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 افزایش بر  (TRIZ)یر آموزش حل مساله خالقتأثبررسی 

 پیش دبستانی موزانآ دانش خالقیت

 4دکتر مهدی عرب زاده   3دکتر ولی ا.. فرزاد    2دکتر هادی کرامتی    1دکتر فرزانه محمدی

 مقاله پژوهشی

 چکیده

ش خالقیت دانش آموزان پی در پرورش (TRIZآموزش حل مساله خالقانه)  تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف:

 سپ - آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه ش به روشپژوه روش پژوهش: این. تهـران است دبستانی شـهر

 شهر 8ه دبستانی منطق پیش دانش آموزان کلیه شامل پژوهش انجام شد. جامعه آماری این گواه گروه با آزمون

 پژوهش شامل این آماری نمونه. قرار داشتند سال 5-6 سنی دامنه بود که در 97-98 سال تحصیلی در تهران

 نتخابا دسترس در گیری نمونه روش نفر گروه گواه( بود که به 10گروه آزمایش و  نفر 10) شرکت کننده 20

 از ها،داده جمـع آوری منظـور به .شد منتسب ها ازگروه یکی به تصادفی صورت به مداخله روش و شدند

نرم  از یریبهره گ با ها،داده تحلیل و تجزیه ( فرم تصویری استفاده شد . جهت1979تورنس) آزمـون خالقیت

 . شـد تحلیل کوواریانس چند متغیره اسـتفاده آزمون ازspss-23 آماری  افزار

، اصالت عنیی آن، مؤلفـۀ اصلی چهـار و خالقیـت پـرورش در را TRIZاثربخشی روش  پـژوهش، ایـن ها:یافته

 .کرد تأیید انعطاف پذیری، و بسط ،سیالی

تواند باعث بهبود و گسترش زمینه پرورش های آموزشی میاستفاده و کاربست این روش بحث و نتیجه گیری:

 خالقیت دانش آموزان در نظام آموزشی و ایجاد آمادگی برای آینده پیش روی آنان گردد.

 
 خالق، دانش آموزان پیش دبستانی ، تفکر TRIZآموزش  خالقیت،ها: کلید واژه

 01/06/1401تاریخ پذیرش:      14/04/1401تاریخ دریافت: 

                                                                                                                                         
 دکتری روان شناسی تربیتی  - 1
 dr.hadikeramati@gmail.com -استادیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی نویسنده مسلول - 2

 سته دانشگاه خوارزمی استاد بازنش-3 
 استادیار گروه روان شناسی  تربیتی دانشگاه خوارزمی - 4
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 قدمهم

گشته  محسوب کی و بیست قرن در انسان برای ضروری منبعی و ارزشمند یهسرما کی عنوان به خالقیت
گیرد)بلمــا و یم قرار اســـتفــاده مورد زنــدگی کیفیــت بهبود جهــت در قــدرتمنــد ابزاری عنوان بــه و

 دارد ، تربیت قرار بشــر فراروی که ایناشــناخته آینده و علم تولید ســرعت به توجه (. با1،2014همکاران

سان شوار مبهم جهان با برخورد برای الزم هایظرفیت با هاییان شی  و د ضروریات هر نظام آموز فردا از 
توانند فکر داند که میگردد. پیاژه هدف اصــلی آموزش و پرورش را  تربیت افراد نوآوری میمحســوب می

ـــت اکنند ، نه افرادی که به تکرار آنچه به آن ـــده اس  (. خالقیت،2017کنند )کدیور،کتفا میها گفته ش

 و ایجاد (.2019دارند)سیف، قرار انسان شناختی هایفعالیت سطح باالترین در مسلله حل توانایی و نوآوری

و  پرورشی هایغایت ارزشمندترین از یادگیرندگان به ویژه از دوران کودکی در مسلله حل و خالقیت توان
 گردد.فرهنگی محسوب می

توان آن نمی نیست و پرورش قابل و بوده الهی موهبت یک خالقیت که وجود داشت این عقیده گذشته در
 در که تنها نیســت ایخصــیصــه خالقیت که دارند اعتقاد اکنون دانشــمندان اما کرد، منتقل دیگران به را

ـــد گرفته قرار محدودی افراد اختیار  افراد همه اًتقریب و بوده آن دارای نحوی به هاانســـان همه بلکه باش
 (.2،2002باشند )فودور وکارور داشته بهتری وزندگی شده ترخالق توانندمی

ای که به های پیچیده روانشــناختی برشــمرد پدیدهتوان به عنوان یکی از پدیدهبدون تردید خالقیت را می
شت جهان را رقم خواهد زد)تورنس و گاف سرنو صان علوم رفتاری ،  ص خالقیت را (. 1989،  3اعتقاد متخ

کنند )لوبارت و در شــکل وســیع آن به عنوان فرایند تولید چیزی که اصــیل و ارزشــمند اســت تعریف می
 8( به نقل از اســـترنبرگ1968) 7(. مک کینون1996، 6؛اســـترنبرگ و لوبارت5،2000؛رونکو2003، 4موچیرود

بدیع و نو می2006) ماهیتی  با  له همراه  حل مســـل بارت از  یت را ع ن( خالق به نظر تورنسدا ( 1974)9د. 
سب و مفید  صل تنا شد. ا سب هم با خالقیت ضمن بهره مندی از عنصر تازگی و بدیع بودن باید دارای تنا

                                                                                                                                         
1 Belma Tugrul, Hatice Uysal, Gökhan Günes& N. Sermin Okutan 
2 Fodor & Carver 

3 Torrance & Goff 

4 Lubart & Mouchiroud 

5 Runco 

6 Sternberg & Lubart 

7 Mackinnon 

8 Sterenberg 

9 Toorance 
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قل از کافمن به ن با  دارد ) با کارایی اجتماعی و عمومی ارت ( 1967د )2(. گیلفور2006، اســـترنبرگ،1بودن 
ــامل تفکر واگرا می ــیالیتفکر خالق را ش کند. تاکید می 6و بســ  5، اصــالت 4، انعطاف پذیری 3داند که بر س

اســتعداد تولید  معنای به ف پذیری فراوان اســت. انعطا هایپاســ  تولید توانایی معنای به ســیالی مفهوم
سلله یک حل برای های گوناگونروش یا هاایده ست م صالت )ابتکار( .ا  شیوه به تفکر معنای توانایی به ا

ست رای  عادت خالف و غیرمتداول ست زیرکانه و عجیب غیرمعمول، هایجواب با که همراه ا مفهوم  .ا
س  ست. یک فعالیت انجام حین در جزئیات به توجه توانایی معنای به نیز ب  خالق افراد7(1978)  گاردنر "ا

 طر  تازه هایپرسـش یا دارند، هنری تولید هسـتند، چیره دسـت مسـائل حل در که داندمی کسـانی را

 پذیرفته خود فرهنگ در ســرانجام اما شــودمی تلقی معمول غیر و تازه ابتدا آنان هایاندیشــه و کنندمی

 (. 405:2019)به نقل از سیف،"شودمی
 وظایف از یکی و اندکرده تأکید آموزان دانش به خالقیت لزوم آموزش به نظریه پردازان و پژوهشــگران

صلی شی نهادهای ا سطو   (.2013انند )بقتو،دمی خالق افراد را پرورش آموز آموزش خالقیت هر چه در 
 (.2014،  8تر صورت بگیرد اثربخشی بیشتری خواهد داشت )روهی زان و همکارانسنی پایین

 TRIZاســت  شــده معرفی خالّقیت افزایش جهت های اخیرهایی که در ســالها و تکنیکیکی از روش
ــترده در حامی ــطح جهانی بطور گس ــد. این روش در س ــت و امروزه یکی از پرطرفدارترین و باش ل اجراس

مدترین رآکاو  ترینجامعاز  یکی TRIZباشـــد. ها برای افزایش خالقیت و نوآوری میپرکاربردترین روش
سی  سرواژه یک تریز ست.ا زانموآ نشدا جملهاز  مختلف ادفردر ا خالقیت یشافزو ا دیجاا هایروش رو

 به ،که اســت 10 )تیپس( انگلیســی معادل مخفف 9روســی بارتع یک کلمات اول حروف از شــده برگرفته

ساله ابداعانه یا خالقانه حل نظریه معنای شدمی م سال  تریز دانش هایشالوده .با س   1946از  یچ جنرتو
شولر سیه  آلت شددر رو صل از مطالعه اختراعات مختلف پایه گذاری  ساس نتای  حا شولر  .بر ا  (1994)11آلت

 قابل اختران و خالّقیت هایروش عقیده داشت که  و داد انجام اختران ثبت صدها وریتل این از استفاده با

ست، به آموزش سی دلیل روش همین به دیگران ا   TRIZرا آن و آورد وجود به را خالّقیت و اختران شنا

                                                                                                                                         
1 Kaufman 
2 Gulford 

3 Fluency  
4 Flexibility 
5 Originality 
6 Elaboration 
7 Gardner 

8 Ruhizan͏M.͏Yasin͏&͏Nor͏Shai’rah͏Yunus 
9 Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch 
10 Theory of Inventive Problem Solving 
11 Altshuler 
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ست تفکر برای راه جدیدی واقع در که نامید شولر .ا ساس بر آلت ان که از می ایشده ثبت اختران 40000ا
شت، شتر دا سی بی سللة 1201 اختراعات دیگر، ارزش برر سی م ستاندارد مهند  را هاآن و خالصه کرد را ا

صلی حل راه 40 سپس و نامید  1تناقض صول را هاآن و داد شر  هاتناقض این برای ا نامید )  اختراعی ا
 بر مبتنی 4ســـانگرایان دانش از اســـت عبارت (. تریز2014،  3؛ اســـچینر و همکاران  2011 ،2وهی پلت

سی روش سلله)تونگ، ابداعانة حل برای5 یافته نظام شنا سیانگ و کونگ م (. همچنین از نظر 2006 ،6لیک
برای حل ابداعانه مســائل فنی و  8عبارت اســت از نوعی رویکرد الگوریتمی ( تریز 2000)7ســاورانســکی

 دهدقرار می محققان برابر در ائل جدیدمس حل برای هاییمدل گذشته، اکتشافات بررسی با تریز .9فناورانه

 حل کرد.  را پیچیده مسائل از بسیاری توانمی آن از استفاده با که
 ارائه مسلله برابر در تریز حل راه است. مسلله حل جریان در جدید هایرشد ایده برای قدرتمند ابزاری تریز

سایی از عبارت شده، شکل یک کردن وفرموله شنا سب ابزار ردنبکارب ، 10عمومی م  راه تعیین برای منا

سیر نهایتاً و عمومی حل صی حل راه تعیین برای عمومی راه حل تف صا ست. 11اخت  عنوان به تریز امروزه ا

 (.2013 ،12همکاران و یانگ است)لی مطر  مسلله حل جامع سیستم یک

 باشد:( به شر  زیر می2003)13صلی تریز از نظردارل  منا عنصر پن  

 .  دهدمی ننشارا  نمازساو  سیستم هر نهایی فهدو  عالی ،سطح 14گرایی آل هیدا
 .دارد  مسلله شناساییو  تعریف حلامرو  هاروش به رهشاا ،15کارکردگرایی
  . ستا  مطر کلی یاو  مانیزسا دیفر منابع رتصو به ، نیز16منبع گرایی

                                                                                                                                         
1 Contradiction 

2 Pelt & Hey 

3 Scheiner, Baccarella  & Bessant 
4  Human – Oriented Knowledge 
5 Systematic Methodology 
6 Tong & Cong & Lixiang 
7 Savransky 

8 Algorithmic Approach 
9 Technical & Technological Problems Solving 
10 Generic problem 
11 Specific solution 
12 Lin yang, c., Hwa, H. R., & Ling W 
13 Darell Mann 
14 Ideality  
15 Functionality 
16 Resource 
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ضاد گرایی سیردر  که ستا تریز مهم مفاهیماز  1ت شف م سایی ردمو بایدو  شودمی دیجاا خالقانه ک  شنا
  قرار گیرد.

سه رتصو بهو  فتدا می قتفاا عانهابدا حل خرآ مرحلهدر  که 2تکامل گرایی  با همدآ ستد به حلراه  مقای
 ست.ا نظر ردموآل  هیدا فهد

  

                                                                                                                                         
1 Contradiction 
2 Evolution 
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 نظر دارل  من از تریز اصلی عناصر- 1شکل 
 

یه عمومی تفکر قوی ن به تریکلی روش 1975آلتشـــولر از ســــال  را مطر     (1OTSM) ام نظر
ــعه  OTSM-TRIZکرد. را برای (که تریز 2015و همکاران ، 2اســت )فیورنســچی TRIZ از خاصــی توس

ـــازی م ئلمدل س ـــا ته تریچیدهپ س کاوالوچی و خومنکو دهدیگســـترش م یاو چند رشـــ (3،2007.) 
OTSMست که 4 مخفف فرم التین در برخی شود. یبیان م "ویومی تفکر قنظریه عم"معموالً به عنوان ا

اند که از علمی کاربردی شـــناخته شـــده هاییهبه عنوان نظر OTSM-TRIZ و TRIZتحقیقات اخیر، 
 یافنی و بین رشته سائلو از کاربران به منظور حل م اندیافتهالگوهای اصلی در زمینه حل مسلله تکامل 

 (.2015،  5)کاسینی و همکاران کنندیپشتیبانی م
. یابد توسعه جا همه در تواندمی نظریه این که بودند معتقد جهان در مردم از کمی تعداد ،70 دهه اواس  تا
 زندگی در مسائل از مختلفی برای انوان بلکه مهندسی مسائل حل برای تنها نه مردم ، 80 دهه آغاز در اما

 و مقاالت در آلتشولر که بود دلیل مینه به کردند. TRIZاز استفاده به شرون بیشتر و خود بیشتر شخصی
سخه شت که خود خطی هاین  (.2006شود )خومنکو،  تبدیل قوی تفکر عمومی نظریه به باید TRIZ نو
سیدگی برای خود کودکان آموزش به شرون مردم سائل به ر سعه و م . آنها کردند چندگانه هایدیدگاه تو

تای  ها نه اثربخشـــی ن لدین تعجب تن که وا مانم تعجب بل یدروچوک و  عل خت)ســـ ـــه را برانگی مدرس
  (.6،2006خومنکو

                                                                                                                                         
1 The General Theory of Strong cogitate 

2 Fiorineschi 
3 Cavallucci & Khomenko 
4 The General Theory of Strong cogitate 

5 Cascini, Saliminamin, Parvin & Pahlavani 
6 Sidorchuk & Khomenko 

 تکامل گرایی

 اییمنبع گر تضادگرایی

 کارکردگرایی

 ایده آل گرایی 
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ــتفاده از TRIZآموزش  ــتم بازی در کودکان با اس ــیس ــود. انجام می OTSM-TRIZهایس ی هایبازش
OTSM-TRIZ  ســال آموزش کودکان پیش دبســتانی 16ی توســعه یافته حاصــل هایبازی از امجموعه

ـــال پژوهش نی 24و همچنین  1تاتیانا ســـیدروچوک در زمینه آموزش تریز بر پایه حل  2کالی خومنکوس
سلله می شد. این م سائل غیر حل در OTSM-TRIZ و TRIZ کاربردی یهاهینظر بر مبتنی هایبازبا  م
ست معمول سأله تعریف در را کودکان یهاییتوانا و ا سأله، حل و م سائل حل و تعیین برای ویژه به م  م
 .دهدیم افزایش موفقیت با خالق،
 :اندشدهرفته در نظر گ OTSM-TRIZمل همپوشان زیر به عنوان عوامل آموزشی اصلی عوا

 ؛3ENVتوسعه حسگرها )بینایی ،شنوایی، بویایی، حرکتی و چشایی( از طریق توصیف مدل 

 توسعه تخیل خالقانه با دستکاری ذهنی خواص یک عنصر؛

 کسب دانش از طریق شناسایی ارتبا  بین خواص گوناگون؛ 

ز چنین دستکاری با ی ذهنی با دستکاری خواص و پیش بینی عواقب آن اهاشیآزماه توانایی انجام توسع 
 توجه به دانش موجود؛

 ی جزئی؛هاحلی تحلیلی با تجزیه و تحلیل وضعیت یک مسأله و تولید راه هامهارتتوسعه  

 پارچه؛حل یکی جزئی و تولید راه هاحلی ترکیب جامع با جمع آوری راه هامهارتتوسعه  

ی آنها با استفاده از تمام ی به دست آمده و پیش بینی پیامدهای اجراهاحلی ارزیابی راه هامهارتتوسعه  
 به عنوان یک سیستم یکپارچه؛ OTSM-TRIZابزار 

 ی واقعی.استفاده از تمام مسائل فوق برای تولید دانش جدید به وسیله حل مسائل دشوار زندگ 
ـــ  OTSM-TRIZی هایباز، ســـیســـتم هاییتوانان به منظور ارتقاص ای ـــده از س ه بخش تشـــکیل ش

ست: ی ذهنی کودکان هاییتوانابه نوبه خود، تمرکز خود را بر بهبود  هایباز. "تکلم"و  "تفکر"، "تصور"ا
بر مهارت  تاًعمد. هر بخش گذاردیمدر گسترش تخیل و توسعه تفکر حل مسلله هدفمند، و توسعه تکلم 

 ی ذهنی ویژه تمرکز دارد .هاییتواناو 

( 2006) 4اجراســت. ســیدروچوک و خومنکو لحادر  یاگســترده نیای امروز به شــکلدر د تریز زشموآ
منطقه در  12در  ،کار با مشکالت یدر آموزش کودکان برا OTSM-TRIZ  استفاده ازپژوهشی با عنوان 

س سال  یهرو شامل  2006تا  1990از   3( وساله 7-2مهد کودک )کودکان  8 انجام دادند. نمونه پژوهش 
سه شبانه روزو یک  (ساله 10-7)کودکان  مدر سه  بود. نتای   ساله(10-7 کودکان) یناب کمکودکان  یمدر

را  یتاز خالق ییســـطح باالقرار می گیرند  OTSM-TRIZ   تحت آموزشکه  یکودکاننشـــان داد که 
 با کههاســت ســال سمدار در تریز زشموآ عنیم به 5تتریس انعنو تحت طرحی پادر ارو .دهند ینشــان م

                                                                                                                                         
1 Tatiana sidorchuk 

2 Nikolai khomenko 

3 Element – Name of feature – Value of feature 
4 Sidrochuk and Khomenko. 

5 TEaching TRIz at School 
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شش سیا نتای و  (2002،  1)مارش و واترز و مان  دشو می لنباد اوانفر کو شانیدر رب ست. ا شتهدا نیز خ
 ،تریز زشموآنشــان داد که  دبیرســتان دوره زانموآ  نشروی دا بر (2007) 2مزیکاو  راکبا  نتای  پژوهش

 وهگر زانموآ نشدا مســـلله و ارائه راه حل های بدیع و ابتکاری درتوانایی حل  باعث بهبود چشـــمگیر در
 نموآز ایجرا با تریز زشآمودوره   ییراکا ،یگرد تحقیقیدر ســت. ا شــده اهگو وهگر به نســبت مایشآز

 نسبت زانموآ نشدا شنگردر  کهداد  ننشا نتای  ؛شد سیربر خالقیت سن  شنگر نامه پرسشو خالقیت
 زانموآ  نشدا دعملکردر  یچشمگیر پیشرفت همچنین.  است هشد دتوجهی ایجا قابل دبهبو خالقیت به
ــل نموآز خالقانه حلدر  ــد حاص ــوکولا هش ــت)خومنکو و س ــاس نتای  2012،  3س ی هاپژوهش(. بر اس

ـــت )روهی زان و همکاران، 8/0فراتحلیل میانگین اندازه اثر روش تریز بزرگ )باالی  ـــده اس ( گزارش ش
2014.) 
قا فالبر نشـــگاهیدا مختلف یهانمونه رویبر تلفیمخ تتحقی  2006، 5رانهمکاو  یالچین ،4،2004یترا)

کارانوا ند ،2011 7بلســـکی،  2010 6یتز و هم نا کاران  زهر کاو  ، بلســـکی82012و هم و ( 92013رانهم
ــت. پژ2004 10)چانگ وهمکاران نکادکو ــگرو( انجام گرفته اس ــلله حلروش  زشموآ ثرا انهش  حلو  مس

 تفکرآوری ، ننو، شغلی شنگیزو ا نفس به دعتماا ،قخال تفکر مانند مختلف یمتغیرها بارا  عیادبا مسلله
ــیربرو  بحث ردمو یمدرآکادخو، دینتقاا تفکر، علمی ــیربراند .داده ارقر  س ــد کرذ تتحقیقا نتای  س  هش
ـــا ـــتا دافردرا خالقیت یشافزا یهاراه بهتریناز  یکی عی)تریز(ابدا مســـلله حلداد روش  ننش . در  س
 نندراگذاز  بعد ننشــجویادا ینا ،شــد مشــخص ،شــد منجاا مهندســی ننشــجویاروی دا بر که هشــیوپژ

و  تفکر سطح یعتالو ا مسلله حل هشیودر  نیاوافر وتتفا ،تریز کمک به خالقانه مسلله حل یهاکالس
و همکاران  12(. نتای  پژوهش کاســـینی2013،  11؛ لســـیگ2011)بلســـکی ، اندکرده ارشگز دخو خالقیت

ـــاله ایرانی و دانشـــجویان  12را بر روی بچه های  OTSM-TRIZ ( اثربخشـــی بازی های2015) س
در پژوهشی با عنوان  کارشناسی ارشد دانشگاه میالنوی ایتالیا در پیشرفت شاخص های خالقیت نشان داد.

                                                                                                                                         
1Marsh & Waters & Mann  
2 Barak & Mesika 
3 Khomenko & Sokol 
4 Fulbright 
5 Yalchin, Karahan, Karadenizli & Sahin 
6 Wits, Vaneker & Souchkov 
7 Belski 
8 Hernandez , Schmidt & Okudan 
9 Belski, Baglin & Harlim 
10 Chung & Suy 
11 Lassig 
12 Cassini 
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مثبتی بر توانایی  اثر بسـیار قوی TRIZبر خالقیت دانشـجویان مهندسـی نتای  نشـان داد که  TRIZاثر 
باعث افزایش ایده های جدید  TRIZ همچنین .استتحلیل مشکل و افزایش خالقیت دانشجویان داشته 

ست  شده ا شانگ چانگ)در آن ها  شار) (.2016و همکاران، 1یو شی با عنوان 2018ده داری و مهراف ( پژوه
 ینابر خالقیت و کاربرد فلســفه درکودکان پیش دبســتانی  انجام دادند. TRIZ (OTSM) تاثیر آموزش

ــ ــفه دربر خالق TRIZ آموزش یرتأث یمطالعه با هدف بررس ــتان یشکودکان پ یت و کاربرد فلس در  یدبس
بودند که به  یدبستان یشپ دختر و پسر( 60مطالعه شامل ) ینا شرکت کنندگانانجام شد.  یرانبهبهان ، ا
ماتریس پژوهش شــامل  زارانتخاب شــدند. اب یراندر بهبهان ا  مختلف های از مهد کودک یطور تصــادف

نتای  تحلیل  .پیشرونده ریون و فرم تصویری خالقیت تورنس و پرسشنامه مهارت های استداللی آلن بود
ستفاده از آزمون یجمع آور یداده ها شان داد که م t شده با ا  t-test نمره پس آزمون و ارزش ینگیانن

 نتای  پژوهش .داردآزمون  با پیش یدار یتفاوت معن یدبســـتان یشپکودکان فلســـفه کاربرد و  یتخالق
ـــان داد که آموزش  یشپ انفلســـفه کودککاربرد و  بر خالقیت یدار یمعن یرتأث TRIZ (OTSM) نش

 .رددا یدبستان
شا نتای  د.جام دادن( پژوهشی بر روی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان ان2014جهان و همکاران )  داد  نن
ــ  یهادر مؤلفه لکنترو  مایشآز وهگر نمیا که ــالتو ا بس  یهادر مؤلفه ماد ادار دجوو دارمعنا وتتفا ص

 ن( نشا2015ن )نتای  پژوهش ساکن اذری و همکارا . نشد همشاهدی دیاز وتتفا یپذیر فنعطاو ا سیالی
گردد. یم نانشـــجویدا یمدرآکادخوو  علمی قادی،، تفکر انتقخال تفکر یشافزاباعث  تریز زشموداد آ

زی گزارش ( در پژوهش خود اثربخشــی آموزش تریز را بیشــتر از روش بارش مغ2015یعقوبی و جهان )
 . اندکرده
اثربخشــی  و ،زانموآ نشدا  نمیادر  صخصــو به خالقیت یشافزو ا زشموآ همیتا به توجه با ،ینابنابر

روز نیازمند تغییر و به اینکه نحوه آموزش و برخورد با دنیای پر چالش اممتفاوت روش ها و متدها و نظر 
زش در  ایران در حوزه آموTRIZ همگامی است و با توجه به محدودیت پژوهش ها در زمینه کاربرد روش 

سنین اولیه از اهمیت شرون آموزش خالقیت از  ضرورت توجه به  باالیی برخوردار  و از آنجایی که لزوم و 
ست سی و ا ساس برر شده توس  پژوهشگر تحقیقی در زمینه کاربرد روش اینکه برا در  TRIZهای انجام 

ــاس مبا ــد دارد بر اس ــت  لذا این پژوهش قص ــده اس ــتانی در ایران انجام نش نی نظری و دوره پیش دبس
ازد . جهت پرورش خالقیت در کودکان پیش دبســتانی بپرد  TRIZپژوهشــی به بررســی اثربخشــی روش

تای   ندیماین پژوهش ن یان توا مان و مرب انش آموزان خود د تیخالق کیتحر یرا در مورد چگونگ معل
 کند.  ییراهنما

 روش پژوهش

ضر از  پژوهش طر  شی نیمه نون حا ست گواه گروه با آزمون پس - آزمون پیش طر  با آزمای  جامعه. ا

ستانی منطقه  پیش کودکان کلیه شامل پژوهش صیلیسال ت در تهران شهر 8دب ست که در 97-98 ح  ا

                                                                                                                                         
1 Yu-Shan Chang 
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نفر گروه آزمایش و  10) شرکت کننده 20 پژوهش شامل این آماری نمونه. باشدمی سال 5-6 سنی دامنه
ــترس در گیری نمونه روش نفر گروه گواه( بودکه به 10 ــدند انتخاب دس ــورت به مداخله روش و .ش  ص

صادفی سبها گروه به ت  ایساله 6 تا 5 کودکان تمام وهشپژ این در نمونه انتخاب هایمالک. شد منت
 شهر از منطقه یک در و دارند قرار مناسبی سطح در هوشی لحاظ به و بوده دختر هاآن جنسیت که هستند
 همچنین .کنندمی زندگی مادر و پدر حضور با طبیعی شرای  در خانوادگی لحاظ به و دارند سکونت تهران

سی با شد طبیعی و نرمال شرای  در که آموزانی دانش سالمت پرونده برر سمی ر  این برای دارند قرار ج
 انتخاب شدند. پژوهش

ست ذکر به الزم  ستفاده ریون هوش آزمون از کودکان هوش سنجش برای ابتدا در که ا  هاگروه و هشد ا
 تحت (1979ب) رمف تورنس آزمون وسیله به گواه و آزمایش گروه دو هایکننده شرکت سپس. شدند همتا
 صورت به ایقیقهد 45 جلسه 13 طی آزمایش گروه هایکننده شرکت آن از پس. گرفتند قرار نآزمو پیش
سه 2  آزمایش گروه دو هر آموزش اجرای از پس نهایت در و گرفته قرار پژوهش مداخله تحت هفته در جل
 .گرفتند قرار آزمون پس مورد گواه و

 ابزارهای پژوهش:

ستفاده1979)) فرم ب) 1تورنس خالقیت تصویری آزمون   آزمون اعتبار بررسی به مربو  مطالعات .شد ( ا

 نتای  آزمون، مجموعه فنی راهنمای اند. درکرده گزارش را 90/0 باالی اعتبار (،1979تورنس) خالقیت

 مختلف گذاران نمره بین همبستگی که است آن از حاکی گذاران نمره اعتبار خصوص در متعدد مطالعات

ست دهبو 90/0 تا 80/0 از صله در همتا هایفرم پایایی خصوص در شده انجام مطالعات. ا  کوتاه زمانی فا

 کارگیری به با آزمون این سازه روایی. متغیرند 90/0 تا 70/0 بین معموالً حاصل ضرایب که داد نشان نیز

 گزارش نآ برای را مطلوب سازه روایی شده، انجام مطالعات و گرفته قرار بررسی مورد عاملی تحلیل روش

صوص در .اندکرده ست به نمرات که گفت باید تورنس آزمون بین پیش مالکی روایی خ  دوره از آمده د

 سال بیست از بعد و داشت همبستگی بعد سال 12 در آنها خالق پیشرفت های با آموزان دانش دبیرستان

ست. شده برآورد 63/0 معادل بین پیش روایی ضریب  روایی از حاکی هدیشوا نمودن فراهم با تورنس ا
کند.  بینی پیش بزرگســالی در را خالقیت تواندمی آزمون این که اســت داده نشــان آزمون این بین پیش

سیل شودمی گیری اندازه کودکی در که آنچه بنابراین ست خالق تفکر پتان  آزمونهای(. 1979 تورنس،) ا

شته را کاربرد زیادی خالقیت گیری اندازه برای تورنس شتر در و دا ستفاده علمی معتبر هایپژوهش بی  ا

ست شده صویری آزمون .ا سازی فعالیت سه شامل( ب فرم) تورنس خالقیت ت صویر صاویر تکمیل ،2ت  و 3ت
 توضــیح برای آن دقیقة 15 که اســت دقیقه 45 درمجمون آزمون برای گویی پاســ  زمان. اســت هادایره

ستورالعمل  درنمره شود.می گرفته نظر در (دقیقه 10 فعالیت هر) فعالیت سه انجام برای دقیقه 30و هاد

                                                                                                                                         
1 Torrance Test of Creativity Thinking (Figural Form B) 
2 picture construction 
3 picture completion 
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ست، ارزیابی مالک آنچه آزمون این گذاری صویر هر در ایده وجود ا ست. ت صویری هر به بنابراین، ا  که ت

شان شد، خالق تفکر دهندة ن شتن با رو، ازاین گیرد.می تعلق امتیاز با سیم، در مهارت حداقل دا شرکت  تر
 آزمودنی از فعالیت هر پایان در کند. کسب خوب تا متوس  عملکردی آزمون این در بود خواهد قادر کننده

 داستان یا عنوان نماید. این بیان است، نموده ترسیم که تصویری برای داستانی یا عنوان شودمی خواسته

ضیح و تبیین به سازی، فعالیت در کند.می شرکت کننده کمک ایدة تو صویر سیم ت صر مبنای بر تر  عنا

 در شود.می ارزیابی (تصویر به جزئیات کردن اضافه توانایی) بس  و( پاس  بودن نادر و غیرمعمول) تاصال

صاویر، تکمیل فعالیت سیم ت صر مبنای بر هاتر س  تعداد) سیال عنا صویر قالب در شده ارائه هایپا  ،(ت
 ارزیابی بســ  اصــالت و (تصــویر قالب در هاپاســ  متنون و گوناگون انوان تولید توانایی) پذیری انعطاف

صاویر) هافعالیت دایره در .شودمی سیم (تکراری ت صالت، پذیری، انعطاف مبنای بر هاتر س  ا  سیالی و ب

 (.1974تورنس،) شوندمی ارزیابی
ــرونده ماتریس آزمون ــت که در این پژوهش به کار  (1948کودکان)فرم رنگی()1ریون پیش ابزار دیگری اس

شد. این ست عمومی هوش غیرکالمی آزمون های از ییک آزمون گرفته  سیله که ا شناس 2ریون به و  روان
سال  1938 سال انگلیسی در شد و در  ست: فرم  1948ساخته  شد. این آزمون دارای دو فرم ا تجدید نظر 

صویر دارد که به  60اول  ست و  12سری  5ت شده ا سمتی از هر یک حذف  ست و ق شده ا سیم  تایی تق
سمت ح شده را از میان گزینه ها پیدا کند. فرم دوم آزمودنی باید ق صویر دارد که اکثر آن رنگی  36ذف  ت

ست.  ساده تر رنگی فرم ا ساالن و سال 5-11 کودکان برای آزمون  این و   فرم و ذهنی عقب مانده بزرگ
شرفته تر آن ست شده گرفته نظر در بزرگساالن برای پی صورت فردی و  (.1977 براهنی،) ا هر دو فرم به 

گروهی قابل اجرا است. در واقع این آزمون به عنوان یک آزمون غیرکالمی استداللی و به عنوان شاخصی 
از توانش سطح تحول عقلی توصیف شده است. نمره گذاری آزمون ریون رنگی کودکان به صورت صفر و 

ــفر ) ــب کند ص ــت و حداقل و حداکثر نمره ای که کودک می تواند در این آزمون کس ــی ( 0یک اس و س
شد. بارکه36وشش)  مختلف سنین در آزمودنی 500 با را ریون آزمون درونی ثبات ( ضریب1972) 3( می با

سن کرده گزارش 97/0تا 89/0 بین آمریکا در ستین ست. ا  پس آزمایی باز روش را به ریون آزمون پایایی  4ا
اســـت) جهان و همکاران گزارش کرده  78/0 و 89/0 ، 81/0 ترتیب به ماه ســـه و ماه یک هفته، یک از
 شهر تهران سطح در نفر 3010 روی بر( 1977) براهنی توس  آزمون این هنجاریابی در همچنین .(2014،

 می شود آزمودنی محاسبه صحیح پاس  های تعداد آزمون این در. است شده گزارش 95/0 تا 89/0 پایایی
شی بهره شده تراز نمره های پایه بر سپس و ست به هو  انحراف دو یا 70 پایین تر از نمره که می آید د

ــان دهنده میانگین از پایین تر معیار ــان دهنده 90-110 نمره ذهنی و عقب ماندگی نش ــی بهره نش  هوش
 .است آزمودنی باالی هوش نشان دهنده میانگین از باالتر معیار انحراف دو یا 130 از باالتر نمره و متوس 

                                                                                                                                         
1  Ravens Progressive Msatrice Test 
2 Raven 
3 Burke 
4 Stinson 
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ــتفاده شــد که  در این پژوهش جهت آموزش روش تریز در کودکان دوره پیش دبســتانی از بازی هایی اس
ــتخرج از کتاب تفکر برای کودکان ــل  1مس ــتانی تاتیانا 16بوده که حاص ــال آموزش کودکان پیش دبس س

سلله می  3سال پژوهش نیکالی خومنکو 24و همچنین  2سیدروچوک در زمینه آموزش تریز بر پایه حل م
رای معلمان مهدکودک و پیش دبســتان جهت نحوه برگزاری جلســات باشــد. این کتاب به عنوان راهنما ب

آموزشی مطابق با ویژگی های روانشناختی کودکان در سنین مختلف تهیه شده است . این روش آموزشی 
ــعه  3برای کودکان از  ــترش تخیل ، توس ــه نون  آموزش برای گس ــالگی قابل اجرا بوده و مبتنی بر س س

 ه تکلم می باشد. تفکرحل مسلله هدفمند و توسع
 . شر  جلسات1جدول 
ـــه  جلسات ـــام ـــرن ب

 آموزشی
ــد  ــن ــرای ف

 ذهنی
مه ریزی  هابازی زیر فرایند نا نایی بر توا

 شده
ـــه  جلس

 اول
معارفه و بیان 

 هدف
ـــر  تفکر ـــک ـــف ت

 سیستمی
مــعــرفــی تــاج 

 یادگیری
آشنایی دانش آموزان با 
اهمیت و ضرورت تفکر 
نایی حل  نایی و توا و دا

 مسلله
ـــه  جلس

 دوم،
، ســـوم
 چهارم،

جم،  ن پ
شـشـم، 
تم،  ف ه
 هشتم،

ــم،  ــه ن
 دهم

ــاز ــای یب ه
 حرکتی

 ارائه مسلله
 تمرین نقاشی

 یهاکیتکن تخیل
ــی ــول ــم ــع  م
 فـــانـــتـــزی

4(TTF) 

چوب  فی  عر م
جــادوی بــزرگ 

 زیاد کن، کن،
به  کند/آرام کن،
بر، ب ینــده  بــه  آ
 گذشته ببر،

ـــرک  ـــح ـــت م
بت کن، ثا  کن/
مه  کاره/ه تک 

تقســـیم  کــاره،
 کن/ترکیب کن

مقــدار  رتغیی قــابلیــت
و  مکان اجزاص، صــفات،
رویداد  یا شی هر زمان
 گرفتن نادیده طریق از

 اساسی طبیعت قوانین
 

ــارت یازدهم ــای ک ه
TRIZ 

چرخــه  تفکرسیستمی تفکر کر  ف ت
 زندگی

 

نایی تشـــخیص 1 . توا
سیر  شی و  عملکرد هر 
ـــی آن؛ ـــل ـــام ـــک  ت

                                                                                                                                         
1 Thoughtivity for kids 

2 Tatiana sidorchuk 

3 Nikolai khomenko 

4 Typical Techniques of  Fantasizing 
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. قابلیت شــناســایی 2
ــم با  رواب  بین هر جس

های دیگر در ســیســتم
طراف در طو   ا ســــ

سله مراتبی مختلف  سل
 وتوالی های زمانی

ـــه  جلس
 دوازدهم

ــارت ــای ک ه
TRIZ 

یی .1 هامقایسه  تکلم قراری توانــا  بر
ینــدهــای فرا تبــا    ار

 ذهنی؛
ل .2 ب قراری تیــقــا  بر

 خارجی با دنیای ارتبا 
ـــه  جلس
 سیزدهم

ــارت ــای ک ه
TRIZ 

یی .1 معماها  تکلم قراری توانــا  بر
ینــدهــای فرا تبــا    ار

 ذهنی؛
ب .2 قراری تیــلقــا  بر

 خارجی با دنیای ارتبا 

 تجزیه و تحلیل آماری روش

در دو بخش توصـــیفی و  هاداده spss-23 آماری نرم افزار از بهره گیری با ها،داده تحلیل و تجزیه جهت
ستنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. ستاندارد انحراف و میانگین بخش توصیفی در ا ـــرهای ا ـــورد متغیـ  مـ

سی  درپژوهش مطالعــــه ستنباطی جهت تحلیل و برر از  هادادهمورد تحلیل قرار گرفت و در بخش آمار ا
 .شـد تحلیل کوواریانس چند متغییره اسـتفاده آزمون

 مالک های ورود و خروج:
ستند ایساله 6 تا 5 کودکان سیت که ه شی لحاظ به و بوده دختر هاآن جن سبی) سطح در هو -111منا
 داشتند. قرار (100
شتند سکونت تهران شهر از طقهمن یک در ضور با طبیعی شرای  در خانوادگی لحاظ به و دا  مادر و پدر ح

 می کردند زندگی
جســمی)بینایی،  رشــد طبیعی و نرمال شــرای  در که آموزانی دانش ســالمت پرونده بررســی با همچنین .

  داشتند. قرار شنوایی و سالمت عمومی(
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 پژوهش هاییافته 

ــر استاندارد انحراف و میانگین شامل توصیفی هاییافته بخش این در  ــورد متغیـ ــه مـ  درپژوهش مطالعـ
  .است شده آورده 2جدول در نتای  و بررسی حاضر
ــتاندارد انحراف میانگین و. 2 جدول ــرکت خالقیت هاینمره اس  پیش در گواه و آزمایش گروه کنندگان ش
 آزمون پس و آزمون
 استاندارد افانحر میانگین متغیر هاگروه  مرحله

 78/4 40/12 اصالت کنترل پیش آزمون
 49/4 30/15 سیالی
 50/12 10/52 بس 

 27/3 50/12 انعطاف پذیری
 04/25 30/92 نمره کل خالقیت

 44/7 50/17 اصالت آزمایش
 77/3 60/15 سیالی
 52/22 40/43 بس 

 86/2 00/10 انعطاف پذیری
 59/36 50/86 نمره کل خالقیت

 92/3 50/13 اصالت کنترل پس آزمون
 54/4 30/15 سیالی
 25/12 90/52 بس 

 46/3 70/12 انعطاف پذیری
 17/24 40/94 نمره کل خالقیت

 52/7 00/35 اصالت آزمایش
 87/2 60/18 سیالی
 11/18 90/70 بس 

 97/2 20/16 انعطاف پذیری
 47/31 70/140 نمره کل خالقیت
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 مرحله در آزمایش گـروه( آن مؤلفـه چهار) خالقیت هاینمره میانگین که دهدمی نشان 2جدول هاییافته
ــزایش آزمون پیش مرحله به نسبت آزمون پس ــوجهی قابل افـ  کنترل گروه در که حالی در است یافته تـ
 آزمون از خیر یا است دار معنی تفاوت این ماریآ لحاظ از اینکه بررسی برای. است نداده رخ تغییری چنین
 .است شده استفاده متغیره چند کوواریانس تحلیل

اجرای  به منظور آزمون فرضــیات پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره اســتفاده شــد. به منظور
 اشاره می شود: هادادهآزمون مورد نظر ابتدا به بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع 

 دهد.یم: جدول زیر طبیعی بودن توزیع نمرات متغیرهای تحقیق را نشان هادادهنرمال بودن توزیع -1 
 نرمال بودن توزیع نمرات پس آزمون متغیر وابسته آزمون 3جدول 
 کشیدگی کجی متغیر 

یش  پ
 آزمون

 
 

 اصالت
 بس 
 سیالی

 انعطاف پذیری

740/0 
095/0 
283/0 
219/0 

009/0 
517/0- 
276/0- 
050/1- 
 

پــس 
 آزمون

 اصالت
 بس 
 سیالی

 انعطاف پذیری

373/0 
454/0- 
969/0- 
650/0- 

194/1- 
753/0- 
165/1 
035/0 
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شود مقدار کجی و کشیدگی تمام متغیرهای مورد بررسی در بازه یم. مالحظه 4-4همانطور که در جدول 
 ت.رمال برخوردار اسکشیدگی نکجی و از  هادهد توزیع متغیراین نشان می( قرار دارد. -2،2)
 .استفاده شد 1ها از آزمون باکسیانسوارهمسانی واریانس: به منظور بررسی همگونی  -2

 . همسانی واریانس متغیرهای وابسته تحقیق4جدول 

BOX’S͏M F سطح معناداری 
033/33 493/2 05/0p> 

سطح معنی داری بیش از یم. مالحظه 5-4همانطور که در جدول  ست  05/0شود  که حاکی از برقراری ا
 نس است.کوواریا-همگنی ماتریس واریانس

ــیون: یکی دیگر از پیش همگ-3 ــیب رگرس ــیب هافرضنی ش ــی همگنی ش ی تحلیل کوواریانس بررس
 رگرسیون است.

ــلت،ها )یآزمودن. نتای  اثرهای بین 5جدول  ــته: نمره پس آزمون اص ــ  متغیر وابس ــ ،بس  انعطاف یالی،س
 پذیری(

ــ منابع تغییر ــج ــون م م
 مجذورات

df  میــانگین
 مجذورات

f  ـــطح س
مــعــنــی 

 داری

مجذور 
 ایتا

تعامل گروه و نمره اصــالت پیش 
 آزمون

مل گروه و نمره بســـ  پیش  عا ت
 آزمون

تعامل گروه و نمره ســـیالی پیش 
 آزمون

تعامل گروه و نمره انعطاف پذیری 
 پیش آزمون

 

918/25 
879/607 
394/14 
224/17 
 

2 
2 
2 
2 
 

959/12 
940/304 
197/7 
612/8 
 

095/1 
506/2 
120/1 
377/1 
 

05/0p> 
05/0p> 
05/0p> 
05/0p> 

154/0 
295/0 
157/0 
187/0 
 

 اصالت خطا
 بس  
 سیالی 
 انعطاف پذیری 

977/141 
919/1459 
115/77 
062/75 

12 
12 
12 
12 

831/11 
660/121 
426/6 
255/6 

   

 اصالت کل
 بس  
 سیالی 

000/14721 
000/82558 
000/6061 

20 
20 
20 

    

                                                                                                                                         
1 BOX 
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 20 000/4425 انعطاف پذیری 
 

و  شــود احتمال پذیرش فرض صــفر برای مقایســه عملکرد گروهیم. مالحظه 6-4همانطور که در جدول 
ــیالی، انعطاف پذیری از آلفای هامؤلفه توان نتیجه یماســت. بنابراین  تربزرگ 05/0ی اصــالت، بســ ، س

ضیه همگنی گرفت که تعامل بین گروه و متغیرهای همپراش مع ست و فر سیون یبشنی دار نی های رگر
 شود.یمیید تأ
 

 وابسته متغیر کوواریانس تحلیل در متغیره چند آماری های. شاخص6جدول

 ســـطح       خطای df     فرضـــیه F           df        ارزش                            اثر               
 اتا مجذور   معناداری

             001/0               11              4        631/10        0/ 794                  پیالیی اثر    گروه
794/0 
              001/0              11              4         631/10         206/0             ویلکز المبدای          
794/0 
              001/0               11              4          631/10       866/3                هتلینگ اثر          
794/0 
ـــه ترینبزرگ                       001/0               11              4        631/10      866/3    روی ریش
794 /0 

 
 دار معنی و 206/0برابر ویلکز المبدای آزمون آماره قدارم که دهدمی نشان مانکووا چندمتغیره آزمون نتای 
ست شان (p631/10(=4،11)F<001/0)مقدار  و ا ضیه توانمی که دهدمی ن شابه فر  هایمیانگین بودن م
ـــاس بر جامعه  بین دیگر عبارت به. کرد رد را کنترل و آزمایش هایگروه برای وابســـته متغیرهای اس
 مجذور. دارد وجود داری معنی تفاوت آزمون پیش متغیرهای اثر کنترل از پس کنترل و آزمایش هایگروه
 قابل آزمایش گروه براســاس وابســته متغیرهای متغیره چند تغییرات  از درصــد79/0که دهدمی نشــان اتا

 .است تبیین
 

 متغیرها بررسی برای چندمتغیره کوواریانس تحلیل نتای  7جدول

 معنی سطح          F       مربعات میانگین     df     مجذورات مجمون     وابسته متغیر       منبع    
 اتا مجذور         داری

           363/45             019/544           1              019/544                  اصالت          گروه   
001/0                      764/0 
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            106/7                607/1050          1              607/1050                   بس                     

018/0                    337/0 
            917/10              359/71            1              359/71                   سیالی                    

005/0                     438/0 
            855/11              146/78           1              146/78       پذیری  انعطاف                  

004/0                      459/0 

             993/11           14                895/167                 اصالت         خطا  
            843/147         14              798/2069                    بس                  
         536/6          14                  509/91                   سیالی                 
       592/6          14                 286/92  پذیری      انعطاف                

 

 20               000/14721              اصالتکل               
 20             000/82558                بس                     

 20               000/6061                 سیالی                   
 20              000/4425   پذیری  انعطاف                   

 
 یهاکنترل نمره از پس اصـــالت یهامؤلفه آزمون پس نمره ینکه ب دهدیم نشـــانمانکووا  یلتحل ی نتا
فه آزمون یشپ طه مؤل فاوت مربو  ینب ینهمچن. (p 363/45(=14،1)F<001/0)دارد وجود یدار یمعن ت

 یدار یمعن تفاوت مربوطه مؤلفه آزمون یشپ یهاکنترل نمره از پس بســـ  یهامؤلفه آزمون پس نمره
کنترل  از پس ســـیالی مؤلفه آزمون پس نمره ینب ینا بر (. عالوهp 106/7(=14،1)F<018/0دارد) وجود
(. p 917/10(=14،1)F<005/0دارد) وجود یدار یمعن تفــاوت مربوطــه مؤلفــه آزمون یشپ یهــانمره
فه آزمون پس نمره ینب ینهمچن طاف یهامؤل فه زمونآ یشپ یهاکنترل نمره از پس پذیری انع  مؤل
 آموزش دهدیم نشان نتای  ( بنابراینp 855/11(=14،1)F<005/0دارد ) وجود یدار یمعن تفاوت مربوطه
 .است بوده اثربخش

 
 انعطاف و ،سیالی بس  ، اصالت هایمؤلفه در کنترل و آزمایش گروه هایمیانگین مقایسه .8جدول

      اســـتاندارد انحراف خطای   (I,J) میانگین تفاوت      (J)  گروه      (I) گروه        آزمون پس نمره
 داری معنی سطح

                           409/2                      228/16     *            کنترل        آزمایش                    اصالت
000/0                           
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                           460/8                     551/22     *            کنترل        آزمایش                      بس 
018/0 

                           779/1                      877/5*  کنترل                       آزمایش                    سیالی
005/0                             

                           786/1                        150/6   *             کنترل         آزمایش      پذیری  انعطاف
004/0 

 
سه برای بونفرونی آزمون نتای   سیم طریق از اول نون خطای کنترل با هامیانگین دو به دو مقای  سطح تق

سه برتعداد آلفا شان هامقای صالت، درمؤلفه کنترل و آزمایش هایگروه نگینمیا بین که دهدمی ن س ، ا  ب
سه. دارد وجود معناداری تفاوت پذیری انعطاف و سیالی شان هامیانگین تفاوت مقای  مؤلفه در دهدکه می ن
 در و 87/5 سیالی درمؤلفه و 55/22 بس  مؤلفه در ،22/16 برابر کنترل و آزمایش گروه بین تفاوت اصالت
 . باشدمی15/6 پذیری انعطاف مؤلفه
 گیری نتیجه و بحث

 نتای . بود آموزان پیش دبســتانی دانش خالقیت میزان بر تریز آموزش تأثیر بررســی پژوهش این هدف از
شان شکل معنی داری بر آموزش که داد ن ستانی دانش آموزان خالقیت افزایش تریز به   اثربخش پیش دب

ــت و ــالت، هایمؤلفه در مثبتی تغییر اس ــ ، اص ــیا بس  این نمرات و آورده وجود به پذیری انعطاف و لیس
شده و  انجام کشور از خارج در که بسیاری هاینتای  بدست آمده با پژوهش .دارد افزایشی سیری هامؤلفه

شده،پژوهش شور انجام  سو های محدودی که در داخل ک صریح می و بودند هم جهت و هم  با که کندت
 زیادی میزان به را آنها خالقیت میزان توانبزرگســاالن( می و ودکانک) ســنی هر در افراد به تریز آموزش
باعث  ،تریز زشموآنشان داد که  همسو با این پژوهش (2007مزیکا )و  راکبا  داد. نتای  پژوهش افزایش

شمگیر شیآز وهگر زانموآ نشدا قخال تفکر بهبود چ سبت مای ست. نتای  پژوهش ا شده اهگو وهگر به ن
 نیز همســـو و هم جهت با این پژوهش تریز زشآمودوره  ییرا(در رابطه با کا2000) لســـوکو و خومنکو
ــان داد. نتای  نموآزخالقانه  حلدر  زانموآ  نشدا دعملکر و شنگردر  قابل توجهی دبهبو پژوهش  را نش

ــان2012هرناندز و همکاران )  و تنون افزایش باعث آموزش تریز داد که ( نیز هم جهت با این پژوهش نش
نیز  (2013( و لسیگ )2011( و بلسکی )2012می شود. نتای  پژوهش باراک) شده تولید های ایده اصالت

شان ضر ن سو با پژوهش حا سلله ابداعی در پس آزمون بطور  شرکت که داد هم کنندگان در دوره حل م
در  نیاوافر وتفادادند و ت ارائه مشکالت برای مفید و اصیل های حل راه از توجهی قابل تعداد معنی داری

سلله حل هشیو  افزایش باعث همچنین دوره . ایناندکرده ارشگز دخو خالقیتو  تفکر سطح یعتالو ا م
ــد حوزه خالقیت در آموزان دانش نفس به اعتماد ــینی و همکاران  .ش ــتا نتای  پژوهش کاس در همین راس

ر پیشرفت شاخص های را د OTSM-TRIZ ( نیز هماهنگ با پژوهش حاضر اثربخشی بازی های2015)
 های شرکت که توانایی داد همچنین نشان (2017های پژوهش باراک و آلبرت ) خالقیت نشان داد. یافته

سایی زمینه در توجهی قابل طور به کنندگان شکالت شنا ستم یک در م شخص سی شنهاد و م  حل راه پی
ـــت بهبود ابداعانه های بر روی دانش آموزان پایه دوم ( 2014نتای  پژوهش جهان و همکاران ) .یافته اس
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دارد  دجوو دارمعنا وتتفا صالتو ا بس  یهادر مؤلفه لکنترو  مایشآز وهگر نمیا کهداد  ننشا دبیرستان
شاهدی دیاز وتتفا یپذیر فنعطاو ا سیالی یهادر مؤلفه ماا شد که نتای  در رابطه با دو مولفه اخیر  هم ن

حاضر آموزش تریز بر تمام مولفه های خالقیت اثربخش بوده ناهمسو با پژوهش حاضر بوده و در پژوهش 
شده در پژوهش  ضر باالتر از نتای  اندازه اثر گزارش  صل از پژوهش حا ست. همچنین نتای  اندازه اثر حا ا

( بر روی نمونه دانشــگاهی اســت. در تفســیر این مطلب، با توجه به نمونه 2015ســاکن اذری و همکاران)
انی پژوهش حاضـــر می توان گفت بنا به نتای  پژوهش فراتحلیل روهی زان و دانش آموزان پیش دبســـت

شت.  2014همکاران) شتری خواهد دا شی بی شود اثربخ سن پایین تری آغاز  ( آموزش خالقیت هر چه در 
، قخال تفکر یشافزاباعث  تریز زشموداد آ ن( همچنین نشا2015نتای  پژوهش ساکن اذری و همکاران )

( نیز در پژوهش خود 2015گردد. یعقوبی و جهان )یم ننشـــجویادا یمدرآکادخوو  لمیع تفکر انتقادی،
 . اندکردهاثربخشی آموزش تریز را بیشتر از روش بارش مغزی گزارش 

شد. اما ناخته میشفنی مهندسی  مسائل حل برای قدرتمندی ابزارهای سلسله در آغاز تنها به عنوان تریز 
 خالقیت در افزایش تواند باعثبرای رشــد مهارت تفکر منطقی اســت که می در حقیقت تریز ابزار جدیدی

باعث بهبود  وگســـترش زمینه برای تفکر واگرا فکری ســـکون خالقیت و موانع شـــود. تریز با رفع افراد
حدود  تا ایمسلله هر حل تناقضات در تریز در چهل گانه اصول با وجود .گرددیمی آن هامؤلفهخالقیت و 
ستیم زیادی ما ست ممکن نکاتی که تمام که مطملن ه سائل حل در خالقیت ایجاد باعث ا مورد  وند،ش م
سی ستفاده از گیرند ومی قرار برر صول در عین حال ا ساختارمن تریز ا شکل   روند آن در نظام یافته و دبه 
 تازگی و صالتا از که شودمی ایدهای ارائه باعث این خود شده؛ تکرار از جلوگیری سبب تازه اختران یک

شد برخوردار زیادی شنایی همچنین. با ضات ماتریس با آ سائل، ههمواج در تا شودمی سبب تناق  ابتدا با م
سلله سائل حل برای ماتریس این که بدیعی هایو راه حل م سی کرده ومی او اختیار در م  این گذارد را برر
شنهادهای مات از گرفتن الهام با که کند را پیدا توانایی ضات، ریسپی سل تناقض تناق  هایایده با را خود لهم
سیع شی ترو سترده و دامنه پژوه س  در نهایت و نماید حل تریگ شتری فکری ب سلله حل در بی  خود از م

تر ذهنشان ورزیده د،کنن تمرین بیشتر زمینه این در افراد چه نشان دهد. بر اساس نظریه ماهیچه ذهنی، هر
ای از انسان از مجموعه ذهن .کنندمسأله می حل ترسریع و ترراحت بعدی ئلمسا و در مواجهه با شوندمی
 بینی،ل، قدرت پیشو اســتعدادهای نســبتاً مســتقل از یکدیگر مثل قدرت اســتنبا ، قدرت تحلی هاییتوانا

سلله، ست. فعلیت بخشیدن به این قوا و قدرت حل م شده ا شکیل  ستعدادها، قدرت حفظ کردن و غیره ت  ا
سائل بدیع و بیتوان ب سب را با م ناپذیر برای یک فرد سابقه که در طول زندگی به طور اجتنابرخورد منا

س در روش .کندآید به او اعطا میپیش می ستاندارد         من راهبرد مسلله از تفادهتریز به دلیل ا مشکل ا
خطا در حل مسائل  روند کوشش وراهبرد من، از پراکنده کاری و        راهبرد استاندارد مشابه   مشابه  

 و لذت بخش دیرون با را جلوگیری کرده و به آن نظمی منطقی بخشیده و فرایند حل مسلله و تفکرخالق
ـــان هاکند. پژوهشهدایت می ســـرگرم کننده قرار  تریز تحت آموزش که اند که دانش آموزانیداده نش

 ترند.موفق شده ارائه ئلبرای مسا جدید و اصیل هایراه حل یافتن در اندگرفته
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برای کودکان  "تکلم"و  "تفکر"، "تخیل"در سه بخش  OTSM-TRIZی هایبازاز آنجایی که سیستم 
ی مناسب هامهارتدر تخیل و تفکر، و توسعه  هاآنی ذهنی هاییتوانابه نوبه خود، بر بهبود  شودیمارائه 

ــته و هر بخش  ــتم هاییناتوابر مهارت و  عمدتاًگفتار اثر گذاش ــیس ی هایبازی ذهنی ویژه تمرکز دارد. س
OTSM-TRIZ های خالق های کودکان در کار با فعالیتبه دلیل مســـلله محور بودن به ارتقاص توانایی
 تا دهند قرار واقعی مســـائل معرض در را خود تا کندیم جذب را کودکان مســـتقیم طور کمک کرده و به

ند ی هاحسبه دلیل درگیر کردن  هایبازاین  .دهند افزایش مســـلله حل به را خود ذهنی رویکرد بتوان
 ریتأثبس   مؤلفهبر  تواندیممختلف باعث بهبود یادگیری و توسعه تفکر و توجه بیشتر به جزئیات گشته و 

ستم  سی شد.  شته با ستکاری  OTSM-TRIZی هایبازمثبت دا سب جهت د ضای منا با فراهم کردن ف
توسعه تخیل خالقانه و انعطاف پذیری گشته و با ایجاد زمینه کسب دانش ذهنی خواص یک عنصر باعث 

باعث پویایی بیشتر ذهن و گسترش  تواندیماز طریق شناسایی ارتبا  بین خواص گوناگون اشیاص مختلف 
سعه  هایبازسیالی گردد.این  مؤلفهدامنه تفکر و بهبود  ی تحلیلی و ترکیبی باعث هامهارتهمچنین با تو

 اصالت و ابتکار در ایده ها می گردد. بهبود
ستفاده و  ست. لذا ا نظر به اینکه نحوه آموزش و برخورد با دنیای پر چالش امروز نیازمند تغییر و همگامی ا

ــت روش ــی جدید همچون روش تریز میکاربس ــترش زمینه پرورش های آموزش تواند باعث بهبود و گس
 د آمادگی برای آینده پیش روی آنان گردد.خالقیت دانش آموزان در نظام آموزشی و ایجا

 محدودیت ها و پیشنهادات:

 ی متعدد تریز وهایبازاز بین  هایبازانتخاب تعداد محدودی از  توانیم پژوهش این یهاتیمحدود از
ی هایبازآتی از  یهاپژوهش در شودیم پیشنهاد. کرد آموزشی اشاره جلسات تعداد افزایش در امکان نبود
شود وهاحلقهنه، -ی بلههایبازهمچون انوان دیگر  ستفاده  سه تعداد ی لولیو و معماها ا شی یهاجل  آموز
 ی سنی دیگر بررسی گردد.هاگروهیابد و همچنین اثر این بازی بر روی کودکان  افزایش

 :اخالقی مالحظات

شده  کسب والدین انهآگاه رضایت اخالقی نکات رعایت جهت است نامه پایان ازپژوهش برگرفته مقاله این
 رعایت یرای همچنین است 

صول اخالقی، سیت بوده صورت محرمانه به پژوهش این در کننده شرکت اطالعات ا صیل رازداری و ا  ا

 .است شده رعایت

 .است وجود نداشته منافع تضاد پژوهش، نتای  ارائه در :منافع تضاد

 . است شده انجام سازمانی و مؤسسه هیچ مالی حمایت بدون مطالعه این :مالی حمایت
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