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 چكيده
 و پردازیهدف پژوهش حاضر تأثیر الگوی تدریس بدیعه هدف:

ای بر بهبود تفكر خالق الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله

 آموزان بود.دانش

 -آزمونطرح پژوهش به شیوه تجربی و از نوع طرح پیش روش:

-آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشپس

-96آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 

آموز انتخاب و به دانش 60ه تعداد بودند که از این جامع 1395

 2 گروه، 3در  ایای خوشهچندمرحله تصادفیگیری روش نمونه

های گروه . آزمودنیگرفتندگروه کنترل قرار  1گروه آزمایش و 

های گروه ( و آزمودنیپردازیالگوی تدریس بدیعه) اول آزمایش

تحت ( ایی یادگیری هفت مرحلهالگوی چرخه)دوم آزمایش 

گروه کنترل هیچ آموزشی را  ،و در مقابل ندقرار گرفتزش آمو

ها از پرسشنامه تفكر خالق آوری دادهنكرد. برای جمعدریافت 

ها با روش آماری تحلیل وتحلیل دادهتورنس استفاده شد. تجزیه

 انجام شد. LSDکواریانس و آزمون تعقیبی 

ردازی پالگوی تدریس بدیعهنتایج پژوهش نشان داد که  ها:يافته

آموزان ای بر تفكر خالق دانشی یادگیری هفت مرحلهو چرخه

ی پردازی و چرخهتأثیر دارد. در واقع الگوی تدریس بدیعه

-ای باعث افزایش تفكر خالق در دانشیادگیری هفت مرحله

 شود. آموزان می

 

ای، پردازی، یادگیری هفت مرحلهتدریس بدیعهها: کليدواژه

 تفكر خالق.

Abstract  

 

Purpose: The aim of this research was the ettect 

of innovative teaching model and learning 

based on 7E learning model with improve 

creative thinking students. 

Methods: Research design was Quasi-

experimental and pretest-posttest with control 

group. The statistical population includes of 

female students high school in the academic 

year 2014-2015 city Tabriz were, that a sample 

of 60 students who were selected randomly in 

three groups, two experimental groups and one 

control group. Experimental group 1 (Synectics 

Teaching Model) and the experimental group 2 

(model seven-stage learning cycle) were in the 

control group did not receive any training. To 

collect the data, Torrance creative thinking was 

used. Analysis of the data was performed by 

analysis of covariance and LSD post hoc test. 

Findings:: The results showed that the pattern 

of innovative teaching and learning cycle of 

seven stages has an effect of the creative 

thinking of students. Actually the innovative 

teaching model and learning based on 7E 

learning model is increasing creative thinking 

students 

 

Keywords: innovative teaching, learning 
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 و بيان مسئله مقدمه

روش سخنرانی و حفظ و تكرار حقایق علمی در جایگاه  ویژهبههای سنتی در نظام آموزشی ایران، روش

بوده است. این امر سبب جاری شدن روح انفعال در نظام تعلیم و  موردتوجهروشی غالب همواره 

رادگی اجای خود را به حالت انفعالی و بی راحتیبهو در نتیجه اندیشه و کنجكاوی طبیعی  شدهتربیت

و تمایل به تقلید از دیگران داده است. احتیاط جای پرسشگری و گوش دادن جایگزین فكر کردن 

کارکرد برای  ترینمهم منزلهبهتفكر، اغلب  هایمهارتاست که رشد  شده است و این در حالی

ها برای موفقیت در جهان معاصر رسمی ثبت شده است. زیرا توانایی در این مهارت وپرورشآموزش

فزاینده در حال گسترش است  طوربهضروری است، جهانی که در آن سرعت خلق دانش جدید 

(Hasani, Salibi and Niusha, 2015.) های ممكن در حلراه یهتفكر، محور اصلی شناخت و ارائ

ا هها و رموزی هستند که انسانهنگام مواجه با مسائل است. تفكر دارای عناصری است که شامل نشانه

د. برنکنند و به کار میهایشان را بازشناسی میبا آن میزان یادگیری خود را گسترش داده، آموخته

(. یكی از Amanzadeh and Nemanof, 2015ت )دار ذهن برای حل مسئله استفكر، فعالیت جهت

ذیری، پدار(، تفكر خالق است. تفكر خالق نوعی تفكر است که با انعطافشده )جهتاقسام تفكر هدایت

نوآوری و ارزش اجتماعی همراه است. این تفكر در همه ابعاد زندگی بشری بروز کرده و بین تمام 

که قدرت آگاهی و اطالعات ذهن افراد با رشد مناسب فكری توأم باشد، هنگامیاست،  ها مشتركانسان

ید آشود و تفكر خالق که تفكری سطح باالست، به وجود میآنگاه قدرت استدالل ذهنی بیشتر می

 ,Golkariت )مهارت تفكر آفریننده و خالق خلق آثار جدید، تصویرسازی از موضوعات در ذهن اس

Rastgoo and Mogadam, 2013 .)مطرح شده است  خالقهای متفاوتی در مورد تفكر تاکنون نظریه

و ترکیب  های گذشتهعبارت از توانایی استخراج افكار و تجربه خالقاساس توافق کلی، فرایند تفكر و بر

واگراست ، مستلزم تفكر القتفكر خ(. Gibson, Folley and Park, 2009) های بدیع استها به شیوهآن

مختلف  هایبه شیوه خالقاما ازآنجا که تفكر ؛ پذیری، اصالت و بسط تأکید داردکه به سیالی، انعطاف

گیرند که متأثر از عوامل مختلف ای در نظر میصورت یک نشانگان یا مجموعهشود، آن را بهبیان می

 Folleyت )فرهنگ اسشناختی و های اجتماعی، عوامل زیستنظیر شخصیت، آرایش ژنتیكی، محیط

and Park, 2005 همچنین ویلسون معتقد بود که خالقیت یعنی تولید ایده، تئوری، تصور و توضیح .)

 .(Wilson, 2017) بوده و فرایند علمی رسیدن به یک هدف و یا تولید یک محصول است

رشد تفكر خالق است. نقش کلیدی در این زمینه را  وپرورشآموزشاهداف  ترینمهمیكی از     

های خالق گوناگون، امكان ظهور خالقیت مندی از روشتوانند با بهرهمی هاآنمعلمان بر دوش دارند. 

آیرز معتقد است تفكر خالق تنها با آموزش و تمرین ایجاد د. کودکان و نوجوانان را فراهم سازندر 

 دطراحی کننسئله مبنای حل خالقانه م کند درس دادن خود را براد میگردد. او به معلمان پیشنهمی

(Ayers, 2005 .) تفكر نقادانه را با استفاده از چندین مرحله روش  هایمهارتآموزان دانشاز سویی

 ریزی و پژوهشبینی، طرحپردازی، پیشهای مناسب، فرضیهعلمی مانند مشاهده، مطرح کردن پرسش
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گیری، استنتاج و تعمیم نتایج، ارزیابی، مرتبط ساختن علت و معلول، توضیح نتیجهبرای حل مسئله، 

دهند. در کنند و توسعه میهای جدید ایجاد میدادن و به کار بردن دانش و معلومات در موقعیت

آموزان باشد باید محیطی دانش خالقتفكر  هایمهارتنتیجه، هر راهبرد آموزشی که هدف آن بهبود 

(. یكی از Abdi, 2014) ها را انجام دهنداین فعالیت ،آموزان بتوانند در آنوجود آورد که دانشرا به 

الگوی  پردازی است.توان تفكر خالق را افزایش داد، الگوی تدریس بدیعههای مناسب که میروش

 رایج وترین ابزارها در دست معلم هستند و مانند یک مشخصه پردازی یكی از قویتدریس بدیعه

پردازی را برای توضیح روش بدیعه( Gordon, 1961اند. )معمول از تدریس علم به رسمیت شناخته شده

های توان با یک سری تمرینو نوآوری ابداع و ارائه کرد. وی اعتقاد داشت می خالقیتجریان بروز 

استفاده از قیاس  پردازی همانترین عنصر در بدیعهرا آموزش و توسعه داد. مهم القیتگروهی، خ

دسترس است. گوردون تأکید داشت در زعم گوردون تولید فكر و عمل برای تمام افراد قابلاست. به

عناصر نامعقول بعد عاطفی از بعد عقلی و  نوآورانه چندان ماهیت پیچیده ندارند و تقریبا   القیتخ

ا و عاطفی درك شده و ب ضرورتا  تالقیبایست برای بروز خرو میازاین ؛نامعقول از معقول بیشتر است

 را فراهم کرد خالقیتکشاندن عناصر عاطفی و ناخودآگاه به سطح آگاهی و کنترل آن، زمینه بروز 

(Adiban, 2013.) 

افزایش خالقیت و حل مشكالت را به دنبال ( Nae and Phil, 2007) پردازی در پژوهشروش بدیعه    

پردازی را ای از طریق روش تدریس بدیعهتفكر استعاره پیشرفت (Walker, 2009) د. همچنینآورمی

 پردازی برای تدریس درس انگلیسی بر اساس پژوهشیید قرار داد. استفاده از روش بدیعهأمورد ت

(Niusha and Pakdaman, Ovisi, 2006) گذاری داستانمنجر به کسب دانش جدید از طریق اشتراك-

در پژوهشی دیگر  ها شد.کنندگان در بیان داستانیدن به شرکتها و روایات فردی و قدرت بخش

 یریپذو انعطافپردازی در رشد قابلیت اصالت، سیالی و بسط روش تدریس بدیعهمشخص گردید که 

در  (.Khadivi and Banaikohnehshahri, 2014)د آموزان تأثیر مثبت دارهای دانشها و ایدهپاسخ

تدریس ( مشخص گردید که Hanley and Darby, Torrance, 2011پژوهشی در این زمینه توسط )

موزان آهای دانشها و فعالیتها، ایدهپردازی باعث افزایش قابلیت ابتكار در پاسخطبق الگوی بدیعه

-های ابتكاری دانشگیری از این الگوی تدریس، زمینه را برای بروز ایدهبهره دیگرعبارتبهشود، می

تدریس ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که Runco, 1999همچنین )د. کنآموزان فراهم می

 دیگرتعباربهشود، آموزان میهای دانشپردازی باعث افزایش قابلیت بسط در پاسخطبق الگوی بدیعه

آموزان را توانا سازد تا هنگام برخورد با موضوعی جدید اعم از تواند دانشش میروازاینگیری بهره

علمی، ادبی و اجتماعی ضمن توجه به مفهوم و محتوای اصلی به جزئیات نیز توجه کنند و قادر گردند 

 ,Bisrat, Abelدر پژوهشی توسط )د. دهن ارائهتا شرح، توضیح و تفسیر مناسبی از جزئیات را هم 

Salome, Michael and Sade, 2018یک  عنوانبهپردازی ( مشخص گردید که روش تدریس بدیعه

ری در پژوهش دیگآموزان شود. تواند باعث افزایش و بهبود عملكرد تحصیلی در دانشرویكرد جدید می
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(Suratno, Komaria, Yushardi, Dafik, and Wicaksono, 2019 نشان دادند )الگوی تدریس  که

آموزان تأثیرگذار باشد و باعث فراشناختی در دانش هایمهارتتواند بر تفكر خالق و پردازی میبدیعه

ن ی ایازجمله راهبردهای تدریسی که دربرگیرنده فراشناختی شود. هایمهارتافزایش تفكر خالق و 

یادگیری فراهم  یهیادگیری است. هدف اصلی مدل چرخ یهالگوی چرخ ،هاستمجموعه فعالیت

-شاستدالل، پی یهآموزان نظام باورهایشان را بررسی کنند که نتیجهایی است تا دانشکردن فرصت

 Odom and) دهی و ساختن دانش منجر شودهاست و ممكن است به خودنظمبینی و آزمون فرضیه

Kelly, 2001( .)Karplus, 1977نوعی راهبرد آموزشی پژوهشی یادگیری کند که چرخه( اظهار می-

 یاگونهیادگیری به یههاست. مدل چرخآموزان برای رشد شناختی آندر کمک به دانشمحور مؤثر 

عاالنه شوند تا فآن برانگیخته می یهآموزان از طریق فعالیتی ساده یا بحث درباراست که ابتدا دانش

با  هکند کهدایت می یاگونهها را بهمنظور کسب تجربه، معلم آنسپس، به ؛به یادگیری بپردازند

آموزان را در مسیر تفسیر وجو و کاوش بپردازند. او دانشهای گروهی به جستشرکت در فعالیت

کند که بتوانند، با افـزایش درك و فهـم ها و تبیین دستاوردهای خود به سویی هدایت مییافته

د شیابی کننهای یادگیری را ارزهای جدید را در شرایط جدید به کار گیرند و فعالیتخویش، آموخته

(Abdi, 2014.) 

-مرحله های درسی علوم با مراحل منظم شامل سهیادگیری در برنامه یهانواع زیادی از مدل چرخ    

ای مرحله هفت یادگیری یهاند. الگوی چرخای به کار برده شدهمرحله ای و هفتمرحله ای، پنج

، (elicit) یادگیری است. مراحل این الگو شامل استنباط کردن یهالگوی چرخ نیترکاملجدیدترین و 

 ، بسط دادن(explain) ، توضیح دادن(engagement) ، کاوش کردن(engagement) درگیر کردن

(Elaborate)تعمیم ، (extend) و ارزشیابی (evaluate) است (Eisenkraft, 2003 .)استنباط  یهمرحل

ها به بازیابی و اصالح تجربیات موجود، که با دانش جدید مرتبط است، کردن بر وادار کردن یادگیرنده

 یهممكن است یک سناریوی مرتبط یا یک تجرب درگیر کردن معلم یهشود. در مرحلمتمرکز می

شان را به کار برد و دانش قبلی هاآنهایی در ذهن شاگردان و طرح سؤال توجهجلبساده را برای 

مند آموزان و عالقهارزیابی کند. هدف این مرحله به هیجان درآوردن دانشوع درس موض یهدربار

ویق آموزان تششکاوش دان یهبه موضوع درس است. در خالل مرحل به هر روش ممكن هاآنکردن 

تی را ن مرحله فرصموضوعات کلنجار بروند و چگونگی کار اشیا را کشف کنند. ایشوند تا با مواد و می

د، متغیرها را تشخیص دهند، ها را ثبت کنند، دادهکند تا مشاهده کننزان فراهم میآموبرای دانش

ایشان هها را ارائه دهند و یافتهد، فرضیهریزی کنند، نتایج را تفسیر کننها را طراحی و برنامهآزمایش

کنند، روش را  دهیسازمانهـا را شتوانند پرسی. معلمان م(Abdi, 2014) کنند دهیسازمانرا 

موزان آتوضیح دادن، دانش یهطی مرحلد. ها را ارزیابی کننپیشنهاد دهند، بازخورد ارائه دهند و دانسته

های منسجم و سازگار آموزان را به سمت تعمیمم دانششوند. معلیها آشنا مبا الگوها، قوانین و نظریه

هایی را ارائه کند و پرسشلمی متمایز کمک میاز واژگان ع مندبهرهوزان آمشکند و به دانهدایت می
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بسط  یههایشان استفاده کنند. مرحلواژگان برای توضیح دادن نتایج کاوش یهکند تا از این دایرمی

های جدیدی به کار گیرند و شان را در محدودهکند تا دانشوزان فرصتی فراهم میآمبرای دانش

 Colburn and) هایی برای بررسی باشدجدید و فرضیههای تواند شامل مطرح کردن پرسشمی

Clough, 1977)شود که انتقال ای مرتبط میبه ساختار روانی مستقیما  یلبسط و تفص یه. مرحل

انش تر دشوند که کاربردهای کلیشود. مدارس با این انتظار مرتبط و حمایت مییادگیری نامیده می

گسترش یا تعمیم با هدف  یهمرحلای تحصیل یافت خواهند شد. هدر خارج از مدرسه و فراتر از سال

تفصیل افزوده شده است. معلمان  یهآموزان به مرحلال یادگیری برای دانشت به کار گرفتن انتقاهمیّ

شود و به شرحی ساده محدود جدید به کار گرفته می یهکنند که دانش در زمین باید اطمینان حاصل

 انیپای ابیارزیابی شامل راهبردهایی است که به استمرار ارزی یهمرحل (.Eisenkraft, 2003) ودشینم

 ایی را کههیادگیری و آزمایش یهکنند. اگر معلمان چرخآموزان کمک میو تكوینی یادگیری دانش

ت باید قادر به گنجاندن طراحی و اجرا کنند، آن وق خوبیبهدهند آموزان در کالس درس انجام میدانش

آموزان خواسته شود تا ند. همچنین، باید از دانشها در ابزارهای ارزشیابی باشای از این آزمایشجنبه

 (.Colburn and Clough, 1977) شان طراحی کنندبخشی از ارزیابی یمثابهبهها را آزمایش

آموزان دانش خالقتفكر  هایمهارتیادگیری بر بهبود ی هتأثیر روش چرخ یهها در زمینپژوهش    

راهبردهای یادگیری دیگر که تا  یههایی در زمینبسیار محدود است. این در حالی است که پژوهش

ر دت در این راستا انجام شده اس خالقاند بر مهارت تفكر یادگیری شبیه یهحدودی به الگوی چرخ

ر تشافی در علوم ببا هدف بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر رویكرد اک( Kazempour, 2013پژوهشی )

پنجم ابتدایی به این نتیجه دست یافت که روش تدریس  یهآموزان پایدانش یهمهارت تفكر نقادان

 ( در پژوهشی باAl-Tarawneh, 2011) ت.آموزان مؤثر اسدانش یهمحور بر رشد تفكر نقاداناکتشاف

آموزان دانش خالقتفكر  هایمهارتشده بر رشد  تجدیدنظریادگیری  یهتأثیر الگوی چرخعنوان 

تفكر  هایمهارتیادگیری در بهبود  یهبه این نتیجه دست یافت که روش چرخ دهم یهدختر پای

 یهدریافت که الگوی چرخ( نیز Mecit, 2006ت. )آموزان مؤثرتر از روش سنتی اسدانش خالق

-یآموزان مدانة دانشتفكر نقا هایمهارتای بیشتر از روش سنتی سبب بهبود مرحله یادگیری هفت

( نشان Suardana, Redhana, Sudiatmika, and Selamat, 2018در پژوهش دیگری ) همچنیند. شو

تفكر خالق درس شیمی تأثیر دارد و باعث  هایمهارتای بر دادند که الگوی یادگیری هفت مرحله

تواند میزان یادگیری را در میش، روازاینآموزان شود. بنابراین استفاده ها در دانشبهبود این مهارت

 آموزان افزایش دهد.دانش

د که انمطالعات انجام شده پیرامون بررسی جو حاکم بر نظام آموزشی کشور به این نتیجه رسیده    

آموزان، موفق به موضوع است که دانش آموز همواره معطوف به ایندر این نظام سعی معلم و دانش

کسب نمرات باال در تمام دروس و نهایتا  کسب معدل ممتاز گردند تا هم شاگردان بتوانند خود را در 

است  هاآنبه مدارسی که شرط معدل مالك پذیرش  راحتیبهمدرسه و خانواده مطرح سازند و احیانا  
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ان از آموزانشد به دلیل موفقیت دانشراه یابند و هم اینكه در زمان ارزشیابی معلمان و مربیان بتوانن

های یوهش کارگیریبهبنابراین در چنین شرایطی جایی برای نوآوری و ؛ دامتیاز مناسب برخوردار گردن

ر واقع د تفكر خالقپرورش  کهازآنجاییماند. های بدیع و تفكر خالق باقی نمیفعال تدریس و ابراز ایده

با کاربردی نمودن این روش که با . ح مختلف تحصیلی استدر سطو وپرورشآموزشترین هدف عالی

توان این روش را پذیر است میو توجیه آنان امكان مندعالقهای اندك و با آموزش مربیان صرف هزینه

 پردازی، در بهبود کیفیت تدریس، باال بردن قدرتاز سویی الگوی بدیعهت. کار گرف در سطح وسیعی به

د توانآموزان نقش بسزایی دارد و در صورت اجرای دقیق میپژوهشگری دانشتفكر و افزایش روحیه 

مچنین با توجه به تحقیقاتی آن در جامعه به وجود آورد. ه تبعبهو  وپرورشآموزشتحولی شگرف در 

پردازی و چرخه یادگیری بر تفكر خالق انجام گرفته بود، اندك است و پژوهشی که در زمینه بدیعه

پردازی و چرخه یادگیری به همزمان بر تفكر خالق به بررسی اثربخشی دو روش بدیعهیافت نشد که 

موضوعی مهم و حیاتی در مدرسه اسـت.  خالقتفكر  هایمهارت یهسعصورت بگیرد. همچنین تو

 تیادگیری هف یهچرخ پردازی والگوی بدیعهشود تا اثربخشی بنـابراین، در ایـن پـژوهش تالش می

د. لذا هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی شو آموزاندر دانش خالقتفكر  هایمهارتای بر بهبود مرحله

-ای بر بهبود تفكر خالق دانشپردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحلهتأثیر الگوی تدریس بدیعه

 بود. آموزان

 

 شناسی پژوهشروش

با گروه کنترل بود. جامعه آماری  آزمونپس -آزموناین پژوهش به شیوه تجربی و از نوع طرح پیش

بودند که  1395-96آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی پژوهش تمامی دانش

و انتخاب  گیرینمونهبرای هزار نفر است.  37آموزان تعداد دانش وپرورشآموزشطبق آمار ارائه از 

ین ابتدا از ب به این طریق که استفاده شد. ایرحلهچندمای گیری تصادفی خوشهنمونه از روش نمونه

ه سه مدرس هتصادفی انتخاب شد و از بین دو منطقه انتخاب شد صورتبهمنطقه  2مناطق شهر تبریز 

 .دندشتصادفی انتخاب  صورتبهکالس  یککدامرسه از هر مدهر سه تصادفی انتخاب شد و از  صورتبه

گروه  1گروه آزمایش و  2 گروه، 3تصادفی در  صورتبهآموز انتخاب و دانش 60تعداد  کهطوریبه

های گروه ( و آزمودنیپردازیالگوی تدریس بدیعه) 1 های گروه آزمایش. آزمودنیگرفتندکنترل قرار 

گروه کنترل هیچ  ،و در مقابل ند( قرار گرفتایی یادگیری هفت مرحلهالگوی چرخه) 2آزمایش 

 نكرد.افت آموزشی را دری

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:آوری دادهبرای جمع

 سؤال است. 60شامل  ( ساخته شده وTorranceاین پرسشنامه توسط تورنس )پرسشنامه تفكر خالق: 

سؤال در بخش  16سؤال در بخش بسط،  11پذیری، سؤال در بخش انعطاف 11در این پرسشنامه 

به گذاری این پرسشنامه به این صورت بود که نمره وجود دارد.سؤال در بخش ابتكار  22سیالی و 
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شود. باال بودن نمره در این مقیاس داده می ب یک امتیاز و پاسخ ج دو امتیاز پاسخ امتیاز، 0پاسخ الف 

باالترین  هکطوریبهنشانه سطح خالقیت باال و پایین بودن آن نشانه میزان خالقیت پایین فرد است. 

ترین نمره صفر است. در پژوهش تورنس ضریب پایایی این پرسشنامه را در بخش پایینو  120نمره 

به دست  80/0و  84/0، 82/0، 85/0پذیری و بسط به روش آلفای کرونباخ سیالی، ابتكار، انعطاف

( روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار Rezai and Manochehri, 2008آورده است. همچنین در پژوهش )

 به دست آمد. 86/0است و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه گرفته 
معلم : توصیف شرایط حاضر یا موجود -1د: پردازی بر اساس مراحل زیر اجرا شالگوی تدریس بدیعه

 -2 .بینند توصیف و تشریح کنندمی کهچنانآنکند تا موقعیت جدید را آموزان را تشویق میدانش

 دهکننارائه معلمخواهد به قیاس مستقیم دست بزنند، گاه آموزان میمعلم از دانشم: س مستقیقیا

آموزان دانش: قیاس شخصی -3. کنندآموزان آن را ارائه میاست و گاه خود دانش موردقیاسنمونه 

شخصی آموزان بر اساس قیاس مستقیم و دانشه: تعارض فشرد -4. کنندموضوع را با خود مقایسه می

بر اساس تعارض : قیاس مستقیم -5. کنندهای متراکم پیشنهاد و یكی را انتخاب میخویش، تعارض

دد بررسی مجد. کننیكی را انتخاب می هاآنهای مستقیم ارائه داده و از بین فشرده، بار دیگر قیاس

ی و نند و از قیاس نهایکآموزان بار دیگر به مسئله که در ابتدا مطرح بود رجوع میدانش: تكلیف اولیه

 گیرند.همچنین سایر مراحل بهره می

مرحله  7شامل  :( بودMecit, 2006بر اساس الگوی مسیت ) ایالگوی چرخه یادگیری هفت مرحله    

. بسط دادن، 5. توضیح، 4. کاوش کردن، 3. درگیر کردن، 2استخراج کردن، . 1ز: است که عبارتند ا

های یادگیری که بر ارزشیابی. معلم در هر جلسه، بر اساس طرح درس و فعالیت. 7و  دادن . تعمیم6

. در کالس گروه کنترل، واحد درسی کندمیمبنای این مدل برای درس تنظیم شده بود، تدریس 

شد. این آموزش شامل سخنرانی سخنرانی( تدریس می) مربوط به درس بر اساس روش آموزش سنتی

موزان تكالیف مربوط آپس از سخنرانی، دانش کالس بود و یهموضوعی خاص برای هم یهمعلم دربار

 د.کردنه موضوع مرتبط بودند تكمیل میبه کتاب را که ب

استان آذربایجان  وپرورشآموزشهای الزم و مجوز از جهت اجرای این پژوهش ابتدا هماهنگی    

به مرحله اجرا گذارده شد و در پی آن ابتدا  گیرینمونهتخاب نمونه و فرایند ازآنپسشرقی اخذ شد و 

 پردازی و چرخهالگوهای تدریس بدیعه ازآنپسگرفته شد و مقیاس تفكر خالق( ) آزمونپیشیک 

د از بع و گروه کنترل آموزشی دریافت نكرد. های آزمایش ارائه شدبرای گروه ای یادگیریهفت مرحله

استخراج  موردنیاز هایدادهنهایتا   گرفتند.قرار  تفكر خالق( اسیمق) آزمونپسها مورد آموزش، گروه

 گرفتند. مورد تجزیه تحلیل قرار SPSS.21 افزارنرم واسطهبهو 

و تحلیل  های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استانداردها از روشداده وتحلیلتجزیهبرای 

 شد.استفاده  کواریانس
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 هاي پژوهشيافته

ن آزموهای آزمایش و کنترل در پیشگروهدر جدول میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در 

 نشان داده شده است. آزمونو پس

 
 آزمونو پس آزمونآموزان در پيشهاي توصيفی مربوط به تفكر خالق دانشآماره (:1)جدول 

 مرحله
متغیر  

 وابسته

 
 گروه

 
 تعداد

 
 میانگین

انحراف  

 استاندارد

-پیش

 آزمون

 

 تفكر خالق

-الگوی تدریس بدیعه 

 پردازی

 یادرجههفتالگوی چرخه 

 کنترل

 
20 

20 

20 

 
30/72 

90/72 

75/73 

 
94/7 

87/6 

85/6 

 آزمونپس

 

 تفكر خالق

-الگوی تدریس بدیعه 

 پردازی

 ایدرجهالگوی چرخه هفت

 کنترل

 
20 

20 

20 

 
15/79 

55/74 

85/72 

 
87/10 

16/4 

47/9 

 

های آزمایش و کنترل در های پراکندگی و تمایل مرکزی گروهترین شاخصنشانگر اصلی 1جدول     

در موعد  موردمطالعههای دهد که گروهاست. مندرجات این جدول نشان می موردمطالعهمتغیرهای 

 مکدستهای آماری تفاوت چشمگیری با یكدیگر ندارند و پیش از مداخالت آموزشی، از نظر شاخص

 گیری بدونها وجود ندارد. هر چند این نتیجهبین گروه توجهیقابلهای موجود، تفاوت از نظر واریانس

تر خواهند آمد، عدم تفاوت معنادار های دقیق که پیششود، لكن در بررسیپشتوانه آماری بیان می

ن آزمومیانگین پیش کهطوریبهآزمون نشان داده خواهند شد. در پیش موردمطالعههای گروه واریانس

)سخنرانی،  و کنترل 90/72 یادگیری ایدرجههفتالگوی چرخه ، 30/72 پردازیالگوی تدریس بدیعه

های آزمایشی، دهد که در گروههمچنین نگاهی به مندرجات این جدول نشان می است. 75/73 سنتی(

متغیر وابسته )تفكر خالق( شده اعمال مداخالت آموزشی موجب بروز تغییرات فاحش در شاخص 

ر توجهی داست. از طرفی گروه کنترل که در معرض مداخله آموزشی قرار نگرفته است، تغییر قابل

آزمون، حاکی از های پیشهای این گروه با شاخصشود و مقایسه شاخصمتغیر وابسته مشاهده نمی

های آماری یر چشمگیر در شاخصاین است که با گذشت زمان و بدون اعمال مداخالت آموزشی تغی

آزمون الگوی تدریس آزمون میانگین پسکه در مرحله پسطوریاین گروه به وجود نیامده است. به

که آموزش طوریاست. به 85/72و کنترل  55/74ای درجه، الگوی چرخه هفت15/79پردازی بدیعه

افزایش میانگین تفكر خالق شده  یادگیری باعث ایدرجهپردازی و چرخه هفتالگوی تدریس بدیعه

 است.
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بررسی گردید. مقایسه مقادیر فاصله  دقتبههای آن قبل از انجام آزمون تحلیل کواریانس، مفروضه    

ها بهنجار بود و ( با مقدار بحرانی مربوط به آن نشان داد که دادهMahalanobis distanceماهانوبیس )

اسمینوف استفاده  -ها از آزمون کالموگروفبررسی نرمال بودن دادههای پرت وجود نداشت. برای داده

ها نرمال هستند. همچنین شد که نتایج نشان داد برای متغیرهای پژوهش معنادار نیست و لذا داده

ها از آزمون لون استفاده شد که نتایج نشان داد برای متغیرهای پژوهش معنادار برای همگنی واریانس

محاسبه شده در متغیرهای پژوهش برای  Fها برقرار است. از سویی چون اریانسنیست و یكسانی و

بررسی شیب خط رگرسیون معنادار نیست؛ لذا همبستگی متغیر همپراش و متغیر مستقل رعایت 

 توان از این آزمون استفاده کرد.های استفاده از تحلیل کواریانس برقرار بود و میشده بود و مفروضه
 

آزمون تفكر خالق گروه پس-آزمونتايج تحليل کواريانس يك متغيري )آنكوا( روي نمرات پيش: ن(2)جدول 

 پردازيآزمايش و کنترل الگوي تدريس بديعه

 

نترل ایش و کآموزان گروه آزمنتایج حاصل از تحلیل کواریانس یک متغیری نشان داد که بین دانش    

(. به F=92/8( و )P=005/0تفاوت معناداری وجود دارد )پردازی از لحاظ نمرات الگوی تدریس بدیعه

وجود  ها تفاوت، بین گروهتفكر خالقآزمون، در متغیر وابسته این معنی که پس از تعدیل نمرات پیش

گروه  آموزاندانش تفكر خالقبا توجه به میانگین نمرات  پردازیالگوی تدریس بدیعهدارد. بنابراین 

گروه  افزایش تفكر خالقموجب  85/72 آموزان گروه کنترلنسبت به میانگین دانش 15/79آزمایش 

ده، آموزان شدر دانش افزایش تفكر خالقباعث  پردازیالگوی تدریس بدیعهاست. یعنی  شدهشیآزما

 .اما این آموزش در گروه کنترلی تغییری ایجاد نكرده است
 

آزمون تفكر خالق گروه پس-آزمون: نتايج تحليل کواريانس يك متغيري )آنكوا( روي نمرات پيش(3)جدول 

 يادگيري ايدرجههفتآزمايش و کنترل الگوي چرخه 

 گروه
منبع  

 تغییرات

مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

 
F 

سطح  

 معناداری

تفكر 

 خالق

 56/0  34/0  29/37  1  29/37  آزمونپیش 

 005/0  92/8  79/975  1  79/975  گروه 

     32/109  37  01/4045  خطا 

       40  01/225288  کل 

 گروه
منبع  

 تغییرات

مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

 
F 

سطح  

 معناداری

تفكر 

 خالق

-پیش 

 آزمون

 
69/8 

 
1 

 
69/8 

 14/0  70/0 

 03/0  75/4  01/277  1  01/277  گروه 

     27/58  37  01/2156  خطا 

       40  01/209230  کل 
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رل آموزان گروه آزمایش و کنتنتایج حاصل از تحلیل کواریانس یک متغیری نشان داد که بین دانش    

( و P=03/0یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد ) ایدرجههفتاز لحاظ نمرات الگوی چرخه 

(75/4=F به این معنی که پس از تعدیل نمرات .)ا هآزمون، در متغیر وابسته تفكر خالق، بین گروهپیش

یادگیری با توجه به میانگین نمرات تفكر خالق  ایدرجههفتتفاوت وجود دارد. بنابراین الگوی چرخه 

موجب افزایش  85/72آموزان گروه کنترل نسبت به میانگین دانش 55/74آموزان گروه آزمایش دانش

یادگیری باعث افزایش تفكر  ایدرجههفتست. یعنی الگوی چرخه تفكر خالق گروه آزمایش شده ا

 آموزان شده، اما این آموزش در گروه کنترلی تغییری ایجاد نكرده است.خالق در دانش

پردازی و چرخه از آنجا که نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که اثرات الگوی تدریس بدیعه    

دار است، لذا ضروری است منابع این تأثیرات معین شود. یادگیری بر تفكر خالق معنی ایدرجههفت

های آموزشی اثرات مثبت بر تفكر خالق دارد و از روش یککدامبه این معنی که مشخص شود که 

 LSDتعقیبی  ها ارجیت دارد. در این راستا از آزمونها بر سایر روشاز روش یککدام کهایندیگر 

 نشان داده شده است. 4فاده شد که نتایج در جدول است

 
 هاهاي نمرات تفكر خالق در بين گروهينگبراي تعيين تفاوت ميان LSD: آزمون تعقيبی (4)جدول 

 

 پردازیدهد که بر اساس سطوح معناداری تفاوت الگوی تدریس بدیعهنشان می 4مندرجات جدول     

پردازی بر سخنرانی معنادار معنادار نیست؛ اما الگوی تدریس بدیعه یادگیری ایدرجههفت بر چرخه

یادگیری بر سخنرانی معنادار نیست. در واقع الگوی تدریس  ایدرجههفتاست. همچنین الگوی 

موزان آیادگیری تأثیر بیشتری بر تفكر خالق دانش ایدرجههفتپردازی نسبت به الگوی تدریس بدیعه

 دارد.

 

 گيريبحث و نتيجه

ای بر پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحلهبدیعه تأثیر الگوی تدریسهدف پژوهش حاضر 

فكر پردازی بر تآموزان بود. یافته پژوهش نشان داد که الگوی تدریس بدیعهبهبود تفكر خالق دانش

شود. این یافته با نتایج آموزان میآموزان تأثیر دارد و باعث افزایش تفكر خالق دانشخالق دانش

 ,Runcoهمسو است. همچنین ) (Runco, 1999) ( وHanley and Torrance, 2011های )پژوهش

 پردازی باعث افزایشتدریس طبق الگوی بدیعه( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که 1999

 سطح معناداری  خطای معیار  اهتفاوت میانگین  هاگروه

 09/0  74/2  60/4  ایدرجهچرخه هفت پردازیبدیعه

 02/0  74/2  30/6  )سخنرانی(کنترل  پردازیبدیعه

 53/0  74/2  70/1  کنترل )سخنرانی( ایدرجهچرخه هفت
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-تواند دانشش میروازاینگیری بهره دیگرعبارتبهشود، آموزان میهای دانشقابلیت بسط در پاسخ

ا هنگام برخورد با موضوعی جدید اعم از علمی، ادبی و اجتماعی ضمن توجه به آموزان را توانا سازد ت

مفهوم و محتوای اصلی به جزئیات نیز توجه کنند و قادر گردند تا شرح، توضیح و تفسیر مناسبی از 

ل های معتبر مثدر نظریه توان گفت که تفكر خالقد. در تبین این یافته میدهن ارائهجزئیات را هم 

 . طبق اظهارات دبیر مربوطه گروه آزمایش واستد به معنای تولید اندیشه در یک زمان معین گیلفور

 تا در برابر کردندپردازی سعی میاز اجرای روش تدریس بدیعه آموزان بعددانش آمدهدستبهنتایج 

وی الگتوان اظهار داشت که تدریس طبق های متعدد بدهند، بنابراین میهای غیرمعمولی پاسخسؤال

ین گیری از اشود. بهرهآموزان میهای دانشپردازی باعث افزایش قابلیت روانی یا سیالی پاسخبدیعه

های فراوانی در ارتباط با موضوع دهد تا پاسخ و ایدهآموزان این امكان را میشیوه آموزشی به دانش

 ,Cano Garcia and Hughesد )اند از خود بروز دهنجدید که احیانا  ممكن است با آن برخورد نداشته

2000.) 

ود، شآموزان میهای دانشپردازی باعث افزایش قابلیت بسط در پاسختدریس طبق الگوی بدیعه    

آموزان را توانا سازد تا هنگام برخورد با موضوعی تواند دانشش میروازاینگیری بهره دیگرعبارتبه

ضمن توجه به مفهوم و محتوای اصلی به جزئیات نیز توجه کنند  یو اجتماعجدید اعم از علمی، ادبی 

آموزان در دهند. اغلب دانش ارائهو قادر شوند تا شرح، توضیح و تفسیر مناسبی از جزئیات را هم 

دهند، در واقع عنصر بسط کلی آموخته و کمتر به جزئیات توجه نشان می صورتبهمدارس مفاهیم را 

ات ، دقت نظر، پیگیری و نهایتا  اضافه کردن جزئیمسئلهسبب توجه بیشتر به  هایی است کهاز توانایی

(. همچنین این یافته با نتایج پژوهش  Runco, 1999ت )صویری اسهای تیا تكمیل ایده

(Motibirjandi and Hatami, Fekri, 2010 .ناهمسو است )گیری از الگوی نتایج نشان داد که بهره

 کههنگامیو مشكالت  مسائل آموزان رشد دهد که در برخورد بااین را در دانش تواندپردازی میبدیعه

مسو هسئله کردند، جهت فكر خود را تغییر داده و با متغییر شكل داده و یا از بعد دیگری مطرح می

بسیاری از معلمان همواره  چراکه ؛نظر و عمل تعداد زیادی از مربیان است برخالفاین موضوع د. شون

ها را عینا  همانند متن کتاب پاسخ داده و بنویسند و به همان کنند تا سؤالدان را تشویق میشاگر

آموزان قالبی و غیرقابل انعطاف است توجه نمایند. نتیجه این روش رشد دانش شدهینیبشیپالگوهای 

م اندرکاران تعلیهای مناسب مربیان، معلمان و دستکه به این مهم بایستی با توجیهات الزم و آموزش

تمام  هرحالبه(. Khadivi and Banaikohnehshahri, 2014) و تربیت توجه خاص مبذول شود

تأکید دارند، به این نتیجه ( پردازیبدیعه)های نوین آموزشی هایی که بر اثربخشی شیوهپژوهش

-)نسبت به شیوه معایبها، روابط، محاسن و ها، تفاوتاساس شباهت بر)ها اند که کاربرد قیاسرسیده

آموزان دانش خالقیتهای سنتی آموزش، ضمن افزایش چشمگیری در فرایند یادگیری، تفكر و 

موجب تقویت نگرش مثبت، همدلی،  (پردازی، بسط و اصالتپذیری، ایدهقابلیت سیالی، انعطاف)

 خالقجب نوشتن های نوین آموزشی موگردد. این شیوهآموزان میشادی، لذت و نشاط در بین دانش
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هایی نظیر حل مسئله، جستجوگری، گردد؛ یعنی باعث پرورش و توسعه مهارتدرس نیز می کالسدر 

بدیعه )های نوین آموزشی شود. همچنین این شیوهو بروز افكار جدید می خالقدرك عمیق، بیان 

د کشبه چالش می آموزان رادانش خالقیتهای جدید، قدرت تحلیل، تفكر و بر اساس یافته (پردازی

 ,Trifenger and Sortore, Crosssگردد )یآموزان مو موجب تقویت یادگیری این دسته از دانش

-الگوی تدریس بدیعه که( نشان دادند Suratno, et al, 2019همچنین در پژوهش دیگری )(. 2007

آموزان تأثیرگذار باشد و باعث افزایش فراشناختی در دانش هایمهارتتواند بر تفكر خالق و پردازی می

هایی که همراه با کیفیت یادگیری در روش کهطوریبهفراشناختی شود.  هایمهارتتفكر خالق و 

که یادگیری  است ذکرشایان. انجامدمی باالتریآموزان باشد، به پیشرفت تحصیلی فعالیت بیشتر دانش

ود. ایجاد ش یادگیرندههای بیشتری برای شود ارتباطفعال در مقایسه با یادگیری منفعل موجب می

مطالعه،  گذارند. در اینیا فعال تأثیر بیشتری در عملكرد تحصیلی می غیررسمی هایکالس طورکلیبه

آموزان با همدیگر را فراهم آورده و تأثیر مثبتی بر پردازی فرصت اندیشیدن، تعامل دانششیوه بدیعه

 دباشنهای سنتی یادگیری فاقد آن میته است، چیزی که روشگذاش هاآنپیشرفت تحصیلی 

(Suratno, 2019.) 

-یادگیری بر تفكر خالق دانش ایدرجههفتالگوی تدریس چرخه  یافته دیگر پژوهش نشان داد که    

-Alی )هاشود. این یافته با نتایج پژوهشآموزان میآموزان تأثیر دارد و باعث افزایش تفكر خالق دانش

Tarawneh, 2011( و )Mecit, 2006( .همسو است )Al-Tarawneh, 2011عنوان  ( در پژوهشی با

آموزان دختر دانش خالقتفكر  هایمهارتشده بر رشد  تجدیدنظریادگیری  یهتأثیر الگوی چرخ»

 خالقتفكر  هایمهارتیادگیری در بهبود  یهبه این نتیجه دست یافت که روش چرخ« دهم یهپای

وی توان گفت که تدریس مبتنی بر الگدر تبیین این یافته میت. آموزان مؤثرتر از روش سنتی اسدانش

های معنادار مشارکت دهد؛ با آموزان را در پژوهشیادگیری بر این امر تأکید دارد که دانش یهچرخ

 معنادار کمک کند آموزان در ایجاد مفاهیمشان بهبود یابد و به دانشفكری هایمهارتاین هدف که 

(Lawson, 1993) .شوند تا نقادانه آموزان تشویق مییادگیری دانش یهدر هر مرحله از الگوی چرخ

ع شان در ارتباط با موضوتجربیات قبلی یهآموزان درباراستنباط کردن، دانش یهفكر کنند. در مرحل

دانند برای موضوع می یهربارآموزان چه چیزی دکنند. کشف این مطلب که دانشفكر می موردبحث

شان را استنباط و سپس تصحیح کنند. های اشتباهتوانند برداشتمی ترتیباینبهمعلم مهم است؛ 

كر ف خالقانه صورتبههایشان ایده یهشود تا دربارآموزان فراهم میهایی برای دانشبنابراین فرصت

آموزان برای تمرکز بر هایی برای دانشیادگیری فرصت یهالگوی آموزشی چرخ(. Mecit, 2006) کنند

آموزان از کاوش دانش یهکند. طی مرحلهایشان فراهم میفرایند تفكر حین بحث با همكالسی

 برای هاآنکنند و این کار را با تجسـم های مهم مفهوم استفاده میفكری برای درك جنبه هایمهارت

 د.دهنخودشان انجام می
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وزان آمهای ذهنی دانشتوان گفت که ساختگرایی شناختی پیاژه نیز میاس دیدگاه سازندهبر اس    

شود تا با با یک مسئلة واقعی دچار حالت نامتعادل و وادار به تالش فكری می شدنمواجهاز طریق 

افكار دیگران را تجربه های کوچک، اطالعات و تبادل اندیشه و کنش متقابل در گروه وجویجست

ر یارچوب داوری خودمحورانه شكل گرفته بود تغینند و ساختارهای فكری خود را که در ابتدا در چهک

 هایمهارتنامد موجب تحول در اژه آن را انتقال اجتماعی میدهند؛ این فرایند تبادل اندیشه که پی

آموزان بنابراین، از دانش(. Badrigargari and Fathiazar, 2007) شودمی هاآن یهفكری و نگرش نقادان

مسئله در موقعیتی جدید استفاده  برای حل ازآنپسرود تا اطالعات را به یاد آورند و سانتظار می

ور به شود؛ بدین منظپایانی و تكوینی ارزیابی می یهارزیابی، یادگیری به دو شیو یهکنند. در مرحل

ا هاین فعالیت یهاند ارزیابی کنند. هماشتهشود تا سطح درکی را که دآموزان فرصت داده میدانش

 آموزان فراهمتحلیل، تفسیر، ارزشیابی، استنباط و استنتاج را در دانش هایمهارتبهبود  یهزمین

ای ( معتقد بود که الگوی یادگیری هفت مرحلهFatimah and Anggrisia, 2018همچنین )کند. یم

ری الگوی چرخة یادگیبر اساس  کهطوریبهآموزان تأثیر بگذارد. تواند بر عملكرد تحصیلی دانشمی

آموزان دربارة شوند تا نقادانه فكر کنند. در مرحلة استنباط کردن، دانشآموزان تشویق میدانش

موزان چه آکنند. کشف این مطلب که دانشفكر می موردبحثشان در ارتباط با موضوع تجربیات قبلی

را  های اشتباهشانتوانند برداشتمی ترتیباینبهدانند برای معلم مهم است؛ چیزی دربارة موضوع می

 یهشود تا دربارآموزان فراهم میهایی برای دانشاستنباط و سپس تصحیح کنند. بنابراین فرصت

 ای باعث افزایش عملكرد وو لذا الگوی یادگیری هفت مرحله دننقادانه فكر کن صورتبههایشان ایده

 (.Mecit, 2006شود )آموزان میت خالق در دانشتفكرا

ازی بر پردیافته دیگر پژوهش نشان داد که بر اساس سطوح معناداری تفاوت الگوی تدریس بدیعه    

پردازی بر سخنرانی معنادار است. یادگیری معنادار نیست؛ اما الگوی تدریس بدیعه ایدرجههفت چرخه

-یادگیری بر سخنرانی معنادار نیست. در واقع الگوی تدریس بدیعه ایدرجههفتهمچنین الگوی 

موزان دارد. آیادگیری تأثیر بیشتری بر تفكر خالق دانش ایدرجههفتپردازی نسبت به الگوی تدریس 

 پردازی ارتباط نزدیكی با خالقیت دارد وتوان گفت با توجه به اینكه بدیعهدر تبیین این یافته می

ه خالق بودن و نوآفرینی ابداع شده بود؛ لذا بر این اساس ارتباط بیشتری با تفكر خالق بیشتر بر توسع

دارد.  ایدرجههفتای پردازی تأثیر بیشتر نسبت به الگوی چرخهتدریس بر اساس بدیعه روازایندارد. 

-بهره ردیگعبارتبهشود، آموزان میهای دانشپردازی باعث افزایش قابلیت بسط در پاسخالگوی بدیعه

آموزان را توانا سازد تا هنگام برخورد با موضوعی جدید اعم از علمی، تواند دانشش میروازاینگیری 

ادبی و اجتماعی ضمن توجه به مفهوم و محتوای اصلی به جزئیات نیز توجه کنند و قادر گردند تا 

آموزان در مدارس مفاهیم را لب دانشدهند. اغ ارائهشرح، توضیح و تفسیر مناسبی از جزئیات را هم 

هایی اییاز توانتفكر خالق  صردهند، در واقع عنکلی آموخته و کمتر به جزئیات توجه نشان می صورتبه
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ود؛ لذا ش، دقت نظر، پیگیری و نهایتا  به نتیجه رساندن آن میمسئلهاست که سبب توجه بیشتر به 

 (.Momenimehmoi and Ojinezhadری دارد )ای یادگیتأثیر بیشتر نسبت به الگوی چرخه

آموزان دختر دوره این پژوهش بر روی دانش کهازآنجاییهایی مواجه بود. این پژوهش با محدودیت    

آموزان و شهرهای دیگر باید متوسطه شهر تبریز انجام گرفته بود که در تعمیم نتایج بر روی دانش

ی بود و دهگزارش د های خویاسمقهای پژوهش بر اساس یافته کهازآنجاییاحتیاط نمود. همچنین 

عد ی مستدهپاسخهای ناخودآگاه، تعصب در یل یافتهدلاصوال  به  هاپرسشنامهی در شخصی هاگزارش

 شودیمپیشنهاد یاندازد. بر این اساس بیج پژوهش را به مخاطره نتااست  ممكنین ایف هستند و تحر

 منظوربهرا از شهرهای دیگر انتخاب کنند و  موردمطالعههای آتی، نمونههای که محققان در پژوهش

ود که شهای پیگیری طوالنی نیز استفاده کرد. همچنین پیشنهاد میتوان از دورهبهتر حفظ نتایج می

پردازی استفاده در تدریس دروس و آموزش بسیاری از مفاهیم جدید از الگوی تدریس بدیعهمعلمان 

 پردازی باشدآموزان در قالب روش تدریس بدیعهکه آموزش دانشگردد نهایت پیشنهاد میدر  کنند.

در نهایت حفظ این مطالب و پاسخگویی  شنیدن مطالب درسی از زبان مدرس و یجابهتا آنان 

فرایند یادگیری شرکت فعال داشته باشند و با تولید  وار، از طریق توصیف، تشبیه و قیاس، درطوطی

پردازی خود را پرورش داده، با استفاده از آنچه که در مراحل روش بدیعه خالقیت، خالقهای ایده

 د.اند، سبب پیشرفت تحصیلی خود شونیادگرفته
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