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Background and Aims: The teaching method is one of the most important 

elements which has a significant role in achieving the goal of education. One of the 

creative ways of teaching, is innovative method. Therefore present study examines the 

impact on creativity and innovative method of learning the army's medical students. 

Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest 

design by using a control group. The population consisted of all male students in the 

academic year 2014-2015 in University of Medical Sciences and by using the sampling 

method, 32 students were selected and randomly divided into control and experimental 

groups. Test groups were trained in five session, 60-minute using innovative method 

and traditional method was used for the control group. Abedi creativity test was used 

to collect data and learn self-made test. Statistical test was used to data analysis, in 

descriptive and inferential statistics (analysis of covariance) and software spss version 

20. 

Results: Research findings indicate an increase in creativity and all of its 

components and learning the experimental group students in microbiology course 

compared to the control group. 

Conclusion: According to positive impact of innovative teaching methods in 

increasing creativity and learning, compared to the Traditional teaching methods, it is 

recommended that learners training in the form of innovative teaching methods. Rather 

than listening to the lessons of language teaching and memorization and response 

surface, Through descriptions, similes and analogies, active participants in the learning 

process. 
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های آموزشی نقش هدف ترین عناصری است که در تحققتدریس یکی از مهم روش زمینه و اهداف:

به  لذا پژوهش حاضر. است  بدیعه پردازی های خالق تدریس، روش تدریسروشمؤثری دارد. یکی ازاین

ارتش  بررسی تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر خالقیت و یادگیری دانشجویان علوم پزشکی

 . .پردازد.می

باشد. آزمون با گروه کنترل میپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش تحقیق شبه  :بررسیروش 

بود که با  4939-4931جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی در سال تحصیلی 

نفر از دانشجویان انتخاب و بصورت تصادفی به دوگروه  93استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 

 06جلسه  5 در تفاده از روش تدریس بدیعه پردازیدند. گروه آزمایش با اسکنترل و آزمایش تقسیم ش

آزمون ها از ده شد. جهت جمع آوری دادهروش سنتی استفا ای آموزش دیدند و برای گروه کنترل ازدقیقه

ها از آزمون آماری در دو خالقیت عابدی و آزمون محقق ساخته یادگیری استفاده شد. برای تحلیل داده

 .استفاده شد. 36نسخه  spssنرم افزار  )تحلیل کوواریانس( و آمار توصیفی و آمار استنباطیسطح 
 

های آن و افزایش یادگیری های پژوهش حاکی از افزایش خالقیت و تمامی مؤلفهیافته: هایافته

 . شناسی نسبت به گروه کنترل بوددانشجویان گروه آزمایش در درس میکروب

در  ویادگیری، خالقیت افزایش در پردازی بدیعه تدریس روش مثبت تأثیر به هتوج با: گیرییجهنت

 بدیعه تدریس روش قالب در آموزش یادگیرندگان شودمی های سنتی تدریس پیشنهادمقایسه با شیوه

 طوطی گویی پاسخ و مطالب این و حفظ مدرس زبان از درسی مطالب شنیدن جایبه آنان تا باشد پردازی

 باشند. داشته فعال شرکت یادگیری درفرایند قیاس، و تشبیه توصیف، یقطر از وار،

 شناسیروش تدریس بدیعه پردازی، خالقیت، یادگیری، میکروب کلیدی کلمات
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 مهمقد

 از یکی ، innovation exploration &نوآوری و خالقیت

 و تعلیم که است آدمی ذهنی هایفعالیت ترینپیچیده و ترینعالی

 وظیفه نظام آموزشی کهازآنجایی .نماید توجه آن به باید تربیت

 باید دارد، عهده بر را جامعه سازانآینده و فرزندان تربیت و تعلیم

 و خالقیت پرور  و رشد زمینه آوردن فراهم وظیفه سو،یک از

 هایاناییتو و استعدادها از دارجهت و صحیح استفاده و نوآوری

 نیازمند خود پویایی برای دیگر، سوی از بگیرد، عهده بر را افراد

 سازمانی سطح در نوآوری و خالقیت از مندی ه بهر و پرور 

 نوجوانان و کودکان خالقیت پرور  برای آموزشی نظام باشد.می

 از هااست و معلمان و رو  تدریس آن تحول اساسی نیازمند

 در .معلمان و مربیان آموزشی]8[ستنده نظام این کلیدی عناصر

 آموزان دانش نوآوری و خالقیت رشد هایزمینه و عالیق شناسایی

 انرژی مولد درواقع که نیرو این اگر زیرا باشند،می ثمر مثمر بسیار

 روز هر پرور  و آموز  گردد رو روبه توجهیبی با است جامعه در

 حرکت از دیگری از پس یکی آن هایچرخ و شده ترضعیف

 از یکی عنوانبه خالقیت پرور  گنجاندن رو،ایستد ازاینبازمی

 

 
دوماهناهم علمی 

 ژپوهشی
 

 9316تیر –ادخرد رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
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02 

 

 ، دنیا کشورهای از بسیاری در درسی هایبرنامه اساسی اهداف

 .]2[است ضرور  این درک از اینشانه

 که کنند تربیت را نیروهایی باید امروزی آموزشی هاینظام

 و خلّاق آن یتدر مدیر و توانمند موجود،  پیچیده دنیای درک در

 بوده وی خالق اندیشه مرهون بشر، چراکه تمدن .]3[باشند مبتکر

 خواهد غیرممکن خالقیت از گیریبهره بدون نیز آن دوام و است

 در .رودمی شمار به انسان ذهن عملکرد ترینعالی این و بود

 بقاست. برای شرطی بلکه ضرور  یک نه خالقیت کنونی، وضعیت

 افرادی پرور  و تربیت بر آموزشی نظام تا است الزم بنابراین

 .]9[باشند قادر ناپذیربینیپیش مسائل خالق حل به که کند تأکید

 این در آزوبل است، شده گوناگونی تعاریف خالقیت برای

 ترینمغشو  و تریناز مبهم یکی خالقیت "گویدمی زمینه

 ابهام این است. امروز تربیت و تعلیم و شناسیروان در اصطالحا 

 جریان پیچیدگی معنی به و است مفهوم این بودن انتزاعی دلیل به

 زندگی در راحتیبه توانمی را خالقیت چراکه نیست؛ خالقیت

 کاری دادن انجام خالقیت .]2[نمود لمس آن را و کرد حس روزانه

 یا گیرد،می قرار موردتوجه افرادی یا هاگروه سوی از که است نو

 خالقیت  Robbins.]0[شودمی استفاده نیازی دنبرآور برای کهآن

 ترکیب توانایی همان خالقیت، :است کرده تعریف گونهاین را

 هاایده بین پیوستگی ایجاد یا و فردمنحصربه رو  یک در هاایده

 هایایده تولید توانایی(سیالی چون هاییمؤلفه که دارای.]0[است

 ،)است محرک یک به سخپا تعداد یا کوتاه زمانمد  یک در زیاد

 ،)متفاو  طبقا  به تقسیمقابل هایپاسخ دادن(پذیریانعطاف

 برای غیرمعمول و نو هایایده تولید توانایی(تازگی یا اصالت

( هاایده کردن غنی و جزئیا  به توجه توانایی(بسط ،)مسائل

 خود خاص رو  خلّاق، و متفکر هایانسان بیتتر .]88،88 [باشدمی

 توانندنمی هرگز گذشته هایچهارچوب و هاقالبو بد طلمی را

 ساختار با سنّتی هایکند رو  فراهم را موقعیتی و بستر چنین

 امکان محفوظا ، و معلوما  انتقال برتکیه و ناپذیر خودانعطاف

 Innovation and اکتشاف و ابتکار فکری، رشد هرگونه

exploration  به دلیل نیاز راین . بنابگیردمی یادگیرنده از را

های جامعه امروز به افراد مبتکر و خالق، ضرور  تغییر رو 

ازپیش احساس های تدریس خالق بیشتدریس و استفاده از رو 

 عناصری ترینمهم از یکی تدریس های خالقرو  .]4[شودمی

دارد ازآنجاکه با  مؤثری نقش آموزشی هایهدف تحقق در که است

موضوعی را تدریس کرد، بنابراین برای  توان هرهر روشی نمی

های تدریس مناسب نیاز های گوناگون رو تدریس موضوع

 در است پرور  و آموز  مربیان و معلّمان لذا بر .]5[است

 هایرو  از گیریبهره با و کنند تجدیدنظر خود تدریس هایرو 

 اقدام یادگیرندگان خالقیت  قوه پرور  جهت در تدریس جدید

 . نمایند

های خالق تدریس که برای پرور  خالقیت از رو  یکی

است.  پردازی بدیعه تدریس توان از آن استفاده کرد رو می

باشد و ریشه در رو  تدریس بدیعه پردازی یادگیرنده محور می

 ویلیام وسیلهبه که الگو روانشناسی سازنده گرایی دارد. این

 برای بخشلذ  ایشیوه شده،طراحی وی دستیاران و گوردون

 را زیادی پتانسیل پردازی، بدیعه است. الگوی خالق تفکر پرو 

 سایر به نسبت را هاآن و کندمی یادگیرندگان عالیق به توجه صرف

 درگیر بیشتر یادگیری معنادار تجربیا  در تدریس هایمدل

 و ذهن و بافکر مستقیماً که پردازی بدیعه الگوی در .]82[سازدمی

 جریان به استعاری فعالیت طریق از خالقیت دارد، کار و سر ابداع

و  شودمی استفاده قیاس و تشبیه از گردد،می تبدیل آگاهانه

این .]83[کندمی ترغیب خالق و جدید مطالب ابداع به را شاگردان

رو  تدریس که در عصر حاضر موردتوجه متصدیان تعلیم و 

سنتی که در های تدریس تربیت قرارگرفته است برخالف رو 

 دلیل به کند وغالباً معلم نقش محوری را در کالس ایفاء میها آن

 را آوریمالل آموزشی محیط برانگیز،بحث موضوعا  طرح عدم

رانی و استفاده از تر مبتنی بر سخنو بیش نمایدمی ایجاد

های کالمی است و یادگیرنده در فرآیند تدریس و یادگیری مهار 

تری را دارد و مجالی فعال فرصت مشارکت کمدر ایفای یک نقش 

تدریج تحرک و پویایی برای بروز استعدادهای خالق ندارد و به

ای است که موجب فعالیت گونهبه .]84[دهدخود را از دست  می

شود و یادگیرندگان خودشان یادگیری را ذهنی یادگیرندگان می

نه حل کنند و مسائل را خالقابخشند، ابداع میتوسعه می

 دنیایی به را فرد تا است یافتهتدوین این برای رو  کنند. اینمی

 اشیاء، دهد تا ابتکار فرصت او به یعنی بکشاند غیرمنطقی قدری

 و برای ببیند جدید هایبه راه را مسائل به رویکرد و خویشتن ابزار

 این اجرای در.]2 [دکنن جستجو را تریتازه هایحلراه مسائل حل

 و موجود شرایط توصیف به آموزان دانش ترغیب معلم شنق الگو

 برای شخصی و مستقیم هایقیاس دادن انجام برای آنان هدایت

 و جدید مطالب ابداع به را شاگردان و است مفهوم به رسیدن

معلم نقش   سنتی دررو  کهدرحالی کند ،می ترغیب خالقانه

 همواره را درسی مطالب و است منفعل آموزو دانش محوری دارد

 .نمایدمی حفظ وارطوطی

مراحل تدریس توسط این الگو عبارتنداز: الف( توصیف 

وضعیت موجود به کمک یاد دهنده؛ در این مرحله یادگیرنده با 

کنند و به هدایت یاد دهنده در مورد وضعیت موجود بحث می

پردازند. ب( قیام مستقیم، در این مرحله بررسی آن می
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های متفاو  یا چیزهای مفهوم را با برداشتیادگیرندگان یک 

طور خالصه به تفسیر آن کنند و بهگوناگون مقایسه می

های ذهنی، روابط متنوع و خالقی پردازند. از این برداشتمی

پ( قیاس  انجامند.شود که به ارائه موارد جدید میتولید می

شخصی، در این مرحله یادگیرندگان بین خود و مفهوم 

کنند. خود را در درون شده همسویی و همدلی ایجاد میانتخاب

دهد. احساسا ، تمایال  و قیاس و آن را در قالب خود شرح می

دارد.برای بیان قیاس شخصی، احساس های خود را بیان میانگیزه

نزدیکی و یکی شدن با مفهوم بسیار ارزشمند است و در خالقیت 

ادگیرندگان ضمن شخصی اثر زیادی دارد. ( تعارض فشرده، ی

بازنگری و مرور توصیفا  خود در مراحل قبلی به توصیف مجدد 

ای از یک موضوع و بیان و توضیح کلما  ضدونقیض کلمه

پردازند. در اثر تداخل کلما  نامتجانس،روابط جدیدی تولید و می

های شود که در این جریان، ایدهبر حوزه اطالعا  آنان افزوده می

آید. ث( قیاس مجدد مستقیم، در وجود می نو و جدیدی هم به

این مرحله یادگیرندگان به تولید و انتخاب قیاس مستقیم دیگری 

پردازند. ج( بررسی مجدد وظیفه اولیه، مبتنی بر تعارض فشره می

کند تا به وظیفه یا مسئله اصلی معلم شاگردان را تشویق می

تحقیقا   مایند.برگردند و از تمام تجارب بدیعه پردازی استفاده ن

Azadyekta ،Madahi  وSharifi وZarei Zavaraki و همکاران، 

iDarziramnd و همکاران، kolainejad  وjafarinadushan  که در

اند های مختلف پرور  خالقیت موردبررسی قرارگرفتهها رو آن

 و دهد رو  بدیعه پردازی تأثیر مثبتی بر خالقیت داردنشان می

 ..]85-28[اندنموده تأیید را آن اثربخشی

 [21] Khadkhodai   در پژوهشی تحت عنوان مقایسه آموز

به رو  بدیعه پردازی و رو  سخنرانی برافزایش خالقیت دانش 

آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی به این نتیجه دست یافتند 

گردد و که رو  تدریس بدیعه پردازی باعث افزایش خالقیت می

 .]28[خالقیت نیز تفاو  معناداری وجود داردبین جنسیت و 

Hosseini  وMemarian  در پژوهشی تحت عنوان تأثیر

کارگیری الگوی بدیعه پردازی در آموز  مفهوم مراقبت به

تسکینی در کودکان بر خالقیت نوشتاری و عملکرد تحصیلی 

دانشجویان پرستاری به این نتیجه دست یافتند که استفاده از 

پردازی سبب افزایش خالقیت نوشتاری و عملکرد  شیوه بدیعه

تحصیلی دانشجویان پرستاری در مورد مراقبت تسکینی در 

 گردد.کودکان می

 درسی هایکتاب در خالقیت  پدیده بررسی با منطقی

 کارگیریبه با آنان خلّاق آموز  برای الگویی ارائه و دبستان

 رو  ازجمله خلّاق آموز  هایرو  از ایتنیدهدرهم مجموعه

 خالقیت پرور  در تأثیر این رو  تدریس را پردازی، بدیعه

 .]22[قرارداد تأکید مورد ابتدایی آموزان دانش

.Saeedi شکسته موجب پردازی را بدیعه رو  از استفاده 

 بودن متنوع و فعال پویایی، و آموزان دانش اولیه ذهنی قالب شدن

 همکاران و varakiZarei Zaپژوهش نتایج .]23[دانست آموز 

 هایرو  با مقایسه در پردازی بدیعه تدریس رو  که داد نشان

 خالقیت در پرور  بیشتری تأثیر انگلیسی زبان درس در سنتی

 و Darzi Ramendiهاییافته بر اساس .]80[دارد آموزان دانش

 بدیعه تدریس رو  با اجتماعی تعلیما  درس تدریس همکارن

 آموزان دانش خالقیت و تحصیلی رفتپیش افزایش موجب پردازی،

 ابتکار، )سیالی، خالقیت هایمؤلفه میزان و شده درس این در

  .]80[است یافتهافزایش پذیری(انعطاف و بسط

 آن از حاکی  Jafarinadoshanو  Kolainejad پژوهش نتایج

بر  ریاضی درس شدههدایت اکتشافی تدریس رو  که است

 داشته افزایش را آن و یر داشتهتأث خالقیت مختلف هایحیطه

 « تدریس الگوی تأثیر بررسی درBarat Dastjerdi .]28[است

 پرور  و تحصیلی عملکرد بر پردازی بدیعه عنوان با پژوهشی

 آموزان دانش بر مذکور رو  بسط کار داد گزار  خالقیت

 در و بوده تأثیرگذار آموزان دانش خالقیت  قوه و تحصیلی عملکرد

 .]24[اندداده نشان برتری پسران، به نسبت دختران رابطه این

 که داد نشان ،Aujineghadو  Mahmouei پژوهش نتایج

 ابتکار و بسط پذیری،انعطاف سیالی، یعنی خالقیت هایمؤلفه تمام

 یافتهافزایش آموزان دانش در پردازی بدیعه رو  طریق از

 ایجاد با تواندمی معلم معتقدند که Yang & Cheng .]25[است

 زمینه خالق آموزشی هایشیوه از استفاده با و پویا هایموقعیت

 از معلمان استفاده کند، فراهم را آموزان دانش خالقیت ظهور

 به آموزان بیشتر دانش رغبت به منجر تدریس خالق هایرو 

مطالعه  .]29[شد خواهد تحصیلی پیشرفت درنتیجه و درس کالس

ز بر روی دانش آموزان کالس ششم ( نیPaltasingh) پالتاسینگ

در مورد تأثیر اجرای فن بدیعه پردازی در درس علم زندگی بر 

میزان خالقیت آنان، حاکی از اثرگذاری مثبت این فن آموزشی در 

 .]26[های سنتی بودبرابر رو 

 بررسی  روش

-آزمونپژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش

.جامعه آماری این پژوهش را کلیه آزمون با گروه کنترل استپس

دهد که در سال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می

در دانشگاه علوم پزشکی ارتش مشغول  8303-8304تحصیلی 

باشند. با توجه بااینکه درس میکروبیولوژی در هر به تحصیل می
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شود و برای اجرای طرح درس مبتنی بر نیمسال یکبار ارائه می

عه پردازی نیاز به دانشجویانی بود که در آن ترم درس الگوی بدی

گیری در شناسی را اخذ کرده بودند، لذا از رو  نمونهباکتری

نفر( که این  32) دسترس استفاده شد و دانشجویان رشته پزشکی

صور  عنوان نمونه انتخاب و بهواحد را اخذ کرده بودند به

نفر( قرار  89) ایشنفر( و آزم 89تصادفی در دو گروه کنترل )

ها تحت برنامه درسی الگوی آزمایش آزمودنی در گروه داده شدند.

های گروه کنترل بدیعه پردازی آموز  دیدند در مقابل آزمودنی

 با توجه به برنامه درسی مرسوم آموز  الزم را دریافت کردند. 

در زمینه شیوه اجرای پژوهش، طبق یک برنامه مدون و 

شده و با در نظر گرفتن همه عوامل برنامه در یمنظم از قبل طراح

قالب مراحل زیر به اجرا درآمد.پس از تعیین حجم نمونه آماری، 

متن و موضوع موردنظر انتخاب شد محتوای تدریس شده در این 

شناسی پژوهش شامل مبحث ژنتیک باکتری از درس میکروب

انتقال های رو ها؛ تعاریف و اصطالحا  مهم در ژنتیک باکتری)

ها؛ تعریف ها؛ مجموعه عناصر ژنتیکی باکتریژن در باکتری

ها( بود. سپس های عمده نوترکیبی در باکترینوترکیبی، مکانیسم

استاد مربوطه، طی یک جلسه با اهداف طرح الگوی بدیعه پردازی 

، اهمیت و چگونگی آموز  بر مبنای الگوی بدیعه پردازی و طرح 

ز الگوی بدیعه پردازی در کالس درس درس مبتنی بر استفاده ا

های الزم در این مورد انجام شد.برای گروه آشنا شد و آموز 

)تدریس بدون  کنترل طرح درس مبتنی بر رو  سنتی رایج

 استفاده از الگوی بدیعه پردازی( و برای گروه آزمایش طرح درس

 پردازی داده شد. مبتنی بر الگوی بدیعه

و قبل  صور  بود که در ابتدا پژوهش به این رو  اجرای 

آزمون از شروع آموز  از هر دو گروه کنترل و آزمایش پیش

یادگیری و خالقیت به عمل آمد سپس گروه کنترل با استفاده از 

 5رو  تدریس سنتی آموز  دیدند و گروه آزمایش در طی 

ای با استفاده از طرح درس مبتنی بر الگوی دقیقه 98جلسه 

توضیح مراحل و نحوه وز  دیدند . قسمتی از بدیعه پردازی آم

 شده است:در زیر ارائه عملیاتی کردن رو  تدریس بدیعه پردازی

 مدرس ازدر این مرحله، :گام اول، توصیف وضعیت موجود

 مسئله بیان و را خود موجود اطالعا  که خواهدمی یادگیرندگان

راین در کنند. بناب توصیف شناسند،می که طورهمان را مفهوم یا

 درک و احساس خود را ازخواهد می دانشجویان از این گام مدرس

 و بیان کنند.  ژنتیک باکتری توصیف مفهوم

 دو ساده مقایسه مستقیم قیاس مستقیم: قیاس دوم، گام

 آید. وجود به مفهوم یا مسئله یک از جدید نظری تا است مفهوم

 یا گیاه شخص، یک با همانندسازی طریق از معموالً عمل این

گیرد و موارد ناآشنا را آشنا می صور  غیرزنده موجود

های متفاو  یا چیزهای کند.دانشجویان مفهوم را با برداشتمی

مرحله مدرس  کنند. در اینسازی میگوناگون مقایسه یا شبیه

 باشد؟ و ازگوید: به نظر شما باکتری شبیه چه موجودی میمی

 نمایند. پیشنهاد را مستقیمی هایقیاس تا خواهدمی دانشجویان

به  را خود فرد شخصی، در قیاس: شخصی قیاس سوم، گام

شود.  خالی خود وجود از تا دهدمی انتقال دیگر ءشی یا فضا درون

 قیاس تازگی احتمال باشد، بیشتر اولیه تفکرا  از شدن دور چه هر

مرحله مدرس از  این در شود.می بیشتر فراگیران نوآوری و

پرسد اگر باکتری بودید چه احساسی داشتید؟ یا از یان میدانشجو

 بحث دوم مرحله در شدهانتخاب قیاس با رابطه در خواهدها میآن

بگذارند و احساس خود را بیان  قیاس همان جایبه را خود و کنند

 دهد ومی پاسخ دانشجویان سؤاال  به فعال طوربه کنند.مدرس

 تشویق شدهوردقیاس انتخابم در توصیف نوشتن به را هاآن

هایی را بیان کنند کند، جملهبه دانشجویان یادآوری می کند ومی

ها دور های مراحل قبل اختالف داشته باشند و از آنکه با جمله

 باشند .

 معموالً فشردهدر تعارض  :فشرده تعارض چهارم، گام

 نقیض و ضد نظر به که است موضوع یک از ایدوکلمه توصیفی

 به جدید موضوع بینش را در مورد ترینوسیع گام ند. اینهست

دهد.  پیوند هم به را ذهنی چهارچوب دو تواندمی و آوردمی وجود

مدرس از   در این مرحله. تلخ شیرین به زندگی توصیف مثالً،

ژه هایی را های پیشین ، واخواهد که با مرور جملهدانشجویان می

 رادوکس دارند ، انتخاب کنند .که باهم در تضاد هستند یا پا

 فراگیران مرحله، این در موضوع: مجدد گام پنجم، بررسی

 یا مستقیم قیاس آخرین از و گردندبرمی اولیه موضوع به مجدداً

 با و کرده استفاده بدیعه پردازی رو  طی در آمدهدستبه تجربه

 حلراه یافتن و توصیف به و شوندمی مواجه مسئله یا موضوع

 بین از تا خواهدمی دانشجویان گام مدرس از این در پردازند.می

 قیاس به آن پایه بر و کرده انتخاب را قیاسی فشرده، تعارضا 

 بپردازند. مستقیم

 وظیفه مجدد بررسی:موقعیت مجدد توصیف ششم، گام

 اصلی مسئله یا وظیفه به خواهدمی فراگیران از مدرس :اولیه

 بدیعه پردازی به تجربه تمام یا و قیاس آخرین از و برگردند

 به تا خواهدمی دانشجویان از مرحله،مدرس این در بپردازند.

تفکر  موضوع مورد در جدید نگرشی با و برگردند باکتری مسئله

آزمون یادگیری و بعد از پایان آموز  از هر دو گروه پس کنند.
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محقق خالقیت گرفته شد. در رابطه با نکا  اخالقی تحقیق 

بایست قبل از شروع پژوهش معیارهای ورود و خروج افراد را می

قبل از اجرای پژوهش و دقیقاً مشخص نمایند در این پژوهش 

کنندگان در تحقیق جلب ارائه پرسشنامه، رضایت تمامی شرکت

شد و اگر دانشجویی تمایل به شرکت در پژوهش را نداشت 

است در پایان  ذکرشد. شایانگونه اجباری بر او تحمیل نمیهیچ

 کنندگان از نتایج پژوهش آگاهی یافتند.پژوهش نیز شرکت

 هاآوری دادهابزار جمع 

آزمون یادگیری محقق ساخته: جهت سنجش میزان  -8

یادگیری دانشجویان از آزمون محقق ساخته استفاده گردید که 

شناسی دوره پزشکی عمومی بود. روایی شامل درس میکروب

شناسی تأیید شد ساتید درس میکروبصوری آزمون توسط ا

/. به دست 60سپس پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 

 آمد.

 در عابدی توسط پرسشنامه، اینپرسشنامه خالقیت: -2 

 به که( ایگزینه سه ماده 98 شامل که است شدهتهیه8362 سال

 زمونآ این .باشدمی )گیردمی تعلق هاآن به 3 و 2 و 8 نمره ترتیب

 خالقیت که است شده ساخته خالقیت نظریه تورنس درباره پایه بر

 بسط و پذیریانعطاف ابتکار، .سیالی مؤلفه چهار در را

 همچون عناصری از ترکیبی را خالقیت هم سنجد.تورنسمی

 دامنه و 22 تا 8 هایسؤال فراوان، . هایایده تولید )استعداد سیالی

 تولید )استعداد ابتکار است(، 99 تا 22 مؤلفه این در نمرا 

 و 33 تا 23 شماره هایسؤال تازه، و غیرعادی ، بدیع هایایده

 )استعداد پذیریانعطاف است( 33 تا 88 مؤلفه این در نمرا  دامنه

 تا 34 شماره هایسؤال گوناگون، بسیار هایرو  یا هاایده تولید

 )استعداد طبس است(، 40 تا 89 مؤلفه این در نمرا  دامنه و 40

 تا 88 نمرا  دامنه و 98 تا58شماره هایسؤال جزئیا ، به توجه

 دهندمی دست به نمره 4 فوق مؤلفه 4 از هریک .داندمی است( 33

 دست به فراگیر خالقیت کل نمره شوند جمع باهم چنانچه که

 تورنس خالقیت آزمون انتخاب انگیزه و دلیل ترینعمده  .آیدمی

 از کارآیی ازنظر هم که گیرد قرار مورداستفاده یآزمون که بود این

 برای پایایی مناسب و روایی ازنظر هم و باشد برخوردار شهر 

 آزمون اعتبار بررسی با ارتباط در  تورنس مطالعا  .باشد تحقیق

 .اندکرده گزار  را08/8باالی  اعتبار وی خالقیت

 عاملی تحلیل رو  کارگیریبه با آزمون سازه و محتوا روایی

  سازه و محتوا روایی شدهانجام مطالعا  و قرارگرفته موردبررسی

 پیر خائفی ضریب ایران، در اندکرده گزار  آزمون برای را مطلوب

 بر باز آزمایی شیوه به ایدوهفته  زمانی فاصله در را 08/8پایایی 

 08/8پذیری ، انعطاف60/8آموز، در عناصر سیالی  دانش 40 روی

گزار  نموده است. همچنین عابدی  08/8و بسط 64/8،اصالت 

 که را، بسط و پذیریانعطاف ابتکار، سیالی، هایبخش اعتبار ضریب

؛ 02/8؛ 05/8به ترتیب  بود، آورده دست به باز آزمایی طریق از

ها از منظور تجزیه و تحلیل دادهبهگزار  کرده است. 08/8؛ 04/8

دارد( و آمار استنباطی آمار توصیفی )میانگین و انحراف استان

  Spss v20افزارهای آن( و نرم)تحلیل کوواریانس و مفروضه

(IBM, Armonk, NY, USA)   استفاده شد که بعد از بیان

 های پژوهش نتایج آن به شرح ذیل آمده است.فرضیه

 هافرضیه

میزان یادگیری دانشجویان با استفاده از رو  تدریس 

 باشد.تدریس سنتی )سخنرانی ( میبدیعه پردازی بیشتر از رو  

تأثیر رو  تدریس بدیعه پردازی بر خالقیت دانشجویان بیشتر از 

 باشد.رو  تدریس سنتی می

 هایافته

های توصیفی دو گروه در دو در این بخش به بررسی ویژگی

های خالقیت متغیر میزان یادگیری و خالقیت به همراه مؤلفه

شده است که شامل میانگین و انحراف استاندارد پرداخته

میانگین  8با توجه به جدول  باشد.آزمون میآزمون و پسپیش

در گروه  آزمون متغیر یادگیری به ترتیبآزمون و پسپیش

آزمون و و در گروه کنترل در پیش56/22و 96/2آزمایشی 

است. انحراف استاندارد این 88/28و 88/3آزمون به ترتیبپس

و  96/8آزمون گروه آزمایش به ترتیب آزمون و پسمتغیر در پیش

آزمون است و انحراف استاندارد آن در گروه کنترل در پیش 25/8

طور که دیده باشد.همانمی 40/8و 60/8آزمون به ترتیب و پس

آزمون بیشتر از میانگین شود میانگین گروه آزمایشی در پسمی

آزمون متغیر آزمون و پسگروه کنترل است. میانگین پیش

است و در  05/02 و 44/93خالقیت به ترتیب در گروه آزمایشی 

است. انحراف استاندارد  95 /00و 04/94گروه کنترل به ترتیب 

آزمون به ترتیب در گروه آزمایشی آزمون و پسر در پیشاین متغی

آزمون و و در گروه کنترل به ترتیب در پیش58/9و  88/6

شود طور که دیده میاست. همان 82/0و  9 /38آزمون پس

آزمون آزمون بیشتر از پیشمیانگین متغیر گروه آزمایشی در پس

در گروه 88/24ن سیالی با میانگی  ها، مؤلفهدر خرده مؤلفه است.

در گروه آزمایشی بیشترین میانگین را نسبت به 88/38کنترل و

  .ها داردبقیه خرده مؤلفه
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 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرها در دو گروه1جدول 

 متغیرها

 هاگروه آزمون شاخص آماری
 یادگیری خالقیت سیالی بسط ابتکار پذیریانعطاف

 میانگین 96/2 44/93 88/25 00/0 88/86 85/83
  آزمونپیش

 

 آزمایش

 

 

 انحراف استاندارد 96/8 88/6 98/3 05/2 02/3 00/8

 میانگین 56/22 05/02 88/38 85/82 30/22 88/89

 شدهمیانگین تعدیل 06/28 82/03 52/38 85/83 49/22 24/89 آزمونپس

 انحراف استاندارد 25/8 58/9 98/4 66/2 44/2 53/2

 میانگین 88/3 04/94 85/23 88/82 00/89 00/82
 آزمونپیش

 

 کنترل

 

 

 انحراف استاندارد 60/8 38/9 88/3 22/2 50/2 86/2

 میانگین 88/28 00/95 88/24 94/88 00/89 05/82

 60/23 42/88 88/80 00/82 آزمونپس
82/96 

 
 شدهمیانگین تعدیل 88/28

 حراف استانداردان 40/8 82/0 08/3 88/3 55/3 80/2

 

 آزمون دو گروه در متغیر یادگیرینتایج تحلیل کوواریانس بین پس .2جدول 

 شاخص آماری

 متغیرها
 توان آزمون اندازه اثر سطح معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورا 

 آزمونپیش

 گروه

2/00 

86/06 

8 

8 

8/30 

0/54 

8/22 

8/885 

8/840 

8/25 

8/28 

8/05 

 خطا

 کل

55/ .08  

85802/658 

20 

32 
    

 

 

 گروه در متغیر خالقیت آزمون دوتایج تحلیل کوواریانس بین پسن .3جدول 

 شاخص آماری

 متغیرها
 توان آزمون اندازه اثر سطح معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورا 

 آزمونپیش

 گروه

8/83 

2240/45 

8 

8 

8/888 

48/82 

8/062 

8/888 

8/88 

8/50 

8/85 

8/88 

 خطا

 کل

8984/32 

808868/88 

20 

32 
    

 

 

فرضیه اول: میزان یادگیری دانشجویان با استفاده از رو  

تدریس بدیعه پردازی بیشتر از رو  تدریس سنتی )سخنرانی ( 

باشد.قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس باید برخی از می

های مهم این آزمون آماری بررسی شود.چراکه رعایت فرضپیش

ها ممکن است نتایج پژوهش را با سوگیری ردن این مفروضهنک

اند های استفاده از تحلیل کوواریانس عبار فرضهمراه کند.پیش

آزمون واریانس برای یکسانی  -از: آزمون کالموگروف اسمیرنف

ها . لوین برای بررسی همگنی واریانس Fآزمون  -شیب رگرسیون

نس برای متغیرهای یادگیری ها قبل از تحلیل کوواریااین مفروضه

های آن در این پژوهش بررسی شد و تمامی و خالقیت و مؤلفه

. نتایج تحلیل 2ها برقرار بود. با توجه به جدول این مفروضه

آزمون در آزمون دو گروه با حذف اثر پیشکوواریانس بین پس

سطح معناداری  و =F 54/0و  8آزادی  متغیر یادگیری با درجه

درصد  25اثر  شود. متغیر مستقل با اندازهمی تأیید885/8

 05/8آزمون با توان کند وواریانس متغیر یادگیری را تبیین می

 فرض صفر را رد کرده است.
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فرضیه دوم: تأثیر رو  تدریس بدیعه پردازی بر خالقیت 

باشد.با توجه به دانشجویان بیشتر از رو  تدریس سنتی می

آزمون دو گروه در بین پس نتایج تحلیل کوواریانس 3جدول 

 8آزمون با درجه آزادیمتغیر خالقیت بعد از حذف اثر پیش

 82/48 F= شود. اندازه اثر تأیید می888/8سطح معناداری  و

درصد از  50دهد متغیر مستقل که نشان می850/8برابر است با 

 8آزمون نیز با توان  کند وتغییرا  متغیر وابسته را تبیین می

های اصلی به بعد از تحلیل فرضیه کرده است. رافرض صفر 

های خالقیت های فرعی که مربوط به مؤلفهبررسی فرضیه

 پردازیم. باشند میمی

 

 های خالقیتگروه در مؤلفه آزمون دونتایج تحلیل کوواریانس بین پس. 4جدول 

        هامؤلفه

 

 

 

 سیالی

 شاخص آماری

 متغیرها

 توان آزمون اندازه اثر سطح معناداری F دیدرجه آزا مجموع مجذورا 

 آزمونپیش

 گروه

 خطا

 کل

8/29 

333/98 

580/86 

24460/88 

8 

8 

20 

32 

8/88 

80/68 

 

8/08 

8/888 

 

8/88 

8/48 

8/85 

8/06 

 

 
 

 بسط

 آزمونپیش

 گروه

 خطا

 کل

2/53 

86/43 

248/04 

5898/88 

8 

8 

20 

32 

8/20 

28/88 

8/98 

8/888 

8/88 

8/42 

8/80 

8/05 

 

 ابتکار

 آزمونپیش

 گروه

 خطا

 کل

3/05 

283/80 

268/20 

83885/88 

8 

8 

20 

32 

8/43 

22/00 

8/52 

8/888 

8/88 

8/45 

8/80 

8/00 

 
 

 پذیرینعطاف

 

 آزمونپیش

 گروه

 خطا

 کل

5/58 

66/82 

840/85 

6238/888 

8 

8 

20 

32 

8/20 

85/88 

8/26 

8/888 

8/84 

8/35 

8/80 

8/05 

 

لیل کوواریانس بین . نتایج تح4با توجه به جدول 

 =68/80F 8آزادی  سیالی با درجه آزمون دو گروه در مؤلفهپس

 شود. متغیر مستقل با اندازهتأیید می 888/8و سطح معناداری 

کند. درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می 48، 48/8اثر 

  فرض صفر را رد کرده است.06/8آزمون با توان 

بسط با   آزمون دو گروه در مؤلفهآزمون کوواریانس بین پس

تأیید  888/8و سطح معناداری  = F 88/28و 8درجه آزادی 

درصد واریانس  42، 42/8متغیر مستقل با اندازه اثر  شود.می

فرض صفر 05/8کند. آزمون نیز با توان متغیر وابسته را تبیین می

ار ابتک  آزمون کوواریانس بین دو گروه در مؤلفه را رد کرده است.

تأیید 48/8و سطح معناداری =F  00/22، 8آزادی  با درجه

درصد واریانس  45، 45/8شود. متغیر مستقل با اندازه اثر می

فرض  00/8کند. آزمون نیز با توان متغیر وابسته را تبیین می

آزمون دو گروه صفر را رد کرده است.آزمون کوواریانس بین پس

و سطح  =F 85 /8و  8دی پذیری با درجه آزاانعطاف در مؤلفه

، 35/8شود. متغیر مستقل با اندازه اثر تأیید می 888/8معناداری 

کند. آزمون نیز با درصد از تغییرا  متغیر وابسته را تبیین می 35

 فرض صفر را رد کرده است. 05/8توان 

 بحث

یکی از دالیل ضعف خالقیت در یادگیرندگان ناآگاهی 

 رو  تدریس نامناسب است. بدیعهمجریان آموز  و استفاده از 

 ویلیام توسط که است فعالی تدریس هایرو  از یکی پردازی

 ارتقای نوآفرینی و پرور  منظوربه و دستیارانش گوردون

 مانند پردازی بدیعه تدریس است. رو  شدهطراحی خالقیت،

 پرورشی و آموزشی هایخالق،از طریق راهنمایی هایرو  سایر

رو   این در چون که صور  این به کند،می شکوفا خالقیت را

 قیاس و استعاره تشبیه، از استفاده با شناسیدرس میکروب

 سؤاال  به پاسخ در بیشتری آزادی یادگیرندگان لذا شد، تدریس
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 هایمهار  توسعه و رشد به منجر امر این و داشته درس این

ه پژوهش حاضر ک .شد یادگیرندگان نوآوری و خالقیت بر مبتنی

باهدف بررسی تأثیر رو  تدریس بدیعه پردازی بر یادگیری و 

خالقیت دانشجویان علوم پزشکی صور  گرفته است به بررسی 

 پردازد.های زیر میفرضیه

فرضیه اول: میزان یادگیری دانشجویان با استفاده از رو  

 باشد.تدریس بدیعه پردازی بیشتر از رو  تدریس سنتی می

رو  تدریس بدیعه پردازی بر خالقیت فرضیه دوم : تأثیر 

 باشد.دانشجویان بیشتر از رو  تدریس سنتی می

های پژوهش در ارتباط با فرضیه اول نشان داد که یافته

استفاده از رو  تدریس بدیعه پردازی در آموز  درس 

شناسی باعث افزایش یادگیری گروه آزمایش نسبت به میکروب

ز  دیدند گردید.در توجیه گروه کنترل که با رو  سنتی آمو

فرضیه اول یعنی تأثیر رو  تدریس بدیعه پردازی بر یادگیری 

 به را آشنا مطالب تدریس، یادگیرندگان رو  این توان گفت درمی

 زدند، این دست نوآفرینی یک به و دادند ارتباط ناآشنا مطالب

 فرصت یادگیری، سنتی هایرو  برعکس یادگیری شیوه

 فراهم را باهمدیگر یادگیرندگان تعامل و خالق تفکر اندیشیدن،

 سنتی هایگذارد. رو می هاآن یادگیریبر  مثبتی تأثیر آورده و

 سطحی هاآن یادگیری و کندمی منفعل را غیرفعال،یادگیرندگان و

 تدریس، در و شودمی داده سویهیک صور به اطالعا  زیرا است؛

 و کنندهخسته کهآن سبب به هارو  این دارد، وجود اندکی تعامل

 بدیعه در ولی ندارند یادگیری برای ایانگیزه هاآن آورند،مالل

 باهم شاگرد مدرس و ،)تدریس فعال هایرو  سایر و(پردازی

 و مطالب کشف به و یادگیرندگان دارند متقابل تعامل و کنش

 کار این از و دارند فعالی نقش یادگیری در پردازند ،می مفاهیم

 پایدار و عمیق بلکه نیست سطحی هاآن یادگیری برند،می لذ 

های این بخش اند ؛ یافتهیافتهدست مطالب آن به خود چون است؛

 داد که نشانزارعی زوارکی و همکار آنهای پژوهشاز پژوهش با 

 در سنتی هایرو  با مقایسه در پردازی بدیعه تدریس رو  که

 دانش خالقیت پرور  در بیشتری تأثیر انگلیسی زبان درس

که نشان داد و پژوهش درزی رامندی و همکار آن .]80[دارد آموزان

 پردازی، بدیعه تدریس رو  با اجتماعی تعلیما  درس تدریس

 این در آموزان دانش خالقیت و تحصیلی پیشرفت افزایش موجب

 و ابتکار،بسط خالقیت )سیالی، هایمؤلفه میزان و شده درس

و پژوهش کوالیی نژاد و  .]80[است یافته زایشاف پذیری(انعطاف

 شدههدایت اکتشافی تدریس رو  که آن بود از ندوشن که حاکی

 را آن و تأثیر داشته خالقیت مختلف هایبر حیطه ریاضی درس

 تأثیر بررسی و پژوهش برا  دستجردی در .]28[دهدمی افزایش

 و یتحصیل عملکرد بر پردازی بدیعه عنوان با تدریس الگوی

 عملکرد بر مذکور رو  استفاده از داد گزار  خالقیت پرور 

 این در و بوده تأثیرگذار آموزان دانش خالقیت  قوه و تحصیلی

در رابطه  .]24[اندداده نشان برتری پسران، به نسبت دختران رابطه

با تأثیر رو  تدریس بدیعه پردازی بر یادگیری و خالقیت همسو 

رضیه دوم مبنی بر تأثیر رو  تدریس باشد. در رابطه با فمی

بدیعه پردازی بر خالقیت نتایج پژوهش حاکی از افزایش میزان 

پذیری و های آن )سیالی، ابتکار، انعطافخالقیت و تمامی مؤلفه

باشد.در تبیین بسط ( در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می

 ریستد الگوی این ازآنجاکه توان گفتو توجیه این فرضیه می

 که است هاییویژگی داری است؛ شدهتدوین نوآوری باهدف ایجاد

 آموز  را استعاری تفکر و اندیشیدن نحوه غیرمستقیم و مستقیم

 را خود احساسا  و تصورا  خواهد تادهد و از یادگیرندگان میمی

 همانندسازی، درگیری مقایسه، به و کرده بیان موضوع به نسبت

 ترسی هیچ بدون ناآشنا دست بزنند و و شناهای آپدیده با همدالنه

 و تعدد نمایند شرکت یادگیری امر در پاسخ، بودن اشتباه از

 تفکر کنند، عالوه بر این نحوه تمرین را سؤاال  به گوییپاسخ

 .کنند کار هاقیاس انواع با و بینند آموز  را استعاری صور به

 استفاده نو فکرهای و جدید مسائل حل برای هاقیاس از هاآن

 به و کنندمی ابراز را خود نظریا  و عقاید آزادانه و کنندمی

 به ترس بدون و آزادانه شکل یابند و بهمی دست جدیدی هایایده

 گوناگون هایراه از جدید مسائل به دهیپاسخ و تفکر تمرین

 را مفاهیم قیاس، و تشبیه از استفاده با فعال صور پردازند و بهمی

 با و کنندمی دقت خود افکار و ایده در کرده، وصیفت و کشف

 هایایده ها،آن تکمیل و دیگر هایایده با هاآن ساختن مرتبط

های فراوانی در ارتباط با دارند. پاسخ و ایدهمی عرضه را جدیدی

اند از موضوع جدید که احیاناً ممکن است با آن برخورد نداشته

توانند این س بدیعه پردازی میخود بروز دهند. درواقع رو  تدری

را در یادگیرندگان رشد دهد که در برخورد با مسائل و مشکال  

گردند، که تغییر شکل داده و یا از بعد دیگری مطرح میهنگامی

پذیر جهت فکر خود را تغییر داده و با مسئله همسو و انعطاف

را گیری از این الگوی تدریس زمینه دیگر بهرهعبار گردند. به

کند و دانش های ابتکاری دانش آموزان فراهم میبرای بروز ایده

سازد تا هنگام برخورد با موضوعی جدید ضمن آموزان را توانا می

توجه به مفهوم و محتوای اصلی به جزئیا  نیز توجه کنند و قادر 

گردند تا شرح، توضیح و تفسیر مناسبی از جزئیا  را هم ارائه 

های تحقیقا  پژوهشبخش از پژوهش با  های اینیافته دهند.

Azadyekta ، Madahi  ،Sharifi و همکارانZarei Zavaraki   و

 و همکاران  Kolainejad،و همکاران  Darzi Ramendi،نهمکارا

های مختلف پرور  خالقیت موردبررسی ها رو که در آن
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دهد رو  بدیعه پردازی تأثیر مثبتی بر اند نشان میقرارگرفته

باشد. همسو می اندنموده تأیید را آن اثربخشی و قیت داردخال

Zarei Zavaraki  بدیعه تدریس رو  که داد که نشانو همکار آن 

 تأثیر انگلیسی زبان درس در سنتی هایرو  با مقایسه در پردازی

و پژوهش ، ]80[دارد آموزان دانش خالقیت در پرور  بیشتری

Darzi Ramendi تعلیما  درس ن داد تدریسکه نشاو همکار آن 

 پیشرفت افزایش موجب پردازی، بدیعه تدریس رو  با اجتماعی

 میزان و شده درس این در آموزان دانش خالقیت و تحصیلی

 پذیری(انعطاف و ابتکار،بسط )سیالی، خالقیت هایمؤلفه

 از و همکارانکه حاکی Kolainejadو پژوهش  ]80[است یافتهافزایش

بر  ریاضی درس شدههدایت اکتشافی دریست رو  که آن بود

دهد می افزایش را آن و تأثیر داشته خالقیت مختلف هایحیطه
 با تدریس الگوی تأثیر بررسی و پژوهش برا  دستجردی در، ]28[

 خالقیت پرور  و تحصیلی عملکرد بر پردازی بدیعه عنوان

 عملکرد آموزان دانش بر مذکور رو  بسط کار داد گزار 

 این در و بوده تأثیرگذار آموزان دانش خالقیت قوه و تحصیلی

مطالعه و ،]24[اندداده نشان برتری پسران، به نسبت دختران رابطه

نیز بر روی دانش آموزان کالس ششم در مورد تأثیر پالتاسینگ 

اجرای فن بدیعه پردازی در درس علم زندگی بر میزان خالقیت 

یعه پردازی در برابر آنان، حاکی از اثرگذاری مثبت این بد

 .]26[باشدهمسو می های سنتی بودرو 

 گیرییجهنت

 تدریس رو  مثبت تأثیر و آمدهدستبه نتایج به توجه با

در مقایسه با  یادگیری، و خالقیت افزایش در پردازی بدیعه

 ظروف فراگیران و است معلم محور های سنتی تدریس کهشیوه

 ارائه کامل صور به را مطالب معلم و شوندمی محسوب خالی

 حرف جرأ  دهد،می قرار ارزشیابی مورد نیز را همان و کندمی

 داده هاکردن به آن فکر جهت فرصتی ندارند ، هیچ را زدن

هستند و  مشغول ایکلیشه یادگیری و مطالب حفظ به شود،نمی

ها را عیناً همانند متن کتاب پاسخ دهند و به مجبورند تا سؤال

 پذیریانعطاف قابلیت شده توجه نمایند وبینیهای پیشهمان الگو

شود می ندارند؛ پیشنهاد را دیگر راهی و شکل به پاسخ ارائه و

پردازی  بدیعه تدریس رو  از آموز  یادگیرندگان معلمان برای

 آنان تا استفاده نمایند شده استکه برای ایجاد نوآوری تدوین

 این حفظ و درنهایت درسم زبان از درسی مطالب شنیدن جایبه

 قیاس، و تشبیه توصیف، طریق از وارطوطی گوییپاسخ و مطالب

 بازی هاقیاس با باشند، داشته فعال شرکت یادگیری فرایند در

 هایقیاس کاربرد از و شود عادی برایشان هاآن از استفاده تا کنند

 هندارتباط د ناآشنا مطالب به را آشنا مطالب ببرند ، لذ  استعاری

 خالقیت خالق، هایایده تولید با و آورند وجود به را جدیدی ایده و

 مراحل در ازآنچه که استفاده با داده و درنهایت پرور  را خود

 .شوند خود یادگیری سبب اند،گرفته یاد پردازی بدیعه رو 

ترین تحوال  در نظام آموزشی تحول در بنابراین یکی از ضروری

مان است. برای دستیابی به چنین نگر  و رو  تدریس معل

تحولی بهتر است نظام آموزشی در برنامه ضمن خدمت خود 

گیری از های نوین تدریس را آموز  دهد و در راستای بهرهشیوه

های نوین تدریس باید محیط آموزشی را نیز طوری تغییر شیوه

دهند که امکان بروز و توسعه افکار و اعمال خالق مهیا 

وزشی و تعداد زیاد یادگیرندگان امکان استفاده از باشد.فضای آم

کند که مسئولین امر باید به این های جدید را محدود میشیوه

 موردتوجه نمایند.

 تقدیر و تشکر

از تمامی دانشجویان و اساتید بزرگوار دانشگاه علوم پزشکی 

 ارتش که ما را در این امر یاری نمودند سپاسگزاریم.

 اخالقی هیدییتأ

منظور رعایت اصول اخالقی به دانشجویان اطالع داده به 

شد که از نمرا  آزمون یادگیری و پرسشنامه خالقیت بدون ذکر 

 نام در یک پژوهش استفاده خواهد شد.

 تعارض منافع 

نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در 

 تعارض نمی باشد.

 یمنابع مال

 نویسندگان تآمین شده است. کلیه هزینه های این پژوهش توسط
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