکر سطح باال همچون خالقیت به تولید طرح درس مبتنی بر این
روش اقدام نموده و با همکاری متخصصان علوم تربیتی به اجرای آن در کالس اقدام کنند.
انجام این پژوهش محدودیتهایی به همراه داشت که در ذیل به آنها اشارهشده است:
 - 1طراحی روش تدریس اکتشافی هدایت شده در کالس نیازمند داشتن تجارب متعدد بادانش آموزان و داشتن شناخت کافی از
ادراک ،رفتار و پاسخها دانش آموزان است .ازاین جهت فرصت کمی برای تعامل بادانش آموزان وجود داشت.
 - 2اجرای روش تدریس اکتشافی هدایتشده زمان زیادی می برد و با وقت کالس درس هماهنگ نبود معلم در اجرای این روش
با کمبود وقت مواجه میشد.
 - 1اجرای روش اکتشافی هدایتشده نیازمند ابزار و امکاناتی بود که همه این ابزار در مدرسه موجود نبود .لذا یکی از
محدودیتهای کار ،نبود این امکانات بوده است.
 - 1هر چه تعداد جلسات آموزشی بیشتر باشد نتیجه گیری از تحقیق معتبرتر است ،اما طبق ضوابط و اصول آموزشی،
آموزشوپرورش و محدودیت زمانی ،روش تدریس در  11جلسه اجرا شد که شاید برای اثربخشی یک روش زمان کمی بوده
باشد.
 - 2تعداد زیاد دانش آموزان در کالس درس؛ در هنگام بحث در مورد فرضیهها و اطالعات بهدستآمده ،پژوهشگر را برای
برقراری نظم در کالس با مشکل مواجه میساخت.
روش تدریس اکتشافی هدایت شده امکان بیان آزادانه عقاید و فرصت جستجو و کشف را در اختیار دانش آموزان قرار میدهد.
بر این اساس پیشنهاد می شود مدارس جهت تربیت یادگیرندگان خالق از این روش آموزشی بهره گیرند.

قدردانی
این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اراک است .نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند از همکاری و
مساعدت مسئولین مدرسه و دانش آموزان شرکت کننده که در این پژوهش ما را یاری نموده اند سپاسگزاری نمایند.
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منابع و مراجع

 .1آرمند ،محمد .)1171 ( .روشهای تدریس فعال و نقش و اهمیت آنها در آموزشوپرورش .مجله رشد فناوری آموزشی،
شماره 14
 .2احمدی ،غالمعلی ،عبدالملکی ،شوبو .) 1131 ( .بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی مبت نی بر رویکرد اکتشافی بر خالقیت و
انگیزه پیشرفت دانش آموزان .مجله ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دوره دوم ،شماره .2
 .1بیلر ،رابرت .) 1332 ( .کاربرد روانشناسی در آموزش (ترجمه پروین کدیور .) 1123 ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .1حسینی ،افضل السادات .) 1133 ( .ماهیت خالقیت و شیوههای پرورش آن .مشهد :آستان قدس رضوی.
 .2درویش زاده ،آرش .) 1131 ( .بررسی تأثیر کاربرد روش ت دریس فعال بحث گروهی بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان مدارس دولتی پسرانه پایه اول مقطع متوسطه دوم شهرستان ارومیه در درس مطالعات اجتماعی در سال تحصیلی
 . 32- 31پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه ارومیه.
 .2دیوید کار ،فنستر ماخر ،ریچاردسون و دیگران .) 1132 ( .روشهای تدریس پیشرفته (ترجمه هاشم فردانش) .تهران :انتشارات
کویر.
 .7رسولی ،رویا؛ زندوانیان ،احمد؛ آروین ،فخرالسادات؛ دهقان ،ساناز .) 1131 (.مقایسه تأثیر روشهای یادگیری مشارکتی و
سخنرانی بر تفکر خالق و پیشرفت تحصیلی درس حرفهوفن دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهر یزد .فصلنامه اندیشههای
نوین تربیتی ،دوره هشتم ،شماره .1
 .3سیف ،علیاکبر .) 1132 ( .روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش) .تهران :دوران.
 .3عبدی ،علی .) 1131 ( .بررسی تأثیر مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد اکتشافی در پیشرفت تحصیلی و نگرش به
یادگیری درس علوم تجربی .فصلنامه علمی -پژوهشی ،پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی ،سال دوم ،شماره ششم.
 .12فتحی واجارگاه ،کوروش .) 1131 ( .اصول و مفاهیم اساسی برنامهریزی درسی .تهران :علم استادان.
 .11قلی پور ،عباس .) 1131 ( .روشهای پرورش خالقیت .ماهنامه تکنولوژی آموزشی ،شماره .32
 .12کدیور ،پروین .) 1137 ( .روانشناسی تربیتی .تهران :سمت.
 .11نعیمی ،مسعود .) 1131 ( .مقایسه تأثیر رویکرد اکتشافی با روش متداول (سنتی ) بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی ،شهرستان فریمان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .11یوسفی ،نصرت اله؛ اویسی ،حسینی .) 1132( .الگوهای نوین یاددهی و یادگیری .قزوین :حدیث امروز.
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