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چکیده
هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی روش آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای برخالیقت
دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهرخرم آباد در درس علوم تجربی بود .روش پژوهش ،شبه آزمایشی
از نوع طرح پتش آزمون_ پس آزمون باگروه کنترل اس  .جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پایه هشتم
متوسطه اول مدارس دولتی شهر خرم آباد درسال تحصتلی  6909-04و نمونه این پژوهش  19نفر از
دانشآموزان پسر پایه هشتم بود .نمونهگتری به دلتل محدودی اجرا بهصورت نمونهگتری در دسترس انجام
شد .ابزار گرد آوری دادهها آزمون خالیقت عابدیِ بود که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  9/10و روایی
آن با همسانی دورنی به دس آمد .برای تجزیه وتحلتل دادهها از آمار توصتفی (متانگتن و انحراف استاندارد)
و آمار استنباطی (تحلتل کوواریانس چندمتغتره) استفاده شد .طبق نتایج بهدس آمده میتوان گف که بتن
متزان خالیقت دانش آموزانی که با مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفه ای آموزش دیدهاند ،نسب به دانش
آموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند تفاوت معنی داری وجود دارد و این تفاوت به نفع گروهی اس
که با مدل چهارمولفهای آموزش دیدهاند .پتشنهاد میشود که از مدل طراحی آموزشی چهارمولفهای به عنوان
الگویی مناسب برای دستتابی یادگترندگان به فهم عمتق از موضوع و افزایش تفکر واگرا و خالیقت بهره
گرفته شود.
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واژگان کلیدی :طراحی آموزشی ،الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفهای ( ،)4C/IDخالقیت،
علوم تجربی.

مقدمه
خالیقت  6به عنوان مهارتی حتاتی برای توسعه در عصر حاضر از اهمت خاصی
برخوردار اس (هنریکسن ،متشرا و فتشر .)2961 ،2پرورش خالیقت در نظام آموزشی
منجر به تربت افراد کارآفرین ،مبتکر و خالق در جامعه خواهد شد و چنتن افرادی
در فرآیند توسعه پایدار جامعه نقش بستار مهمی در تولتد علم ،دانش و تکنولوژی بر
عهده خواهند داش (اسمت و منوکی  .)2961 ،9برای به عبارت دیگر پرورش
خالیقت در همۀ افراد خصوصاً در دانش آموزان از مسائل مهمی اس که همواره از
سوی صاحبنظران تعلتم و تربت توصتهشده اس و این امر با رسال آموزش و
پرورش ،یعنی شکوفا کردن استعدادهای بالقوه ،نتز ارتباط مستقتم دارد( .تئو.)2969 ،4
در وایقع خالیقت  ،سازهای که ارتباط تنگاتنگی با تعلتم و تربت دارد ،به تازگی مورد توجه
زیادی یقرار گرفته اس (یقدم پور و همکاران .)6909 ،اینکه دانش آموزان خوب تربت
شوند و در آینده افرادی مفتد باشند باید خالق ،نقاد و دارای بتنش علمی و آزادی
اندیشه باشند .در برنامههای مدارس باید روشهایی گنجانده شود که از طریق آن
دانش آموزان یقابلت های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بتاموزند (دونلتنگر
و ویلسون.)2962 ،5
هرچند موضوع خالیقت

به شکل کنونی آن مرهون تالشها و زحمات پتشگامان این

موضوع یعنی گتلفورد 1و تورنس اس (فاطمی ،حمتدی و یقربانی نژاد)6909 ،؛ اما توجه به
پرورش و تقوی خالیقت همتشه موردتوجه متخصصتن تعلتم و تربت بوده و آن را
بهصورت صریح و ضمنی در برنامههای درسی و آموزشی مورد توجه یقرار دادهاند .از دیدگاه
1. creativity
2 Henriksen, D., Mishra, P., & Fisser, P.
3 Perry-Smith, J. E., & Mannucci, P. V.
4. Teo
5. Dondlinger & Wilson
6. Guliford

133

اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفهای برخالقیت دانشآموزان....

ترنبول و همکارانش ،6خالیقت  ،توانایی تولتد افکار جدید و ترکتب افکار موجود به
شکلهای جدید برای یافتن راهحلهای جدید برای مسئله اس
اس که خالیقت

( .)2969استارکو 2معتقد

در لذتبخشی و معنی دادن به زندگی بشر نقش دارد .بدون خالیقت

ما نه

هنر داریم ،نه ادبتات ،نه علم ،نه نوآوری ،نه حل مسئله و نه پتشرف ( .)2969خالیقت یک
ویژگی مطلوب انسانی اس که مدارس باید برای آموزش و یا پرورش آن جدی
نشان دهند (پاین یونگ .)2990 ،9فراهم کردن محتطهای مناسب پرورش خالیقت
خصوصاً در سالهای اولتۀ تحصتل بر توانایی تأثتر مثبتی دارد و افکار خالق آنها را
تقوی میکند (گُولن باران.)2966 ،4
نتاز به ساخ چتزهای ملموس اس  ،حال اینکه تختلی بودن ،نشان دادن یقوه
ابتکار و اصال تفکر نتز از ویژگیهای آن اس (سرایرمن.)2969 ،5
از نظر گابرا )2969( 1خالیقت مستلزم آن اس که فرد روش تفکر خود را با
نتازهای مسئله و شرایط هماهنگ کند .آیزنگ )2999( 1بر این باور اس که خالیقت ،
منجر به حل مسئله ،ایدهسازی ،مفهومسازی ،ساختن اشکال هنری ،نظریهپردازی و
تولتداتی میشود که بدیع و یکتا باشند .به اعتقاد استلو ،)2998( 8فرایند خالیقت در
یقالب ایدهها ،افکار ،تصاویر ،رنگها ،اشکال ،کلمات ،تختالت ،رؤیاها ،هتجانات و
احساسات بیبدیل ،در ضمتر خودآگاه فرد ظاهر میشود (اسمت و منوکی.)2961 ،
آموزش خالیقت و یا تربت تفکر خالق ،بهعنوان یکی از هدفهای اساسی و
شناختهشده تعلتم و تربت  ،همتشه از حمای عمومی برخوردار بوده اس  .در نظریه
گتلفورد )6081( 0خالیقت بر حسب تفکر واگرا تعریف شده اس  .در نظریه وی تفکر واگرا

1. Turnbull, Littlei, & Allan
2. Starko
3. Payne Young
4. Gulen Baran
5. Sriraman
6. Gabora
7. Eysenck
8. Kastelo
9. Gilford
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از چند ویژگی یا عامل تشکتل شده اس که مهمترین آنها ستالی یا روانی ،6انعطافپذیری
و تازگی 9اس  .خالیقت

2

یکی از برجستهترین تواناییهای شناختی و یکی از زیباترین

جلوههای تفکر واگراس  .این خصوصتات انسانی نقش بستار عمدهای در نوآوری و حل
مشکالت بشری بر عهده دارد (تورنس ،46015 ،سال؛ به نقل از یقاسم زاده.)6981 ،
از سوی دیگر علوم تجربی یکی از دروس پایه و اساسی برای دانش آموزان اس

که

موضوعات آن ممکن اس زمتنههای مناسبی برای بروز خالیقت باشد و همان طور که از نام
آن پتداس علمی مبتنی بر تجربه ،آزمایش و مشاهده اس و از سوی دیگر چنان که میدانتم
یکی از روشهای علمی پرورش خالیقت

دانش آموزان ،مشاهده اشتاء از نزدیک و

دستکاری کردن آن و تجربۀ آزمایش اس  .بنابراین این عمل میتواند در بروز خالیقت
نقش مؤثری داشته باشد .فعالت های آزمایشگاهی مؤثر در پرورش یقوه خالیقت

دانش

آموزان انجام دادن فعالت های آزمایشگاهی و کسب اطالعات علمی برای دانش آموزان،
نتایج متعددی دارد از جمله )6 :ایجاد یادگتری وایقعی به جای حفظ حقایق علمی  )2ایجاد
فرص برای حل مسئله از طریق تفکر خالق  )9رشد ظرفت و توانایی دانش آموزان و تربت
افراد الیق  )4افزایش مهارت علمی .برای دستتابی به خالیقت

از طریق فعالت های اکتشافی،

معلمان باید از دانش آموزان بخواهند تا یک پروژه آزاد و مستقل ارائه دهند ،یا دانش آموزان
را در فعالت های تفکر واگرا مربوط به مهارتهای فرایندی علم درگتر سازند .دانش آموزان
تشویق شوند تا ایدههای جدید و چندگانه همچون تولتد پژوهشهای علمی ،طبقهبندی،
پرستدن ،ارائه فرضته ،آزمایش ،کاربرد تجهتزات و ابزارها و استنباط از دادههای تجربی را
تولتد کنند؛ بنابراین عناصر اصلی خالیقت از طریق اکتساب تجربههای متنوع یادگتری
بهدس میآید .این تجارب میتوانند به وستله آموزش معلم تح تأثتر یقرار گترند (چنگ،5
 .)2969در حال حاضر ،صاحبنظران تعلتم و تربت در تمامی دروس بهخصوص درس علوم
تجربی به ایده تحقق یادگتری معنادار تأکتد میکنند .از آنجایی درس علوم تجربی به لحاظ
در برگرفتن مفاهتم و اصول مختلف ،و همچنتن به دلتل ارتباط نزدیک مباحث آن بازندگی
روزمره یادگترندگان ،در شناخ

پدیدههای محتط زندگی به آنان کمک شایان توجهی
1. fluency
2. flexibility
3. originality
4. Torrance
5. Cheng
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میکند ،لذا یادگتری این درس به شتوه سنتی برای دانش آموزان بهمنظور زندگی در دنتای
امروز سودمند نخواهد بود؛ یادگتری اکثر دانش آموزان نظام آموزشی ما در بعضی از دروس
بهخصوص درس علوم تجربی در مقاطع گوناگون ،سطحی و طوطیوار بوده و یقادر به
یادگتری معنادار و درک روابط متان ایدهها نتستند (تقی پور ،نوروزی ،امتر تتموری.)6909 ،
نتایج بهدس

آمده از مطالعات بتنالمللی علوم و ریاضتات تتمز در سالهای ،6000 ،6005

 2991 ،2999نشان میدهد که بروندادهای آموزشی ایران ،حتی در مقایسه با کشورهای در
حال توسعه تفاوت چشمگتری دارد .متانگتن نمرات دانش آموزان ایرانی در درس علوم سوم
راهنمایی به متانگتن بتن اللملی در سال  419 ،6005به  561و در سال  448 ،6000به  488و
در سال  459 ،2999به  414و در سال  450 ،2991به  599بوده اس  .به عبارت دیگر مقتاس
نمرات ما ختلی پایتنتر از متانگتن نمرات در سطح بتنالمللی بوده اس (پژوهشگاه مطالعات
آموزش و پرورش .)6988 ،بدینترتتب برای ظهور خالیقت و همچنتن رستدن به عملکرد
مورد انتظار در مطالعات بعدی تتمز الزم اس تا معلّمان ما از روشهای تدریس نوین که
خود یکی از راههای پرورش خالیقت اس  ،استفاده نمایند .از آنجایی که درس علوم تجربی
به منزله کلتد یادگتری همه یادگتریها در برگترنده مفاهتم و اصول مختلف اس  ،یادگتری
آن به شتوه سنتی برای دانش آموزان جه

زندگی در دنتای امروز سودمند نخواهد بود.

بدینمنظور باید فراگتران را با استفاده از روشهای آموزشی کارآمد به طرف درک ساختار
درس و کشف روابط متان ایدههای موجود در درس هدای کرد ،تا توان حل مسائل
ناشناخته در آینده را کسب کنند و بتوانند ،موضوعات پتچتده را یاد گرفته و معنیدار سازند.
در نظامهای آموزشی تأکتد عمده بر پرورش خالیقت دانش آموزان اس و معتار اساسی
موفقت این نظامها نتز در این اس که چقدر افراد با فکر و خالق تربت میکنند و به تعبتری
دیگر معلم خوب را کسی میدانند که تفکر و چگونگی استفاده از اطالعات را به دانش
آموزان یاد دهند نه فقط به آنها اطالعات بدهند .تورنس ( )6080در تحقتقات خود به این
نتتجه رستد که خصوصتات مربی و شتوههای آموزش وی میتواند به افزایش تفکر خالق
بتانجامد.
از آنجا که برنامههای دورههای مختلف تحصتلی در کشور ما چندان در راستای پرورش
تختل و خالیقت طراحی نشدهاند ،برای پرورش خالیقت در دانشآموزان بایستی از شتوههای
جدید استفاده کرد .الزمه افزایش رشد خالیقت

و یادگتری بهکارگتری روشهای تدریس
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فعال و متناسب با عصر فناوری اطالعات اس  .یکی از نظریههای دوران معاصر که متناسب
با این عصر اس

و بر یادگترنده تأکتد دارد ،کاربر نظریههای سازندهگرایی در طراحی

آموزشی اس  .امروزه طراحی آموزشی ،بهعنوان یک رشته مهم و بستار مورد استفاده در
تکنولوژی آموزشی مطرح اس

(مهدوی و امترتتموری .)6909 ،یکی از مدلهای طراحی

آموزشی که از این نظریه منبعث شده ،مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای 6اس  .این مدل
توسط ون مرینبوئر 2و همکارانش در آغاز دهه  6009متالدی بهمنظور برنامهریزی
کارآموزی و آموزش موضوعات پتچتده تدوین گردیده اس  .بر اساس الگوی طراحی
آموزشی چهار مؤلفهای ،بهمنظور یادگتری موضوعات پتچتده ،توجه به چهار عنصر وابسته
به یکدیگر الزامی اس  .بستاری از الگوهای طراحی آموزشی بر موضوعات ساده تأکتد
دارند و فرض را بر این میگذارند که یادگتری وظایف پتچتده نتز از طریق آموزش اجزای
آن امکان پذیر اس  .بنابراین الگوهای مذکور با تحلتل وظتفه و تعتتن وظایف یادگتری،
روشهایی را برای یادگتری موضوعات پتچتده ارائه میدهند .به اعتقاد ون مرین بوئر و
همکاران؛ این منظور تحقق یافتنی نتس  .آنان برای آموزش موضوعات پتچتده ،الگوی چهار
مؤلفهای را پتشنهاد میکنند .بهمنظور فهم الگوی مذکور بررسی چند مورد الزم اس  .مورد
نخس  ،عناصر یادگتری وظایف پتچتده اس  .یادگتری وظایف پتچتده مستلزم یادگتری دو
دسته مهارت اس

که ون مرین بوئر آنها را مهارتهای بیثبات و با ثبات مینامد .مورد

دیگر عناصر و مؤلفههای چهارگانه این الگو اس  .این مؤلفههای چهارگانه عبارتند از :الف)
وظایف یادگتری ،ب) اطالعات پشتتبان ،ج) اطالعات به مویقع ،د) تمرین خردهوظتفه
(نوروزی و رضوی .)6909،مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای (وظایف یادگتری،
اطالعات پشتتبان ،اطالعات رویهای ،تمرین خرده وظتفه) روشی را برای طراحی آموزشی
یادگتری موضوعات پتچتده ارائه میکند که در آن چه چتزی برای یادگتری بهتر در حتن
آموزش به کار گرفته شود (دهقان زاده ،رستگارپور و دهقان زاده .)6904 ،در مقابل ،مراحل
ده گانه برای یادگتری موضوعات پتچتده یک روش آموزشی برای یادگتری موضوعات
ارائه میکند .مدل طراحی آموزشی چند مؤلفهای و مراحل ده گام در جدول  6آورده شده
اس .
1. 4C/ID-model
2. Van Merrienboer

اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفهای برخالقیت دانشآموزان....

139

جدول  .1مؤلفههای الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفهای و ده گام این الگو (ون مرینبوئر و
کیرسچنر.)7002 ،
مؤلفههای الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفهای

گامهای یادگتری موضوعات پتچتده
 .6طراحی تکالتف یادگتری

وظایف یادگتری

 .2سازمان دهی تکالتف کالسی
 .9تعتتن اهداف عملکردی
 .4طراحی اطالعات پشتتبان

اطالعات پشتتبان

 .5تحلتل راهبردهای شناختی
 .1تحلتل الگوهای ذهنی
 .1طراحی اطالعات رویهای

اطالعات رویهای

 .8تحلتل یقوانتن شناختی
 .0تحلتل دانش پتش نتاز

تمرین خرده وظتفه

 .69طراحی تمرین خرده وظتفه

در سالهای اختر در کشور ما پژوهشهایی در زمتنۀ تأثتر روشهای تدریس فعال بر
خالیقت در درسهایی مانند علوم صورت گرفته اس که همه آنها نشان دهندة اثر معنیدار
این روشها بر افزایش خالیقت و متزان پتشرف تحصتلی در این دروس اس (مترشمشتری،
6984؛ شریفی و داوری6988 ،؛ یقوشلی6984 ،؛ نتوشا ،پاکدامن و اویسی.)6902 ،
مرادی ،علی آبادی و درتاج ( )6902پژوهشی تح عنوان «مقایسه تأثتر روش آموزش
مبتنی بر الگوی پنج مرحلهای بایبی و سنتی بر خالیقت و یادگتری دانش آموزان سال سوم
راهنمایی در درس علوم» با روش شبه آزمایشی انجام دادند .نتایج نشان داد که بتن متزان
خالیقت و یادگتری دانش آموزانی که با روش بایبی آموزش دیدهاند ،نسب به دانش
آموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند تفاوت معنیداری وجود دارد .در پژوهش
احمدی و عبدالملکی ( )6906که به بررسی تأثترآموزش علوم تجربی مبتنی بررویکرد
اکتشافی برخالیقت و انگتزه پتشرف دانش آموزان پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد
رویکرد اکتشافی برخالیقت

وانگتزه پتشرف

دانش آموزان مؤثراس  .همچنتن نتایج نشان

دادکه تفاوت متانگتن نمرات ستالی ،ابتکار و بسط دانش آموزان گروه آزمایش بتشترازگروه
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گواه بوده اس اما در مؤلفه انعطاف پذیری تفاوت متانگتن بتن دوگروه مشاهده نشد .امتری
و نوروزی ( )6906در پژوهش خود تح عنوان «مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش
ابداعانه حل مسئله و بارش مغزی بر متزان خالیقت دانشجویان دورههای آموزش الکترونتکی
دانشگاه صنعتی خواجه نصترالدین طوسی» به این نتتجه رستدندکه رویکردهای جدید
خالیقت

مثل روش ابداعانه حل مسئله نسب

به رویکردهایی چون بارش مغزی به خصوص

در زمتنه آموزش مجازی مؤثرتر وایقع میشوند.
پوس ما و وای  )2964( 6در پژوهشی به بررسی اثربخشی مدل طراحی آموزشی چهار
مؤلفهای بر توسعه استدالل پزشکی و خالیقت در دانشجویان پزشکی پرداختند .نتایج پژوهش
نشان دادکه دانشجویان گروه آزمایش چهار مؤلفهای ،عملکرد بهتری در خالیقت و استدالل
پزشکی داشتند .ساستلو و همکاران ( )2969در پژوهشی تح عنوان " از سخنرانی تا وظایف

یادگتری :استفاده از الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفهای در دوره مهارتهای اجتماعی
در زمتنه آموزش حرفهای مداوم" به طراحی یک دوره آموزشی مداوم در مهارتهای
ارتباطی برای سالمتی متخصصان در زمتنه اجتماعی بر اساس مدل طراحی آموزشی چهار
مؤلفهای پرداختند .نتتجه این پژوهش نشان داد که مدل الگوی طراحی آموزشی چهار
مؤلفهای به گسترش مداخالت آموزشی برای حرک

از پارادایم سخنرانی به سوی وظایف

یادگتری پرداخته و یادگترندگان را برای تمرینهای وایقعی بهتر آماده میکند .در پژوهش
سوستلو و مرین باور ( )2969تح عنوان «استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای
در مهارتهای ارتباطی و یادگتری» به این نتتجه رستدند که مدل چهار مؤلفهای بهطور
معنادار و مؤثری از روش سنتی در مهارت ارتباطی و یادگتری بهتر بود .همچنتن مدل چهار
مؤلفهای در ایجاد انگتزه برای مواجهه با تکلتف وایقعی نقش مؤثرتری داش  .نتایج پژوهش
نشان داد که بار شناختی در گروه کنترل بهطور معناداری کاهش یاف و متزان یادگتری
بهطور معنا داری افزایش یاف  .اینفتلد ( )2962در طی تحقتقی با عنوان "طراحی بازی
آموزشی با مراحل ده گانه برای یادگتری موضوعات پتچتده» که بهصورت نرم افزار
چندرسانهای درس شده بود به این نتتجه دس یاف که بازی آموزشی طراحی شده از
طریق این الگو هم یادگتری مفاهتم را جذابتر کرده و هم یادگتری را کاراتر و مؤثرتر

1. Postma & White
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عنوان «تأثتر فرآیند یاددهی-یادگتری بر

ارتقاء خالیقت

و نوآوری» انجام دادهاند .نتایج نشان داد که روشهای تدریس حل مسئله بر

ارتقاء خالیقت

مؤثرتر اس ؛ کوینگ و هونگ ( )2969در پژوهش خود نشان دادند که

روش تدریس مبتنی بر مسئله باعث افزایش مهارت یادگتری در دانش آموزان میشود .در
پژوهش سارفو و آلن )2991( 2به بررسی تأثتر محتط یادگتری چهار مؤلفهای بر توسعه
مهارتهای فنی و خالیقت

دانش آموزان دوم متوسطه پرداختند .نتایج نشان داد که محتط

یادگتری مبتنی بر مدل چهار مؤلفهای به طور معنا داری باعث ارتقاء یادگتری و مهارتهای
فنی شده اس  .درتحقتقی که لتم و پارک )2995( 9تح

عنوان مدیری

بار شناختی

یادگترندگان در دوره آموزش الکترونتکی مبتنی بر طراحی تمرین همه جانبه به بررسی
اثربخشی مدل چهار مؤلفهای بر یادگتری و بار شناختی پرداختند.
بنابر آنچه که مطرح شد ،با استفاده از شتوههای کارآمد آموزشی و روشهای علمی،
کنار گذاشتن روشهای سنتی ،به چالش کشتدن ذهن فراگتران ،به کارگتری عنصر خالیقت
در تمام سطوح تدریس و ایجاد کالسهای فعال و پویا که یادگتری پایدار را در دانش
آموزان تضمتن مینماید ،به وضعت

مطلوب دس

پتدا میکنتم (زارعی زوارکی ،نوروزی

و صفوی)6906 ،؛ بنابراین بهمنظور ایجاد زمتنه الزم جه

یادگتری معنیداری درس علوم

تجربی به دلتل ساختارمند بودن آن ،ضمن توصته به کاربرد الگوی طراحی آموزشی چهار
مؤلفهای در آموزش این درس ،پژوهش حاضر درصدد اس تأثتر مدل طراحی آموزشی
چهار مؤلفهای در رشد خالیقت دانش آموزان در درس علوم تجربی را مورد بررسی یقرار
دهد.

روش
پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقتقات کاربردی بود .این پژوهش را میتوان در
یقلمرو پژوهشهای تجربی در نظرگرف  .باتوجه به اینکه انتخاب نمونه هاکامالً تصادفی نبوده
و نتزکنترل همۀ متغترها دراختتار پژوهشگران نبوده ،لذا در این پژوهش از روش شبه
آزمایشی با طرح پتش آزمون – پس آزمون باگروه گواه استفاده شده اس  .جامعه آماری
1. Pauline & Workman
2. Sarfo &Elen
3. Lim & Park.
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شامل کلته دانش آموزان پسر پایه پایه هشتم متوسطه مدارس دولتی شهر خرم آباد در سال
 6909-04تحصتلی بود .ازآنجایی که تدوین چارچوب برای نمونهگتری از همه واحدهای
شمارش برای تمام جامعه ،عملی و امکان پذیرنبود ،لذا از روش نمونه در دسترس استفاده
شد .طی این روش نمونهگتری دو کالس از یک مدرسه انتخاب شد .یک کالس  95نفری
بهعنوان گروه آزمایشی و یک کالس  95نفری بهعنوان گروه کنترل اختصاص یاف  .پس
از انتخاب تصادفی کالسها بهعنوان گروه آزمایش و کنترل ،روی همه دانش آموزان هر
دو گروه ،آزمون خالیقت عابدی بهعنوان پتش آزمون اجرا شد .پس از اجرای پتش آزمون،
محقق به مدت  69جلسه  09دیقتقهای محتوای درسی را که براساس مدل طراحی آموزشی
چهارمولفهای طراحی شده بود بر روی گروه آزمایش اجرا کرد .همان درس و به همان تعداد
جلسات در گروه کنترل به شتوه مرسوم ارائه شد .یک هفته پس از اتمام جلسات و
فعالت های اجرایی ،مجدداً آزمون خالیقت عابدی بهعنوان پس آزمون بر روی هر دو گروه
آزمایش و کنترل اجرا شد.
ابزار گردآوری دادهها ،آزمون خالیقت عابدیِ بود آزمون خالیقت شامل  19سؤال اس
که نمرهگذاری آن بهصورت مقتاس لتکرتی سه نمرهای (کم= ،6متوسط= ،2باال= )9اس .
جمع نمرات در چهار چهار مؤلفه نمرة کل خالیقت

آزمودنی را تشکتل میدهد .حداکثر

نمره  689و حدایقل  19اس  .این آزمون بهترتتب چهار مؤلفۀ خالیقت یعنی ستالی ( 22ماده)،
ابتکار ( 61ماده) ،انعطافپذیری ( 66ماده) ،بسط ( 66ماده) را اندازهگتری میکند .به پژوه
( )6988پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ و دو نتمهسازی مورد بررسی
یقرار داده و به ترتتب ضریبهای  9/82و  9/89را بهدس آورده اس  .در پژوهش حاضر نتز
پایایی آن با روش روش آلفای کرونباخ  9/10به دس آمد و روایی آن با همسانی درونی
به دس آمد.
تجزیه و تحلتل دادهها در این پژوهش به دو بخش تقستم میشود .در بخش اول به
توصتف نمونه آماری (متانگتن و انحراف استاندارد) و دادههای خام حاصل از متغترهای
پژوهش پرداخته شده اس  .در بخش دوم با استفاده از روشهای آمار استنباطی (تحلتل
کوواریانس چندمتغتره) فرضتههای تحقتق مورد آزمون یقرار گرفتند تا نتایج بدس آمده از
نمونه به جامعه آماری تحقتق تعمتم داده شود.
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یافتهها
در این یقسم در دو بخش جداگانه به دستهبندی اطالعات جمعآوری شده و تجزیهو تحلتل
آن پرداخته شده اس  .ابتدا تجزیه و تحلتل توصتفی یافته ارائه میشود.
جدول  .7میانگین و انحراف استاندارد خالقیت در پیش آزمون و پس آزمون گروههای آزمایش و گواه
گروهها

خالیقت

آزمایش
گواه

پس آزمون

پتش آزمون
متانگتن

انحراف معتار

متانگتن

انحراف معتار

629/14
642/44

26/28
29/11

641/99
642/81

60/68
26/25

خرده مقتاسها
ستالی
ابتکار
انعطاف

بسط

آزمایش

19/19

1/68

18/99

1/48

گواه

14/50

21/1

19/16

66/21

آزمایش

29/64

1/98

28/19

5/50

گواه

91/22

1/44

91/29

1/60

آزمایش

22/99

4/45

21/56

5 /1

گواه

29/45

5/91

22/09

5/08

آزمایش

61/19

9/55

22/40

9/29

گواه

68/18

5/44

60/62

4/55

در تحلتل استنباطی یافتهها و بهکارگتری روشهای آماری پارامتریک ،ابتدا باید
مفروضات آزمون مورد تأیتد یقرار بگترد تا بتوان از آزمون مورد نظر استفاده کرد؛ بنابراین
ابتدا مفروضات روش تحلتل کوواریانس«استقالل مشاهدات ،نرمال بودن توزیع متغتر وابسته،
همگنی واریانسها ،خطی بودن رابطه بتن متغتر وابسته و همپراش و همگنی شتبهای
رگرستون در گروههای مختلف مورد بررسی یقرار میگترد .جدول  9نتایج آزمون لوین
جه

بررسی تساوی واریانسها را نشان میدهد.
جدول  .3بررسی همگنی خطای واریانس ونرمال بودن متغیرها وابسته
آزمون لوین
P
F
9/692 6/92

آزمون کلموگروفاسمترنوف
P
Z
9/455
9/512

آزمون واریانس
P
F
9/69 9/25

در ابتدا ،پتش فرض اصلی کاربرد تحلتل کوواریانس یعنی نرمال بودن دادهها و همچنتن
پتشفرض برابری واریانسهای گروهها در متغتر وابسته مورد بررسی یقرار گرف  .براساس
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جدول  9نتایج آزمون لوین نشان داد که  Fمحاسبه شده ( )9/692در سطح  9/95معنادار
اس  .نتایج آزمون کلموگروف-اسمترنوف نتز نرمال بودن توزیع متغتر وابسته را تأیتد
میکند .مفروضۀ شتب رگرستون نتز با استفاده از آزمون واریانس بررسی شد و نتتجه با سطح
معنی داری  9/69و  Fمحاسبه شده ( )9/25تأیتد شد .باتوجه به مجموع پتش فرضهای مطرح
ورود به تحلتل کوواریانس را دارا

شده مشاهده میگردد که دادههای این پژوهش یقابلت

میباشند و میتوان تفاوتهای دو گروه را در متغتر وابسته مورد بررسی یقرار داد.
جدول  .4تحلیل کوواریانس تأثیر مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای برخالقیت

خالیقت

متانگتن

منابع تغتتر

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

مقدار
اتا

پتش آزمون

626/94

6

626/94

6/11

9/291

./95

بتن گروهها

6599/94

6

6599/94

46/81

9/996

./909

درون گروهها

2654/82

11

91/19

جدول  4مربوط به آزمون تحلتل کوواریانس برای مقایسه دو گروه از لحاظ پس آزمون
پس از بررسی پتش آزمون اس  .نتایج جدول  4نشان میدهد که بعد از تعدیل نمرات پتش
آزمون ،تفاوت معناداری بتن گروهها وجود دارد ( .)=46/81 ،P<9/96در نتتجه فرضته

اصلی پژوهش تأیتد میشود و متزان این تأثتر  9/909بوده اس  .با توجه به اینکه متزان
خالیقت در گروه آزمایش نسب به گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته اس  ،افزایش
خالیقت بدان معنی اس که مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای بر متزان خالیقت مؤثر
بوده اس .
جدول  .5خالصه نتایج تحلیل کوواریانس خرده مقیاسهای خالقیت درگروههای آزمایش وگواه
گروهها

تعداد

F

سطح معنا داری

اثرات

ستالی

19

66/55

9/96

9/992

انعطاف

19

0/45

9/96

9/224

ابتکار

19

0/90

9/96

9/246

بسط

19

0/49

9/96

9/961
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فرضته فرعی  :6استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای در رشد یقابلت

روانی

یا ستالی تفکر دانش آموزان مؤثر اس .
جدول  5مربوط به آزمون تحلتل کوواریانس برای مقایسه دو گروه از لحاظ پس آزمون
پس از بررسی پتش آزمون اس  .نتایج جدول  5نشان میدهد که درخردهمقتاس ستالی بعد
از تعدیل نمرات پتش آزمون ،تفاوت معناداری بتن گروهها وجود دارد (،P<9/96
 .)F=66/55در نتتجه فرضته فرعی  6تأیتد میشود و متزان این تأثتر  9/992بوده اس  .با
توجه به اینکه متزان خرده مقتاس ستالی در گروه آزمایش نسب

به گروه گواه به طور

معناداری افزایش یافته اس  ،افزایش ستالی بدان معنی اس که مدل طراحی آموزشی چهار
مؤلفهای بر متزان ستالی مؤثر بوده اس .
فرضته فرعی  :2استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای در رشد یقابلت

ابتکار

تفکر دانش آموزان موثراس .
جدول  5مربوط به آزمون تحلتل کوواریانس برای مقایسه دو گروه از لحاظ پس آزمون
پس از بررسی پتش آزمون اس  .نتایج جدول  9نشان میدهد که در خردهمقتاس ابتکار بعد
از تعدیل نمرات پتش آزمون ،تفاوت معناداری بتن گروهها وجود دارد (،P<9/96
 .)F=0/90در نتتجه فرضته فرعی  2پژوهش تأیتد میشود و متزان این تأثتر  9/246بوده اس .
با توجه به اینکه متزان خرده مقتاس ابتکار در گروه آزمایش نسب
معناداری افزایش یافته اس  ،افزایش ابتکار بدانمعنی اس
مؤلفهای بر متزان ابتکار موثر بوده اس .

به گروه گواه بهطور

که مدل طراحی آموزشی چهار

فرضته فرعی  :9استفاده مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای در رشد یقالبلت
انعطافپذیری دانش آموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتی اس
جدول  5مربوط به آزمون تحلتل کوواریانس برای مقایسه دو گروه از لحاظ پس آزمون
پس از بررسی پتش آزمون اس  .نتایج جدول  9نشان میدهد که در خردهمقتاس
انعطاف پذیری بعد از تعدیل نمرات پتش آزمون ،تفاوت معناداری بتن گروهها وجود دارد
( .)F=0/45 ،P<9/96در نتتجه فرضته فرعی  9پژوهش تأیتد میشود و متزان این تأثتر 9/224
بوده اس  .با توجه به اینکه متزان خردهمقتاس انعطافپذیری در گروه آزمایش نسب به
گروه گواه بهطور معناداری افزایش یافته اس  ،افزایش انعطافپذیری بدانمعنی اس که
مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای بر متزان خرده مقتاس انعطاف پذیری مؤثر بوده اس .
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فرضته فرعی  :4استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای دررشد یقابلت

بسط

دانش آموزان مؤثر اس .
جدول  5مربوط به آزمون تحلتل کوواریانس برای مقایسه دو گروه از لحاظ پس آزمون
پس از بررسی پتش آزمون اس  .نتایج جدول  9نشان میدهد که در خردهمقتاس ستالی بعد
از تعدیل نمرات پتش آزمون ،تفاوت معناداری بتن گروهها وجود دارد (،P<9/96
 .)F=0/49در نتتجه فرضته فرعی  4پژوهش تأیتد میشود و متزان این تأثتر  9/961بوده اس .
با توجه به اینکه متزان خرده مقتاس ستالی در گروه آزمایش نسب
معناداری افزایش یافته اس  ،افزایش بسط بدان معنی اس

به گروه گواه بهطور

که مدل طراحی آموزشی چهار

مؤلفهای بر متزان بسط مؤثر بوده اس .

بحث و نتیجهگیری
خالیقت زیباترین و شگف انگتزترین خصتصۀ انسان اس  .غنا ،پویایی و بقای هر فرهنگ و
تمدنی به خالیقت مردمان آن بستگی دارد و این وایقعت را تاریخ بارها به اثبات رسانده اس .
رشد روزافزون اطالعات و چالشهای مربوط به آن حجم وستعی از دانش ،دلتل دیگری
اس که لزوم توجه به پرورش تفکر و تعقل را در برنامههای درسی مدارس توجته میکند.
الزمه افزایش رشد خالیقت و یادگتری بهکارگتری روشهای تدریس متناسب با عصر
فناوری اطالعات اس  .یکی از نظریه دوران معاصر که متناسب با عصر فناوری اطالعات
اس و بر یادگترنده تأکتد دارد نظریه سازندهگرایی اس  .یکی از مدلهای منبعث از نظریه
سازنده گرایی مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای اس  .از اینرو هدف پژوهش حاضر
بررسی مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای در رشد خالیقت دانش آموزان اس  .در مورد
تأثتر استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای بر خالیقت تاکنون در ایران پژوهشی
صورت نگرفته اس ؛ اما به دلتل اینکه این مدل و روش تدریس مبتنی بر آن جزء الگوهای
سازنده گرایی اس و این روش تدریس در زمره روشهای تدریس فعال بهحساب میآید.
نتایج پژوهشهای مرتبط در این زمتنه به شرح زیر آورده شده اس .
نتتجه پژوهش نشان داد استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای در رشد خالیقت
دانش آموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتی اس  .این یافته با نتتجه پژوهشهای از جمله
مرادی ،علیآبادی و درتاج ( ،)6902نتوشا ،پاکدامن و اویسی ( ،)6902احمدی و عبدالملکی
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( ،)6906امتری و نوروزی ( ،)6906شریفی و داوری ( ،)6988یقوشلی ( ،)6984مترشمشتری
( )6984و پژوهشهای خارجی پوس ما و وای

( ،)2964اینفتلد ( ،)2962سوستلو و مرین

باور ( ،)2969پائولتن و ورکمن ( ،)2966کوینگ و هونگ ( )2969همسو اس  .در تبتتن
این یافته میتوان گف

ازآنجایی که دانش آموزان مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای در

جوی آزاد و فعال ،حقایق را کشف میکنند؛ لذا یادگترنده خالق شده ،از بند یقوانتن تحمتلی
و سطحی آزاد میشود و همتن استقالل در یادگتری سبب میشود تا دانش آموزان در
یادگتری انعطاف داشته باشند و بهراحتی بتوانند ،باورها و انتظارات خود را بتان کنند که
همتن سبب نگرش مثب به یادگتری و همچنتن انگتزه پتشرف در آنها خواهد شد .از سوی
دیگر الگوی چهار مؤلفهای از گامهایی تشکتل شده اس

که هر گام متناسب با سطح

یادگتری یادگترنده بوده و در موایقع الزم اطالعات پشتتبان و کمکی برای یادگتری ارائه
میشود و در آغاز درس اهداف درسی را تعتتن میکند؛ از تکالتف اصتل و وایقعی برای
رستدن به این اهداف استفاده میکند؛ بر روی استراتژیهای آموزشی تأکتد زیاد داشته و
محتوای درس را بهصورت مناسبی سازماندهی کرده که باعث یادگتری عمتقتر و پایدارتر
میشود.
همچنتن از طریق مواجه کردن دانش آموزان با تکالتف پتچتده و ارائه اطالعات بهمویقع
و پشتتبان زمتنه افزایش خالیقت

و یادگتری را برای آنها فراهم میسازد .از نتایج دیگر

پژوهش آن بود که استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای در رشد یقابلت روانی یا
ستالی تفکر دانش آموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتی اس  .این یافته با نتتجه تحقتقات
کوینگ و هونگ ( ،)2969پوس ما و وای ( ،)2964اینفتلد ( ،)2962سوستلو و مرین باور
( ،)2969مرادی ،علیآبادی و درتاج ( ،)6902ا نتوشا ،پاکدامن و اویسی ( ،)6902احمدی و
عبدالملکی ( ،)6906امتری و نوروزی ( )6906همسو اس  .در تبتتن یافته میتوان گف
بهره گتری از این مدل طراحی آموزشی به دانش آموزان این امکان رامی دهد تا پاسخ و
ایدههای فراوانی در ارتباط با موضوع جدید و پتچتده از خود بروز دهند .مدل طراحی
آموزشی چهار مؤلفهای از طریق ارائه مطالب و تکالتف به طرق گوناگون ،زمتنه ستالی تفکر
را فراهم میسازد .از یافتههای دیگر پژوهش آن بود که استفاده از مدل طراحی آموزشی
چهار مؤلفهای در رشد ابتکار تفکر دانش آموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتی اس  .این
یافته با نتتجه تحقتقات کوینگ و هونگ ( ،)2969پوس ها و وای ( ،)2964اینفتلد (،)2962
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سوستلو و مرین باور ( ،)2969مرادی ،علیآبادی و درتاج ( ،)6902ا نتوشا ،پاکدامن و اویسی
( ،)6902احمدی و عبدالملکی ( ،)6906امتری و نوروزی ( ،)6906همسو اس  .مدل طراحی
آموزشی چهار مؤلفهای باعث افزایش یقابلت

ابتکار در پاسخها ،ایدهها و فعالت های دانش

آموزان میشود .بهعبارتدیگر استفاده از این مدل طراحی آموزشی ،زمتنه برای بروز
ایدههای ابتکاری دانش آموزان فراهم میشود .این مهم یکی از اهداف نظامهای تعلتم و
تربت

کنونی اس  .نتتجه پژوهش نشان داد استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای

در رشد یقابلت

انعطافپذیری تفکر دانش آموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتی اس  .این

یافته با نتتجه تحقتقات کوینگ و هونگ ( ،)2969پوس ها و وای ( ،)2964اینفتلد (،)2962
سوستلو و مرین باور ( ،)2969مرادی ،علیآبادی و درتاج ( ،)6902ا نتوشا ،پاکدامن و اویسی
( ،)6902احمدی و عبدالملکی ( ،)6906امتری و نوروزی ( ،)6906همسو اس  .در تبتتن این
یافته میتوان گف بهرهگتری از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای میتواند این مهم را
در دانش آموزان رشد دهد که در برخورد با مسائل و مشکالت هنگامیکه تغتتر شکل داده
و یا از بعد دیگری مطرح میگردند ،جه

فکر خود را تغتتر داده و با مسئله همسو شوند.

این موضوع برخالف نظر و عمل تعداد زیادی از مربتان اس

چراکه بستاری از معلمان

همواره شاگردان را تشویق میکنند تا سؤاالت را عتناً همانند متن کتاب پاسخ دهند .نتتجه
این روش رشد دانش آموزان یقالبی و غتریقابل انعطاف اس که به این مهم بایستی با توجتهات
الزم و آموزشهای مناسب مربتان ،معلمان و دس اندرکاران تعلتم و تربت توجه خاص
مبذول گردد .همچنتن نتایج نشان داد استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای در
رشد یقابلت بسط تفکر دانش آموزان مؤثرتر از روش آموزش سنتی اس این یافته با نتتجه
تحقتقات کوینگ و هونگ ( ،)2969پوس ما و وای ( ،)2964اینفتلد ( ،)2962سوستلو و
مرین باور ( ،)2969مرادی ،علیآبادی و درتاج ( ،)6902ا نتوشا ،پاکدامن و اویسی (،)6902
احمدی و عبدالملکی ( ،)6906امتری و نوروزی ( ،)6906همسو اس  .استفاده از مدل
طراحی آموزشی چهار مؤلفهای باعث افزایش یقابلت بسط در پاسخهای دانش آموزان
میشود ،بهعبارتدیگر بهرهگتری از این روش میتواند دانش آموزان را توانا سازد تاهنگام
برخورد با موضوعی جدید اعم از علمی ،ادبی و اجتماعی ضمن توجه به مفهوم و محتوای
اصلی به جزئتات نتز توجه کنند و یقادر گردند تا شرح ،توضتح و تفستر مناسبی از جزئتات
را هم ارائه دهند .اغلب دانش آموزان در مدارس مفاهتم را بهصورت کلی آموخته و کمتر

اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفهای برخالقیت دانشآموزان....

119

به جزئتات توجه نشان میدهند .دروایقع عنصر بسط از توانائیهایی اس که سبب توجه بتشتر
به مسئله ،دیق

نظر ،پتگتری و نهایتاً به نتتجه رساندن آن میشود.

با توجه تأثترگذاری مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای بر خالیقت

دانش آموزان

پتشنهاد میشود که از این مدل بهعنوان الگویی مناسب برای دس یابی یادگترندهها به درک
و فهم عمتق از موضوع و افزایش تفکر واگرا و خالق بهره گرفته شود .پتشنهادهای ویژه این
پژوهش عبارتند از:
 .6ازآنجاکه نتایج پژوهش نشان داده اس

که مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفهای

در رشد و پرورش یقدرت خالیقه دانش آموزان بهویژه در درس علوم موفق بوده؛ لذا بهمنظور
افزایش یقدرت خالیقه دانش آموزان توصته میشود زمتنه کاربرد این روش برای معلمان در
مدرسه بخصوص در دروس علوم و ریاضی فراهم شود.
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