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بررسی تأثیر الگوی بدیعه پردازی بر میزان دانش، مهارت و نگرش 
دانش آموزان سال اول متوسطه در درس مهارت های زندگی

چكيده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثير الگوی بدیعه پردازی بر ميزان دانش، مهارت و 
نگرش درس مهارت های زندگی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر سنندج بوده است. 
روش تحقيق در این مطالعه نيمه آزمایشی  از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه گواه 
می باشد. جامعه  آماری پژوهش شامل کلية دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر سنندج 
درسال تحصيلی 90- 1389 می باشد و حجم نمونه متشكل از 60 نفر دانش آموز دختر سال 
اول متوسطه است که 30 نفر آن ها گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بوده است و با روش 
نمونه گيری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گيری به کار رفته در پژوهش شامل آزمون 
هوش ریون، آزمون پيشرفت تحصيلی )دانشی و مهارتی و پرسش نامة نگرش سنج( محقق 
ساخته بر اساس مطالب درس مهارت های زندگی دوره متوسطه بوده است. در ابتدا از هر 

• اين مقاله برگرفته از رساله دوره کارشناسی ارشد برنامه ريزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی است که 
توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان حمايت شده است.
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دو گروه آزمایش و گواه، پيش آزمون پيشرفت تحصيلی به عمل آمد، سپس متغير آزمایشی 
)مهارت های زندگی به روش بدیعه پردازی( در12جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد و 
در پایان، پس آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد. برای تجزیه و تحليل داده ها از روش های 
آمار توصيفی )ميانگين، انحراف معيار( و در بخش استنباطی از تحليل کوواریانس استفاده 
گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که ميزان پيشرفت تحصيلی درس مهارت های زندگی 
گروه آزمایشی که با شيوة بدیعه پردازی آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که به روش 
سنتی آموزش داده شدند بيشتر و تفاوت بين ميانگين های آن ها معنادار است. همچنين در 
بررسی تأثير روش تدریس بدیعه پردازی بر ميزان دانش ها، مهارت ها و نگرش های کسب 
شده دانش آموزان نيز، نتایج نشان داد که تدریس مهارت های زندگی به روش بدیعه پردازی 

بر نگرش ها و دانش ها و مهارت های دانش آموزان تأثير مثبت دارد. 

کليد واژه ها: روش تدریس بدیعه پردازی، پيشرفت تحصيلی، درس مهارت های زندگی

مقدمه
امروزه در مدارس، دانشگاه ها و کلیة مراکز آموزشی کشور های توسعه يافته، توجه به آموزش 
افراد خالق در سر لوحه برنامه های آموزشی و درسی قرار گرفته  خالقیت، نو آوری و تربیت 
است. در دنیای کنونی پیشرفت و توسعة هر جامعه را بیش از هر چیز در گرو تربیت نیروهای 
انسانی کارآمدی مي دانند که بتوانند با انديشه  پويا و خالق خود امکانات بالقوه موجود در آن 

جامعه را به امکانات بالفعل و قابل استفاده تبديل نمايند )احمدی،1390(. 
در پژوهش های متعددی نشان داده شده است که عدة زيادی از افرادی که دچار آسیب های 
اجتماعی از جمله اعتیاد و ايدز شده اند، علی رغم آن که اطالعات کافی و صحیحی داشته و تمايلی 
به انجام چنین رفتارهای پر خطری نداشته اند، هنگامی که در شرايط خاصی قرار گرفتند به دلیل 
نداشتن توانايی و مهارت های الزم و مناسب، دست به چنین رفتارهايی دست زده اند. به همین دلیل 
الزم است به دانش آموزان فرصت داد تا چنین مهارت ها و توانمندی هايی را بیاموزند. در پاسخ 
به اين هدف، برنامه درسی مهارت های زندگی دورة متوسطه پیش بینی شده است، که بدون شک 

موفقیت اين برنامه در گرو آموزش اين درس به شیوه فعال است )مهارت های زندگی، 1386(.
نتايج برخی از پژوهش ها حاکی از آن است که نظام آموزشی ايران چندان در آموزش مهارت های 
زندگی توفیق نداشته و مهارت های زندگی در صحنه  عمل مورد تأکید قرار نگرفته و میزان دستیابی 
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دانش آموزان به مهارت های زندگی،کم توجهی به آن را نشان مي دهد. در مجموع، ارزشیابی های 
متعدد از اين برنامه توسط مراکز مجری نشان از ضعف های فراوانی از نظر طراحی و اجرا دارد،که 
يکی از نقاط ضعف اين برنامه درسی، شیوه های آموزش مهارت های زندگی است )يعقوبی،1389(.
با اين که آموزش درس مهارت های زندگی اکثراً با عمل آمیخته است، اما در ايران بیشتر از 
روش های سنتی و سخنرانی استفاده مي شود و رويکرد معلم محوری و دانش محوری خاصی بر 
آموزش آن حاکم است )يوسفی، 1389(. فعالیت های تجربی در آموزش اين درس به منظور کمک 
به يادگیرندگان در کسب اطالعات، بررسی گرايش ها و تمرين مهارت ها طراحی شده است و آن را 
بايد با روش های يادگیری فعال به دانش آموختگان آموخت، اما آموزش اين درس در نظام آموزشی 
کشور جز در مواردی اندک که از مشاوران در تدريس آن استفاده مي شود، در بیشتر موارد به شیوة 
سنتی است؛ لذا دانش آموزان ممکن است به هدف های مورد نظر اين درس نايل نشوند. در چنین 
وضعیتی  آموزش مهارت های زندگی به شیوه  سنتی و حافظه مدار و سخنرانی هرگز دانش آموزان را 

برای مواجهه با مسائل در هم تنیده ي دنیای امروز و فردا آماده نخواهد کرد.
دورين و کرد1 )2009( در تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند که درآموزش به شیوه  سنتی 
دانش آموزان نتوانسته اند از علومی که يادگرفته اند در زندگی روزمره خود استفاده کنند. شمار 
کج فهمی های دانش آموزان دبیرستانی بسیار زياد بوده است و بالغ بر 90 % از فارغ التحصیالن 
دبیرستان ها سواد علمی را به دست نمی آورند و حتی مهم ترين هدف های مفروض در آموزش 
نیز مهجور مانده است. وی معتقد است که برای داشتن نظام آموزشی سازنده، نظام سنتی بايد 
متحول شود و به سوی آموزش خالق هدايت گردد، اما تعدادی از معلمان به علت نداشتن تسلط 

و شناخت کافی از اين شیوه از روش های تدريس خالق در کالس بهره نمی گیرند.
 موالم2 )2010( در تحقیق خود بیان داشته اند که دانش آموزان دورة متوسطه اغلب نمی توانند 
ناتوان  کنند، و در حل مسائل جديد  استفاده  پديده ها  پیش بینی  برای توضیح و  از دانش خود 
اين واقعیت است که آموزش های کالسی، فاقد راهبرد های کیفی  از  اين مشکل ناشی  هستند. 

مورد نیاز برای استدالل آن ها مي باشد.
آموزشي  محیط  برانگیز،  بحث  موضوعات  طرح  عدم  دلیل  به  سنتي،  آموزش  شیوه هاي   
مالل آوري را ايجاد مي کند. براي پر کردن اين شکاف و فقدان ، مي توان با روش هاي  تدريس 
مبتنی بر خالقیت مانع از غلبة اين روش سطحي نگر شد. در مقابل روش تدريس سنتي، روش هاي 
ديگري وجود دارد که در آنها بر خالف روش تدريس غیر فعال، دانش آموزان بیشتر فعالیت دارند 
و قسمت اعظم کار آموزش و تدريس به عهده  خودشان است. در واقع يک تعامل چند سويه 
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بین دانش آموزان و معلم و دانش آموزان با يکديگر وجود دارد. ايجاد چنین محیط هايي است که 
سبب پیشرفت تحصیلی مي شود.

يکی از اين روش های فعال و خالقیت محور، روش تدريس بديعه پردازی است. روش تدريس 
بديعه پردازی مانند ساير روش های خالق، به وسیله  راهنمايی های آموزشی و پرورشی خالقیت را 
شکوفا مي کند، به اين صورت که چون در اين روش ، مهارت های زندگی با استفاده از تشبیه، استعاره 
و قیاس تدريس مي شود، لذا دانش آموزان آزادی بیشتری در پاسخ به سؤاالت اين درس داشته و 

اين امر منجر به رشد و توسعة مهارت های مبتنی بر خالقیت و نوآوری دانش آموزان خواهد شد.
بیان داشته اند، هنگامی که دانش آموزان برخی چیزها را در مورد  آالن3 و ريچارد )2006( 
از  بعضی  و  آن ها  توضیحات  در  اطالعات  از  بعضی  که  اين  يا  نمی شوند  متوجه  توضیحات 
معلومات فرضی وجود ندارد، و همچنین در مواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش آموزان باشد 

راه مناسب، استفاده از يک قیاس يا مدل است.
در شرايط کنونی، تدريس درس مهارت های زندگی در مدارس با مشکالتی همراه است به 
نحوی که برای تدريس اين درس غالبًا از معلمان مازاد و يا معلمانی  استفاده مي شود که دوره  
آموزشی برای اجرای آن را نگذرانده اند و اين درس اساسی را که قصد دارد مهارت های زندگی 
مادام العمر و رشد و توسعه مهارت های فکر، خالقیت و کارآفرينی را در دانش آموزان پديد آورد 
با روش های قديمی و سنتی مبتنی بر سخنرانی و توضیح مطالب به دانش آموزان عرضه می کنند 
و همین امر موجب می شود که دانش آموزان به هدف مورد نظر برنامه ريزان آموزشی و درسی در 
اين درس نايل نشوند، اکنون پرسش اصلی اين پژوهش آن است که چه اندازه تدريس به شیوه 
بديعه پردازی، که امروزه به عنوان يکی از روش های فعال معرفی شده است، در مقايسه با روش 
آموزش سنتی، باعث افزايش پیشرفت تحصیلی درس مهارت های زندگی دانش آموزان مي شود؟

اهميت و ضرورت پژوهش
درس مهارت های زندگی با تمرکز بر پرورش نه تنها دانش و مهارت های پايه، بلکه نگرش ها 
توسعه  و  رشد  و  انتقادی  تفکر  و  تفکر خالق  مسئله،  نظیر حل  مهارت های خالقیت آمیزی  و 
مهارت های يادگیری مادام العمر برآن است تا شاگردان خالق تری تحويل جامعه دهد و آنان را 
برای جهان همواره در حال تغییر آماده کند. بر اين اساس پژوهش دربارة شیوه فعال تدريس اين 
درس به ويژه روش های مبتنی بر آموزش خالقیت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. 
لذا توجه به درس مهارت های زندگی و پژوهش درباره  چگونگی تدريس آن مي تواند پاسخی 
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به دغدغه اصلی محقق و راهکاری برای برنامه ريزان و مسئوالن آموزشی در توجه بیشتر به اين 
درس باشد. به طور کلی يافته های اين پژوهش می تواند به برنامه ريزان درسی ، معلمان اين درس 
کمک کند تا در برنامه ريزی محتوای اين درس و روش های تدريس آن با تأکید بر رويکردهای 
مبتنی بر آموزش خالقیت  در راستای تحقق هدف های کلیدی اين درس گام های مؤثری بردارند.
هدف کلی پژوهش: بررسی تأثیر الگوی بديعه پردازی بر میزان دانش، مهارت و نگرش درس 

مهارت های زندگی دانش آموزان سال اول متوسطه

اهداف جزیی پژوهش
1. شناسايی و مقايسه تأثیر الگوی بديعه پردازی با روش سنتی بر میزان دانش های کسب شده 

دانش آموزان در درس مهارت های زندگی؛ 
2. شناسايی و مقايسه تأثیر الگوی بديعه پردازی با روش سنتی بر میزان مهارت های کسب 

شده دانش آموزان در درس مهارت های زندگی؛ 
3. شناسايی و مقايسه تأثیر الگوی بديعه پردازی با روش سنتی برمیزان نگرش های کسب شده 

دانش آموزان در درس مهارت های زندگی. 

بديعه پردازی  الگوی  به  که  دانش آموزانی  تحصیلی  پیشرفت  میزان  پژوهش:  اصلی  فرضيه  
آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که اين درس را به روش سنتی آموزش می بینند بیشتر است. 

فرضيه های فرعی پژوهش
الگوی  به  را  زندگی  مهارت های  درس  که  دانش آموزانی  شده  کسب  دانش های  میزان   .1
بديعه پردازی آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که اين درس را به روش سنتی آموزش 

می بینند بیشتر است.
الگوی  به  را  زندگی  مهارت های  که درس  دانش آموزانی  مهارت های کسب شده  میزان   .2
بديعه پردازی آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که اين درس را به روش سنتی آموزش 

می بینند بیشتر است.
الگوی  به  را  زندگی  مهارت های  درس  که  دانش آموزانی  نگرش های کسب شده  میزان   .3
بديعه پردازی آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که اين درس را به روش سنتی آموزش 

می بینند بیشتر است.
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پيشينه پژوهش
با  انیمیشن  ساخت  بر  خالق  آموزش  شیوه های  تأثیر  تحقیق  يک  در   )2010( -بريانت4   
کامپیوتر دانش آموزان متوسطه را مورد بررسی قرار داد. در اين روش، دانش آموزان گروه آزمايش 
متعدد حل  راه های  گرفتن  نظر  در  مسئله،  استراتژی های خالق حل  از  انیمیشن  ساخت  برای 
مشکل و سپس انتخاب راه حل بهینه استفاده کردند. اين استراتژی شامل شیوه های آموزشی باز، 
بارش مغزی و استفاده از استعاره و نقد بوده است. در حالی که اين استراتژی برای گروه گواه در 
اتاق های سنتی رايج بود و نتايج حاکی از اين است که زمانی که استراتژی های خالق در ساخت 
انیمیشن کامپیوتری ترکیب شوند و پس از آن که دانش آموزان در فعالیت درگیر شدند ساخت 

انیمیشن کیفیت بیشتری داشته است.
 - همچنین ساک و اُز5 )2010( در يک مطالعة پژوهشی، با استفاده از يک گروه پیش آزمون 
پس آزمون، تأثیر آموزش خالق بر تفکر خالق درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی 
را بررسی کرد. روش آزمايش شامل آموزش بر اساس فرايند خالق بود. شرکت کنندگان پژوهش 
شامل 34 نفر دانش آموز بود، آموزش خالق در 6 جلسه آموزشی به گروه آزمايش ارائه شد. در 
پیش آزمون-پس آزمون به دانش آموزان يک شعر و يک داستان داده شد. مقايسه نمرات پیش 
آزمون و پس آزمون نشان داد که استفاده از آموزش خالق تأثیر قابل توجهی در بهبود کارهای 
شعر و داستان دانش آموزان داشته است، نتايج نشان داد که آموزش خالق عاملی مثبت در جهت 

افزايش تفکر خالق دانش آموزان است.
 - در داخل ايران نیز برات دستجردی )1381( تأثیر الگوی تدريس بديعه پردازی بر عملکرد 
ابتدايی را مورد بررسی  تحصیلی )پیشرفت، نگرش ( در درس تعلیمات اجتماعی دانش آموزان 
قرار داد و به اين نتیجه رسید که روش تدريس بديعه پردازی تأثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی 

دانش آموزان دارد.
انشای  درس  تحصیلي  پیشرفت  بر  را  بديعه پردازي  تدريس  روش   )1386( مرادي نژاد   -  
دانش آموزان پسر پاية پنجم ابتدائي شهر تهران مورد بررسی قرار داده و به اين نتیجه رسید که 

روش بديعه پردازی تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی درس انشای دانش آموزان دارد.
- عبداله میرزايی، حاتمی و تقی زاده بروجنی )1389( در تحقیقی تحت عنوان مقايسه تأثیر 
روش تدريس قیاسی و سنتی در يادگیری مفاهیم انتزاعی شیمی دانش آموزان دختر اول متوسطه 
به اين نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری در میانگین نمرات دو گروه کنترل و آزمايش وجود دارد 
و میانگین نمرات گروه آزمايش در سؤاالت شیمی از نمرات گروه گواه بیشتر بوده و نتايج تحقیق 
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حاکی از تأثیر مثبت روش قیاسی بر پیشرفت تحصیلی و افزايش يادگیری معنادار فراگیران دارد. 

وجه مثبت و متفاوت اين پژوهش نسبت به پژوهش های ذکر شده، در نگاه به مهارت های 
زندگی به عنوان برنامه درسی، استفاده از شیوه آموزشی فعال، تأثیر آموزش فعال مهارت های 
زندگی بر پیشرفت تحصیلی در سه زمینه )دانش، مهارت و نگرش( دانش آموزان و همچنین ارائه 
آزمون  نمونه  و سه  زندگی  مهارت های  آموزش  در  بديعه پردازی  تدريس  از روش  نمونه هايی 

دانشی و مهارتی و نگرشی در اين درس مي باشد. 

درس مهارت های زندگی6
بچه ها در دنیای امروز و در جريان رشد خودشان، با چالش های متفاوتی مواجه اند. بحث 
احترام به قوانین قانون خانواده، مدرسه و جامعه و بحث اين که بچه ها بايد ياد بگیرند چگونه به 
زندگی نگاه مثبت داشته باشند، مطرح است. تحقیق نشان مي دهد که اگر نگاه مثبتی به زندگی 
با چالش های فراوانی مواجه مي شويم. اين داليل موجب شد که برنامه ريزان و  باشیم،  نداشته 
مربیان تعلیم و تربیت به اين نتیجه برسند که مهارت های زندگی بايد به صورت يک درس وارد 
برنامه های درسی شود )اکبری، 1388،ص64(. ضرورت کسب مهارت های زندگی در اين است 
که افراد را توانمند مي نمايد و به آنها اين امکان را مي دهد که از خودشان و عالقه شان در برابر 
موقعیت های سخت زندگی دفاع کنند. به طور کلی همة انسان ها در زندگی با موقعیت هايی روبه رو 
مي شوند که اگر به درستی عمل نکنند سالمت روانی خود و ديگران را به خطر مي اندازند. رفتار 
کردن مناسب در اين موقعیت ها نیاز به يادگیری دارد. اين ضرورت ما را به يادگیری مهارت های 
زندگی رهنمون مي نمايد تا در پرتو آن بتوانیم از ايجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت روانی 

و سالمت خويش پیشگیری نمايیم )ملکی، 1389، ص2(.
درس مهارت های زندگی، کتاب درسی ندارد و برای آموزش اين درس از کتاب کار مهارت های 
زندگی دانش آموز و در  ساعات درس پرورشی استفاده مي شود. مهارت های زندگی را مي توان به 

علت نزديکی و همپوشی دو به دو به پنج حوزه که در جدول 1.نشان داده شده تقسیم کرد: 
جدول1. پنج حوزه ي اصلی درس مهارت های زندگی )غياث فخری،1385، ص10(

خود آگاهی

و

همدلی

ارتباطات اجتماعی

و

ارتباطات بین فردی

تفکر خالق

و

تفکر انتقادی

تصمیم گیری

و

حل مسئله

مقابله با هیجان

و

مقابله با استرس
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روش تدریس بدیعه پردازی7
يا  بديعه پردازی  تدريس  يادگیری، روش  ياددهی-  فرايند  در  فعال  ديگراز روش های  يکی 
نوآفرينی است. اين روش قوه  خالقیت دانش آموزان را افزايش مي دهد، زيرا راهبردهای آن ذهن 
دانش آموزان را به تفکر در زمینه  ابعاد گوناگون موضوع ترغیب مي کند وآنان در هر موقعیتی، به 
تولید ايده های جديد و برقرار کردن ارتباط بین مفاهیم مي پردازند. در اين روش، برای دريافت 
مفاهیم جديد و کاربرد متعدد آن ها مشابه سازی مي گردد و فعالیت ها از طريق قیاس های گوناگون 
دنبال مي شود. روش تدريس بديعه پردازی شامل مراحل توصیف، استعاره، قیاس مستقیم، قیاس 

شخصی و تعارض فشرده است. )فضلی خانی، 1388( 
روش تدريس بديعه پردازی هفتمین نمايندة خانوادة الگوهای پردازش اطالعات است و به عنوان 
يک الگوی يادگیری به تدريس استعاری مبادرت کرده و شاگردان را به ابداع مطالب جديد و خالقانه 
ترغیب مي کند. در روش  تدريس بديعه پردازی ، دانش آموزان بدون الگوی عینی و انديشه  قبلی، با 
خود انگیختگی و پرورش تخیل و خالقیت مي توانند به گرد آوری اطالعات، سازماندهی، تحلیل و 
ترکیب اطالعات و کشف راه حل های گوناگون دست پیدا کنند )جويس، کالهون و هاپکینز،1385(. 
گوردون8 کاربرد الگوی يادگیری استعاری يا بديعه پردازی در آموزش را از »گروه های خالقیت«در 
صنعت آغاز کرد. منظور از بهره گیری از الگوی بديعه پردازی در آموزش گروه های خالقیت آن بود 
که افراد را به نحوی پرورش دهند که بتوانند با يکديگر همیاری داشته و به حل مسائل بپردازند و 
به طراحی محصوالت اهتمام ورزند. گوردون، الگوی تفکر استعاری يا بديعه پردازی را به صورتی 

درآورد که برای آموزش دانش آموزان هم کاربرد داشته باشد )آقازاده،1388، ص285(.

برای اجرای این الگو دو راهبرد وجود دارد: 
1. آشنا را غریب ساختن: يعنی مطالب آشنا و قديمی را در پرتو خالقیت، به صورت غريب 
و نا آشنا درآوردن و در حقیقت چیز جديدی خلق کردن. مثاًل از شاگردان خواسته مي شود در باره 
کتاب علوم خود که چیزی آشناست هم چون يک چشمه فکر کنند، در اين راهبرد با استفاده از 
قیاس ، فاصله های مفهومی توسط فراگیر خلق مي شود. شاگردان به جز مرحله نهايی که به مسئله 

اولیه باز مي گردند، مقايسه های ساده انجام نمی دهند. 
2. غریب را آشنا ساختن: اين روش برعکس راه اول است، يعنی عقايد جديد و ناآشنا را 
معنادار و آشنا می کنیم. مثاًل از شاگردان می خواهیم تا بدن انسان را که به تازگی درباره  آن اطالعاتی 
به دست آورده اند با سیستم حمل و نقل مقايسه کنند. اين روش برخالف روش اول به دنبال افزايش 
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درک شاگردان و درونی سازی مقدار قابل توجهی مطالب جديد يا دشوار است )همان(.

مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی
مرحلة اول: توصیف شرايط موجود

مرحلة دوم: قیاس مستقیم 
مرحلة  سوم: قیاس شخصی 

مرحلة  چهارم: تعارض فشرده 
مرحلة پنجم: قیاس مستقیم

مرحلة  ششم: بررسی مجدد وظیفه  اولیه )آقازاده، 1388، ص285(.

الگوی بدیعه پردازی در آموزش درس مهارت های زندگی
آموزش درس مهارت های زندگی به روش بديعه پردازی باعث مي شود که دانش آموزان راه های 
جديد تفکر را بیاموزند، در حل مسئله و مشکل گشايی  متبحر گردند، زمینه های ذهنی خود و 
مفهوم سازی جديد برای حل مسائل زندگی فردی خود را دگرگون کنند و به هر فکری که به جريان 
تفکر گروهی کمک کند ارزش بگذارند، عالوه بر اين که حس هم دلی و عواطف آنها پرورش 
می يابد. بدين وسیله اين روش مي تواند به عنوان يک شیوة خالق و فرايند مدار، رشد مهارت های 
زندگی را در دانش آموزان ارتقا دهد. در درس مهارت های زندگی به دانش آموزان کمک مي شود تا 
آگاهی، باور و نگرش و مهارت خود را در به کارگیری توانايی هايشان افزايش دهند. مدرسان در اين 
درس ابتدا خود با اين مهارت ها و ابعاد مختلف آن آشنا مي شوند، سپس مهارت هايی را که مي تواند 

به دانش آموزان کمک کند تا از خود مراقبت کنند، به صورت علمی به آنان بیاموزند.
نتیجة تحقیقات دهه 1950نشان داده است که الگوی تدريس بديعه پردازی، پتانسیل بیشتری را 
صرف توجه به عاليق دانش آموزان مي کند و آن ها را نسبت به ساير مدل های تدريس در تجربیات 
معنادار يادگیری بیشتر درگیر مي سازد )عبداله زاده و تقی پور، 1390(. بديعه پردازی، شامل رويه هايی 
برای توسعه و گسترش رفتار کار گروهی است. به عبارت ديگر اين روش اعضا را با مزايای اشتراک 
مساعی در حل مسئله آشنا می سازد. اين روش برای تمام دانش آموزان فرصتی را فراهم می سازد تا 

در فرايند حل مسئله به طور کامل تری مشارکت داشته باشند )جويس و همکاران، 1385(.
بعضی از مفاهیم در مهارت های زندگی از جمله، تفکر انتقادی، فکر خالق برای دانش آموزان 
انتزاعی بوده و اغلب دانش آموزان اين مطالب را به حافظه سپرده و طوطی وار به سؤاالت پاسخ 
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مي دهند، با توجه به اين که دانش آموزان بايد مهارت های زندگی را به صورت عملی در زندگی 
خود به کار ببرند، لذا بايد اين مفاهیم در قالب قیاس های ملموس و عینی به آن ها آموخته شود، 
به اين ترتیب با استفاده از الگوی بديعه پردازی دانش آموزان از قیاس های متنوعی برای توصیف 
اين مهارت ها استفاده نموده و با ديد بهتر مي توانند مفاهیم مهارت های زندگی را توصیف کنند. 
آموزش درس مهارت های زندگی باعث می شود که دانش آموز از تلفیق مهارت هاي حل مسئله 
و تصمیم گیري، از افکار يا روابط نو برخوردار شده و قدرت کشف و انتخاب راه حل هاي جديد 
را پیدا کند. اين درس با آموزش تفکر خالق، همراه با تفکر واگرا، می تواند دانش آموزان را کمک 
کند تا پديده ها و امور و افکار را آن چنان که هستند به راحتي نپذيرند، بلکه نگاه متفاوت تري داشته 

باشند و از قالب هاي فکري همسان دور شوند، به عبارتي پديده ها را با منظر ديگري نگاه کنند. 
روش تدريس بديعه پردازی ذهن را آماده کرده و به سمت تفکر خالق سوق می دهد. در اين 
الگو به منظور برانگیختن فرايند تفکر خالق، آسودگی خیال برای دستیابی به راه های جديد مورد 
استفاده قرار  می گیرد. در الگوی بديعه پردازی دانش آموزان از جواب های کلیشه ای و پیش پا افتاده 
احتراز کرده و در سايه راه حل های جديد و بديع، آموزش به سمت جلو هدايت خواهد شد. در 
اجرای اين الگو نقش معلم ترغیب دانش آموزان به توصیف شرايط موجود و هدايت دانش آموزان 

برای انجام دادن قیاس های مستقیم و شخصی برای رسیدن به مفهوم است. 
الگوی بديعه پردازی، در بهبود کیفیت تدريس، باال بردن قدرت تفکر و خالقیت و افزايش 
روحیه پژوهشگري دانش آموزان نقش بسزايي داشته و در صورت اجراي دقیق مي تواند تحولي 

شگرف در آموزش و پرورش و به تبع آن در جامعه به وجود آورد.

روش و طرح تحقيق
 از آن جا که در اين تحقیق ، محقق  نمی توانست آزمودنی ها را به شیوه تصادفی در گروه های 
مورد مطالعه قرار دهد بنابر اين از طرح نیمه آزمايشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه 

گواه استفاده نموده است. شکل زير نمايشگر اين طرح است. 

جدول2. طرح پيش آزمون - پس آزمون )سرمد، بازرگان و حجازی،1385(

پس آزمونمتغير مستقلپيش آزمونتعدادگروه های موردمطالعه

30T1گروه آزمایش
X

T2

30T1T2گروه گواه
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جامعه آماری
جامعه  آماری در اين پژوهش شامل کلیه  دانش آموزان دختر سال اول متوسطه  شهر سنندج 

است که در سال تحصیلی90- 89 مشغول به تحصیل بودند. 

نمونه گيري )حجم نمونه و روش محاسبه( 
نفر دانش آموز اول متوسطه )30 نفر گروه آزمايش و 30نفر  اين پژوهش شامل 60  نمونه 
گروه گواه( بوده، که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از میان دبیرستان های دخترانة 
سنندج يک دبیرستان انتخاب شد و سپس از بین کالس های سال اول اين دبیرستان 2 کالس برای 
حجم نمونه، و آن گاه از اين 2 کالس يک کالس به عنوان گروه آزمايش و يک کالس به عنوان 
گروه گواه انتخاب شد. در ضمن گروه های آزمايش و گواه در اين تحقیق بر اساس همتا سازی 
فردی ) عملکرد تحصیلی دوره راهنمايی و آزمون هوش ريون( توسط مشاور مدرسه در کالس ها 

سازماندهی شده بودند.

ابزار گردآوری اطالعات
در اين پژوهش برای اندازه گیری هوش دانش آموزان از آزمون هوش ريون و برای اندازه گیری 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس مهارت های زندگی، طبق روال معمول ارزشیابی اين درس، 
)نظری و عملی( از آزمون محقق ساخته  مهارت های زندگی )دانشی، مهارتی و نگرشی( استفاده شد.
آزمون هوش ریون : از اين آزمون به منظور همسان کردن گروه آزمايش و گواه استفاده شد و 
از اين طريق متغیر هوش در گروه های مورد بررسی کنترل گرديد. ماتريس های پیش  روندة ريون 
در انگلستان توسط ريون تهیه شده است و هدف آن اندازه گیری عامل هوش عمومی  )G( اسپیرمن 
است. )ريون، 1954( اين آزمون که پاسخ به آن مستلزم کشف روابط منطقی در ماده های انتزاعی 
است از نظر روان شناسان انگلستان بهترين شاخص عامل عمومی هوش )G( شناخته شده است. 
محتوای اين آزمون شامل 60 ماتريس است که در هر يک از آن ها قسمتی حذف شده است و 
آزمودنی بايد بخش حذف شده را از میان شش يا هشت گزينه مختلف پیدا کند. محتوای آزمون به 
6 گروه قسمت شده و هر گروه شامل 12قسمت است که سطوح دشواری آن ها به تدريج افزايش 
می يابد، ولی اصل مورد نظر در همه آن ها يکسان است، در سؤال های نخستین فقط تشخیص 
درست مطرح است ولی در سؤال های دشوار بعدی قیاسی، تبديل طرح ها و ساير روابط منطقی 
نیز مطرح است. در اين آزمون دستورالعمل شفاهی ساده ای نیز تدوين شده است )دهخدا،1382(.
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آزمون پيشرفت تحصيلی درس مهارت های زندگی: در اين تحقیق، چون درس مهارت های 
روش های  با  مطابق  مي شود،  سنجیده  عملکردی  به صورت  هم  و  کتبی  به صورت  هم  زندگی 
اغلب  که  زندگی  مهارت های  مدرسان  نفر   5 با  مشورت  از  پس  و  درس  اين  امتحان  معمول 
مشاوران هستند، پیشرفت تحصیلی بر اساس سه آزمون دانشی و مهارتی و نگرشی اندازه گیری 
شد، چون آزمون استانداردی بر اساس مطالب تدريس شده و در سه حیطه پیشرفت تحصیلی 
از پرسش نامه های  استفاده شد، آزمون ها  از آزمون محقق ساخته  وجود نداشت، در سه بخش 
مهارت های زندگی محققین و کتاب کار متوسطه مهارت های زندگی اقتباس شده است. در نهايت 
برای محاسبه  نمرة پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات دانشی، مهارتی و نگرشی استفاده شد. 
مجريان آزمون مدرسان کالس ها بودند و آزمون در کالس درس و همزمان برای دو گروه به 

عمل آمد. 

مواردی که در طراحی، تدوین و اجرای آزمون های دانشی، مهارتی و نگرشی مهارت های 
زندگی مورد توجه قرار گرفت: 

1. سؤال های آزمون ها بر اساس تدوين جدول دو بعدی هدف- محتوا و شامل ارزيابی از 
همه آموخته های دانش آموزان در درس مهارت های زندگی در طول جلسه های آموزشی بود. 

2. سؤال های هر آزمون شامل حیطه ها و سطوح مختلف هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی مي باشد. 
3. آزمون ها توسط 5 نفر از مشاوران که مدرس درس مهارت های زندگی بودند و 3 نفر از 

اساتید علوم تربیتی مورد بررسی و تأيید قرار گرفت. 
4. در تدوين سؤال ها از نظرات دو نفر از متخصصان سنجش و اندازه گیری نیز استفاده شد. 
5. آزمون های مقدماتی، در يک گروه 30 نفری از دانش آموزان دختر اول متوسطه  دبیرستان 
فائزين که به صورت تصادفی انتخاب شدند به اجرا در آمد، سپس بر اساس ضريب دشواری 

و همبستگی و همچنین شناسايی سؤاالت مبهم، برخی از سؤاالت آن حذف يا اصالح گرديد.

جدول3. ضریب تميز و دشواری سؤال های آزمون دانشی، مهارتی ونگرشی در مرحلة مقدماتی

ضریب تميزضریب دشواریتعداد سؤال هانوع آزمون

250/460/78دانشی

150/420/78مهارتی

30/440/79نگرشی
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جدول4. ضریب پایایی آزمون دانشی، مهارتی ونگرشی در مقدماتی، پيش آزمون وپس آزمون

پایاییتعداد سؤال هاآزمونمؤلفه

دانشی

250/83مقدماتی
ضریب آلفای 

کرونباخ
200/86پيش آزمون

200/89پس آزمون

مهارتی

150/76مقدماتی

پایایی مصححان 100/82پيش آزمون

100/81پس آزمون

نگرشی

300/78مقدماتی
ضریب آلفای 

کرونباخ
300/83پيش آزمون

300/82پس آزمون

شيوة جمع آوری اطالعات
پیش از اجرای الگوی بديعه پردازی، مدرس گروه آزمايش، بر اساس يک برنامة تنظیم شده، 
در طی سه جلسة دو ساعتی آموزش های الزم را در جهت تدريس به شیوه بديعه پردازی، توسط 
يک متخصص علوم تربیتی و آشنا به روش ها و فنون تدريس، دريافت نمود. در اين جلسات 
در مورد مفهوم الگوی بديعه پردازی، تفاوت آن با روش های معمول، هدف و اهمیت استفاده 
از اين الگوی تدريس، مراحل اجرای اين الگو و اين که اين الگو مي تواند در رشد مهارت ها و 
به خصوص نگرش آنان به مهارت های زندگی مؤثر واقع شود، به تفصیل با دبیر گروه آزمايش 
صحبت شد و طرح درس ها در زمینة الگوی بديعه پردازی در اختیار وی قرار گرفت. همچنین، 
پس از اين آموزش ها، رابطة معلم گروه آزمايشی در طول اجرای روش با مدرس دوره برقرار بود 

و وی در صورت لزوم از تجربیات و آموزش های مدرس دوره استفاده مي نمود.
پس از انتخاب نمونه و مروری بر مهارت های زندگی ابتدايی و راهنمايی، آزمون های دانشی، 
مهارتی و پرسش نامة نگرش سنج، برای هر دو گروه در شرايط يکسان  به صورت همزمان اجرا 
پیش  اجرای  و  آزمايش  گروه  زندگی  مهارت های  مدرس  به  آموزش های الزم  از  پس  گرديد. 
آزمون، دانش آموزان گروه آزمايش از آذر ماه سال تحصیلی90- 89 به مدت 3 ماه و در طی 
12 جلسه 90 دقیقه ای )هفته اي يک جلسه( الگوی بديعه پردازی را دريافت نمودند. معلم، در 
طی اين دوره، شش فصل مهارت های زندگی متوسطه را به روش بديعه پردازی به دانش آموزان 
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ارائه مي داد. بعد از پايان آخرين جلسه تدريس به روش بديعه پردازی، پس آزمون های ، دانشی، 
مهارتی و پرسش نامة نگرش سنج، همچون پیش آزمون در شرايط يکسان و همزمان در اسفند 

ماه برگزار گرديد. 

جدول5. محتوای تدریس شده در این پژوهش)کتاب کارمهارتهای زندگی،1386(

نوع مهارتفصل های کتاب کارمهارتهای زندگی

شناخت خود )خودآگاهی(اول

ارزش های فردی وخانوادگیدوم

انتخاب هدفسوم

تصميم گيریچهارم

ارتباط مطلوبپنجم

مقابله با اضطرابششم

جدول6. نتایج آزمون t مستقل برای بررسی معنی داری تفاوت ميانگين های نمرات هوش ریون در دو گروه

شاخص

گروه
Nحداکثرحداقلانحراف معيارميانگين

خطای 
استاندارد

tدرجه آزادی
سطح 

معنا داری

30106/5611/80آزمایش
-5/496/052/87580/0980/001

30106/848/17گواه

آزمون هوش ريون به منظور همسان سازی گروه های آزمايش و گواه توسط مشاور مدرسه 
برگزار شده بود. با توجه به داده های جدول6، چنین استنباط می شود که گروه های آزمايش و 
گواه از نظر متغیر هوش يکسان می باشند. يعنی در سطح p>0/05 تفاوت معناداری از نظر میزان 

هوش بین دو گروه وجود ندارد.
روش های تجزیه و تحليل داده ها

به منظور تجزيه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد( و 
استنباطی )تحلیل کوواريانس( استفاده شده است.

فرضية اصلی پژوهش: ميزان پيشرفت تحصيلی دانش آموزانی که به الگوی بدیعه پردازی 
آموزش می بينند نسبت به دانش آموزانی که این درس را به روش سنتی آموزش می بينند بيشتر است.
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جدول 7. خالصه نتایج تحليل کوواریانس پيشرفت تحصيلی ومؤلفه های آن در گروه های آزمایش وگواه

اتاسطح معناداریNFگروه ها

6097/8780/0010/632پیش آزمون–پس آزمون دانشی

6022/720/0010/285پیش آزمون–پس آزمون مهارتی

6080/720/0010/586پیش آزمون–پس آزمون نگرشی

پیش آزمون–پس آزمون  پیشرفت 
60106/280/0010/79تحصیلی

برای تعیین اثر الگوی بديعه پردازی بر پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان گروه آزمايش و گواه، 
تحلیل کوواريانس اجرا شد، داده های جدول 7 نشان می دهد، که الگوی بديعه پردازی بر پیشرفت 
تحصیلی )F=) 2،55( =106/28 ،P>0/001  ،P>0/05 موثر می باش��د، در نتیجه میزان پیش��رفت 
تحصیل��ی دانش آموزانی که به روش تدريس بديعه پ��ردازی آموزش می بینند از دانش آموزانی که 
با روش س��نتی آموزش می بینند، بیش��تر اس��ت. نتیجه فرضیه اصلی تحقیق با يافته های بريانت 
)2010(، ساک )2010( ، عبداله میرزايی )1389(، برات دستجردی )1380( و مرادی نژاد )1386( 

همسويی دارد. 

فرضيه فرعی شماره1: ميزان دانش های کسب شدة دانش آموزانی که درس مهارت های 
زندگی را به الگوی بدیعه پردازی  آموزش می بينند نسبت به دانش آموزانی که این درس را 

به روش سنتی آموزش می بينند بيشتر است.
بر میزان دانش های کسب شدة دانش آموزان گروه آزمايش  الگوی تدريس  اثر  تعیین  برای 
بر  اثر روش تدريس  و گواه، تحلیل کوواريانس اجرا شد. داده های جدول7 نشان مي دهد که 
نتیجه  در  می باشد،  موثر   F)1،57(  =97/89  ،P>0/001،<0P/05( دانش آموزان  دانش،  میزان 
می توان گفت الگوی بديعه پردازی نسبت به روش تدريس سنتی بر میزان دانش ها ی کسب شدة 
دانش آموزان تأثیر بیشتری دارد. نتايج اين تحقیق با تحقیقات پیشین، مانند تحقیق عبداله میرزايی 

)1389( همخوانی دارد. 

فرضية فرعی شماره2: ميزان مهارت های کسب شدة دانش آموزانی که درس مهارت های 
زندگی را به الگوی بدیعه پردازی  آموزش می بينند نسبت به دانش آموزانی که این درس را 
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به روش سنتی آموزش می بينند بيشتر است.
تحلیل  گواه،  و  آزمايش  گروه  دانش آموزان  مهارت  میزان  بر  تدريس  روش  اثر  تعیین  برای 
میزا ن  بر  بديعه پردازی  الگوی  اثر  که  مي دهد  نشان  جدول7،  داده های  شد.  اجرا  کوواريانس 
مهارت کسب شدة دانش آموزان ) F )1,57  ( =22/72،P>0/001،P> 0/05 موثر مي باشد. الگوی 
تأثیر  بديعه پردازی نسبت به روش تدريس سنتی بر میزان مهارت های کسب شده دانش آموزان 

بیشتری دارد. نتايج اين فرضیة تحقیق با تحقیقات پیشین مانند بريانت )2010( همسويی دارد.

فرضية فرعی شماره3: ميزان نگرش های کسب شدة دانش آموزانی که درس مهارت های 
زندگی را به الگوی بدیعه پردازی  آموزش می بينند نسبت به دانش آموزانی که این درس را 

به روش سنتی آموزش می بينند بيشتر است.
آزمايش و گواه، تحلیل  دانش آموزان گروه  میزان نگرش  بر  اثر روش تدريس  تعیین  برای 
کوواريانس اجرا شد. داده های جدول7 نشان مي دهد که اثر روش تدريس بر نگرش کسب شده  
تساوی  يعنی  صفر  فرضیة  می باشد.  موثر   F )1,57(=80/72،P>0/001،P>0/05( دانش آموزان 
مي شود  گفته  و  مي شود  رد  گواه  و  آزمايش  گروه  دانش آموزان  نگرشی  نمرات  میانگین  بین 
روش تدريس بديعه -پردازی نسبت به روش تدريس سنتی بر میزان نگرش ها ی کسب شده 
دستجردی  برات  مانند  پیشین  تحقیقات  با  تحقیق  اين  نتايج  دارد.  بیشتری  تأثیر  دانش آموزان 

)1380( همخوانی دارد. 

بحث و نتيجه گيری
الگوی بديعه پردازی برای شاگردانی که نمی خواهند خود را در مخاطرة اشتباه قرار دهند و به 
همین دلیل تمايلی برای شرکت در فعالیت های يادگیری ندارند و نیز برای تغییر نگرش شاگردانی 
که به دنبال پیشرفت تحصیلی و کسب نمره و رتبه  برتر در کالس هستند و ممکن است تمايلی 
برای شرکت در يادگیری نداشته باشند، از اين نظر که درآن هیچ پاسخی اشتباه نیست، بسیار مفید 
است. در اجرای اين الگو نقش معلم ترغیب دانش آموزان به توصیف شرايط موجود و هدايت 
آنان برای انجام دادن قیاس های مستقیم و شخصی برای رسیدن به مفهوم است و شاگردان را به 
ابداع مطالب جديد و خالقانه ترغیب مي کند، در حالی که در روش سنتی دانش آموز منفعل است 
و مطالب درسی را همواره طوطی وار حفظ مي نمايد. به طور کلي کیفیت يادگیري در روش هايي 
که همراه با فعالیت بیشتر دانش آموزان باشد، به پیشرفت تحصیلی باالتری مي انجامد. شايان ذکر 
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است که يادگیري فعال در مقايسه با يادگیري منفعل موجب مي شود ارتباط هاي بیشتري براي ياد 
گیرنده ايجاد شود. به طور کلي کالس هاي غیر رسمي يا فعال تأثیر بیشتري در عملکرد تحصیلی 
مي گذارند. در اين مطالعه، شیوه  بديعه پردازی فرصت انديشیدن، تعامل دانش آموزان با همديگر 
را فراهم آورده و تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی آن ها گذاشته است، چیزی که روش های سنتی 
يادگیری فاقد آن مي باشند. روش تدريس بديعه پردازی بر میزان دانش ها، مهارت ها و نگرش ها و 
در مجموع بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت داشته است. نتايج اين تحقیق، ضعف و 
ناتوانی روش های تدريس سنتی و برعکس، موفقیت روش تدريس بديعه پردازی را در کنجکاوي، 
تداعي آزاد،توصیف و توسعة انديشه ها و تخیالت، نقد افکار ديگران، حمايت از افکار ديگران، 
تفکر واگرا، انعطاف پذيري در ايده پردازي و و شکوفايي استعدادهاي خالقانه، نشان داده است. 
با توجه به اين که يکی از اساسی ترين نگرانی های دست اندرکاران و پژوهشگران چند دهه اخیر 
نقش  اين پژوهش،  نتايج  بوده است.  نوآوري در شیوه معلم  آموزش و پرورش، اصالحات و 
تدريس به شیوه خالق و فرايند مدار بديعه پردازی را در پرورش موفقیت تحصیلی دانش آموزان 

مورد تأکید مکّرر قرار داده است. 

پيشنهادهای پژوهشی
1. از آن جا که پژوهش حاضر فقط در پاية اول متوسطه و در دانش آموزان دختر به انجام 
رسیده است، لذا انجام پژوهشی از اين نوع در ساير پايه های تحصیلی و با دانش آموزان پسر 
مي تواند مؤثر واقع شود. همچنین انجام پژوهش در ساير استان های کشور مي تواند مبنای مناسبی 

برای مقايسة مزايای اين شیوه فراهم آورد. 
پیشنهاد  راهنمايی،  و  ابتدايی  مقاطع  در  زندگی  مهارت های  آموزش  اهمیت  به  توجه  با   .2

مي شود پژوهش های مشابهی در اين مقاطع انجام گردد. 
3. توصیه مي شود در پژوهش های ديگری تأثیر الگوی بديعه پردازی بر ساير دروس متوسطه 

نظیر شیمی، زيست و... مورد بررسی قرار گیرد. 
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