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چکیده
مدارس امروز به دلیل پیشرفتهای مختلف علوم و تغییرات همزمان در هدفهای آموزشی سعی خود را بیشتر به انتقال
اطالعات و حقایق علمی معطوف کردهاند ،در حالی که با ورود به دوران فراصنعتی و عصر اطالعات به دلیل ویژگیهایی مانند
انفجار دانش ،تحول و تغییر سریع یافتههای علمی ،حضور ماشینهای هوشمند در عرصة تعلیم و تربیت و از همه مهمتر
عدمقطعیت معرفت علمی ،نه امکان انتقال همة یافتههای علمی وجود دارد و نه ضرورتی در این زمینه احساس میشود.
بنابراین هدف از این پژوهش ،تعیین تاثیر آموزش تدریس خالق بر باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان پایه
ششم شهر سرپل ذهاب بود .طرح پژوهش ،نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است .در این
پژوهش جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر سرپل ذهاب در سال  1931می باشند .نمونه مورد نظر با استفاده از
روش نمونه گیری خوشه ای  04نفر در دو گروه آزمایشی و گواه (  24نفر گروه آزمایش و  24نفر گروه گواه ) قرار گرفت .ابزار
های پژوهشی مورد استفاده باورهای انگیزشی بود و جهت سنجیدن آموزش تدریس خالق از پروتکل آموزشی هفت جلسه ای
استفاده شد .برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره و یك متغیره استفاده شد .یافتهها نشان داد آموزش تدریس
خالق بر باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت داشت.
واژههای کلیدی :آموزش تدریس خالق  -باورهای انگیزشی  -جهت گیری تحصیلی  -دانش آموزان
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مقدمه
جهت گیری تحصیلی به توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطالق می شود که به وسیله آزمون
های فراگیری استاندارد شده یا آزمون های معلم ساخته اندازه گیری می شود .به طور کلی این اصطالح به معنای مقدار
یادگیری آموزشگاهی فرد است ،به طوری که بتوان آنها را در مقوله کلی عوامل مربوط به تفاوت های فردی و عوامل مربوط
به مدرسه و نظام آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار داد .جهت گیری تحصیلی  ٬پدیده پیچیده ای است که شناخت همه
جانبه آن در یك پژوهش واحد ممکن نیست .پژوهشها و بررسیهای بسیاری دراین باره صورت گرفته است و هر یك برخی
از عوامل و متغیرهای موثر بر آن را موردارزیابی قرارداده اند .از جمله رابطه جهت گیری تحصیلی با متغیرهای هوش ،کیفیت
آموزشی در آموزشگاه ،خانواده و محیط آن ،سطح سواد و وضعیت فرهنگی ٬شغل والدین ،اقتصاده خانواده ٬خودپنداری
وخودشناسی ٬عوامل انگیزشی و شناختی ویژگیهای فردی و عوامل بسیار دیگر .گرچه به پیشرفت تحصیلی اغلب به عنوان یك
رفتار شناختی توجه می شود ،اما طبق نظریه پیاژه ،رفتار کامال شناختی یا کامال عاطفی وجود ندارد .پیاژه عالوه بر آن بیان می
کند که تمامی رفتارها شامل هم ابعاد شناختی و هم عاطفی می باشند (کوتزی .) 2411 ،1
انگیزه از اساسی ترین عوامل موثر در یادگیری است .انگیزه عبارت است از میل و رغبتی که فرد برای رسیدن به هدفی
از خود نشان می دهد هر ق در این انگیزه با میل و رغبت بیشتری همراه باشد فرد تالش بیشتری از خود نشان می دهد.
باورهای انگیزشی یکی از انگیزه های اجتماعی است یعنی انگیزه هایی که هیچ نیاز زیستی را بر طرف نمی کند بلکه در اثر
یادگیری به وجود می آید .از این جهت که پیشرفت می تواند انسان را هم از نظر کسب مال و تأمین زندگی تضمین کند و هم
مقام و منزلت او را باال ببرد یکی از انگیزه های نیرومند به حساب می آید وجود ضرب المثل هایی مثل (نابرده رنج گنج میسر
نمی شود ) (تا کار نکنی آش نخوری ) نشانه ی اهمیتی است که مردم برای تالش و پیشرفت قایل می شوند .در اجتماع امروزی
باورهای انگیزشی احتماالً بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد جوان هایی را می بینیم که از نقاط دور دست کشور به
شهرهای دانشگاهی هجوم می آورند و با شور و شوق بسیار زیاد به تحصیل مشغول می شوند (محمدی زاده.) 1931 ،
تحقیقات نشان می دهد که هر اندازه باورهای انگیزشی بیشتر باشد موفقیت نیز به همان اندازه بیشتر خواهد شد .علت
به وجود آمدن باورهای انگیزشی این است که جامعه به آن ارج می نهد در خانواده نیز برای فرزندانی که به دنبال پیشرفت می
روند ارزش بیشتری قاعلند .مطالعات و بررسی های انجام شده پیرامون عل ت افت تحصیلی و عدم گرایش به تحصیل در مقاطع
مختلف ،بیانگر این است که در غالب موارد فقر انگیزشی بیشترین نقش را دارد به عبارت دیگر در بسیاری از موارد ،بچه ها به
رغم اینکه از بهره ی هوشی قابل توجهی برخوردازند ،صرفاً به دلیل شرایط عاطفی نامساعد و فقرانگیزشی ،دچار بی اشتهایی
تحصیل شده از پیشرفت تحصیلی مطلوب باز می مانند (محمد پور.) 1931 ،
مدارس امروز به دلیل پیشرفتهای مختلف علوم و تغییرات همزمان در هدفهای آموزشی سعی خود را بیشتر به انتقال
اطالعات و حقایق علمی معطوف کردهاند ،در حالی که با ورود به دوران فراصنعتی و عصر اطالعات به دلیل ویژگیهایی مانند انفجار
دانش ،تحول و تغییر سریع یافتههای علمی ،حضور ماشینهای هوشمند در عرصة تعلیم و تربیت و از همه مهمتر عدمقطعیت
معرفت علمی ،نه امکان انتقال همة یافتههای علمی وجود دارد و نه ضرورتی در این زمینه احساس میشود .به همین دلیل،
متخصصان تعلیم و تربیت و برنامه ریزان درسی به جای انتقال حقایق علمی ،پرورش و تقویت روشها و نگرشهای علمی را توصیه
می کنند و به جای تولید مجدد حقایق علمی ،بر فرایند تأکید میکنند .آنها معتقدند که دانش آموزان به جای کسب حقایق علمی،
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باید به روش کس ب حقایق علمی توجه کنند و به جای انباشت حقایق علمی در ذهن ،بیاموزند که چگونه بهتنهایی فکر کنند،
تصمیم بگیرند ،و دربارة امور مختلف قضاوت کنند .دانش آموزان در فرایند آموزش باید بتوانند ادراک حسی ،فهم نظریات مختلف و
تفکر علمی و نقاد خود را تقویت کنند و رشد ده ند .رسیدن به چنین اهدافی مستلزم فرصتهای مطلوب یادگیری است .چنین
فرصت و موقعیتی با دستور دادن ،موعظه کردن ،القا و ترغیب به تقلید و اطاعت از دیگری به وجود نخواهد آمد ،زیرا محدود ساختن
تعلیم و تربیت به انتقال و حفظ حقایق علمی ،رشد طبیعی دانشآموزان را محدود خواهد ساخت (کدیور.) 1934 ،
مدارس امروز به دلیل پیشرفتهای مختلف علوم و تغییرات همزمان در هدفهای آموزشی سعی خود را بیشتر به انتقال
اطالعات و حقایق علمی معطوف کرده اند؛ در حالی که با ورود به دوران فراصنعتی و عصر اطالعات به دلیل ویژگیهایی مانند
انفجار دانش ،تحول و تغییر سریع یافتههای علمی ،حضور ماشینهای هوشمند در عرصة تعلیم و تربیت و از همه مهمتر
عدم قطعیت معرفت علمی ،نه امکان انتقال همة یافته های علمی وجود دارد و نه ضرورتی در این زمینه احساس میشود .به
همین دلیل ،متخصصان تعلیم و تربیت و برنامهریزان درس ی به جای انتقال حقایق علمی ،پرورش و تقویت روشها و نگرشهای
علمی را توصیه می کنند و به جای تولید مجدد حقایق علمی ،بر فرایند تأکید میکنند .آنها معتقدند که دانشآموزان به جای
کسب حقایق علمی ،باید به روش کسب حقایق علمی توجه کنند و به جای انباشت حقایق علمی در ذهن ،بیاموزند که چگونه
به تنهایی فکر کنند ،تصمیم بگیرند ،و دربارة امور مختلف قضاوت کنند .دانش آموزان در فرایند آموزش باید بتوانند ادراک
حسی ،فهم نظریات مختلف و تفکر علمی و نقاد خود را تقویت کنند و رشد دهند .رسیدن به چنین اهدافی مستلزم فرصتهای
مطلوب یادگ یری است .چنین فرصت و موقعیتی با دستور دادن ،موعظه کردن ،القا و ترغیب به تقلید و اطاعت از دیگری به
وجود نخواهد آمد؛ زیرا محدود ساختن تعلیم و تربیت به انتقال و حفظ حقایق علمی ،رشد طبیعی دانشآموزان را محدود
خواهد ساخت ( پورشافعی.) 1933 ،
در این مورد آکوینو و سروا  ) 2442 ( 2بیان میکنند که تعهدات دانش آموزان در قبال همتایان خود آنها را برای انجام کار بیشتر
بر میانگیزاند و این امر به نوبه خود به شکلگیری تفکر خالق و جهت گیری تحصیلی ایشان کمك میکند .خالقیت به عنوان
یك استعداد ،حاصل تعامل پیچیده وراثت و محیط است بن ابراین ،خالقیت موضوع بسیار پیچیدهای است و شناخت و شکوفا
سازی آن به عنوان یك استعداد نیازمند فراهم آوردن روش های تربیتی نوین است و اهمیت این موضوع در جامعة صنعتی
امروز به ویژه در دنیای رایانه ها مملوس تر می شود .همچنین نقش مدرسه و مربیان در جهت پرورش افکارخالق و رشد
توانایی های این گونه افراد از اهمیت بسزایی برخوردار است (قاسم زاده.) 1932 ،
روان شناسان و متخصصان آموزش و پرورش به این نکته توجه دارند که موضوع خالقیت ،موضوعی پر اهمیت و زیربنایی
است .سقراط هدف اصلی تعلیم و تربیت راپرورش نیروی تفکر در انسان ذکر کرده است .تمام خالقیت ها و نوآوری های
امروز متأثر از آموزش و پرورش و نیروی پنهان آن است .آنچه امروز دیده می شود حاصل کار دست اندرکاران دیروز است
وتولید فردا نتیجه خالقیت امروز خواهد بود .در جوامع امروزی داشتن افرادی خالق ونوآور امری حیاتی است .زندگی
پیچیده ی امروزی ما هر لحظه در حال نو شدن است و خالقیت و نوآوری ،ضرورت استمرار زندگی فعال است .برای خلق
نشاط و پویایی نیازمند ابتکار است ،خالقیت ،فعالیتی فکری و در عین حال مبتنی بر اطالعات است .اگر تفکر راعامل یا
جریان اصلی خالقیت بدانیم ،اطالعات نیز ماده اولیه یا اساسی آن محسوب می شود .نکته حائز اهمیت آن است که اندیشه
های حاصل از خالقیت (پردازش متفکرانه ) باید به گونه ای پرورش یابد که در ارتباط با شرایط دنیای واقعی به نوآوری در
Amino & Srva
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آموزش و پرورش بیانجامد .تا قرن اخیر ،بسیاری بر این باور بودند که ابداع و خالقیت یك خصوصیت ذاتی است و برخی
افراد با این توانایی متولد می شوند .امروزه ثابت شده است که این استعداد در نوع بشر به اندازه ی حافظه عمومیت دارد و
می توان آن را با کاربرد اصول و فنون معین و ایجاد طرز تفکرهای جدید و ایجاد محیطی مناسب پرورش داد .این رسالت
بزرگ را مدارس بر عهده دارند و در مدارس ،این وظیفه را معلمین با روشهای تدریس مناسب ،برخورد شایسته ،همچنین
بکارگیری به موقع سایر عوامل می توانند تحقق بخشند .یکی از اهدافی که آموزش و پرورش باید به آن بپردازد ،پرورش
توانایی تفکر دریادگیرندگان (دانش آموزان ) است (شریفی و داوری.) 1933 ،
نظام آموزشی ما برای پرورش خالقیت کودکان و نوجوانان نیازمند تحول اساسی است و معلمان از عناصر کلیدی این نظام
هستند .به همین دلیل برنامه ای برای آموزش خالقیت معلمان تدوین گردید تا شناخت ،نگرش و مهارتهای الزم را برای
پرورش خالقیت دانش آموزان کسب کنند .برنامه آموزش خالقیت را که مجری تحقیق براساس تئوری های علمی طراحی
کرده ،در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و تأثیر مثبت آن بر دانش ،نگرش و مهارت معلمان تایید شده است
(حسینی.) 1932 ،
عالوه بر این ،دانش آموزان و همتایان آنها به طور معمول با شرایط و دروس یکسان درگیر هستند .چاو و چان  ) 2443 ( 9بیان
میکنند که دانش آموزان و همتایان آنها اهداف را در بین خود سهیم می کنند .به این ترتیب آنها میتوانند درک متقابل بهتری
از هم داشته باشند و دانش و تجارب خود را با همدیگر به اشتراک بگذارند ،نتیجه آن میشود که حمایت عاطفی این
دانش آموزان از هم باال رفته و این امر ممکن است موجب انگیزش درونی دانش آموزان برای خالقیت بیشتر گردد .این در حالی
است که صاحب نظران ،خالقیت را دانشی بنیادی برای هرگونه تغییر و نوآوری میدانند .به تعبیر ریهامر و برولین ،) 1333 ( 0
خلق دیدگاههای نو و تولیدهای ابتکاری ،از ویژگیهای شناختی انسان ها است .با چنین نگاهی خالقیت عاملی مهم در شتاب
بخشیدن به نوآوریهای علمی و فناورانه بشر تعبیر شده است .بررسیها نیز نشان میدهند که مرکز ثقل حرکتهای نوین در
آینده ،خالقیت و میزان بهرهگیری از ذهنها و شخصیتهای خالق در حوزههای مختلف علمی ،پژوهشی ،فناورانه و بهداشتی
است (صمدآقایی .) 1934 ،لذا ،شناسایی عوامل تاثیرگذار بر خالقیت از اهمیتی دو چندان برخوردار است .در این راستا ،عملکرد
دانش آموزان میتواند نقشی تعیین کننده ایفا نماید .بنابراین در این پژوهش سعی شده است که به بررسی تاثیر آموزش
تدریس خالق بر باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر سرپل ذهاب پرداخته و بررسی شود
آموزش روش خالقیت چه تاثیری بر باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان می گذارد؟
روش
روش پژوهش حاضر از نظر روش نیمه آزمایشی می باشد و ا ز نظر نوع هم از روش کتابخانه ای و هم روش میدانی استفاده
شد.در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر سرپل ذهاب در سال  1931می باشند .نمونه مورد نظر با
استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای  04نفر در دو گروه آزمایشی و گواه (  24نفر گروه آزمایش و  24نفر گروه گواه ) قرار
گرفت .برای این کار ابتدا از بین کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر سرپل ذهاب  ،بصورت گزینشی تعدای انتخاب و سپس طی
مراحلی که واجد شرایط در کالس های آموزشی را داشتند این نمونه ها انتخاب گردیدند.

Cho & Chan
Ryhamr & Brolin
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ابزار های پژوهش:
 )4پرسشنامه باورهای انگیزشی هرمنس  :5این پرسشنامه  23سوال چهار گزینه ای دارد .بعضی از سواالت به صورت
مثبت و بعضی به صورت منفی ارائه شده اند .در سوالهای شماره  ،23 ،23 ،21 ،29 ،24 ،11 ،12 ،10 ،14 ،3 ،0 ،1به الف 1
نمره ،به ب  2نمره ،به ج  9نمره ،به دال  0نمره داده می شود و در مابقی سوالها نمره دهی به صورت عکس می باشد .دامنهه
تغییرات نمرات از  23تا  111می باشد .هرمنس برای برآورد روایی آزمون ،روش روایی محتوا را به کار گرفت که بنیان آن بهر
پژوهش های پیشین درباره انگیزش پیشرفت بود .او همچنین ضریب همبستگی دو تا از پرسشها را با رفتارهای پیشهرفت گهرا
برآورد کرد که نشان دهنده روایی باالی آزمون (  (r = 4833بود .برای برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بهاز آزمهایی
پس از گذشت  9هفته به کار گرفته شد که پایایی به ترتیب  4 832و  4 832به دست آمد.
 )2جهت گیری تحصیلی  :برای بدست آوردن نمرات جهت گیری تحصیلی دانش آموزان بر اساس یك امتحان از تمامی
کتابهای پایه ششم محاسبه گردید.
جلسات روش تدریس خالق
جلسه اول :آشنایی فراد و برقراری ارتباط صمیمانه و وسایل و ابزار آزمایش قبل از تدریس فراهم و سازماندهی شد.
جلسه دوم :قبل از آزمایش ،برای اطمینان و گرفتن نتیجه مطلوب ،آزمایش به صورت تمرینی انجام شد.
جلسه سوم :هنگام آزمایش ،وسایل موردنیاز روی جعبه آزمایش قرار داده شد.
جلسه چهارم :برای جلوگیری از انحراف توجه شاگردان ،وسایل اضافی ،در داخل جعبه آزمایش گذاشته شد.
جلسه پنجم :قبل از آزمایش به وسیله پرسش ،توجه شاگردان به جریان آزمایش جلب گردید.
جلسه ششم :آزمایش به گونه ای انجام شود که همه شاگردان براحتی بتوانند آن را ببینند.
جلسه هفتم :در ضن آزمایش ،از سایر روشها ،مثالً روش سخنرانی نیز استفاده گردید سپس جمع بندی مطالب گفته شده و
همچنین گرفتن پس آزمون از دانش آموزان نیز انجام گرفت.

Hermans achievement motivation inventory

2

5

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،41مرداد 4318

یافته ها
جدول  4میانگین و انحراف معیار نمره باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان گروههای
آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آز مون
متغیر

شاخص آماری

مرحله

انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه
پیش آزمون
باورهای انگیزشی
پس آزمون

پیش آزمون

جهت گیری
تحصیلی

پس آزمون

آزمایش

29 801

19 822

گواه

22 824

12 812

24

آزمایش

23 810

10 810

24

گواه

22 819

12 829

آزمایش

12 829

2 813

24

گواه

12 834

0 821

24

آزمایش

13 84

1821

24

گواه

10 821

9 813

24

24

24

در جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه در
مراحل پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد.
جدول  2نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری ( مانکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون باورهای انگیزشی و
جهت گیری تحصیلی دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
نام

سطح معنی داری

مجذور
اتا

توان
آماری

4 813

1 844
1 844
1 844
1 844

مقدار

فرضیه
DF

خطا
DF

F

آزمون اثر پیالیی

4 8130

2

91

13 8121

4 84441

آزمون المبدای ویلکز
آزمون اثر هتلینگ

4 8941
2 8210

2
2

91
91

13 8121
13 8121

4 84441
4 84441

4 813
4 813

آزمون بزرگترین ریشه روی

2 8210

2

91

13 8121

4 84441

4 813

آزمون

()p

همان طوری که در جدول  2مشاهده میشود با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونها ،بیانگر آن
هستند که بین دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (باورهای انگیزشی و جهت
گیری تحصیلی ) تفاوت معنی داری مشاهده میشود (  p<4 84441و  .) F13 8121برای پی بردن به این نکته که از لحاظ
کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،دو تحلیل کواریانس یك راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتهایج حاصهل در
جدول 9ارائه شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  4 813میباشد ،به عبارت دیگر 13 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات
پس آزمون دانش آموزان مربوط به تأثیر آموزش تدریس خالق میباشد .توان آماری برابر با  1 844است ،به عبهارت دیگهر،
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امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.
جدول  3نتایج تحلیل کواریانس ی ک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون باورهای انگیزشی
و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
متغیر
انگیزشی

باورهای

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات
پیش آزمون

مجذورات
1233 8901

آزادی
1

مجذورات
1233 8901

گروه

13218910

1

13218910

2431 8131

91

11 8010

F

سطح
 pمعنی داری

مجذور
اتا

توان
آماری

24 8191 

4 84441

4 809

4 8331

4 84441

4 801

1 844

29 8219 

تحصیلی

گیری

90 8013

1

90 8013

21 8213

4 84441 

4 809

1 844

گروه

113 8413

1

113 8413

22 8012

4 84441

4 803

4 8333

خطا

112 8212

91

23 8201

جهت

خطا
پیش آزمون

همان طوری که در جدول  9نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه
گواه از لحاظ باورهای انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد (  p<4 84441و  .) F 29 821به عبارت دیگر ،آموزش تدریس
خالق با توجه به میانگین باورهای انگیزشی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت بهه میهانگین گهروه گهواه ،موجهب افهزایش
باورهای انگیزشی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  4 801میباشد ،به عبارت دیگهر01 ،
درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون باورهای انگیزشی مربوط به تأثیر آموزش تدریس خالق میباشد .توان آماری
برابر با  1 844است ،به عبارت دیگر ،امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است .با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه
آزمایش و گروه گواه از لحاظ جهت گیری تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد ( p4 84441و  .) F 22 801به عبهارت
دیگر ،آموزش تدریس خالق با توجه به میانگین جهت گیری تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه
گواه ،موجب افزایش جهت گیری تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .میهزان تهأثیر یها تفهاوت برابهر بها 4 803
میباشد ،به عبارت دیگر 03 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون جهت گیری تحصیلی مربوط به تهأثیر آمهوزش
تدریس خالق میباشد  .توان آماری برابر با  4 8333است ،به عبارت دیگر ،اگر این تحقیق  1444مرتبه تکرار شهود فقهط 2
مرتبه ممکن است فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شود.
بحث ونتیجه گیری
نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ باورهای انگیزشی تفهاوت
معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،آموزش تدریس خالق با توجه به میانگین خالقیت دانش آموزان گروه آزمایش نسهبت
به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش خالقیت دانش آموزان گروه آزمایش شده است .میهزان تهأثیر یها تفهاوت برابهر بها 4 801
میباشد ،به عبارت دیگر 01 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون خالقیت مربوط بهه تهأثیر آمهوزش تهدریس خهالق
میباشد .این یافته با یافتههای پژوهشهای کریمی و همکاران (  ،) 1939دستجانی فراهانی (  ،) 1932فرخهی (  ،) 1932هژیهر،
احدی ،پورشهباز و رضا یی (  ،) 1934وودز (  ،) 2412اسدی ،شیالری پور ،شکوری و محمدخانی (  ،) 2412بریدگ (  )2414همسو
میباشد؛ در تبیین این نتیجه می توان گفت که یکی از ویژگی هایی که در جامعه ی ما معموال به آن توجه می شود ،باورهای
انگیزشی است که تاثیر بسزایی در موفقیت افراد دارد که باعث تالش فرد و رسهیدن بهه اههداف مثبهت در زنهدگی مهی شهود.
بنابراین کسی که از این ویژگی برخوردار است بدون توجه به ویژگی های زمانی و مکانی تالش خود را در همهه ی زمینهه هها
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توسعه می دهد .زندگی تحصیلی ،یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد .در این
بین یکی از مسایل و مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور ،مساله ی افت تحصیلی و پهایین بهودن
سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان آن کشور است .این پدیده ،عالوه بر زیانهای هنگفت اقتصادی ،سالمت روانی فراگیرندگان
را مخدوش می نماید .برخی از دانش آموزان به سرعت پاسخ دهی در انجام تکالیف اهمیت می دهند .و دسته دیگر به صحت و
دقت پاسخ اهمیت می دهند و چندان توجهی به سرعت در پاسخ دهی ندارند .بنابراین بیشتر اوقات در حال مطالعهه هسهتند،
تعدادی از دانش آموزان تند ،سریع و بدون معطلی و بدون صرف وقت زیاد ی ك مساله را حل می کنند چون که آنان با اولهین
جوابی که به ذهنشان می رسد پاسخ می دهند .بنابراین بیشتر مرتکب خطا و اشتباه می شوند در مقابل برخی از دانش آموزان
تکالیف را به آرامی و دقت ارزیابی می کنند و به جزئیات کارها نیز توجه می نمایند و با تاخیر و وقت زیاد به مسائل جواب می
هند و کمتر مرتکب خطا و اشتباه می شوند .ادراک و به خاطرسپاری دانش آموزان در مورد مطالبی که قصد یادگیری آنهان را
دارند متفاوت می باشد ،برخی از آنان در مقابل نقطه نظرات جدید و متفاوت از خود انعطاف پذیری نشان می دهند و در مقابل
برخی از خود مقاومت نشان می دهند و در برابر راهکارهای جدید از خودشان انعطاف پذیری نشان مهی دهنهد .عهده دیگهر از
دانش آموزان فقط به حفظ مطالب علمی می پردازند و عده دیگر توانایی برگرداندن نوشته های علمی را به زبان خود و جمالت
دیگری از خود نشان می دهند ،تعدادی از آنان توان یادگیری و درک مقدار زیادی از اطالعات و ترکیب آنها را دارند و در مقابل
تعدادی فاقد این توانا یی می باشند .هرگاه دانش آموزان ،خود به خالقیت و نوآوری به عنوان فعالیت های ضروری و حیاتی باور
نداشته باشند ،هیچ فعالیتی در این زمینه دوام نخواهد یافت .ایجاد هسته های پژوهشی و نوآوری در مهدارس مهی توانهد کهار
خالقیت و نوآوری را تسهیل و تسریع کند .ایجاد باورهای مشترک برای نوآوری و اینکهه بهه عنهوان یهك هنجهار مشهترک در
مدارس به خالقیت نگر یسته شود نیاز به آموزش دارد .تافلر مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحوالت عظیم و زندگی آینده را
برای پذیرش تغییر ،آموزش می داند .آموزش موثر و پرمایه به افراد کمك می کند تا آنها بتوانند به رشهد و توانها یی کهافی در
شغل خود دست یابند و با کارآیی بیشتری کار کنند .مدیران و معلمان باید بدانند که یکی از هدف های مههم در آمهوزش در
محیط پرتالطم و متغیر کنونی ،آموختن شیوه های خالقیت و نوآوری است .بدین منظور مهی تهوان از طریهق آمهوزش ،دانهش
آموزان را به تفکر عادت داد و در نتیجه این تفکر به صورت یك فرهنگ در الیه های مختلف مدارس رسوخ کرده و در اجهرای
استراتژی های مدارس تاثیر کلی و دائمی می گذارد .همچنین مدارس امروز به دلیل پیشهرفتهای مختلهف علهوم و تغییهرات
همزمان در هدفهای آموزشی سعی خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق علمی معطوف کردهاند؛ در حالی که با ورود بهه
دوران فراصنعتی و عصر اطالعات به دلیل ویژگیهایی مانند انفجار دانش ،تحهول و تغییهر سهریع یافتههههای علمهی ،حضهور
ماشینهای هوشمند در عر صة تعلیم و تربیت و از همه مهمتر عدم قطعیت معرفت علمی ،نه امکان انتقال همة یافتههای علمی
وجود دارد و نه ضرورتی در این زمینه احساس می شود .به همین دلیل ،متخصصان تعلیم و تربیت و برنامهریزان درسی به جای
انتقال حقایق علمی ،پرورش و تقویت روشها و نگرشهای علمی را توصیه می کنند و به جای تولید مجدد حقایق علمهی ،بهر
فرایند تأکید میکنند .آنها معتقدند که دانش آموزان به جای کسب حقایق علمی ،باید به روش کسب حقایق علمی توجه کنند
و به جای انباشت حقایق علمی در ذهن ،بیاموزند که چگونه بهتنهایی فکر کنند ،تصمیم بگیرند ،و در بارة امور مختلف قضاوت
کنند .دانش آموزان در فرایند آموزش باید بتوانند ادراک حسی ،فهم نظریات مختلف و تفکر علمی و نقاد خود را تقویت کنند و
رشد دهند .رسیدن به چنین اهدافی مستلزم فرصت های مطلوب یادگیری است .چنهین فرصهت و مهوقعیتی بها دسهتور دادن،
موعظه کردن ،القا و ترغیب به تقلید و اطاعت از دیگری به وجود نخواهد آمد؛ زیرا محدود ساختن تعلیم و تربیت بهه انتقهال و
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حفظ حقایق علمی ،رشد طبیعی دانشآموزان را محدود خواهد ساخت .نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان
گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ جهت گیری تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،آموزش تدریس خهالق
با توجه به میانگین جهت گیری تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش جهت گیری
تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر بها  4 803مهیباشهد ،بهه عبهارت د یگهر 03 ،درصهد
تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون جهت گیری تحصیلی مربوط به تأثیر آموزش تدریس خهالق مهیباشهد .ایهن یافتهه بها
یافتههای پژوهشهای کریمی و همکاران (  ،) 1939دستجانی فراهانی (  ،) 1932فرخهی (  ،) 1932هژیهر ،احهدی ،پورشههباز و
رضایی (  ،) 1934وودز (  ،) 2412اسدی ،شیالری پور ،شکوری و محمدخانی (  ،) 2412بریدگ (  )2414همسو میباشد .در تبیین
این نتیجه میتوان گفت که ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با پیشرفت علوم و دانهش و تکنولهوژی آن کشهور دارد و پیشهرفت
علمی نیز حاصل نمی شود مگر اینکه افراد خالق تربیت شده باشند ،عملکرد تحصیلی ضمن ای نکه در توسعه و آبهادانی کشهور
مو ثر است در سطوح عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه درآمهد کهافی مهی شهود .دانهش آمهوزان کهه از
موقعیتهای تحصیلی برخوردارند ،خانواده و جامعه با دیده ی احترام به آنان می نگرند .در جامعه با روحیهه و نشهاط بیشهتری
حضور خواهند ی افت و در کنار اینها از هزینه های گزافی که از افت تحصیلی برآموزش و پهرورش تحمیهل مهی شهود ،کاسهته
خواهند شد .دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی را می توان اثر گذار ترین عامل در توسعه کشور هها دانسهت.
تجارب کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن در زمینه توسعه همه جانبه نیز حکایت از سرمایه گذاری بهر روی منهابع آموزشهی و
انسانی دارد .در راستای دستیابی به این اهداف بهبود کیفیت موقعیت تحصیلی از جمله اهداف اساسهی برنامهه ههای آموزشهی
است .در حالی که امروزه افت تحصیلی یکی از نگرانی های خهانواده هها و دسهت انهدرکاران تعلهیم و تربیهت اسهت .از جملهه
موضوعات مورد عالقه صاحب نظران علوم تربیتی یافتن شرایط و امکانهات الزم و مهوثر در جههت تحصهیلی موفهق و عملکهرد
تحصیلی است .اما عدم موفقیت در تحصیل زمینه ساز مشکالت فردی و اجتماعی و انحهراف از دسهتیابی بهه اههداف سیسهتم
آموزش است .محققین عوامل مختلفی را در جهت گیری تحصیلی دانش آموزان دخیل دانسته اند .اما با توجه به تفهاوت ههای
فرهنگی و تغییرات سریع عوامل در طول زمان نمی توان به عنوان یك قانون عمومی و کلی ،علل خاصی را برای جوامع مطرح
نمود (سیف .) 1930 ،زیرا قوانین بافت فرهنگی و نسبت جامعه ،نگرش مردم به تحصیالت ،سطح درآمد والدین و غیره ،همه از
عواملی هستند که به طور اخص در یك جامعه بر شکست یا موفقیت تحصیلی تأثیر می گذارند .منابع موجود نشان می دهد که
آموزش به طور کلی تحت تأثیر پنج عامل فراگیر آموزش گر ،برنامه ،تجهیزات و محیط آموزشی است کهه ههر یهك از عوامهل
مذکور دارای ویژگی هایی است که می توانند در انگیزه پیشرفت و یادگیری تأثیرات متفاوتی داشهته باشهند .همچنهین جههت
گیری تحصیلی  ،یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فهراوان دارد .در ایهن بهین یکهی از
مسایل و مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور ،مساله ی افت تحصیلی و پایین بودن سهطح جههت
گیری تحصیلی دانش آموزان آن کشور است .این پدیده ،عالوه بر زیانهای هنگفهت اقتصهادی ،سهالمت روانهی فراگیرنهدگان را
مخدوش می نماید .برخی از دانش آموزان به سرعت پاسخ دهی در انجام تکالیف اهمیت می دهند و دسته دیگر بهه صهحت و
دقت پاسخ اهمیت می دهند و چندان توجهی به سرعت در پاسخ دهی ندارند .بنابراین بیشتر اوقات در حال مطالعهه هسهتند،
تعدادی از دانش آموزان تند ،سریع و بدون معطلی و بدون صرف وقت زیاد ی ك مساله را حل می کنند چون که آنان با اولهین
جوابی که به ذهنشان می رسد پاسخ می دهند .بنابراین بیشتر مرتکب خطا و اشتباه می شوند در مقابل برخی از دانش آموزان
تکالیف را به آرامی و دقت ارزیابی می کنند و به جزئیات کارها نیز توجه می نمایند و با تاخیر و وقت زیاد به مسائل جواب می
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هند و کمتر مرتکب خطا و اشتباه می شوند .ادراک و به خاطرسپاری دانش آموزان در مورد مطالبی که قصد یادگیری آنهان را
دارند متفاوت می باشد ،برخی از آنان در مقابل نقطه نظرات جدید و متفاوت از خود انعطاف پذیری نشان می دهند و در مقابل
برخی از خود مقاومت نشان می دهند و در برابر راهکارهای جدید از خودشان انعطاف پذیری نشان مهی دهنه د .عهده دیگهر از
دانش آموزان فقط به حفظ مطالب علمی می پردازند و عده دیگر توانایی برگرداندن نوشته های علمی را به زبان خود و جمالت
دیگری از خود نشان می دهند ،تعدادی از آنان توان یادگیری و درک مقدار زیادی از اطالعات و ترکیب آنها را دارند و در مقابل
تعدادی فاقد این توانا یی می باشند .از طرفی خالقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و نوآوری در کاربرد فکرهها سهر و کهار
دارد .روان شناسان و متخصصان آموزش و پرورش به این نکته توجه دارند که موضوع خالقیت ،موضوعی پر اهمیت و زیربنایی
است .تمام خالقیت ها و نوآوری های امروز متأثر از آموزش و پرورش و نیروی پنهان آن است .آنچه امروز دیده می شود حاصل
کار دست اندرکاران دیروز است وتولید فردا نتیجه خالقیت امروز خواهد بود .در جوامع امروزی داشتن افهرادی خهالق و نهوآور
امری حیاتی است .زندگی پیچیده ی امروزی ما هر لحظه در حال نو شدن است و خالقیت و نوآوری ،ضرورت استمرار زندگی
فعال است .برای خلق نشاط و پویایی نیازمند ابتکار است ،خالقیت ،فعالیتی فکری و در عین حال مبتنی بر اطالعات است .اگر
تفکر راعامل یا جریان اصلی خالقیت بدانیم ،اطالعات نیز ماده اولیه یا اساسی آن محسوب می شود .نکته حائز اهمیت آن است
که اندیشه های حاصل از خالقیت (پردازش متفکرانه )باید به گونه ای پرورش یابد که در ارتباط با شرایط دنیهای واقعهی بهه
نوآوری در آموزش و پرورش بیانجامد .از آنجا که موجودیت مدارس برای تامین هدفهاست ،پس باید این هدف ها را تعیین کرد
و راهها یا وسایل تأمین آنها را مشخص ساخت.
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