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بررسی اثربخشی آموزش تفکر واگرا برتقویت خالقیت امالی دانشآموزان پایهی دهم
محور کنفرانس :کمیت و کیفیت آموزش
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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش تفکر واگرا بر تقویت خالقیت امالی دانشآموزان پایهی دهم میباشد.
این تحقیق از منظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت ،توصیفی  -پیمایشی میباشد .تحقیقات مختلف نشان
دادهاست که اگر چه توانایی خالقیت به طور بالقوه و به نحوی فطری درانسان وجود دارد اما ظهور آن مستلزم
برنامهریزی ،آموزش و تمرین است .بنابراین یکی از وظایف اساسی نظام آموزشی ،آموزش خالقیت به دانشآموزان
است .روشن است که آموزش تفکر خالق باید از سالهای اول زندگی از خانواده و محیطهای آموزشی آغاز شود تا
تفکر خالقانه نه تنها باعث بهبود عملکرد تحصیلی آنان ،بلکه باعث تغییر نگاه آنان به زندگی شود که در این صورت
باعث تحوالت بزرگ در جامعه میشوند .جامعهی آماری تحقیق ،تعداد  200دانشآموز به طور تصادف انتخاب و باز
به صورت تصادفی ،به دو گروه  100نفری( 100نفر گروه آزمایش و  100نفر گروه کنترل) در پایهی دهم تقسیم
شدند .گروه آزمایشی ،تعداد  10جلسه برنامهی آموزشی تفکر واگرا به روش پویا را دریافت نمودند .در هر دو گروه،
آزمون خالقیت قبل و بعد از آموزش اجرا گردید .یافتههای پژوهش نشان میدهد که برنامهی آموزش تفکر واگرا به
روش پویا ،به طور معناداری ،برتقویت خالقیت امالی دانشآموزان پایهی دهم ،برمبنای شاخصهای سه گانه سیالی،
انعطاف پذیری و ابتکار ،اثردارد و بیشترین تأثیر را ابتکار دارد .با توجه به اینکه هدف اصلی از آموزش امال ایجاد و
تقویت مهارتی است که دانشآموزان بتوانند واژهها و جمالتی را که میشنوند به درستی و با سرعت بنویسند ،ضرورت
دارد که آموزشگران به طور کاربردی در این امر کوشش کنند.
واژگان کلیدی :آموزش ،امال ،سیالی ،انعطافپذیری ،ابتکار

 - 1کارشناس ادبیات و زبان فارسی ،دانشگاه یزد ،دبیر رسمی دبیرستانهای شیرازardekanyaf shar 2920@gmai l . com
 - 2کارشناس ارشد ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور اردکان ،دبیر رسمی دبیرستانهای میبدf at emeht al ebi 1108@gmai l . com
 - 3کارشناس ادبیات و زبان فارسی ،دانشگاه یزد ،دبیر رسمی دبیرستانهای یزد N. ghias3364@gmail. com
 - 4کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان ،دانشگاه پیام نور تفت ،دبیر رسمی دبیرستانهای یزدm. mont azeri hedesh@gmai l . com
 - 5کارشناس ادبیات و زبان فارسی ،دانشگاه هرمزگان،دبیر رسمی دبیرستانهای مرودشت shafighe. kalantari@gmail. com
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مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک جامعه ،زمینهسازی و بسترسازی در بین انسانها جهت ایجاد
فرهنگی است که در آن همگان در تالش برای رشد دادن دیگری هستند و با تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه
کمک میکنند تفکر واگرا را میتوان به عنوان یک روش طوفان ذهنی خالق ،در موضوعات متنوع و جاهای مختلفی
از دپارتمان تحقیق و توسعهی یک شرکت بزرگ گرفته تا یک کالس درس معمولی در دبیرستان ،به کار گرفت .یکی
از شرایط الزم برای پدیدار شدن افکار نو ،وجود آرامش برای مغز است .به همین خاطر الزم است انسانها بکوشند در
جام عه شرایطی پدید آید که در بستر آن مغز بیندیشد و تکامل یابد و سبب ساز افکار نو شده و شرایط برای سازندگی
در جامعه مهیا شود .یکی از این روشها ،تفکر واگراست .تفکر واگرا درواقع روشی است برای کشف جنبههای مختلف
یک مفهوم .با شروع از یک ایدهی اولیه ،متفکر واگرا به ذهناش اجازه میدهد که در جهتهای مختلفی جستجو کند
و ایدهها و نکات بسیاری درباره ی همان مطلب اولیه گردآوری کند .بدیهی است که با نوشتهای که با غلط امالیی
همراه باشد ارتباط زبانی بین افراد جامعه به نحو مؤثر برقرار نمیشود(سلیمانی .)1381 ،عنصر خالقیت با تحول و
دگرگونی عجین است و تفکر خالق عاملی است که ذهن انسان را پویا ،فعال و زنده نگه می دارد بهره مندی فرد از
موهبتی چون خالقیت ،مستلزم بسترسازی میتوانیم با آموزش ،انعطاف مناسب و تمرین مداوم و اصولی مهارتهای
تفکر خالق است روشن است که آموزشپذیری و اصالت ذهنی را در افکار و اعمال کودکان پرورش دهیم تفکر خالق
باید از سالهای اول زندگی از خانواده و محیطهای اولیه آموزشی آغاز شود ،تا تفکر خالقانه نه تنها باعث بهبود
عملکرد تحصیلی آنان ،بلکه باعث تغییر نگاه آنان به زندگی شود که در این صورت باعث تحوالت بزرگ در جامعه
میشوند(گارنز 1982 ،؛ به نقل از کاراک.) 2009 ،1
امروزه یکی از مهمترین ویژگیهای انسانی که به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران و محافل تربیتی قرار
گرفته ،ابتکار یا خالقیت  2است (سیف .)1386 ،خالقیت همان شکوفایی ایدهها و اشتیاق به کشف ناشناختهها است(
ادواردز )2001 ،3که در قالب ایدهها ،افکار ،تصاویر ،رنگها ،اشکال ،کلمات ،تخیالت ،رؤیاها ،هیجانات و احساسات
بی بدیل ،در ضمیر خودآگاه فرد ظاهر میشود ( .کاستلو .)2008 ،4جهانی که در آن زندگی می کنیم به سرعت در
حال تغییر و نو شدن است و پیش بینی اینکه فرزندانمان در آینده با چه مسائلی روبرو میشوند ،امری بسیار دشوار
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است .می توان گفت ،برای اینکه بتوانند در برخورد با مسائل متنوع و گوناگون آینده موفق ظاهر شوند ،باید از تفکری
خالق بهره ببرند) سیمونتون .)2004 ،1خالقیت نیز یک محصول نیست .در حقیقت فرایند تفکر وعمل است .روشی
خاص برای زندگی است .متفکرین خالق ،واگرا هستند .آنها میدانند که برای حل یک مسأله بیش از یک راه هست.
آنها می دانند که برای یک پرسش بیش از یک پاسخ درست هست وقتی هم که به مانعی بر می خورند به دنبال
راههایی دیگر میگردند .خالقیت بیشتر از آن که گرفتنی باشد آموختنی است(زوارکی ،نوروزی و صفوی .) 1391 ،به
همین جهت اهمیت نوشتن و نیاز به صحیح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر کسی پوشیده نیست .در همین
ارتباط از ابتدای آموزش رسمی خواندن و نوشتن ،به کودکانمان می آموزیم که چگونه بنویسیم وچه اقداماتی در این
باره انجام میدهیم تا بتوانند آموختههای خود را در موقعیتهای مختلف به کار گیرند .مهمترین ماده درسی که این
وضعیت را بر عهده دارد ،امالی فارسی است .امالی فارسی یکی از مهمترین و اصلیترین درسهای دوران تحصیل
است که در کسب مهارت در ارکان دیگر زبان آموزی مؤثر است .آشنا بودن معلم به ویژگیها و روشهای تدریس این
درس می تواند در فرآیند آموزش آن کارآمد و اثر بخش باشد .کشف انتخابهای گوناگون به تفکر خالق در آموزش،
به تقویت مهارت امالنویسی منتهی می شود .دانشآموزان برایرد به مهارت نوشتن دست یابند تا بتوانند بخوبی بین
صورت تلفظی کلمهها و حروف سازنرده آنها پیرونرد مناسبی بررقررار کنند .بدین ترتیب زمینهی الزم برای پیشرفت
آنان در درسهای جمله نویسی ،انشا و به طور کلی مهارت نوشتن بهتر فراهم میشود .هدف کلی در آموزش امالی
فارسی “ نوشتن درست صورت کلمات و جمالت ” ؛ یعنی ،امالی صحیح کلمات است .بنابراین مساله اصلی دراین
تحقیق ارائه راهکاری مناسب جهت اثربخشی آموزش تفکر واگرا برتقویت خالقیت امال در دانشآموزان پایه دهم
میباشد.
 -2پیشینه
کیماسی ،1395 ,درمقالهای به بررسی ( اختالل در امالنویسی فراگیران پایه دوم ابتدایی دخترانه غرب شهر
اصفهان)پرداخته است .در این مقاله به ویژگیهای معلم ،دانشآموز ،شرایط محیطی خانواده ،امکانات و تجهیزات
مدرسه و روشها و شیوههای برنامهریزی شده تناسب محتوای کتاب با توانایی ذهنی دانشآموز توجه شدهاست و
هدف اصلی بررسی اختالل یکی از دانشآموزان در امالنویسی در پایه دوم ابتدایی و ارائه طرح عملیاتی برای حل این
مشکل و درنهایت کمک به برنامهریزان و مجریان دورههای آموزشی برای فراهم کردن شرایط مطلوب آموزش و
یادگیری امال در دوره ابتدایی میباشد که اطالعات و دادههای مورد نیاز از طریق فرم مشاهده و پرسشنام مورد بررسی
و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و چنین نتیجهگیری شده است * .عدم شنوایی دانشآموز باعث اختالل در امالنویسی
شدهاست * .عدم دقت دانشآموز باعث اختالل در امالنویسی شدهاست * .عدم گاهی والدین از نحوهی ارائه آموزش
Simonton

393

1

اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی 2 ،و  3آذرماه 13۹۶
دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
First International Conference on Comparative Education
)(November 23-24, 2017
Lorestan University, Khorramabad, Iran

انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

به دانشآموزان باعث اختالل در امالنویس شده است در پایان پیشنهاداتی جهت رسیدگی بیشتر مسئوالن و برنامه
ریزان درسی مطرح گردیده است .هاشمی ,محسن زاده و حیدری ،1395 ،درمقالهای به بررسی (اثربخشی بازی درمانی
زبان شناختی بر رشد آگاهی واج شناسی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری امالء)پرداختهاند .ایشان به این نتیجه
رسیدند که شایع ترین مؤلفه اختالل بیان نوشتاری ،نارسایی در هجی کردن (امالء) است .پژوهش حاضر با هدف
بررسی تأثیر بازیهای زبان شناختی بر رشد آگاهی واج شناسی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری امالءانجام شد.
روش :از بین کلیه دانشآموزان دارای اختالل یادگیری امالء پایه اول دبستان مالئک در سال تحصیلی  95-94در
شهرستان شهریار ،با توجه به مقطع تحصیلی ،هوش ،جنسیت و اختالل مورد نظر -تعداد  93نفر با استفاده از روش
نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه  15نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند .پژوهش حاضر به صورت پیش
آزمون پس آزمون انجام شد و مداخله در  14جلسه با استفاده از -بازیهای زبان شناختی اجرا شد .به منظور بررسی
هوش دانش آموزان از آزمون هوش وکسلر کودکان و برای بررسی میزان مهارت آگاهی واج شناسی دانشآموزان نیز از
آزمون رشد زبان  3استفاده شد .به منظور تجزیه -و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .یافتهها:
نتایج نشان داد که تفاوت میانگین گروهی که بازیهای زبان شناختی را دریافت کردهاند در مهارتهای واج شناسی
به لحاظ آماری معنی دار است) P < 0/01 ( .نتیجهگیری :آموزش بازیهای زبان شناختی بر بهبود مهارتهای واج
شناسی دانشآموزانی که مداخله را دریافت کرده بودند ،اثربخش بود .مالرحیمی ,حاتمی؛ غفوری و حسینی،1394 ،
درمقالهای تحت عنوان(تأثیر برنامه منتخب حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی ظریف و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دارای اختالل امالء) بیان داشتند که مهارتهای حرکتی ظریف بر بهبود اختالالت یادگیری دانشآموزان
تأثیر دارد .هدف این پژوهش تعیین تأثیر برنامه منتخب تمرینی بر بهبود مهارتهای حرکتی ظریف و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری امالء است .روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و جامعهی آماری
شامل دانشآموزا ن دختر دارای اختالل یادگیری شهرستان بوکان بود که از طر یق روش نمونه گیری تصادفی و دو
گروه ،آزمایش و کنترل انتخاب شدند .از آزمون تبحر حرکتی برینینکس -ازرتسکی و آزمون امالء فالچ چای استفاده
شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج نشان داد که بین گروه
آزمایش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنادار بود  p =1و گروه آزمایش که برنامه منتخب تمرینی را انجام دادند
بهتر عمل کردند .این تحقیق نشان داد که برنامه منتخب تمرینی بر بهبود مهارتهای حرکتی ظریف و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری تأثیر دارد .خورشیدوند ,صادقی نیا ،1394 ،درمقالهای تحت عنوان
(بررسی علل ضعیف بودن دانش آموزان در درس امال و انشا و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشرفت تحصیلی)بیان
داشتند که ضعف مهارتهای نوشتاری و کسب نمرات پایین اکثر دانشآموزان پایههای هفتم و هشتم دبیرستان در
درس امال انجامپژوهش برای درک موشکافانه این مسأله را ضروری میسازد .با توجه به اینکه شناخت مسأله نیاز به
درک عمیق فرایندهایعاطفی ،روانی و آموزشی فرایند کالس درس داشت ،در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده
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شد و جمع اوری دادهها ازطریق مشاهده مستقیم پژوهشگر انجام گردید .تجزیه و تحلیل مشاهدات نشان داد که
مؤلفههایی از قبیل :به کار گیری یکروش درتمام تدریس و عدم به کارگیری روشهای متنوع ،نبود رابطهی عاطفی و
صمیمی بین فراگیران و دبیران ،عدم وجوداحترام ،عدم ایجاد انگیزه توسط معلم در فراگیران ،ضعیف بودن پایه
دانشآموزان در فعالیت های خواندن و نوشتن ،عدممدیریت کارامد معلم و بی نظمی در کالس درس ،عدم توانایی
معلم در ساده سازی و قابل فهم نمودن مطالب درسی ،عدماهمیت به درس امال و انشا و غیره موجب ضعیف بودن و
عدم عالقه فراگیران به درسهای امالء و نگارش شده است .باتوجه به ناشناخته ماندن جایگاه دروسی مانند اصول
نگارش و امالء فارسی در نظام تعلیم و تربیت کشورمان ،دراین پژوهشتالش شده است تا راهکارهایی مفید و اجرایی
در جهت بهبود مهارتهای نوشتاری دانشآموزان ارائه شود .امید است که دبیران ادبیات فارسی با مطالعه راه حلهای
پیشنهادی و اجرای آنها در محیط آموزشی به ایجاد عالقه در فراگیران کمک کنند و موجب بهبودی مهارتهای
نوشتاری آنها شوند .قاسم پورمقدم ،1394 ,درمقالهای تحت عنوان (بررسی میزان تأثیر ارزشیابی توصیفی در تقویت
مهارتهای خوانداری و نوشتاری) بیان داشت که این تحقیق باهدف بررسی میزان تأثیرارزشیابی توصیفی در تقویت
مهارتهای خوانداری و نوشتاری دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهرتهران درسال تحصیلی  93-92انجام شده ا ست
روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعهی آماری محدود به دانش آموزان پسرششم ابتدایی منطقه 9تهران است
نمونهی آماری شامل 200دانش آموز است جامعه نمونه به تعداد 100نفر دانشآموز مشمول طرح ارزشیابی توصیفی
و تعداد 100نفر غیرمشمول به صورت تصادفی ساده انتخاب شدهاند به منظور گرداوری اطالعات ازازمونهای محقق
ساخته دردومرحله و چهارازمون دردروس فارسی خوانداری فارسی نوشتاری انشا و امالی فارسی پایه ششم ابتدایی
استفاده شده است نتایج برامده ازتحلیل دادهها حاکی ازاین است که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مشمول طرح
ارزشیابی توصیفی دردرس فارسی خوانداری و نوشتاری بیشتر ازدانشآموزان غیرمشمول بوده است همچنین پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی دردرس انشا و امالی فارسی نیز بیشتر ازدانشآموزان
غیرمشمول بوده است .خسروی,مؤمنی مهموئی ،1393 ،درمقالهای به( بررسی تأثیر آموزش چندرسانهای بر بهبود
اختالالت امالیی دانشآموزان دارای اختالل امال در پایه دوم دبستان)پرداختند .ایشان بیان داشتند که اختالل امالء
مشکالت زیادی را برای دانشآموزان ناتوان در یادگیری به وجود میآورد که باید به دنبال روشهایی نوین در بهبود
این مشکالت بود .بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش چندرسانهای بر بهبود اختالالت امالیی دانشآموزان
دارای اختالل امال در پایه دوم دبستان انجام شد .در این مطالعه نیمه آزمایشی 30 ،نفر از دانشآموزان دختر پایه دوم
مقطع ابتدایی دارای اختالل امالء به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش
( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند .دانشآموزان گروه آزمایش به مدت  10جلسه ( 5/1ساعته) آموزشهای چند
رسانهای را در زمینه امال دریافت کردند و آموزش دانشآموزان گروه کنترل به سبک سنتی بود .دادهها با استفاده از
نرم افزار آماری  SPSSو آزمونهای آماری  tمستقل t ،وابسته و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان
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دادکه آموزش چندرسانهای در بهبود اختالالت امالیی دانشآموزان دارای اختالل امال در زمینه خطاهای نوشتاری و
خطاهای آوایی تأثیر معنی داری دارد ( .) P < 0/05با توجه به نتایج این پژوهش ،پیشنهاد میشود مسئوالن تعلیم
و تربیت آموزش چندرسانهای متنوع و متناسب با توان و نیاز دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری (از جمله اختالل
امالء) و بر اساس پایههای تحصیلی و کتب درسی آنها تدوین و تهیه نمایند.
روش شناسی تحقیق
روشهای پژوهش در علوم رفتاری را معموال با توجه به دو مالک هدف و ماهیت تقسیم بندی میکنند (حافظ
نیا .)1382 ،دسته بندی روشهای تحقیق بر اساس هدف است؛ که این تحقیق از نظر هدف در حیطه پژوهشهای
کاربردی می باشد .از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات این پژوهش از نوع توصیفی است چون محقق شرایط فعلی را
بررسی میکند .در این پژوهش از روشهای مطالعه کتابخانهای و عمدتا از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه برای جمع
آوری اطالعات و دادهها استفاده می شود ،این تحقیق در دسته تحقیقات پیمایشی قرار میگیرد .و از نظر نوع متغیر
همبستگی است .گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق ،از منابع کتابخانهای ،مقاالت ،کتابهای
مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعات ) (Internetاستفاده شده است .و مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه
است پرسشنامه طراحی شده در این تحقیق شامل 38سوال بوده و در واقع هر کدام از ابعاد مورد نظر به وسیله سواالت
طراحی شدهاندازه گیری شده است . .همانطور که ذکر شد ،در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری دادههای
کمی استفاده شده است که در زیر نکات مهم قابل اشاره مربوط به آن آورده شده است.
در پژوهش حاضر ابعاد تفکر واگرا متغیر مستقل و تقویت خالقیت متغیر وابسته میباشند که جهت جمع آوری
دادهها از دو پرسشنامه به شکل زیر بهره گرفته شده است .برای سنجش تفکر واگرا از پرسشنامه استاندارد شده-
ی(مورمن ،)1993 ،استفاده شده است که از پنج خرده مقیاس تشکیل شده و شامل  40گویه میباشد ،که عبارتند
از:
 سیالی که دارای شش گویهاست.
 انعطاف پذیری که دارای هشت گویه است.
 ابتکار که دارای نه گویه است.
 اثر بخشی دارای  8گویه است.
 تقویت خالقیت دارای  10گویه است.
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برای طراحی این سواالت از طیف  5گزینهای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقایسهای
اندازه گیری به شمار می رود.
روایی و پایایی

پرسشنامه1

در تحقیق حاضر ،از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است .اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط
دبیران عالی و دبیران خبره و مطالعه کتب و مقاالت مربوط به تحقیق و تعیین اقالم اطالعات الزم ،مطالعه
پرسشنامههای مقاالت و تحقیقها و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها ،مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار الزم
برخوردار می باشد .یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمرههای مشاهده و نمرههای واقعی آن دارای همبستگی
باالیی باشند ( حافظ نیا .) 293 ،1362 ،عوامل متعددی بر پایانی و روایی مؤثرند از جمله )1 :تعریف نشدن اصطالحات
 )2عدم توجیه پرسشگران  )3عدم تجانس و همگونی پاسخگویان  )4تغییر شرایط و زمینههای اجرای پرسشگری )5
وضعیت ظاهری و درونی ابزار  )6عدم تناسب مراحل مختلف فرایند تحقیق.
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است .این مفهوم با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه
گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد .پایایی کل ازمون با استفاده از فرمول اسپیرمن
بروان بر آورد میشود ( همان .) 297-299 ،نرم افزار  spssیکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از
ال مناسبی برای
روشهای فوق و معموال روش آلفای کرونباخ میباشد .از آنجاکه آلفای کرانباخ معموالً شاخص کام ً
سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است ،بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه
مورد استفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی میگردد .هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به1نزدیکترباشد،
همبستگی درونی بین سؤاالت بیشتر و در نتیجه پرسشها همگنتر خواهند بود.

محاسبه ضریب آلفای  927 .0حاکی از وجود واریانس مشترک (کوواریانس) باال و در جهت مثبت بین
واریانسهای گویههای طرح شده است .وجود واریانس مشترک باال باعث می شود واریانس مجموع نمرات بسیار بیشتر
از جمع واریانس تک تک گویهها شود و در نهایت ضریب به مقدار یک نزدیک شود .با توجه به جدول و ستون مربوط
به ضرایب آلفا مالحظه می شود که تمام ابعاد مورد بررسی دارای آلفای مورد قبول بوده و ضریب اعتماد قابل قبولی
دارند.

1. validity
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بحث
آمار استنباطی
برای بررسی رابطهی بین متغیرهای مستقل و تقویت خالقیت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد ،با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون ،میتوانیم رابطه خطی موجود بین متغیرهای مستقل و وابسته را به شیوهای مطالعه کنیم
که در آن ،روابط موجود فیمابین متغیرهای مستقل نیز مورد مالحظه قرار گیرد .همچنین بعد از آن از روش آماری
رگرسیون خطی چند متغیره استفاده خواهیم کرد تا نشان دهیم هر یک از متغیرهای مستقل تحقیق تا چه حد
میتوانند تغییرات متغیر وابستهی مان را پیش بینی کنند .در ادامه به بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از روشهای آماری معرفی شده در تحقیق میپردازیم.
ضریب همبستگی پیرسون
هنگام تفسیر ضریب همبستگی ،الزم است ماهیت جامعه ای را که دو متغیر در آن مورد مشاهده یا اندازه گیری
شدهاند ،بررسی کرد .ضریب همبستگی بین دو متغیر از جامعهای به جامعه دیگر فرق میکند زیرا:
-1اساس رابطه ،از جامعهای به جامعه دیگر فرق میکند.
-2پراکندگی متغیرها در جوامع مختلف متفاوت است.
-3همبستگی بین دو متغیر میتواند تحت تأثیر همبستگی آنها با متغیر سومی قرار بگیرد.
ضریب همبستگی پیرسون که به آن همبستگی گشتاوری پیرسون نیز گفته میشود و با عالمت  rنمایش داده میشود.
مقدار ضریب همبستگی بین  +1و  -1در نوسان است .اگر تغییر متغیرها همسو باشد(هر دو متغیر در یک جهت تغییر
کنند و با هر گونه افزایش یا کاهش در یک متغیر ،مقدار دیگر نیز به ترتیب و همسو با آن افزایش یا کاهش یابد،
همبستگی یا مقدار  rمثبت بوده و به آن همبستگی مستقیم یا مثبت میگویند .اما اگر تغییر متغیرها همسو نباشد
هردو متغیر در جهت عکس هم تغییر کنند و با افزایش مقدار یک متغیر ،مقدار متغیر دیگر کاهش یابد و بر عکس،
همبستگی یا مقدار  rمنفی بوده و به آن همبستگی غیرمستقیم یا منفی میگویند .اگر مقدار به دست آمده برای
ضریب همبستگی صفر باشد این بدان معناست که دو متغیر مورد نظر مستقل از هم هستند و هیچگونه رابطهای بین
آنها وجود ندارد .باید توجه داشت که مقدار مطلق ضریب همبستگی نشانگر قوت همبستگی است و عالمت مثبت یا
منفی تأثیری در این زمینه ندارد.
سطح معنی داری در جدول  2برای تمامی متغیرها در سطح قابل قبول ( )p˂0. 05بدست آمده است که گواه از
وجود رابطه بین متغیر تقویت خالقیت و دیگر متغیرهای تحقیق دارد از شاخص  rنیز برای نشان دادن جهت رابطه
استفاده میشود که همانطور که در جدول 2دیده میشود جهت رابطه همگی مثبت بدست آمده است .در قسمتهای
بعدی نتایج بدست آمده بیشتر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
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در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود ،هدف معموال پیش بینی یک یا چند متغیر مالک از یک یا
چند متغیر پیش بین است .چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر مالک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون
چندگانه استفاده میشود .در مجموع هدف اصلی از کاربرد رگرسیون چند متغیره در این تحقیق این است که ترکیب
خطی از متغیرهای مستقل مان را به گونهای ایجاد کنیم که حداکثر همبستگی را با متغیر وابسته مان نشان دهد .در
نتیجه از این ترکیب خطی میتوانیم در جهت پیش بینی متغیر وابسته تقویت خالقیت ،و اهمیت هر یک از متغیرهای
مستقل " سیالی " " ،انعطاف پذیری " و" ابتکار " را در پیش بینی مورد نظر ارزیابی کنیم .این کار از طریق ساختن
یک معادله خطی به شکل عمومی زیر انجام میشود:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ε
که در آن نقش هر یک از متغیرها در زیر آورده شده است:
 :Yتقویت خالقیت
 :αعرض از مبدأ (مقدار ثابت)
 :x1سیالی
 :x2انعطاف پذیری
 :x3ابتکار
 :εخطاهای تصادفی یا ماندهها
و ،β3 ،β2 ،β1ضریب میزان اهمیت متغیرهای مستقل و سهم آنها در تبیین متغیر تقویت خالقیت هستند .که با روش
کمترین مربعات برآورد میشوند و در ادامه مقدار هر یک به دست آورده خواهد شد .تا این مرحله سعی شد تمامی
مفروضاتی که برای انجام رگرسیون الزم است بررسی شود .در ادامه نتایج مربوط به تحلیلهای رگرسیونی این تحقیق
آورده خواهد شد .که خالصه آن در جدول زیر آورده شده است.
در جدول باال  R2تعدیل شده به مجذور ضریب همبستگی چندگانه معروف میباشد .این ضریب میزان تبیین واریانس
و تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان میدهد .مقدار این ضریب بین  0تا  1نوسان دارد.
هرچه این ضریب به یک نزدیکتر باشد ،نشان از آن دارد که متغیرهای مستقل توانستهاند میزان زیادی از متغیر
واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و برعکس .در جدول باال این آماره  563 .0میباشد که نشان میدهد ،سه متغیر
مستقل تحقیق توانسته  56درصد تغییرات متغیر وابسته مان را پیش بینی کند.
مقدار  Fنشان دهنده آن است که آیا مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی است یا خیر .به عبارتی ،آیا متغیرهای
مستقل قادرند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند یا خیر .تشخیص این موضوع با معنی داری  Fدر سطح
خطای کوچکتر یا بزرگتر از  05 .0امکان پذیر است .که عدد معنی داری  Fدر این تحقیق  00 .0بدست آمده که
نشان میدهد این آماره با مقدار بدست آمده  081 .108معنادار است و گواه از قدرت 3متغیر مستقل تحقیق در
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تبیین میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته تقویت خالقیت میباشد .در تحلیل نتایج جدول رگرسیونی از ضریب
بتا 1استفاده میکنیم .ضر یب بتا عددی بین صفر ویک است ،به این صورت که هرچه قدر ضریب بتا به یک نزدیکتر
باشد رابطه قوی تری بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد اگر ضریب مثبت باشد جهت رابطه مستقیم است و
برعکس مثال در مورد متغیر سیالی عدد بتا  226 .0میباشد به این معنی است که یک واحد تغییر در سیالی باعث .0
 226واحد تغییر در تقویت خالقیت خواهد شد.
همانطور که در جدول باال دیده می شود ،ضریب بتا برای ابتکار بیشترین مقدار در بین متغیرها (ضریب بتا )633 .0
را کسب کرده است .که نشان می دهد در این سه متغیر ،متغیر ابتکار بیشترین تأثیر را در تبیین و پیش بینی متغیر
وابسته تقویت خالقیت دارد . .برای بدست آوردن معادله رگرسیون کافی است به مقادیر زیر ستون  Bتوجه کنید.
مقادیر زیر این ستون ،ضریب هر یک از متغیرها در معادله رگرسیون است.
= 352 .0x3 + 374 .0x2 + 012 .0x1 + 207 .0 + 958 .0Y
 :x3ابتکار
352 .0 :ε
958 .0 : α
میباشد.
 3-4آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنف)2
برای سنجش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تقویت خالقیت و خطاهای مدل ،از این آزمون استفاده میکنیم،
در صورت نرمال نبودن باید از  Logمتغیرها استفاده کنیم (میکائیلی .)1381 ،که نتایج آن در جدولی به صورت زیر
خالصه شده است.
در تفسیر نتایج آزمون ،چنانچه مقدار معنی داری از  05 .0بیشتر باشد ،در آن صورت توزیع مشاهده شده با توزیع
نظری یکسان است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد .یعنی توزیع بدست آمده به توزیع نرمال نزدیکتر است .اما
چنانچه مقدار معنی داری از  05 .0کوچکتر باشد ،آنگاه توزیع مشاهده شده با توزیع نظری متفاوت است .یعنی توزیع
فوق یک توزیع نرمال نبوده و در نتیجه برای تحلیل بیشتر آن ،باید از  Logمتغیرها استفاده کنیم .همانطور که
مشاهده میشود کلیه برازشهای کولموگروف – اسمیرنوف در سطح معنی داری بیشتر از  05 .0هستند .یعنی متغیر
وابسته تحقیق (تقویت خالقیت) و ماندهها دارای توزیع نرمال بوده و نماینگر برازش مناسب مدل است.
 4-4نتایج آزمون فرضیهها

Beta

1

2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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فرضیه اصلی
فرضیه  :H0میان ابعاد تفکر واگرا و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود ندارد.
فرضیه  :Haمیان ابعاد تفکر واگرا و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
فرضیه اصلی را در قالب سه فرضیه فرعی زیر آزمون خواهیم کرد.
فرضیه فرعی شماره یک
فرضیه  :H10میان سیالی و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود ندارد.
فرضیه  :H1aمیان سیالی و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
ما چنین فرض کردیم که بین مؤلفه سیالی و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همانطور که در
جدول  3نشان داده شد ،تحلیل همبستگی بین این دو متغیر یک رابطه آماری مثبت را نشان میدهد ( p˂0. 05, r
 )= 0. 442که با تقویت مؤلفه سیالی و تقویت خالقیت افزایش مییابد .عالوه بر این رگرسیون خطی نیز انجام دادیم
تا آزمون کنیم آیا میزان بکارگیری مؤلفه سیالی قادر بر تبیین تقویت خالقیت خواهد بود یا نه .همانطور که در جدول
 4نشان داده شد متغیر سیالی با ضریب بتای  226 .0درصد قدرت پیش بینی تغییرات متغیر وابسته تقویت خالقیت
را دارد .بنابرین فرض صفر باطل است و فرض یک مورد قبول میباشد .یعنی بین مؤلفه سیالی و تقویت خالقیت رابطه
مثبت و معنی دار وجود دارد.
فرضیه  :H20میان انعطاف پذیری و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود ندارد.
فرضیه  :H2aمیان انعطاف پذیری و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
ما چنین فرض کردیم که بین مؤلفه انعطاف پذیری و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همانطور
که در جدول  3نشان داده شد ،تحلیل همبستگی بین این دو متغیر یک رابطه آماری مثبت را نشان میدهد p˂0.
) .)05, r = 0. 621که با تقویت مؤلفه انعطاف پذیری ،تقویت خالقیت افزایش مییابد .عالوه بر این رگرسیون خطی
نیز انجام دادیم تا آزمون کنیم آیا میزان مؤلفه انعطاف پذیری قادر بر تبیین تقویت خالقیت خواهد بود یا نه .همانطور
که در جدول 3نشان داده شد مؤلفه انعطاف پذیری با ضریب بتای ( 12 )120 .0درصد قدرت پیش بینی تغییرات
متغیر وابسته مان را دارد .بنابرین فرض صفر باطل است و فرض یک مورد قبول میباشد .یعنی بین مؤلفه انعطاف
پذیری و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی شماره سه
فرضیه  :H30میان ابتکار و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود ندارد. .
فرضیه  :H3aمیان ابتکار و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. .
ما چنین فرض کردیم که بین مؤلفه ابتکار و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همانطور که در
جدول  3نشان داده شد ،تحلیل همبستگی بین این دو متغیر یک رابطه آماری مثبت را نشان میدهد p˂0. 05, r
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) .) = 0. 722عالوه بر این رگرسیون خطی نیز انجام دادیم تا آزمون کنیم آیا میزان بکارگیری مؤلفه ابتکار قادر بر
تبیین تقویت خالقیت خواهد بود یا نه .همانطور که در جدول  3نشان داده شد این متغیر با ضریب بتای (،)633 .0
 63درصد قدرت پیش بینی تغییرات متغیر وابسته مان را دارد .بنابرین فرض صفر باطل است و فرض یک مورد قبول
میباشد .یعنی بین مؤلفه ابتکار و تقویت خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت اثر بخشی تفکر واگرا بر تقویت خالقیت در امالی دانشآموزان پایه دهم ،سه مؤلفه سیالی،
انعطافپذیر و ابتکار و رابطه معنادار آن با تقویت خالقیت ،نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه سوم ،بیانگر این است
که ابتکار اثر بیشتری بر تقویت خالقیت دانشآموزان دارد .با توجه به تحلیل موضوع و با استفاده از پرسشنامه جمع
آوری شده می توان بیان کرد که خالقیت یک توانایی همگانی است که به سه پیش نیاز یعنی مهارتهای مربوط به
موضوع ،مهارتهای مربوط به خالقیت و انگیزه وابسته است و در هرزمینهای اگر هریک از این پیش نیازها وجود
نداشته باشد ،خالقیت در آن زمینه بروز نخواهد کرد .با این وجود بروز خالقیت را میتوان با روشهای آموزشی
گوناگونی رشد داد .بنابراین هنر یک معلم دلسوز برای اینکه به افزایش توانایی خالقیت دانشآموزان خود یاری برساند
کافیست تا روشهای آموزش خالقیت را در برنامههای آموزشی خود به کار بندد .یادگیری صحیح امال تنها از طریق
حفظ طوطی وار لغات حاصل نمیشود .معموالً روشهای آموزش مبتنی بر حس بینایی و حافظه دیداری برای یادگیری
امال کارآمدتر و مناسبتر است .بنابراین با توجه به اینکه دانشآموزان مقطع متوسطه باید دامنه واژگان خود را گسترش
دهند ،به سیس تم آموزشی پیشنهاد می گردد با کمک خبرگان تعلیم و تربیت جهت افزایش سطح مطالعه ،چند منبع،
متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور ،در هر پایه تحصیلی معرفی نماید تا به کمک دبیران و دانشآموزان ،این
منابع مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد .دراین راستا میتوان با توجه به غنای ادبی کشور ،منابعی همچون رمانهای معتبر
ادبی و آثار بزرگانی مثل محمد علی جمال زاده ،بزرگ علوی ،سیمین دانشور ،جالل آل احمد و . . .را پیشنهاد داد

منابع فارسی
 .1افشارکهن ،زهرا؛ عصاره ،علیرضا .( 1390) .بررسی تأثیر آموزش خالقیت به معلمان بر خالقیت دانشآموزان پایه
اول ابتدایی استان خراسان در سال تحصیلی 89 .فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی .54-29
 .2آهنگری خمینی ،ش .( 1392) .بررسی تأثیر آموزش رسمی بر خالقیت کودکان 5تا 12ساله در شهریار .پایان
نامه کارشناسی ارشد ،مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی.
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 .3پاشاشریفی ،حسن .(1376) .نظریهها و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت .چاپ پنجم .تهران :نشر سخن.
 .4پاکزاد محمود ( .)1390کودکان استثنایی تهران ،چاپ سوم ،ص .11
 .5تبریزی .مصطفی()1393درمان اختالالت دیکته نویسی ،تهران ،انتشارات فراروان .چاپ سوم -علوی مقدم بهنام. .
آموزش امال با شیوههای خالق ومتنوع ،تهران ،انتشارات ابو عطا ،چاپ چهارم .سایت پژواک.
 .6حبیبی ،ح .( 1382) .بررسی تأثیر آموزش باز بر آموزش خالقیت کودکان پیش دبستانی شهر تبریز .پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .7خورشیدوند ,مرضیه و علیرضا صادقی نیا )1394 ( ،بررسی علل ضعیف بودن دانشآموزان در درس امال و انشا و
ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشرفت تحصیلی ،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،
مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی ،مؤسسه آموزش
عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 .8سلطانی .میر شمس الدین ادیب .)1389( ،خط فارسی ،انتشارات امیر کبیر.
 .9خسروی ,فرشته و حسین مؤمنی مهموئی .)1393 ( .بررسی تأثیر آموزش چندرسانهای بر بهبود اختالالت امالیی
دانش آموزان دارای اختالل امال در پایه دوم دبستان ،دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری ،تهران ،مؤسسه
اطالع رسانی نارکیش.
 .10سلیمانی ،آ .( 1381) .خالقیت در کالس .ویرایش اول .تهران :انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 .11احمدی بیرجندی .احمد .)1388( ،شیوه ی آموزش امالی فارسی و نگارش ،انتشارات مدرسه.
 .12شیوه ی آموزش امالی فارسی و نگارش ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
 .13شکوهی نژاد ،ن .( 1380) .مقایسه تأثیر روشهای آموزش بر رویکرد کودک مدار و معلم مدار .پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه اهواز.
 .14داوودی .حسین .)1389( ،راهنمای خط و امالی فارسی ،دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی.
 .15زارعی زوارکی ،اسماعیل؛ نوروزی ،داریوش؛ صفوی ،سید محمد رضا .( 1391) .پرورش خالقیت با بهره گیری
از روش تدریس بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی .فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی(4 ،83-65) .
 .16نیساری .سلیم .) 1390( ،دستور خط فارسی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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 .17درخشان .مهدی .) 1390( .در باره ی زبان فارسی ( امال ،انشا و ترجمه ) ،انتشارات دانشگاه تهران
 .18درستیان ،الهام؛ میرزاخانی ،پرویز .(1391) .بررسی تأثیر آموزش گروهی مادران بر افزایش خالقیت کودکان با
تأکید بر روش تحلیل رفتار متقابل .فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی2. 105 ،
 .19نجفی ،ابوالحسن .)1387 .( .غلط ننویسیم ،مرکز نشر دانشگاهی.
 .20قاسم پورمقدم ,حسین .)1394( ،بررسی میزان تأثیر ارزشیابی توصیفی در تقویت مهارتهای خوانداری و
نوشتاری ،کنفرانس بینالمللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ،تهران ،مؤسسه سرآمدهمایش کارین.
 .21شریعت ،محمد جواد .) 1387( ،فرهنگ امالی فارسی ،محمد جواد انتشارات اساطیر.
 .22شعار .جعفر .) 1387( ،فرهنگ امالیی ،انتشارات امیر کبیر.
 .23کیماسی ,زهرا ) 1395 ( ،بررسی اختالل در امالنویسی فراگیران پایه دوم ابتدایی دخترانه غرب شهر اصفهان،
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم ،شیراز ،پژوهش شرکت ایده
بازار
 .24لغت نامهی دهخدا .) 1390 ( .تهران ،انتشارات امیر کبیر ،چاپ پنجم -سیف نراقی – مریم نادری .آموزش
وپرورش ،کودکان استثنایی ،تهران ،پیام نور چاپ ششم صص 289و299
 .25مجله رشد آموزش ابتدایی ،مهر ماه(.)1392
 . 26مالرحیمی ,رحیمه؛ شیروان حاتمی؛ روناک غفوری و فاطمه السادات حسینی .)1394( ،تأثیر برنامه منتخب
حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی ظریف و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل امالء ،دومین کنفرانس
ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی ،تهران ،مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 .27هاالمان جیمز وکافمن .ترجمهی فرهاد ماهر .)1390( .تهران ،انتشارات آرین ،چاپ سوم .ص .24
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 اثربخشی بازی درمانی زبان شناختی بر رشد.)1395 ( . سیده رباب؛ فرشاد محسن زاده و حسن حیدری, هاشمی.28
 پنجمین کنفرانس بینالمللی روانشناسی و علوم،آگاهی واج شناسی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری امالء
. همایشگران مهر اشراق، تهران،اجتماعی
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