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Abstract

Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of teaching
the learning strategy of visualization and self-regulation education on students'
creativity.
Methods: The present study was experimental. The research population consisted of
all 7th grade students in Tehran during the academic year 2018. Using multi-stage
cluster sampling, 120 students (60 female students, 60 male students) were selected as
sample. To collect data, the Torrance Creativity Questionnaire was used which was
carried out in the pre-test and post-test. Data were analyzed using covariance
statistical test.
Results: The results showed that two educational methods of visualization and selfregulation education on increasing the creativity of students have a significant effect.
The results also showed that there is no significant difference between male and
female students regarding the effectiveness of these two experimental methods on
student's creativity. However, the results showed that there is no significant difference
between the effectiveness of two experimental methods of teaching the learning
strategy of visualization and self-discipline education on students' creativity, and it
can be said that these two methods of teaching have been effective.Conclusion: The
results showed that teaching the learning strategy of visualization and self-regulation
education increases the creativity of students and the effect of these two methods on
the creativity of female students is similar.
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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خودنظمدهی بر خالقیت دانشآموزان انجام شد.
روشها :روش پژوهش حاضر آزمایشی بود .جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان پایهی هفتم شهر تهران بود که در سال تحصیلی
 1397-1396مشغول به تحصیل بودند .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای  120دانشآموز ( 60دانشآموز دختر 60 -دانشآموز
پسر) به عنوان نمونه انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه خالقیت تورنس استفاده شد که در مرحله پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد.
دادهها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :نتایج نشان داد که دو روش آموزشی راهبرد تجسم کردن و آموزش خودنظم دهی بر افزایش خالقیت دانشآموزان تأثیر معنیداری دارد.
همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ اثر بخشی این دو روش آزمایشی بر خالقیت دانشآموزان
وجود ندارد .لیکن نتایج نشان داد که بین اثر بخشی دو روش آزمایشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خود نظم دهی بر خالقیت
دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد و میتوان گفت که این دو روش آموزش به یک میزان اثر بخش بودهاند.
نتیجههگیری :نتااایج نشااان داد کااه آمااوزش راهباارد یااادگیری تجساام کااردن و آمااوزش خااودنظمدهاای در باعااز افاازایش خالقیاات دانااش-
آموزان میشود و اثر این دو روش بر خالقیت دانشآموزان دختر و پسر یکسان است.

واژگان کلیدی :خالقیت ،خودنظم دهی ،راهبردیادگیری تجسم کردن
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نشان میدهد که آموزش در توسعه و تقویت خالقیت بسیار موثر
است و این توانایی را افزایش میدهد [.]17
یکی از مفاهیمی که اخیراً در پژوهشهای حوزههای
آموزشی مطرح شده است مفهوم خودنظمدهی است که به نظر
میرسد در افزایش تواناییهای شناختی نقش بسزایی داشته
باشد .مفهوم خودنظمدهی از نظریه شناختی -اجتماعی بندورا
[ ]18نشأت گرفته و بیانگر کاربرد تواناییها و قابلتیهای
خودهدایتی ،خودکنترلی و خود مختاری در افراد است که به
اعتقاد شانک [ ]19فرآیندهایی را شامل میشود که منجر به
فعالسازی و حفظ فعالیتهای شناختی ،رفتاری و عاطفی می-
شود .به عبارت دیگر خودنظمدهی تالش منظم برای دستیابی
به هدف شخصی در قالب افکار ،احساسات و اعمال میباشد.
گریوز [ ]20نیز خودنظمدهی را معادل نیرویی تعریف میکند که
به افراد اجازه میدهد تا بر برنامهریزی و ارزشیابی موضوعات و
مسائل خاص متمرکز شوند .همچنین خودنظمدهی به عنوان
کوششهای روانی در کنترل وضعیت درونی ،فرایندها و
کارکردها جهت دستیابی به اهداف باالتر تعریف شده است [.]20
پنتریچ و شانک [ ]21اینگونه بیان میدارند که راهبردهای
خودنظمدهی قابل آموزش هستند و یکی از شیوههایی که افراد
اینگونه راهبردها را میآموزند مشاهده است .یادگیری خودنظم
دهی شامل توانایی فرد در سازمان دهی و خود مدیریتی
رفتارهایش جهت رسیدن به هدفهای گوناگون یادگیری است.
و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری
تشکیل شده است ،به طور کل خودنظمدهی به دلیل پیوند
عناصر هیجانی ،شناختی و رفتاری در بافتی واحد ،مجموعهای
کلیدی از قابلیتهایی را ارائه میدهد [ ]22و کنشها و واکنش-
ها را در سه حوزه مجزای شناخت ،هیجان و رفتار تنظیم می-
کند[ .]23رامانی و همکاران [ ]24دریافتند خودنظمدهی و عدم
تنظیم در کودکان با توانایی مدیریت چالشها رفتاری در تعامل
با دیگران رابطه وجود دارد .بررسی ها نشان داده است که
برنامههای آموزش خودنظم دهی به طور موفقیتآمیزی در
حوزههای آموزش درسی [ 25و  ،]26ورزش [ 27و  ]28و حوزه-
های سالمت [ ]29مورد استفاده قرار گرفته است.
از سوی دیگر راهبردهای مطالعه متغیر دیگری است که به
نظر میرسد آموزش آن نقش بسزایی در فرایند تفکر افراد داشته
باشد .از نظر مارشاک و بورکل [ ]30مهارتهای مطالعه فنون
ویژه ای هستند که از آنها برای اکتساب ،نگهداری و کاربرد
دانش و اطالعات استفاده میگردد و آنها را میتوان به نوعی
مهارت حل مسأله به حساب آورد؛ فرایندی که طی آن فرد خود
به انتخاب و ترکیب فنون و روشهای مطالعه میپردازد.
بررسیها نشان میدهد که راهبردهای مطالعه و یادگیری موجب
افزایش عملکرد تحصیلی افراد میشود [ .]31یادگیری به روش
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مقدمه
پرورش مهارتهای فکری و ذهنی فراگیران همواره به
عنوان یکی از مهمترین هدفهای آموزشی در محافل آموزشی
جهان مدنظر قرار گرفته است [ .]1با پیشرفت روز افزون دانش و
فناوری در جامعه امروزه نیازمند آموزش مهارتهایی به دانش-
آموزان هستیم که بتوانند به وسیله آن با تفکری خالق با
مشکالت روبهرو شده و به حل آنها بپردازند [ .]2آلبرکت []3
معتقد است خالقیت ،یک فرآیند ذهنی و عقالنی برای ایجاد
ایدههای جدید و بدیع است .خالقیت نیز اشاره به توانایی
استخراج افکار و تجربههای گذشته و ترکیب آنها به شیوههای
بدیع دارد [ .]4در تعریفی دیگر خالقیت نوعی از تفکر معرفی
شده است که منجر به دیدگاههای جدید ،رویکردهای نوظهور،
دورنماهایی تازه و راههای جدید برای فهم و درک اشیا و
موقعیتها میشود [ .]5گیلفورد نیز معتقد است که خالقیت
مستلزم تفکر واگراست که به سیالی ،انعطافپذیری ،اصالت و
بسط تأکید دارد [ .]6اما از آنجا که خالقیت به شیوههای
مختلف بیان میشود ،آن را به صورت یک نشانه یا مجموعهای
در نظر میگیرند که متأثر از عوامل مختلف نظیر شخصیت،
آرایش ژنتیکی ،محیطهای اجتماعی ،عوامل زیست شناختی و
فرهنگ است [ .]4در واقع میتوان گفت که خالقیت توانایی
ذهنی است که به طور تقریبی در همه انسانها وجود دارد و به
صورت یک اثر جدید و نو ظاهر میشود [ .]7تورنس و گیلفورد
معتقد هستند که خالقیت مؤلفههای بسیاری همچون سیالی،
انعطافپذیری ،بسط ،بداعت و حساست به مسأله را در برمی-
گیرد .این جنبهها در فرایند چهار مرحلهای خالقیت (مرحله
آمادگی ،مرحله کمون ،بروز ایده ،بررسی پیامد) که از سوی
واالس مطرح شده است ،بروز مینماید [ .]8اشتنبرگ [ ]9به
نقش خانواده -مدرسه -و معلم به عنوان اصلیترین عنصر ایجاد
کننده خالقیت اشاره نموده است .پژوهشهای مختلف نشان
میدهد که معلم نقش تعیین کنندهای در پرورش خالقیت
فراگیران دارد [ 11 ،10و  .]12عزیزیان [ ]13به سه عمل معلم
اشاره میکند که موجب افزایش خالقیت در دانشآموزان می-
شود ،شامل )1 :تشویق به داشتن ایدههای بکر و نو؛  )2ارائه
مطالب درسی به عنوان مسأله یا معما؛ و  )3اجازه دادن به
دانشآموزان برای بیان نظرات و ایدههای خود .آمابلی []14
معتقد است که محیط و امکانات محیطی از همان ابتدای تولد
نقشی چشمگیر در شروع چرخهی خالقیت در ذهن کودک دارد.
افرادی که تفکر خالقانه دارند همیشه برای رسیدن به اهداف
خود دست به اکتشافات خالقانهای میزنند [ .]15از سوی دیگر
در پژوهشهای مختلفی مشخص شده است که خالقیت با
دیگر زمینهها رابطه دارد ،برای مثال در پژوهش مانند انصاری،
عباسی و گشوارپور [ ]16نیز مشخص شده است که خالقیت با
تغییرات فیزولوژیکی در بدن همراه است .همچنین تحقیقات
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روش ها
روش پژوهش حاضر آزمایشی با گروه کنترل بود .جامعه
آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر پایه-
ی هفتم شهر تهران بود که در سال تحصیلی 1396-1397
مشغول بودند .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند
مرحلهای  120دانشآموز ( 60دانش اموز دختر 60 -دانش آموز
پسر) که حائز معیارهای ورود به پژوهش بودند ،به عنوان نمونه
انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش حاضر برای دانش-
آموزان شامل :عدم تکرار پایه در مقاطع قبلی ،قبول به شرکت
منظم در جلسات آموزشی ،موافقت مسئولین و والدین دانشآموز
در مورد حضور دانشآموز در جلسات آموزشی به دلیل شرایط
انضباطی ،نداشتن معلولیت جسمی (نابینا یا ناشنوا بودن) برای
برقراری ارتباط آموزشی موثر ،نداشتن منع بیماری جسمی که
موجب قطع جلسات آموزش شود ،عدم انتقال از مدارس
تیزهوشان به مدارس عادی (برای کنترل متغیر هوش که به نظر
میرسد همسو با مهارت حل مسأله است) ،کسب نمره پایینتر از
نمره برش در پرسشنامهی مورد استفاده در پژوهش حاضر .پس
از انتخاب افراد گروه نمونه ،افراد به طور تصادفی در سه گروه
آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن ( 20نفر دختر و  20نفر
پسر) ،خودنظمدهی ( 20نفر دختر و  20نفر پسر) و کنترل (20
نفر دختر و  20نفر پسر) جایگزین شدند .شایان ذکر است که در
هر گروه دو کالس آموزشی تشکیل شد و دانشآموزان دختر و
دانشآموزان پسر به طور مجزا مورد آموزش قرار گرفتند .در
پایان نیز برای حفظ موازین اخالقی برای دانشآموزان گروه
کنترل نیز آموزش راهبردیادگیری تجسم کردن و خودنظمدهی
ارائه شد.
پرسشنامه خالقیت تورنس :آزمون خالقیت تورنس (فرم
تصویری) برای سنجش خالقیت استفاده میشود که در این
2020, Vol. 13, No.5
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مولد یکی از راهبردهای مطالعه است که شامل فرایند شناختی
در مورد ادغام دانش موجود است که با مفاد درسی ارائه شده
جدید دوباره سازماندهی شده است [ .]32فیرال و مییر [ ]33بیان
میدارند که در راهبردهای مطالعه یادگیری مولد خود دانشآموز
در فرآیند یادگیری به صورت فعالی نقش داشته و به طور فعال
به سازماندهی و ادغام ساختارهای شناختی میپردازند .شرط
اساسی در یادگیری مولد این است که زمانی که اطالعاتی به
یک فرد ارائه میشود چگونه یک فرایند شناختی مناسب را در
مورد آن استفاده میکنند .دیدگاه ویتروک در مورد یادگیری فعال
بر این اساس بود که یادگیری وابسته به مطلب جدید و فرایند
شناختی است که هنگام ارائه مطلب جدید دانشآموز آن را
تجربه میکند [ .]34نظریه راهبردهای یادگیری به عنوان
فعالیت مولد به کارهای بارتلتس [ ]35بر میگردد که این دید را
نسبت به یادگیری داشته که فعالیتی است که طی آن تجربیات
جدید با قالبهای شناختی موجود در یادگیرنده ادغام میشود،
همچنین به دیدگاه پیاژه [ ]36که رشد شناختی را به عنوان
فرایند که فرد با آن تجربیات خود را سازمندهی میکند و با
قالبهای شناختی موجود آنها را مرتبط میسازد ،در این بین
حتی میتوان به روانشناسان گشتالت نیز [ ]37نیز اشاره نمود که
بین به یادسپاری و فهمیدن تفاوت قائل شدند .بعد از آنها و در
دهههای اخیر میتوان به ویتروک [ ]38و مییر [ ]39نشان دادند
که چگونه مفاهیم یادگیری فعال میتواند در نظریه آموزش مورد
استفاده قرار گیرد ،اشاره نمود .ویتروک [ ]40نشان داد که
چگونه یادگیری وابسته به مطالب جدیدی است که ارائه میشود
و مطالبی است که از قبل وجود داشته است؛ افرد تمایل دارند که
که هر دور را باهم ادغام کنند .ویتروک و همکاران نشان دادند
که دانشجویان زمانی که از راهبردهای یادگیری فعال استفاده
مینمایند ،راهبردهایی مانند خالصه نویسی و مقایسه ،یادگیری
در آنها بهتر اتفاق میافتد [ .]41در راهبردهای یادگیری فعال
سه فرایند شناختی در یادگیری وجود دارد که شامل :انتخاب
کردن ،سازماندهی و ادغام است .در این فرایند وظیفه معلم تنها
این نیست که اطالعات را ارائه دهد بلکه شامل روبه رو کردن
دانشآموزان با فرایند مناسب در طی یادگیری و فرایندهای
شناختی یادگیری فعال است [ .]33یکی از راهبرد یادگیری به
عنوان فعالیت مولد که فیرال و مییر [ ]33پیشنهاد کردهاند
یادگیری به وسیله تجسم کردن است ،یادگیری به وسیله تجسم
کردن زمانی اتفاق میافتد که از یادگیرنده خواسته میشود که بر
اساس موارد آموخته شده تصویری را در ذهن خود تشکیل دهد.
همچنین یادگیری به روش تجسم کردن شامل تجسم اجزای
تجسم ،ترتیب تصاویر تجسم شده ،ساختار تصاویر تجسم شده و
نحوهی برقراری رابطه بین تصاویر تجسم شده است .دانلوسکی
و همکاران [ ]42در یک بررسی نشان دادند که یادگیری به
شیوه تجسم کردن کارکرد افراد را در یادآوری لیست کلمات را

افزایش میدهد .همچنین دریسکل ،کوپر و مورگان [ ]43نیز
نشان دادند که تجسم کردن به عنوان تمرین ذهنی میتواند
مهارتهای عملی در افراد را باال ببرد .در ضمن دیکونینگ و
اسکات [ ]44در یک بررسی نشان دادند که تجسم کردن موجب
افزیش مهارت قالب بندی در خواندن داستان میشود.
با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت خالقیت در دانش-
آموزن و با توجه به ارائه روشهای آموزشی راهبردهای مطالعه
مدرن برای افزایش خالقیت دانشآموزان هدف از پژوهش
حاضر پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش
خودنظمدهی بر خالقیت دانشآموزان تأثیر دارد؟ آیا آموزش
راهبرد یادگیری تجسم کردن بر خالقیت دانشآموزان تأثیر
دارد؟ آیا بین اثر بخشی آموزش آموزش راهبرد یادگیری تجسم
کردن و خودنظمدهی بر خالقیت دانشآموزان تفاوت وجود
دارد؟

روش اجرا
پس از کسب مجوزهای الزم ابتدا نمونه آماری انتخاب شد
و پس از مراجعه به مدرسه و هماهنگ کردن با مسئولین مدرسه
گروه نمونه انتخاب شد و از آنجایی که دسترسی به هر سه گروه
در یک مدرسه میسر نبود در هر جنس سه مدرسه انتخاب شد و
به طور تصادفی گروه دانشآموزان به عنوان گروه آموزش
راهبرد یادگیری تجسم کردن ،یا آموزش خودنظمدهی و یا گروه
کنترل انتخاب شدند .پس از تعیین گروههای آزمایش و گواه
ابتدا پیش آزمون بر روی همه گروهها اجرا شد.
جلسات آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن بر اساس
فیروال و مییر [ ]33اجرا شد و جلسات آموزش خودنظم دهی بر
اساس جلسات آموزش راهبردهای یادگیری به روش
خودنظمدهی توکلی زاده [ ]53اجرا شد که شرح جلسات به قرار
است.
زیر

جدول  .1نحوه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن
جلسه

1

2

3

4

5

6

7

شرح جلسه

محتوای جلسه

معرفی راهبرد در جلسه اول از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن ابتدا به معارفه با اعضای کالس پرداخته شد و در مورد محتوای تمرین تجسم کردن
یادگیری تجسم و نحوه اثر گذاری آن توضیح و آموزش داده شد ،سپس در مورد برنامه کلی ره آموزشی توضیح داده شد .در پایان تمرین تجسم کردن در مورد یک پاراگراف
از کتاب درسی فارسی که پیشتر انتخاب شده و در کاربرگی چاپ شده است در اختیار دانشآموزان قرار گرفت ،انجام شد.
کردن
در جلسه م از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن ،با ارائه تمرینات کوتاه و با تقسیم دانشآموزان به گروههای نفره از آنها خواسته شد که
بسط و گسترش
به نوبت در مورد کاربرگی (استفاده از یک متن غیر درسی به منظور پرورش مهارت در متنهای ناآشنا) که در اختیار دارند به تجسم پرداخته و با یکدیگر در
استفاده از راهبرد
میان بگذارند .در ادامه روند تمرینات به چک شد و اگر مشکلی در انجام تمرینات وجود دارد ،تصحیح الزم اعمال شد .در ادامه یک کاربرگ به منظور تمرین
تجسم کردن
در منزل ارائه شد.
در جلسه سوم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد تجسم کردن ،ابتدا تکلیف جلسه پیش بررسی شد و از تمامی افراد خواسته میشود که تجسم خود را در
تجسم کردن مورد کاربرگ ارائه شده در جلسه پیش ارائه د هند و میزان یادگیری آنها در مورد کاربرگ بررسی شده و به آنها در مورد نحوه انجام تمرین بازخورد ارائه شد.
در ادامه این جلسه برای تثبیت یادگیری راهبرد تجسم کردن یک تمرین به صورت گروهی و به کمک کل در مورد یکی از درسهای کتاب درسی فارسی
گروهی
انجام شد .در پایان نیز کاربرگی به منظور انجام یک تکلیف مشابه نیز ارائه شد.
در جلسه چهارم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن ،ابتدا به تکلیف هفته گذشته پرداخته شد و تکالیف ارائه شده مرور شد و در
خصوص کیفیت انجام آنها به دانشآموز بازخورد داده شد .در ادامه تمرین جدیدی با استفاده از یک کاربرگ موازی ارائه شد .در این تمرین کاربرگی وجود
تمرین نوشتاری
دارد که دارای ستون است و در یک ستون متنی نوشته شده است و در ستون دیگر که خالی است ،از دانشآموز خواسته میشود که تجسم خود را در ستون
مقابل بنویسد .در پایان چند کاربرگ دیگر برای تثبیت تمرین نوشتاری تجسم کردن ارائه شد.
در جلسه پنجم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن ،ابتدا تکالیف جلسه قبل مرور شد و در مورد نحوه انجام تمرینات به دانشآموزان
بازخورد ارائه شد .در ادامه جلسه تمریناتی که بر اساس درس علوم دانشآموزان است ،ارائه شد .به دانشآموزان آموزش داده شد که راهبرد تجسم کردن را در
علوم
درس علوم استفاده نمایند .در ادامه در قالب گروه های نفره راهبرد تجسم کردن در این درس تمرین شد .در پایان کاربرگهایی مناسب با درس علوم ارائه
شد.
در جلسه ششم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن ،ابتدا تکالیف جلسه قبل مرور شد و در مورد نحوه انجام تمرینات به دانشآموزان
بازخورد ارائه شد .در ادامه جلسه تمریناتی که بر اساس درس زبان انگلیسی دانشآموزان است ،ارائه شد .به دانشآموزان آموزش داده شد که راهبرد تجسم
انگلیسی
کردن را در درس زبان انگلیسی استفاده نمایند .در ادامه در قالب گروههای نفره راهبرد تجسم کردن در این درس تمرین شد .در پایان کاربرگهایی مناسب
با درس زبان انگلیسی ارائه شد.
در جلسه هفتم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن ،ابتدا تکالیف جلسه قبل مرور شد و در مورد نحوه انجام تمرینات به دانشآموزان
بازخورد ارائه شد .در ادامه جلسه تمریناتی که بر اساس درس ریاضی دانشآموزان است ،ارائه شد .به دانشآموزان آموزش داده شد که راهبرد تجسم کردن را
ریاضی
در درس ریاضی استفاده نمایند .در ادامه در قالب گروههای نفره راهبرد تجسم کردن در این درس تمرین شد .در پایان کاربرگهایی مناسب با درس ریاضی
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آزمون آزمودنی برای بیان اندیشهها و افکار تازه و جالب در قالب
تصاویر شکل گرفته که شامل سه بازی تصویرسازی ،تکمیل
تصاویر و دایرهها است و اجرای آن سی دقیقه به طول می-
انجامد ،به انجام این آزمون میپردازد .مطالعات مربوط به بررسی
آزمون خالقیت تورنس اعتبار باالی  0/90را گزارش کردهاند
[ .]45ضریب اعتبار برای آزمون تصویری خالقیت تورنس در
پنج مطالعه انجام شده در دامنهی بین  0/78تا  1بوده است
[ .]46روایی محتوا و سازهی آزمون با به کارگیری روش تحلیل
عاملی مورد بررسی قرار گرفته و مطالعات انجام شده روایی
محتوا و سازهی مطلوب را برای آزمون گزارش کردهاند [.]46
مطالعات روایی پیشبینی نشان میدهد که نمرات این آزمون
همبستگی معنادار با پیشرفتهای خالقانه در مطالعات طولی در
 22 ،12و  40سالگی دارد [ 48 ،47و  .]49آزمونهای کالمی و
غیرکالمی خالقیت تورنس ،دارای دو فرم موازی  Aو  Bاست
که در این تحقیق از فرم  Aاستفاده شد .آزمونهای تفکر خالق
تورنس (فرم  )Aاز سه فعالیت تشکیل شده است که در هر
فعالیت آزمودنی میبایست در زمان مقرر پاسخهای مورد نظر را
به صورت تصویری ثبت کند .در آزمون غیرکالمی تورنس ،چهار
مولفهسیالی ،انعطافپذیری ابتکار و بسط اندازهگیری شدند.
نمرهگذاری آزمونهای تفکر خالق تورنس ،مطابق راهنمای
نمره گذاری در کتاب راهنمایی ( )TTCTانجام شد  .دلیل
انتخاب آزمون تورنس در پژوهشهای مختلف کارایی و اعتبار و
پایایی مناسب آن بوده است .این آزمون مکرراً در پژوهشهای و

اندازه گیریهای تربیتی مورد استفاده قرار گرفته است .بر اساس
نتایج پژوهشهایی که در دفترچه راهنمای این آزمون منتشر
شده ضریب پایایی این آزمون بین  0/80تا  0/90براورد شده و
عابدی [ ]50اولین بار پایایی این آزمون را  0/63گزارش نموده
است .در پژوهشهای دیگر دایمی و مقیمی بارفروش [ ]51و
رضایی منوچهری [ ]52به ترتیب  0/87و  0/48الی  68گزارش
کردهاند.

مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خود نظم¬دهی بر تفکر خالق دانشآموزان

8

ارائه شد.
در جلسه هشتم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد تجسم کردن ،ابتدا به مرور تکالیف هفته جلسه قبل پرداخته شد و در مورد نحوه انجام تکالیف بازخورد
ارائه شد .در جلسه پایانی به بررسی مشکالت رایج در مورد استفاده از این راهبرد پرداخته شد و به بررسی زمینههای غیر درسی که میتوان در آنها از این
راهبرد استفاده کرد ،پرداخته شد .در پایان پس آزمون انجام شد.

جمعبندی

جدول  .2پروتکل خودنظمدهی
محتوای جلسه

جلسه

2

راهبرد شناختی تکرار و
مرور ،بسط

3

راهبرد شناختی سازمان
دهی ،تعیین هدف

4

راهبرد فراشناختی برنامه
ریزی و نظارت شخصی

5

کنترل شناخت

6

خودنظمدهی

7

راهبرد مدیرت منابع-
مدیریت زمان ،خودسنجی

8

مدیریت هیجان خشم و
اضطراب ،تقویت شخصی

يافتهها
آمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جدول  1ارائه
شده است.
برای بررسی اثر بخشی آموزش استفاده شده از تحلیل
کوواریانس یک متغیره استفاده شد .که پیش از استفاده از این
آزمون مفروضههای استفاده از آن بررسی گردید.
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،شرط همگنی
شیب رگرسیون برقرار است .شرط دیگر برابری واریانسهای
خطا بود که نتایج آزمون لون حاکی از آن بود که این شرط نیز
در نمرات خالقیت برقرار بود ( .)P<0/05در ادامه برای بررسی
اثر بخشی و مقایسه گروهها از آزمون کوواریانس یک متغیره
استفاده شد.

نتایج تحلیل کواریانس پس از تعدیل اثر پیشآزمون دانش-
آموزان شرکت کننده نشان داد که بین میانگین نمرات خالقیت
دانش آموزان دختر و پس تفاوت معناداری وجود ندارد
( .)F)1،113(=2/976, P=0/087با این وجود نتایج نشان داد که
بین میانگین نمرات خالقیت سه گروه آموزش راهبرد یادگیری
تجسم کردن ،آموزش خودنظم دهی و گروه گواه تفاوت
معنیداری وجود دارد ( .)F)2،113(=54/388, P>0/01میزان تأثیر
 0/490بود .در ضمن نتایج نشان داد که اثر تعاملی گروه و
جنسیت بر خالقیت دانش آموزان معنادار نبود (P=0/852
 .)F)2،113(=0/161,بنابراین میتوان گفت که آموزش راهبرد
یادگیری تجسم کردن و آموزش خودنظم دهی بر خالقیت
دانش آموزان (دختر و پسر) موثر است .در ادامه برای پی بردن
به این نکته که دقیقاً بین کدام دو گروه تفاوت وجود دارد ،از
شد.
استفاده
فرونی
بن
تعقیبی
آزمون

جدول  :3توصیف نمرات خالقیت دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش حاضر به تفکیک جنسیت و گروه
متغیر

جنسیت

پسر
خالقیت
دختر

485

گروه
مرحله

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

تعداد

20
20
20
20

آموزش راهبرد تجسم کردن

گواه

آموزش خودنظمدهی

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

88/75
103/95
89/75
104/95

5/16
5/64
5/59
4/53

84/10
101/30
87/85
104/35

4/81
4/79
6/19
5/79

86/40
92/70
91/15
95/15

4/79
4/13
5/15
3/77
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1

برقراری ارتباط

شرح جلسه
در جلسه اول از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدهی که ابتدا به معارفه با شرکت کنندگان پرداخته شد و در ادامه به مباحز
در خصوص اینکه خودنظمدهی چیست به عنوان نوعی از یادگیری که به فرایند خودجوش توضیحی ارائه شد.
در جلسه م از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدهی راهبردهای تکرار و مرور مانند مرور ذهنی و از خود سوال پرسیدن
آموزش داده شد .در ادامه راهبرد بسط دادن با مثال برای دانش آموزان توضیح داده شد و آموزشهایی در این خصوص ارائه
شد.
در جلسه سوم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدهی به آموزش راهبرد سازماندهی شامل آموزش دستهبندی ،فهرستبندی،
تهیه سر فصل موضوعات ،و تبدیل متن به طرح یا نقشه مفهومی به عنوان هدف آموزش داده شد و تمریناتی در این خصوص
ارائه شد.
در جلسه چهارم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدهی راهبردهای مختلف برنامه ریزی شامل تعیین هدف ،بررسی اولیه،
پیش بینی زمان و مواردی از این دست آموزش داده شد .در ادامه راهبرد کنترل و نظارت آموزش داده شد ،شامل ارزشیابی و
نظارت بر توجه و درک ،سوال کردن و ارزیابی سرعت یادگیری.
در جلسه پنجم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدهی به معرفی عوامل بیرونی و درونی در شناخت آموزشی ارائه شد و راه -
هایی برای کنترل و آگاهی از آنها ارائه شد.
در جلسه ششم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدهی به آموزش راهبردهای فراشناختی خودنظمدهی پرداخته شد که شامل
مواردی برای بررسی راهبردهای شناختی آموزش داده شده در جلسات قبل بود.
در جلسه هفتم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدهی پس از ارائه مقدمهای در مورد مدیریت منابع و مدیرت زمان
راهبردهای مدیریت زمان و مدیریت منابع آموزش داده شد ،مواردی مانند برنامهریزی برای ساعات روز.
در جلسه هشتم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدهی به آموزش راهبردهایی در مورد کنترل و مدیریت هیجان خشم و
هیجان اضطراب پرداخته شد و در پایان این جلسه جمعبندی به عنوان پایان جلسات ارائه شد و مواردی برای حفظ و تمرین
آموختهها پس از پایان جلسات ارائه شد.

جدول  .4نتایج بررسی همگنی شیبهای رگرسیون برای
مؤلفه

خالقیت

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

45/550

1/967

0/089

جدول  :5خالصه تحلیل کواریانس برای مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن با آموزش خودنظم دهی بر خالقیت دانش آموزان
منبع تغییرات

72/892
2663/908
7/863
2767/359

1
2
2
113

72/892
1331/954
3/932
24/490

2/976
54/388
0/161

0/087
**0/001
0/852

0/026
0/490
0/003
**P< 0/01 , n = 120

جدول  .6آزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسه جفتی گروههای آزمایش و گواه بر روی نمره کل خالقیت
 95%سطح اطمینان

گروه

آموزش راهبرد یادگیری تجسم
کردن
آموزش راهبرد یادگیری تجسم
کردن
آموزش خودنظم دهی

تفاوت میانگین ها

خطای انحراف استاندارد

سطح معنیداری

سطح پايین

سطح بال

آموزش
خودنظم دهی

0/969

1/143

1

-1/808

3/747

گواه

10/477

1/107

**0/001

7/786

13/168

گواه

9/508

1/133

**0/001

12/262
6/754
**P< 0/01 , n = 120

همانطور که مالحظه میشود بین میانگین نمرات خالقیت
آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و گروه گواه تفاوت معنی
داری وجود دارد ( ،)P<0/01که بیانگر تأثیر آموزش راهبرد
یادگیری تجسم کردن بر خالقیت دانش آموزان است .همچنین
نتایج نشان میدهد که بین میانگین نمرات گروه آموزش
خودنظم دهی و گروه گواه نیز تفاوت معناداری وجود دارد
( )P<0/01که بیانگر اثر بخشی این روش بر خالقیت دانش
آموزان است .با این حال نتایج نشان میدهد که بین اثر بخشی
دو روش آزمایشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و
آموزش خود نظم دهی بر خالقیت دانش آموزان تفاوت
معناداری وجود ندارد و میتوان گفت که این دو روش آموزش به
یک میزان اثر بخش بودهاند.

بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر دو روش آموزش راهبرد
تجسم کردن و آموزش خودنظمدهی برا افزایش خالقیت
دانشآموزان بود .نتایج نشان داد که دو روش آموزشی راهبرد
تجسم کردن و آموزش خودنظم دهی بر افزایش خالقیت
دانشآموزان تأثیر معنی داری دارد .همچنین نتایج نشان داد که
تفاوت معنیداری بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ اثر
بخشی این دو روش آزمایشی وجود ندارد .لیکن نتایج نشان داد
که بین اثر بخشی دو روش آزمایشی آموزش راهبرد یادگیری
تجسم کردن و آموزش خود نظم دهی بر خالقیت دانش آموزان
تفاوت معناداری وجود ندارد و میتوان گفت که این دو روش
آموزش به یک میزان اثر بخش بودهاند .در تبیین یافتههای این
2020, Vol. 13, No.3
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پژوهش میتوان اینگونه بیان داشت از آنجایی که خالقیت ،یک
فرآیند ذهنی و عقالنی برای ایجاد ایدههای جدید و بدیع است
[ ]3و همانطور هم که پیشتر مالحظه کردیم خالقیت نیز اشاره
به توانایی استخراج افکار و تجربههای گذشته و ترکیب آنها به
شیوههای بدیع دارد [ ،]4میتوان گفت که هر دو روش مورد
استفاده در پژوهش حاضر (آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن
و آموزش خودنظم دهی) در بطن روشهای خود بر این موضوع
تأکید دارند که ،اصولی را به دانشآموزان آموزش میدهند که
مهارت دستهبندی و ادغام موارد مورد بررسی را برای آنها
تسهیل میکند .در همین راستا فیلیپس [ ]54در پژوهش خود
نشان داد دانش آموزانی که توانایی خودنظمدهی باالتری داشته
باشند میتوانند با استفاده از راهبردهای مطالعه موثر و برنامه-
ریزی در خصوص تکالیف خود مهارتهای تحصیلی خود را
افزایش دهند .گیلفورد [ ]6نیز معتقد است که تفکر خالق
مستلزم انعطافپذیری است ،این در حالی است که آموزش
روشها و راهبردهای جدید در خصوص موضوعهای مختلف این
توانایی را برای دانشآموزان ایجاد میکند که از انعطافپذیری
بیشتری برخوردار باشند ،به این لحاظ که دارای روشهای
متنوعتری برای پاسخگویی به مسائل هستند .از سوی دیگر
پژوهشهای مختلف نشان میدهد که آموزش ارائه شده از
سوی خانواده ،مدرسه و معلم بر ایجاد خالقیت در کودکان موثر
است [ 11 ،10و  .]12بنابراین میتوان انتظار داشت که ارائه
آموزش با محتوایی مبتنی بر استفاده از روشهای مختلف می-
تواند بستری را برای دانشآموزان ایجاد کند که تفکر خالق خود
را در آن پرورش دهند .این یافتهها همسو بود با نتایج برخی
486
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اثر اصلی جنسیت
اثر اصلی گروه
اثر تعامل گروه*جنسیت
خطا

SS

df

MS

F

P

میزان تاثیر
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نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش آموزش راهبرد
یادگیری تجسم کردن و آموزش خودنظم دهی در افزایش
خالقیت دانشآموزان نقش دارد .هدف از آموزش راهبرد
یادگیری تجسم کردن ایجاد این توانایی در دانشآموزان بود که
بتوانند به صورت ذهنی به مرور دانستههای قبلی پرداخته و از
این طریق توانایی خود برای حل مسائل خالق را در خود
افزایش دهند .از طرف دیگر در آموزش خودنظمدهی نیز این
هدف دنبال میشد که دانشآموز بتواند با استفاده از
راهبردخودنظم دهی اطالعات خود را منظم ساخته و در مسائل
جدید که نیازمند تفکر خالق است با استفاده از این راهبردها
برای خود آسان سازی انجام داده و کارایی بهتری در حل مسائل
خالق از خود نشان دهد .در این راستا نیز میتوان باتوجه به این
نتایج اهمیت آموزش راهبردهای یادگیری در مدارس را مورد
تأکید قرار داده و این پیشنهاد را ارائه کردکه آموزش راهبردهای
یادگیری و خودنظمدهی به عنوان محتوای آموزشی مدارس
میتواند نقش مثبت اثر بخشی برای دانشآموزان داشته باشد.

سپاسگزاری
از همه کسانی که ما را در انجام این پژوهش راهنمایی و
یاری رساندند صمیمانه تشکر می کنیم.

مالحظات اخالقی
پاژوهش حاضاار اقتبااس از پایااان ناماه دکتااری باوده کااه
پااس از بررساای در معاوناات پژوهشاای دانشااگاه آزاد اسااالمی
واحاااد علاااوم و تحقیقاااات در تابساااتان ساااال  96مصاااوب
گردید.

تضاد منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

منابع مالی
منابع مالی این پژوهش تماماً توسط محققین این پژوهش
تهیه شده است.
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پژوهشهای دیگر برای مثال دانلوسکی و همکاران [ ]42در
پژوهش خود نشان دادند که آموزش راهبردهای یادگیری
فرایندهای شناختی و تحصیلی در دانش آموزان را افزایش می-
دهد .در فرایند خودنظمدهی ،اگر فرد هنگامی که هدفی را دنبال
میکند با مانع روبهرو شود ،موقعیت را بازبینی میکند .بازبینی
این باور را در یادگیرنده ایجاد میکند که اگر بیشتر تالش کند
به هدف نزدیکتر خواهد شد و از اصالحات مورد نیاز برای آن
آگاه میشود [ ،]55این بخش از اثر خودنظمدهی موجب میشود
افراد در برخورد با مسائلی که نیاز به راهحل خالق دارد با
بازبینی بیشتر مسأله از احتمال بیشتری برای حل آن برخوردار
شوند .در حمایت از این مبحز نتایج تحقیقات نشان داده است
که آموزش راهبردهای خودنظمدهی به بهبود عملکرد شناختی و
تحصیلی دانشآموزان کمک میکند [ 58و  .]59از سوی دیگر
فیرال و مییر [ ]33بیان میدارند که در راهبردهای مطالعه
یادگیری مولد خود دانشآموز در فرآیند یادگیری به صورت
فعالی نقش داشته و به طور فعال به سازماندهی و ادغام
ساختارهای شناختی میپردازند .یادگیری به روش مولد به طور
کل شامل فرایند شناختی در مورد ادغام دانش موجود است که با
مفاد درسی ارائه شده جدید دوباره سازماندهی شده است [.]32
عالوه بر این آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن شامل
تجسم ،اجزای تجسم ،ترتیب تصاویر تجسم شده ،ساختار
تصاویر تجسم شده و نحوهی برقراری رابطه بین تصاویر تجسم
شده است که این عوامل میتواند در مواجهه با مسائل خالق
درک درست و کاملی از شرایط برای دانشآموز مهیا کند [،]33
که این امر نیز به عملکرد بهتر وی کمک خواهد کرد به ویژه در
شرایطی مانند حل مسائل خالق که حل آن مستلزم شناخت
درست از ارزیابی شرایط است .این بخش از یافتههای پژوهش
همسو با دریسکل ،کوپر و مورگان [ ]43و دیکونینگ و اسکات
[ ]44بود که در پژوهشهای خود نشان دادند که راهبرد
یادگیری تجسم کردن میتواند در حوزههای مختلفی که نیازمند
مهارت مواجهه با مسائل مختلف است ،موثر باشد .در راهبردهای
یادگیری فعال سه فرایند شناختی در یادگیری وجود دارد که
شامل :انتخاب کردن ،سازماندهی و ادغام است [ .]33همانطور
که مشاهده میشود تجسم کردن نیز به عنوان یکی از
راهبردهای یادگیری به عنوان فعالیت مولد میتواند با استفاده از
سه جزء انتخاب ،سازماندهی و ادغام نقش موثری در فرایندهای
تفکر به ویژه حل مسأله داشته باشد .همچنین یادگیری به روش
تجسم کردن شامل تجسم اجزای تجسم ،ترتیب تصاویر تجسم
شده ،ساختار تصاویر تجسم شده و نحوهی برقراری رابطه بین
تصاویر تجسم شده است که این عوامل میتواند در مواجهه با
مسائل درک درست و کاملی از شرایط برای دانشآموز مهیا کند
که این امر نیز به عملکرد بهتر وی کمک خواهد کرد .به طور
کل در استدالل یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که از

طریق آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و خود نظمدهی،
دانشآموزان راهبردهای شناختی و فراشناختی را میآموزند که
میتوانند با برنامهریزی ،نظارت و تنظیم رفتار روشهای موفق
یادگیری و مطالعه را به کار ببرند و سوی دیگر آموزهها در
خصوص راهبردهای فراشناخت منجر به تنظیم رفتار در دانش-
آموزان میشود ،که همگی این عوامل موجب افزایش خالقیت
در دانشآموزان میشود.
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