
 

 

های فراشناختی و خالقیت بر خود آموزش راهبرد اثربخشی

 1پندارۀ تحصیلی

 2ضیابری طلبجاهمهشید 

 3حسن احدی

 4محسن مشکبید حقیقی

 6/1/1134تاریخ پذیرش:  14/7/1131تاریخ وصول: 

 چکیده

 طرح.است شدهانجامو خالقیت بر خود پندارۀ  فراشناختآموزش  اثربخشیبررسی  هدف با حاضرپژوهش 

. صورت گرفتآزمون پس-آزمونپیش با گروه گواه یک وو در دو گروه آزمایش  آزمایشی شبههش،ژوپ

 بود1131-34در سال تحصیلی  تهران شهر 2منطقه  آموزان دختر پایه هفتمدانششامل جامعه آماری پژوهش 

 11فراشناخت،  آزمایش گروه درنفر  11، تصادف بهاز این تعداد که نفر  44 شامل آماری نمونه ککم و به

 خودپنداریسنجش  آزمونپیش و شدندکنترل جایگزین گروه  در نفر 11آزمایش خالقیت و  درگروهنفر 

گروه آزمایش اول با روش بسته آموزشی  ایدقیقه 71 جلسه 11 ها اجرا و سپستحصیلی دالور برای گروه

های آموزش روش بسته )مدل سکستون و همکاران( و گروه آزمایش دوم باTREEاز روش  برگرفته

 هتج از اصول تورنس و ویلیامز و گروه کنترل با روش متداول آموزش دیدند. برگرفتهساخته خالقیت محقق

آماری  هایآزمون از استفاده با هاداده و شداستفاده  آزمونپسپنداره تحصیلی افزایش خود بررسی

از  که یآموزاندانشها نشان داد . یافتهقرار گرفت وتحلیلتجزیه موردتحلیل کوواریانس  موردنیازازجمله

ند که به روش متداول آموزش دید آموزانیدانشبه  نسبت بودند برخوردار ی و خالقیتفراشناخت هایآموزش

                                                           
 نامه است.مستخرج از پایان .1

نویسنده )رشت )علوم تحقیقات گیالن(واحد  آزاد اسالمیکارشناسی ارشد دانشگاه شناسی عمومی نروا دانشجوی .2

 ma1382ze@gmail.com مسئول(

شناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج روان استاد. 1

drhahadi5@gmail.com 
 yahoo.comehya110@شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت روان مربی. 4

mailto:ma1382ze@gmail.com
mailto:ma1382ze@gmail.com


 44 تابستانو ششم، ی سشماره ، یازدهم سال ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                               214 

های مناسب جهت ارتقاء راهکار و؛است یافتهافزایششان پنداره تحصیلیخود معناداری صورت به

 تحصیلی پیشنهاد گردید. خودپنداری

ی، راهبردهای فراشناخت ،ی تحصیلیخودپنداره اثربخشی، آموزش، خالقیت،واژگان کلیدی: 

 آموزدانش

 مقدمه

 یکی از و انسان و اساس تداوم حیات قدرت اندیشه است یهایژگیوترین از برجسته

، ناتوانی ساالنبزرگآموزان و در مراحل بعد بسیاری از دانش بار درحسرتهای کمبود

انسان در طول  اگرچه. ستاو نوآوری  ابداع ینوعبهله و در بیان اندیشه و حل مسأ هاآن

گرفته و  نیروی تفکّر صحیح، تصمیم با وزندگی خویش هرگز از تفکّر و اندیشه فارغ نبوده 

ی الزمه ردد. ولیگ نائلتوانسته است به حل مسائل و مشکالت بپردازد و به رشد و تعالی 

رین و تتوجه به اینکه از پیچیده با له، تمرین است.و حل مسأ خالقتفکر  درست اندیشیدن،

ای هآموزان با اندیشهدانش است. الزم است خالقتفکّر  ،های اندیشه انسانترین جلوهعالی

ن راه هدایت به ای آموزان ران است که دانشنقش مربی ای ترینمهمبنابراین ؛ خو بگیرند ،زیبا

 و فراشناختآموزش  ،هااین راهبرد یازجملههای مختلفی استفاده نماید. کند و از راهبرد

 وپرورشآموزش توجه موردهای اخیر است که در سال خالقهای آموزش دست سازه

ی و ناختفراششناختی و  شناسیرواندهد که اگر مفاهیم . تجربه نشان میقرارگرفته است

خوب توصیف کنیم و آموزش دهیم شاهد پیشرفت  را ها(های عملی )دست سازهکار

ا در هله باال و شکوفایی استعدادحل مسأ قدرت با خالقچشمگیری در جهت پرورش نسلی 

 البا بسباین امر  نوعی به ؛ کهخواهیم بود وپرورشآموزشحصیلی در های مختلف تزمینه

پندارۀ تحصیلی افزوده نوجوانان ما خواهد شد و در پی آن بر خوددر  نفسعزترفتن 

 (1111 ،یرخائفی)پ گرددمی

نی با یع؛ تناسب دارد وپرورشآموزشاین مفاهیم با بسیاری از اعتقادات، متخصصان 

 ااحساسبهای فردی و فعال و نه منفعل و با قائل بودن ارزش برای تفاوتحمایت از یادگیری 

کنند، آموزان اغلب سعی میهستند. دانش جامعیهای انسان ،آموزانکه دانشی اینارهدرب

 دهند، ندارندی کاری که انجام میای دربارهعقیده کهدرحالیهایی را دنبال کنند، آموزش
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 یا قادر به نوآوری و ؛ وی خودشان برای حل مسائل ناتوان هستندهاو غالباً از تشریح روش

ند، باید محصول تعلیم و تربیت گسترش پیدا ک عنوانبهساخت نیستند. اگر رفتار هوشمندانه 

های فراشناخت و تفکّر هدفمند سوگیری شده و توانایی طوربههای آموزشی که راهبرد

 از فکر و ایدۀ نو برای ایجاد بازار کار را گرفتهبرو ساخت و تولید ابزاری جدید که  خالق

 ،زادهقاسم) شود ریزیبرنامه وپرورشآموزشهای تدریس دهد، در روشگسترش می

1112). 

تی قاست که آموزش مستقیم فراشناخت ممکن است مفید نباشد، زیرا و توجهجالب

 هانآخود  یوسیلهبهاینکه  جایبهشود آموزان تکلیف میهای حل مسأله به دانشراهبرد

 راشناختفان مطلوب نباشد، باید توجه کرد که وقتی ، آن چنعملکرد ایجاد شود ممکن است

 .(1177 ،زهیدرو)وزان برای تمرکز بیشتر وارد نشود آمبه دانش اضافی فشار شودیمتدریس 

آموزان را افزایش داد. دانش خالقیتو  فراشناختتوانایی  توانمیمختلفی  یهاراهاز 

 1در این رابطه پالینسکارکه  ستا آموزاندادن به دانشها طرح سؤال و الگو این روش ازجمله

 آموزش دوجانبه را مطرح کردند. 2براون و

های ی راهبردهماهنگی ماهرانه یوسیلهبهشان را ها و منظورهدف ساالنبزرگ، عالوهب

ای خود، هدهی، ارزیابی و تدوین گفتهتولید کردن، سازماندهند که شامل متنوع پیشرفت می

های متفاوت و روش دارندمشکلله مسأ حل ندیفرآکه در آموزانی، دانشبرعکس. ستا

رساند یریزی را به حداقل مبرند که نقش برنامهای را برای ترکیب کردن به کار میناآگاهانه

 ،4نقل از دالپازو گرام به ؛1311، 1کنند )مکاچنو عمدتاً بدون کنترل فراشناختی عمل می

1377). 

 های فراشناختی )سکستون وراهبرد اثر آموزشاست  درصدددر پژوهش حاضر محقق 

ده آموزان دختر با استفاخالقیت را برخودپندارۀ تحصیلی دانش و 4TREE (1377 ،همکاران

                                                           
1. Polinscar 

2. Brown 

3. Mccuthen 

4. Delpaz  Gram 

کاررفته است؛ که به به Topic,Reason,Exrnin,endیهای واژهمختصر شده TREEدر متن اصلی حروف . 4

  های موضوع، دلیل، بررسی، سرانجام هست.معنی واژه
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با توجه  قخالو آموزش خالقیت برای ایجاد تفکّر  یفراشناختهای خرده فرایند راهبرد از پنج

 .(1112 )قاسم زاده،بررسی کند  به اصول ویلیامز و تورنس

 از صفات ممتاز آدمیان آفرینندگی )خالقیت( است. خالقیت در علم، هنر، ادبیات یکی

و به همین سبب  بوده است هاانسان احترام موردهای فرهنگ و تمدن همواره و سایر جنبه

قرار گیرد. امروزه  وپرورشآموزش یهاهدف سرلوحههای خالق باید پرورش استعداد

تاب مهم در ش یعاملآوری تغییر و نو هرگونه، خالقیت را دانشی بنیادی برای نظرانصاحب

هند که ددانند. مطالعات موجود نیز نشان میعلمی و فناورانه بشر می یهاینوآوربخشیدن به 

شکیل ت خالقگیری از تفکر در آینده را خالقیت و میزان بهره نوینثقل حرکات  مرکز

میزان  لهأمسبشر در آینده  ینیبشیپ قابلجدی و  یهاچالشدهند. بر این اساس، یکی از می

مختلف علمی و پژوهشی، فناورانه و  یهاحوزههای خالق در از ذهن و شخصیت یریگبهره

ترین توانایی بشری قدرتپر عنوانبه تیخالق .(1111 بهداشتی است )پیرخائفی و همکاران،

جای دارد. به قول راجرز آدمی ذاتاً خالق  یسالبزرگدر نهاد آدمی از کودکی گرفته تا 

فته نیست و و پیشر افتهیتکاملخالقیت در مراحل ابتدایی زندگی  حالنیا با، شودیممتولد 

 قطعاً نخستین جایگاه خالقیت دوران کودکی  به همین دلیل نیازمند به توجه و هدایت است.

کند و خالقیتش را غنا  یاندوزتجربهبنابراین مدت زیادی الزم است که کودک ؛ است

ه خالقیت ب کودک نیست. ازین موردبخشد. بدون تردید، خالقیت تنها برای دوران کودکی 

مناسب  یحلراهناسد که شخالقیت را عمل یا رفتاری می فوردلیگبرای تمامی عمر نیاز دارد. 

گوید خالقیت عبارت است از نشان دادن عمل یا رفتار و برای مشکل ارائه نماید. او می

 ؛مناسب برای مسائل و مشکالت حلراه عمل خالقانه یعنی ارائه یطورکلبهتوانایی خالق و 

القیت مستلزم بنابراین خ؛ شودتا با مشکل روبرو نشود خالقیتی از او صادر نمی انسان نیبنابرا

 حلراهتن یعنی یاف ؛نامدیماز نوعی تفکر است که گیلفورد آن را تفکر واگرا  یریگبهره

خالقیت یکی از ابعاد  .(1114پیر خائفی،) یمعمول یهاحلراه صورت متفاوتبهله مسأ

راعات تدارد. تمامی اخ یمؤثرشناختی فرد است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش 

 رد شدهانجام یهاپژوهشگیرد. می سرچشمههای علمی و هنری بشر از خالقیت و دستاورد

نظر  پرورش داد. به را آن توانیمهای مناسب برد شیوهباکاردهد که خالقیت نشان می ۀنیزم
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نداره پ خود های پرورش خالقیت باشد.ی یکی از شیوهفراشناختهای راهبرد آموزش رسدیم

ه تحت تأثیر کتوانند با خالقیت در ارتباط باشند و هم اینهایی هستند که هم مینیز از متغیر

 شناختی قرار گیرد.فرا هایناشی از آموزش راهبرد راتییتغ

و منفی در مورد خود، پذیرش یا رد خود  مثبتهای ای از عقاید و باورپنداره، شبکهخود

و  نفسعزتمترادف با  این مفهوم با اصطالحات متفاوتیهای مختلف پژوهش در .ستا

از  رزشیابیا یریگشکلتحصیلی نیز فرایند  یخودپندار است. شده فیتعر یمیخودتنظ

 اشدبمی آموزان و تفسیر محیط آموزشیهای آموزشی دانشمتأثر از تجربهو  پنداره خود

فردی درباره نقاط قوت و ضعف ( و بیانگر دانش و ادراکات 2111 همکاران، و 1)پکران

هایمان در انجام توانایی دربارهان در یک حوزه تحصیلی معین و عقاید فردی مخود

 ینیبشیپاست و یکی از بهترین  شدهیطراح تکالیف تحصیلی در سطوحِ زیآمتیموفق

وامل مؤثر ع ازجملهو  اثربخشو غیر  اثربخشهای انگیزشی ها برای متغیرها و میانجیکننده

یادگیری هستند.  ایهراههای شناختی راهبرد. (2114 ،2اقبال و رانا) ستادر فرایند یادگیری 

ی هایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختشناختی تدبیرهای فرا، راهبردهاآندر قیاس با 

هستند ولی ها قابل یادگیری این راهبرد هرچند. (1373 ،1فالول) هاآنو کنترل و هدایت 

و الزم است در این زمینه آموزش  آیندبرنمیاز عهده یادگیری آن  یادگیرندگانبعضی از 

 (1132 ببینند )سیف،

همیم فآوریم، جمله را میکنیم، نامی را به خاطر میرا شناسایی می چیزیکما  کهوقتی

 زنیم.می کنیم دست به عمل شناختله را حل میکنیم و یا یک مسأمی یا نظری ارائه

ار دارد و تغییر رفت خودآموزیله، کنترل خود، مهمی در حل مسأ و فراشناختی نیز نقش بارز

 .(1112 )نیازآذری،

نند و آموزان فرصت اندیشه پیدا کدانش کرد تادر فرایند یادگیری، باید فضایی ایجاد 

آموزش اندیشه، چگونه اندیشیدن را آموزش دهد. بسیاری از محافل آموزشی  جایبهمعلم 

 یریادگیبر های فکری نوجوانان اهمیت قائل شوند، برای پرورش استعداد کهنیا یجابه

                                                           
1. Pkran 

2. Akram ranaZafareghbal 

3. Flavell 
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موزان آتحصیلی دانش خود پندارۀبا توجه به اهمیت  کنند.اطالعات و محتویات تأکید می

از بعد اثر آن در موقعیت تحصیلی و کاهش افت تحصیلی تحقیق زیر درصدد  ژهیوبه

حصیلی ت خودپنداریخاصی است. آیا آموزش خالقیت سبب تغییر  سؤاالتپاسخگویی به 

 خودپنداریهای فراشناختی در تغییر شود؟ آیا آموزش راهبردآموزان دختر میدانش

ی میان آموزش فراشناختی و آموزش آموزان دختر مؤثر است؟ چه تفاوتتحصیلی دانش

 آموزان دختر وجود دارد؟تحصیلی دانش خودپنداریخالقیت در تغییر 

ی و خالقیت نشان داده است که فراشناختهای راهبرد ۀدربار شدهانجامهای پژوهش

 شود.استفاده از این تدابیر به افزایش خود پندارۀ یادگیرندگان منجر می

 ربگویی بازی و قصه اثربخشی( در پژوهشی با موضوع 1132) همکاران و 1بخشراد

ز بین گویی، با اهای بازی و قصهخالقیت کودکان نشان دادند که استفاده از روش افزایش

بخش و و کمک به حل مسائل با روندی لذّتبردن موانع خالقیت، سکون فکری 

که  آموزانیهمین دلیل دانششود. به آموزان میموجب افزایش خالقیت دانش کنندهسرگرم

ائل های اصیل و جدید برای مسحلراه افتنیدریابند گویی حضور میدر جلسات بازی و قصه

 تر هستند.موفق

شناختی و  هایمهارتبررسی تأثیر آموزش  هدف با( پژوهشی 1131هاشمی ) کرمی و

 آموزان پسر سوم راهنماییبر خالقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره دانش شناختیفرا

یانگر ب آمدهدستبهاطالعات  وتحلیلتجزیهاز  ند که نتایج حاصلانجام دادشهرستان قدس 

رفت ی در باال بردن خالقیت، انگیزه پیشفراشناختهای شناختی و این است که آموزش راهبرد

 .بوده استآموزان مؤثر و خود پنداره تحصیلی دانش

 هایمؤلفهبررسی تأثیر آموزش  هدف باپژوهشی در  (1131) و همکاران 2احدی

 111 یور، ابتکار و بسط که بر یریپذانعطافخالقیت بر سطح سیالی، فراشناختی 

انجام دادند نتایج نشان داد که آموزش  تصادفی انتخاب شده بودند طوربهآموزی که دانش

                                                           
1. Radbakhsh 

2. Ahadi 
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بسط  ار وابتکهای سیالی، خالقیت با یک برنامه منظم آموزشی موجب افزایش سطح مؤلفه

 شود.آموزان میدر دانش

ای هتأثیر آموزش خالقیت بر مؤلفه عنوانبه( در تحقیقی 1111) و همکاران پیر خائفی

دانشجویان به این نتیجه دست یافتند که آموزش خالقیت موجب  تفکر خالقفراشناختی 

ه این شود. آنان بمی دهیدآموزشهای فراشناختی خالقیت در دانشجویان افزایش سطح مؤلفه

های ؤلفهتواند تغییر مثبتی در ممی شدهیطراحنتیجه رسیدند که یک برنامۀ منظم و از پیش 

خالقیت  گفت توانمیهای مذکور، با بررسی پژوهش یطورکلبهفراشناختی به وجود آورد. 

ا هکردن تواناییو ظهور آن مستلزم پرورش آن است. با شکوفا  ستاامر مهمی در آموزش 

 ودبه وجتوان یک جامعه سازنده سازندگان آیندۀ کشور می عنوانبهو استعداد کودکان 

 را فعلیت رساند. خالقتوان تفکر با داشتن یک برنامه و روش آموزش مؤثر می ؛آورد

 بر یفراشناختشناختی  هایمهارتآموزش  یهدف اثربخش با( پژوهشی 1117خاکسار )

ناحیه یک  یدانشگاهشیپآموزان دختر رشته تجربی اضطراب امتحان دانش کاهش

های شناختی و که راهبرد بیانگر این بود جینتاو  انجام دادشهر همدان  وپرورشآموزش

 است. ربخشیتأثشناختی بر کاهش اضطراب امتحان فرا

ارش ای بهروش اثربخشیارزیابی  بر اساسآموزان دختر بررسی آفرینندگی در دانش

، نتایج نشان داد که آموزش آفرینندگی به روش بارش مغزی شدهتیهدامغزی و اکتشافی 

گیرد ولی در مورد سایر اجزاء تفاوت مشهودی بین در مورد مؤلفه بسط مورد تأیید قرار می

 .(1117آرانی و کاکیا،  معدننشد )مشاهده  شدهتیهدادو روش بارش مغزی و اکتشافی 

سازی را در آموزش نقاشی به روش تصویر ری( تأث2112) 1یکاروسک و زیدزیویک

آموزش  هک ی نموده و به این نتیجه رسیدندبررس یدبستانشیپپرورش خالقیت کودکان 

بر  های مؤثربا مهیا ساختن محیطی که از عوامل و روش سازی ذهنینقاشی به روش تصویر

کند تا کودکان ضمن شناسایی است شرایطی را فراهم می شدهلیتشکپرورش خالقیت 

در محیطی مساعد،  و را در خود افزایش دهند نفساعتمادبههای خود، ها و تواناییاستعداد

 به کشف، پرورش و شکوفایی خالقیت نائل شوند.

                                                           
1. Zidzvik  Karoski 



 44 تابستانو ششم، ی سشماره ، یازدهم سال ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                               222 

در تحقیق  یخودگردان( در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین تفکر علمی، 2111) 1مانگو

 یالهأسمآموزان با وقتی دانشکه:  افتیدستاین نتایج گیری به خالقیت در یک نمونهو 

د و از کننعلمی تفکر می صورتبه نیچنهم دهند؛می خود نظمهای د، به کارنشوروبرو می

ر ب هاآن کهیهنگام. کنندیاستفاده مخالق  یهاحلراههای خاصی برای ایجاد استراتژی

موفقی  هایشوند که به عملکردهایی میروش ریدرگ، کنندیمپژوهشی کار  لهأمسروی یک 

ی که شبیه آن چیز لهأمسشناختی برای ورود در حل  یهایاستراتژدست یابند. استفاده از 

 ای را به اثبات برسانند.خواهند فرضیهدانشمندان مشغول آن هستند وقتی می

( در پژوهشی بیان نموده که در عصر حاضر اقتصاد مبتنی بر دانش، کل 2111) 2چنگ

کی ی نوآورانههای خالقانه و و پرورش شهروندان جهانی با ظرفیت است فراگرفتهجهان را 

 است. وپرورشآموزشاز اهداف مهم 

 -آزمون( در یک مطالعه پژوهشی با استفاده از یک گروه پیش2111) 1ساک آگور

آموزان مطالعات اجتماعی دانش خالق درسون، تأثیر آموزش خالق بر تفکر آزمپس

بررسی کرد. روش آزمایش شامل آموزش بر اساس فرایند خالق بود.  را یرستانیدب

جلسه آموزشی  6آموز بود، آموزش خالق در نفر دانش 14شامل  کنندگان پژوهششرکت

آموزان یک شعر و یک ون به دانشآزمپس -آزمونبه گروه آزمایش ارائه شد. در پیش

آزمون نشان داد که استفاده از آموزش آزمون و پس. مقایسه نمرات پیشداده شدداستان 

تایج نشان ، نداشته استآموزان های شعر و داستان دانشدر بهبود کار یتوجهقابلخالق تأثیر 

 زان است.آموداد که آموزش خالق عاملی مثبت در جهت افزایش تفکر خالق دانش

های فعال تدریس تأثیر ( در تحقیق خود نشان داد که استفاده از روش2111) 4لورنس

 .شودآموزان دارد و سبب پیشرفت تحصیلی نیز میمثبتی بر خالقیت دانش

گیری جزئی پرورش خالقیت ( انجام شد اندازه2116ای که توسط تور و اسمیت )مطالعه

در این تحقیق، اثر مداخله معلم را روی پرورش خالقیت  بود کهدر یک طرحی پژوهش 

                                                           
1. Mango 

2. CHang 

3. Sakagor 

4. Lorance 
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و ل اختالف بین نتایج قب اگرچهدهد و نتیجه این بود که قرار می یبررس موردآموزان دانش

دار نبود ولی مداخله معلم دارای اثر مثبتی بر پرورش خالقیت از آزمون معنی پس

 آموزان داشت.دانش

 پژوهش روش

از مدارس دخترانه  دریکیآموزان پایه هفتم مشغول دانشه آماری این پژوهش را عجام

انتخاب  منظوربهد. نتشکیل داد 31-34در سال تحصیلی  تهران شهر 2منطقه  وپرورشآموزش

آموزان نفر از دانش 44یک مدرسه تعداد  از موجودهای محدودیت نمونه آماری، به دلیل

 11ی، یک گروه فراشناختآزمایش  نفر 11گروه  یک آزمایشی، دوگروهبه  طورتصادفیبه

شی، آزمایروش پژوهش شبه و کنترل تقسیم شدند نفر 11 گروه یک و آزمایش خالقیت نفر

 .بودبا گروه کنترل  آزمونپس -آزمونپیشاز نوع 

( 1172 ،دالور) شده یابیهنجار تحصیلی پندارۀخود مقیاس زاجهت سنجش  :ابزار

 4دهی در ست که هر یک از جمالت قابلیت نظرجمله ا 41این آزمون شامل  .شد استفاده

هر جمله با انتخاب یکی از  مورد در راخود تواند نظر این آزمودنی می. بنابردارند رادرجه 

 ینبدامنه نمرات  های کامالً مخالفم، مخالفم، کامالً موافقم و موافقم مشخص نماید.گزینه

پیش از اجرای آزمایشی در نمونه آماری، روایی صوری و محتوایی ابزار  وبود ( 121 تا41)

س از اجرای پ قرار گرفت و جهت محاسبه ضریب پایایی بررسی موردتوسط جمعی از اساتید 

 اجرای نهایی اقدام گردید. جهت( 12/1) کرونباخآلفای  با و ،اولیه، اطالعات تحلیل

نمره  ازنظرآنان  سازیهمسانو  خودپنداریپس از اجرای آزمون شیوه اجرا: 

 11 در و ندگواه( تقسیم شد گروه1آزمایش و  گروه2گروه ) 1آموزان به دانش ،خودپنداری

شناختی و گروه فراهای گروه آزمایشی اول آموزش راهبرد ایدقیقه 71 آموزشیجلسه 

 فراشناختی راهبردهای آموزش بسته .آزمایشی دوم آموزش خالقیت را تجربه کردند

 4 دربرگیرندهکه  ( بود1311) همکارانبا استفاده از مدل سکستون و  TREE دهیخودنظم

 بسته و ؛بوددهی، نوشتن، ویرایش و اصالح ، سازمانریزیبرنامهمرحله و فرایند آموزشی 

جلسه آموزش با اهداف  11در طی ویلیامز، از اصول تورنس و  برگرفته خالقیتآموزش 
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، اجتناب زخودانگیایجاد جو خالق، فرایند خالقیت، تشویق به دستکاری اشیاء و یادگیری 

های خاص، تحمل ابهام، تفکر ابتکاری )اصیل(، تفکر واگرا و مولد و از تحمیل الگو

 خودپنداریهای مذکور آزمون از اجرای روش پس .شدتدریس  ادراکی هایمهارت

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیه مورد نتایج وتحصیلی مجدداٌ اجرا 

 های آموزشی فراشناخت بر اساس مدل سکستون. گام1جدول

 ها         اهداف                        تکالیف عملیاتیگام

 مسألهتجسم درختی اجزای  موردنظرریزی              ه             برنامهألگام اول: مشخص کردن عنوان مس

 های موردنظربندی ایدهو گروه مسألهریزی              سؤاالت مربوط به برنامه                 مسأله وحلگام دوم: رفع ابهامات 

 موقعیت وشرحدهی               پرسش و پاسخ، توضیحات سازمان       مسألهگام سوم: ابزار موردنیاز برای حل 

 هاها و تفاوتدهی                مقابله و مقایسه و شباهتسازمان                    مسألهگام چهارم: مراحل حل 

 هاها و ایدهمروری برروش                   مسألهگام پنجم: استفاده ازابزارهاومعرفی               حل 

 مسألههای احتمالی برای حل روش

 هاحلهای مفید راهگیری از ایدهبهره                مسألهحل               مسألهگام ششم: تکمیل فرایند حل 

 مسألهها و خودارزیابی در حل گام هفتم: معرفی و آموزش ویرایش            ویرایش                  تصحیح ایده

 ویرایش                 ساخت طرح تجدیدنظر )نگاه به عقب(           مسألهبازخوانی طرح حل  گام هشتم:

 هایحلو راه مسألههای حل ها و ایدهگام نهم: آموزش اصالح کردن                 اصالح کردن           اصالح  روش

 گام دهم: رفع اشکال و بازگشت               اصالح کردن           انجام مستقیم اصالحات و تکمیل طرح موردنظر

 به طرح ویرایش
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 قیتهای آموزشی خالگام. 2جدول 

 ها             اهداف                        تکالیف عملیاتی                         گام         

هایی برای تفکر خالق          شناسایی ابزار، روش کار، های مشابه         ایجاد ضرورتگام اول: تمثیل از موقعیت

 هاشناخت رنگ

 ابداع و نوآوری و تعامل با اطالعات قبلی      ساخت رنگ انگشتی      گام دوم: پرورش یادگیری خود انگیز

نویسی با استفاده از تخیالتو گام سوم: اهمیت به حدسیات           ابداع و نوآوری                                    داستان

 های شخصیو کشیدن طرح نقشه آن بروی کاغذمفروضه

ها و ع                تحمّل ابهام                                ساخت کالژ با استفاده از دور ریختنیگام چهارم: قرار دادن موان

 شده در جلسات قبلیرنگساخته

 اصیل(                        ساخت شابلن، مهر) ابتکاریهای خالق          تقویت تفکّر گام پنجم: ایجاد طرح

، خمیرکاغذیهای مختلف                ساخت خالق      تقویت شناخت در زمینههای گام ششم: ایجاد طرح

 چینیسازی ویاگلمجسمه

شده ساخت مجسمه با کمک خمیرهای ساخته              ومولدگام هفتم: ساخت  اشکال خالق       تقویت تفکّر واگرا 

 خودشان

 ازنویسی و یادگیری خود انگیز                  نمایش فیلم، خالصه بحث و گفتگو                اهمیت تغییر گام هشتم:

 شدهدیدهنمایش 

 گام نهم: ایجاد خار در پا                تحمّل ابهام                                            خواندن داستان  و بحث و گفتگو

کردن خالق             شنیدن داستانی جدید و کشیدن نقاشی های گوش گام دهم: شنیدن فعال           افزایش مهارت

 پس از گوش کردن
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 پژوهش یهایافته

 -های مناسب ابتدا وضعیت اطالعات با استفاده از آزمون کولموگروفجهت انتخاب آزمون

ر دو ها دداده توزیع ها بیانگر نرمال بودن( مورد برسی قرار گرفت و یافتهk-s) اسمیرنف

 افزایش ربفراشناخت و خالقیت  راهبردهای آموزش اثربخشیبرای بررسی  سپس بود.گروه 

از  سپس ؛آموزان ابتدا همگنی ضرایب رگرسیونی بررسی شدتحصیلی دانش خودپنداری

 .گرددکه نتایج به تفکیک هر متغیر ارائه می شدتحلیل کوواریانس استفاده 

 تحصیلی خودپنداریتوصیفی  یهاهشاخص .3جدول 

 گروه
ون

زم
 آ

داد
 تع

ین
نگ

میا
 

ین
نگ

میا
ل 

اض
 تف

یار
 مع

ف
حرا

 ان

ره
 نم

ین
متر

 ک

ره
 نم

ین
شتر

 بی

)آموزش فراشناخت( 1 آزمایش  
آزمونپیش  

11 
46/67  

46/4  
41/17  14 111 

آزمونپس  12/74  67/17  47 112 

)آموزش خالقیت( 2آزمایش   
آزمونپیش  

11 
11/61  

11/6  
42/14  44 31 

آزمونپس  31/74  11/11  13 114 

 گروه گواه
آزمونپیش  

11 
12/61  

11/1  
17/14  43 33 

آزمونپس  21/63  11/14  41 114 

بر  آزمونپیش( و فراشناختبررسی اثر گروه )آموزش  -. همگنی ضرايب رگرسیون4جدول 

 تحصیلی خودپنداری

 مشخصه آماری

 منبع تغییرات

 میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات
مقدار 

F 
 سطح معناداری

 >14/1P 42/1 21/41 1 21/41 آزمونپیشگروه * 

 >1014Pکه تعامل بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر مستقل در سطح ا توجه به اینب

و  آزمونپیش)و آزمون  (آزمایش و گواه)اثر تعاملی گروه  نتیجه درمعنادار نیست 

 .شودمیأیید رگرسیون ت هایشیبهمگنی  فرضیه وبر متغیر وابسته معنادار نبوده  (آزمونپس

 هستمجاز  مؤلفهترتیب استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در این بدین
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 تحصیلی خودپنداری( بر فراشناختآموزش ) گروهبررسی اثر  -كوواريانس تحلیل.5جدول 

 شدهگزارش Fشود. نتایج حاصل، مقدار مشاهده می 1طور که در جدول شماره همان

و تفاوت میان دو گروه در متغیر  معنادار است ≥1011Pاست که در سطح  41/6برابر 

 آزمونپسنمره( در  46/6نمره ). با توجه به افزایش باشدمیتحصیلی معنادار  خودپنداری

 تحصیلی خودپنداریآموزش راهبردهای فراشناخت بر گفت،  توانمیگروه آزمایش، 

ایش نمره است در مقابل افز ذکرقابلپایه هفتم تأثیر مثبت و معنادار دارد.  دختر آموزاندانش

 است. شدهحاصل اینمره 11/1 نمرهگروه آزمایش، در گروه گواه افزایش  آزمونپسدر 

 خودپنداریبر  آزمونپیشبررسی اثر گروه )آموزش خالقیت( و  -ضرايب رگرسیون همگنی.6جدول 

 تحصیلی

معنادار  ≥1014Pتعامل بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر مستقل در سطح با توجه به اینکه 

بر  (آزمونپسو  آزمونپیش)و آزمون  (آزمایش و گواه)اثر تعاملی گروه  درنتیجهنیست 

ترتیب  بدین .شودمیرگرسیون تأیید  هایشیبهمگنی  فرضیه ومتغیر وابسته معنادار نبوده 

 .ستامجاز  مؤلفهاستفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در این 

 مشخصه آماری

 

 منبع تغییرات

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 >11/1P 41/6 17/411 1 17/411 گروه

 مشخصه آماری

 منبع تغییرات
 میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

مقدار 

F 
 سطح معناداری

 <14/1P 1034 73047 1 73047 آزمونپیشگروه * 
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 تحصیلی خودپنداریبررسی اثر گروه )آموزش خالقیت( بر  -. تحلیل كوواريانس7جدول 

 مشخصه آماری

 

 

 منبع تغییرات

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 >11/1P 4011 274064 1 274064 گروه

 4011برابر  شدهگزارشFشود نتایج حاصل، مقدار مشاهده می 7 جدولطور که در همان

 خودپنداریمعنادار بوده و تفاوت میان دو گروه در متغیر   ≥1011Pاست که در سطح 

گروه آزمایش،  آزمونپسنمره( در  6011. با توجه به افزایش نمره )هستتحصیلی معنادار 

پایه  ردخت آموزاندانش تحصیلی خودپنداریآموزش راهبردهای خالقیت بر گفت،  توانمی

گروه  ونآزمپساست در مقابل افزایش نمره در  ذکر قابلهفتم تأثیر مثبت و معنادار دارد. 

 است. شدهحاصل اینمره 1011 نمرهآزمایش، در گروه گواه افزایش 

 گیرینتیجهو  بحث

 ارتقاءموجب های فراشناختی آموزش راهبرد بیانگر این است که پژوهشهای یافته

 نولن،(1331) شومرتحقیقات  بانتایجشود و این نتیجه میآموزان تحصیلی دانش پندارۀخود

( همسو 2112) و همکاران( و بختیار کرمی 2111(، زارعی و همکاران )211) مورگانو 

 است.

و این  شودتحصیلی می خودپنداریموجب افزایش  همچنین دریافتیم آموزش خالقیت

 کاراکلف؛ (2111خالقیت دیاموند ) ۀدرزمینهای تحقیقات صورت گرفته یافته با یافته

افشار کهن و (؛ 2113) هارگریوز و کوتسیپید( 2111) کاراگودبیل( 2111) گومی ؛(2113)

 ،مقایسه در و ستا همسو نیز( 1131 نوروزی وصفوی، زوارکی، ؛ زارعی(1131عصاره )

نتیجه  این که؛هستهای خالقیت و فراشناخت بیانگر تأثیر مشابه هر دو آموزش اثرگذار نتایج
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( درستیان و. میرزاخانی 1132آهنگری خمین ) و( 2111هویی ) ؛ چاین و(2111هوتز )با نتایج 

 .هست( همسو 1131)

ل های یادگیری و حتی باعث هدایت تفکر فرد در موقعیت آموزش راهبردهای فراشناخ

جه به ومسأله می شود و عملکرد بهتر حافظه را به دنبال دارد و نیز موجب می شود فرد با ت

سهیل ین راهبردها به دلیل تا تری بر عملکرد خود داشته باشد.ماهیت تکالیف، نظارت کامل

لی یبرای تمرین، باعث رشد خالقیت، عملکرد تحص آمیز و ایجاد فرصتهای موفقیتتجربه

ی تحصیلی ره این امر به نوبه خود در رشد خودپنداشود کآمیز میادگیری موفقیتو تجربه ی

است مورد توجه ویژه قرار  ضرورییت این امر با توجه به اهمّ لذا .آموزان مؤثر استدانش

فایی مختلف و شکوهای خالقیت موجب تقویت فرد در زمینه گیرد؛ و از سوی دیگر آموزش

های دستی و در انجام کار خصوصبههای مختلف و بهبود عملکرد در حوزهها استعداد

 شود.می خالق نویسیداستانو  تصویرسازی

د ت الزم برای تمرین، باعث رشآمیز و ایجاد فرصهای موفقیتنتیجه تسهیل تجربهدر 

 ی و تواناییآمیز و حس سودمندد تحصیلی، تجربه یادگیری موفقیتبیشتر خالقیت، عملکر

 امر به نوبه خود در رشد خودپنداریشود که این آموز در تولید ابداع و نوآوری میدانش

 آموزان و عالقمندی بیشتر به مدرسه و آموزش مؤثر است.تحصیلی دانش

گروهی که آموزش فراشناخت دریافت کردند با  بین نبودن تفاوت معنادار چنینهم

گی آفرینند چراکه. است نبودهاز انتظار  گروهی که آموزش خالقیت دریافت نمودند دور

 هایارتمههای یادگیری، باالترین طبقۀ از انواع بازده بندیطبقهاست، در  مسألهنوعی حل 

محقق  و شودنامیده شده و طبقۀ دیگری به آفرینندگی اختصاص داده نمی مسألهذهنی حل 

سعی  قعوا دردهی شیابی و نظم، نظارت و ارزریزیبرنامه بر تکیهبا  فراشناختهای در روش

عمل کنند  گاهانهآ خودآموزان یاد بگیرند تا نسبت به یادگیری و تفکر که دانش بر آن داشته

و  هااتژیاسترو در برخورد با تکالیف مختلف یادگیری و مسائل گوناگون تحصیلی از 

 نمایند.  استفاده مفید هایفن

رای بپردازند و ب مسألهبه حل شده ریزیبرنامهمند و در واقع به توعی با یک روش نظام

عبارت  خالقیت کهایننمایندو نیز با توجه به  ریزیطرحهای متفاوتی حل مسائل خود ایده
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های ز، چیشدهگماست از فرایند حس کردن مشکالت، مسائل، شکاف در اطالعات، عناصر 

ها و بی و آزمودن این حدسی این نواقص و ارزیادرباره سازیفرضیهناجور؛ حدس زدن و 

 و باالخره انتقال نتایج. هاآنکردن و دوباره آزمودن  تجدیدنظرها؛فرضیه

 را از طریق تشخیص مسألهآموز روش حل معلم به دانش فراشناختکه در سخن آخر این

 هایحلراهحل و عمل کردن بر روی ، کشف راهمسألهها و بازنمایی ، تعریف هدفمسأله

کند کمک می و دهدنگاه به عقب و ارزشیابی نتایج آموزش می و نتایجبینی پیش ،شدهکشف

از  و ندکن گیرینتیجهتعریف نمایند،  درستیبهرا  مسألهکه  ندبیاموزآموزان تا دانش

 کاسته شده و انگیزۀبیشتری در حل مسائل خود کسب نمایند. مسألهاضطرابشان در حل 

 شود تا برای طرحسبب می و شده افزودهتجاربشان  در آموزش خالقیت نیز بر دامنۀ

این فرصت را  هاآنبه  و ارزش قائل شوند خود تازهو  معمولهای غیرو ارائۀ اندیشهسؤاالت 

ان در های فردی یادگیرندگتفاوت؛ آموزی و یادگیری و اکتشاف بپردازنددهد تا به خودمی

ای دیگر هگیری از رفتارهای آفرینندهقسرمش وآن احترام قائل شوند  برای و شدهگرفتهنظر 

یکی  یزن هاآنهای گوناگون برای باال بردن سطح آفرینندگی آموز از روشو استفاده دانش

 رود.های آموزش خالقیت به شمار میدیگر از پیامد

توان دریافت که آموزش در هر یک از لذا با بررسی مبانی نظری و نتایج پژوهش می

 .ستهتحصیلی  خودپنداریراشناخت و خالقیت دارای تأثیر مشابه در افزایش های فحوزه

به دفتر تألیف و تدوین کتب درسی  کهاین است  شدهارائهی هاپیشنهادمواردی چند از 

 ریزیطرحو پرورش خالقیت  فراشناختیمدارس بر پایه اصول  شود تا دروسپیشنهاد می

 شود.

جایگزینی  از ویت داده که به ساعات آموزش درس هنر اهمّ شودبه مدیران توصیه می

 نمایند. خودداریهنر  جایبهریاضی و علوم و...  ازجملهآموزش سایر دروس 

ز شود از مراکآموزش هنر به والدین پیشنهاد می ساعتبا توجه به محدودیت امکانات 

 خارج از مدرسه جهت پژوهش و خالقیت استفاده شود.

ا ت باشدمعلمان وجود داشته  خالقهای در هر مدرسه برای ثبت روشدفترچه خاصی 

این  رواقعدیکدیگر وجود داشته باشد.  یپیشنهادها وامکان استفادۀ تمامی معلمان از نظرات 
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با کمک روش واحدی که از این  درنتیجه شده اجرابارش فکری در بین معلمان مدارس 

 مسائل موجود در مدرسه خواهند شد.آید معلمان قادر به حل می دست بهنظرات 

 منابع

(. آموزش خالقیت به 1131) .پادروند، نادر یم؛ رضایی، نور محمد؛ دالور، علی واحدی، مر

 های سیالی، ابتکار، انعطاف، بسط.سطح مؤلفه برافزایشآموزان و تأثیر آن دانش
 11-1(، 1) 1، پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی-فصلنامه علمی

. ترجمه: حسن پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت(. 1112(. اسبورن، الکس اس

 . تهران. انتشارات نیلوفرزادهقاسم

آموزشی نظریه  کاربردهایمبانی نظری و (. 1177) .واحدیان، محمد و آقازاده، محرم

 ؛ تهران: پیوند.نورپردازان. کرمانشاه؛ فراشناخت

عظیمی. تهران: نشر  زادهوپروینحسن. ترجمه: شکوفایی خالقیت(. 1111آمابلی، ترزا. )

 دنیای نو.

تأثیر آموزش (. 1111پیرخائفی، علیرضا؛ برجعلی، احمد؛ دالور، علی و اسکندری، حسین. )

ریت فصلنامه رهبری و مدی های فراشناهتی تفکر خالق دانشجویان.خالقیت بر مؤلفه

 61-41(:2)1،آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

. هاآن وپرورشآزمون  ایهراهخالقیت و  هایمهارتها و استعداد(. 1132) .تورنس، پال

 .دنیای نو نشر . تهران:زادهقاسمترجمه: حسن 

: انتشارات تهران .پرورش آنهای ماهیت خالقیت و شیوه(. 1131حسینی، افضل السادات. )

 .آستان قدس رضوی

(. بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر 1117خاکسار، مریم. )

 دانشگاهی ناحیه یکآموزان دختر رشته تجربی پیشکاهش اضطراب امتحان دانش

شناسی و نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانآموزش و پرورش شهر همدان. پایان

 علوم تربینی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

 .. تهران: نشر دورانشی نوینرورشناسی پروان. (1132. )اکبرعلی سیف،
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های شناختی و راهبرد اثربخشی( 1131کرمی، بختیار؛ کرمی، آزاد اهلل؛ هاشمی، نظام. )

علمیپژوهشی مه فصلنای بر خالقیت، انگیزه پیشرفت و خود پندارۀ تحصیلی. فراشناخت

 113-121(، 4) 2، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

. نیدبستاپیش(. تأثیر آموزش خالقیت بر تفکر خالق کودکان 1132) .صداقت، مریم

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.نامه کارشناسی ارشد دانشکدۀ روانپایان

آموزان دختر بر آفرینندگی در دانش(. بررسی 1117) .آرانی، عباس و کاکیا، لیندا معدن

 مجله علمی. شدههدایتهای بارش مغزی و اکتشافی روش اثربخشیاساس ارزیابی 
 1(11) 2. پژوهشی اصول بهداشت روانی

 : انتشارات سروشتهران. ترجمه: علی اسدی.روانشناسی شناخت .(1334) .مورن، ادگار

 اندیشه :تهران  .یادگیری-یاددهی فرایند در فراشناخت(. 1112. )کیومرثنیازآذری،
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