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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت و خالقیت بر خود پندارۀ انجامشده است.طرح
پژوهش،شبه آزمایشی و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه با پیشآزمون-پسآزمون صورت گرفت.
جامعه آماری پژوهش شامل دانشآموزان دختر پایه هفتم منطقه  2شهر تهران در سال تحصیلی 1131-34بود
و به کمک نمونه آماری شامل  44نفر که از این تعداد به تصادف 11 ،نفر در گروه آزمایش فراشناخت11 ،
نفر درگروه آزمایش خالقیت و  11نفر در گروه کنترل جایگزین شدند و پیشآزمون سنجش خودپنداری
تحصیلی دالور برای گروهها اجرا و سپس  11جلسه  71دقیقهای گروه آزمایش اول با روش بسته آموزشی
برگرفته از روش (TREEمدل سکستون و همکاران) و گروه آزمایش دوم با روش بستههای آموزش
خالقیت محققساخته برگرفته از اصول تورنس و ویلیامز و گروه کنترل با روش متداول آموزش دیدند .جهت
بررسی افزایش خودپنداره تحصیلی پسآزمون استفاده شد و دادهها با استفاده از آزمونهای آماری
موردنیازازجمله تحلیل کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد دانشآموزانی که از
آموزشهای فراشناختی و خالقیت برخوردار بودند نسبت به دانشآموزانی که به روش متداول آموزش دیدند
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به صورت معناداری خودپنداره تحصیلیشان افزایشیافته است؛و راهکارهای مناسب جهت ارتقاء
خودپنداری تحصیلی پیشنهاد گردید.

واژگان کلیدی :اثربخشی ،آموزش ،خالقیت ،خودپندارهی تحصیلی ،راهبردهای فراشناختی،
دانشآموز

مقدمه
از برجستهترین ویژگیهای انسان و اساس تداوم حیات قدرت اندیشه است و یکی از
کمبودهای حسرتبار در بسیاری از دانشآموزان و در مراحل بعد بزرگساالن ،ناتوانی
آنها در بیان اندیشه و حل مسأله و بهنوعی ابداع و نوآوری است .اگرچه انسان در طول
زندگی خویش هرگز از تفکّر و اندیشه فارغ نبوده و با نیروی تفکّر صحیح ،تصمیم گرفته و
توانسته است به حل مسائل و مشکالت بپردازد و به رشد و تعالی نائل گردد .ولی الزمهی
درست اندیشیدن ،تفکر خالق و حل مسأله ،تمرین است .با توجه به اینکه از پیچیدهترین و
عالیترین جلوههای اندیشه انسان ،تفکّر خالق است .الزم است دانشآموزان با اندیشههای
زیبا ،خو بگیرند؛ بنابراین مهمترین نقش مربی این است که دانشآموزان را به این راه هدایت
کند و از راهبردهای مختلفی استفاده نماید .ازجملهی این راهبردها ،آموزش فراشناخت و
آموزش دست سازههای خالق است که در سالهای اخیر مورد توجه آموزشوپرورش
قرارگرفته است .تجربه نشان میدهد که اگر مفاهیم روانشناسی شناختی و فراشناختی و
کارهای عملی (دست سازهها) را خوب توصیف کنیم و آموزش دهیم شاهد پیشرفت
چشمگیری در جهت پرورش نسلی خالق با قدرت حل مسأله باال و شکوفایی استعدادها در
زمینههای مختلف تحصیلی در آموزشوپرورش خواهیم بود؛ که به نوعی این امر سبب باال
رفتن عزتنفس در نوجوانان ما خواهد شد و در پی آن بر خودپندارۀ تحصیلی افزوده
میگردد (پیرخائفی)1111 ،
این مفاهیم با بسیاری از اعتقادات ،متخصصان آموزشوپرورش تناسب دارد؛ یعنی با
حمایت از یادگیری فعال و نه منفعل و با قائل بودن ارزش برای تفاوتهای فردی و بااحساس
دربارهی اینکه دانشآموزان ،انسانهای جامعی هستند .دانشآموزان اغلب سعی میکنند،
آموزشهایی را دنبال کنند ،درحالیکه عقیدهای دربارهی کاری که انجام میدهند ،ندارند
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و غالباً از تشریح روشهای خودشان برای حل مسائل ناتوان هستند؛ و یا قادر به نوآوری و
ساخت نیستند .اگر رفتار هوشمندانه بهعنوان محصول تعلیم و تربیت گسترش پیدا کند ،باید
راهبردهای آموزشی که بهطور هدفمند سوگیری شده و تواناییهای فراشناخت و تفکّر
خالق و ساخت و تولید ابزاری جدید که برگرفته از فکر و ایدۀ نو برای ایجاد بازار کار را
گسترش میدهد ،در روشهای تدریس آموزشوپرورش برنامهریزی شود (قاسمزاده،
.)1112
جالبتوجه است که آموزش مستقیم فراشناخت ممکن است مفید نباشد ،زیرا وقتی
راهبردهای حل مسأله به دانشآموزان تکلیف میشود بهجای اینکه بهوسیلهی خود آنها
ایجاد شود ممکن است عملکرد ،آن چنان مطلوب نباشد ،باید توجه کرد که وقتی فراشناخت
تدریس میشود فشار اضافی به دانشآموزان برای تمرکز بیشتر وارد نشود (درویزه.)1177 ،
از راههای مختلفی میتوان توانایی فراشناخت و خالقیت دانشآموزان را افزایش داد.
ازجمله این روشها طرح سؤال و الگو دادن به دانشآموزان است که در این رابطه پالینسکار

1

و براون 2آموزش دوجانبه را مطرح کردند.
بعالوه ،بزرگساالن هدفها و منظورشان را بهوسیلهی هماهنگی ماهرانهی راهبردهای
متنوع پیشرفت میدهند که شامل تولید کردن ،سازماندهی ،ارزیابی و تدوین گفتههای خود،
است .برعکس ،دانشآموزانیکه در فرآیند حل مسأله مشکلدارند روشهای متفاوت و
ناآگاهانهای را برای ترکیب کردن به کار میبرند که نقش برنامهریزی را به حداقل میرساند
و عمدتاً بدون کنترل فراشناختی عمل میکنند (مکاچن1311 ،1؛ به نقل از دالپازو گرام،4
.)1377
در پژوهش حاضر محقق درصدد است اثر آموزش راهبردهای فراشناختی (سکستون و
همکاران TREE4 )1377 ،و خالقیت را برخودپندارۀ تحصیلی دانشآموزان دختر با استفاده
1. Polinscar
2. Brown
3. Mccuthen
4. Delpaz  Gram
 .4در متن اصلی حروف  TREEمختصر شدهی واژههای Topic,Reason,Exrnin,endبهکاررفته است؛ که به
معنی واژههای موضوع ،دلیل ،بررسی ،سرانجام هست.
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از پنج خرده فرایند راهبردهای فراشناختی و آموزش خالقیت برای ایجاد تفکّر خالق با توجه
به اصول ویلیامز و تورنس بررسی کند (قاسم زاده.)1112 ،
یکی از صفات ممتاز آدمیان آفرینندگی (خالقیت) است .خالقیت در علم ،هنر ،ادبیات
و سایر جنبههای فرهنگ و تمدن همواره مورد احترام انسانها بوده است و به همین سبب
پرورش استعدادهای خالق باید سرلوحه هدفهای آموزشوپرورش قرار گیرد .امروزه
صاحبنظران ،خالقیت را دانشی بنیادی برای هرگونه تغییر و نوآوری عاملی مهم در شتاب
بخشیدن به نوآوریهای علمی و فناورانه بشر میدانند .مطالعات موجود نیز نشان میدهند که
مرکز ثقل حرکات نوین در آینده را خالقیت و میزان بهرهگیری از تفکر خالق تشکیل
میدهند .بر این اساس ،یکی از چالشهای جدی و قابل پیشبینی بشر در آینده مسأله میزان
بهرهگیری از ذهن و شخصیتهای خالق در حوزههای مختلف علمی و پژوهشی ،فناورانه و
بهداشتی است (پیرخائفی و همکاران .)1111 ،خالقیت بهعنوان پرقدرتترین توانایی بشری
در نهاد آدمی از کودکی گرفته تا بزرگسالی جای دارد .به قول راجرز آدمی ذاتاً خالق
متولد میشود ،با اینحال خالقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکاملیافته و پیشرفته نیست و
به همین دلیل نیازمند به توجه و هدایت است .قطعاً نخستین جایگاه خالقیت دوران کودکی
است؛ بنابراین مدت زیادی الزم است که کودک تجربهاندوزی کند و خالقیتش را غنا
بخشد .بدون تردید ،خالقیت تنها برای دوران کودکی مورد نیاز نیست .کودک به خالقیت
برای تمامی عمر نیاز دارد .گیلفورد خالقیت را عمل یا رفتاری میشناسد که راهحلی مناسب
برای مشکل ارائه نماید .او میگوید خالقیت عبارت است از نشان دادن عمل یا رفتار و
توانایی خالق و بهطورکلی عمل خالقانه یعنی ارائه راهحل مناسب برای مسائل و مشکالت؛
بنابراین انسان تا با مشکل روبرو نشود خالقیتی از او صادر نمیشود؛ بنابراین خالقیت مستلزم
بهرهگیری از نوعی تفکر است که گیلفورد آن را تفکر واگرا مینامد؛ یعنی یافتن راهحل
مسأله بهصورت متفاوت راهحلهای معمولی (پیر خائفی .)1114،خالقیت یکی از ابعاد
شناختی فرد است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش مؤثری دارد .تمامی اختراعات
و دستاوردهای علمی و هنری بشر از خالقیت سرچشمه میگیرد .پژوهشهای انجامشده در
زمینۀ خالقیت نشان میدهد که باکاربرد شیوههای مناسب میتوان آن را پرورش داد .به نظر
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میرسد آموزش راهبردهای فراشناختی یکی از شیوههای پرورش خالقیت باشد .خود پنداره
نیز از متغیرهایی هستند که هم میتوانند با خالقیت در ارتباط باشند و هم اینکه تحت تأثیر
تغییرات ناشی از آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گیرد.
خودپنداره ،شبکهای از عقاید و باورهای مثبت و منفی در مورد خود ،پذیرش یا رد خود
است .در پژوهشهای مختلف این مفهوم با اصطالحات متفاوتی مترادف با عزتنفس و
خودتنظیمی تعریف شده است .خودپنداری تحصیلی نیز فرایند شکلگیری ارزشیابی از
خودپنداره و متأثر از تجربههای آموزشی دانشآموزان و تفسیر محیط آموزشی میباشد
(پکران 1و همکاران )2111 ،و بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره نقاط قوت و ضعف
خودمان در یک حوزه تحصیلی معین و عقاید فردی درباره تواناییهایمان در انجام
موفقیتآمیز تکالیف تحصیلی در سطوحِ طراحیشده است و یکی از بهترین پیشبینی
کنندهها و میانجیها برای متغیرهای انگیزشی اثربخش و غیر اثربخش و ازجمله عوامل مؤثر
در فرایند یادگیری است (رانا و اقبال .)2114 ،2راهبردهای شناختی راههای یادگیری هستند.
در قیاس با آنها ،راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی
و کنترل و هدایت آنها (فالول .)1373 ،1هرچند این راهبردها قابل یادگیری هستند ولی
بعضی از یادگیرندگان از عهده یادگیری آن برنمیآیند و الزم است در این زمینه آموزش
ببینند (سیف)1132 ،
وقتیکه ما یکچیز را شناسایی میکنیم ،نامی را به خاطر میآوریم ،جمله را میفهمیم
یا نظری ارائه میکنیم و یا یک مسأله را حل میکنیم دست به عمل شناخت میزنیم.
فراشناختی نیز نقش بارز و مهمی در حل مسأله ،کنترل خود ،خودآموزی و تغییر رفتار دارد
(نیازآذری.)1112 ،
در فرایند یادگیری ،باید فضایی ایجاد کرد تا دانشآموزان فرصت اندیشه پیدا کنند و
معلم بهجای آموزش اندیشه ،چگونه اندیشیدن را آموزش دهد .بسیاری از محافل آموزشی
بهجای اینکه برای پرورش استعدادهای فکری نوجوانان اهمیت قائل شوند ،بر یادگیری
1. Pkran
2. Akram ranaZafareghbal
3. Flavell
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اطالعات و محتویات تأکید میکنند .با توجه به اهمیت خود پندارۀ تحصیلی دانشآموزان
بهویژه از بعد اثر آن در موقعیت تحصیلی و کاهش افت تحصیلی تحقیق زیر درصدد
پاسخگویی به سؤاالت خاصی است .آیا آموزش خالقیت سبب تغییر خودپنداری تحصیلی
دانشآموزان دختر میشود؟ آیا آموزش راهبردهای فراشناختی در تغییر خودپنداری
تحصیلی دانشآموزان دختر مؤثر است؟ چه تفاوتی میان آموزش فراشناختی و آموزش
خالقیت در تغییر خودپنداری تحصیلی دانشآموزان دختر وجود دارد؟
پژوهشهای انجامشده دربارۀ راهبردهای فراشناختی و خالقیت نشان داده است که
استفاده از این تدابیر به افزایش خود پندارۀ یادگیرندگان منجر میشود.
رادبخش 1و همکاران ( )1132در پژوهشی با موضوع اثربخشی بازی و قصهگویی بر
افزایش خالقیت کودکان نشان دادند که استفاده از روشهای بازی و قصهگویی ،با از بین
بردن موانع خالقیت ،سکون فکری و کمک به حل مسائل با روندی لذّتبخش و
سرگرمکننده موجب افزایش خالقیت دانشآموزان میشود .به همین دلیل دانشآموزانی که
در جلسات بازی و قصهگویی حضور مییابند دریافتن راهحلهای اصیل و جدید برای مسائل
موفقتر هستند.
کرمی و هاشمی ( )1131پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای شناختی و
فراشناختی بر خالقیت ،انگیزه پیشرفت و خودپنداره دانشآموزان پسر سوم راهنمایی
شهرستان قدس انجام دادند که نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده بیانگر
این است که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در باال بردن خالقیت ،انگیزه پیشرفت
و خود پنداره تحصیلی دانشآموزان مؤثر بوده است.
احدی 2و همکاران ( )1131در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش مؤلفههای
فراشناختی خالقیت بر سطح سیالی ،انعطافپذیری ،ابتکار و بسط که بر روی 111
دانشآموزی که بهطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام دادند نتایج نشان داد که آموزش

1. Radbakhsh
2. Ahadi
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خالقیت با یک برنامه منظم آموزشی موجب افزایش سطح مؤلفههای سیالی ،ابتکار و بسط
در دانشآموزان میشود.
پیر خائفی و همکاران ( )1111در تحقیقی بهعنوان تأثیر آموزش خالقیت بر مؤلفههای
فراشناختی تفکر خالق دانشجویان به این نتیجه دست یافتند که آموزش خالقیت موجب
افزایش سطح مؤلفههای فراشناختی خالقیت در دانشجویان آموزشدیده میشود .آنان به این
نتیجه رسیدند که یک برنامۀ منظم و از پیش طراحیشده میتواند تغییر مثبتی در مؤلفههای
فراشناختی به وجود آورد .بهطورکلی با بررسی پژوهشهای مذکور ،میتوان گفت خالقیت
امر مهمی در آموزش است و ظهور آن مستلزم پرورش آن است .با شکوفا کردن تواناییها
و استعداد کودکان بهعنوان سازندگان آیندۀ کشور میتوان یک جامعه سازنده به وجود
آورد؛ با داشتن یک برنامه و روش آموزش مؤثر میتوان تفکر خالق را فعلیت رساند.
خاکسار ( )1117پژوهشی با هدف اثربخشی آموزش مهارتهای شناختی فراشناختی بر
کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان دختر رشته تجربی پیشدانشگاهی ناحیه یک
آموزشوپرورش شهر همدان انجام داد و نتایج بیانگر این بود که راهبردهای شناختی و
فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان تأثیربخش است.
بررسی آفرینندگی در دانشآموزان دختر بر اساس ارزیابی اثربخشی روشهای بارش
مغزی و اکتشافی هدایتشده ،نتایج نشان داد که آموزش آفرینندگی به روش بارش مغزی
در مورد مؤلفه بسط مورد تأیید قرار میگیرد ولی در مورد سایر اجزاء تفاوت مشهودی بین
دو روش بارش مغزی و اکتشافی هدایتشده مشاهده نشد (معدن آرانی و کاکیا.)1117 ،
زیدزیویک و کاروسکی )2112( 1تأثیر آموزش نقاشی به روش تصویرسازی را در
پرورش خالقیت کودکان پیشدبستانی بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که آموزش
نقاشی به روش تصویرسازی ذهنی با مهیا ساختن محیطی که از عوامل و روشهای مؤثر بر
پرورش خالقیت تشکیلشده است شرایطی را فراهم میکند تا کودکان ضمن شناسایی
استعدادها و تواناییهای خود ،اعتمادبهنفس را در خود افزایش دهند و در محیطی مساعد،
به کشف ،پرورش و شکوفایی خالقیت نائل شوند.
1. Zidzvik  Karoski
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مانگو )2111( 1در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین تفکر علمی ،خودگردانی در تحقیق
و خالقیت در یک نمونهگیری به این نتایج دستیافت که :وقتی دانشآموزان با مسألهای
روبرو میشوند ،به کارهای خود نظم میدهند؛ همچنین بهصورت علمی تفکر میکنند و از
استراتژیهای خاصی برای ایجاد راهحلهای خالق استفاده میکنند .هنگامیکه آنها بر
روی یک مسأله پژوهشی کار میکنند ،درگیر روشهایی میشوند که به عملکردهای موفقی
دست یابند .استفاده از استراتژیهای شناختی برای ورود در حل مسأله شبیه آن چیزی که
دانشمندان مشغول آن هستند وقتی میخواهند فرضیهای را به اثبات برسانند.
چنگ ) 2111( 2در پژوهشی بیان نموده که در عصر حاضر اقتصاد مبتنی بر دانش ،کل
جهان را فراگرفته است و پرورش شهروندان جهانی با ظرفیتهای خالقانه و نوآورانه یکی
از اهداف مهم آموزشوپرورش است.
ساک آگور )2111( 1در یک مطالعه پژوهشی با استفاده از یک گروه پیشآزمون-
پسآزمون ،تأثیر آموزش خالق بر تفکر خالق درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان
دبیرستانی را بررسی کرد .روش آزمایش شامل آموزش بر اساس فرایند خالق بود.
شرکتکنندگان پژوهش شامل  14نفر دانشآموز بود ،آموزش خالق در  6جلسه آموزشی
به گروه آزمایش ارائه شد .در پیشآزمون -پسآزمون به دانشآموزان یک شعر و یک
داستان داده شد .مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون نشان داد که استفاده از آموزش
خالق تأثیر قابلتوجهی در بهبود کارهای شعر و داستان دانشآموزان داشته است ،نتایج نشان
داد که آموزش خالق عاملی مثبت در جهت افزایش تفکر خالق دانشآموزان است.
لورنس )2111( 4در تحقیق خود نشان داد که استفاده از روشهای فعال تدریس تأثیر
مثبتی بر خالقیت دانشآموزان دارد و سبب پیشرفت تحصیلی نیز میشود.
مطالعهای که توسط تور و اسمیت ( )2116انجام شد اندازهگیری جزئی پرورش خالقیت
در یک طرحی پژوهش بود که در این تحقیق ،اثر مداخله معلم را روی پرورش خالقیت
1. Mango
2. CHang
3. Sakagor
4. Lorance
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دانشآموزان مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه این بود که اگرچه اختالف بین نتایج قبل و
پس از آزمون معنیدار نبود ولی مداخله معلم دارای اثر مثبتی بر پرورش خالقیت
دانشآموزان داشت.

روش پژوهش
جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان پایه هفتم مشغول دریکی از مدارس دخترانه
آموزشوپرورش منطقه  2شهر تهران در سال تحصیلی  31-34تشکیل دادند .بهمنظور انتخاب
نمونه آماری ،به دلیل محدودیتهای موجود از یک مدرسه تعداد  44نفر از دانشآموزان
بهطورتصادفی به دوگروه آزمایشی ،یک گروه  11نفر آزمایش فراشناختی ،یک گروه 11
نفر آزمایش خالقیت و یک گروه  11نفر کنترل تقسیم شدند و روش پژوهش شبهآزمایشی،
از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود.
ابزار :جهت سنجش از مقیاس خودپندارۀ تحصیلی هنجاریابی شده (دالور)1172 ،
استفاده شد .این آزمون شامل  41جمله است که هر یک از جمالت قابلیت نظردهی در 4
درجه را دارند .بنابراین آزمودنی میتواند نظر خود را در مورد هر جمله با انتخاب یکی از
گزینههای کامالً مخالفم ،مخالفم ،کامالً موافقم و موافقم مشخص نماید .دامنه نمرات بین
(41تا  )121بود و پیش از اجرای آزمایشی در نمونه آماری ،روایی صوری و محتوایی ابزار
توسط جمعی از اساتید مورد بررسی قرار گرفت و جهت محاسبه ضریب پایایی پس از اجرای
اولیه ،اطالعات تحلیل ،و با آلفای کرونباخ ( )1/12جهت اجرای نهایی اقدام گردید.
شیوه اجرا :پس از اجرای آزمون خودپنداری و همسانسازی آنان ازنظر نمره
خودپنداری ،دانشآموزان به  1گروه (2گروه آزمایش و 1گروه گواه) تقسیم شدند و در 11
جلسه آموزشی  71دقیقهای گروه آزمایشی اول آموزش راهبردهای فراشناختی و گروه
آزمایشی دوم آموزش خالقیت را تجربه کردند .بسته آموزش راهبردهای فراشناختی
خودنظمدهی  TREEبا استفاده از مدل سکستون و همکاران ( )1311بود که دربرگیرنده 4
مرحله و فرایند آموزشی برنامهریزی ،سازماندهی ،نوشتن ،ویرایش و اصالح بود؛ و بسته
آموزش خالقیت برگرفته از اصول تورنس و ویلیامز ،در طی  11جلسه آموزش با اهداف
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ایجاد جو خالق ،فرایند خالقیت ،تشویق به دستکاری اشیاء و یادگیری خودانگیز ،اجتناب
از تحمیل الگو های خاص ،تحمل ابهام ،تفکر ابتکاری (اصیل) ،تفکر واگرا و مولد و
مهارتهای ادراکی تدریس شد .پس از اجرای روشهای مذکور آزمون خودپنداری
تحصیلی مجدداٌ اجرا و نتایج مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جدول .1گامهای آموزشی فراشناخت بر اساس مدل سکستون
گامها

اهداف

تکالیف عملیاتی

گام اول :مشخص کردن عنوان مسأله

برنامهریزی

موردنظر تجسم درختی اجزای مسأله

گام دوم :رفع ابهامات وحل مسأله

برنامهریزی

سؤاالت مربوط به مسأله و گروهبندی ایدههای موردنظر

گام سوم :ابزار موردنیاز برای حل مسأله

سازماندهی

پرسش و پاسخ ،توضیحات وشرح موقعیت

گام چهارم :مراحل حل مسأله
گام پنجم :استفاده ازابزارهاومعرفی

سازماندهی
حل مسأله

مقابله و مقایسه و شباهتها و تفاوتها
مروری برروشها و ایدهها

روشهای احتمالی برای حل مسأله
گام ششم :تکمیل فرایند حل مسأله

حل مسأله

بهرهگیری از ایدههای مفید راهحلها

گام هفتم :معرفی و آموزش ویرایش

ویرایش

تصحیح ایدهها و خودارزیابی در حل مسأله

گام هشتم :بازخوانی طرح حل مسأله

ویرایش

ساخت طرح تجدیدنظر (نگاه به عقب)

گام نهم :آموزش اصالح کردن

اصالح کردن

اصالح روشها و ایدههای حل مسأله و راهحلهای

گام دهم :رفع اشکال و بازگشت

اصالح کردن

انجام مستقیم اصالحات و تکمیل طرح موردنظر

به طرح ویرایش
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جدول  .2گامهای آموزشی خالقیت
گامها

تکالیف عملیاتی

اهداف

ایجاد ضرورتهایی برای تفکر خالق

گام اول :تمثیل از موقعیتهای مشابه

شناسایی ابزار ،روش کار،

شناخت رنگها
گام دوم :پرورش یادگیری خود انگیز
گام سوم :اهمیت به حدسیات

ابداع و نوآوری و تعامل با اطالعات قبلی

ابداع و نوآوری

ساخت رنگ انگشتی

داستاننویسی با استفاده از تخیالتو

مفروضههای شخصیو کشیدن طرح نقشه آن بروی کاغذ
تحمّل ابهام

گام چهارم :قرار دادن موانع

ساخت کالژ با استفاده از دور ریختنیها و

رنگساختهشده در جلسات قبلی
گام پنجم :ایجاد طرحهای خالق

تقویت تفکّر ابتکاری (اصیل)

ساخت شابلن ،مهر

گام ششم :ایجاد طرحهای خالق

تقویت شناخت در زمینههای مختلف

ساخت خمیرکاغذی،

مجسمهسازی ویاگلچینی
گام هفتم :ساخت اشکال خالق

تقویت تفکّر واگرا ومولد

ساخت مجسمه با کمک خمیرهای ساختهشده

خودشان
گام هشتم :بحث و گفتگو

اهمیت تغییر و یادگیری خود انگیز

نمایش فیلم ،خالصهنویسی از

نمایش دیدهشده
گام نهم :ایجاد خار در پا
گام دهم :شنیدن فعال
پس از گوش کردن

تحمّل ابهام
افزایش مهارتهای گوش کردن خالق

خواندن داستان و بحث و گفتگو
شنیدن داستانی جدید و کشیدن نقاشی
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یافتههای پژوهش
جهت انتخاب آزمونهای مناسب ابتدا وضعیت اطالعات با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنف ( )k-sمورد برسی قرار گرفت و یافتهها بیانگر نرمال بودن توزیع دادهها در دو
گروه بود .سپس برای بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و خالقیت بر افزایش
خودپنداری تحصیلی دانشآموزان ابتدا همگنی ضرایب رگرسیونی بررسی شد؛ سپس از
تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج به تفکیک هر متغیر ارائه میگردد.
جدول  .3شاخصههای توصیفی خودپنداری تحصیلی
آزمون

تعداد

پیشآزمون

گروه گواه

11

پسآزمون

میانگین

پسآزمون

تفاضل میانگین

پیشآزمون

11

61/11
74/31
61/12
63/21

6/11
1/11

انحراف معیار

آزمایش ( 2آموزش خالقیت)

پسآزمون

74/12

کمترین نمره

آزمایش ( 1آموزش فراشناخت)

پیشآزمون

11

67/46

4/46

بیشترین نمره

گروه

17/41

14

111

17/67

47

112

14/42

44

31

11/11

13

114

14/17

43

33

14/11

41

114

جدول  .4همگنی ضرايب رگرسیون -بررسی اثر گروه (آموزش فراشناخت) و پیشآزمون بر
خودپنداری تحصیلی
مشخصه آماری

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

منبع تغییرات
گروه * پیشآزمون

41/21

1

41/21

مقدار
F
1/42

سطح معناداری
P<1/14

با توجه به این که تعامل بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر مستقل در سطح P<1014

معنادار نیست در نتیجه اثر تعاملی گروه (آزمایش و گواه) و آزمون (پیشآزمون و
پسآزمون) بر متغیر وابسته معنادار نبوده و فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون تأیید میشود.
بدینترتیب استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در این مؤلفه مجاز هست
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جدول .5تحلیل كوواريانس -بررسی اثر گروه (آموزش فراشناخت) بر خودپنداری تحصیلی
مشخصه آماری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

منبع تغییرات
گروه

411/17

411/17

1

6/41

P<1/11

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود .نتایج حاصل ،مقدار  Fگزارششده
برابر  6/41است که در سطح  P≤1011معنادار است و تفاوت میان دو گروه در متغیر
خودپنداری تحصیلی معنادار میباشد .با توجه به افزایش نمره ( 6/46نمره) در پسآزمون
گروه آزمایش ،میتوان گفت ،آموزش راهبردهای فراشناخت بر خودپنداری تحصیلی
دانشآموزان دختر پایه هفتم تأثیر مثبت و معنادار دارد .قابلذکر است در مقابل افزایش نمره
در پسآزمون گروه آزمایش ،در گروه گواه افزایش نمره  1/11نمرهای حاصلشده است.
جدول .6همگنی ضرايب رگرسیون -بررسی اثر گروه (آموزش خالقیت) و پیشآزمون بر خودپنداری
تحصیلی
مشخصه آماری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

منبع تغییرات
گروه * پیشآزمون

73047

1

73047

مقدار
F
1034

سطح معناداری

P>1/14

با توجه به اینکه تعامل بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر مستقل در سطح  P≤1014معنادار
نیست درنتیجه اثر تعاملی گروه (آزمایش و گواه) و آزمون (پیشآزمون و پسآزمون) بر
متغیر وابسته معنادار نبوده و فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون تأیید میشود .بدین ترتیب
استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در این مؤلفه مجاز است.
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جدول  .7تحلیل كوواريانس -بررسی اثر گروه (آموزش خالقیت) بر خودپنداری تحصیلی
مشخصه آماری

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

منبع تغییرات
گروه

274064

1

274064

4011

P<1/11

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود نتایج حاصل ،مقدار Fگزارششده برابر 4011
است که در سطح  P≤ 1011معنادار بوده و تفاوت میان دو گروه در متغیر خودپنداری
تحصیلی معنادار هست .با توجه به افزایش نمره ( 6011نمره) در پسآزمون گروه آزمایش،
میتوان گفت ،آموزش راهبردهای خالقیت بر خودپنداری تحصیلی دانشآموزان دختر پایه
هفتم تأثیر مثبت و معنادار دارد .قابل ذکر است در مقابل افزایش نمره در پسآزمون گروه
آزمایش ،در گروه گواه افزایش نمره  1011نمرهای حاصلشده است.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش بیانگر این است که آموزش راهبردهای فراشناختی موجب ارتقاء
خودپندارۀ تحصیلی دانشآموزان میشود و این نتیجه بانتایج تحقیقات شومر (،)1331نولن
و مورگان ( ،)211زارعی و همکاران ( )2111و بختیار کرمی و همکاران ( )2112همسو
است.
همچنین دریافتیم آموزش خالقیت موجب افزایش خودپنداری تحصیلی میشود و این
یافته با یافتههای تحقیقات صورت گرفته درزمینۀ خالقیت دیاموند ()2111؛ کاراکلف
()2113؛ گومی ( )2111کاراگودبیل ( )2111کوتسیپید و هارگریوز ()2113؛ افشار کهن و
عصاره ()1131؛ زارعی زوارکی ،نوروزی وصفوی )1131 ،نیز همسو است و در مقایسه،
نتایج اثرگذار آموزشهای خالقیت و فراشناخت بیانگر تأثیر مشابه هر دو هست؛که این نتیجه
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با نتایج هوتز ()2111؛ چاین و هویی ( )2111و آهنگری خمین ( )1132درستیان و .میرزاخانی
( )1131همسو هست.
آموزش راهبردهای فراشناختی باعث هدایت تفکر فرد در موقعیت های یادگیری و حل
مسأله می شود و عملکرد بهتر حافظه را به دنبال دارد و نیز موجب می شود فرد با توجه به
ماهیت تکالیف ،نظارت کاملتری بر عملکرد خود داشته باشد .این راهبردها به دلیل تسهیل
تجربههای موفقیتآمیز و ایجاد فرصت برای تمرین ،باعث رشد خالقیت ،عملکرد تحصیلی
و تجربه یادگیری موفقیتآمیز میشود که این امر به نوبه خود در رشد خودپنداری تحصیلی
دانشآموزان مؤثر است .لذا با توجه به اهمّیت این امر ضروری است مورد توجه ویژه قرار
گیرد؛ و از سوی دیگر آموزش خالقیت موجب تقویت فرد در زمینههای مختلف و شکوفایی
استعدادها و بهبود عملکرد در حوزههای مختلف بهخصوص در انجام کارهای دستی و
تصویرسازی و داستاننویسی خالق میشود.
در نتیجه تسهیل تجربههای موفقیتآمیز و ایجاد فرصت الزم برای تمرین ،باعث رشد
بیشتر خالقیت ،عملکرد تحصیلی ،تجربه یادگیری موفقیتآمیز و حس سودمندی و توانایی
دانشآموز در تولید ابداع و نوآوری میشود که این امر به نوبه خود در رشد خودپنداری
تحصیلی دانشآموزان و عالقمندی بیشتر به مدرسه و آموزش مؤثر است.
همچنین معنادار نبودن تفاوت بین گروهی که آموزش فراشناخت دریافت کردند با
گروهی که آموزش خالقیت دریافت نمودند دور از انتظار نبوده است .چراکه آفرینندگی
نوعی حل مسأله است ،در طبقهبندی از انواع بازدههای یادگیری ،باالترین طبقۀ مهارتهای
ذهنی حل مسأله نامیده شده و طبقۀ دیگری به آفرینندگی اختصاص داده نمیشود و محقق
در روشهای فراشناخت با تکیه بر برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی و نظمدهی در واقع سعی
بر آن داشته که دانشآموزان یاد بگیرند تا نسبت به یادگیری و تفکر خود آگاهانه عمل کنند
و در برخورد با تکالیف مختلف یادگیری و مسائل گوناگون تحصیلی از استراتژیها و
فنهای مفید استفاده نمایند.
در واقع به توعی با یک روش نظاممند و برنامهریزیشده به حل مسأله بپردازند و برای
حل مسائل خود ایدههای متفاوتی طرحریزی نمایندو نیز با توجه به اینکه خالقیت عبارت
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است از فرایند حس کردن مشکالت ،مسائل ،شکاف در اطالعات ،عناصر گمشده ،چیزهای
ناجور؛ حدس زدن و فرضیهسازی دربارهی این نواقص و ارزیابی و آزمودن این حدسها و
فرضیهها؛تجدیدنظر کردن و دوباره آزمودن آنها و باالخره انتقال نتایج.
سخن آخر اینکه در فراشناخت معلم به دانشآموز روش حل مسأله را از طریق تشخیص
مسأله ،تعریف هدفها و بازنمایی مسأله ،کشف راهحل و عمل کردن بر روی راهحلهای
کشفشده ،پیشبینی نتایج و نگاه به عقب و ارزشیابی نتایج آموزش میدهد و کمک میکند
تا دانشآموزان بیاموزند که مسأله را بهدرستی تعریف نمایند ،نتیجهگیری کنند و از
اضطرابشان در حل مسأله کاسته شده و انگیزۀبیشتری در حل مسائل خود کسب نمایند.
در آموزش خالقیت نیز بر دامنۀ تجاربشان افزوده شده و سبب میشود تا برای طرح
سؤاالت و ارائۀ اندیشههای غیرمعمول و تازه خود ارزش قائل شوند و به آنها این فرصت را
میدهد تا به خودآموزی و یادگیری و اکتشاف بپردازند؛ تفاوتهای فردی یادگیرندگان در
نظر گرفتهشده و برای آن احترام قائل شوند و سرمشقگیری از رفتارهای آفرینندههای دیگر
و استفاده دانشآموز از روشهای گوناگون برای باال بردن سطح آفرینندگی آنها نیز یکی
دیگر از پیامدهای آموزش خالقیت به شمار میرود.
لذا با بررسی مبانی نظری و نتایج پژوهش میتوان دریافت که آموزش در هر یک از
حوزههای فراشناخت و خالقیت دارای تأثیر مشابه در افزایش خودپنداری تحصیلی هست.
مواردی چند از پیشنهادهای ارائهشده این است که به دفتر تألیف و تدوین کتب درسی
پیشنهاد میشود تا دروس مدارس بر پایه اصول فراشناختی و پرورش خالقیت طرحریزی
شود.
به مدیران توصیه میشود که به ساعات آموزش درس هنر اهمّیت داده و از جایگزینی
آموزش سایر دروس ازجمله ریاضی و علوم و ...بهجای هنر خودداری نمایند.
با توجه به محدودیت امکانات ساعت آموزش هنر به والدین پیشنهاد میشود از مراکز
خارج از مدرسه جهت پژوهش و خالقیت استفاده شود.
دفترچه خاصی در هر مدرسه برای ثبت روشهای خالق معلمان وجود داشته باشد تا
امکان استفادۀ تمامی معلمان از نظرات و پیشنهادهای یکدیگر وجود داشته باشد .درواقع این
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بارش فکری در بین معلمان مدارس اجرا شده درنتیجه با کمک روش واحدی که از این
نظرات به دست میآید معلمان قادر به حل مسائل موجود در مدرسه خواهند شد.
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