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 تکنیک تریز برمیزان خالقیت فرآیند یاددهی و یادگیری کارگیریبه تأثیر
 مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات

 

  / مریم سلیمی / فاطمه جعفرخانی زهرا جامه بزرگ

 

 دهکیچ
تکنیک تریز برمیزان خالقیت فرآیند یاددهی و یادگیری  کارگیریبه تأثیراین پژوهش تعیین هد   

مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است. روش پژوهش، شبه آزمایشی با استفاده از طرح 

 نفر از اساتید، دانشجویان، طراحان 75آزمون با استفاده از گروه کنترل بود. تعداد پس –آزمون پیش

آموزشی به روش در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه به آزمایش و کنترل جایگزین 

زمان و تحت یک شرایط گیری متغیر وابسته )میزان خالقیت( برای هر دو گروه در یکشدند. اندازه

در معرض متغیر مستقل  روزهیکجلسه کارگاه آموزشی  5صورت گرفت. سیس گروه آزمایش طی 

ها با روش تحلیل کوواریانس نشان داد بین میانگین گروه آزمایش و نتایج تحلیل داده .گرفتقرار 

تکنیک خالقیت تریز برفرآیند یاددهی و  کارگیریبهداری وجود دارد و گروه کنترل تفاوت معنی

گیری، محیط یادگیری داشته است. نتیجه تأثیریادگیری مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات 

سازد و همچنین این توانایی را پذیر میهای محیطی انعطا لکترونیکی، افراد را در برخورد با محرکا

نشان داده شد،  کهناهای متنوع داشته باشند. همچنها، پاسخکند که برای پرسشدر افراد ایجاد می

 ن شود.تواند موجب افزایش خالقیت یادگیرندگااستفاده از فناوری اطالعات در آموزش می

 یادگیری الکترونیکی، محیط یادگیری الکترونیکی، محیط سنتی، خالقیت. ها:کلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسنده مسئول() یطباطبائاستادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه 

  استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی 

  دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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 مقدمه
هایی که با ورود فناوری اطالعات، دچار تحول اساسی شده فرآیند یاددهی و یادگیری یکی از حوزه

ابزارها به  شده است. اینای تشکیلای و ابررسانهاست. محیط الکترونیکی از ابزارهای چندرسانه

های های یادگیری خاصی را در قالبدهند، قطعهدرسی الکترونیکی امکان می یبرنامهکنندگان تهیه

گوناگونِ متن، تصویر، صدا و پویانمایی و یا در قالب پیوندهای مرتبط به هم و متوالی، به یادگیرندگان 

ها، ها، وبالگنی مانند وب سایتارائه کنند. در این محیط یادگیرنده به منابع اطالعاتی گوناگو

ها و سایر منابع متنی، صوتی و تصویری دسترسی دارد. دسترسی به های خبری، پادکستگروه

کند تا ابعاد مختلف یک موضوع یا مسئله را بشناسد. لیکن اطالعات از جهتی به یادگیرنده کمک می

نیازهای یادگیری و اطالعاتی خود را تشخیص یادگیرنده برای استفاده بهتر از این منابع اطالعاتی باید 

دسترس در محیط بندی، تحلیل و تفسیر کند تا بتواند از منابع قابلدهد، اطالعات دریافتی را طبقه

. یادگیری (1،2009های خود استفاده کند )هوآنگیادگیری الکترونیکی برای بهبود دانش و مهارت

گرایی و یادگیری مشارکتی استوار است و فراگیران سازنده الکترونیکی از منظر فلسفی بر اساس دیدگاه

گر، خالق و پیگیر تبدیل شوند )تقی دارد تا از حالت انفعالی در یادگیری به فردی فعال، تالشرا وامی

های تواند ابتکار، خالقیت، مهارت( مدعی است که فرایند مشارکت می1995) 2(. بروکفیلد1387زاده، 

وگوی یادگیرندگان را افزایش دهد. بیش از یک قرن است که مسئله خالقیت فتتفکر انتقادی و گ

ای در دوم قرن بیستم مطالعات گسترده یمهینهای آموزشی را به خود جلب کرده است و از توجه نظام

3خالقیت این زمینه صورت گرفته است.
 یهاراهافتن ید، یم جدینو، کشف مفاه یهادهیاد یند تولیفرا 

عرضه شده است.  4نظریه مربوط به خالقیت توسط گیلفورد نیترجامعحل مسائل است.  یبراد یجد

در  توانینمفکری انسان را  یهاییتواناگیلفورد با تحقیقات فراوان سرانجام به این نتیجه رسید که 

 پیشرفته یهاروشیک بعد خالصه کسی و آن را هوش یا چیزی شبیه آن نامید. وی با استفاده از 

که هریک به  عامل مجزا 150به  توانیمکامییوتر دریافت که قوای فکری انسان را  یهانیماشآماری و 

در ظهور خالقیت  ماًیمستق هاصهیخصتنهائی قابل اندازه گیری است تقسیم کن به نظر او برخی از این 

و اصالت اندیشه و  ریقوای فک یریپذانعطا از روانی جریان فکر،  اندعبارت هاصهیخصماثرند. این 
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1. Huang 

2. Brookfield 

3. (Creativity) 

4. Guildford 
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. دهندیم، این سه خصیصه به نظر گیلفورد تشکیل تفکر واگرا یا تفکر غیرمتعار  را یریگمیتصم

یمافرادی که تفکر واگرا دارند در فکر و عمل خود با دیگران فرق دارند و از عر  و عادت دور 

کسانی که از این خصوصیات برخوردار  عکسبه. برندیمخالق و جدید را بکار  یهاروشو  شوند

لفورد تفکر واگرا ی. گکنندیمنیستند تفکر همگرا دارند و در فکر و عمل خود از عر  و عادت پیروی 

 .داندیمر یتفکر خالق را شامل سه مهارت ز یا به عبارتی

 ک موضوع.یفراوان در مورد  یهادهیاد یذهن در تول یی: توانا1یالیس-

د یتول جهیدرنتگر آن و یک بعد موضوع به ابعاد دیفکر کردن از  یر برایت تفسی: قابل2یریپذانعطا  -

 گوناگون و متنوع. یهادهیا

 ا محصول نو و منحصر به فرد.یده یک ایو ابداع  یت ذهن در نوآوری: قابل3ابتکار -

ژه به یو یهاروشنات و یواگرا و تمر یهاتیفعال یارائهلفورد، با یگ یهینظربر اساس  

، در آنان باشندیمتفکر خالق  یهایژگیون یسه مهارت فوق را که از بارزتر توانیم آموزاندانش

د، یجد میمفاه به دنیبخش نو، تحقق یهادهیا کردن اتییعمل ندی، فرا4پرورش داد. نوآوری

 خالقیت سعی ایجاد تسهیل یهاکیتکنت است. یخالق شدن اتیید، عملیجد یهاحل راه یاجرا

ابزاری برای  عنوانبهخالقیت  یهاکیتکنگری و هدایت فرد خالق برای رسیدن به نو آوری را دارند. 

رشد خالقیت و افزایش توان حل خالق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خالقیت و 

ا مراحلی از خالقیت، مرحله ی یهاکیتکنهر یک از  دیگرعبارتبه؛ دینمایمفرآیند حل خالق مسئله 

که  باشندیمفردی و گروهی  هاکیتکن(. این 5،2012رونکو و جیگرکنند )یمفرآیند خالقیت را تقویت 

گروهی  یهاکیتکن، نیلوفر آبی، 7و تکنیک پی. ام.آی 6فردی شامل: توهم خالق و دویت یهاکیتکن

ر هم شکستن ، د9مشترک شامل اسکمیر یهاکیتکنو  8شامل طوفان فکری، دلفی، سینکتیکس

 یهاقالب، شکستن هاکیتکنو  هاروشمفروضات، چرا، مورفولوژیک است. محور اصلی تمام این 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fluency 

2. Flexibility 

3. Originality 

4. (Innovation) 

5. Runco, M.A. & Jaeger, G.J 

6. DOIT: Define تعریف کردن Open باز کردن Identify شناسایی Transform انتقال   

7. PMI 

8. synetikos 

9. SCAMPER 
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قرار گرفته، تریز است که معادل تییس  موردتوجهدیگری که در جهان امروزبیشتر  کیتکن ذهنی است.

به  Theory of Inventive Problem Solvingمخفف یا سرواژه  TIPSدر واژه التین است. 

 Teoriya Resheniyaنیز سرواژه عبارت  TRIZبه روش ابداعی و  مسئلهمعنای تئوری حل 

Izobreatatelskikh Zadatch  در زبان روسی است. توسعهTRIZ  توسط گنریش 1946از سال 

همکارانش در شوروی سابق آغاز شد و در حال حاضر نیز در بسیاری از نقاط دنیا در حال  و 1آلتشولر

در دنیای تکنیکی و صنعتی متولد شده و با حل  تریز کارگیری و توسعه است. اگر چه، بهفراگیری

سایر  سال است که برای حل مشکالت 20است، اما بیش از تکنیکی، شهرت جهانی پیدا کرده مسائل

رود یماجتماعی، بهداشت و سالمت، آموزشی و فرهنگی و... به کار  رفاهی، –مانند، خدماتی  هاحوزه

های اطالعاتی و (. یادگیری الکترونیکی اثربخش از طریق استفاده کردن از فناوری2011، 2ناکاگاوا)

-دانشهای آموزشی توسعه یابند و به شود تا فرصتها باعث میشود. این فناوریارتباطاتی حاصل می

های طولی رسیهای خودشان را توسعه دهند. بر اساس برکند تا مهارتو دانشجویان کمک می آموزان

تواند تأثیر عمیق مثبتی بر روی درگیر دهد که یادگیری الکترونیکی میشده، شواهدات نشان میانجام

 4، دال3مگنوسونباشد )داشته  آموزاندانشکردن یادگیرندگان، شخصی کردن یادگیری و خالقیت 

 یهادهیا یریکارگبهای (. با توجه به اینکه محیط اینترنت و وب شرایط مساعدی بر2010، 5لندیوچا

خالقیت در فرآیند یاددهی و یادگیری به  یهاکیتکناست اگر  نیمسئله ا اما؛ کندیمخالق محیا 

استفاده از  ریتأثاین تحقیق  در از این ظرفیت استفاده کرد. یترخالقانهبه روش  توانیمکارگرفته شود 

بتنی بر فناوری اطالعات واراتباطات سنجیده تکنیک تریز در فرآیند یاددهی و یادگیری م یریکارگبه

تکنیک تریز بر میزان خالقیت فرآیند یاددهی و یادگیری مبتنی بر »بنابراین فرضیه اصلی تحقیق؛ شودیم

 .«دارد ریتأثفناوری اطالعات و ارتباطات 
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1. Genrish Altshuller 

2. Nakagawa, T. 

3. Magnoson 

4. Dall 

5. Chiland 
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 ادبیات و پیشینه تحقیق
 یهاعرصه یتمام را در یاگستردهتحوالت  ک، بدون ش1ارتباطات و اطالعات یفناور 

ه جهان امروز کاست  یاگونهبه یآن بر جوامع بشر ریتأثت به دنبال داشته و یبشر یو اقتصاد یاجتماع

 یکیترونکاست. فرآیند یاددهی و یادگیری ال یجامعه اطالعات یکل شدن به یدر حال تبد سرعتبه

طراحی، توسعه و تولید، است که یک طرح آموزشی شامل مراحل: تحلیل،  یبر فناور یروشی مبتن

و یاددهی  ندیدر فرآاستفاده از فناوری  مبتنی بر آن شکل بگیرد. امروزه تواندیماجرا و ارزشیابی 

، کیستی و چه ییکجا ظرفیت و قابلیتی را ایجاد نموده که چهار بعد یادگیری شامل چیستی، یریادگی

 یالگوهاو حل مسئله، با ارائه  یافزاررمنو  یافزارسختسه بعد  برهیتکزمانی آن را پاسخگو است. 

مرحله  نیتریینهافرآیند یادگیری را از مرحله شناسایی یادگیرندگان تا  تواندیم مناسب در وب،

. دینمایم و کنترلدر فرد هدایت  معناداریادگیری  جادیو اآموزشی یعنی ایجاد تغییر در نگرش، رفتار 

گرافیک،  شنیداری، -های دیداریو فرامتن هااز متنی استفاده برا نترنتیو ااز توان وب  یریگبهره

 یمحتوا یدهسازمانو  یبا طراح، قادر نمودهمتخصص آموزش را  رهیو غتصاویر ثابت و متحرک 

و الکترونیکی با رویکرد ارائه بازخورد و تعامل با فراگیر، الگوهایی را ارائه دهد تا اهدا  یاددهی 

در محیط جذاب  جادیو امحتوا و ارائه مناسب آن  یبندقالبز فراگیران با متناسب با نیا یریادگی

، یادگیری الکترونیکی یادگیرنده را از حالت انفعالی هاییتواناو  هاتیظرف، محقق نماید. با این یریادگی

 ،یروش چندحس یریکارگبه. کندیمگر، خالق و پیگیر تبدیل در یادگیری به فردی فعال، تالش

 ،یشیروش آزما ،یروش بحث گروه روش پرسش و پاسخ، ،یاروش پروژه ل مسئله،روش ح

، ییر استقراکتف یالگو افت مفهوم،یدر یالگو ،یارگاهکنقش، روش  یفایروش ا ،یروش گردش علم

ش یافزا) یپردازعه یبد یالگو م،یرمستقیس غیتدر ی، الگویادسیاری یالگو یاوشگرکآموزش  یالگو

ند یدر فرآیند یاددهی و یادگیری که تطابق با فرآ ی)تفحص گروهیپژوهش گروه یر خالق(، الگوکتف

م یمستق طوربهل و ... ینمودن احساسات و قدرت تخ ریدرگو حل مسئله،  یابیند مسئله یت، فرآیخالق

، فناوری اطالعات و ارتباطات شوندیمت یادگیرندگان یش خالقیدارد، باعث بهبود و افزا میرمستقیغا ی

تعاملی  یاانهیرا یهایباز، یسازهیشب ویدئویی، یهاکنفرانسراهم آوردن بستر گفتگوی اینترنتی، با ف

 نیتربرجسته 2در وب فراهم نموده است. تورنس هاروشاین  مناسب برای اعمال یانهیزمو... 
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1. Information & Communication Technology 

2. Torrance 
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فورد در لیدگاه گیرا بر اساس د هاآزمونکه این  تفکر خالق یهاآزمون یسازندهت و یمتخصص خالق

 یابتکار ساخته است، در طو  یریپذانعطا سیالیت،  یعنیت یخالق ییربنایخصوص سه مهارت ز

 هایمهارت، از یگریفوق، انواع د هایمهارتخود، عالوه بر  یسالهن یقات و مطالعات چندیتحق

 از: اندعبارت هانیترمهماز  ینموده است که برخ ییت را شناسایخالق

ع و یبد یزهاید آوردن چیو پد مرتبط ریغان اجزا و عناصر یجاد ارتباط میا یی: توانا1ا سنتزیب یترک- 

 تازه.

 .آورخندهز و یطنزآم هایموقعیت: خلق عناصر و 2یطبعشوخ- 

 .هاپدیدها و یاش یداخل یتجسم اجزا یی: توانا3یتجسم درون- 

 و متفاوت. یرعادیغ یایا و موضوعات از زوایدن اشیت دی: قابل4یرمعمولیغتجسم - 

 .یالیخ هایموقعیتا و یل در خلق اشی: استفاده از قدرت تخ5یپردازالیخ- 

 ات وابسته به آن.یو کامل کردن موضوع و افزودن جزئ یساز به گسترش، یی: توانا6بسط- 

ابزاری برای رشد خالقیت و افزایش توان حل خالق مسئله  عنوانبهخالقیت  یهاکیتکن 

 گریدعبارتبه. دینمایمتوان فرد در تمام مراحل خالقیت و فرآیند حل خالق مسئله شایانی به  کمک

. محور اصلی کنندیمیا مراحلی از فرآیند خالقیت را تقویت  مرحله خالقیت، یهاکیتکناز  کهری

 ذهنی است. یهاقالبستن ک، شهاکیتکنو  هاروشاین 

 کوشندیمه از طریق آن گروهی کگردهمایی  کنیکت کی یاجرا طوفان ذهنی: کنیکت 

 لهیوسبهو درجا  خودخودبه طوربهه ک ییهادهیامسئله بخصوص یا انباشتن تمام  کبرای ی یحلراه

 بیابند. شودیم اعضا ارائه

به ما  کنیکی است. استفاده از این تکودکرر کمثل چراهای م قاًیدقچرا  کنیکت ؟چرا کنیکت 

 یهادهیانیم و در فرآیند آن به کمشخص  ترو روشنرا بهتر تا موقعیت و وضعیت  کندیم کمک

 .میابیدستجدیدی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Synthesis or combination 

2. humor 

3. internal visualization 

4. unusual visualization 

5. Fantasy 

6. elaboration 
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واقعیت است، واقعیت نیست.  میکنیمر که فکتوهم خالق: خیلی اوقات آنچه را  کنیکت 

توهم بعضی از اوقات با خطاهای عمدی  باقدرته شما بتوانید کاین است  کنیکمنظور و هد  این ت

 اصل و واقعیت موضوع را دریابید. لهیوسنیبدرده تا کاه طور دیگری به مسائل نگ

تا  سازدیمه انسان را مجبور کآن است  کنیکاین ت یهاارزشی از کپی. ام. آی: ی کنیکت 

و  ترخودآگاهذهنی  یهاقالبنسبت به  مروربهند و کر کتف اشیذهن یهاقالب برخال دقایقی 

از حرو   برگرفته کنیک. نام این تکندیمرای خالقیت پیدا شود، لذا آمادگی ذهنی بیشتری ب ترمسلط

 یجملهه کافی است کات جالب ک. برای یافتن نباشدیماستن و جالب کلمه به معنی افزودن، کاول سه 

 نیم.کامل ک( را اگر ...... شودیم)چقدر جالب 

به  Open ردنکف معنی تعری به Defineلمه کاز حرو  اول چهار  کنیکدویت: نام این ت کنیکت 

یل شده کردن، تشکبه معنی تبدیل  Transform به معنی شناسایی Identify ردنکمعنی باز 

ل الزم است ابتدا موضوع و مسئله را که برای حل مشکاست. منظور از انتخاب این واژگان این است 

 حلراهبهترین  تا داشتهنگهمختلف باز  یهاحلراهو سیس ذهن را برای  دقیق تعریف و مشخص نمود

 .ردکآن را به عمل تبدیل  تیدرنهاشناسایی و 

 باشدیموفه نیلوفر آبی کاز ش برگرفتهنیلوفر آبی: طرح این ایده  یشکوفه کنیکت 

و از آن نقطه  زنندیمزی خوشه کهسته مر کوفه نیلوفر آبی به دور یکش یهاگلبرگه ک صورتنیبد

 ییهابخشامییوتری، کمورد استفاده در برنامه  یهاپنجرهمشابه با  ییهاپنجره. با ایجاد ابندییمگسترش 

موضوع اصلی برای استخراج ایده در  که یکرد کی تقسیم بندی صورتبه توانیمتابلوی ایده را  کاز ی

یل میکجدید پنجره را تش یهامجموعهز کاستفاده قرار گیرد به نوبه خود مرا مورد جانبی، یهاپنجره

 دهد.

 یآورجمعر برای کشایانی به آزاد سازی ف کمک کنیکاین ت ؟اگر ... شودیمچه  کنیکت 

 شودیمچه : سااالتجدید از  یهادهیابرای یافتن  شودیم. در این روش توصیه کندیمجدید  یهادهیا

 عادت شود. که برایتان یکنید کرار و تمرین کت یقدربهنید و آن را کاگر...؟ استفاده 

ه کاربرد اصلی آن بر پایه ایده یابی فردی طراحی شده است ک کنیکر: این تمیکاس کنیکت 

قدرت تصور  کنیکنیز مفید باشد. هد  اصلی این ت هاگروهبه نحو بسیار اثر بخشی برای  تواندیم

    لمهکاز  برگرفته S ت درآورد. حر کبه حر یو ضروراست تا آن را در جهات و بعد مختلف 

Substitution است، حر  یسازنیجانشنی به مع C لمهکاز  برگرفته Combine  به معنی
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ردن کبه معنی رفاه، سازگاری و تعدیل  Adapt لمهکاز  برگرفته A حر  ردن است،کیب کتر

از  برگرفته P است، حر  یسازبزرگبه معنی  Maginfy لمهکاز  برگرفته M ، حر تاس

 لمهکاز  برگرفته E یر موارد است، حر به معنی استفاده در سا Put to other uses لمهک

Ellimination   ردن است، حر کبه معنی حذ R لمهکاز  برگرفته Reverse  به معنی

 وس سازی است.کمع

ه کی از موانع مهم خالقیت، مفروضات قبلی است کستن مفروضات: یکدر هم ش کنیکت 

ن است کری از مفروضات قبلی ممبسیا دیدرآت کر در همه جهات به حرکف دهدینماجازه  ناخودآگاه

، غلط باشند، شناسایی مفروضات خود و دیگران، اندجادشدهیاه در ذهن ما کدر اصل همان زمانی 

 اولین قدم برای تغییر مفروضات است.

یا ریخت شناسانه،  کمورفولوژی لیوتحلهیتجز کنیک: تکمورفولوژی لیوتحلهیتجز کنیکت 

 قرارمی گیرد. لیوتحلهیتجزلی و ابعاد مختلف مورد کز جهت ساختار مورد نظر ا یدهیپدآن  بر اساس

 گاهچیهه افراد کتفاوت  نیبا اطوفان ذهنی است  کنیکدلفی: بسیار شبیه به ت کنیکت 

 .دهدینمرویارویی مستقیم رخ  و درواقع شوندینممیز جمع  کجلسه و دور ی کگروه در ی صورتبه

بسیار سودمند برای شناسایی  یهاروشی از کلول(: یاستخوان ماهی )علت و مع کنیکت 

لیه علل احتمالی مسئله کمسائل نمودار استخوان ماهی است. هد  آن، شناسایی و تهیه فهرستی از 

 مورد نظر است.

برگرداندن از مسائل مربوط به تولید و روی  یبارو میتوانیمبه مشتری:  بازگشت کنیکت 

را به لحاظ محصول،  انیو مشترخود  یهاتیفعال، رابطه بین یابیربازاآوردن به مسائل مربوط به 

 .میکنیمقیمت، تبلیغ، توزیع و بازار مورد نظر، بررسی 

یم بیمحدود ترک یهابحثدادن بدون  یرأ یهاجنبهگروه اسمی: فن گروه اسمی  کنیکت 

 .تصمیم گروهی برسید کو شما بتوانید به ی دیآیم به دسته توافق ک کند

قالب یا  کردن چیزهای مختلف در یکس: خالقیت نیز نوعی هماهنگ کتیکسین کنیکت 

 سکتیکر سینکساختار جدید است و هر اندیشه خالقی از تف

ه کر خالق در میان گروهی از افراد کروشی است برای بر انگیختن تف کنیکاین ت باشدینم بهرهیب 

 .ندیآیمگرد هم 
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ک خالقیت شش کاله تفکر ادوارد دوبونو پدر تفکر شش کاله تفکر: اصل تکنی تکنیک 

نشست  کوشدیمو از طریق آن  کندیم ارائهروش خالقانه  کی( خالق در کتاب ))شش کاله تفکر(

به کسانی که به  کندیم)دوبونو(( سعی ) افراد به دور یکدیگر را به اقدامی ثمربخش و کارا تبدیل کند.

های خالقانه تفکر خود نظم دهند و آنگاه در این میان؛ به راه ، بیاموزد که بهشوندیمجمع  دورهم

از آن  هایریگمیتصمکرده و در  یبندتیاولوو  یبندطبقهبیاندیشند و با یک هماهنگی مدیرانه نتایج را 

 (.2012رونکو و جیگر، کنند )استفاده 

که در اداره ثبت  روش توسط آلتشولر نیاست. ا تیپرورش خالق یبرا افتهینظام ی: روشزیتر

 هاآننکات مشترک  یبنددستههزار اختراع و  ستیاز ب شی، از مطالعه بکردیمکار  هیاختراعات روس

 است. آمدهدستبه

 یبندفرم: شناخت مسئله، باشدیم ریحل مسئله شامل مراحل ز یامرحله 9 ستمیس :یاجزاء اصل 

 شدهکشف یهاحلراه یگوها، استفاده از الشدهحلمسائل قبالً  یمسئله، جستجو

کوچک،  یمشخص، بهبودها یهاحلراهاست:  ریسطح ز 5شامل  یگانه حل مسئله و نوآور 5 سطوح

 یادیبن یهاکشف د،یجد یبزرگ، کانسیت ها یبهبودها

که  شودیماز مسئله ابداعی تحت عنوان تناقض تعبیر  تریز : در نظریههاتناقضماتریس  

د یا دو کیفیت متعارض است، یعنی افزایش سطح کیفیت یکی موجب معنی آن دو موقعیت متضا

 ..باشدیماین تناقض  حلراهو حل ابداعانه مسئله، کشف  شودیمکاهش سطح کیفیت دیگری 

در تریز: در تریز مسائل ممکن است باز بوده و یا بسته باشند. مسائل باز  هامسئلهصورتنوع  

مسائل بسته نوعاً  کهدرحالیوجود ندارد.  هاآنخصی برای حل مسیر مش گونهچیهمسائلی هستند که 

 .آورندیمچندین مسیر مشخص را برای حل مسئله مورد نظر فراهم 

عدم  –4کیفیت موضعی اصل  –3استخراج اصل  –2جداسازی اصل  –1چهل اصل نوآوری: اصل 

عامل  –8بودن اصل  تودرتو –7جامعیت اصل  –6)ادغام کردن( اصل  کردن بیترک –5تقارن اصل 

حفاظت پیشاپیش اصل  -11کنش پیشاپیش اصل  – 10مقابله پیشاپیش اصل  –9تعادل و توازن اصل 

 -16پویایی اصل  -15کروی ساختن اصل  –14معکوس کردن اصل  –13هم پتانسیلی اصل  –12

ی اصل ارتعاش مکانیک -18حرکت به بعدی جدید اصل  – 17یا مازاد اصل  ازحدشیب ،عملکرد ناقص

تبدیل ضرر به  -22 حمله سریع اصل -21 تداوم کنش مفید اصل – 20 اصل یادورهعملکرد  – 19

 -26به خود اصل  یدهخدمت -25واسطه و میانجی اصل  -24اصل  بازخورد -23سود اصل 
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اصل  بادوامو  متیقگرانجسم  یجابهاستفاده از جسم ارزان قیمت با عمر کوتاه  -27کردن اصل کیی

 -30اصل  کیدرولیهاستفاده از ساختار پنوماتیک یا  -29تعویض یک سیستم مکانیکی اصل  -28

تعویض رنگ اصل  -32استفاده از متخلخل اصل  – 31های نازک اصل یا پوسته ریپذانعطا  یهاپرده

تغییر خواص فیزیکی و  -35قطعات اصل  یبازسازردکردن و  -34سازی اصل و همگن جنسهم -33

استفاده از اکسید  – 38انبساط حرارتی اصل  -37تغییر فاز اصل  – 36ی یک جسم اصل شیمیای

. 1(2013ایوبار، پروبرت و فال، )مواد مرکب  – 40اصل  اثریبمحیط  – 39های قوی اصل کننده

و  یمحبوب ،م زادگانیکر ،توان به پژوهش زارعهایی که در این زمینه صورت گرفته است میپژوهش

ان یدانشجو ینیت و کارآفری( بر خالقICTاطالعات و ارتباطات ) یفناور ریتأث( 1391)باقرپور 

بر  ICT ریتأثانس یل واریج تحلیبررسی نمودند و نتا یجان غربیام نور استان آذربایدانشگاه پ

 ینیت و کارآفریخالق یرهایک از متغیک بر هر ین به تفکیهمچن 01/0در سطح  ینیت و کارآفریخالق

 ICT ریتأث، هاداده لیوتحلهیتجزبود، بنابراین از  داریمعن 0.01و در سطح  یموردبررسنمونه در کل 

 شده،د. از پژوهش دیگری که در این زمینه انجامیگرد دییتأان یدر دانشجو ینیو کارآفر تیبر خالق

دگیری خالق توان به پژوهش دالور و قربانی اشاره کرد که در رابطه با نقش آموزش مجازی در یایم

علمی بود. نتیجه این پژوهش نشان داد که یادگیری مبتنی بر دانشجویان از دیدگاه اعضای هیئت

کامییوتر و یادگیری مبتنی بر وب در افزایش خالقیت دانشجویان نقش ماثری دارد )دالور، قربانی، 

آن بر  ریتأثو  آموزاندانشت به ی( آموزش خالق1392و پادروند ) ، دالوریی، رضای(. احد1390

انتخاب و باز  تصاد به آموزدانش 100 تعداد ، ابتکار، انعطا ، بسط.یالیس یهامالفهش سطح یافزا

م شدند. ینفر گروه کنترل( تقس 50ش و ینفر گروه آزما 50) ینفر 50، به دو گروه یتصادف صورتبه

ش و یآزما یهاگروهشد. از  نترل استفادهکبا گروه  آزمونپسو  آزمونشیپن پژوهش از طرح یدر ا

ر مستقل یمتغ یش از اجرایتورنس )فرم ب( پ یریت تصویکنترل خواسته شد تا به آزمون خالق

ت با یخالق یفراشناخت یهامالفهآموزش  ساعتهکیجلسه  10ت( پاسخ دهند. بعد از ی)آموزش خالق

ده ی، ایپردازداستان، یرسازیوم تصیمفاه یبر مبنا شدهینیبشیپ یهاتیفعالاستفاده از چهار دسته 

ش و کنترل خواسته شد بار یآزما یهاگروهبود از  اجراشدهش یگروه آزما یکه برا یو باز یپرداز

ل یاز تحل هاداده لیوتحلهیتجز یتورنس )فرم ب( پاسخ دادند. برا یریت تصویگر به آزمون خالقید
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1. Ilevbare, I. & Probert, D. & Phaal, R 
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 آزمونپسن نمره یمون آنکووا نشان داد بج آزی)مانکووا( استفاده شد. نتا یریانس چند متغیکووار

 مالفه آزمونپسن نمره یوجود دارد اما ب یدار ی، ابتکار و بسط تفاوت معنیالیس یهامالفه

بررسی اثربخشی آموزش »عنوان با  ست. امان زاده و نعمان ا ین یدار یتفاوت معن یریپذانعطا 

های انتقادی و تفکر خالق دانشجویان دانشگاه مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر

استان مازندران اشاره کرد که نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار 

(. 1394امان زاده و نعمان ا ، ) تفکر انتقادی و تفکر خالق دانشجویان معنادار است. بامهارت

سال در  1توان به پژوهش پین فتیشده است میزمینه انجام همچنین، از پژوهش دیگری که در این

های افزارها و برنامهاشاره کرد وی با انجام پژوهشی در این زمینه دریافت که اگر در انتخاب نرم 2000

اینترنت تدابیری اندیشه نشود استفاده از رایانه سبب سلب خالقیت و ناتوانی در حل مسئله و یادگیری 

های خالقیت و حل مسئله در فراگیران ها کاربردی باشد مهارتشود و چنانچه برنامهمدت میطوالنی

ها را ( دریافت که استفاده از وب تخیل و خالقیت بچه2001) 2شود. همچنین مارشالتقویت می

پذیر های محیطی انعطا دهد و معتقد است که اینترنت افراد را در برخورد با محرکافزایش می

های متنوع داشته ها، پاسخکند که برای پرسشهمچنین این توانایی را در افراد ایجاد می سازد ومی

 3ها کمک کند. هابریچپذیری آنتواند به انعطا باشند، همچنین تنوع مطالب و گوناگونی اطالعات می

القیت ای که روی دانشجویان انجام داد، نقش فناوری و اینترنت را بر ظهور خ( در مطالعه2003)

نشان داد که استفاده از اینترنت بر خالقیت تأثیر مثبت دارد. در تحقیقی  هاافتهیبررسی کرد، در پایان 

( این نتیجه به دست آمد که تدریس در یک فضای باز و مبتنی بر 2008) 4توسط جان کوسکا و آتلی

و باعث افزایش یادگیری گذارد آموزان در فرآیند یادگیری تأثیر مثبت میخالقیت بر درگیری دانش

 شود.ها میآن

 روش شناسی تحقیق
نوع مطالعه از نوع کمی و کاربردی است روش پژوهش شبه آزمایشی با استفاده از دو گروه آزمایش و 

دهد. آماری این پژوهش را اساتید، طراحان آموزش و دانشجویان تشکیل می یجامعهکنترل است. 
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1. pianfetti 

2. Marshal 

3. Habrych 

4. John Koska and Attlee 
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صورت تصادفی در دو گروه کنترل گروه دردسترس انتخاب و به رتصونفر به 75جامعه آماری تعداد 

و آزمایش جایگزین شدند. در این پژوهش گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل مورد آزمایش 

گیری متغیر وابسته )شرکت در کارگاه تریز( قرار گرفتند و گروه کنترل در کارگاه حضور نداشت. اندازه

زمان و تحت یک شرایط صورت گرفت. قبل از ورود متغیر در یک)خالقیت( برای هر دو گروه 

 5آزمون در هر دو گروه انجام شد. سیس گروه آزمایش طی مستقل )شرکت در کارگاه تریز( پیش

، سطوح در معرض متغیر مستقل )کارگاه آموزشی تریز( قرار گرفت. در کارگاه اجزاء، کارگاه آموزشی

منظور بررسی به تریز برای ایجاد تفکر خالق آموزش داده شد.اصول و ماتریس تناقض در تکنیک 

به  1363خالقیت در سال  یدربارهخالقیت عابدی که بر اساس نظریه تورنس  یپرسشنامهخالقیت از 

ای دارد گزینه 3ساال  60( در تهران ساخته شد، استفاده گردید. این پرسشنامه 1372عابدی ) یلهیوس

تا  34های (، ابتکار )ساال33تا  23های (، بسط )ساال22تا  1های یالی )ساالخرده آزمون س 4که از 

( تشکیل شده است. نمره صفر برای خالقیت پایین، نمره 60تا  50های پذیری )ساال( و انعطا 49

یک برای خالقیت متوسط و نمره دو برای خالقیت باال در نظر گرفته شده است. مجموع نمرات 

نمره کل خالقیت هر  یدامنهدهد. ر خرده آزمون، نمره کلی خالقیت او را نشان میآزمودنی در چها

(. در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب 1392است )عابدی،  120و  0آزمودنی بین 

به دست  89/0و پایایی کل  78/0پذیری و انعطا  69/0، ابتکار 74/0، بسط 74/0پایایی بخش سیالی 

در سطح آمار توصیفی  211اس اسپیافزار اسهای پژوهش با استفاده از با نرموتحلیل دادههیتجز آمد.

 از میانگین، درصد و انحرا  معیار و در سطح استنباطی از تحلیل آماری کواریانس استفاده گردید.
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 نتایج
مبتنی بر فناوری فرضیه اصلی پژوهش: تکنیک خالقیت تریز بر فرآیندیاددهی و یادگیری خالقانه 

های پژوهش از آزمون آماری تحلیل کواریانس دارد. برای بررسی فرضیه ریتأث اطالعات و ارتباطات

گردد که در طرح تحقیق ( استفاده گردید. دلیل استفاده از این آزمون به این امر برمی1تک راهه )آنکوا

عنوان متغیر آزمون بهاین متغیر از پیش حاضر محقق برای کنترل اثر مربوط به آمادگی قبلی و تعدیل اثر

کنترل استفاده کرده است. جهت استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس بایستی چند مفروضه برقرار باشد 

ها ها ممکن است نتایج تحقیق را با سوگیری همراه سازد این مفروضهچراکه عدم رعایت این مفروضه

(، شرط 2های خطا )آزمون لونها، شرط برابری واریانسگی دادهاند از: نرمال بودن توزیع پراکندعبارت

ها موردبررسی قرار گرفت که همگن بودن خطوط رگرسیون. جهت حصول اطمینان، این مفروضه

 باشد.نتایج نشان داد استفاده از این آزمون بالمانع می

وه آزمایش و کنترل را آزمون خالقیت گرآزمون و پس( میانگین، انحرا  معیار نمرات پیش1جدول )

 .دهدنشان می

 

 گروه آزمایش گروه کنترل مرحله متغیر

 میانگین  
انحرا  

 معیار
 میانگین

انحرا  

 معیار

 70/3 25 35/3 13/21 آزمونپیش سیالی تفکر

 6/4 50/32 75/3 81/23 آزمونپس 

 65/2 69/9 34/2 81/11 آزمونپیش بسط تفکر

 67/2 06/13 03/3 69/11 آزمونپس 

 73/3 81/16 89/2 69/16 آزمونپیش ابتکار

 25/2 38/22 58/3 19/17 آزمونپس 

 25/2 13 07/2 19/13 آزمونپیشپذیری انعطا 
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1. ancova 

2. Levene’s Test 
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 تفکر

 44/2 31/16 08/2 25/13 آزمونپس 

خالقیت 

 )نمره کل(

 90/6 56/64 43/6 44/65 آزمونپیش

 48/6 01/88 10/8 06/66 آزمونپس 

 هاتوصیفی نمرات آزمون خالقیت به تفکیک گروه . آمار1جدول 

 

 63/88و  56/64آزمون متغیر خالقیت به ترتیب در گروه آزمایشی آزمون و پسمیانگین پیش 

آزمون و است. انحرا  استاندارد این متغیر در پیش 88/66و  44/65است و در گروه کنترل به ترتیب 

آزمون و و در گروه کنترل به ترتیب در پیش 72/9و  90/6آزمون به ترتیب در گروه آزمایشی پس

آزمون شود میانگین متغیر گروه آزمایشی در پسطور که دیده میاست. همان 22/8و  43/6آزمون پس

ازاینکه سه مفروضه )بررسی نرمال بودن متغیر، همگنی شیب پس .آزمون استبیشتر از پیش

توان آزمون کوواریانس را برای تأیید قرار گرفتند می ها( بررسی و موردرگرسیون و همگنی واریانس

 آمده است. 2تحلیل فرضیه انجام داد. نتایج در جدول 

 

 

 دو گروه در متغیر خالقیت . نتایج تحلیل کواریانس بین2جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 آزمونپیش

 گروه

029/0 

348/2235 

1 

1 

001/0 

131/40 

982/0 

001/0 

000/0 

581/0 

050/0 

000/1 

 خطا

 کل

346/1615 

000/181170 

73 

75 
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نتایج تحلیل کواریانس بین دو گروه در متغیر خالقیت بعد از حذ  اثر  2با توجه به جدول  

دهد متغیر ان میاثر نش یاندازهشود. ( تأیید می001/0و سطح معناداری ) =F 131/40آزمون پیش

 کند.درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 60 باًیتقر مستقل

 نتیجه گیری
، فرضیه تحقیق را ثابت نمود و نشان داد، به کارگیری تکنیک تریز بر فرآیند یاددهی آمدهدستبهنتایج 

زاده و  امان ،2008 جان کوسکا و آتلی، دارد. با نتایج تحقیق ریتأثو یادگیری خالق مبتنی بر وب 

خالقیت در فرآیند یاددهی و یادگیری  یهاکیتکن، از جهت این که 2000فتی،  نیپ ،1394نعمان ا  

، دالور ،1391همسو است همچنین با تحقیق زارع و همکاران  دهدیممیزان خالقیت افراد را افزایش 

فناوری بستری برای  که 2003؛ هابریچ 2001، مارشال 1392، احدی و همکاران 1390قربانی، 

آزمون متغیر آزمون و پسمیانگین پیش دهدیمنشان  1همسو است نتایج جدول  کندیمخالقیت ایجاد 

و  44/65است و در گروه کنترل به ترتیب  63/88و  56/64خالقیت به ترتیب در گروه آزمایش 

 کترونیکی برویژگی هایخالقیت تریزدر محیط یادگیری ال تکنیک یریکارگبه درواقعاست.  88/66

پذیری تفکر تأثیر خالقیت شامل قابلیت سیالی تفکر، قابلیت بسط تفکر، قابلیت ابتکار، قابلیت انعطا 

به کارگیری تکنیک خالقیت تریز بر خالقیت درفرآیند  دهدیم های پژوهش نشانیافته مثبت دارد.

های ر مثبت دارد بنابراین ابعاد و مالفهیاددهی و یادگیری مبتنی بر محیط یادگیری الکترونیکی تأثی

و از طرفی جوامع کنونی نیازمند  دهدیمپذیریرا افزایش خالقیت شامل سیالی، بسط، ابتکار و انعطا 

زندگی  یروزمرهپذیری مسائل و مشکالت تخیل و انعطا  یقوهگیری از افراد خالقی است که با بهره

 یهاکیتکنشود صورت مبتکرانه عمل نمایند، لذا پیشنهاد میا بههخود را حل کنند و در برخورد با آن

آموزش داده شود و این مهارت در  آموزاندانشخالقیت به معلمان، طراحان آموزشی، دانشجویان و 

 آنان تقویت گردد.
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