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Abstract

چکیده

The aim of this study was to investigate the
relationship between creative and classroom goal
structure (through the mediation of Thinking Styles) in
secondary school students. This research method is
multivariate correlation. The study population
consisted of all secondary school students in
Islamshahr (12,000 persons). Using Cochran formula
and stratified random sampling, 315 students were
selected. Data has been collected by visual creativity
Torrance (1995), Thinking Styles of Sternberg and
Agnr (1998) and goal perception of class questionnaire
(PALS, Midgley et al., 2000). The data have been
analyzed using Pearson correlation coefficient and
path analysis (using statistical software LISREL).
Evaluation of the direct and indirect effects showed
that: There is a significant correlation between the
approach - performance in the classroom through the
mediation of hierarchical thinking styles, liberal,
holistic and external with creativity .mentioned
variables predict 56 percent of the variance of scores
in creativity. Among three structure of mastery,
approach - avoidance function and performance, only
structure approach - creative performance is
significant. The estimated value of the direct effect on
the performance approach of the legislator thinking
style, hierarchical, liberal, outward and narrow is
significant (p< 0.01) Its hierarchical style, outer,
narrow is significant creative and free thinking. The
estimated amount of the direct effect of hierarchical
thinking, open-minded, narrow and outside of
creativity in 0.05P≤ level is significant.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختار کالس با خالقیت (با واسطه
گری سببباهای ترار) در دانش آموزان دوره دوم متوسببطه شببهرسببتان
 روش تحقیق از نوع همب ستگی چندمتغیره.ا سالم شهر اجرا شده ا ست
 جام ه آماری پژوهش شببامی کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم.اسببت
 دانش آموز315 . نرر) می باشد12000 ( متوسطه شهرستان اسالمشهر
.با ا ستراده از فرمول کوکران و به روش ت صادفی طبقهای انتخاب شدند
 سبک های،)1995( دادهها با استراده از آزمون تصویری خالقیت تورنس
) و پر س شنامه ادراك از ساختار هدفی1998( ترار ا سترنبرگ و اگنر
 داده.) گردآوری شببده اسببت2000 ، میگلی و همااران،PALS( کالس
های این پژوهش با ا ستراده از آزمون های ضریب همب ستگی پیر سون و
 با.) تحلیی شده اندLISREL تحلیی مسیر (با استراده از نرم افزار آماری
 ساختار،عنایت به برر سی اثرهای م ستقیم و غیر م ستقیم مورد برر سی
رویارد – عملارد در کالس درس با وا سطه گری متغیرهای سبک ترار
. جزگی نگر و بیرونی با خالقیت رابطه دارد، آزاد اندیش،سببلسببله مراتبی
 درصد از واریانس نمرات در متغیر خالقیت را پیش56 متغیرهای یادشده
 رویارد – عمالرد و اجتناب، از میان سه ساختار تبحری.بینی می کنند
. تنها رابطه سبباختار رویارد – عملارد با خالقیت م نادار اسببت،عملارد
مقادیر برآورد در اثرگذاری مسببتقیم سبباختار رویارد عملارد بر سبببک
 برونی و جزگی نگر در سطح، آزاداندیش، سل سله مراتبی،ترار قانونگذار
، بیرونی، ارتباط سبببک های سببلسببله مراتبی. م نادار اسببتP≤ 0.01
 مقدار برآورد در.جزگی نگر و آزاد اندیش با خالقیت م نادار شببده اسببت

Keywords: perception of classroom goal structure,
thinking styles, creativity

 جزگی نگر و، آزاداندیش،اثرگذاری م ستقیم سبک ترار سل سله مراتبی

. م نادار استP≤ 0/05 بیرونی بر خالقیت در سطح
 سباهای ترار و خالقیت، ادراك از ساختار کالس:کلیدواژهها
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است که به عنوان یک عامی شناختی می تواند در ارتباط با

مقدمه
امروزه ضرورت پرورش ترار خالق به همه حیطه های زندگی

خالقیت باشد .استرنبرگ ،شیوه های متراوت افراد را در

بشر م طوف است و محققین زیادی بر ضرورت این ویژگی در

پردازش اطالعات ،سبکهای ترار نامگذاری کرده است .از

علوم مختلف از جمله علم اقتصاد تاکید ورزیده اند و م تقدند

نظر وی ،سبک ترار روش رجحان یافته ترار است (آقایوسری

که مدارس می بایست در پرورش و توس ه این ویژگی در

و شریف .)1389 ،محققان م تقدند خوبی و بدی سبک های

دانش آموزان همت گمارند .امروزه ،هرچند در نظام آموزشی

ترار نسبی است و در طول زمان  ،ماان و موق یتها متراوت

کشورمان بر اولویت خالقیت تصریح می شود ،چناناه در

است و افراد در اراگه سبک های ترار ان طافپذیری دارند .در

اهداف رسمی آن آمده است ،اما عناصر اصلی نظام آموزشی

پژوهشی چینگ و چوان ) 2004 ( 4نشان دادند که بین

همسو با این هدف نیستند ( حسینی.)1387 ،

خالقیت  ،ترار انتقادی و سبک های ترار رابطه وجود دارد .

گیلرورد 1خالقیت را مجموعه ویژگی ها و توانایی های فردی

همچنین (سریواستا ) 2010 ، 5در پژوهشی نشان داد که بین

می داند .خالقیت از دیدگاه گیلرورد( )1950عبارت است از :

سبک های کلی نگر و خالقیت رابطه مثبت و بین خالقیت و

ترار واگرا .ی نی ترار از جهات مختلف و اب اد گوناگون در

سبک تحلیلی رابطه منری وجود دارد.

حالیاه محققان دیگری از جمله هارینگتون 2خالقیت را

ژانگ )2013( 6به این نتیجه رسیدند که چنانچه نظامهای

موضوعی کامال اجتماعی می دانند .تحقیقات نشان داده،

آموزشی در پی رشد مهارتهای روانشناختی در دانش آموزان

عوامی اجتماعی و محیطی نقش اصلی را در کار خالق ایرا می

هستند ،می بایست مهارتهای ترار را در آنان ارتقا دهند.

کنند  .ما دریافتیم ،بین انگیزه های شخصی و خالقیت ارتباط
بسیار قوی وجود دارد که قسمت زیادی از این گرایش را
محیط اجتماعی یا حداقی جنبه های خاصی از محیط ت یین
می کنند (حسینی.)1387،

افراد دارای سبک آزاداندیش تمایی به عبور از قوانین و مقررات
و برنامه های موجود دارند و تغییر را دوست داشته و از آن
استقبال می کنند (استرنبرگ1998 ،؛ به نقی از جهانشاهی،
 .)1384افراد خالق نیز ،به هنجار شانی ،خرق عادت ،تقلید

چو یینگ چین و همااران ( ) 2010م تقدند که خالقیت در

ناردن و آزمایش کردن راههای جدید عالقه داشته و به آن

افراد به وسیله ت امی عوامی شناختی ،عاطری ،محیطی و

اهتمام می ورزند (حسینی.)1387 ،

انگیزشی میسر می گردد .عوامی شناختی زیادی مرتبط با
خالقیت وجود دارد .عواملی نظیر ترار واگرا ،آزاد ،من طف و
ابتااری عوامی محیطی زمانی در مباحث خالقیت وارد می
شوند که از منظر روانشناسی اجتماعی مورد مطال ه قرار
گیرند .این عوامی شامی تاالیف آزاد ( خودپیرو ) و ارزیابی
بازخوردها و پاداشها می باشد ( گئورگ و ژو .) 2001 ،3

یای دیگر از متغیرهای موثر برخالقیت که به محیط آموزشگاه
مربوط است و می تواند اثر قابی توجهی بر خالقیت داشته
باشد ،ادراك دانشآموزان از ساختار هدفی کالس است.
ساختار هدفی کالس به عنوان اهداف پیشرفت وابسته به
موق یت مرهومسازی شده است .منظور از اهداف پیشرفت
موق یت ،ویژگیها و شرایطی است که در محیط ف الیت

یای از عوامی فردی که به ایجاد ت ادل میان فرد و محیط

یادگیرندگان به طور عمد ای بر آنان تحمیی می شود و تمرکز

کمک می کند و در ارتباط با خالقیت است ،سبکهای ترار

آنان را بر تالیف یا خود م طوف می سازد و در نتیجه نوعی
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حالت تالیف درگیری یا خوددرگیری در افراد به وجود می

کودکان و نوجوانان نشان ی دهد که در راستای ارتقای

آورد (گراهام ،گالن1991 ،1؛ به نقی از حجازی و همااران،

خالقیت می بایست تاالیری به دانش آموز اراگه شود که

.)1390

برانگیزاننده بوده و تالش آنها را تامیی فرایند حی مساله

ساختارهای هدفی کالسی در وهله نخست بر دو نوع اهداف

حرظ نماید (حسینی.)1387 ،

متمرکز هستند :ساختار هدفی تبحری ،که در آن بر تسلط،

افرادی که جهتگیری هدفی تبحری دارند ،نگرش مثبت تری

بهبود فردی و فهمیدن در کالس درس تأکید میشود و

برای یادگیری مطلوب داشته و خالقیت زیادی دارند و غالبا

ساختار هدفی عملاردی ،که بر رقابت و توانایی در کالس

مسایی چالش برانگیز را انتخاب می کنند ،در مقابی دانش

درس تأکید میکند .میگلی و همااران ( )2000مت اقباً الگو

آموزان با اهداف عملاردی (شخصی و موق یتی) از چالش و

سه وجهی اهداف پیشرفت فردی را در بافت کالسی به وسیله

تازگی اجتناب میکنند (الزیو ،ویلسون ،سیمونز.)2013 ،6

تمایز گذرادن بین ساختار هدفی عملاردی در قالب رویاردی

از این رو با توجه به اهمیت ساختار هدفی کالس و سباهای

و اجتنابی باار بردهاند (نقی از مورایاما و الیوت.)2009 ،

ترار ،با توجه به اثرات شناختی آن و از طرفی ضرورت و

ساختارهای هدفی کالسی به تأکیدهای محیطی مرتبط با

اهمیت خالقیت در میان دانش آموزان به منظور رشد و

شایستگی گرته می شود ،که از طریق ف الیت های کلی کالس

پیشرفت روزافزون کشور ضروری می نماید تا پژوهشی دال بر

درس و پیام های ویژه ای که م لم به واسطه ی آن ها با دانش

بررسی رابطه میان رابطه ساختار هدفی کالس و سبک ترار

آموزان ارتباط برقرار می کند ،برجسته میشود (مورایاما 2و

با خالقیت در میان دانش آموزان محقق گردد تا نتایج حاصی

الیوت .)2009 ،3ساختار هدفی ،توصیف کننده نوع اهداف

از آن در جهت برنامهریزیهای عملی در خصوص توجه به

پیشرفتی است که توسط قوانین و ف الیتهای آموزشی غالب

خالقیت دانشآموزان مؤثر واقع شود .بر همین اساس مجموعه

در کالس درس ،مدرسه ،یا محیطهای یادگیری دیگر بر آن

ای از عوامی فردی و محیطی یا عوامی شناختی و غیرشناختی

تأکید میشود (ولترز.)2004 ،4

مؤثر بر خالقیت در این مطال ات مورد بررسی قرار گرفته

ادراك تبحری از ساختار کالس به طور م مول پیش بینی

است.

کننده پیامدهای مثبت نظیر؛ تالش و پایداری بیشتر ،ت ویق

روش پژوهش

کمتر و استمرار بیشتر در استراده از راهبردهای شناختی و

این پژوهش ،از نظر اهداف در دسته تحقیقات کاربردی ،از

فراشناختی است (ولترز .)2004 ،همچنین ،در مطال اتی

لحاظ روش گردآوری دادهها کمی و از نظر ماهیت و نوع

همگون تأثیر ادراك از ساختار هدفی کالس را بر راهبردهای
شناختی و جهت گیری هدفی نشان می دهد (لیک.)2006 ،5
اهداف تبحری می تواند با تاثیرگذاری بر انگیزش درونی دانش
آموزان ،تمایی آنها به حی مساله را افزایش دهد (ولترز،
 .)2004از سوی دیگر ،بررسی راهاارهای افزایش خالقیت
Graham, Golan

1

Murayama

2

Elliot

3

مطال ه از نوع همبستگی چندمتغیره (تحلیی مسیر) است.
جام ه آماری پژوهش شامی کلیه دانش آموزان دختر دوره
دوم متوسطه شهرستان اسالمشهر می باشد که ت داد آنها
حدود  12000نرر می باشد .نمونه فوق الذکر با استراده از
روش تصادفی طبقه ای از میان تمامی نواحی شهرستان
4

Wolterz
Lyke
6 Lazio, A., Wilson, K., & Simons
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اسالمشهر انتخاب شده اند .انتخاب روش طبقه ای ،به منظور

(میگلی و همااران ) 2000 ،است که شامی  14سؤال (شش

انتخاب از میان هر سه پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم می باشد.

گویه برای سنجش ساختار هدفی تبحری  ،سه گویه برای

پس از انجام محاسبات آماری الزم بر اساس فرمول نمونه

سنجش ساختار هدفی رویارد عملارد و پنج گویه برای

گیری کوکران ت داد نمونه  315نرر ت یین شده است.

سنجش ساختار هدفی اجتناب عملارد) است .این سؤال ها

ابزار اندازه گیری
به منظور سنجش داده های پژوهش حاضر از سه پرسشنامه
به شرح زیر بهره برده گرفته شده است:

براساس طیف پنج درجه ای لیارت از کامالً درست است تا
کامال غلط تنظیم شده است( .میگلی و همااران)2000 ،
ضریب قابلیت اعتماد  5ادراك از ساختار هدفی کالس را در
سه خرده مقیاس ساختار هدفی تبحری 0/76ساختار هدفی

آزمون تصویری خالقیت تورنس :این آزمون توسط

رویارد عملارد  0/70و اجتناب عملارد  0/83گزارش

احمدی طهور و همااران در سال  1389در ایران هنجاریابی

کردهاند.

شده است .نتایج ضریب آلرای کرونباخ جهت برآورد همسانی
درونی برای زیرمقیاسهای سیالی ،ان طافپذیری ،ابتاار،

یافتهها

بسط و نمره کی ،به ترتیب  0/83 ،0/76 ،0/81 ،0/751و

جدول  1همبستگی کلیه متغیرها با یادیگر را نشان میدهد.

 0/78به دست آمد .ثبات زمانی مقیاسها نیز با استراده از

قابی ذکر است که صرفا روابطی که در سطوح  0/01و

ضریب پایایی آزمون -بازآزمون و به فاصله  4هرته بررسی شد
و دامنه ضرایب از  0/54تا  0/70به دست آمد.
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (:)1992
در این پژوهش برای بررسی سبک های ترار از فرم کوتاه
پرسشنامه سبکهای ترار استرنبرگ – واگنر ( ) 1992
استراده شد .این پرسشنامه از  65پرسش و  13خرده آزمون
تشایی شده است .هر خرده آزمون شامی  5پرسش است که
یک سبک ترار را اندازه گیری می کند (واگنر  1992 ،؛ امامی
پور .) 1382 ،دامنه ضریب پایایی این پرسشنامه در مطال ات

 P≤0/05م نادار شدهاست گزارش شده و سایر متغیرها از
ماتریس حذف شدهاند .براساس نتایج جدول فوق ،در میان
پنج سبک ترار قانونگذار (از حوزه کارکردها) ،سلسله مراتبی
(از حوزه اشاال) ،آزاداندیش (از حوزه تمایالت) ،بیرونی (از
حوزه دامنهها) ،جزگینگر (از حوزه سطوح) با خالقیت و با
ساختار رویارد – عملارد رابطه م نادار دارند .در میان سه
ساختار تبحری ،رویارد – عملارد و اجتناب – عملارد ،صرفا
ارتباط رویارد – عملارد با خالقیت و پنج سبک ترار فوق
الذکر رابطه دارد.

قبلی بین  0/40تا  0/80میباشد ،اما در مطال ه حاضر برای

تحلیل مسیر

سنجش پایایی آن ضریب آلرای کرونباخ به کار برده شد که

به منظور بررسی متغیرهای مدل پیش بینی خالقیت که

 0/75بهدست آمد .همچنین روایی همزمان این پرسشنامه با

شامی متغیرهای برونزا ساختار کالس و همچنین ،متغیر

پرسشنامه بلند سبک ترار  0/79میباشد (واگنر 1992 ،؛

واسطه ای سبک تراراست ،از نرم افزار  Lisrelو از روش

امامی پور .) 1382 ،

تحلیی مسیر ( )semاستراده شد.

پرسشنامه ادراك از ساختار هدفی کالس (:)PALS
مقیاس ادراك از ساختار هدفی کالس بخشی از این پرسشنامه
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جدول  - 1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
س .سلسله
مراتبی

متغیرها

خالقیت

س.قانونگذار

خالقیت
س .قانونگذار
س .سلسله
مراتبی
س .آزاد اندیش
س .بیرونی
س .جزگی
رویارد -عملارد

1
⋆0.17

1

⋆⋆0.44

⋆⋆0.47

1

⋆⋆0.46
⋆⋆0.27
⋆⋆0.47
⋆⋆0.34

⋆⋆0.39
⋆⋆0.30
⋆⋆0.36
⋆⋆0.56

⋆⋆0.29
⋆⋆0.28
⋆⋆0.35
⋆⋆0.51

س .آزاداندیش

1
⋆⋆0.33
⋆⋆0.36
⋆⋆0.48

س .جزگی

س .بیرونی

1
⋆⋆0.29
⋆⋆0.46

1
⋆⋆0.54
⋆⋆P≤0.01:

رویارد -
عملارد

1
⋆P≤0.05:

جدول شماره  2برآورد ضرایب اثرمستقیم
روابط مستقیم متغیرها در مدل

مقادیر برآورد

مقدارt

خطای برآورد

سطح معنی داری

ساختار رویارد – عملارد و خالقیت
س .قانونگذار و خالقیت
س .سلسله مراتبی و خالقیت
س .آزاد اندیش و خالقیت
س .بیرونی و خالقیت
س .جزگی و خالقیت
ساختار رویارد  -عملارد و س .قانونگذار
ساختار رویارد  -عملارد و س .سلسله مراتبی
ساختار رویارد  -عملارد و س .آزاد اندیش
ساختار رویارد  -عملارد و س .بیرونی
ساختار رویارد  -عملارد و س .جزگی

⋆⋆0.24
0.09
⋆0.11
⋆⋆0.24
⋆⋆0.27
⋆⋆0.37
⋆⋆0.41
⋆⋆0.38
⋆⋆0.27
⋆⋆0.25
⋆⋆0.32

4.28
1.95
2.46
4.87
5.75
7.99
11.66
8.73
5.14
4.42
6.37

0.05
0.13
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

p>0.01
p<0.05
p>0.05
p>0.01
p>0.01
p>0.01
p>0.01
p>0.01
p>0.01
p>0.01
p>0.01

با عنایت به ارقام گزارش شده در جدول فوق ،اثر مستقیم

اثرات غیر مستقیم

ساختار رویارد – عملارد بر خالقیت با ضریب برآورد 0.24

اثر غیرمستقیم ساختار رویارد – عملارد کالس درس بر

در سطح  P≤ 0.01م نادار است .در میان اثر مستقیم

خالقیت با واسطه گری سبک نرار سلسله مراتبی  0.04است

سباهای ترار بر خالقیت ،اثر مستقیم سبک ترار قانونگذار

که مقدار  1.88 tبوده و در سطح  P≤ 0.05م نادار نمی باشد.

بر خالقیت در سطح  P≤ 0.05م نادار نیست .در میان

اما اثر غیرمستقیم ساختار رویارد – عملارد کالس درس بر

سباهای ترار ،اثر مستقیم سبک ترار جزگی بر خالقیت با

خالقیت با واسطه گری سبک ترار آزاد اندیش و بیرونی به

ضریب برآورد  0.37باالتر از سایر سبک و اثر سلسله مراتبی

ترتیب برابر  0.06و  0.07است که در سطح  P≤ 0.05م نادار

بر خالقیت با ضریب برآورد  0.11کمتر از بقیه است .اثر

می باشند .اثر غیرمستقیم ساختار رویارد – عملارد کالس

مستقیم ساختار رویارد – عملارد بر سباهای قانونگذار،

درس بر خالقیت با واسطه گری سبک ترار جزگی نگر برابر

در سطح

 0.12است که در سطح  P≤ 0.01م نادار می باشند .قابی

سلسله مراتبی ،جزگی ،آزاداندیش و بیرونی
 P≤ 0.01م نادار است.

ذکر است که سبک ترار قانونگذار بر خالقیت اثر مستقیم
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م نادار ندارد و به همین دلیی نقش واسطه ای در اثرگذاری
ساختار رویارد – عملارد بر خالقیت ندارد.
جدول شماره  3برآورد ضرایب اثرغیرمستقیم
روابط غیر مستقیم ساختار رویکرد –
عملکرد بر خالقیت با واسطه گری:
سبک سلسله مراتبی
سبک آزاد اندیش
سبک بیرونی
سبک جزگی

پارامتر استاندارد شده

مقدار t

خطای برآورد

سطح معنیداری

0.04
0.06
0.07
0.12

1.88
3.29
4.17
3.39

0.09
0.05
0.04
0.05

p<0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.01

شکل  -1مسیر نهایی مدل اصالح شده برحسب ضرایب برآورد

متغیرهای یادشده  56درصد از واریانس نمرات در متغیر

( )0.9بی شتر می با شد ن شان دهنده برازندگی منا سب مدل

خالقیت را پیش بینی میکنند.

است GFI .بهدست آمده از مدل ( )0.97می باشد و با توجه

مقدار  x2بدست آمده م ادل ( )1.76است که از میزان مالك

به این که از میزان مالك ی نی ( )0.9بیشبببتر اسبببت .به

 2کمتر می باشد .میزان  p.valuبدست آمده  0.19است و

طورکلی ،شاخص های مربوط به برازندگی مدل نشان دهنده

با توجه به ایناه از میزان مالك ( )0.05بیشتر می باشد می

آن اسببت برازش و تناسببب مدل نهایی از میزان قابی قبولی

توان نتیجه گرفت که مدل از برازندگی مناسبی برخوردار می

برخوردار است.

باشد.

بحث و نتیجهگیری

 RMSEAبرابر با ( )0.0001است که از مقدار مالك ()0.05

با عنایت به بررسی اثرهای مستقیم و غیر مستقیم مورد

کمتر می باشد  NFIبدست آمده در جدول ( )0.96است که

بررسی ،ساختار رویارد – عملارد در کالس درس با واسطه

از ( ) 0.95بی شتر می با شند .شاخص  CFIبد ست آمده از

گری متغیرهای سبک ترار سلسله مراتبی ،آزاد اندیش ،جزگی

مدل ( )0.96می باشبببد و از آن جایی که از میزان مالك

نگز و بیرونی با خالقیت رابطه دارد .متغیرهای یادشده 56
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درصد از واریانس نمرات در متغیر خالقیت را پیش بینی می

 .)2009لذا ،خالقیت نیازمند بافتی برای پیشرفت و غنیسازی

کنند .به طورکلی ،شاخص های مربوط به برازندگی مدل نشان

تجارب است(کر.)2009 ،17

دهنده آن است برازش و تناسب مدل نهایی از میزان قابی

از میان سه ساختار تبحری ،رویارد – عمالرد و اجتناب

قبولی برخوردار است.

عملارد ،تنها رابطه ساختار رویارد – عملارد با خالقیت

تمامی عناصر موجود در مدرسه می توانند بر عملاردهای

م نادار است .عوامی محیطی در رشد ویژگیهای شناختی ،از

شناختی دانش آموزان موثر باشند .رفتارهای م لم ،هدف

جمله خالقیت ،موثر هستند (چو یینگ چین و همااران

،

گذاری برای کالس درس و تاکید بر فرایندها و ف الیتهای

 .)2010در محیط آموزشگاه ،این عوامی شامی تاالیف آزاد

مختلف می تواند واکنشهای متراوتی را در دانش آموزان به

(خودپیرو) و ارزیابی بازخوردها و پاداشها می باشد (هنسی،

وجود آورد (چو یینگ چین و همااران .)2010 ،کافمن و

.)2000

اشترنبرگ( )2010برای پرورش افراد خالق و بروز ایدههای

وقتی دانش آموزان برای مدت های طوالنی با توقع اندك و

تازه بر نقش حمایت کننده فضاهای آموزشی و محیط

ف الیت ناچیز کارکنند ،وقتی ثمره کارشان نظارت دیده و

اجتماعی تأکید دارند .در کالسی که م لم به ف الیت دانش

فرمایشی باشد ،دیگر فرصتی برای بروز خالقیت ایجاد نمی

آموزان توجه دارد و تاالیف آزاد در اختیار آنها می گذارد تا با

گردد .خالقیت هنگامی ابراز می شود که کودکان خود تولید

راه حلهای شخصی به حی مساله بپردازند ،دانش آموزان جهت

کننده دستاوردها باشند ،تخیی و ابتاار نشان بدهند و بتوانند

گیریهای متراوتی خواهند داشت .جهت گیری هدفی دانش

در مورد ارزش کارشان قضاوت کنند (کرفت و جرری.)2008،

آموزان بر رفتار و عملارد آنها موثر است .دانش آموزانی که
کسب مهارت را هدف گیری می نمایند ،تالش بیشتری برای
نیی به اهداف دارند و جریان ترار آنها به سمت حی مساله و
کسب مهارت سوق پیدا می کند .دانش آموزانی که بر عملارد
و انجام بهتر تاالیف تاکید دارند ،بر جنبه های بیرونی ترار و
ترار قضاوتی تاکید دارند تا به طور مستمر نتایج عملارد خود
را ارزیابی نمایند (هاراکویچ ،باررون 14و الیوت1998،؛ به نقی
از خضری آذر.)1388،

بخش دیگری از نتایج حاکی از آن است که ساختار کالس با
سباهای ترار در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
اسالمشهر رابطه دارد.از میان سه ساختار تبحری ،رویارد –
عملارد و اجتناب عملارد ،تنها رابطه ساختار رویارد –
عملارد با برخی سباهای ترار م نادار است .برخی از
پژوهشگران حوزة اهداف پیشرفت ،ساختار هدفی عملاردی
را به دو ساختار هدفی؛ رویارد عملارد و اجتناب عملارد
تقسیم می کنند .ساختار هدفی رویارد عملارد به کالس

توجه به شرایط و ساختار کالس درس و روابط م لم و شاگرد
به عنوان عوامی زمینهای موثر بر خالقیت مورد توجه قرار

هایی اشاره دارد که بر بهتر از دیگران عمی کردن و با هوش
به نظر رسیدن تأکید می شود .در کالس هایی با ساختار

گرفته است (رایان و دسی .)2012 ،15رویارد خودت یینگری

هدفی اجتناب عملارد فراگیران احساس می کنند م لم و

به این مورد اشاره می کند که چنان چه شرایط زمینهای ارضاء

کالس بر اجتناب از شاست و اجتناب از بدتر از دیگران عمی

کننده نیازهای روانشناختی دانشآموزان باشد ،در آن صورت

کردن ،تاکید می کنند (کاپالن2002 ،؛ به نقی از قادری،

زمینه برای بیان افاار و عقاید خالق آماده است(ریو،16

- Barron
Ryan & Deci

14

15-

.)1388
Reeve
Kerr

1617-
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در پژوهش حاضر ارتباط ساختار رویارد – عملارد با سباهای

سبک های ترار می توانند ویژگیهای مختلری را در

ترار قانونگذار ،سلسله مراتبی ،بیرونی ،آزاد اندیش و جزگی

خصوصیات مربوط به یادگیری و عملارد افراد در حوزههای

نگر م نادار شده است .اهداف رویارد  -عملاردی اشاره به

یادگیری منجر شود .افرادی با سبک ترار سلسله مراتبی،

یک چارچوب روانشناختی دارد که موفقیت را براساس ابراز

توسط سلسله مراتبی از اهداف برانگیخته میشوند و م تقدند،

بهتر توانایی ها و شایستگی ها در مقایسه با دیگران می سنجد،

که تمام هدفها نمی توانند به خوبی به طور یاسانی برآورده

توانایی در این افراد وابسته به موفقیت طبق استانداردها و

شوند و اعتقاد به وصول اهداف مهم تر دارند .این گروه ،هدف

هنجارهای ت ریف شده عمومی و بیرونی از قبیی عملارد بهتر

های مختلف را در نظر میگیرند و آنها را طبقهبندی میکنند

از دیگران و کامی کردن تالیف با تالش کم می باشد (کاپالن

و برای رسیدن به اهداف خود تالشی منسجم دارند و قاط انه

و و آسور.)2012،

آن را دنبال می کنند باشد .به عالوه ،این افراد مایلند کارها را

مطابق با نظریه اهداف پیشرفت ،اهدافی که دانش آموزان

به شیوهای که خود ترجیح می دهند ،انجام دهند و خود

انتخاب می کنند بر عمی ،ترار ،احساس و ایجاد م نی در

تصمیم میگیرند که چه کاری را و چگونه انجام میدهند

پاسخ به موق یتها و نیازمندیهای تحصیلی اثر می گذارد

(استرنبرگ 1998 ،؛ ترجمه اعتماد اهری و خسروی،

و الیوت1998،؛ به نقی از خضری

.)1380افراد خالق نیز ،قاط انه برای رسیدن به اهداف خود

(هاراکویچ ،باررون

18

تالش می کنند و تمرکز و انگیزه درونی برای نیی به اهداف

آذر.)1388،
سبکهای ترار با خالقیت در دانش آموزان دوره دوم متوسطه

خود دارند (حسینی.)1387 ،

شهرستان اسالمشهر رابطه دارد.در میان  13سبک ترار مورد

افراد دارای سبک جزگی نگر ،از منطق و توجه به جزگیات لذت

اندازه گیری در پژوهش حاضر صرفا ارتباط سبکهای سلسله

می برند و خواه ان درك پی در پی و گام به گام مسایی

مراتبی ،بیرونی ،جزگی نگر و آزاد اندیش با خالقیت م نادار

هستند .با مسایی عینی سروکار دارند ،اهی عملند و حقایق را

شده است .مقدار برآورد در اثرگذاری مستقیم سبک ترار

شبیه سازی می کنند (هال .)2007 ،در ویژگیهای ترار واگرا

سلسله مراتبی ،آزاد اندیش ،جزگی نگر و بیرونی بر خالقیت

نیز ،توجه به جزگیات مهم ،مورد توجه قرار گرفته و این ویژگی

در سطح  P≤ 0.05م نادار است .پژوهش های گوناگون نشان

به عنوان توانایی بسط ذهنی می باشد.

می دهند که سبک ها ی ترار با خالقیت ،حی مسأله ،تصمیم

در پژوهش حاضر ارتباط سبک آزاداندیش با خالقیت نیز

گیری ،پیشرفت تحصیلی و روش های آموزش و ارزشیابی

م نادار شده است .افراد دارای سبک آزاداندیش تمایی به عبور

تحصیلی رابطه دارند و خود قادرند تحت تأثیر عوامی

از قوانین و مقررات و برنامه های موجود دارند و تغییر را

گوناگونی از جمله بافت  ،فرهنگ  ،جنسیت ،سن ،سبک های

دوست داشته و از آن استقبال می کنند (استرنبرگ1998 ،؛

تربیتی والدین ،و وض یت اجتماعی اقتصادی قرا ر گیرند.

به نقی از جهانشاهی .)1384 ،افراد خالق نیز ،به هنجار

مطال ه یمینی ( )1388نشان داد که سبک ترار بین ادراك

شانی ،خرق عادت ،تقلید ناردن و آزمایش کردن راههای

از محیط یادگیری ساختگرا و پیامد یادگیری میانجیگری می

جدید عالقه داشته و به آن اهتمام می ورزند (حسینی،

کند.

.)1387

- Barron
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