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 چکیده

روش ابتدایی انجام شد. بر عزت نفس دانش آموزان  یبارش مغز سیروش تدر ریتاث یبررسپژوهش حاضر با هدف 

 دختر آموز دانش 524 شامل آماری بود. جامعهپس آزمون با گروه کنترل  -آزمایشی با طرح پیش آزمون مهیپژوهش، ن

دارس ابتدایی سطح شهر، یک مدرسه به روش از میان مبود.  1395–96 یلیبهشهر در سال تحص ییششم ابتدا هپای

 20کالس  و شیآزما نفره بعنوان گروه20 تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین دو کالس پایه ششم، یک کالس

 تدریس بارش مغزیبا روش آموزش جلسه تحت  6به مدت  شیکنترل انتخاب شدند. گروه آزمانفره دیگر بعنوان 

 مورد تأیید متخصصان نآ صوری و محتوایی روایی کهبوده  تیاسم کوپر پرسشنامه ابزار سنجش عزت نفس،. قرارگرفتند

آمار  روش دو بهها  داده تحلیل و تجزیه. گردید محاسبه 85/0 کرونباخ آلفای از استفاده با پایایی. گرفت قرار

نتایج نشان داد  .شد انجام SPSS 18 افزار نرم طریق از کوواریانس تحلیل و آزمون توصیفی)میانگین وانحراف معیار(

 روش بارش مغزی در عزت نفس عمومی،تاثیر دارد.  عزت نفس دانش آموزان  افزایش بر یبارش مغز سیروش تدر

 خانوادگی و اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان نیز تاثیر داشت.

 

 ، دانش آموزان.روش تدریس، بارش مغزی، عزت نفس کلیدواژه:

 

 

                                                           
 . مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی  1
 واحدنکا، دانشگاه آزاد اسالمی، نکا، ایران. دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی،  2
 ( smaeeli@yahoo.combehrang_e. گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایران )نویسنده مسئول 3
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 مقدمه

سان یها هیسرما نیدانش آموزان بزرگتر ساب م یان ساس ندیآ یهر جامعه به ح سال و بر این ا شورها   سهم انهیک

وبرنامه  ض  رورت تحول درآموزش و پرورش . این امر دمی کننرف آموزش و پرورش ص   ی خود رااز درآمد مل یادیز

سازد رندگانیگ ادی یلیتح شرفتیپریزی  در جهت  ضروری می  ضانپور را  لی که می م(. از جمله عوا12، 1394،)رم

صیل  شرفت دانش آموزان در تح ست،تواند در پی شد عزت نفس ا شته با لزومات عزت نفس یکی از مچرا که  نقش دا

 عزت (. 469: 2004)گرین و همکاران، عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شوند

 اگر. کنیم می ارزشیابی را خود چگونه داردکه این به اشاره و است خود از فرد توصیف پنداره، خود ارزیابانه بعد نفس

ست که آنچه یعنی واقعی خود فرد ست را ه شته دو شد، ندا سیب شدت به او روانی ساختار با  شاهواری) بیند می آ

صمیم قدرت(. 10  ،1390، شت و فکر سالمت خالقیت، ابتکار، و گیری ت ستقیمی ارتباط روانی بهدا  عزت میزان با م

ساس و نفس شمندی خود اح ساس نفس، عزت کلی بطور. دارد ارز شمندی پذیرش ارزش، اح ست وارز  شخص که ا

 کارها دادن انجام و موفقیت برای کمتر کنند می لیاقتی بی احساس که کودکانی.کند می احساس خویشتن به نسبت

 بلکه خود، شناخت برای فقط نه شخص که کند می ایجاب شخصیت سالم رشد. زنند می دست کوشش و تالش به

  (.18  ،1394 وهمکاران، مغانلو اوجی) کند فعالیت خود پذیرش برای بیشتر

در آن  ننوسا یا ىپذیر تغییر هرگونه که ستا ظریفو هشکنند نشناختىروا حالت یکعزت نفس  نکهیتوجه به ابا 

با تحوالت شگفت  ییارویکه دانش آموزان عصر حاضر، جهت رو ییواز آنجا دشو منجر دعملکردر  ننوسا به نداتو مى

سوم میالدی ن شوند و چون بخش عمده ا یاز نظر روان  یادیز یدارند که از توانمند ازیانگیز هزاره ی  از  یبرخوردار 

ص یزندگ سه ودرحال تح ست که مح یم  یریادگیو لیکودکان ونوجوانان در مدر ضح ا ش طیگذرد  پر وا در  یآموز

کاران،  زانیکاهش م ای شیافزا غانلووهم ند )م هت افزا23: 1394عزت نفس نقش دار عزت نفس  زانیم شی(. درج

است که چه باید کرد تا آموزش و پرورش  نی. سوال اداردنقش  زیدانش اموزان نه تنها خانواده بلکه اموزش وپرورش ن

شد ون دیدانش آموزان  لذت بخش ومف ینه تنها برا سخ به ا زانیم شیدر افزا زیبا شد؟ پا شان موثر با  نیعزت نفس 

 انیجای روش س  نتی س  خن رانی، راه های دیگری را بیازمایند.  درمتواند باش  د که معلمان باید به  یم نیس  وال ا

س یمتعدد یالگوها وروش ها از   یشده روش بارش مغز انیعزت نفس ب زانیم شیمحققان درجهت افزا لهیکه به و

ست که در زمان کوتاه م ییجمله روش ها س جهیتوان به نت یا  کیحمله به  یبه معنا ی. روش بارش مغزدیمطلوب ر

حل آن مس  اله. نقطه  یمناس  ب وخالب برا یها دهیا افتنی یمس  اله از جهات مختلف به ص  ورت همزمان وتالش برا

ن مساله آدانش اموزان با  شتریکردن ب ریدرگ ،حل مساله یمناسب وخالب برا یها دهیقابل توجه گسترش ا مثبت و



 دو فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش

باش   د  یموزان مآعزت نفس در دانش  زانیم شیافزا تیدرنها و تیو ابتکار، خالق یریگ میقدرت تص   م تیتقو و

  (.6:1392، )رضازاده و همکاران 

سوی هم مغزی بارش روش صان از ص صان سوی از وهم پرورش و آموزش متخ ص  عنوان به خالقیت آموزش متخ

سائل خالب حل تدریس روش ست شده معرفی م ست مفید یادگیری و تدریس در مغزی بارش. ا سهیل به و  ا  در ت

 و انتقاد یابد، می اعتال مش   ارکت مغزی، بارش گروههای در. انجامد می ها ایده و ها حل راه بین ارتباط برقراری

 مساله حل برای اطالعات”  انتقال”  برای افراد توانایی و شود می افزوده اجتماعی حمایت یابد، می کاهش ایرادگیری

 ، وایرادگیری انتقاد میزان از ش  دن وکاس  ته  مس  اله حل برای مفاهیم ارایه با. یابد می بهبود و افزایش ش  ده، تعیین

سخگویی بخاطر دبیران توجه اثر در نفس عزت آن متعاقب شتر پا شتر سواالت به آموزان دانش بی  این. شود می بی

 (. 12  ،1391 نوروزی، و امیری)شوند نایل مثبتی خودباوری یک به فراگیران شودتا می باعث روش

ی م جادیرا ا یآور مالل یآموزش   طیمح ز،یبرانگ دلیل عدم طرح موض  وعات بحث به های آموزش س  نتی ش  یوه

سنت. کنند شخ قیعمی ریادگیبه  یدر آموزش  شد  شود و او را در حل  دانش تیو معنادار که بتواند منجر به ر آموز 

 یریادگیآموزش و پرورش که همان  یالع یها هدف یو با آموزش س  طح ش  دی کمتر توجه م دهد یاریمش  کل 

وجود دارد که در  یگرید یها روش ،یس  نت سیتدر یها در مقابل روش. افتی یو اثربخش اس  ت تحقق نم  قیعم

را  سیتدر و  دارند و قس  مت اعظم کار آموزش  تیفعال ش  تریآموزان ب دانش رفعال،یغ سیتدر یبرخالف روش  ها آنها

 مهم اس  ت اریاز مس  ائل بس   سیو فعال تدر نینو یها از روش یریگ ش  ناخت و بهرهلذا  .رندیگی خود بر عهده م

 (. 1394 ،)عزیزی وهمکاران پرداخته شود

شان داد1394) معماری وهمکاران پژوهش شتاری یادگیرندگان درونگرا وبرنگرا تاثیر  ( ن بارش مغزی برمحتوای نو

 شیدر افزا یبارش مغز سید که روش تدرنده ینش   ان م ی( درپژوهش   1393) یاردکان یو پاش   اه یبهجتدارد. 

 مؤثر بوده است.  یلیتحص شرفتیو پ تیخالق

 یاثربخش یبا روش بارش مغز سهیدر مقا یمشارکت سینشان داد روش تدر (1393وهمکاران) یکرمنتایج پژوهش 

موثر  تیخالق شیدرافزا یروش بارش مغز ند( نش  ان داد1393) گنجی وهمکاران دارد. یاجتماع تیبر کفا یش  تریب

ال بودن وانعطاف یابتکار، س    یمولفه ها شیدرافزا یاثربارش مغز ت،یچهارگانه خالق یبود. درخص   وو مولفه ها

سران ومولفه ها یریپذ سط دختران معن الیس یپ ست.  یبودن وب شان دادند1392وهمکاران) کوشکیدار ا بارش  ( ن

 .دارد ریتاثپیشرفت تحیلی بر یمغز
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تا حدود  شیگروه آزما یروش بارش مغز یجلس   ه ا 8( نش   ان داد که بعد ازکاربرد 2015) ندایبلنتایج پژوهش 

 نوشتن داشتند.  نهیدر زم شرفتیپ یادیز

 روش شناسی

 1395 –96 تحصیلی سال درآموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر بهشهر جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش

 یک ،بهشهر شهر ابتدایی ی دخترانه ی مدرسه 15 میان از است. شده گزارش نفر 524برابر هاآن تعداد کهاست 

 در  آموز دانش 50 جمعا کالس پایه ششم بوده که 2این مدرسه دارای .  شد انتخاب ساده تصادفی روش مدرسه به

 آموزدختر دانش نفر 40 بین از پژوهش این ند. دربود تحصیل به مشغول 1395-96 تحصیلی سال در کالس دو این

 گروه عنوان به کالس اولین از گروه یک که گردیدند انتخاب آموز دانش نفر 20 کالس هر از، ابتدایی ششم ی پایه در

 .شد انتخاب کنترل گروه عنوان به کالس دومین  دیگراز گروه و آزمایش

ماده است که نمرات زیر  58شامل  (SEI) پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتعبارت بود از  ها داده ابزارگردآوری

ویر مثبتی از خود هستند، صافراد واجد تمقیاس ها و هم چنین نمره ی کلی، امکان مشخ کردن زمینه ای را که در آن 

 در آن مجدد کاربست جهت، پژوهش این در استفاده مورد پرسشنامه بودن استاندارد به توجه با  .فراهم می سازد

 گرفت قرار چند تن از اساتید اختیار در پرسشنامه، محتوایی و صوری روایی تعیین جهت، بررسی مورد آماری جامعه

 دانش از جمعی اختیار در پرسشنامه 30 تعداد، ها پرسشنامه پایایی تعیین جهت.شد تایید روایی، ایشان نظر با که

 استفاده با و درونی همسانی روش به، ها پرسشنامه تکمیل از پس. گرفت قرار، بهشهر شهر مدارس ششم پایه آموزان

  . شد محاسبه 85/0 برابر پایایی مقدار کرونباخ آلفای ضریب از
 نوع ،نظیر جنسیت، آماری کنترل های مفروضه رعایت با کنترل و آزمایش کالس دو  آموزان دانش از تقسیم پس 

تدریس  روش آموزش به اقدام وابسته متغیرهای بر یژوهش مستقل متغیر تاثیر جهت محقق ،تحصیلی ی پایهو  مدرسه

 ششم پایه دو کالس  از بنابراین، شدند تقسیم کنترل و آزمایش گروههای به تصادفی بصورت کالسهابارش مغزی کرد. 

 گروه بعنوان را دیگر کالس و آزمایش  گروه را کالس یک تصادفی طور به بودند آموز دانش 20  یک هر که ابتدایی

مراحل شش  از آزمایشی گروه در ای دقیقه 45 جلسه 6  مدت به  ازمون پیش اجرای از وبعد نمودیم انتخاب کنترل

 و گفت و مسأله نبیاشامل ( 1991لفرانکویس ) یبارش مغز سیتکل تدروبراساس پرتدریس بارش مغزی  گانه روش

 یدها ترین توفانیی و مغز رشبا، گرمی ستن، دآ نتنوش و صلیا رتعبا بنتخا، امسأله ددجم نبیان، آ ی هربادر گو

 گروه دو هر از آموزشی برنامه با مواجهه از قبل .شد استفادهتدریس  سنتی روش از کنترل گروه در و استفاده شد



 دو فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش

 آمد عمل به آزمون پس گروه دو هر از نیز آموزشی اجرای برنامه از بعد و آمد عمل به آزمون پیش، کنترل و آزمایش

 .گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد آمده دست به های داده و

شدند وپیش آزمون  اعضا به یکدیگر معرفیجلسه اول:  :عبارت است از شرح جلسات روش تدریس بارش مغزی

جلسه  مسئول جلسه شروع شد. یمقدمات یبا هدایت و راهنمای ،یافراد گروه در جلسه بارش فکرفعالیت برگزارشد. 

مرور جلسه قبل. از اعضا خواسته شد اندیشه ها وتفکرات خود را بصورت دقیق وخالقانه بیان کنند. بدین ترتیب دوم: 

بیان   مرور جلسه قبل.جلسه سوم:  .ردکتمام آنها را ثبت  یو منش شتهافراد اندیشه ها و نظریات خود را بیان دا

 شهیاندوبیان  .یو نوبت یو ارائه نظرات به صورت چرخش یشروع جلسه بارش مغز قوانین جلسه به وسیله رئیس جلسه .

بیان دیدگاه اعضا درمورد   مرور جلسه قبل.جلسه چهارم:  بصورت خالقانه وثبت نظرات توسط منشی. ها وتفکرات

جلسه  .ها وتفکرات و حذف نظریات مشابه و نامناسب  شهیپاالیش اند رئیس جلسه . سواالت توسطجلسات  وتوجیح 

ات. ادامه جلسکل مرور جلسه ششم:  شده. پاالیش ها وتفکرات شهیاندی و ارزشیاب یمرور جلسه قبل.  بررسپنجم: 

 یجلسه اعالم م ینظریه یا طرح بصورت پیشنهاد و دست آورد اصل یتعدادو ها وتفکرات پاالیش شده شهیاند ارزیابی

  .اجرای پس آزمون شود،

 یافته ها
 به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل عزت نفس آزمون پس و آزمون پیش هاینمره استاندارد انحراف و میانگین -1جدول 

 آزمون گروه 

 شاخص

عزت 

نفس 

 یعموم

عزت 

نفس 

 یخانوادگ

عزت 

نفس 

 یاجتماع

عزت 

نفس 

 یلصیتح

عزت 

 نفس

 آزمایش

پیش 

 آزمون

 40/30 60/3 90/4 95/3 95/17 میانگین

 15/3 88/0 12/1 826/0 18/3 انحراف معیار

پس 

 آزمون

 41 20/6 30/6 85/5 65/22 میانگین

 90/2 06/1 13/1 42/1 63/1 انحراف معیار

 کنترل

پیش 

 آزمون

 40/30 75/3 65/4 4 18 میانگین

 76/3 02/1 27/1 92/0 04/3 انحراف معیار

پس 

 آزمون

 95/30 80/3 70/4 25/4 20/18 میانگین

 58/3 77/0 98/0 91/0 48/2 معیارانحراف 
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( و مولفه 40/30)عزت نفسهمانگونه که مالحظه می شود در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون، میانیگن نمرات 

نفس عزت( و 90/4)یاجتماع عزت نفس(، 95/3)یعزت نفس خانوادگ(، 95/17های آن عزت نفس عمومی)

( و مولفه های آن عزت نفس 00/41)عزت نفس( و در مرحله پس آزمون میانیگن نمرات 60/3)یلصیتح

باشد و ( می20/6)یلصیعزت نفس تح( و 30/6)یعزت نفس اجتماع(، 85/5)یعزت نفس خانوادگ(، 65/22عمومی)

های آن و مولفه( 40/30)عزت نفسهمچنین میانگین نمرات در گروه کنترل در مرحله پیش آزمون، میانیگن نمرات 

(  ودر مرحله 75/3)یلصیعزت نفس تح( و 65/4)یعزت نفس اجتماع(، 4)یخانوادگعزت نفس(، 18عزت نفس عمومی)

عزت نفس (، 20/18( و مولفه های آن عزت نفس عمومی)95/30) عزت نفسپس آزمون میانیگن نمرات 

 باشد.می( 80/3)یلصیعزت نفس تح( و 70/4)یعزت نفس اجتماع(، 25/4)یخانوادگ

وهشگر اجازه ژبه پ تحلیل کواریانس آزموناستفاده شد.  تحلیل کواریانس آزمون ازپژوهش  فرضیه های بررسیرای ب

برد. قبل از دهد تا اثر یک متغیر مستقل را بر متغیرهای وابسته بررسی نماید واثر متغیرهای دیگر را از بین میمی

های الزم پیش فرض مورد بررسی و تایید قرار گرفت.برای فرضیه ها های آن انجام تحلیل کواریانس، ابتدا پیش فرض

 .می باشدنمونه گیری تصادفی  و همگنی واریانس ها، نرمال بودننظیر برای اجرای آزمون تحلیل کواواریانس 

 (k-s)اسمیرنوف کلموگروف آزمون از استفاده با پژوهش متغیرهای نرمالیته بررسی :2جدول

 نتیجه نرمال بودن سطح معناداری z متغیرها

 پیش آزمون

 نرمال است 512/0 82/0 یعزت نفس عموم

 نرمال است 069/0 29/1 یعزت نفس خانوادگ

 نرمال است 082/0 26/1 یعزت نفس اجتماع

 نرمال است 059/0 33/1 یلصیعزت نفس تح

 نرمال است 733/0 68/1 عزت نفس

 پس آزمون

 نرمال است 357/0 93/0 یعزت نفس عموم

 نرمال است 074/0 28/1 یعزت نفس خانوادگ

 نرمال است 088/0 25/1 یعزت نفس اجتماع

 نرمال است 096/0 23/1 یلصیعزت نفس تح

 نرمال است 802/0 64/0 عزت نفس

 



 دو فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش

 توزیع اینکه به توجه با .باشد می پژوهش نرمال متغیرهای توزیع که دهند می نشان  2 جدول در مندرج نمرات

 از است، بوده ای فاصله متغیرها گیری مقیاس اندازه و بوده نرمال آزمون پس و آزمون پیش در پژوهش متغیرهای
 .شد ها استفاده داده تحلیل جهت کوواریانس تحلیل پارامتریک آزمون

 نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس ها-3جدول

 آزمون لون

 متغیر
 سطح معنی داری F 1df 2df مقدار

 060/0 38 1 754/3 یعزت نفس عموم

 089/0 38 1 209/1 یعزت نفس خانوادگ

 086/0 38 1 309/1 یعزت نفس اجتماع

 065/0 38 1 278/1 یلصیعزت نفس تح

 438/0 38 1 613/0 عزت نفس

 گروه آزمایش در آزمون پس در پژوهش متغیرهای های واریانس برابری برای لوین F - میزان 3 جدول به توجه با
 آزمون پس پژوهش در های گروه نمرات یعنی .نیست معنادار ها گروه بین در مقدار این که دهدمی نشان کنترل و

 .هستند برابری واریانس و مولفه های آن)عزت نفس عمومی، خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی( دارای عزت نفسنمرات 

 .باشد می برقرار کواریانس آزمون اجرای دیگر ترتیب شرط این به
 (ANCOVA)نتایج تحلیل کواریانس  -4جدول

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری
 ضریب اتا

 588/0 000/0 904/52 116/237 1 116/237 پیش آزمون 

 859/0 000/0 352/225 025/1010 1 025/1010 اثر گروه 

    482/4 37 834/165 میزان خطا

     40 00/53181 جمع کل تصحیح شده
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( در سطح 37و  1با درجات آزادی ) (F= 352/225شود مقدار )می مشاهده  4جدول همانگونه که از یافته های

 از . خطا مشاهده شد 05/0( کوچکتر از sig= 000/0باشد. چرا که سطح معناداری )معنادارمی  آماری لحاظ از 05/0

. تاثیر دارد ششم شهر بهشهر هیبر عزت نفس دانش آموزان پا یبارش مغز سیروش تدر گرفت نتیجه توان رو می این

 در آزمایش گروه های آزمودنیدانش آموزان عزت نفس های نمره دهد کهمی نشان گروه دو های میانگین مالحظه
 باعث یبارش مغز سیروش تدر گرفت نتیجه توان رو می این است. از یافته افزایش کنترل گروه به نسبت آزمون پس

از تغییرات نمرات  %86بدین معنا که  می باشد 86/0ار مجذور اتا برابر مقد .است شدهعزت نفس دانش آموزان  افزایش

 86باعث  یبارش مغز سیروش تدرباشد به بیان دیگر می یبارش مغز سیروش تدرناشی از عزت نفس دانش آموزان 

 اطمینان تایید می گردد. %95بنابراین فرضیه تحقیق با  . گردیده استعزت نفس دانش آموزان  درصد تغییر نمره های
 نتایج تحلیل کواریانس  -5جدول

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری
 ضریب اتا

 499/0 000/0 779/36 624/83 1 624/83 پیش آزمون 

 704/0 000/0 023/88 136/200 1 136/200 اثر گروه 

    274/2 37 126/84 میزان خطا

     40 000/17053 جمع کل تصحیح شده

 05/0( در سطح 37و  1با درجات آزادی) (F= 023/88شود مقدار)می مشاهده 5جدول همانگونه که از یافته های

رو  این از . خطا مشاهده شد 05/0( کوچکتر از sig= 000/0معنادارمی باشد. چرا که سطح معناداری) آماری لحاظ از

. تاثیر دارد ششم شهر بهشهر هیدانش آموزان پا یبر عزت نفس عموم یبارش مغز سیروش تدر گرفت نتیجه توان می

 گروه های آزمودنیدانش آموزان  یعزت نفس عمومهای نمره دهد کهمی نشان  گروه دو های میانگین مالحظه
بارش  سیتدرروش  گرفت نتیجه توان رو می این است. از یافته افزایش کنترل گروه به نسبت آزمونپس در آزمایش

باشد. بدین معنا که می 70/0مقدار مجذور اتا برابر  .است شدهدانش آموزان  یعزت نفس عموم افزایش باعث یمغز

روش باشد به بیان دیگر می یبارش مغز سیروش تدرناشی از دانش آموزان  یعزت نفس عموماز تغییرات نمرات  70%

بنابراین فرضیه  . گردیده استدانش آموزان  یعزت نفس عموم درصد تغییر نمره های 70باعث  یبارش مغز سیتدر

 اطمینان تایید می گردد. %95تحقیق با 



 دو فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش

 نتایج تحلیل کواریانس -6جدول

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری
 ضریب اتا

 105/0 044/0 343/4 704/5 1 704/5 پیش آزمون 

 351/0 000/0 018/20 292/26 1 292/26 اثر گروه 

    313/1 37 596/48 میزان خطا

     40 000/1100 جمع کل تصحیح شده

 05/0( در سطح 37و  1با درجات آزادی) (F= 018/20شود مقدار )می مشاهده6جدول همانگونه که از یافته های

رو  این از . خطا مشاهده شد 05/0( کوچکتر از sig= 000/0معنادارمی باشد. چرا که سطح معناداری ) آماری لحاظ از

تاثیر  ششم شهر بهشهر هیدانش آموزان پا یبر عزت نفس خانوادگ یبارش مغز سیروش تدر گرفت نتیجه توان می

 های آزمودنیدانش آموزان  یعزت نفس خانوادگهای نمره دهد کهمی نشان گروه دو های میانگین . مالحظهدارد
 سیروش تدر گرفت نتیجه توانرو می این است. از یافته افزایش کنترل گروه به نسبت آزمونپس در آزمایش گروه

باشد. بدین می 35/0مقدار مجذور اتا برابر  .است شدهدانش آموزان  یعزت نفس خانوادگ افزایش باعث یبارش مغز

باشد به بیان می یبارش مغز سیروش تدرناشی از دانش آموزان  یعزت نفس خانوادگاز تغییرات نمرات  %35معنا که 

 . گردیده استدانش آموزان  یعزت نفس خانوادگ درصد تغییر نمره های 35باعث  یبارش مغز سیروش تدردیگر 

 اطمینان تایید می گردد. %95بنابراین فرضیه تحقیق با 
 نتایج تحلیل کواریانس - 7جدول

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری
 ضریب اتا

 547/0 000/0 656/44 188/23 1 188/23 پیش آزمون 

 515/0 000/0 300/39 407/20 1 407/20 اثر گروه 

    519/0 37 212/19 میزان خطا

     40 000/1278 جمع کل تصحیح شده
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 05/0( در سطح 37و  1با درجات آزادی) (F= 300/39شود مقدار )می شاهدهم7 جدول همانگونه که از یافته های

رو  این از خطا مشاهده شد. 05/0( کوچکتر از sig= 000/0معنادارمی باشد. چرا که سطح معناداری ) آماری لحاظ از

. تاثیر دارد ششم شهر بهشهر هیدانش آموزان پا یبر عزت نفس اجتماع یبارش مغز سیروش تدر گرفت نتیجه توانمی

 گروه های آزمودنیدانش آموزان  ینفس اجتماععزت های نمره دهد کهمی نشان گروه دو های میانگین مالحظه
بارش  سیروش تدر گرفت نتیجه توان رو می این است. از یافته افزایش کنترل گروه به نسبت آزمون پس در آزمایش

باشد. بدین معنا که می 52/0مقدار مجذور اتا برابر  .است شدهدانش آموزان  یعزت نفس اجتماع افزایش باعث یمغز

باشد به بیان دیگر می یبارش مغز سیروش تدرناشی از دانش آموزان  یعزت نفس اجتماعاز تغییرات نمرات  52%

بنابراین  .گردیده استدانش آموزان  ینفس اجتماععزت هایدرصد تغییر نمره 52باعث  یبارش مغز سیروش تدر

 گردد.اطمینان تایید می %95فرضیه تحقیق با 
 نتایج تحلیل کواریانس -8جدول

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری
 ضریب اتا

 190/0 005/0 703/8 170/6 1 170/6 پیش آزمون 

 697/0 000/0 044/85 29/60 1 29/60 اثر گروه 

    709/0 37 23/26 میزان خطا

     40 00/1090 جمع کل تصحیح شده

 با درجات آزادی (F= 044/85) شود مقدارمی مشاهده 8 جدول هایهمانگونه که از یافته

 05/0( کوچکتر از sig= 000/0باشد. چرا که سطح معناداری )می معنادار آماری لحاظ از 05/0( در سطح 37و  1)

 هیدانش آموزان پا یلصیبر عزت نفس تح یبارش مغز سیروش تدر گرفت نتیجه توانرو می این از .خطا مشاهده شد

دانش  یلصیعزت نفس تحهای نمره دهد کهمی نشان گروه دو هایمیانگین . مالحظهتاثیر دارد ششم شهر بهشهر

 نتیجه توانرو می این است. از یافته افزایش کنترل گروه به نسبت آزمون پس در آزمایش گروه های آزمودنیآموزان 
مقدار مجذور اتا برابر  .است شدهدانش آموزان  یلصیعزت نفس تح افزایش باعث یبارش مغز سیروش تدر گرفت

بارش  سیروش تدرناشی از دانش آموزان  یلصیعزت نفس تحاز تغییرات نمرات  %69باشد. بدین معنا که می 69/0



 دو فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش

دانش  یلصیعزت نفس تح هایدرصد تغییر نمره 69باعث  یبارش مغز سیروش تدرباشد به بیان دیگر می یمغز

 اطمینان تایید می گردد. %95بنابراین فرضیه تحقیق با  .گردیده استآموزان 

 بحث و نتیجه گیری

س ش نینو یها یشواهد و برر شان م یپژوه دانش آموزان و ارتقاء عملکرد  یریادگیدهد که اگر خواهان بهبود  ین

ش ست یبه اهداف متعال لیدر ن ینظام آموز شاعه و کاربرد روش ها دیبا م،یآن ه سبت به ا و  تیو ترب میتعل دیجد ین

ضرور یکی نیدر مدارس اقدام نمود. بنابرا سیتدر ش یتحوالت در نظام ها نیتر یاز  تحول در نگرش و روش  ،یآموز

است. اگر  سیتدر یها وهیتوجه به ش ت،یو ترب میمسائل تعل نیتر یاز اساس یک. یاست یمعلمان نظام آموزش سیتدر

آن  یاز محتوا سیتدر یرسد چگونگ ینشود، کارآمد نخواهد بود، به نظر م سیروشها تدر نیبا بهتر یآموزش یمحتوا

ست ز ش رایمهم تر ا ش شود یم افتیهمه جا  یمتون آموز ضم یوب مخ سیتدر یها وهیاما راهبردها و   نیتواند ت

شد یریادگی ۀکنند شخصیت . (1396)محسنی،  با شهای تدریس معلمان بر یادگیری و  با توجه به اهمیت و تاثیر رو

های یافته بررس   ی تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان بود.، هدف پژوهش حاض   ر فراگیر، 

توان . یعنی میدارد ریآموزان تاثبر عزت نفس دانش یبارش مغز سیروش تدراص  لی نش  ان داد  فرض  یهپژوهش در 

ست تا میزان عزت نفس دانش آموزان باالتر رود گفت شده ا پژوهش نتیجه این  .تدریس به روش بارش مغزی موجب 

همس  و  (1393گنجی وهمکاران )، (1393) یاردکان یو پاش  اه یبهجت(، 1394پژوهش معماری وهمکاران )با نتایج 

با  سهیدر مقا یمشارکت سینشان داد روش تدرمطابقت ندارد که  (1393وهمکاران) یکرماما با نتایج  وان استوهمخ

  دارد. یاجتماع تیبر کفا یشتریب یاثربخش یروش بارش مغز

در آموزش  یروش بارش مغز یریکارگکه با آموزش و به دیرس جهینت نیبه ا توانیمطالعه م نیا جیبر اساس نتا 

می تواند در افزایش و بارش مغزی روش تدریس . کمک نمود اجتماعی فراگیران یتهایبه رشد و پرورش قابل توانیم

 نکهیبا توجه به اتواند موجب تقویت این متغیر در دانش آموزان شود لذا می ارتقاء میزان عزت نفس  اثرگذار بوده و

است لذا الزم است جهت  یزندگ یاز ملزومات عاطف یکی است و یاتیانسان ح یبقا و سالمت روان یعزت نفس برا

 با عنایت به یافته های پژوهش حاضر، پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:  مناسب بکار برده شود.  یآن راهبردها شیافزا

شود تمرکز بیشتری بر روش های تدریس نوآورانه داشته وروش های تدریسی نظیر به آموزش وپرورش توصیه می

با برگزاری همایش در زمینه روش نوین تدریس پژوهشگران را درجهت ارایه  بارش مغزی را عملیاتی تر کند.تدریس 
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مزایای روش های نوین آموزشی در جلساتی نظیر اولیا ومربیان به سمع ونظر  -روش های نوین آموزشی ترغیب کنند. 

 والدین برسد.
 

 منابع

مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش ابداعانه حل مساله و بارش مغزی بر (.1391)نوروزی، داریوش .امیری، اکرم

ابتکار و . نعتی خواجه نیرالدین طوسیصمیزان خالقیت دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه 

 . 85-120.صص 4  شماره . 1  دوره , خالقیت در علوم انسانی

بررسی تأثیر روش تدریس بارش مغزی بر خالقیت و پیشرفت ، 1393بهجتی, فاطمه و سودابه پاشاهی اردکانی، 
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The influences of Brain storming teaching method on the students' self-esteem  

Zeinab Khademlou, Behrang Esmaeili Sahd* 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of brain drain teaching method 

on self-esteem of sixth grade students in Behshahr city. The research method was semi-

quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical 

population of the sixth grade elementary school female students in Behshahr city was 

in the academic year of 1963-96. Their number was 616 according to the education 

received from the education. A simple random sampling method was used to select 40 

students (20 experiments and 20 controls) in the sixth elementary school. The 

experimental group was trained to teach brain drain for 6 sessions. The data gathering 

method was library and field studies. The instrument for collecting data in this study 

was Cooper Smith's Standard Self-Esteem Questionnaire (SEI). Its validity has been 

approved by the supervisor. The reliability of the tool was calculated using the 

Cronbach's alpha of 0.85. Data analysis was performed using descriptive statistics 

(mean and standard deviation) and inferential statistics (ANCOVA) using SPSS 18 

software. The results of the data analysis showed that the teaching method of 

brainstorming is effective in increasing students' self-esteem. Brainstorming also 

affected the students' general, family, and social and educational self-esteem. 
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