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شآموزان
تأثیر بارش مغزی بر راهبردهای مقابلهای و خالقیت دان 
امينه احمدي ،1معصومه صمدی

2

چکیده
شآموزان دختر پایه دوم
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش بارش مغزی بر راهبردهای مقابلهای و خالقیت دان 
شآموزان دختر هیاپ    
دوره دوم متوسطه منطقه یک شهر تهران بود .جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه دان 
دوم دوره دوم متوسطه منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی  3 39 1-49مشغول تحص لی ومن .دندوب ن یرامآ ه     
شآموزان که با استفاده از روش تصادفی چند مرحلهای انتخاب ش  عون .دند پ ،شهوژ   
شامل دو کالس 03نفره از دان 
کاربردی و برای رسیدن به هدف از روش پژوهش شبه تجربی استفاده شد .طرح پژوهش شامل پ سپو نومزآ شی   
آزم گ اب نو ر هو ه لرتنک یا

شیامزآو

ره زا.دوب

تنک هورگ ود رل نومزآ شیپ شیامزآو

ساسا رب ناسکی   

       

                

پرسشنامههای راهبردها ای مقابل للهای ان لد ر اپ و  رکر (( ((( )6 00 2و خالقی یدباع ت (( ((( ) 72 31ب پس .دمآ لمع ه سسسس سسسسس گر هو
آزمایش در  10جلسه  08دقیقهای تحت آموزش به روش بارش مغزی قر و تفرگ را

زا دعب ره رگ ود و و لرتنک ه     

آزمایش آزمون راهبردهای مقابلهای و خالقیت اخذ شد .دادههای حاصل از اجرای پیش و پس آزمون با اس زا هدافت
آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش نش رب یزغم شراب شور هک داد نا

   

راهبرد مقابلهای مساله مدار اثر مثبت و بر راهبرد مقابلهای اجتنابی اثر منفی و بر راهبرد مقابل للهای هیج رثا یبرادم نا    
است.همچنین روش بارش مغزی بر هر چهار مولفه خالقیت(سیالی و بسط و ابتکار و انعطاف پذیری)اثر مثبت و معنا
داری دارد.
کلید واژهها :روش بارش مغزی ،راهبردهای مقابلهای ،خالقیت.

دریافت مقاله1394 /2/ 20 :

پذیرش مقاله1394 /5/52 :

 -1استاد یار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب (نویسنده مسئول) ahmadi_a30203@yahoo.com
 -2كارشناس ارشد برنامهريزي درسي
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1

یها یا
تگیر 
انسانها در برابر مسائل زندگی جهتگیریهای متفاوتی دارند .با توجه به این جه 
  

مسائل برخورد میکنند .اندیشمندان براین باورند که افراد موفق هلأسم لح رد ار تیعقاو نیا   
میپذیرند که موقعیتهای مسالهآمیز بخش طبیعی از زندگی ان د قفوم دارفا .تسا ناس ر لح

  

م لأس ه نسبت به افرادی که در حل م لأس ه موفق نی هب یرتشیب دامتعا دنتس لح رد دوخ ییاناوت   

  

مسائل دارند .زیرا افرادی که فکر مقابله 2با م لأس ه آنها را فلج میکند و احساس میییکنن زا هک د   
یشوند (بلوم و برودر .) 2001
توان کافی در حل م لأس ه بیبهرهاند ،در حل م لأس ه دچار ش سک ت م 
از طرفی خالقیت 3یا آفرینندگی مهمترین قابلیت و توانایی انسان است .اصطالح خالقیت ب نآ ه

ی 7و
دسته از فرآیندهای ذهنی داللت دارد که راهحلها ،4ایدهها ،5مفهوم سازیها ،6اشکال هنری ی
نظریههای منحصربه فرد و جدید منجر میشود .مفهوم خالقیت به تواناییهایی اطالق میشودکه
فرد بتواند افکار جدید و مفیدی را ارائه دهد ،درک كند و بتواند سواالت بیسابقه ام ار یمهم ا   
مطرح سازد (پارکر .) 2008

سزا 8و تحوالت شگفتانگیز
تهای استر 
در عصر حاضر ،دانشآموزان برای رویارویی با موقعی 

هزاره سوم باید مهارتهای راهبردهای مقابلهای 9مناسب و مهارتهای تفکر ار دوخ قالخ  هب    

منظور تصمیمگیری مناسب و حل مسائل پیچیده در جامعه بهبود بخشند (گنجی .) 1384

(اسبورن  ) 1988ابداع کنندة روشی به نام بارش مغزی 10است که بر اصل «ارزشیابی ب یخأت ا رر ررر»

11

یشود و در عین حال قضاوت درب ةرا
استوار است .یعنی این روش تعداد زیادی راهحل پیشنهاد م 
ًال به تعویق میافتد .زیرا از نظر (لفرانکویس  ) 1991ارزشیابی در
مناسب بودن هر یک از آنها عم ًال
یکند.
حین تولید ایده ،حرکت گروهها و افراد را کند م 
1

.Orientation
. Opposition
3
. Creativity
4
. Solution’s
5
. Idea’s
6
. Conception’s
7
. Art Work’s
8
. Esters tuition’s
9
. Coping Strategy
10
. Brain Strategy
11
. Delay evaluation
2
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(اسبورن  ) 1988بارش مغزی را چنین تعریف میییکن :د «ی هک یعمج نف ک

یهورگ نآ یط       

میکوشد تا با جمع کردن ایدههایی که اعضای گروه به طور خودجوش 1ارائه میکنند ،راهحلی
برای یک مساله خاص بیابد».
شهای
شها را درباره بارش مغزی انجام دادهاند .نتایج پژوه 
(پارنس و میدو  ) 1959بیشترین پژوه 

یت و ا ن د
آنان حاکی از اثربخشی 2روش بارش مغزی در افزایش خالقیت افراد است .بارش مغزی م 
به عنوان وسیلهای جهت یادآوری مفاهیم و اصول مورد نیاز بر هلأسم لح یا به گدای ی اگدنر ن      
کمک کند (سیف .) 1368

بارش مغزی بر چهار قاعده اساسی استوار است که عبارتند از1 :ـ انتقاد ممنوع2 3ـ اظهارنظر آزاد
یواسطه3 4ـ تأکید بر کمیت 4 5ـ تلفیق و بهبود پیشنهادها( 6حیدری .)3 39 1
وب 

    

در تعریف راهبردهای مقابلهای این چنین گفتهاند که :مهارتهایی ه رفا هب هک دنتس ا کمک د
میکنند تا موقعیتهای زندگی ،به خصوص موقعیتهای پرخطر برخ نک درو ن نیا بسک اب .د
مهارتها میت ب طابترا داجیا رد ناو ا یورایور و نارگید ی یعقوم اب  تتتتتتتت تتتتتتتتته و دیدج یا

    

زراشف ا    

سازگارانه 7ع لم کرد .بنابراین راهبردهای مقابلهای استراتژیهای رفتاری و ش هک دنتسه یتخان    

افراد برای مقابله با دوبعد عاطفی 8و کارکردی 9از استرس و موقعیتهای فش وم ازرا ر هدافتسا د    

قرار میدهند (پاترسون و مک کوبین  .) 2004روشهای مقابلهای اشاره به انج  تیلاعف ما ت طسو    

فرد در موقعیت استرسزا ،اعم از اجتناب ،10برطرف کردن ،11کوچک کردن 12و یا ف قئا ندمآ   
بر آن موقعیت دارد (رف .) 2009
صا حح حبنظرانی چ لدنا( نو ر رکراپ و        

 ) 1990و (م و سو

رگنیلب     

( ،) 1982االزاروس و ف نمکلو   

( ،) 1984اسکروئوز و ه کم اران  ) 1984و (اسکینر و ه کم اران  ) 2003ب دم عادبا ه للل لللله یا ی یارب    
1

. Spontaneous
. Effectiveness
3
. The ban criticized
4
. Free and immediate feedback
5
. The emphasis on quantity
6
. Integration and improvement suggestions
7
. Adjusting
8
. Emotional
9
. Functional
10
. Avoidance
11
. Acquit
12
. Extenuate
2
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راهبردهای مقابلهای پرداختند که در پژوهش حاضر مدل (ان لد ر اپ و  رکر   

 ) 1990م هدافتسا درو   

قرارگرفته است .در مدل اندلر و پارکر راهبردهای مقابلهای در  3مؤلف یسررب دروم هناگادج ه     
قرار میگیرد:
1ـ راهبرد مقابلهای مسالهمدار

1

2ـ راهبرد مقابلهای هیجانمدار
3ـ راهبرد مقابلهای اجتنابی

2

3

که در انتخاب هر یک از آنها ،فاکتوره طساو یا هه هههای 4اجت ،یعام

و یدرف

ثؤم یتخانش ررر ررررن زا .د

یباشد (گنار .) 2004
تهای فردی ،5سطوح شناختی ،6و سن 7م 
جمله این فاکتورها تفاو 

دربارة خالقیت نیز تعاریف متفاوت و متنوعی وجود دارد از جمله (هربرت فوکس  ) 2000معتقد
است که فرآیند خالقیت عبارت است از هر نوع فرآیند تفکری که م لأس های را ب وط ه ر و دیفم 
سریع حل کند .به اعتقاد (جرج س لدی

 ) 2001توان یا ی اد طبر  د و ند و وضوم ندرک لص عععععععععععه ،ا

صرفنظر از اینکه در چه حوزهها و یا زمینههایی انجام گیر رهب ینابم زا د ه هه ههههگیر نهذ قالخ ی    
است.
پژوهشهای متعددی در حوزههای بارش مغزی ،راهبردهای مقابلهای و خالقت انجام شده است.
از جمله( :ه لپم

 ) 2010در پژوهش هسیاقم هب ی ر لباقم یاهدربها ههههه ههههههای در دختر و نارتخد رد نا

پسران پرداخته است و نتایج نشان داد که دختران در مقایسه با پسر ور زا نا شششه انک یا ر ندمآ     

هیجان مدار بیشتر استفاده میییکنن لباقم یاهدربهار و د ههه ههههای ناس ناراگزا ههه 8برونننری فطاع یز یی ییی،9

نشخوارهای ذهنی 10و اجتناب را نسبت به پسران بیشتر بکار میبرند (کوبک و ه ناراکم

) 2009

1

. Strategies problematic
. Strategies excite mental
3
. Avoidance strategy
4
. Intermediate factors
5
. Individual differences
6
. cognitively level
7
. age
8
. Maladaptive
9
. Externalized emotional
10
. Ruminations
2
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ی 1رابط و یفنم ه
در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند ک لاسم هلباقم ه ههه ههههم ژن اب راد ن گد ر یا یی ی ییی
همچنین با مسئولی 
تپذیری 2و رضایت از زندگی 3رابطه مثبت دارد.

(ولید محمود اسدوه  ) 2013با انجام پژوهشی به منظور تعیین رابطه بارش مغزی و یادگیری درس

علوم اجتماعی 4دانشآموزان به این نتیجه دست یافت که بین روش بارش مغز و ی سرد یریگدا
علوم اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
(دائوگاسپار  ) 2011در پژوهش  تیمها رب ی ر درکیو قالخ

کش رد ناملعم لللللللللللللللگیر تیقالخ ی   

دانشآموزان تأکید میکند که همان دستیابی به هدف آموزش یعنی پرورش شخص الخ تی قق ققق

5

است.
یش دربهار باختنا یفرط زا و دو     
با توجه به اینکه بارش مغزی یک روش فعال تدریس تلقی م 
مقابلهای مناسب در مواجهه با استرس و همچنین شکوفایی خالقیت برای دانشآموزان امری مهم
و الزامیست اهمیت و ضرورت پژوهش با این عنوان احساس شد .لذا پژوهشگر با هدف بررسی
تأثیر روش بارش مغزی بر راهبردهای مقابلهای و خالقیت دانشآموزان و پاسخ به س ریز تالاو   
پژوهش حاضر را انجام داد:
شآم نازو
 -1آیا بارش مغزی بر راهبردهای مقابلهای (م لأس همدار ،هیجانننم ناد )یبانتجا و راد ششش ششش
مؤثر است؟
شآموزان مؤثر است؟
 -2آیا بارش مغزی بر خالقیت (سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری) دان 
رو ش

6

7

سآزمون ب .دوب لرتنک هورگ ا     
شآزمون و پ 
پژوهش حاضر یک مطالعه شبه تجربی با طرح پی 
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر پایه دوم دورةدوم متوسطه منطق ش کی ه

ههه ههههر

تهران بود که در سال تحصیلی  3 39 1-49مشغول به تحصیل بودند .نمونه مورد مطالعه دو کالس
 03نفره از دانشآموزان بودن لحرمدنچ یفداصت تروص هب هک د هههههه هههههههای و از نمون تسد رد ه رس   
1

. Dejected orientation
. Accountability
3
. Life s atisfaction
4
. Social sciences
5
. Creative personality
6
. Pre-Test
7
. Post-Test
2
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انتخاب شدند .برای بررسی تأثیر بارش مغزی بر راهبردهای مقابلهاي از پرسشنامه مقابله با استرس
(CISSاندلرو پارکر  )6 00 2و برای تأثير روش ب تیقالخ همانشسرپ زا تیقالخ رب یزغم شرا       
(عاب ید     ) 72 31اس قم همانشسرپ .دش هدافت ا ب هلب ا سرتسا              

( CISSان و رلد کراپ ر       :)6 00 2این   

پرسشنامه توسط اندلر و پارکر تهیه شد و به وسیله (اکبرزاده  ) 76 31ترجمه شده است .این تست
شامل  48سوال  5گزینهای است که ب ساپ ه خخ خخخه زا ترکیل شور هب ا

 زگره (((( ((((( )1ت  هشیمه ا (( ((()5

مشخص شده است.
پرسشنامة فوق سه زمینه اصلی رفتارهای مقابلهای را دربرمیگیرد:
 -1مقابله مسالهمدار یا برخورد فعال با مساله در جهت مدیرت و حل آن
 -2مقابله هیجانمدار یا تمرکز بر پاسخهای هیجانی به مساله
 -3مقابله اجتنابی یا فرار از م لأس ه.
پایایی پرسشنامه (اندلر و پارکر  )6 00 2از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ و به صورت زیر به
 0/ 85و هیجانننم راد

 0/ 82و دختر نا

دست آمده است :مقابله مسالهمدار پسران  0/ 92و دختر نا

 0/ 85و اجتنابی پسران  0/ 85و دختران  0/ 82به دس جورسخ( تسا هدآ ت ر ید    

 .) 1391روایی

پرسشنامه مذکور نیز طی تحقیقاتی که در ایران انجام شده ثابت گردیده است .ضر یناسمه بی   
درونی کل آزمون  0/ 92است که این کیفیت معرف روایی آزمون است (ب یرقا

.) 1381ضر بی

همبستگی پرسشنامه اندلر و پارکر با استفاده از ضریب همبستگی (پیرسون  ) 2000محاسبه شده و
نتایج به این صورت اعالم گردیده اس لاسم :ت هه هههم راد

 ،0/ 58هیجانننم راد

 0/ 55و اجتن یبا

0/ 93

(خسروجردی .) 1391
پرسشنامه خالقیت (عابدی  :) 72 31این آزمون که براساس نظریه (تورنس  ) 1988درباره خالقیت
در سال  72 31توسط عابدی در تهران ساخته شد .این آزمون  60سوال سه گزینهههای دارد ک زا ه

چهار خرده آزمون سیالی ،1بسط ،2ابتکار 3و انعطافپذیری 4تش لیک نیزگ.تسا هدش ههه ههههه ناشن ا   
دهنده میزان خالقیت پائین ،متوسط و باال میباشند که نمره یک برابر  ،نیئاپ تیقالخ  ن ود هرم

  

برای خالقیت متوسط و نمرهی سه برای خالقیت باال در نظرگرفته شده است.
1

. Fluidity
. Expatiate
3
. Innovation
4
. Flexibility
2
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پایایی آزمون خالقت عابدی در چهار مؤلفه به این ترتیب ب یلایس :تسا هدمآ تسد ه      
فپذیری  0/ 84و بسط .0/08
ابتکار  ،0/ 82انعطا 

ضریب ه سم انی درونی با اس یافلآ زا هدافت   

کرونباخ برای خرده آزمودنیای سیالی ،انعطافففپ ،یریذ
اس ایناپ ی ت هب ی ر بیت       

اکتبا ر و  طسب ر یو    

 0/ 61 ،0/ 66 ،0/ 75و  0/ 61ب دمآ تسد ه

.) 1966روایی این آزم  اب نو ا  ارج ر یو    

،0/ 85

شآم مموز
 270دانش ش
       

یدباع و الیو ،یدنمزآ(   

شآم نومزآ اب جیاتن یگتسبمه قیرط زا زو       
 200دانش ش

خالقیت تورنس فرم کالمی  0/ 46تعیین شده است (کافمن .) 2004
روش آزمایش :به طور کلی بارش مغزی اینگونه تعریف میییش :دو «وس مج هلی عع عععآوری زی یدا
ایده از یک گروه افراد در یک زمان کوتاه» .این تعریف سه جنبه را دربرمیگیرد :تعداد زی یدا
ایده ،گروهی از افراد و یک زمان کوتاه .موفقیت در ب  هب یزغم شرا ر راهچ دربراک و تیاع

     

قاعده بستگی دارد .همانطور که پیشتر گفته شد این چهار قاعده عبارتند از:
 -1انتقاد ممنوع
 -2اظهارنظر آزاد و بیواسطه
 -3تاکید بر کمیت
 -4تلفیق وبهبود پیشنهادها.
چگونگی اجرای روش بارش مغزی در کالس:
 -1بیان مساله و گفتگو درباره آن
 -2بیان مجدد مساله
 -3انتخاب عبارت اصلی و نوشتن آن
تگرمی
 -4دس 

1

 -5بارش مغزی
 -6توفانیترین ایده (راولینسون .) 1989
جلسات بارش مغزی به صورت دوبار در هفته و مدت  3ماه اجرا ش وا زا هک د ا نمهب لی      3 39 1
آغاز و نیمه اردیبهشت  1394به پایان رسید .حداقل زمان جل تاس

 45و ح رثکاد

 75دقیق .دوب ه   

ابتدا پیشآزمون راهبردهای مقابلهای و خالقیت از هر  2کالس به صورت انفرادی برگزار شد و

. Warm-up

1
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براساس معیار نمرهگذاری هر مقیاس ،نمره سپس .دمآ لمع هب یراذگ لقتسم ریغتم شراب(

شآموزان گروه آزمایش اعمال شد .و بعد از اجرای بارش مغزی همانطور که پیشتر
مغزی) بر دان 
ذکر شد ،پس آزمون از هر دو گروه آزمایش و کنتر  و دمآ لمع هب ل د یعم ساسارب هرابو ار       
شآزم و نو
نمره  یراذگ آآآزمووونه ،ا رمن هه ههه  .دش ماجنا یراذگ د دا ههه ههههه یپ زا هدمآ تسد هب یا ششششش ششششش
سآزمون با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
پ 
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد مولفههای راهبردهای مقابلهای و خالقيت
متغيرها

پس آزمون

پيش آزمون
گروه آزمايش

گروه كنترل

M

SD

M

مساله مدار

45/64

9/71

51 /08

هيجانمدار

راهبردهاي مقابلهاي

اجتنابي

SD

گروه آزمايش

M

SD

گروه كنترل

M

SD

9/ 60

62 / 30

8/17

51 / 56

9/ 34

64/02

11/ 09

54/ 33

11/41

54/ 26

10 / 04

47 / 06

11/80

55 /64

11/39

52 / 40

13 / 49

64/ 83

12 / 59

51 / 33

12 /5

خالقيت
50 / 83

5/ 43

50 / 83

سيالي
بس ط

23 / 56

3/ 03

24 / 10

ابتكار

35 / 86

5/ 60

36 / 36

فپذيري
انعطا 

27 / 53

2/ 48

27 / 16

53 / 96

6/ 04

51 / 16

7/ 09

7/ 03

26 / 43

3/ 16

24 / 70

4/ 42

5/ 82

37 / 96

5/ 40

36 / 90

6/ 12

2/ 79

28 / 76

2/ 55

27 / 53

3/ 10

4/4

یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد مولفههای راهبردهای مقابلهای وخالقیت در گروه آزمایش و کنترل
در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک در جدول  1ارائه شده است.
ه م هدهاشم هک روطنام یییییییی ییش فلوم نیگنایم دو هههههه هه لباقم یاهدربهار یا هههههه های (م لاس هه هم ـ یراد
هیجانمداری ،اجتنابی) گروه آزمایش در پس آزمون باالتر از گروه کنترل است.
همچنین میانگین مولفههای خالقیت (سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپ رد شیامزآ هورگ )یریذ
سآزمون باالتر از گروه کنترل است.
پ 
س دانعم حوط ا لباقم یاهدربهار نومزآ یر ههههه ههههههای ) (F = 62 / 706 , P < 0/05و آزم تیقالخ نو   
) (F = 2 / 711 , P < 0/05استفاده از تحلیل کوواریانس را مجاز میسازد.
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جدول  .2نتايج تحليل كوواريانس تك متغيري مولفههاي راهبردي مقابلهاي در گروههاي ازمايش و كنترل
متغيرها

منبع اثر

مساله مدار

اثر ه پم راش (اثر گروه)
خطا
لك

هيجانمدار

SS
1070 / 24
50 21/ 017

57

21 / 93

200944

60

اثر ه پم راش (اثر گروه)

79 / 478

1

79 / 478

خطا

9 06 4/ 634

57

71 / 97 3

134422

60

لك
اجتنابي

Df
1

MS
1070 / 24

اثر ه پم راش (اثر گروه)

694 / 789

1

694 / 789

خطا

3574 / 248

57

26/ 706

153987

60

لك

F
× 48 / 802

مجذور اتا
0/ 46

1/311

× 11 / 080

0/ 16

یتوان نتیجه گرفت که بین نمره آزمودنیهای گروه آزمایش در پیش
با توجه به نتایج جدول  2م 
و پسآزمون از نظر مؤلفههای (مسالهمدار و اجتنابی) تفاوت معناداری وجود دارد .ام وم رد ا رد   
پ سسسسسسسآزم توافت نو   

نمره آزمودنیهای گروه آزمایش از نظر مؤلفه (هیجانم و شیپ رد )یراد
معناداری وجود ندارد.

بنابراین یافتههای حاصل از جدول شماره  2نشان میدهد که بارش مغزی بر راهبردهای مقابلهای
(مسالهمدار و اجتنابی) تاثیر دارد اما بر راهبرد هیجانمدار بیاثر است .مداخله روش بارش مغزی
موجب افزایش استفاده از راهبرد مسالهمداری و کاهش استفاده از راهبرد اجتنابی است.
جدول  .3نتايج تحليل كوواريانس تك متغيري مولفههاي خالقیت در گروههاي آزمايش و كنترل
متغيرها

منبع اثر

SS

Df

MS

سيا يل

اثر ه پم راش (اثر گروه)

117 /6

1

117 /6

خطا

65 2/ 965

57

4/ 66

لك

168432

60

بسط

اثر ه پم راش (اثر گروه)

37/2 55

1

37/2 55

خطا

168 / 319

57

2/ 953

40124

60

اثر ه پم راش (اثر گروه)

35 /3 75

1

خطا

198 / 745

57

62068

60

لك
ابتكار

لك
انعطافپذيري

اثر ه پم راش (اثر گروه)

12 / 375

خطا

154 / 518

57

48037

60

لك

1

35 /3 75

F
×52/ 203

× 24 / 906

× 10 / 254

مجذور اتا
0/03

0/03

0/ 15

3/ 487

12 /3 75
2/ 711

×4/ 656

0/ 07
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نتایج جدول  3نشان میدهد که بین نمره آزمودنیهای گروه آزمایش در پیش و پ سسسآزم زا نو
نظر تمام مولفههای خالقیت (سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافففپ نعم توافت )یریذ ییی ییییداری وج دو
دارد .بنابراین بارش مغزی بر خال ،یلایس( تیق

،طسب

اطعنا و راکتبا ففپذیری) دانشآموزان م رثؤ

است .و مداخله بارش مغزی موجب افزایش تمام مؤلفههای خالقیت است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که روش ب  رب یزغم شرا ر لباقم یاهدربها ههههه ههههههای م لاس هههم راد
دانشآموزان دختر مؤثر اس ک انعم نیدب.ت ههه هههه مداخل اب شور ه ر رد یزغم ش

بجوم شزومآ      

افزایش استفاده از راهبرد مسالهمدار در دانشآم  سورازال .تسا هدش نازو و ف  و  نمکل (((( ((((( ) 2007
سزا
معتقدند افرادی که از این راهبرد استفاده میکنند به طور فعال میکوشند در موقعی تسا ت ر سس سس
شهای کبک و ه کم اران (  ) 2009و مک فال و
تغییر ایجاد کنند .نتایج حاصل از پژوهش با پژوه 
ه کم اران (  ) 2010و طیب ضریف (  ) 2013و گریس بارکر (  ) 2012ه سم و میباشد.
شآموزان دختر پژوهش حاضر از آن است
در مورد تأثیر بارش مغزی بر راهبرد هیجانمداری دان 
که روش بارش مغزی راهبرد هیجانمداری دانشآموزان دختر بیاثر است .و ایننن متغیر اب(  رش   
مغزی)مداخلهای در انتخاب راهبرد هیجانم تفای .درادن یراد ههه ههههه اب شهوژپ نیا زا لصاح یا
شه  ییاسراپ یا (((( (  ،) 1391مل و یک
پ هوژ شش 
شهای (ه لپم
پژوه 

 یمرک (((( ( )3 39 1و امین ی (( (  ) 1392ه اما تسا وسم

   
اب         

یباشد.
 ) 2010و حیدری عشاق (  ) 1391ه سم و نم 

در مورد تأثیر بارش مغزی بر راهبرد اجتنابی دانشآموزان دختر زا لصاح جیاتن  ا شهوژپ نی      
نشان داد که روش بارش مغزی بر استفاده از راهبرد اجتنابی دانشآموزان مؤثر اس هلخادم و .ت   
روش بارش مغزی موجب کاهش استفاده از راهبرد اجتنابی است .نتایج حاصل شهوژپ نیا زا    
شهای طیب ضریف (  ) 2013و کرمی و مل  یک (( )3 39 1ه و تسا وسم
با پژوه 

شه یا
هوژپ اب شششش شششش

پارسایی و حسنی (  ) 1391و کمالیان (  ) 1390ناه سم و است.
یافتهههه روم رد رضاح شهوژپ یا د فلوم  هههههههههه هه اکتبا ،طسب ،یلایس( تیقالخ ناگراهچ یا ر و 

        

انعطافپذیری) حاکی از آن است که روش بارش مغزی برخالقیت دانشآموزان دختر در ابع دا
یگردد.
(سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری) مؤثر است و باعث افزایش هر  4مؤلفه خالقیت م 
نتایج این پژوهش با پژوهشهای (رائو و ه کم اران  ) 2007و (ولیداسدوه  ) 2014و (توماس گلییر
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شه فیرشاشاپ ا ی و 
 ) 2014و کوشکی و اشراقی (  ) 1392ه سم و است ولی با نتایج پ هوژ ش ش

یجنگ    

فپذیری دختران ناه سم وست.
(  ) 1384در بعد انعطا 
نتایج حاصل از این پژوهش در جلسات ضمن خدمت معلمان میییتوان  داجیا ثعاب د ا رد هزیگن

  

معلمان برای استفاده از روش بارش مغزی به عنوان یک روش فعال باشد که طبق نتایج به دست
آمده میتواند باعث انتخاب راهبرد مقابلهای مناسب در مواقع بروز مش لک و شکوفایی و پرورش
خالقیت در دانشآموزان شود.
منابع
ت ،دوره  21ش هرام
گنجی ،ح .) 1384 ( .تأثیر روش بارش مغزی بر خالقیت دانشآم .نازو فصلنامه تعلیم و تربیت ت
مسل لس

 81صص  89تا . 112

کوشکی ،ش .اشراقی  ،ر« .) 1392 ( .بررسی تأثیر بارش مغزی بر پیشرفت تحص لی ییی » .پای ن نا ا ام یسانشراک ه   
ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد تهران مرکز.
شآموزان» .مجله رشد .شماره .13
تهای تفکر انتقادی در دان 
امینی ،م« .) 1392 ( .بررسی مهار 
حیدری عش ،قا

 .ف (( «.) 1391رابطه کمالگرا یی

و راهبردهای مقابلهای با کیفیت گدنز  ییییی » .پایاننننامه

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.
کمالیان ،ف« .) 1390 ( .بررسی رابطه هیجان خواهی و راهبردهای مقابلهای در ب رهش ناناوجون نی    
تهران» .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی .واحد رودهن.
مل ،یک

 .ح ((« .)3 39 1مقایسه اثربخشی روشهای تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی»
پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران.

سیف ،ع.)3 38 1( .روانشناسی پرورشی .ج  . 11تهران:آگاه.
حیدری تفرشی ،ف .)3 39 1( .کارآفرینی ،خالقیت و نوآوری .ص  . 176انتشارات آزادمهر.
پارس یا ی.  ،ف (( « .) 1391بررسی رابطه سبکهای مقابلهای بر کیفیت د یگدنز 

شآم نیبان نازو اا ااا».
اا ااانش ش

پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد تهران مرکز.
خسروجردی ،ح .) 1391 ( .راهبردهای مناسب برای ارتقاء سالمت روان .فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی
سالمت .شماره .4
ب ،یرقا

 .ن ((  .) 1385ارتباط شیوههای مقابلهای و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان منطقه 8
دانشگاه آزاد اسالمی( .طرح پژوهشی) .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

مزاده) .چ پا
اسبورن ،ا ،سکل اس .) 1381 ( .پژوهش استعداد همگانی ابداع و خالقیت( .ترجمه :ح ساق نس مم مم
دوم .انتشارات نیلوفر .تهران.
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