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 چکيده

ادراک شده کالسی با انگیزش پیشرفت و خالقیت  در این پژوهش به بررسی رابطه ساختارهای

. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی دانش آموزان پسر پایه ششم در شهرستان فریمان پرداخته شد

نفر و با روش نمونه گیری  011نمونه ای به حجم همبستگی است.  -و از نظر ماهیت توصیفی 

ابزارهایی به نام پرسشنامه ساختار ادراک  در این پژوهش از. خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد

( 0811( و مقیاس خالقیت عابدی )0810(، انگیزه پیشرفت هرمنس )0991شده کالسی بلک برن )

استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها؛ از طریق روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه 

افته های پژوهش نشان داده شد که برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش بود. که نتایج ی

ساختارهای ادراک شده کالسی قادر به پیش بینی انگیزش پیشرفت و خالقیت دانش آموزان می 

باشد به این معنا که بین آن ها روابط مثبت معناداری وجود دارد هر چه نمرات ادراک ساختار 

 تر می رود.کالسی باالتر باشد نمرات انگیزش پیشرفت و خالقیت فراگیران باال

 .پیشرفت، خالقیتش ساختارهای ادراک شده کالسی، انگیز واژگان کليدی:
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 2محمدرضا صفاریان، 1ياریبخت یتوکل یممر

 .آموزش و پرورش ابتدایی، دانشگاه آزاد مشهدکارشناس ارشد  0

 .، دانشگاه آزاد مشهداستادیار 1

 

  نام نویسنده مسئول:

 ياریبخت یتوکل یممر

تعيين رابطه ساختارهای ادراک شده کالسی با انگيزش پيشرفت 

 و خالقيت دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

 07/0/0899 تاریخ دریافت:

 15/8/0899 تاریخ پذیرش:
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 قدمهم
انسان درطول زندگی خویش هرگز ازتفکر واندیشه  .قدرت اندیشه است ،ویژگی های بارز انسان ومحوراساسی وحیاتی او زا

دین . بدبه رشد وتعالی برس و ت بپردازدالحل مسائل ومشکتصمیم گرفته وتوانسته است به  ،بانیروی تفکر صحیح فارغ نبوده و

دیشه عالی ترین جلوه ان پیچیده ترین و از .اوست مؤثر پویا و ،پیشرفت های انسان درگرو اندیشه بارور وترتیب تمام موفقیت ها 

قیت به کارگیری توانایی های الخ ،متناسب است. به بیان دیگر ارزش و یت ایجاد طرحی جدید باالقخ .ق استالانسان، تفکر خ

 ،مانند قلمرومهارت ها ،یت دارای عناصر تشکیل دهنده ایالقخ (.0،0911کیتینگ)ذهنی برای ایجاد یک فکر یامفهوم جدید است 

زیرا  ،قی این سه عنصر مشخص گرددالباید نقطه ت ،قیت درافرادالتقویت خ و برای ظهور .انگیزه است ق والمهارت های تفکر خ

 ، وابسته به عواملقیتالرشد وتوسعه خ .قیت سوق می دهدالبه سوی خ ، ترکیب پرقدرتی است که شخص رایالقاین نقطه ت

به نحو  ، به طور بالقوه وقالگرچه توانایی تفکر خ .، ویژگی های شخصیتی و.... است، خانواده: هوش، مانندمختلف فردی واجتماعی

درچنددهه اخیرپژوهش  (0971، 1تورنس )، اما ظهورآن مستلزم آموزش وپرورش مناسب است هاده شده، درانسان به ودیعه نفطری

به این نتیجه رسیده  "عموما"یت القپژوهش های انجام شده درزمینه آموزش خ .قیت انجام شده استالهای بسیاری درزمینه خ

معتقد است که انسان برای بقا وتداوم حیات سازمان ها  (0919)تورنس .یت راهم می توان آموزش وهم پرورش دادالقاست که خ

ه هرجامعـه ب قیت برایالوی معتقد است ایجاد فرصت برای پرورش خ .درکودکان امروز استالق درآینــده نیازمند بسط قدرت خ

ه شیو استفاده از و قالاغلب جوامع مدت هاست برای شناسایی کودکان ونوجــوانــان خ ،بدین سبب .منزله مرگ وزندگی است

 ق آنالهای ختوانایی  ،باوجود داشتن نیروهای مستعد ،درجامعه ما .ق به برنامه ریزی های جدی پرداخته اندالهای آموزشی خ

قیت درفقدان رشد وشیوه های پرورش آن النامشخص بودن جایگاه خ علت اصلی این امر .گونه که باید شکوفا نمی شود

 زیرا ،به ویژه دردوره ابتدایی نقش حیاتی دارد ،توجه به این مسأله ،این جامعه روبه رشد وتوسعه ما در(. 0811است)میرکمالی، 

بــذر  ،طـرفــی از ق نیازمندیم وال.. به افراد مستعد وخ.آموزشی و ،فرهنگی ،اقتصادی ،برای دستیابی به پیشرفت های اجتماعی

قیت می تواند به وسیله معلمان الخ .به ثمر می رسد ،دبیرستان به بعد در راهنمایی رشد ودوره  ،یت دردوره ابتدایی پاشیدهالقخ

موزان قیت دانش آالپرورش قوه خ ازبین برود. بنابراین باید محیط وفضای مساعدی برای رشد و یا دردانش آموزان شکوفا گشته و

 .فراهم آورد

دانه  از گونه که زارع نمی تواند جوانه را همان. ظهورکند ه آن اجازه داد تاباید ب  یت را نمی توان بافشارایجادکرد، بلکهالقخ

ه باید زمین .قیت هم همین شرایط صادق استخال مورد در .می تواند شرایط مناسبی برای رشد دانه فراهم آورد بیرون بیاورد، اما

شناسی این است که می  روان زجمله تجربیات من درا .یت فرزندان ودانش آموزان فراهم آوردالقای مساعد برای رشد وتوسعه خ

شاید بتوان گفت قلب  (.0817)مطهری،افزایش داد قیت سازنده راالاحتمال ظهورخ ،توان بافراهم کردن امنیت روانی وآزادی

ش های م است رواقیت الزالطورکلی برای پرورش خه ب .شیوه های تدریس مناسب اوست ،قیتالخ رابطه با عملکرد معلم در

قیت دست المحورتدریس قرارگیرد تابتوان به یادگیری توام باخ ،فعالیت دانش آموزاست فعال که مبتنی بر تدریس اکتشافی و

لب شیوه حل مسئله دراغ .ق باشدالاید فرصت هایی برای حل مسائل ایجاد کنند که نیازمند تفکرخب طورکلی معلمانه یافت. ب

ها  ازدانش آموزان خواست آن طرح کرد و موضوع درسی می توان مسائل متعددی را هر یعنی در .برنامه های درس قابل اجراست

روش های تدریس فعال بادادن  قیت دانش آموزان ارتباط مستقیم دارند.الرشد خ یاددهی با شیوه های آموزش و .راحل کنند

د ینآفر در خود بدین ترتیب دانش آموز .بپردازد وکشف مسائل جوو  فرصت می دهد به جست آزادی عمل به یاد گیرنده به او

نتایج (. 0815، حسینی)قیت دراو افزایش می یابند الخ به دنبال آن امکان بروز وانگیزه های درونی  و یادگیری دخیل می شود

ال اصو. افزایش یابد ( بازی ها  )بدنی  تیت می تواند درمیان برنامه های تربیالقنشان داده است که خ( 8،0970) مزنبرنیکتحقیق

قیت الروش های مهم متبلورکردن خ بنابراین یکی ازالزامات و .می شوند متبلور و شکوفا ،محیط های مطلوب ق درالاستعدادهای خ

 باید سیستم مدرسه تحقیقات ثابت کرده اند که برای تشویق تصور .ق استطورکلی خاله ب مستعد و ،آوردن فضای محرک وجوده ب
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سیستمی که نه تنها توسط قوانین محدودنشده  .باشد که درآن اکتشاف رشد می کند محیطی راحت بوده و و باز ،انعطافقابل 

 در ق است والخوظیفه مدرسه رشد دادن به مهارت های تصور .مهارت کمک می شود آن به رشد نظارت فردی و است بلکه در

 که پذیرای اکتشاف ومحیطی  .ایجاد کنند که ساختارسختی نداشته باشد مدیر باید محیطی عاری از ترس این راستا معلم و

 طوره ن باید بالبدین گونه مسئو(. 0998، 4)کرامولتخیل اهمیت داشته باشد نوآوری و ،آن احترام به فرد در ارتباطات تازه باشد و

قیت الروزخب نیز نقش مهمی در شت که عوامل فردینو راداشته باشند البته باید توجه دا مستمرآمادگی شنیدن اندیشه های بدیع و

یژگی ها و یعنی راحت تر می توان عوامل محیطی راتغییرداد تا ،ولی نکته مهم این است که سهم محیط بسیارمتغیرتراست ،دارند

ند محققان معتقد .ایفا می کنند خالق محیطی نقش اصلی رادرکار عوامل اجتماعی و ،را. تحقیقات نشان داده اند وتوانایی های خود

بی توجه ای و تقویت نشدن این توانایی  لیکن نبود محیط مناسب و ،برخوردارهستند القاستعداد خ همه انسان ها درکودکی از

و  باط گرارت ،القخ ،مند توان به دنیای آینده می بایستی فرزندانمان را ورود ات وطالععصرا از برای گذر .آن می شود  مانع بروز

باشند  شوق زندگی کردن برخوردار از بوده وال تربیت کرد. آن چنان که دارای انگیزش با مسلط به فن آوری های جدید روز

جوانان آینده  ،فرزندانمان برای آینده تربیت نشوند اگر. موفق شوند پیچیده آینده تاب تحمل داشته و تابتوانند دردنیای پررقابت و

گاه ممکن  آن ت روانی دچارخواهند شدوالبه مشک دادن اعتماد به نفس خودازدست  با ت دچارشکست شده وما دریک رقابت سخ

ه ب است شاهد افتادن آنان دردام آسیب های اجتماعی باشیم وچه بسا درآینده باموجی از عارضه های روانی درسطح جامعه رو

تجارب زیادی  موزان مدت زمان زیادی رادرمدرسه سپری می کنند وجایی که دانش آ آن از (. بنابراین0811یرزاآقایی،)مروشویم

 اساسی تری در و تر مدرسه نقش مهم آموزش وپرورش و ،کنارعوامل مختلف شد در می گیرند، می توان مدعی مدرسه فرا در را

یت القهدایت استعدادهای خ که مرحله شکوفایی و نوجوانیاین امردردوره حساس  .قیت دردانش آموزان برعهده دارندالتحقق خ

قیت الساختن بروزخاندیشمندان معتقدند رسالت آموزش وپرورش فراهم  اهمیت دوچندانی پیدامی کند و ،دانش آموزان است

خالقیت می تواند انگیزه را باال ببرد و منجر به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گردد. در روان شناسی می .دردانش آموزان است

(. انگیزش متغیری 0811را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد )سیف،  توان انگیزش

های آموزشگاهی یا آموزان از راه مشاهده رفتار در محیطفرضی است که روان شناسان تربیتی بود و نبود و درجات آن را در دانش

که بیش از  هایی(. یکی از نخستین انگیزه0811، ترجمه سید محمدی؛ 1115، 5یوکنند )رنمرات درسی اخذ شده استنباط می

است. انگیزه پیشرفت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و  1همه، مورد مطالعه قرار گرفته، نیاز به پیشرفت یا انگیزش پیشرفت

(. نیاز به پیشرفت از 0819)اسالوین،  استهایی است که موفقیت در آن به کوشش و توانایی فرد وابسته شرکت در فعالیت

(. مورای نیاز 1101، 7باشد )مورمی های شخصیتی انسان است. محرک او برای انجام کار و حرکت برای رسیدن به اهدافویژگی

در یو کند. ربه پیشرفت را به عنوان تمایل به غلبه بر موانع و مشکالت، کسب قدرت و سعی در انجام کارهای مشکل تعریف می

کند: انگیزه پیشرفت عبارت است از میل به انجام دادن خوب کتاب خود به نقل مک کلند انگیزه پیشرفت را این گونه تعریف می

(. نظریه انگیزه 0819کند )ریو، کارها در مقایسه با معیار برتر. این نیاز افراد را برای جست و جو کردن و رقابت برتر با انگیزه می 

 (. انگیزش در آموزش و پرورش0815هنری موری، مک کلند و اتکینسون سرچشمه گرفته است )عبدخدایی،  پیشرفت از کارهای

 (و0817است )عبدخدایی و همکاران و نقش آن در پیشرفت تحصیلی از دیرباز مورد توجه روان شناسان پرورشی قرار داشته 

 یکی از علل مهم آن یادهد از انگیزه یادگیرنده به عنوان دهم چون افت تحصیلی روی میهنگامی که در نظام آموزشی مشکالتی 

(. اختالل در انگیزش پیشرفت باعث نوعی بدبینی، اضطراب و افسردگی و متعاقباً منجر به افت عملکرد 0814شود )بحرانی، می

عضالت مهم نظام (. کاهش انگیزش تحصیلی و افت تحصیلی به عنوان یکی از م0815شود )عسگری، آموزان میتحصیلی دانش

های علمی، فرهنگی، اقتصادی زیادی متوجه شود و زیانآموزشی در کشورهای مختلف باعث به هدررفتن بسیاری از منابع می

(. مدرسه یک نظام اجتماعی کوچک است و بیشترین تعامالت اجتماعی 1115و همکاران،  1کند )واتها میها و خانوادهدولت
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، عرف اجتماعی و  شیوه برقراری ارتباط با دیگران ت می گیرد. و دانش آموزان در مدرسه قواعد اخالقیدانش آموزان در آن جا صور

را می آموزند. یکی از مهمترین بخش های این نظام اجتماعی کوچک، کالس درس است. کالس درس به عنوان یک سیستم 

به عنوان یک گروه اجتماعی دارای باورها، هنجارها و ارزش اجتماعی، محلی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان است. دانش آموزان 

های مشترکی هستند طوری که اصطالحا به  آن ها )) اجتماع کوچک(( می گویند. اگر به ویژگی ها، خواسته ها، نیازها و باورهای 

دیریت نگردد فعالیت های توجه نشود و فضا و محیط آموزشی به نحو مطلوب میادگیری  -این گروه اجتماعی در فرآیند یاددهی

(. هدف اصلی نظام آموزشی ایجاد یادگیری در دانش آموزان 0891آموزشی اثربخشی و کارایی خود را از دست خواهد داد)شعبانی،

است، وسیله اصلی یادگیری، آموزش است و بنا به تعریف، آموزش عبارت است از  فعالیت هایی که به منظور ایجاد یادگیری در 

از جانب آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود و بین معلم و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل یا تعامل  یادگیرنده

(. آموزش مستلزم فعالیت حداقل دو نفر ) آموزنده و آموزگار( است. کالس درس و محیط، زمینه ای 0891جریان می یابد) سیف، 

کالس درس، تعامل تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، مثال محیط اجتماعی است که این تعامل در آن شکل می گیرد. در یک 

های شخصیتی، سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هریک از شرکت کنندگان در کالس درس اعم از و فیزیکی کالس، ویژگی 

به تبع آن در آموزش و یادگیری کالسی  ...... همه به نوعی  در تعامل و.معلم یا دانش آموز، محتوای درس، اهداف یا اهداف جامعه و

 اجتماعی یا ادراک از ساختار -تاثیر دارد. تعامل و ارتباط متقابل دانش آموزان با یکدیگر نیز تشکیل دهنده بخشی از جو روانی

د، و با کالس است. هریک از دانش آموزان به عنوان فردی منحصر به فرد وارد کالس می شود و به تعامل با سایرین می پرداز

ادراک خود به جهان می نگرد. در عین حال هریک از دانش آموزان یکی از اعضای گروه کالس را تشکیل می دهند و گروه به 

عنوان یک کل دارای ویژگی هایی است که وقتی تجزیه شود آن ویژگی ها از بین می رود. آموزش بدون ارتباط بی معناست و 

(. 0811، ترجمه یعقوبی و خوش خلق،9درگیر شدن در فعایت آموزشی دارد)اسپالدینگ ادراک دانش آموزان، نقش مهمی برای

کالسی را مشخص کرده است براساس دیدگاه وی اولین عامل میزان ادراک دانش  ( سه شاخص از ادراکات0991)01بلک برن

ک شده دانش آموزان از معلم است آموزان از معنی داری، مرتبط و جالب بودن مطالب درسی است. عامل دوم میزان حمایت ادرا

و باالخره میزان روشن بودن ارزشیابی معلم و تمرکز معلم بر یادگیری فراگیران و تاکید کمتر بر رقابت و مقایسه اجتماعی است)به 

اثیر ا ت(. ادراکات دانش آموزان از محیط مدرسه و کالس درس به نحوی از شخصیت آن ه00،1111نقل از تاباجینگ، میلر و ریلیا

می پذیرد. یافته های پژوهشی نشان می دهند که بین ویژگی های کالس درس و مدرسه به طور کلی و پذیرش اهداف تبحری و 

تبحری دانش  ( نشان داده اند که اهداف1114و همکاران ) 08(. عالوه بر این گرین01،0999عملکردی رابطه وجود دارد) آندرمن

نگیزشی کالس رابطه مثبت وجود دارد در حالی که بین اهداف عملکردی و سه اندازه ادراک از آموزان با  ادراک آن ها از تکالیف ا

ساختار کالس )تکالیف انگیزشی، ارزشیابی تبحری، حمایت خودمختارانه( رابطه ای مشاهده نمی شود. لذا با توجه به این مسایل 

و  05عملکردی( –)تبحری  04اختارهای ادراک شده کالسیای میان سمطرح شده، پژوهش حاضر به طرح این مسئله که چه رابطه

انگیزش پیشرفت و خالقیت وجود دارد؟ به بررسی این عوامل پرداخته است تا راهکارهای مهم و موثر جهت افزایش انگیزش 

کشورها از داشتن اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت معرفی و ارائه نماید تا تمامی ی دستفراگیران به معلمان، پرورشکاران و همه

این پژوهش به دنبال آزمون فرضیه های زیر  و پیشینه، ادبیات پژوهشبا توجه به  مند گردند.نظام آموزشی پویا و هدفمند بهره

 .می باشد

 ساختارهای کالسی ادراک شده قادر به پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان است.  فرضيه اصلی:

آموزان رابطه  معنادار وجود بین ساختارهای ادراک شده کالسی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش ی اول:فرضيه های فرع

 دارد. 

                                                           
9 Spalding 
10 Blackburn 
11 Tabachnick, Miller& Relyea 
12 Anderman 
13 Green 
14 classroom assessment structures 
15 mastery-functional 
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 آموزان رابطه معنادار وجود دارد. بین ساختارهای ادراک شده کالسی و خالقیت دانش فرضيه های فرعی دوم:

 

 روش کار:

فتاری قرار دارد و هدف اصلی آن تعمیم نتایج نمونه به جامعه، ی علوم ربا توجه به این که موضوع مورد بررسی در حیطه

 یبینی رابطهی موضوع پژوهش چه نگرش، عقاید و باوری دارند و کشف و پیشکسب اطالعات از این که نمونه موردنظر درباره

و  و به تبع آن استنباط باشد.طرح تحقیق به دلیل توصیف عینی،واقعی ومنظم از موضوع مورد نظربین متغیرهای موردنظر می

کسب نتایج ملموس، از روش توصیفی )زمینه یابی( و نوع مطالعه به جهت بررسی ماهیت و میزان رابطه متغیرها، از همبستگی 

سال(  01تا  00کلیه دانش آموزان پایه ششم  ابتدایی شامل دختر و پسر  ) سنین ماری این پژوهش آجامعه  استفاده شده است.

نفر با توجه به جدول مورگان و با روش خوشه ای چند  011نفر بودند که نمونه ای به تعداد  918فریمان به تعداد شهرستان 

مرحله ای که ابتدا  از تعدادی مدرسه)خوب، متوسط و ضعیف( پسرانه  در سطح شهر و  سپس از هر مدرسه تعدادی کالس از 

 .به شرح زیر می باشدزارهای مورد استفاده این پژوهش اب پایه ششم ابتدایی به صورت رندمی انتخاب شدند.

الف( پرسشنامه ساختار ادراک شده کالسی: این مقیاس از سه خرده مولفه ی وظایف انگیزشی، حمایت خودمختارانه و 

اشد. سوال می ب 11آن را تهیه کرده است. این پرسشنامه شامل  0991ارزشیابی تبحری را شامل می شود که بلک برن در سال 

( به منظور تعیین پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد که برای خرده مقیاس وظایف 0991در مطالعه بلک برن)

به دست آمد که این ضرایب حاکی از پایایی باالی  11/1و برای ارزشیابی تبحری  15/1، برای حمایت خودمختارانه 15/1انگیزشی 

 مقیاس مذکور است. 

ترین ابزار مداد کاغذی در زمینه نیاز به پیشرفت است که مه انگیزش پیشرفت هرمنس: این پرسشنامه رایجب( پرسشنا

توسط شکرشکن و برومند نسب به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه  0810تهیه و تدوین کرد. در سال  0871هرمنس در سال 

و به روش آلفای  11/1ریب پایایی به روش بازآزمایی را برابر هرمنس ض باشد.ماده دارد که به صورت جمالت نیمه تمام می 19

محاسبه  18/1( اعتبار این آزمون را براساس آلفای کرونباخ 0879اعالم کرده است. هم چنین هومن و عسکری ) 14/1کرونباخ برابر 

 11/1ون را با روش آلفای کرونباخ ( در محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه  هرمنس، پایایی آزم0811اند. هم چنین اکبری )کرده

 اعالم کرده است.

( مشهور است CT) یعابد تیکه به آزمون سنجش خالق تیسنجش خالق پرسشنامه: (CTپرسشنامه خالقیت عابدی )ج( 

سؤال سه  11آزمون  نیدر تهران ساخته شده است. ا یعابد لهیبه وس 0818و در سال  تیتورنس درباره خالق هیبر اساس نظر

 ـــتیآزمـون خالق ییـایشـده اسـت. پا لیتشــک یریبسط، ابتکار و انعطاف پذ ،یالیدارد که از چهار خرده آزمون س یا نهیگز

 بیترت نیدر چهار بخش آزمون به ا 0818تهران در سال  ییآزمــون مجــدد دانش آموزان مدارس راهنما ــقیاز طر ،یعــابد

 بی(.  ضر0871،ی)عابد11/1و بسط  14/1 یری، انعطاف پذ11/1، ابتکار 15/1 یالیبخـش سـ ییـایپا ـبیبــه دسـت آمـد: ضر

دانش  1171 یابتکــار و بسـط رو ،یریانعطاف پذ ،یالیس یها خرده آزمون یکرونبـاخ بـرا یبا استفاده از آلفــا یدرون یهمسان

 (.0991 ،یو عابد الیو ،یبـه دسـت آمد) آزمند 10/1و  10/1، 11/1، 75/1 بیبه ترت ییایآموز اسپان

ها و پس از توضیحی مختصر در مورد پژوهش حاضر، پس از مشخص شدن پرسشنامه های مربوطه  و با مراجعه به کالس

 رودها استخراج شدند و برای وها، نمرهها جهت تکمیل در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامهپرسشنامه

و  01روش همبستگی پیرسون ازانجام شدند  SPSSهای آماری که به وسیله نرم افزار مرتب گردیدند. روش SPSSبه نرم افزار 

ای مورد همبستگی متغیره تحلیل و ارزیابی برای مقایسه میانگین هاو هم چنین از تحلیل رگرسیون چند متغیره به دلیل تایید

 شدند. استفاده 07های مربوطه  و نیز رگرسیون چندگانه یک از خرده مقیاس هر نظر تحقیق و

                                                           
16 Pearson correlation 
17 Multiple regression 
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 یافته های پژوهش
 خالقیت و تحصیلی پیشرفت انگیزه بینی پیش به قادر شده ادراک کالسی فرضیه اصلی پژوهش بیان می کرد ساختارهای

نمرات ساختارهای کالسی ادراک  تحلیل این در. شد استفاده رگرسیون تحلیل از فرضیه این آزمون منظور به .است آموزان دانش

  شده به عنوان متغیر پیش بین و انگیزه پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان به عنوان متغیرهای مالک وارد تحلیل شده اند.

 خالصه مدل رگرسيون .1 جدول

 شده ادراک کالسی ساختارهای 

 
ضریب 

 Rهمبستگی 

مجذور ضریب 

  2Rهمبستگی جامعه

خطای استاندارد 

 رگرسیون
 سطح معناداری Fضریب 

 110/1 11/11 10/00 07/1 40/1 خالقیت

 110/1 44/09 14/9 41/1 18/1 انگیزه پیشرفت

   

انگیزه رابطه بین و  1.40 شده ادراک کالسی ساختارهایو  خالقیترابطه بین شود، مشاهده می 0در جدول  همانطورکه

 ادراک کالسی ساختارهایارائه شده،  1و  0 ولاپایه آنچه که در جد برباشد. می 18/1 شده ادراک کالسی ساختارهایو  پیشرفت

درصد از واریانس  41توانسته است  158/1با ضریب بتای و  خالقیتدرصد از واریانس  07توانسته است  470/1 با ضریب بتای شده

 انگیزهبا  شده ادراک کالسی ساختارهایباشند، رابطه بین نماید. با توجه به اینکه این ضرایب مثبت میرا تبیین  انگیزه پیشرفت

 تحصیلی رفتپیش انگیزهتوان ، میشد ادراک کالسی ساختارهایباشد. بنابراین با افزایش و مثبت می خالقیت و تحصیلی پیشرفت

 فتپیشر انگیزهبا  شده ادراک کالسی ساختارهایرا افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین  آموزاندر دانش خالقیت و

  بنابراین در مجموع نتایج فوق حاکی از تایید فرضیه اصلی پژوهش است. باشد.تر میقوی تحصیلی

 ضرایب متغيرها )در رگرسيون چند متغيره( .2 جدول

 متغیر
ضرایب غیراستاندارد شده 

 بتا

خطای استاندارد ضریب 

 بتا

ضرایب استاندارد 

 شده بتا
t سطح معناداری 

 1.110 9.48 --- 8.800 1.901 عدد ثابت

 1.110 1.41 1.871 1.175 1.158 انگیزه پیشرفت

 1.110 8.89 --- 0.407 1.814 عدد ثابت

 1.110 5.41 1.110 1.01 1.470 خالقیت

 

  رابطه نآموزا دانش تحصیلی پیشرفت انگیزه و کالسی شده ادراک ساختارهای بین نتایج مربوط به فرضيه فرعی اول:

 دارد. وجود معنادار

 ضریب همبستگی ساختار ادراک شده کالسی و انگيزه پيشرفت تحصيلی .3جدول 

 متغیر
 ساختار ادراک شده کالسی

 مقدار معناداری مقدار همبستگی

 110/1 51/1 انگیزه پیشرفت تحصیلی

 

دهد بین نمره ساختار ادراک شده  همان گونه که در جدول مشاهده می شود، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می

(. به عبارتی هر چه نمرات ساختار =p<51/1 r,110/1کالسی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )
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ادراک شده کالسی شرکت کننده در پژوهش بیشتر بوده، نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی نیز بیشتر بوده است و بالعکس. بنابراین 

 یه فرعی اول پژوهش تایید می گردد.فرض

 وجود معنادار رابطه دانش آموزان خالقیت و کالسی شده ادراک ساختارهای بین ج مربوط به فرضيه فرعی  دوم:نتای

 . دارد

 ضریب همبستگی ساختار ادراک شده کالسی و خالقيت.4جدول 

 متغیر
 ساختار ادراک شده کالسی

 مقدار معناداری مقدار همبستگی

 110/1 47/1 خالقیت

 

مشاهده می شود، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین نمره ساختار ادراک شده  همان گونه که در جدول 

(. به عبارتی هر چه نمرات ساختار ادراک شده کالسی =p<47/1 r,110/1کالسی و خالقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

بوده، نمرات خالقیت نیز بیشتر بوده است و بالعکس. بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش تایید می  شرکت کننده در پژوهش بیشتر

 گردد.

 

 بحث و نتيجه گيری

نتایج نشان داد ساختارهای ادراک شده کالسی می تواند دو متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی و خالقیت رو پیش بینی نماید 

نماید. به این گونه که هرچه ادراک دانش آموزان از کالس درس مثبت تر و مطلوب تر باشد و به طور معناداری آن روابط را تبیین 

و دانش آموزان محیط کالسی را محیط یادگیری و فهم متقابل بدانند نه محیط رقابتی،  انگیزه پیشرفت تحصیلی آنان باالتر می 

فرضیه با یافته های تحقیقات پیشین داخلی و خارجی گذشته  رود و خالقیت آنان نیز باالتر می رود. نتایج به دست آمده از این

 ( همسو و مطابقت دارد.1101) روو(؛ 1101(؛ الخروصی )0817(، حجازی، نقش )0811(، محسن پور ) 0891االری )شامل س

ته رد و از انباشآموزش و پرورش اساس یک جامعه را تشکیل می دهد. انسان با یادگیری و دانش توانسته دستاوردهایی به دست آو

شدن و انتقال این دستاوردها؛ فرهنگ در قالب جوامع شکل گرفته و موجب سازگاری و سلوک افراد گردیده است. بی شک مدرسه 

و کالس درس یکی از مهمترین ارکان آموزش بوده و در این خصوص ادراک از ساختارهای کالسی موجبات شکل گیری ویژگی 

(. از این رو بررسی ادراک ساختارهای کالسی 0811شی گوناگونی در افراد می گردد)بالی الشک، های شناختی، رفتاری و انگیز

مبتنی بر هدف)ساختار تبحری، عملکردگرا، عملکرد گریز( در ارتباط با عوامل انگیزشی و تاثیرگذاری این عوامل بر پیشرفت 

ت که تا چه میزان هدف از شرکت در کارهای کالسی تحصیلی و خالقیت مهم و ضروری است. منظور از ادراک تبحری این اس

رشد شایستگی است. در حالی که منظور از ساختار عملکرد گرا این است که تا چه میزان هدف شرکت در کارهای کالسی اثبات 

از شرکت  اشایستگی است. ساختار عملکرد گریز بدترین نوع ساختار کالسی است. در این ساختار دانش آموزان ترغیب می شوند ت

کردن در فعالیت های چالش انگیز اجتناب نمایند که مبادا شکست بخورند. شایان ذکر است ادراک ساختارهای کالسی مختلف به 

تاکیداتی بر عوامل گوناگونی در کالس درس اشاره دارد که موجبات تغییراتی در متغیرها و در نهایت خالقیت و پیشرفت تحصیلی 

 پیشرفت تحصیلی امری چندبعدی است(. 0895در فرآیند تحصیل هستند، می گردد)افضلی و اسماعیلی،  که از عوامل بسیار مهم

کی از عنوان ی به که خود نیز می تواند با عوامل دیگری در ارتباط مستقیم باشد. یکی از این عوامل خالقیت می باشد. خالقیت

ور ط را هرچند کم یا زیاد ولی به القیتارث برده شده و هر فردی، خصورت بالقوه به  و به در انسان های شناختی و اساسیویژگی

داند که طی آن، ن را حالتی از ذهن می( آ1111)01ساویلالقیت در تعریف خ(. 1101)داکوستا و همکاران، بالقوه در خود دارد

د و کن قوی در فرد ایجاد می یک توانایی القیتکنند و در چنین حالتی است که خطور یکپارچه عمل می های چندگانه بههوش

                                                           
18 Saville 
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عنوان یک وسیله برای رسیدن به  به القیتتوان گفت خ بنابراین، می  .شود او با یک تمرکز مؤثر، به نوآوری دست یابد موجب می

 (.1101)اسمیت، هدف است نه خود هدف

 الزمی توانای)، انعطاف(راوانهای ف خسا و پاه د دیدگاهتوان تولی)یاز چهار عنصر اصلی روان (، خالقیت0979)س از دید تورن

های  ختولید دیدگاه یا محصول نو و بدیع، یعنی پاس واناییت)کار ، ابت(ههای چندگاند دیدگاهبرای تغییر جهت فکری یا توانایی تولی

عنی افراد خالق ی توجه به جزییات وابسته به یک دیدگاه:ی توانای)و بسط با جزییات (دفرد پیشتر دیده نشده باشد و جدید و نو باش

را یاد  یتالقی بروز ختوانند چگونگ راد میتشکیل شده است. بیشتر اف (دهند ان میبه جزییات یک دیدگاه توجه بیشتری نش

 دتوان در افراد رش می را القیتی خافزایش دهد؛ یعنالقیت ت خهای موردنیاز خود را در جه د مهارتتوان خصی میبگیرند و هر ش

افراد خالق معموال راهی را برای رسیدن زودتر به هدف و رسیدن به نتیجه ی مطلوب پیدا می کنند و در  .(0898 )ساجدی،داد

زمینه تحصیل خود دنبال راهکارها و تدابیری برای پیشرفت تحصیلی خود و تسریع بخشیدن به آن هستند. به همین جهت دارای 

خالقیت و انگیزه پیشرفت هر دو در کنار هم در محیط های مستعد و نسبت به افراد عادی هستند.  انگیزه پیشرفت بیشتری نیز

مناسب می توانند رشد و پرورش یابند. یکی از این محیط ها، محیط مدرسه و از همه مهمتر و ویژه تر محیط کالس درس می 

 س مانع آن شوند. بنابراینباشد. کالس درس و معلم می توانند عوامل و ویژگی های تحصیلی فراگیران را به حداکثر و یا برعک

نقش کالس درس غیر قابل انکار است و به دلیل اهمیت و نقش مهم و ضروری آن در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی و خالقیت 

 دانش آموزان، این پژوهش به بررسی آن پرداخت و به نتایج مثبت دست یافت.

ثبت و رابطه م دانش آموزان تحصیلی پیشرفت انگیزه و کالسی شده ادراک ساختارهای نتایج فرضیه فرعی اول نشان بین

معناداری با یکدیگر دارند. در محیط کالسی که دانش آموزان از کالس درس؛ ادراک فضای تبحری را دارند انگیزه پیشرفت باالتری 

له ند. بنابراین نتایج حاصرا نسبت به فضای کالسی که دانش آموزان در آن ادراکشان به صورت عملکردی و نمره گرا می باشد، دار

در  ( همسو می باشد.1101) فان ،(1101) احمد و رانا(، 0815با نتایج پژوهشات پیشین داخلی و خارجی مانند بهرامی، رضوان )

توان بیان کرد ارزیابی کالسی یکی از مهمترین مسئولیت های معلم است که نیاز به دانش و مهارت کافی آموزشگر تبین نتایج می

این زمینه دارد و فرآیندی است که معلم در کالس استفاده می کند تا درباره عملکرد دانش آموزان در وظایف کالسی اطالعاتی  در

(. مطالعات 1101به دست آورد و متوجه شود که آیا دانش آموزان به اهداف از پیش تعیین شده دست یافته اند یا خیر)الخروصی، 

س درس خالی از استرس و اضطراب باشد و رابطه قوی انسانی و اجتماعی بین معلم و دانش آموزان نشان داده اند که هرچه جو کال

و همچنین بین دانش آموزان با یکدیگر برقرار باشد، آن ها نگرش مطلوب تری نسبت به یادگیری پیدا می کنند. بی شک نظام 

می که جو دوستی در کالس درس پدید آید، حس رقابت ارزیابی حاکم بر کالس درس در خلق چنین جوی بی تاثیر نیست. هنگا

(. 0895جویی شدید و زیان بار در کالس از بین می رود و فضای بانشاطی برای دانش آموزان فراهم می شود)افضلی و اسماعیلی، 

ا داشته باشد، ام علی رغم نقشی که ارزیابی می تواند در یادگیری بهتر دانش آموزان در عصر حاضر که عصر یادگیری نام دارد،

امروزه حوزه ی ارزیابی کالسی با چالش هایی مواجه می باشد. افزایش روزافزون تعداد دانش آموز، حجم کاری معلمان را به شدت 

افزایش داده است؛ چراکه روش های متداول همانند تکالیف کالسی انرژی و وقت بسیاری از معلمان طلب می کند. هر یک از قالب 

ی ارزیابی به تنهایی می تواند به نفع گروهی از دانش آموزان و ضرر گروهی دیگر باشد. به زبان دیگر، تفاوت های ها و سبک ها

فردی نه تنها در آموزش و روش های تدریس خود را جلوه گر می نماید، بلکه در ارزیابی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

صیلی که به مراتب اثرگذاری ماندگارتری از انگیزش بیرونی دارد به واسطه به انگیزش درونی دانش آموزان جهت پیشرفت تح

کارگیری تکالیف و آزمون هایی تحریک و تقویت می گردد که آن تکالیف ذاتا ارزشمند باشند؛ همانند تکالیف واقعی و معنادار که 

همان منبع(. از دیگر چالش های قابل ذکر این است متاسفانه روش های سنتی ارزیابی به ندرت از معیار واقعی بودن برخوردارند)

که امروزه ارزیابی در مراکز آموزشی به صورت عادت در آمده و سوال ها طرح و تکثیر می شود و ارزش کمی آن به صورت نمره 

و میزان تالش در می آید و مقایسه ای با هدف های آموزشی صورت نمی گیرد. این نوع ارزیابی با چگونگی یادگیری، مراحل آن 

 (. 0811فرد برای یادگیری اهمیتی قائل نیست و برای آموزشگرو فراگیر سودی ندارد)حسنی، 

همچنین نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم نشان داد بین ساختارهای ادراک شده کالسی و خالقیت رابطه مستقیمی وجود 

الس درس احساس مناسب تری از نظر نحوه آموزش یا تدریس، دارد. می توان این گونه تبیین نمود که هرچه دانش آموزان در ک
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رابطه ایجاد شده از نظر تقاضای و خواسته معلم و یا همان انتظارات درسی از دانش آموزانش داشته باشند و شرایط حاکم بر کالس 

 تحصیل خود می یابند. بنابراینرا تنها محیط یادگیری و درک و فهم بدانند، زمینه مساعد تری برای خالقیت و نوآوری در زمینه 

(، افضلی و 0895باید اذعان نمود که این نتایج با نتایج تحقیقات قبلی داخلی و خارجی همچون  سلمان، خامسان، اسدی یونسی)

 ننظام ارزیابی فعلی سرنوشت فراگیراتوان بیان کرد در تبین نتایج می ( همسو می باشد.1101)اوشر و پاجارز( و 0895اسماعیلی)

را در گذراندن یا توقف در آن درس تعیین می کند. در حالی که فلسفه ی وجودی ارزیابی تحصیلی تنها در یکی از موارد، استفاده 

از نتایج ارزیابی است و استفاده های دیگر آن از جمله تعیین کیفیت آموزشی در کالس در طول دوره، تعیین جایگاه هر فراگیر در 

م تحصیلی و نیز مقایسه با گذشته تحصیلی او، ارائه ی بازخورد به فراگیر در مورد کاستی ها یا ضعف کالس، میدان رقابت سال

تحصیلی در مفاهیم درسی نیز باید مدنظر قرار گیرد. چراکه هدف از امتحان، آگاه کردن فراگیران از میزان پیشرفت تحصیلی آنان 

اه کردن فراگیران از نقاط قوت و ضعف خود می تواند به یادگیری بهتر آنان است و آموزشگر با تجزیه و تحلیل نتایج امتحان و آگ

کمک کند؛ زیرا آگاهی یادگیرنده از نتیجه کار سبب افزایش سطح یادگیری او می شود. آگاهی فراگیران از پیشرفت خود نه تنها 

ه عالقه ی فراگیران را نسبت به یادگیری به عنوان انگیزه ای قوی برای کوشش بیشتر در جهت یادگیری به شمار می رود، بلک

افزایش می دهد و اعتماد به نفس او را باال می برد. به عالوه اگاه کردن فراگیران از نقاط ضعف خود و راهنمایی وی در جهت 

ه ملی که باصالح نارسایی های یادگیری موجب خواهد شد که او امتحان را نه به عنوان یک عامل تهدید کننده، بلکه به عنوان ع

(. ارزیابی به منزله ی حلقه ای تاثیر گذار در فرآیند نظام فعلی 0891یادگیری بهتر وی کمک می کند، تلقی نماید)احمدزاده، 

برنامه ریزی درسی، نه نشان دهنده ی عملکرد دیگر مولفه ها در نظام آموزش و پرورش است و نه آگاهی کاملی از ابعاد متفاوت 

یادگیری را به سوی دستیابی  -سمانی، عاطفی، عقالنی و اجتماعی ارائه می دهد. این ارزیابی فرآیند  یاددهیرشد در زمینه های ج

به انتظارات آموزشی هدایت نکرده است و میزان دقیقی از تسلط، تغییر رفتار و پیشرفت فراگیر را نشان نمی دهد. تاکید مطلق بر 

از ثمرات و دستاوردهای نظام ارزیابی فعلی است. نظام آموزشی ما نیازمند نظامی محصول، نتیجه، طبقه بندی و ایجاد اضطراب، 

پویا و فعال می باشد که به ارزیابی به عنوان عنصری نگاه کند که روی عناصر دیگر اثر مستقیم دارد و هیچ فعالیتی بدون آن انجام 

الذکر که قابلیت اجرایی هم داشته باشد، بهبود ادراک (. یکی از راه های مواجهه با چالش های فوق 0811پذیر نیست)احمدی، 

دانش آموزان از نظام ارزیابی کالسی است. در نظام آموزشی، یادگیری دانش آموزان بیش از آن که تحت تاثیر فعالیت های واقعی 

وزان از ارزیابی تاثیری مهم محیط آموزشی باشد، از ادراکات آن ها در مورد محیط آموزشی متاثر می شود. بنابراین ادراک دانش آم

(. ادراک محیط ارزیابی کالسی، بخش مهمی از جو روان 1111بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی و خالقیت آنان دارد)براون، 

شناختی کالس و حاصل روشی است که معلمان، دانش آموزان را از انتظارات خود مطلع ساخته و نتایج کار دانش آموزان را به آن 

(. بنابراین می توان بیان نمود که ادراک از ساختار کالس درس و نحوه ی ارزشیابی توسط 1117بازخورد می دهند)الخروصی، ها 

 معلمان بر تمامی ابعاد تحصیلی دانش آموزان از جمله پیشرفت تحصیلی او و خالقیتش تاثیر و نقش مهمی را ایفا می نماید.
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