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  چكيده

آموزان پايه  نگرش دانشپيشرفت تحصيلي وبر با روش معمول تدريس تاثير آموزش به روش بارش مغزي  ، بررسياين پژوهشهدف 

تجربي با دو گروه آزمايش و كنترل با  نيمهپژوهش به صورت  .باشد شهرستان بوكان ميتجربي در درس شيمي سوم دبيرستان رشته علوم 

شهرستان بوكان در سال  هايآموزان دختر دبيرستان جامعه آماري تحقيق را دانش. آزمون و پس آزمون انجام گرفته است  اجراي پيش

پيشرفت تحصيلي  آزمون ،گيري اندازه ابزارهاي .انتخاب شدندعنوان نمونه در دسترس  هآموز ب دانش 88كه  دادهتشكيل  89- 90تحصيلي 

سنج قبال توسط دانشگاه كلرادو انجام شده بود و  روايي آزمون نگرش .اي ليكرت است درجه 5محقق ساخته و آزمون نگرش سنج استاندارد 

 پايايي.روايي آزمون پيشرفت تحصيلي به روش روايي صوري و محتوايي توسط چند تن از اساتيد و دبيران مجرب شيمي بررسي شد

دست آمد كه  به 745/0و  704/0و با روش آلفاي كرونباخ به ترتيب spss رفت تحصيلي و نگرش سنج با استفاده از نرم افزار آزمون پيش

حذف )، خيلي دشوار و خيلي سادهسؤاالت ناهماهنگ و نامناسب(ز و دشواري ييضريب تم يبا بررس .باشد ها مي بيانگر پايايي مناسب آزمون

. دتقسيم شدندو گروه كنترل و آزمايش  بهصورت تصادفي  به ،نمرات شيمي ترم قبلدانش آموزان بر اساس سازي  پس از همسان. شدند

در درس شيمي با روش بارش مغزي و گروه كنترل با روش تدريس سنتي ) اي  دقيقه 90جلسه  2هر هفته (هفته  4گروه آزمايش به مدت 

نشان  tو آزمون  SPSSبا نرم افزار ها  تجزيه و تحليل داده .آزمون به عمل آمد پس از اين مدت از هر دو گروه پس. داده شدندآموزش 

يشرفت تحصيلي گروه آزمايش و كنترل با يكديگر تفاوت معني داري دارند اما در پميانگين نمرات   %95سطح اطمينان دهد كه در مي

  .دمي دهنشان نروه با يكديگر نگرش اين دو گتفاوت معني داري بين ميانگين  tآزمون اطمينان همين سطح 

    

 ، بارش مغزي، نگرش، پيشرفت تحصيليشيمي آموزش: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه - 1

راههاي  ها، مهارت نظرات، ، اطالعات كسب در شاگردان به هستند، به عبارتي معلمين يادگيري الگوهاي واقع در تدريس الگوهاي

 تواند مي مدت آموزش دراز نتيجه مهمترين واقع، در. دهند مي آموزش را يادگيري نحوه همچنين كنند، مي كمك عقيده ابراز و تفكر

 .است يادگيري فرايندهاي مهارت و ،دانشدرآينده باشد كه ناشي از كسب  تر مؤثر و تر آسان يادگيري براي شاگردانافزايش استعدادهاي 

است و آموزش  يادگيري و آموزش به هم وابسته اند، يادگيري هدف .آموزان دارد آموز دانش خود تواناييهاي بر زيادي اثر تدريس نحوه

آموزان  با كميت و كيفيت بيشتري زمينه درگير شدن دانشروشهاي تدريس فعال نسبت به روشهاي سنتي  بنابراين وسيله رسيدن به هدف

  .]1[كنند رايند يادگيري را فراهم ميبا ف
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  vahid_tanha2010@yahoo.com ، دانشكده مديريت و اقتصاد ازشيراسالمي استاديار دانشگاه آزاد  - 3
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 بارش مغزي -2- 1

شود اين روش اولين بار توسط  بيان عقيده از سوي گروهي از يادگيرندگان  براي حل مسئله محسوب ميبارش مغزي روشي براي 

ها و جلسات به منظور ابراز آزادانه عقايد  از روش بارش مغزي بيشتر در كنفرانس. براي ايجاد خالقيت در تجارت معرفي شد 1آلكس اوزبورن

روش داراي اين . هاي ديگري مانند طوفان مغزي، طوفان فكري يا يورش فكري آمده است ا نامها ب در كتاب. شود  توسط افراد  استفاده مي

 . دو اصل و چهار قاعده است

  

  صول بارش مغزيا -الف

اين سبب مي شود كه فراگير بر تري بيان كننند خالقيت مغز بيشتر شده و  اعضاي گروه نظرات متنوعهر چه : تنوع نظرات •

به اين . تفكر قضاوتي در واقع به معني ارزيابي و بيان نظرات تكميلي نسبت به مطلب مطرح شده است. كندتفكر قضاوتي خودغلبه 

  .منظور بعد از آنكه تمامي پيشنهادات جمع آوري گرديد، بررسي و ارزيابي پيشنهادات صورت مي گيرد

ل وجود پيشنهادهاي مفيدتر و كارسازتر هر چه تعداد نظرات بيشتر باشد، احتما. كيفيت استافزايش دهنده كميت، : كميت •

در اين روش هر . موفقيت اجراي روش بارش مغزي با تعداد پيشنهادهاي مطرح شده در جلسه رابطه مستقيم دارد. بيشترمي شود

 .تر، بيشتر است چه تعداد پيشنهادهاي ارائه شده بيشتر باشد، احتمال وجود پيشنهاد باكيفيت

 

  قواعد بارش مغزي -ب  

اين مهمترين قاعده است و با توجه به اين كه در جريان بارش فكري افراد انديشه هاي غلط يا صحيح خود را : قاد ممنوعانت •

ارائه مي دهند، هر گونه انتقاد يا اعتراض، روند فعاليت را كند مي كند و فكر آنان را به جاي تفكر در مورد موضوع مورد نظر، به 

 .هد و چه بسا به مشاجره منتهي شودابل انتقاد سوق مي دسوي انتقاد و حتي واكنش در مق

اين قاعده براي جرأت بخشيدن به شركت كنندگان براي ارائه پيشنهادهايي  ):پرواز در رويا( واسطه اظهار نظر آزاد و بي •

ت اظهار نظر را پيدا است كه به ذهن آنها خطور مي كند، به عبارت ديگر در يك جلسه بارش مغزي، تمام اعضا بايد جسارت و شهام

هر چه پيشنهادها جسورانه تر باشد نشان دهنده اجراي موفق تر جلسه است، لذا . كرده و بتوانند پيشنهاد و نظر خودرا بيان كنند

در نتيجه، . قضاوت و ارزشيابي در مورد انديشه و فكر اعضا ممنوع است، زيرا وقت جلسه تلف شده و فكر اشخاص را منحرف ميكند

تقاد كشيده شدن عقايدشان توسط ساير اعضا ندر شرايطي كه افراد بدون نگراني از به ا. تفكر و بارش فكري كاهش مي يابدفرصت 

 .شود هاي خوب بيشتري از طريق تبادل با ساير اعضا توليد مي پردازند، ايده به بيان افكار خود مي

  .و درمعرض ديد ساير اعضاي گروه قرار گيرداده بايد ثبت شود تاي هرچند پيش پا اف هر ايده :مستند سازي •

توانند پس از شنيدن پيشنهادهاي ديگران ، پيشنهاد  اعضاي شركت كننده در جلسه بارش مغزي مي: تلفيق و بهبود پيشنهادها •

 .]2[ن را با پيشنهادهاي ديگر تلفيق كرده و پيشنهاد بهتر و كاملتري ارائه كنندآاوليه خود را اصالح كرده و يا 

  

   مسئله حل الگوي قالب در مغزي بارش روش مراحل -3- 1

  افكار براي بيان مناسب فضاي ايجاد موضوع و اهميت و ماهيت بيان و تعريف :موضوع تعيين •

                                                                                                بارش مغزي                   نبا توجه به قواني فراگيران طرف از نظرات و ها حل راه ارائه و اطالعات ،عقايد افكار، بيان :سازي فرضيه •

 و مباني اصول ، تجربي هاي براساس معيارها، مالك آنها بندي طبقه و اطالعات و افكار دهي سازمان و تركيب :بازنگري •

  ها اسخپ بهترين يا انتخاب و مفيد مؤثر حل راه انتخاب و موضوع

 عملي  بازنمايي و تطبيق تعريف، تبيين، وسيله به :ها انديشه پروراندن •

 آن خاص منطق و متدولوژي به توجه با ها يافته سازي از الگو و سازي نظريه راهكارها، ارائه و قواعد اصول، يافتن :گيري نتيجه •

 .موضوع

 جديد هاي موقعيت در ها يافته از استفاده يعني :تعميم •

  

                                                             
1 -Osborn 
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  از روش بارش مغزي هاي ناشي حل ايده و راه  - 4- 1

دهد ساير اعضاي ديگر نيز براي بيان ايده برانگيخته و  ئه مياوقتي يكي از اعضاي گروه ايده يا راه حلي را ار :افزايش قدرت تداعي -الف

 "تسهيل اجتماعي"ا به اصل زيرا بن. به همين ترتيب به صورت خودكار جريان ايده سازي تشويق و ترغيب مي گردد شوند، تشويق مي

  .حضور جمعي برروي انگيزه افراد اثر مثبت مي گذارد

 يشترب درصد 65-93ها  كنند تداعي آزاد آن دهد وقتي بزرگساالن به صورت گروهي كار مي تحقيقات نشان مي: تسهيل اجتماعي -ب

 .شود مي

 در درصد افزايش مي يابد، مسلما اين درصد 50تا در هنگام رقابت  هاي فكري بزرگساالنفعاليتپژوهش ها نشان داده اند كه ، : رقابت -پ

  .ن مقدار استاياز  تربين كودكان و نوجوانان بيش

در جلسه هاي بارش مغزي هم كه از انتقاد و داوري . كه طرفداري مثبت، سبب تقويت مي گرددن بر اين باورند روانشناسا: پشتيباني -ت

ن جا غلبه بيشتري مي يابد و اعضاي جلسه بارش مغزي بيشتر براي ارائه راه حل و فكرشان تقويت خبري نيست وجه مثبت تقويت در آ

  .]3[مي گردند
  

  مزاياي روش بارش مغزي -5- 1

 .دهد مي مسأله را افزايش حل توانايي-1

 .دهد مي افزايش را خالق تفكر توانايي-2

 .شود مي او در عقايد اظهار و فرد روان) هاي فراوان استعداد توليد ايده( شدن سيال موجب-3

 .شود مي حل راه بهترين انتخاب و افكار هدايت سبب -4

 .دهد مي قرار بررسي مورد را پيچيده فكري هاي مهارت-5

 .دارد تأثيرمثبت )اطالعات انتقال و نگهداري پردازش، دريافت، (شناختي فرايند بر-6

 .يابد پرورش افكار كه دده مي اجازه و كند مي تحريك را انسان انديشه -7

 .] 4[شود مي پايدار و مؤثر عميق، يادگيري ايجاد به نجرم -  8

  

  انواع روش بارش مغزي - 6- 1

در اختيار رئيس  به صورت كتبي نوشته وشركت كنندگان پيش از ورود به جلسه پيشنهادات خود را : 1بارش مغزي گمنام -1

  . بدون اعالم منبع براي همه شركت كنندگان قرائت مي كندجلسه قرار مي دهند، رئيس جلسه پيشنهادات را 
 

  . از شركت كنندگان خواسته مي شود، تا نظرات خود را در مدتي كوتاه به رشته تحرير درآورند: 2افكارنويسي - 2

اي مورد  همفهوم اصل مسأله پرداخته و مسأله را ريشاعضاء جلسه به . تلفيقي از افكار نويسي و بارش مغزي است: 3تريگر - 3

دهند، رفته رفته، با مطرح شدن نظرات متفاوت، افراد اطالعات بيشتري پيدا كرده و پيشنهادات جديدي مطرح مي  ميبررسي قرار 

، در نتيجه اين وجود داردامكان بررسي ساير پيشنهادات و عدم تمركز بر يك پيشنهاد اين است كه مزيت عمده اين روش . كنند

 .ناپخته در فرآيند حل مسأله مي گرددروش مانع تصميم گيري 

حل نهايي مورد توافق  راهشوند كه گروه به  در اين روش عناصر و روابط با هم طوري تركيب مي: 4درسكوت مغزيبارش  -4

  .]5- 7[دست يابد
 

                                                             
1 � Anonymous brain 
2 � Brainwriting 
3 � Trigger 
4 � Silent succesive integeration  
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  جامعه آماري  - 2

گيري در دسترس  آموزان دو دبيرستان دخترانه شهرستان بوكان انجام شد و روش نمونه گيري به صورت نمونه اين پژوهش روي دانش

تقسيم بندي ) هر مدرسه يك گروه كنترل و يك گروه آزمايش(ها در چهاركالس مجزا دوگروه كنترل و دو گروه آزمايش  نمونه. است 

  .پايان ترم قبل آنها انجام شدشيمي باشد كه اين انتخاب با همسان سازي نمرات  ينفر م 44هر گروه شامل . شدند
  

  ها روش گردآوري داده - 3

اي ليكرت استفاده شده و براي  درجه 5كه در مقياس  Class-chemزمون نگرش سنج آها در آزمون نگرش از  براي گردآوري داده

 .شد سوالي طراحي 30آزمون محقق ساخته  ،پيشرفت تحصيلي

  

  تحليل سواالت

سنج قبال توسط دانشگاه كلرادو انجام شده بود و روايي آزمون پيشرفت تحصيلي به روش روايي  روايي آزمون نگرش: روايي •

  .صوري و محتوايي توسط چند تن از اساتيد و دبيران مجرب شيمي بررسي شد

دست آمد كه بيانگر پايايي مناسب  به 745/0و  704/0پايايي آزمون پيشرفت تحصيلي و نگرش با روش آلفاي كرونباخ : پايايي •

  .باشد ها مي آزمون

در تحليل سواالت آزمون پيشرفت تحصيلي، ضريب تميز و ضريب دشواري سواالت محاسبه شد و سواالت نامناسب حذف  •

  .گرديد

و متغيرهاي شد  است كه به دو صورت بارش مغزي و روش تدريس سنتي اجرا روش تدريس متغير مستقل در اين پژوهش •

  .دنباش ميآموزان  و نگرش دانشوابسته ميزان تغييرات پيشرفت تحصيلي 

در اين پژوهش قبل از اجرا از هر دو گروه كنترل و آزمايش پيش آزمون نگرش و پيشرفت تحصيلي به عمل آمد و پس از  •

 هابه روش بارش مغزي روي گروه) از مبحث انحالل پذيري تا آخر كتاب( كتاب شيمي سال سوم دبيرستان  3تدريس فصل 

 .باشد تحليل آن نتايج به شرح زير مي بعمل آمد كه نتايج آنها و همچنين مجددا پس آزمون

  

  هاي تحقيق يافته-4

  نتايج آمار توصيفي: 4-1

داده شده  نشان 1شاخص هاي گرايش به مركز، پراكندگي و جداول فراواني مربوط به گروه كنترل و آزمايش به ترتيب در جداول 

  .است

  )پيشرفت تحصيلي( جدول ميانگين و انحراف معيار متغير وابسته سطوح يادگيري. 1جدول 

مقوله هاي 

  مورد بررسي

ميانگين   گروه

  پيش آزمون

ميانگين 

  پس آزمون

انحراف معيار پس 

  آزمون

  دانش
  681/1  22/3  73/1  كنترل

  691/1  88/3  2  آزمايش

  درك و فهم
  703/1  41/4  51/2  كنترل

  432/1  73/5  66/2  آزمايش

  كاربرد
  136/1  90/1  51/1  كنترل

  433/1  54/2  37/1  آزمايش

تجزيه و 

  تحليل

  670/0  59/0  39/0  كنترل

  738/0  83/0  27/0  آزمايش

  

 .ح يادگيري تأثير مثبت داشته استكه هر دوروش آموزشي بر روي كليه سطو شود ديده مي 1ول شماره با توجه به جد
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  نتايج آمار استنباطي :4-2

در بررسي وجود تفاوت معني دار يادگيري و نگرش دانش آموزان بين روش تدريس بارش مغزي و روش تدريس سنتي، ابتدا به 

و عدم )  sig < 05/0( سپس با استفاده از فرض تساوي واريانس ها . پرداخته مي شود SPSSبررسي تست لوين به دست آمده از نرم افزار 

 .پرداخته مي شود tبه تحليل نتايج حاصل از آزمون )  t > 05/0( اريانس ها تساوي و

  

  مقايسه اثر بخشي دو روش آموزشي بر يادگيري. 1- 4-2

  .دار ندارد آموزان به روش بارش مغزي با روش سنتي تدريس تفاوت معني ميانگين نمره آزمون يادگيري دانش: 1فرض صفر •

با استفاده ازآموزش به روش تدريس بارش مغزي آموزش ديده اند با دانش آموزاني كه از روش هاي  آيا بين يادگيري دانش آموزاني كه

متداول تدريس آموزش ديده اند ، تفاوت معني داري وجود دارد؟ براي بررسي اين سؤال ابتدا به بررسي تست لوين بدست آمده از نرم افزار 

SPSS  پرداخته مي شود سپس با استفاده از آزمونt به تحليل نتايج پرداخته شده است.  

  

  )بين گروه كنترل و آزمايش در پس آزمون(براي سؤاالت يادگيري  tآزمون لوين و آزمون نتايج. 2جدول

  براي برابري ميانگين ها tتست   تست لوين براي تساوي واريانس ها  

  F Sig. ( 2 tailed) df Sig.(2-tailed) 

 004/0 80  365/0  829/0 تساوي واريانس ها

 004/0 229/79     عدم تساوي واريانس ها

  

با . است، فرضيه صفر در برابري واريانس ها تأييد مي شود 05/0در تست لوين بيشتر از  sigمطابق نتايج جدول، به علت آن كه مقدار 

ين بين دو روش د و نشان مي دهدبدست آمد و فرضيه صفر مردود مي شو t، 004/0در آزمون  .Sig توجه به برابري واريانسها ، مقدار

 . آموزشي در يادگيري دانش آموزان تفاوت معني داري وجود دارد

  

  بلوم در سطوح مختلفدو گروه بين  يادگيريسواالت مقايسه براي  tآزمون لوين و آزمون . 3جدول 

 tتست   تست لوين 

F Sig. df Sig.(2-tailed) 

 دانش
  081/0  80 854/0  34/0 تساوي واريانس ها

 081/0 997/79   عدم تساوي واريانس ها

 درك وفهم
  0  80 204/0 642/0 تساوي واريانس ها

  0  721/77   عدم تساوي واريانس ها

 كاربرد
  029/0  80 119/0 478/2 تساوي واريانس ها

  029/0  028/76   عدم تساوي واريانس ها

 تجزيه وتحليل

  121/0  80 927/0 08/0 تساوي واريانس ها

  121/0  255/79   عدم تساوي واريانس ها

  

به عبارت ديگر يادگيري با روش  .بيشترين تفاوت بين دو گروه آزمايش و كنترل در سطوح درك و فهم و كاربرد مشاهده شده است

   .اشندتجزيه و تحليل مي ب دانش، ادگيري دانش آموزان در سطوحبارش مغزي و روش تدريس سنتي داراي اثر بخشي يكساني بر ي
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  مقايسه اثر بخشي دو روش آموزشي بر نگرش. 2- 4-2

 .تدريس به روش بارش مغزي و روش سنتي بر روي نگرش دانش آموزان تاثير يكساني دارد.  2فرض •

  

  )پس آزمون(سؤاالت نگرش  tآزمون لوين و آزمون  نتايج  -4جدول

  ين هابراي برابري ميانگ tآزمون   ها آزمون لوين براي تساوي واريانس  

  F Sig.(2-tailed)  df  Sig.(2-tailed)  

 196/0  86  01/0  993/6 تساوي واريانس ها

عدم تساوي واريانس 

ها

    445/76 196/0 

  

برابري واريانس ها،  نابه شرط  tآزمون  است و مطابق نتايج 05/0در تست لوين كمتر از  sigمطابق نتايج جدول  به علت آن كه مقدار 

Sig.(2-tailed)  آموزان وجود مشاهده نشد بنابراين تفاوت معني داري بين دو روش آموزشي بر نگرش دانش. است 05/0بيشتراز  
    

  در سطوح مختلف نگرش tنتايج آزمون لوين و آزمون  -5جدول   

  براي برابري ميانگين ها tآزمون   آزمون لوين براي تساوي واريانس  

F Sig.(2-tailed) df Sig.(2-tailed) 

 قه مندي به درس شيميعال

  271/0 86 12/0  643/6 تساوي واريانس ها

 271/0 535/76 عدم تساوي واريانس ها

ارتباط مفاهيم شيمي با دنياي 

 پيرامون

  481/0  86 425/0 643/0 تساوي واريانس ها

  481/0  422/85 عدم تساوي واريانس ها

كاربرد دانش شيمي در حل 

 مسائل

  369/0  86 071/0 335/3 تساوي واريانس ها

  369/0  847/78 عدم تساوي واريانس ها

تاثير علم شيمي در ايجاد اعتماد 

 به  نفس در حل مسائل

  582/0  86 276/0 202/1 تساوي واريانس ها

  582/0  076/82 عدم تساوي واريانس ها

تجسم ذره اي هنگام يادگيري 

 موضوعات انتزاعي شيمي

  094/0  86 598/0 281/0 تساوي واريانس ها

  094/0  86 عدم تساوي واريانس ها

كاربرد مهارت استدالل منطقي 

 در حل مسائل شيمي

  101/0  86 554/0 354/0 تساوي واريانس ها

  101/0  69/84  عدم تساوي واريانس ها

تالش براي فهميدن مفاهيم و 

 موضوعات شيمي و تركيب آنها

  493/0  86 024/0 315/5 تساوي واريانس ها

  494/0  444/78 عدم تساوي واريانس ها

 يادگيري مفهومي شيمي

  03/0  86 670/0 183/0 تساوي واريانس ها

  03/0  0619/85 عدم تساوي واريانس ها

برقراري ارتباط بين مفاهيم و 

 موضوعات شيمي

  589/0  86  226/0 490/1  تساوي واريانس ها

  589/0  536/84  عدم تساوي واريانس ها
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تنها در سطح يادگيري مفهومي شيمي بين دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني دار وجود دارد و در ساير  مطابق نتايج جدول

  .شود سطوح نگرش بين دو روش تفاوت معني داري مشاهده نمي
 

  

  ريگي نتيجه

و در آموزان تاثير مثبت دارد  حصيلي دانشبينيم كه روش بارش مغزي بر روي يادگيري و پيشرفت ت ها مي با بررسي و تحليل داده

داري  آموزان شده ولي در مقايسه با روش تدريس سنتي اين بهبود تفاوت معني بررسي نگرش،روش بارش مغزي باعث بهبود نگرش دانش

 .ندارد
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