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Abstract  Article Info 

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 self-

regulation 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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دهی بر تفکر خالق  آموزش راهبرد يادگیری تجسم کردن و آموزش خود نظممقايسه اثر بخشی 

 آموزان  دانش 
 

 3امنشیک رضایعل *2 فیس کبر ی عل 1یسوسن فرخ
 

 قاتیدانشگاه علوم تحق ی،تیترب یروانشناس 1
                                                                              رانیتهران، ا  ،ییدانشگاه عالمه طباطبا 2

                                                                                 ران یتهران، ا ، یدانشگاه خوارزم 3
 
 
 

 
 aliakbarseyf@yahoo.com: لیمی. اطباطبایی، تهران، ایران اکبر سیف، استاد، دانشگاه عالمه علیمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

 آموزان انجام شد. دهی بر خالقیت دانش آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خودنظماثر بخشی   پژوهش حاضر با هدف مقایسه : مقدمه

کلیه   ها: روش پژوهش حاضر شامل  جامعه  بود.  آزمایشی  پژوهش حاضر  پایهدانش روش  تحصیلی  آموزان  در سال  که  بود  تهران  هفتم شهر  ی 

آموز  دانش  60  -آموز دختردانش   60آموز )دانش   120ای  ای چند مرحله گیری خوشهبودند. با استفاده از روش نمونهبه تحصیل  مشغول    1397-1396
.  اجرا شدآزمون  آزمون و پس استفاده شد که در  مرحله پیش  تورنسها از پرسشنامه خالقیت  آوری دادهبرای جمع  پسر( به عنوان نمونه انتخاب شد.

 ها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.داده

داری دارد.  آموزان تأثیر معنیدو روش آموزشی راهبرد تجسم کردن و آموزش خودنظم دهی بر افزایش خالقیت دانش  نتایج نشان داد که  : هايافته

این دو روش آزمایشی بر خالقیتهمچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی اثر بخشی  از لحاظ  آموزان  دانش   داری بین دانش آموزان دختر و پسر 
که بین اثر بخشی دو روش آزمایشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خود نظم دهی بر خالقیت  داد    وجود ندارد. لیکن نتایج نشان

 اند.توان گفت که این دو روش آموزش به یک میزان اثر بخش بودهدانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد و می

-دهاای در باعااز افاازایش خالقیاات دانااشتجساام کااردن و آمااوزش خااودنظمنتااایج نشااان داد کااه آمااوزش راهباارد یااادگیری  : یریگجههینت

 آموزان دختر و پسر یکسان است.شود و اثر این دو روش بر خالقیت دانشآموزان می

 

 خالقیت، خودنظم دهی، راهبردیادگیری تجسم کردن : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
مهارت به  پرورش  همواره  فراگیران  ذهنی  و  فکری  های 

از مهمترین هدف های آموزشی در محافل آموزشی  عنوان یکی 
با پیشرفت روز افزون دانش و  .  [1]جهان مدنظر قرار گرفته است 

-هایی به دانشفناوری در جامعه امروزه نیازمند آموزش مهارت
با   خالق  تفکری  با  آن  وسیله  به  بتوانند  که  هستیم  آموزان 

روبه بپردازند  مشکالت  آنها  حل  به  و  شده   [ 3]آلبرکت  .  [2]رو 
ایجاد    معتقد برای  عقالنی  و  ذهنی  فرآیند  یک  خالقیت،  است 

توانایی  ایده به  اشاره  نیز  خالقیت   است.  بدیع  و  جدید  های 
تجربه و  افکار  به شیوهاستخراج  آنها  ترکیب  های های گذشته و 

دارد   دیگر  [4]بدیع  تعریفی  در  معرفی  .  تفکر  از  نوعی  خالقیت 
دیدگاه به  منجر  که  است  رویکشده  نوظهور،  های جدید،  ردهای 

راه و  تازه  و دورنماهایی  اشیا  درک  و  فهم  برای  جدید  های 
میموقعیت خالقیت   .  [5]شود  ها  که  است  معتقد  نیز  گیلفورد 

انعطاف سیالی،  به  که  واگراست  تفکر  و مستلزم  اصالت  پذیری، 
دارد   تأکید  شیوه[6]بسط  به  خالقیت   که  آنجا  از  اما  های . 
ای به صورت یک نشانه یا مجموعه  شود، آن رامختلف بیان می

می نظر  شخصیت،  در  نظیر  مختلف  عوامل  از  متأثر  که  گیرند 
محیط ژنتیکی،  و  آرایش  شناختی  زیست  عوامل  اجتماعی،  های 

است   می[4]فرهنگ  واقع  در  توانایی  .  که خالقیت   توان گفت 
ها وجود دارد و به  ذهنی است که به طور تقریبی در همه انسان

. تورنس و گیلفورد  [7]شود  ر جدید و نو ظاهر میصورت یک اث
مؤلفه خالقیت   که  هستند  سیالی،  معتقد  همچون  بسیاری  های 

برمیانعطاف در  را  مسأله  به  و حساست  بداعت  بسط،  -پذیری، 
جنبه این  مرحلهگیرد.  چهار  فرایند  در  )مرحله ها  خالقیت   ای 

ا که  پیامد(  بررسی  ایده،  بروز  کمون،  مرحله  سوی  آمادگی،  ز 
می بروز  است،  شده  مطرح  اشتنبرگ  [8]نماید  واالس  به    [ 9]. 

ترین عنصر ایجاد و معلم به عنوان اصلی  -مدرسه  -نقش خانواده
پژوهش است.  نموده  اشاره  خالقیت   نشان  کننده  مختلف  های 

کنندهمی تعیین  نقش  معلم  که  خالقیت دهد  پرورش  در    ای 
به سه عمل معلم   [13]  . عزیزیان[12و    11،  10فراگیران دارد ]

دانشاشاره می افزایش خالقیت در  -آموزان میکند که موجب 
شامل:   ایده1شود،  داشتن  به  تشویق  نو؛  (  و  بکر  ارائه  2های   )

و   معما؛  یا  مسأله  عنوان  به  درسی  به  3مطالب  دادن  اجازه   )
ایدهدانش و  نظرات  بیان  برای  آمابلی  آموزان  خود.    [ 14]های 

است که مح تولد  معتقد  ابتدای  از همان  امکانات محیطی  و  یط 
ی خالقیت در ذهن کودک دارد.  گیر در شروع چرخهنقشی چشم

اهداف   به  رسیدن  برای  همیشه  دارند  خالقانه  تفکر  که  افرادی 
. از سوی دیگر  [15]زنند  ای میخود دست به اکتشافات خالقانه

پژوهش با  در  خالقیت   که  است  شده  مشخص  مختلفی  های 
انصاری، زمینهدیگر   برای مثال در پژوهش مانند  رابطه دارد،  ها 

نیز مشخص شده است که خالقیت  با    [16]عباسی و گشوارپور  
تحقیقات   همچنین  است.  همراه  بدن  در  فیزولوژیکی  تغییرات 

آموزش در توسعه و تقویت خالقیت بسیار موثر   دهد کهنشان می
 .  [17]دهد است و این توانایی را افزایش می

پژوهش در  اخیراً  که  مفاهیمی  از  حوزهیکی  های  های 
دهی است که به نظر  آموزشی مطرح شده است مفهوم خودنظم

تواناییمی افزایش  در  داشته  رسد  بسزایی  نقش  شناختی  های 
خودنظم مفهوم  شناختیباشد.  نظریه  از  بندورا    -دهی  اجتماعی 

توانایی[  18] کاربرد  بیانگر  و  گرفته  قابلنشأت  و  های تیها 
به  که  است  افراد  در  مختاری  خود  و  خودکنترلی  خودهدایتی، 

شانک   می  [ 19]اعتقاد  شامل  را  به  فرآیندهایی  منجر  که  شود 
-های شناختی، رفتاری و عاطفی میسازی و حفظ فعالیتفعال

دیگر خودنظم  عبارت  به  دستیابی  شود.  برای  منظم  تالش  دهی 
افکار،   قالب  در  شخصی  هدف  میبه  اعمال  و  باشد.  احساسات 

کند که  دهی را معادل نیرویی تعریف مینیز خودنظم  [20]گریوز  
ریزی و ارزشیابی موضوعات و  دهد تا بر برنامهبه افراد اجازه می

خودنظم همچنین  شوند.  متمرکز  خاص  عنوان  مسائل  به  دهی 
و کوشش فرایندها  درونی،  وضعیت  کنترل  در  روانی  های 

.  [20]ستیابی به اهداف باالتر تعریف شده است کارکردها جهت د
شانک   و  می  [21]پنتریچ  بیان  راهبردهای  اینگونه  که  دارند 

هایی که افراد دهی قابل آموزش هستند و یکی از شیوهخودنظم
می را  راهبردها  خودنظم اینگونه  یادگیری  است.  مشاهده  آموزند 

مدیری خود  و  دهی  سازمان  در  فرد  توانایی  شامل  تی  دهی 
  های گوناگون یادگیری است.به هدف  رفتارهایش جهت رسیدن

یادگیری   راهبردهای  و  انگیزشی  راهبردهای  مولفه  دو  از  و 
خودنظم کل  طور  به  است،  شده  پیوند  تشکیل  دلیل  به  دهی 

مجموعه واحد،  بافتی  در  رفتاری  و  شناختی  هیجانی،  ای  عناصر 
-ها و واکنشکنشو    [22]دهد هایی را ارائه میاز قابلیتکلیدی  

-ها را در سه حوزه مجزای شناخت، هیجان و رفتار تنظیم می 
رامانی و همکاران  [23]کند دهی و عدم  دریافتند خودنظم  [24]. 

ها رفتاری در تعامل تنظیم در کودکان با توانایی مدیریت چالش
که   است  داده  نشان  ها  بررسی  دارد.  وجود  رابطه  دیگران  با 

خودبرنامه آموزش  موفقیتهای  طور  به  دهی   در  نظم  آمیزی 
-و حوزه[ 28و  27]، ورزش [26و  25]های آموزش درسی حوزه

 مورد استفاده قرار گرفته است. [ 29]های سالمت 
از سوی دیگر راهبردهای مطالعه متغیر دیگری است که به  

رسد آموزش آن نقش بسزایی در فرایند تفکر افراد داشته  نظر می
مارشا نظر  از  بورکل  باشد.  و  فنون  مهارت  [30]ک  مطالعه  های 

کاربرد  ویژه و  نگهداری  اکتساب،  برای  آنها  از  که  هستند  ای 
می استفاده  اطالعات  و  میدانش  را  آنها  و  نوعی  گردد  به  توان 

مهارت حل مسأله به حساب آورد؛ فرایندی که طی آن فرد خود 
روش و  فنون  ترکیب  و  انتخاب  میبه  مطالعه  پردازد. های 

دهد که راهبردهای مطالعه و یادگیری موجب ها نشان میرسیبر
. یادگیری به روش [31]شود  افزایش عملکرد تحصیلی افراد می
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از راهبردهای مطالعه است که شامل فرایند شناختی   مولد یکی 
شده   ارائه  درسی  مفاد  با  که  است  موجود  دانش  ادغام  مورد  در 

بیان    [33]یرال و مییر  . ف[32]جدید دوباره سازماندهی شده است  
آموز  دارند که در راهبردهای مطالعه یادگیری مولد خود دانشمی

در فرآیند یادگیری به صورت فعالی نقش داشته و به طور فعال 
می شناختی  ساختارهای  ادغام  و  سازماندهی  شرط  به  پردازند. 

به   اطالعاتی  که  زمانی  که  است  این  مولد  یادگیری  در  اساسی 
ارائ فرد  را در  ه می یک  مناسب  فرایند شناختی  شود چگونه یک 

کنند. دیدگاه ویتروک در مورد یادگیری فعال  مورد آن استفاده می
فرایند   و  به مطلب جدید  وابسته  یادگیری  بود که  این اساس  بر 

دانش جدید  مطلب  ارائه  هنگام  که  است  را  شناختی  آن  آموز 
می راهبردهای.  [34]کند  تجربه  ب  نظریه  عنوان  یادگیری  ه 

گردد که این دید را  بر می  [35]فعالیت مولد به کارهای بارتلتس  
نسبت به یادگیری داشته که فعالیتی است که طی آن تجربیات  

قالب با  میجدید  ادغام  یادگیرنده  در  موجود  شناختی  شود، های 
پیاژه   دیدگاه  به  عنوان  [  36]همچنین  به  را  شناختی  رشد  که 
تجر آن  با  فرد  که  میفرایند  سازمندهی  را  خود  با  بیات  و  کند 

میقالب مرتبط  را  آنها  موجود  شناختی  بین  های  این  در  سازد، 
نیز اشاره نمود که  [  37]توان به روانشناسان گشتالت نیز  حتی می

بین به یادسپاری و فهمیدن تفاوت قائل شدند. بعد از آنها و در  
نشان دادند   [39]و مییر    [38]توان به ویتروک  های اخیر میدهه

تواند در نظریه آموزش مورد  که چگونه مفاهیم یادگیری فعال می
ویتروک   نمود.  اشاره  گیرد،  قرار  که    [40]استفاده  داد  نشان 

شود  چگونه یادگیری وابسته به مطالب جدیدی است که ارائه می
و مطالبی است که از قبل وجود داشته است؛ افرد تمایل دارند که 

باهم ادغام کنند. ویتروک و همکاران نشان دادند که هر دور را  
استفاده  فعال  یادگیری  راهبردهای  از  که  زمانی  دانشجویان  که 

یری  نمایند، راهبردهایی مانند خالصه نویسی و مقایسه، یادگمی
می اتفاق  بهتر  آنها  فعال  [41]افتد  در  یادگیری  راهبردهای  در   .

دارد   وجود  یادگیری  در  شناختی  فرایند  انتخاب  سه  شامل:  که 
کردن، سازماندهی و ادغام است. در این فرایند وظیفه معلم تنها 
بلکه شامل روبه رو کردن   ارائه دهد  را  این نیست که اطالعات 

فرادانش و  یادگیری  طی  در  مناسب  فرایند  با  یندهای  آموزان 
است   فعال  یادگیری  به  [33]شناختی  یادگیری  راهبرد  از  یکی   .

مول فعالیت  مییر  عنوان  و  فیرال  که  کرده  [33]د  اند پیشنهاد 
یادگیری به وسیله تجسم کردن است، یادگیری به وسیله تجسم  

شود که بر  افتد که از یادگیرنده خواسته میکردن زمانی اتفاق می
اساس موارد آموخته شده تصویری را در ذهن خود تشکیل دهد.  
اجزای  تجسم  شامل  کردن  تجسم  روش  به  یادگیری   همچنین 
تجسم، ترتیب تصاویر تجسم شده، ساختار تصاویر تجسم شده و  

ی برقراری رابطه بین تصاویر تجسم شده است. دانلوسکی  نحوه
همکاران   به    [42]و  یادگیری  که  دادند  نشان  بررسی  یک  در 

شیوه تجسم کردن کارکرد افراد را در یادآوری لیست کلمات را 

می مافزایش  و  کوپر  دریسکل،  همچنین  نیز    [43]ورگان  دهد. 
می ذهنی  تمرین  عنوان  به  کردن  تجسم  که  دادند  تواند  نشان 

ببرد. در ضمن دیمهارت باال  را  افراد  و  های عملی در  کونینگ 
در یک بررسی نشان دادند که تجسم کردن موجب    [44]اسکات  

 شود. افزیش مهارت قالب بندی در خواندن داستان می
اهمی  و  بیان شده  به مطالب  توجه  دانشبا  -ت خالقیت در 

های آموزشی راهبردهای مطالعه  آموزن و با توجه به ارائه روش
دانش خالقیت  افزایش  برای  پژوهش  مدرن  از  هدف  آموزان 

آموزش   آیا  که  است  سوال  این  به  پاسخگویی  حاضر 
دانش خودنظم خالقیت  بر  آموزش  دهی  آیا  دارد؟  تأثیر  آموزان 

خالقیت   بر  کردن  تجسم  یادگیری  تأثیر  دانشراهبرد  آموزان 
دارد؟ آیا بین اثر بخشی آموزش آموزش راهبرد یادگیری تجسم 

خودنظم و  دانشکردن  خالقیت  بر  وجود  دهی  تفاوت  آموزان 
 دارد؟

 ها روش 
جامعه   بود.  کنترل  گروه  با  آزمایشی  حاضر  پژوهش  روش 

-آموزان دختر و پسر پایهآماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش
تحصیلی   سال  در  که  بود  تهران  شهر  هفتم   1396-1397ی 

نمونه روش  از  استفاده  با  بودند.  خوشهمشغول  چند  گیری  ای 
آموز  دانش    60  -دانش اموز دختر  60آموز )دانش  120ای  مرحله

پسر( که حائز معیارهای ورود به پژوهش بودند، به عنوان نمونه  
دانش برای  حاضر  پژوهش  به  ورود  معیارهای  شدند.  -انتخاب 

به شرکت   قبول  قبلی،  پایه در مقاطع  آموزان شامل: عدم تکرار 
آموز منظم در جلسات آموزشی، موافقت مسئولین و والدین دانش

دانش حضور  مورد  جلسادر  در  شرایط  آموز  دلیل  به  آموزشی  ت 
برای   بودن(  ناشنوا  یا  )نابینا  جسمی  معلولیت  نداشتن  انضباطی، 
که   جسمی  بیماری  منع  نداشتن  موثر،  آموزشی  ارتباط  برقراری 
مدارس   از  انتقال  عدم  شود،  آموزش  جلسات  قطع  موجب 
تیزهوشان به مدارس عادی )برای کنترل متغیر هوش که به نظر  

تر از  حل مسأله است(، کسب نمره پایین رسد همسو با مهارتمی
ی مورد استفاده در پژوهش حاضر. پس  نمره برش در پرسشنامه

به طور تصادفی در سه گروه   افراد  نمونه،  افراد گروه  انتخاب  از 
( کردن  تجسم  یادگیری  راهبرد  و    20آموزش  دختر  نفر    20نفر 

  20نفر پسر( و کنترل )  20نفر دختر و    20دهی )پسر(، خودنظم
نفر پسر( جایگزین شدند. شایان ذکر است که در   20نفر دختر و  

آموزان دختر و  هر گروه دو کالس آموزشی تشکیل شد و دانش
در  دانش گرفتند.  قرار  آموزش  مورد  مجزا  طور  به  پسر  آموزان 

دانش برای  اخالقی  موازین  حفظ  برای  نیز  گروه  پایان  آموزان 
نیز آموزش راهبردیادگیری تجس دهی  م کردن و خودنظمکنترل 

 ارائه شد. 
آزمون خالقیت تورنس )فرم    پرسشنامه خالقیت تورنس: 

سنجش   برای  می  خالقیتتصویری(  این  استفاده  در  که  شود 
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ها و افکار تازه و جالب در قالب آزمون آزمودنی برای بیان اندیشه
تکمیل   تصویرسازی،  بازی  سه  شامل  که  گرفته  شکل  تصاویر 

دایره و  می  ها تصاویر  طول  به  دقیقه  سی  آن  اجرای  و  -است 
پردازد. مطالعات مربوط به بررسی  انجامد، به انجام این آزمون می

باالی   اعتبار  تورنس  خالقیت  کرده  90/0آزمون  گزارش  اند را 
در  [45] تورنس  تصویری خالقیت   آزمون  برای  اعتبار  . ضریب 

دامنه در  شده  انجام  مطالعه  بین  پنج  است  بوده     1تا    78/0ی 
ی آزمون با به کارگیری روش تحلیل . روایی محتوا و سازه[46]

روایی   شده  انجام  مطالعات  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  عاملی 
سازه و  کردهمحتوا  گزارش  آزمون  برای  را  مطلوب  .  [46]اند  ی 

پیش روایی  می مطالعات  نشان  آزمون  بینی  این  نمرات  که  دهد 
القانه در مطالعات طولی در های خ همبستگی معنادار با پیشرفت

های کالمی و . آزمون[49و    48،  47]سالگی دارد    40و    22،  12
است    Bو    Aغیرکالمی خالقیت تورنس، دارای دو فرم موازی  

های تفکر خالق  استفاده شد. آزمون  Aکه در این تحقیق از فرم  
)فرم   هر  Aتورنس  در  که  است  شده  تشکیل  فعالیت  سه  از   )

های مورد نظر را  بایست در زمان مقرر پاسخآزمودنی میفعالیت  
به صورت تصویری ثبت کند. در آزمون غیرکالمی تورنس، چهار  

انعطافمولفه اندازهسیالی،  بسط  و  ابتکار  شدند.  پذیری  گیری 
آزموننمره راهنمای گذاری  مطابق  تورنس،  خالق  تفکر  های 

( راهنمایی  کتاب  در  گذاری  ش  (TTCTنمره  دلیل انجام   . د 
های مختلف کارایی و اعتبار و  انتخاب آزمون تورنس در پژوهش

های و  پایایی مناسب آن بوده است. این آزمون مکرراً در پژوهش

های تربیتی مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس  اندازه گیری
پژوهش منتشر نتایج  آزمون  این  راهنمای  دفترچه  در  که  هایی 

براورد شده و   90/0تا    80/0آزمون بین    شده ضریب پایایی این
گزارش نموده    63/0اولین بار پایایی این آزمون را    [50]عابدی  

پژوهش در  بارفروش  است.  مقیمی  و  دایمی  دیگر  و    [51]های 
گزارش    68الی    48/0و    87/0به ترتیب    [52]رضایی منوچهری  

 اند.کرده

 روش اجرا 
ماری انتخاب شد  های الزم ابتدا نمونه آپس از کسب مجوز

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  

گروه تصادفی  طور  آموزش  دانش  به  گروه  عنوان  به  آموزان 
دهی و یا گروه  ، یا آموزش خودنظمراهبرد یادگیری تجسم کردن

گروه تعیین  از  پس  شدند.  انتخاب  گواه  کنترل  و  آزمایش  های 
 ها اجرا شد.  ابتدا پیش آزمون بر روی همه گروه

اساس   بر  کردن  تجسم  یادگیری  راهبرد  آموزش  جلسات 
بر    [ اجرا شد و جلسات آموزش خودنظم دهی33فیروال و مییر ]

روش اساس   به  یادگیری  راهبردهای  آموزش  جلسات 
[ اجرا شد که شرح جلسات به قرار  53توکلی زاده ]  دهیخودنظم

است. زیر 

 نحوه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن .1ل دوج
 شرح جلسه  محتوای جلسه  جلسه

1 
معرفی راهبرد  

یادگیری تجسم 
 کردن

راهبرد یادگیری تجسم کردن ابتدا به معارفه با اعضای کالس پرداخته شد و در مورد محتوای تمرین تجسم کردن  در جلسه اول از جلسات هشتگانه آموزش 
ک پاراگراف  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 ی

 آموزان قرار گرفت، انجام شد.پیشتر انتخاب شده و در کاربرگی چاپ شده است در اختیار دانش از کتاب درسی فارسی که

2 
بسط و گسترش  
استفاده از راهبرد  

 تجسم کردن

آنها خواسته شد که های  نفره از آموزان به گروهدر جلسه م از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، با ارائه تمرینات کوتاه و با تقسیم دانش
های ناآشنا( که در اختیار دارند به تجسم پرداخته و با یکدیگر در  به نوبت در مورد کاربرگی )استفاده از یک متن غیر درسی به منظور پرورش مهارت در متن 

م اعمال شد. در ادامه یک کاربرگ به منظور تمرین میان بگذارند. در ادامه روند تمرینات  به  چک شد و اگر مشکلی در انجام تمرینات وجود دارد، تصحیح الز
 در منزل ارائه شد.

3 
تجسم کردن  

 گروهی 

شود که تجسم خود را در در جلسه سوم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد تجسم کردن، ابتدا تکلیف جلسه پیش بررسی شد و از تمامی افراد خواسته می
هند و میزان یادگیری آنها در مورد کاربرگ بررسی شده و به آنها در مورد نحوه انجام تمرین بازخورد ارائه شد. مورد کاربرگ ارائه شده در جلسه پیش ارائه د 

های کتاب درسی فارسی در ادامه این جلسه برای تثبیت یادگیری راهبرد تجسم کردن یک تمرین به صورت گروهی و به کمک کل در مورد یکی از درس
 ربرگی به منظور انجام یک تکلیف مشابه نیز ارائه شد.انجام شد. در پایان نیز کا

 تمرین نوشتاری 4

د و در  در جلسه چهارم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، ابتدا به تکلیف هفته گذشته پرداخته شد و تکالیف ارائه شده مرور ش
ادامه تمرین جدیدی با استفاده از یک کاربرگ موازی ارائه شد. در این تمرین کاربرگی وجود  آموز بازخورد داده شد. در خصوص کیفیت انجام آنها به دانش

شود که تجسم خود را در ستون  آموز خواسته میدارد که دارای  ستون است و در یک ستون متنی نوشته شده است و در ستون دیگر که خالی است، از دانش 
 برای تثبیت تمرین نوشتاری تجسم کردن ارائه شد. مقابل بنویسد. در پایان چند کاربرگ دیگر 

 علوم  5

آموزان  انش در جلسه پنجم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، ابتدا تکالیف جلسه قبل مرور شد و در مورد نحوه انجام تمرینات به د
آموزان آموزش داده شد که راهبرد تجسم کردن را در  آموزان است، ارائه شد. به دانشبازخورد ارائه شد. در ادامه جلسه تمریناتی که بر اساس درس علوم دانش

هایی مناسب با درس علوم ارائه  های  نفره راهبرد تجسم کردن در این درس تمرین شد. در پایان کاربرگدرس علوم استفاده نمایند. در ادامه در قالب گروه 
 شد. 

 انگلیسی  6

آموزان  جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، ابتدا تکالیف جلسه قبل مرور شد و در مورد نحوه انجام تمرینات به دانش در جلسه ششم از 
جسم  آموزان آموزش داده شد که راهبرد تآموزان است، ارائه شد. به دانش بازخورد ارائه شد. در ادامه جلسه تمریناتی که بر اساس درس زبان انگلیسی دانش 

هایی مناسب های  نفره راهبرد تجسم کردن در این درس تمرین شد. در پایان کاربرگکردن را در درس زبان انگلیسی استفاده نمایند. در ادامه در قالب گروه
 با درس زبان انگلیسی ارائه شد.

 ریاضی 7
آموزان  تکالیف جلسه قبل مرور شد و در مورد نحوه انجام تمرینات به دانش در جلسه هفتم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، ابتدا 

آموزان آموزش داده شد که راهبرد تجسم کردن را  آموزان است، ارائه شد. به دانشبازخورد ارائه شد. در ادامه جلسه تمریناتی که بر اساس درس ریاضی دانش
هایی مناسب با درس ریاضی های  نفره راهبرد تجسم کردن در این درس تمرین شد. در پایان کاربرگروهدر درس ریاضی استفاده نمایند. در ادامه در قالب گ 
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 ارائه شد.

 بندی جمع 8
یف بازخورد در جلسه هشتم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد تجسم کردن، ابتدا به مرور تکالیف هفته جلسه قبل پرداخته شد و در مورد نحوه انجام تکال

توان در آنها از این های غیر درسی که میشد. در جلسه پایانی به بررسی مشکالت رایج در مورد استفاده از این راهبرد پرداخته شد و به بررسی زمینهارائه  
 راهبرد استفاده کرد، پرداخته شد. در پایان پس آزمون انجام شد.

 دهی پروتکل خودنظم .2جدول 

 شرح جلسه  محتوای جلسه  جلسه 

 برقراری ارتباط  1
دهی که ابتدا به معارفه با شرکت کنندگان پرداخته شد و در ادامه به مباحز  در جلسه اول از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم

 دهی چیست به عنوان نوعی از یادگیری که به فرایند خودجوش توضیحی ارائه شد.در خصوص اینکه خودنظم

2 
راهبرد شناختی تکرار و 

 مرور، بسط

دهی راهبردهای تکرار و مرور مانند مرور ذهنی و از خود سوال پرسیدن  جلسه م از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم در
هایی در این خصوص ارائه  آموزش داده شد. در ادامه راهبرد بسط دادن با مثال برای دانش آموزان توضیح داده شد و آموزش

 شد.

3 
راهبرد شناختی سازمان  

 هدف دهی، تعیین 

بندی،  بندی، فهرستدهی به آموزش راهبرد سازماندهی شامل آموزش دستهدر جلسه سوم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم
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.

4 
راهبرد فراشناختی برنامه  

 و نظارت شخصی  ریزی

دهی راهبردهای مختلف برنامه ریزی شامل تعیین هدف، بررسی اولیه،  در جلسه چهارم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم
پیش بینی زمان و مواردی از این دست آموزش داده شد. در ادامه راهبرد کنترل و نظارت آموزش داده شد، شامل ارزشیابی و 

 ردن و ارزیابی سرعت یادگیری. نظارت بر توجه و درک، سوال ک

 کنترل شناخت  5
-دهی به معرفی عوامل بیرونی و درونی در شناخت آموزشی ارائه شد و راه در جلسه پنجم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم

 هایی برای کنترل و آگاهی از آنها ارائه شد.

 دهی خودنظم 6
دهی پرداخته شد که شامل  دهی به آموزش راهبردهای فراشناختی خودنظمخودنظمدر جلسه ششم از جلسات هشتگانه آموزش 

 مواردی برای بررسی راهبردهای شناختی آموزش داده شده در جلسات قبل بود. 

7 
  -راهبرد مدیرت منابع

 مدیریت زمان، خودسنجی 
مورد مدیریت منابع و مدیرت زمان ای در دهی پس از ارائه مقدمه در جلسه هفتم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم

 ریزی برای ساعات روز. راهبردهای مدیریت زمان و مدیریت منابع آموزش داده شد، مواردی مانند برنامه

8 
مدیریت هیجان خشم و 
 اضطراب، تقویت شخصی 

یجان خشم و دهی به آموزش راهبردهایی در مورد کنترل و مدیریت ه در جلسه هشتم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم
بندی به عنوان پایان جلسات ارائه شد و مواردی برای حفظ و تمرین هیجان اضطراب پرداخته شد و در پایان این جلسه جمع

 ها پس از پایان جلسات ارائه شد. آموخته 

 هايافته
ارائه    1های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جدول  آماره

 است. شده 
تحلیل   از  شده  استفاده  آموزش  بخشی  اثر  بررسی  برای 
این   از  استفاده  از  پیش  شد. که  استفاده  متغیره  کوواریانس یک 

 های استفاده از آن بررسی گردید.  آزمون مفروضه
جدول   در  که  می  2همانگونه  همگنی  مشاهده  شرط  شود، 

واریانس برابری  دیگر  شرط  است.  برقرار  رگرسیون  های شیب 
بود که نتایج آزمون لون حاکی از آن بود که این شرط نیز    خطا

(. در ادامه برای بررسی  P>05/0در نمرات خالقیت برقرار بود )
گروه مقایسه  و  بخشی  متغیره  اثر  یک  کوواریانس  آزمون  از  ها 

 استفاده شد.  

-انشآزمون دپس از تعدیل اثر پیشنتایج تحلیل کواریانس  
داد که بین میانگین نمرات خالقیت  نشان  آموزان شرکت کننده  

ندارد  وجود  معناداری  تفاوت  پس  و  دختر  آموزان  دانش 
(087/0=P  ,976/2=(113 ،1)F  که داد  نشان  نتایج  وجود  این  با   .)

یادگیری میانگین نمرات    بین راهبرد  آموزش  خالقیت سه گروه 
گروه   و  دهی  خودنظم  آموزش  کردن،  تفاوت    گواهتجسم 

(. میزان تأثیر  P  ,388/54=(113 ،2)F<01/0داری وجود دارد )معنی
و  بود  490/0 گروه  تعاملی  اثر  که  داد  نشان  نتایج  ضمن  در   .

( نبود  معنادار  آموزان  دانش  خالقیت  بر   P=852/0جنسیت 
,161/0=(113 ،2)F می بنابراین  که (.  گفت  راهبرد    توان  آموزش 

خ آموزش  و  کردن  تجسم  خالقیت  یادگیری  بر  دهی  ودنظم 
در ادامه برای پی بردن  دانش آموزان )دختر و پسر( موثر است.  

بین دقیقاً  که  نکته  این  دارد  کدام  به  وجود  تفاوت  گروه  از  دو   ،
شد.  استفاده  فرونی  بن  تعقیبی  آزمون 

 گروه آموزان شرکت کننده در پژوهش حاضر به تفکیک جنسیت و خالقیت دانشتوصیف نمرات : 3 جدول

 جنسیت  متغیر
 گروه

 مرحله 
 تعداد

 گواه دهی آموزش خودنظم آموزش راهبرد تجسم کردن

 انحراف استاندارد  میانگین انحراف استاندارد  میانگین انحراف استاندارد  میانگین

 ت خالقی

 پسر
 79/4 40/86 81/4 10/84 16/5 75/88 20 پیش آزمون 

 13/4 70/92 79/4 30/101 64/5 95/103 20 پس آزمون 

 دختر 
 15/5 15/91 19/6 85/87 59/5 75/89 20 پیش آزمون 

 77/3 15/95 79/5 35/104 53/4 95/104 20 پس آزمون 
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 های رگرسیون برای  نتایج بررسی همگنی شیب  .4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات  مؤلفه 

 089/0 967/1 550/45 خالقیت 

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

 میزان تاثیر  SS df MS F P منبع تغییرات

 026/0 087/0 976/2 892/72 1 892/72 اصلی جنسیت اثر 

 490/0 001/0** 388/54 954/1331 2 908/2663 اثر اصلی گروه 

 003/0 852/0 161/0 932/3 2 863/7 اثر تعامل گروه*جنسیت 

    490/24 113 359/2767 خطا

120 = , n 01/0P<  ** 

 های آزمایش و گواه بر روی نمره کل خالقیت گروهآزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسه جفتی  .6ل دوج

 گروه
 سطح اطمینان 95%  

 سطح بال  سطح پايین  داریمعنی سطح  خطای انحراف استاندارد  ها تفاوت میانگین

آموزش راهبرد یادگیری تجسم 
 کردن 

آموزش 
 خودنظم دهی 

969/0 143/1 1 808/1- 747/3 

آموزش راهبرد یادگیری تجسم 
 کردن 

 168/13 786/7 001/0** 107/1 477/10 گواه 

 262/12 754/6 001/0** 133/1 508/9 گواه  آموزش خودنظم دهی  

120 = , n 01/0P<  ** 
 

نمرات خالقیت  همانطور که مالحظه می میانگین  بین  شود 
آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و گروه گواه تفاوت معنی 

( دارد  وجود  راهبرد  >01/0Pداری  آموزش  تأثیر  بیانگر  که   ،)
یادگیری تجسم کردن بر خالقیت دانش آموزان است. همچنین 

می نشان  آموزش نتایج  گروه  نمرات  میانگین  بین  که  دهد 
دارد  وجود  معناداری  تفاوت  نیز  گواه  گروه  و  دهی  خودنظم 

(01/0P<دا خالقیت  بر  روش  این  بخشی  اثر  بیانگر  که  نش  ( 
دهد که بین اثر بخشی  آموزان است. با این حال نتایج نشان می

و   کردن  تجسم  یادگیری  راهبرد  آموزش  آزمایشی  روش  دو 
تفاوت   آموزان  دانش  خالقیت  بر  دهی  نظم  خود  آموزش 
معناداری وجود ندارد و میتوان گفت که این دو روش آموزش به  

 اند. یک میزان اثر بخش بوده

 بحث 
ضر بررسی اثر دو روش آموزش راهبرد  هدف از پژوهش حا

خودنظم آموزش  و  کردن  خالقیت  تجسم  افزایش  برا  دهی 
داد کهدانش نشان  نتایج  بود.   راهبرد    آموزان  آموزشی  دو روش 

خالقیت   افزایش  بر  دهی  خودنظم  آموزش  و  کردن  تجسم 
آموزان تأثیر معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که  دانش

معنی اثر  دارتفاوت  لحاظ  از  پسر  و  دختر  آموزان  دانش  بین  ی 
بخشی این دو روش آزمایشی وجود ندارد. لیکن نتایج نشان داد 
یادگیری  راهبرد  آموزش  آزمایشی  روش  دو  بخشی  اثر  بین  که 
تجسم کردن و آموزش خود نظم دهی بر خالقیت دانش آموزان  

می و  ندارد  وجود  معناداری  دو  تفاوت  این  که  گفت  روش  توان 
های این  اند. در تبیین یافتهآموزش به یک میزان اثر بخش بوده

پژوهش میتوان اینگونه بیان داشت از آنجایی که خالقیت، یک  
های جدید و بدیع است فرآیند ذهنی و عقالنی برای ایجاد ایده

تر مالحظه کردیم خالقیت نیز اشاره  و همانطور هم که پیش  [3]
های گذشته و ترکیب آنها به  و تجربه  به توانایی استخراج افکار

دارد  شیوه بدیع  می [ 4]های  مورد  ،  روش  دو  هر  که  گفت  توان 
استفاده در پژوهش حاضر )آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن 

های خود بر این موضوع  و آموزش خودنظم دهی( در بطن روش
دانش به  را  اصولی  که،  دارند  میتأکید  آموزش  که  آموزان  دهند 

دستهمهار آنها ت  برای  را  بررسی  مورد  موارد  ادغام  و  بندی 
در پژوهش خود    [54]کند. در همین راستا فیلیپس   تسهیل می

دهی باالتری داشته نشان داد دانش آموزانی که توانایی خودنظم
برنامهباشند می و  موثر  راهبردهای مطالعه  از  استفاده  با  -توانند 

مهارت خود  تکالیف  خصوص  در  را    هایریزی  خود  تحصیلی 
گیلفورد دهند.  خالق    [6]  افزایش  تفکر  که  است  معتقد  نیز 

انعطاف آموزش است  پذیریمستلزم  که  است  حالی  در  این   ،
های مختلف این  ها و راهبردهای جدید در خصوص موضوعروش

دانش برای  را  میتوانایی  ایجاد  انعطافآموزان  از  که  پذیری کند 
ا به  باشند،  برخوردار  روشبیشتری  دارای  که  لحاظ  های  ین 

دیگر  متنوع سوی  از  هستند.  مسائل  به  پاسخگویی  برای  تری 
میپژوهش نشان  مختلف  از  های  شده  ارائه  آموزش  که  دهد 

سوی خانواده، مدرسه و معلم بر ایجاد خالقیت در کودکان موثر  
می[ 12و    11،  10]است    بنابراین  ارائه  .  که  داشت  انتظار  توان 

-های مختلف مییی مبتنی بر استفاده از روشآموزش با محتوا
آموزان ایجاد کند که تفکر خالق خود  تواند بستری را برای دانش

یافته این  دهند.  پرورش  آن  در  برخی  را  نتایج  با  بود  همسو  ها 
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همکاران  پژوهش و  دانلوسکی  مثال  برای  دیگر  در    [42]های 
یادگیری  راهبردهای  آموزش  که  دادند  نشان  خود  پژوهش 

-فرایندهای شناختی و تحصیلی در دانش آموزان را افزایش می
دهی، اگر فرد هنگامی که هدفی را دنبال  در فرایند خودنظمدهد.  

روبهمی مانع  با  بازبینی میکند  را  موقعیت  شود،  بازبینی  رو  کند. 
کند که اگر بیشتر تالش کند  این باور را در یادگیرنده ایجاد می

نیاز برای آن    تر خواهدبه هدف نزدیک شد و از اصالحات مورد 
شود  دهی موجب می، این بخش از اثر خودنظم[55]شود  آگاه می

راه به  نیاز  که  مسائلی  با  برخورد  در  با  افراد  دارد  خالق   حل 
برخوردار   آن  برای حل  بیشتری  احتمال  از  مسأله  بیشتر  بازبینی 

است    شوند. در حمایت از این مبحز نتایج تحقیقات نشان داده
دهی به بهبود عملکرد شناختی و  که آموزش راهبردهای خودنظم

از سوی دیگر    .[59و    58]  کند  آموزان کمک میتحصیلی دانش
مییر   و  می  [33]فیرال  مطالعه  بیان  راهبردهای  در  که  دارند 

دانش خود  مولد  صورت یادگیری  به  یادگیری  فرآیند  در  آموز 
س به  فعال  طور  به  و  داشته  نقش  ادغام  فعالی  و  ازماندهی 

به طور  ساختارهای شناختی می مولد  به روش  یادگیری  پردازند. 
کل شامل فرایند شناختی در مورد ادغام دانش موجود است که با  

ارائه شده جدید دوباره سازماندهی شده است   .  [32]مفاد درسی 
شامل  کردن  تجسم  یادگیری  راهبرد  آموزش  این  بر  عالوه 

ترت تجسم،  اجزای  ساختار تجسم،  شده،  تجسم  تصاویر  یب 
ی برقراری رابطه بین تصاویر تجسم تصاویر تجسم شده و نحوه

می عوامل  این  که  است  خالق  شده  مسائل  با  مواجهه  در  تواند 
، [33]آموز مهیا کند  درک درست و کاملی از شرایط برای دانش

که این امر نیز به عملکرد بهتر وی کمک خواهد کرد به ویژه در  
شناخت   مستلزم  آن  حل  که  خالق  مسائل  حل  مانند  شرایطی 

یافته از  این بخش  است.  ارزیابی شرایط  از  پژوهش  درست  های 
کونینگ و اسکات  و دی  [43]همسو با دریسکل، کوپر و مورگان  

پژوهش  [44] در  که  راهبرد  بود  که  دادند  نشان  خود  های 
نیازمند    های مختلفی کهتواند در حوزهیادگیری تجسم کردن می

مهارت مواجهه با مسائل مختلف است، موثر باشد. در راهبردهای 
که  دارد  وجود  یادگیری  در  شناختی  فرایند  سه  فعال  یادگیری 

است   ادغام  و  انتخاب کردن، سازماندهی  . همانطور  [33]شامل: 
می مشاهده  از  که  یکی  عنوان  به  نیز  کردن  تجسم  شود 

تواند با استفاده از  مولد میراهبردهای یادگیری به عنوان فعالیت  
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  

نحوه و  بین  شده، ساختار تصاویر تجسم شده  رابطه  برقراری  ی 
این عوامل می  تصاویر تجسم است که  با  شده  مواجهه  تواند در 

آموز مهیا کند  مسائل درک درست و کاملی از شرایط برای دانش
بهتر وی کمک خواهد کرد. به عملکرد  نیز  امر  این  به طور   که 

یافته استدالل  در  میکل  حاضر  پژوهش  از  های  که  گفت  توان 

نظم خود  و  کردن  تجسم  یادگیری  راهبرد  آموزش  هی، دطریق 
میدانش را  فراشناختی  و  شناختی  راهبردهای  که  آموزان  آموزند 

برنامهمی با  رفتار روشتوانند  تنظیم  و  نظارت  های موفق  ریزی، 
آموزه دیگر  سوی  و  ببرند  کار  به  را  مطالعه  و  در یادگیری  ها 

-خصوص راهبردهای فراشناخت منجر به تنظیم رفتار در دانش
عآموزان می این  افزایش خالقیت  شود، که همگی  وامل موجب 

 شود. آموزان می در دانش

 نتیجه گیری
راهبرد  آموزش  آموزش  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
افزایش   در  دهی  خودنظم  آموزش  و  کردن  تجسم  یادگیری 

دانش راهبرد خالقیت   آموزش  از  هدف  دارد.  نقش  آموزان 
د که  آموزان بویادگیری تجسم کردن ایجاد این توانایی در دانش

دانسته مرور  به  ذهنی  به صورت  از  بتوانند  و  پرداخته  قبلی  های 
خود   در  را  خالق  مسائل  حل  برای  خود  توانایی  طریق  این 

خودنظم آموزش  در  دیگر  طرف  از  دهند.  این افزایش  نیز  دهی 
می دنبال  دانشهدف  که  از شد  استفاده  با  بتواند  آموز 

ته و در مسائل راهبردخودنظم دهی اطالعات خود را منظم ساخ
راهبردها  این  از  استفاده  با  است  خالق  تفکر  نیازمند  که  جدید 
برای خود آسان سازی انجام داده و کارایی بهتری در حل مسائل 

توان باتوجه به این  خالق از خود نشان دهد. در این راستا نیز می 
راهبرد آموزش  اهمیت  مورد  نتایج  را  مدارس  در  یادگیری  های 

ده و این پیشنهاد را ارائه کردکه آموزش راهبردهای تأکید قرار دا
خودنظم و  مدارس  یادگیری  آموزشی  محتوای  عنوان  به  دهی 

 آموزان داشته باشد. تواند نقش مثبت اثر بخشی برای دانشمی

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

 ی اخالق   مالحظات
ناماه دکتااری باوده کااه پاژوهش حاضاار اقتبااس از پایااان 

پااس از بررساای در معاوناات پژوهشاای دانشااگاه آزاد اسااالمی 
مصاااوب  96ساااال   واحاااد علاااوم و تحقیقاااات در تابساااتان

 گردید.

 منافع  تضاد
 .تعارض منافعی وجود ندارد گونهبین نویسندگان هیچ 

 منابع مالی
پژوهش   این  مالی  پژوهش منابع  این  محققین  توسط  تماماً 

 . است  تهیه شده
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