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Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of TREZ training 

on philosophical mentality and metacognitive strategies in female students.

Methods: This quasi-experimental research was a pre-test, post-test design and fol-

low-up with the control group. The statistical population of the study consisted of all 

third-grade female students in the second grade secondary school of Khorramabad in 

the academic year of 2017-2018. The 60 of them were selected by multi-stage random 

cluster sampling and then randomly assigned to two experimental and control groups 

(each group=30 subjects). The 6-session of 90-minute TREZ training conducted for the 

experimental group and one month after the end of the sessions, post-test and follow-up 

stages were performed. To collect data, philosophical subjective questionnaire and meta-

cognitive strategies were used. 

Results: The findings revealed the effectiveness of TREZ training on philosophical men-

tality and metacognitive strategies in female students in post-test and follow up stages.

Conclusion: Consequently, the method has influenced the philosophical mentality and 

metacognitive strategies of female students. Therefore, it is suggested that teachers provide 

students with creativity and teaching methods during the training period.
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در  فراشناختی  راهبرد های  و  فلسفی  ذهنیت  بر   )TREZ( تریز  آموزش  تأثیر  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف  مقدمه: 

دانش آموزان دختر بود.

آماری  بود. جامعه  گواه  گروه  با  پیگیری  و  پیش آزمون_ پس آزمون  نوع طرح  از  پژوهش شبه آزمایشی  روش  روش کار: 

پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره  دوم متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 97-1396 بود که از 

میان آنها 60 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند  مرحله ای انتخاب و سپس به  صورت تصادفی در دو گروه 

آزمایش و گواه جایگزین شدند )هر گروه 30 نفر(. آموزش TREZ در گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد 

و یک ماه بعد از اتمام جلسات، پس آزمون و مرحله پیگیری اجرا گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ذهنیت 

فلسفی و راهبرد های فراشناختی استفاده شد. 

یافته ها: نتایج حاکی از اثربخشی آموزش TREZ بر ذهنیت فلسفی و راهبرد های فراشناختی در دانش آموزان دختر در 

مراحل پس آزمون و پیگیری بود. 

نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که روش مزبور بر ذهنیت فلسفی و راهبردهای فراشناختی دانش آموزان دختر تأثیر 

گذاشته است لذا به معلمان پیشنهاد می شود در طول دوره  آموزش، خالقیت و آموزش تریز را به دانش آموزان ارائه دهند.
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مقدمه
امروزه مشکل بیشتر دانش آموزان این است که یاد نگرفته اند که چگونه 
یاد بگیرند. راهبردهاي فراشناختي رفتارهایي هستند که دانش آموزان 
تا  مي گیرند  کار  به  فعال  طور  به  مسئله  یا حل  یادگیري  جریـان  در 
عملکرد خودشان را تنظیم و هدایت کنند تا به یادگیري و یادآوري شان 
کمک کند )1(. هرچند این راهبردها قابل یادگیري هستند ولي بعضي 

از یادگیرندگان از عهده یادگیري آن بر نميآیند و الزم است در این 
زمینه  آموزش ببینند )2(. هر قدر دامنه راهبرد هایی که دانش آموزان به 
نحو مناسب به کار ميگیرند گسترده باشد موفقیت آنها در حل مسئله، 
خالقیت، خواندن، درك مطلب و به خاطرسپاري اطالعات بیشتر است 
)3(. یادگیرندگاني که از روشهاي مطالعه و یادگیري خودشان آگاهي 
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دارند و به طور آگاهانه فعالیتهایي را براي بهبود آنها انتخاب می کنند 
بیشتر  دارند  آگاهي  کمتر  مسائل،  این  به  نسبت  که  یادگیرندگاني  از 
فراشناخت  دانش  از  استفاده  با  و  آگاهانه  طور  به  آنها  ميگیرند.  یاد 
خود، راهبردهای خاصي را با اهداف خاص یادگیري هماهنگ می سازند 
)Flavel .)4 فراشناخت را هرگونه دانش یا فرآیند شناختي می داند که 
موضوع آن جنبهاي از اقدامات شناختي و تنظیم آنهاست، به  عبارتي 
دیگر او معتقد است این مقوله، از آن جهت فراشناخت است که معناي 
اصلي آن شناخت در مورد شناخت اسـت )5(. فراشناخت حداقل دارای 
مهارت ها،  از  آگاهی  دانش،  از  منظور  است.  کنترل  و  دانش  جزء  دو 
کنترل  و  تکلیف  یک  کارآمد  اجراي  جهت  است  ابزاري  و  راهبردها 
از  اطمینان  حصول  برای  خودگردان  مکانیزم های  از  استفاده  مستلزم 
هدف  با  پژوهشي  در   Vitae  .)6( است  تکالیف  موفقیت آمیز  اجرای 
توصیف فراشناخت به معني آگاهي و کنترل شناخت خود، آورده است، 
دانش آموزاني که از راهبردهاي فراشناختي استفاده مي کنند نسبت به 
موفق تر هستند  نمي کنند،  استفاده  راهبردها  این  از  که  دانش آموزاني 
زیرا که دانش و معلومات در مسیر گسترش مهارت هاي خود مطالعه ای 
در حال حرکت است و به طور مؤثر بر پیشرفت در مدرسه و زندگي بعد 
از تحصیل تأثیر خواهند داشت )7(. بنابراین دانش آموزاني که روش هاي 
براي  انگیزش  در  نمي دهند،  گسترش  را  مناسب  مطالعه  و  یادگیري 
ناکارآمد  آنها،  کلي  ارزیابي  و  یادگیري  فرآیند  برنامه ریزي  و  یادگیري 
خواهند بود و این ناکارآمدي بر پیشرفت دانش آموزان در طول تحصیل 
و بعد از تحصیل، به طور منفي تأثیر خواهد داشت. همچنین برخي از 
دانش آموزان ممکن است علي رغم اختصاص زمان کافي براي مطالعه، 
دچار شکست شوند که دلیل اصلي آن، عدم کسب مهارت هاي مطالعه 
مؤثر و مفید است. عالوه بر این، دانش آموزاني که مهارت هاي مطالعه 
مناسب را در مدرسه کسب مي کنند، نگرش مثبتي را نسبت به مدرسه 
و یادگیري انتخابي به عنوان یک هدف، رشد مي دهند. ضمن این  که 
موفقیت کسب شده بعد از مطالعه  مفید موجب اطمینان خاطر و تشویق 
عنوان  به  مطالعه  به  نسبت  دیدگاه شان  تغییر  جهت  در  دانش آموزان 
این  با به  کارگیري  یک فعالیت لذت بخش، خواهد شد )8(. همچنین 
راهبردها، فراگیرنده تالش مي کند تا از نظام شناختي خود، آگاه شود، 
راه هاي از میان بردن موانع یادگیري را بکاود، شیوه هاي بهینه یادگیري 

را پي ریزي کند و خودنظم جویي همه جانبه داشته باشد )9(. 
فرآیند  بهبود  کارآیي،  موجب  فراشناختي  راهبردهاي  کلی  طور  به 
و  آگاهانه مي شود  یادگیري هدفمند و  و  پردازش اطالعات در حافظه 
به  موقعیت  یک  از  یادگیري  تعمیم  و  انتقال  بهبود،  در  مهمي  نقش 
موقعیت جدیدتر و نیز نگهداري پایدارتر مطالب یاد گرفته شده دارد. از 

سوی دیگر خالقیت نیز منجر به نگاه جدید و متفاوت به یک موضوع 
و به  دست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن مي شود. بي تردید 
راهبردهاي فراشناختي و خالقیت مقدمه اي براي موفقیت در تکالیف 
یادگیري و در نتیجه پیشرفت تحصیلي مي شود )Smith .)10، ذهنیت 
فلسفي )Philosophical mentality( را توانایيها و ویژگيهاي ذهن 
قضاوتهاي  به  را  او  و  فرد کمک ميکند  تفکر صحیح  به  که  می داند 
صحیح عادت می دهد. وی براي ذهن فلسفي سه بعد جامعیت، تعمق و 
انعطافپذیري قائل شده است و براي هـر بعـد چهار خصوصیت را بیان 

کرده است )11(.
جامعیت )Comprehensiveness(: 1( مشاهده امور خاص با توجـه 
مسائل  دادن  ارتباط   )2 وسـیع  زمینـۀ   یـک  در  آنها  ارتبـاط  بـه 
حاضر به هدف های دور 3( به کـار بـردن  قـوة تعمـیم 4( توجـه بـه 

جنبه های نظری.
تعمق )Penetration(: 1( زیر سؤال بردن آن  چه مسلم و بدیهی به  
نظر تلقی می شود 2( کشف و تدوین بنیاد ها 3( کاربرد حساسیت برای 
رابطه ای می باشند 4( مبتنی کردن  و  دارای معانی ضمنی  اموری که 

انتظارات بر جریان فرضیه  استنتاجی_قیاسی.
انعطاف پذیری )Flexibility(: 1( رها ساختن خود از جمود روانی 2( 
به  توجه   )3 آنها  منابع  به  توجه  بدون  نظریات  و  افکار  ارزش سنجی 
مباحث مورد بحث از جهات متعدد 4( پذیرفتن نظریه ها یا قضاوت های 

موقتی، شرطی و عالقه به اخذ تصمیم در مواقع مبهم )12(.  
میرکمالي عقیده دارد تفکر منطقي، حاصل داشتن ذهن فلسفی است. 
تفکر منطقي و فلسفی الزمه  حل مشکالت تحصیلی است. دانش آموز 
باید با تفکر منطقي از شناسایي مسأله تا پیدا کردن راه حل هاي مناسب 
از  این  که  این کار امکان پذیر نیست، جز  براي مشکالت پیش برود و 
خصوصیات تفکر منطقي برخوردار باشد. در راستاي افزایش تفکر منطقي 
یکي از این ابزارها داشتن، ذهن فلسفي است که افراد را در تفکر صحیح 
و منطقي کمک می کند )Michael .)13 یکي از ویژگيهاي افراد خالق 
را تفکر فلسفی آنها دانسته و بر این باور است که اگر چه افرادي که فکر 
خالق دارند خود را محصور در یک فکر نمی کنند و فکرهاي گوناگون 
از زوایاي متفاوت در ذهن بررسي ميکنند ولي همواره داراي فکر  را 
و  می گردند  معلولها  و  علت  دنبال  به  آنها  هستند.  منطقي  و  اصولي 
تفکرشان بر اصول منطقي استوار ميباشد )14(. در این راستا به زعم 
تفکري  که  تحلیل گر  تفکر  یکي  ویژگيدارد:  دو  خالق  فرد  میرکمالی 
تجزیه و تحلیل کننده و منطقي است و دیگري تفکر خالق که نوعي 
مهارت ذهني است که در آن قدرت تصور و اندیشه به خلق ایدههاي 
جدید و نو به منظور دستیابي به یک یا چند راه حل ميپردازد )13(. 
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ذهن فلسفي به فرد بینش و دانشي ميدهد تا بتواند در مواجه با مسائل 
از تنگنظری، خودمحوري و یک جانبهنگري مصون بماند و همچنین به 
او کمک می کند تا با شناخت و معرفت الزم درباره امور به طور منطقي 
تصمیم بگیرد. در واقع می توان گفت، ارزش هر انسان در نیکو اندیشیدن 
اوست از این رو تفکر و مهارت درست اندیشیدن از جمله مسائل مهمي 
است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است )15(. 
مسأله اساسي تربیت، تفکر می باشد که براي پرورش آن ابزارهایي الزم 
است یکي از این ابزارها داشتن ذهن فلسفي است که افراد را در تفکر 
صحیح و منطقي کمک می کند. از آن جایی که امروزه تعلیم و تربیت 
به عنوان اساسيترین عامل رشد و توسعه فرهنگی، سیاسي و اقتصادي 
و اجتماعي اهمیت بسزایی پیدا کرده، مسئولیت، مسئوالن آموزشي نیز 
بیشتر شده است. تفکر صحیح و منطقي فراگیران را می توان منوط به 
داشتن ذهنیت فلسفي آنها دانست، ذهن فلسفي فرد را می توان از طرز 
تفکر، نحوه برخورد با مسائل، گرایش و خصوصیات فکري او شناخت که 
Lip- 16(. از دیدگاه )در جنبههاي مختلف رفتارش به چشم ميخورد 
man و Margarage، هدف ذهنیت فلسفي بهبود توانایي استدالل، رشد 

و توسعه خالقیت و رشد شخصي فرد است )Lipman .)17 معتقد است 
که در برنامه درسي باید درس فلسفه وجود داشته باشد تا دانشآموزان با 
مفاهیم فلسفي آشنا شده تا در مراحل بعدي تفکر فلسفي در آنان تقویت 
شود همچنین خالقیت ریشه در فکر بشر دارد و با تالش و آموزش شکوفا 

ميگردد )15(.
همه  که  مشترکي  تعریف  است  پیچیده اي  واژه  خالقیت  که  آنجا  از 
در  است.  نشده  ارائه  باشند،  داشته  نظر  اتفاق   آن  در  صاحب نظران 
فرهنگ Webster خالقیت، قدرت و توانایی ایجاد خلق مفاهیم جدید 
یا به کارگیري  آن در شکل جدید از طریق مهارت های ذهني تعریف 
شده است )18(. به نظر Bentley خالقیت عبارت است از به کارگیري 
نتایج  به  دستیابي  براي  جدید  راههاي  در  مهارتها  و  رهبري  دانش 
می داند.  دانش  از  مهم تر  را حتی  Einstein خالقیت   .)19( ارزشمند 
هرچه  می گوید خالقیت  اهمیت خالقیت  و  ضرورت  درباره   Hilgard

بشري  پیشرفتهاي  تمامي  باعث  زیرا  است  الزم  و  مهم  بسیار  باشد 
است )Torrance .)20 بیش از پنجاه سال به عنوان یکي از پیشگامان 
Tor- عقیده به  است.  بوده  خالق  تفکر  و  خالقیت  مورد  در   پژوهش 

rance همه افراد استعداد و خالقیت دارند و این خالقیت به روش هاي 

مختلفي ميتواند افزایش یابد یا سرکوب شود )21(. وی به عنوان یکي 
از نامدارترین نظریهپردازان حوزه خالقیت ميگوید طي 15 سال تجربه 
مطالعه و آموزش تفکر خالق و کار با کودکان، شواهدي دیده ام که نشان 
می دهد خالقیت را مي توان آموزش داد )22(. خالقیت هم مانند سایر 

استعدادهاي بشري براي رشد و شکوفایي نیاز به دو شرط اساسی دارد: 
1- وجود استعداد که البته در همه کودکان کم  و بیش وجود دارد 2- 
محیط مناسب براي رشد و شکوفایي استعداد. بنابراین رشد خالقیت، 
امروزه  خوشبختانه   .)23( می باشد  مناسب  آموزشی  محیط  نیازمند 
مهارت  است که خالقیت یک  داده شده  نشان  پژوهش های علمی  در 
پژوهشگران  همچنین   .)24( است  آموزش  قابل  و  اکتسابی  لذا  است 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  داده اند  انجام  که  پژوهشهایي  با  زیادی 
خالقیت با روشهاي گوناگون قابل آموزش است )25-27(. در راستاي 
آموزش مبتني بر خاّلقیت، فنون آموزشي و روش هاي متنوعي توسط 
آموزشي  و  صنعتي  علمي،  محافـل  در  صاحب نظـران  و  متخصصان 
جملـه  از  گرفته اند.  قرار  بهره برداري  و  استفاده  مورد  پیش  سال ها  از 
این روش هـا مـي تـوان بـارش فکـری، اسـکمپر، دلفـي، شـش کـاله 
از  برد؛  نام  را  تریز  و  خاّلق  توهم   ،)Synectics( سینکتیکس  تفّکـر، 
مجموع ده ها شیوة تفّکر خاّلق، TREZ یکي از جدیدترین، جامعترین 
از  مختلف  افراد  در  افزایش خالقیت  و  ایجاد  روشهاي  کارآمدترین  و 
جمله دانش آموزان و دانشجویان می باشد. TREZ یک سر واژه روسي 
توسط  است که  اختراعي  و  ابداعی  به  صورت  نظریه حل مسئله  براي 
Altshuller در روسیه در سال 1965 بسط و گسترش داده شد )28(. 

Altshuller که خود با استفاده از این نظریه صدها اختراع را به ثبت 

رسانده است، به طور جدي معتقد بود که روشهاي خالقیت و اختراع 
را میتوان به دیگران آموزش داد. به همین جهت روششناسي اختراع و 
خالقیت را به وجود آورد و اسم آن را »TREZ« گذاشت که در واقع راه 
جدیدي براي تفکر است. Altshuller بر اساس تجزیه  و تحلیل بیش 
راه حل ها و  راهبردها،  دریافت که همان  ثبت شده  اختراع  از 40000 
مسائل اساسي در یک حیطه و حوزه که با خالقیت آمیخته است، توسط 
بسیاري از اختراعات در حیطههای دیگر فناوری مورد توجه و استفاده 
قرار گرفته است. Altshuller بر اساس 40 هزار اختراع ثبت شده اي 
که جمع آوري شده بودند، توانست 1201 مسئله مهندسي استاندارد 
را خالصه نماید و آنها را تناقض نامید و سپس چهل راه  حل اصلي را 
براي این تناقضها شرح داد و آنها را اصول اختراعی نامید )29، 30(. 
 TREZ« است:  کرده  تعریف  چنین  را   TREZ دانش   Savransky

عبارت است از دانش انسان گرای مبتنی بر روش شناسی نظام یافته برای 
TREZ موانع خاّلقیت و سکون فکري و  ابداعانه مسئله« )31(.  حل 
روان شناختي را از پیش پاي افراد بر مي دارد و حـل مسائل را با روندي 
لّذت بخش و سرگرم کننده به پیش مي برد، پژوهش ها نشان داده اسـت 
کـه دانش آموزاني که به آنها TREZ آموزش داده شده است در یافتن 
و  هستند  موفق تر  شده  ارائه  مسائل  براي  جدید  و  اصیل  راه حل هاي 
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زماني که دانش آموزان در معـرض روش جسـتجوي مـنظم جواب هاي 
خاّلقانه در بین قوانین TREZ قرار مي گیرند، این روش را به روش هایي 
از جمله تفّکر تداعي گرانه و بارش فکري ترجیح مي دهند )32(. روش 
TREZ در فرایندهاي نوآورانه، روش سعي و خطا را نمی پذیرد بلکه 

تالش ميکند تا با تبـدیل مـسائل خـاص بـه مـسائل کلـی و عمومي، 
زمان الزم را براي ابـداع و نـوآوري کـاهش دهد )TREZ .)33 با بررسي 
کشفیات گذشته، مدل هایي براي حل مسـائل جدید در برابر محققان 
را  پیچیـده  از مسائل  بسیاري  آن مي توان  از  استفاده  با  که  مي گذارد 
حـل کرد. در اکثر آموزش هاي سّنتي براي ایجاد و افزایش خاّلقیت از 
 TREZ راهبرد مسئلۀ من، راهبرد مـن استفاده مي شود اما در آموزش

از راهبرد زیر استفاده مي شود )34(. 
)مسئله من       مشکل استاندارد مشابه       راهبرد استاندارد          

مشابه  راهبرد من(
اجراست.  به طور گسترده اي در حال  دنیا  TREZ در  آموزش  امروزه 
در اروپا طرحي تحت عنوان تتریس به معني آموزش تریز در مدارس 
سالهاست که با کوشش فراوان دنبال ميشود و نتایج بسیار درخشاني 
نیز داشته است )35(، که از آن جمله می توان به پژوهش های زیر اشاره 
کرد. Lassig )36( و Belski )37( در پژوهشی که هر کدام جداگانه 
بر روی دانشجویان مهندسي انجام دادند نشان دادند که این دانشجویان 
تفاوت   ،TREZ کمک  به  مسئله  خالقانه  کالسهاي  گذراندن  از  بعد 
فراواني در شیوه حل مسئله و اعتالي سطح تفکر و خالقیت خود گزارش 
کرده اند. در تحقیقی دیگر کارایی دوره  آموزش TREZ با اجراي آزمون 
خالقیت و پرسشنامه نگرش سنج خالقیت بررسی شد؛ نتایج نشان داد 
که در نگرش دانشآموزان نسبت به خالقیت بهبود شایاني است ایجاد 
دانشآموزان  عملکرد  در  چشمگیري  پیشرفت  همچنین  است.  شده 
نیز  ایران  در   .)39  ،38( است  شده  حاصل  آزمون  خالقانه  حل  در 
پژوهشهایي در حیطه  کاربرد TREZ در صنعت و زندگي روزمره انجام 
شده است، به طور مثال، سجودي و اقدسي به کاربرد TREZ در خلق 
راه حل های مسائل غیر فني که مانع استفاد از عالئم استاندارد می شوند، 
 TREZ پرداخته اند و در این راستا راه حل های مبتکرانه ای با استفاده از
در   TREZ از  نیز  عترتي  و  کهریز سنگي  )40(. صالحي  کرده اند  ارائه 
حل مشکالت فني فرآیندها در صنعت نساجي  استفاده کرده اند )41(. 
بین ذهنیت فلسفي  رابطه  بررسي  دمرچیلي و رسول نژاد در پژوهشي 
و میزان خالقیت اعضاي هیئت علمي دانشگاههاي آزاد اسالمي استان 
زنجان پرداخته و دریافتند که بین ذهنیت فلسفي و ابعاد سه گانه آن 
با میزان خالقیت استادان رابطه معناداري وجود دارد )42(. در پژوهش 
دیگري هاشمي تأثیر ابعاد ذهنیت فلسفي مدیران را بر چگونگي انجام 

وظایف مدیریتي در مدارس شهرستان ممسني بررسي نموده و دریافت 
که مدیران با ذهنیت فلسفي باال نسبت به مدیراني که ذهنیت فلسفي 
می دادند  مدیریتي  وظایف  انجام  در  بهتري  عملکرد  داشتند،  پایین 
)Smith .)15، تحقیقي به منظور بررسي تأثیر ذهنیت فلسفي بر میزان 
خالقیت مدیران و همچنین بر روحیه کارکنان مدارس ویرجینیا انجام 
داد. نمونه آماري از مدیران چهل و شش مدرسه در این ایالت انتخاب 
شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفي مدیران با 
میزان خالقیت مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. در این پژوهش بین 
ویژگيهایي مانند سن، سنوات خدمت و تحصیالت مدیران با ذهنیت 
فلسفي آن ها تفاوت معناداري دیده نشد )11(. همچنین سیف هاشمي 
و رجاییپور در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بین »ذهنیت فلسفي و 
میزان خالقیت مدیران مدارس متوسط شهر اصفهان« دریافتند که بین 
ذهنیت فلسفي و خالقیت مدیران رابطه مثبتي وجود دارد، همچنین 
بین هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی )جامعیت، تعمق و انعطاپذیري( با 
 Trickey خالقیت رابطه دیده می شود )43(. پژوهشی دیگر که توسط
در  است  آن  بیان گر  شده،  انجام   Dundee دانشگاه  در   Topping و 
کالس هایی که خالقیت و ذهنیت فلسفی تسهیل شده، احترام به خود 
و اعتماد  به نفس شاگردان رشد یافته و شاگردان نسبت به احساسات 
خود و دیگران آگاهتر ميشوند و رفتارهاي کالسي بهبود می یابد )44(. 
نتایج پژوهش بیگدلي نشان داد که بین روش مطالعه عمیق و میزان 
خالقیت در دانش آموزان سال اول متوسطه رابطه معناداري وجود دارد. 
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که چون هدف دانش آموران دختر 
از روش  باشد، در هنگام مطالعه، بیشتر  باالتر مي  معموالً کسب نمره 
مطالعه سطحي و پرخواني استفاده مي کنند که با فرآیند تحول خالقیت 
سازگار نیست و ممکن است تنها برخي از مؤلفه هاي عملکرد تحصیلي 
را در بر گیرد )45(. عبـدوس تأثیر آموزش راهبردهاي فراشناخت بر 

خالقیت را مثبت ارزیابی کرد )46(.
با توجه به مطالب ذکر شده و با عنایت به این که نیروي محرکه و سرمایه 
و  آموزش  دیده  افراد  به  خصوص  و  آن جامعه  افراد  اصلي هر جامعه، 
تحصیلکرده و دانش آموزان هستند، پژوهشگران و نظریهپردازان به لزوم 
آموزش خالقیت به دانش آموزان تأکید کرده اند و یکي از وظایف اصلي 
باره  این  در  پیاژه  ميدانند.  خالق  افراد  پرورش  را  آموزشي  نهادهاي 
می گوید: هدف اصلي آموزش و پرورش، پرورش انسانهایي توانا به انجام 
دادن کارهاي نوآفرین و کاشف است )47(. لذا امروزه خالقیت و پرورش 
افراد خالق موضوع بسیار با اهمیتي در آموزش و پرورش هر جامعهاي 
محسوب ميشود، افراد خالق قادرند فعاالنه عالیق و خواستههاي خود 
آموزشی  مراکز  عنوان  به  دانشگاه ها  و  مدارس   .)48( کنند  هدایت  را 
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رسمی، جمع کثیری از نیرو های جوان را در اختیار دارند که بی تردید، 
تقویت قوه  خالقیت در آنها می تواند به منافع بسیار فردی، اجتماعی و 
اقتصادی در هر جامعه منجر گردد )49(. همچنین با پیشرفت روزافزون 
و پیچیدگي جوامع و وقوع تغییرات سریع علمي، صنعتي و اجتماعی 
پیش بینی دانش ها و مهارت های ضروري براي زندگي آینده مشکل شده 
است و به عبارتي نمی توان به گذشته به عنوان راهنماي آینده تأکید 
گذاردن  کنار  با  ناچارند  آموزشي  نظامهاي  شرایطي  در چنین  داشت. 
انباشت  تحصیلی،  جهشهاي  نظیر  تربیت  و  تعلیم  سنتي  شیوههاي 
اطالعات، مدرك گرایی و اهتمام به تربیت انسان های همرنگ، آموزش 
و پرورش خالق را گسترش داده و اقدام به تربیت نسلی بنماید که در 
شرایط ناآشناي آینده و در برخورد با موضوعات و مشکالت جدید، قادر 
باشند به صورت مستقل اندیشیده و اقدام به تصمیم گیری نمایند )44(. 
از این رو پژوهش حاضر کوشیده است تا فرضیات پژوهشی زیر را به 

محک آزمایش بگذارد:
سوم  پایه   دختر  دانش آموزان  فلسفی  ذهنیت  بر   TREZ آموزش   -1

دوره دوم متوسطه تأثیر دارد.  
2- آموزش TREZ بر مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر پایه  

سوم دوره دوم متوسطه تأثیر دارد.

روش کار
و  پیش آزمون_ پس آزمون  نوع  از  شبه آزمایشی  حاضر  پژوهش  روش 
پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 
تحصیلی  سال  در  خرم آباد  شهر  متوسطه  دوم  دوره   سوم  پایه  دختر 
97-1396 بود. حجم نمونه شامل 60 نفر بود که با روش نمونه گیری 
تصادفی خوشه ای چند  مرحله ای انتخاب شدند. به این شکل که از میان 
ناحیه  به  صورت تصادفی یک  نواحی آموزش  و  پرورش شهر خرم آباد 
انتخاب و سپس از ناحیه انتخاب شده به  صورت تصادفی یک مدرسه و 
از مدرسه انتخاب شده به  صورت تصادفی، دو کالس انتخاب گردید. در 
مرحله آخر به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه در قرار گرفتند 
پرسشنامه های ذهنیت  از  داده ها  برای جمع آوری  نفر(.  )هر گروه 30 

فلسفی و راهبرد های فراشناختی استفاده شد.    
سنجش  برای  همکاران:  و  طالب پور  فلسفی  ذهنیت  پرسشنامه 
و  طالب پور  گویه ای   60 پرسشنامه  از  دانشجویان  فلسفی  ذهنیت 
همکاران که شامل سه مؤلفه  جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری می باشد، 
استفاده شد )50(. در این پرسشنامه هر مؤلفه شامل 20 گویه می باشد 
که در پایان پاسخ دهی به سؤاالت، مجموع نمرات هر 20 سؤال محاسبه 
اساس  بر  مذکور  پرسشنامه  می گردد.  تعیین  مؤلفه  هر  نمره   و  شده 

طیف لیکرت چهار گزینه ای از هرگز=1 تا تقریباً همیشه=4 پاسخ داده 
و  طالب پور  است.   240 نمره  بیشترین  و   60 نمره  کمترین  می شود. 
همکاران برای برآورد اعتبار پایایی پرسشنامه ذهنیت فلسفی از روش 
 .)50( آوردند  دست  به   0/89 میزان  و  کردند  استفاده  کرونباخ  آلفای 
و   )51(  0/86 پایایی  میزان  همکاران  و  نوری  مطالعات  در  همچنین 
و  بیک زاد   .)47( است  شده  گزارش   0/76 سیف هاشمی  پژوهش  در 
همکاران نیز میزان پایایی پرسشنامه مذکور را به روش آلفای کرونباخ 
0/72 گزارش کردند )52(. میزان پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از 

ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/79 محاسبه گردید.
 :)State Metacognitive Inventory( پرسشنامه راهبرد های فراشناختی
این پرسشنامه توسط O›Neil و Abedi )53( ساخته شده و نویدی در 
سال 1382 آن را ترجمه کرده است. پرسشنامه راهبرد های فراشناختی، 
ابزاری است که تفکر سطوح باالتر یا راهبرد های فراشناختی را می سنجد. 
این پرسشنامه از 20 ماده تشکیل شده است که دارای 4 مقیاس فرعی 
شده  گرفته  نظر  در  ماده   5 آن  مقیاس  هر  اندازه گیری  برای  و  است 
بازبینی  یا  نظارت  برنامه ریزی،  از:  عبارتند  فرعی  مقیاس های  است. 
خویشتن، راهبردهای شناختی و آگاهی. مقیاس اندازه گیری پرسشنامه 
راهبرد های فراشناختی ترتیبی بوده و بر اساس طیف لیکرت، دامنه آن 
از 1 تا 4 متغیر است. باالترین نمره 80 و پایین ترین نمره 20 می باشد. 
در تحقیق بشارت و دوپالنی پایایی پرسشنامه راهبرد های فراشناختی 
با استفاده از دو روش آلفای کرنباخ و تنصیف به ترتیب برابر با 0/81 
و 0/64 گزارش شده است، عالوه بر آن از دو روش اسپیرمن و گاتمن 
نیز جهت پایایی این پرسشنامه استفاده شده است که نتایج آن برابر با 
0/75 و 0/78 بود )54(. اعتبار پرسشنامه فراشناختی توسط ابافت مورد 
نمونه 325  روی حجم  بر  وی  اعتبارسازی  است،  گرفته  قرار  محاسبه 
نفری اجرا و نمره آن با نمره پرسشنامه راهبرد های یادگیری همبسته 
بین  این مرحله مشخص گردید همبستگی مثبت معناداری  شد. طی 
اعتبار  از  فراشناخت  پرسشنامه  برخورداری  بیانگر  که  دارد  وجود  آنها 
الزم است )55(. در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

برابر با 0/81 محاسبه گردید.
روش اجرا: برای اجرا در ابتدا، از دو گروه آزمایش و گواه پیش آزمون 
آموزشی  روش  دقیقه ای   90 جلسه   ادامه طی شش  در  آمد.  عمل  به 
جلسه  یک  هفته  هر  و  هفته   6 مدت  به  آزمایش  گروه  برای   TREZ

می کرد. مالك های  را طی  عادی خود  روند  گواه  گروه  ولی  ارائه شد، 
ورود به پژوهش عبارت از رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش، عدم 
دریافت برنامه های مداخله ای مشابه مالك های خروج نیز داشتن سابقه 
بیماری روان شناختی، داشتن غیبت بیش از دو جلسه و عدم تمایل به 
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همکاری در پژوهش بود. در جلسات آموزشی از روش ها و فنون تدریس 
استفاده  نیاز  به  بنا  اکتشافی  روش  و  گروهی  بحث  سخنرانی،  از  اعم 
شد. در ضمن برگزاری جلسات، تمرین های عملی یا نوشتاری به عنوان 
تکلیف توسط دانش آموزان انجام شد. پس از اتمام آموزش، مجدداً هر 
اتمام جلسات آموزشی، دوره  از  ارزیابی شدند و یک ماه بعد  دو گروه 
پیگیری انجام شد. اخالق در پژوهش از جمله امانت داری در استفاده 
ارزش های  رعایت  دیگران؛  از  قدردانی  استناددهی؛  در  دقت  منابع؛  از 

اخالقی در گردآوری داده ها؛ صداقت در گزارش نتایج؛ عدم سوگیری 
در تحلیل داده ها؛ عدم پیش داوری در تحقیق؛ رعایت حریم خصوصی 
توسط  پژوهش  جامعه  افراد  به  احترام  و  آزمایش  و  نمونه گیری  افراد 
مرحله  از  بعد  اخالقی،  اصول  رعایت  گردید. جهت  اعمال  پژوهشگران 
پیگیری، گروه گواه به مدت 3 جلسه به صورت فشرده تحت آموزش 
به   ،TREZ آموزش  جلسات  محتوای  و  ساختار  گرفت.  قرار   TREZ

شرح جدول 1 می باشد. 

خالصه محتوای جلساتجلسات

اول
آشنایی مقدماتی با TREZ و مخترع آن، معرفی 5 سطح نوآوری و خالقیت تا دانش موزان از آن چه که قرار است بیاموزند به درکی کلی از اهمیت و 

کاربرد آن برسند.

دوم

اولین قدم در راه اختراع یعنی چالش/مسئله توضیح داده شد که در واقع همان قانون نقض TREZ است همچنین انواع تناقض یعنی تناقض فنی و 

فیزیکی و مثال های مختلف و متنوعی از هر نوع تناقض برای دانش آموزان توضیح داده شد و در ادامه تعریف مسئله )تناقضی( که سعی در حل آن 

داریم. تعریف هدف نهایی یعنی حالت ایده آلی که مدنظر ما است توضیح داده شد و در پایان طرح ریزی فرصت هایی برای کاهش عامل مضر و یا افزایش 

عامل مفید توضیح داده شد.

سوم

از بین 40 قانون TREZ 4 قانون که برای دانش آموزان دوم دبیرستان قابل درك بود انتخاب شد و به دانش آموزان آموزش داده شد. در همین جلسه 

نخستین قانون، یعنی قانون وارونه سازی آموزش داده شد و در انتهای جلسه تمرین هایی مربوط به وارونه سازی بود توسط دانش آموزان حل شد تا 

موجب یادگیری بهتر موضوع شود.

قانون ترکیب کردن آموزش داده شد و مثال های متنوعی از این قانون برای تفهیم بهتر موضوع به دانش آموزان ارائه شد.چهارم

قانون جداسازی همراه با مثال ها و تمرین های مختلف آن آموزش داده شد.پنجم

ششم
آخرین قانون که برای آموزش انتخاب شده بود قانون کپی کردن بود. مثال ها و تمرین های متفاوت آن ارائه شد و سپس مرحله آخر حل مسئله یعنی 

ارزیابی ایده ها و عملی کردن طرح برای دانش آموزان توضیح داده شد.

TREZ جدول 1. خالصه جلسات آموزش

یافته ها 
جدول 2 نتایج آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( دو گروه آزمایش 
و گواه را در شرایط پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد. همان طور 
گروه  پیش آزمون  مرحله   نمرات  میانگین  می دهد  نشان   2 جدول  که 
آزمایش در ذهنیت فلسفی، جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری، 123/12، 
این   TREZ آموزش  از  پس  بود.   54/87 و   55/87  ،46/52  ،45/39
مقادیر در ذهنیت فلسفی، جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری 133/09، 
ترتیب  به  نیز  پیگیری  مرحله  در  و  شد   65/39 و   59/01  ،57/84
نیز  گواه  گروه  در  آمد.  دست  به    66/32 و   61/89  ،59/29  ،131/87
برای ذهنیت فلسفی، جامعیت،  این میانگین ها در مرحله پیش آزمون 

53/11؛  و   47/99  ،44/81  ،121/54 با  برابر  انعطاف پذیری  و  تعمق 
در مرحله پس آزمون برابر با 123/62، 43/65، 49/52 و 50/45 و در 
مرحله پیگیری به ترتیب برابر با 125/25، 44/03، 48/82 و 52/22 
بوده است. همچنین میانگین نمرات مرحله  پیش آزمون گروه آزمایش 
در راهبرد های فراشناختی، برنامه ریزی، نظارت، راهبرد های شناختی و 
آگاهی، 54/87، 12/19، 10/35، 11/54 و 12/93 بود. پس از آموزش 
TREZ این مقادیر در در راهبرد های فراشناختی، برنامه ریزی، نظارت، 

راهبرد های شناختی و آگاهی 64/32، 15/58، 14/87، 16/89 و 15/45 
شد و در مرحله پیگیری نیز به ترتیب 65/02، 15/48، 14/68، 16/85 

4 TREZ
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مرحله  در  میانگین ها  این  نیز  گواه  گروه  در  آمد.  دست  به    16/21 و 
پیش آزمون در راهبرد های فراشناختی، برنامه ریزی، نظارت، راهبرد های 
شناختی و آگاهی برابر با 51/33، 13/87، 18/65، 11/18 و 11/16؛ 

در مرحله پس آزمون برابر با 51/98، 12/54، 11/47، 12/81 و 10/18 
و در مرحله پیگیری به ترتیب برابر با 53/09، 12/98، 12/15، 12/45 

و 11/19 بوده است.

مرحلهمتغیرها
گواهآزمایش

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

ذهنیت فلسفی

123/1210/13121/548/02پیش آزمون

133/0911/12123/629/99پس آزمون

131/8711/10125/255/41پیگیری

جامعیت

45/398/0444/819/78پیش آزمون

57/845/7843/652/10پس آزمون

59/296/7844/035/65پیگیری

تعمق

46/526/8547/996/87پیش آزمون

59/0117/4449/525/84پس آزمون

61/895/1048/824/32پیگیری

انعطاف پذیری

55/8710/5453/1114/84پیش آزمون

64/3214/6550/454/21پس آزمون

66/322/8752/226/14پیگیری

راهبرد های فراشناختی

54/877/1151/337/12پیش آزمون

64/392/1451/986/25پس آزمون

65/024/2153/092/24پیگیری

برنامه ریزی

12/197/9713/874/87پیش آزمون

15/584/5812/544/52پس آزمون

15/481/9312/986/98پیگیری

نظارت

10/357/5811/654/94پیش آزمون

14/875/9111/474/85پس آزمون

14/682/2412/1510/12پیگیری

راهبرد های شناختی

11/5410/4511/181/54پیش آزمون

16/899/5812/814/89پس آزمون

16/853/2112/454/65پیگیری

آگاهی

12/936/5411/1610/45پیش آزمون

15/452/7810/182/65پس آزمون

16/213/9511/193/91پیگیری

جدول 2. شاخص های آمار توصیفی نمرات ذهنیت فلسفی و راهبرد های فراشناختی آزمودنی ها بر اساس مرحله و عضویت گروهی
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P F Df خطا Df فرضیه ارزش آزمون منبع

0/001 16/729 55 2 0/684 اثرپیالیی

پس آزمون
0/001 16/729 55 2 0/284 المبدای ویلکز

0/001 16/729 55 2 2/986 اثر هتلینگ

0/001 16/729 55 2 2/986 بزرگترین ریشه روی

0/001 16/566 55 2 0/730 اثرپیالیی

پیگیری
0/001 16/566 55 2 0/270 المبدای ویلکز

0/001 16/566 55 2 2/70 اثر هتلینگ

0/001 16/566 55 2 2/70 بزرگترین ریشه روی

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره در مرحله پس آزمون و پیگیری

و  فراشناختی  راهبرد های  و  فلسفی  ذهنیت  بین  تفاوت  بررسی  برای 
ابعادشان در گروه آزمایــش و گــواه از تحلیــل کوواریانس چندمتغیره 
ابتدا  چندمتغیره  کوواریانس  تحلیل  از  استفاه  برای  شد.  استفاده 
توزیع  نرمال  بودن  از  اطمینان  برای  شد.  بررسی  آن  پیش فرض های 
متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف_  اسمیرونف استفاده شد. نتایج 
از مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در  این آزمون در هریک 
کواریانس  تحلیل  اول  پیش فرض  بنابراین  نبود،  معنا دار   0/05 سطح 
یعنی طبیعی بودن توزیع نمرات رعایت شده است. برای بررسی همگنی 
واریانس متغیرهای پژوهشی از آزمون لوین استفاده شد. نتایج  به  دست 
 آمده از این آزمون برای ذهنیت فلسفی )P<0/05، F=0/001(، جامعیت 
انعطاف پذیری  و   )P<0/05،  F=0/63( تعمق   ،)P<0/05،  F=3/79(
فراشناختی  راهبرد های  متغیر  در  و  بوده   )P<0/05،  F=0/56(
نظارت   )P<0/05،  F=1/44( برنامه ریزی   ،)P<0/05،  F=1/30(
و   )P<0/05،  F=  2/94( شناختی  راهبرد های   ،)P<0/05،  F=0/27(
آگاهی )P<0/05، F= 2/38( نشانگر همگنی واریانس های دو گروه بود. 
پیش آزمون(  )نمرة  متغیر کمکی  و  وابسته  متغیر  رابطۀ  یکسانی  برای 
از  حاصل  نتایج  شد.  استفاده  رگرسیون  از  پژوهشی  گروه های  برای 
جامعیت   ،)P<0/05،  F=31/57( فلسفی  ذهنیت  برای  آزمون  اجرای 

)P<0/05، F=12/57(، تعمق )P<0/05،  F=25/28( و انعطاف پذیری 
 F=22/08( و در متغیر راهبرد های فراشناختی )P<0/05، F=23/39(
 F=18/14( نظارت   ،)P<0/05،  F=12/57( برنامه ریزی   ،)P>0/05،
آگاهی  و   )P<0/05،  F=24/75( شناختی  راهبرد های   ،)P<0/05،
رابطۀ  یکسانی  نشان دهندة  که  آمد  به   دست   )P<0/05،  F=19/24(
متغیر وابسته و پیش آزمون برای هر دو گروه بود لذا استفاده از آزمون 

تحلیل کوواریانس در پژوهش حاضر بالمانع بود.
کردن  خارج  از  پس  می شود  مشاهده   ،3 جدول  در  که  همان طور 
کوواریانس  تحلیل  روش  به  گواه،  متغیرهای  سایر  و  پیش آزمون  اثر 
چند متغیره، اثر معنا داری برای عامل عضویت گروهی وجود دارد. این 
اثر چند متغیره نشان می دهد که آموزش TREZ بر ذهنیت فلسفی و 
راهبرد های فراشناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه 
شهر خرم آباد تأثیر دارد و بین مؤلفه های ذهنیت فلسفی و راهبرد های 
معنا داری  تفاوت  گواه  و  آزمایش  گروه های  دانش آموزان  فراشناختی 
در  که  این   تعیین  به  منظور   .)F=16/566،  P>0/001( دارد  وجود 
کدام  یک از مؤلفه های ذهنیت فلسفی و راهبرد های فراشناختی تفاوت 
کوواریانس  آزمون  از  دارد  وجود  گواه  و  آزمایش  گروه  بین  معنا داری 
تک متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول 4 و 5 ارائه گردیده است.

فلسفی در  مؤلفه های ذهنیت  نمرات  بین  تفاوت  به جدول 4،  توجه  با 
مرحلۀ پس آزمون و پیگیری بعد از کنترل نمرات پیش آزمون در دو گروه 
آموزش  داد  نشان  نتایج  دیگر  به  عبارت   است.  معنا دار  گواه  و  آزمایش 
 P>0/001( تعمق ،)F=55/96، P>0/001( بر افزایش جامعیت TREZ

و  است  بوده  مؤثر   )F=21/29،  P>0/001( انعطاف پذیری  و   )47/52،
موجب افزایش 49 درصدی در  مؤلفه جامعیت، 45 درصدی در مؤلفه 

تعمق و 47 درصدی در مؤلفه انعطاف پذیری، در گروه آزمایش در مرحله 
پس آزمون و در مرحله پیگیری سبب افزایش 51 درصدی در جامعیت، 
46 درصدی در مؤلفه تعمق و 49 درصدی در مؤلفه انعطاف پذیری شده 
و  باال  آماری  دقت  نشان دهندة  آماری  توان  بودن  باال  همچنین  است. 
اثر  اندازة  کفایت حجم نمونه در همه مؤلفه های ذهنیت فلسفی است. 
نشان می دهد مداخله مدّ  نظر پس از گذشت یک ماه ماندگار بوده است.
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با توجه به جدول 5، تفاوت بین نمرات مؤلفه های راهبرد های فراشناختی 
در  پیش آزمون  نمرات  کنترل  از  بعد  پیگیری  و  پس آزمون  مرحلۀ  در 
نتایج نشان داد  دو گروه آزمایش و گواه معنا دار است؛ به  عبارت  دیگر 
آموزش TREZ بر افزایش برنامه ریزی )F=25/85، P>0/001(، نظارت 
 )F=25/49، P>0/001( راهبرد های شناختی ،)F=45/66، P>0/001(
و آگاهی )F=33/24، P>0/001( مؤثر بوده است و موجب افزایش 54 
درصدی در  مؤلفه برنامه ریزی، 40 درصدی در مؤلفه نظارت، 44 درصدی 

در مؤلفه راهبرد های شناختی و 47 درصدی در مؤلفه آگاهی، در گروه 
 56 افزایش  سبب  پیگیری  مرحله  در  و  پس آزمون  مرحله  در  آزمایش 
درصدی در مؤلفه برنامه ریزی، 43 درصدی در مؤلفه نظارت، 46 درصدی 
در مؤلفه راهبرد های شناختی و 49 درصدی در مؤلفه آگاهی شده است. 
همچنین باال بودن توان آماری نشان دهندة دقت آماری باال و کفایت حجم 
اثر نشان  اندازة  نمونه در همه مؤلفه های راهبردهای فراشناختی است. 

می دهد مداخله مدّ نظر پس از گذشت یک ماه ماندگار بوده است.

توان آماری اندازه اثر P F
 میانگین

مجذورات
 درجه
آزادی

 مجموع
مجذورات

 منبع
تغییرات متغیر وابسته

0/07 0/05 0/07 3/35 59/30 1 59/30 پیش آزمون

0/97جامعیت 0/49 0/001 55/96 988/68 1 988/68 پس آزمون

0/95 0/51 0/001 56/32 994/56 1 994/56 پیگیری

0/09 0/11 0/08 7/48 76/18 1 76/18 پیش آزمون

0/87تعمق 0/45 0/001 47/52 483/84 1 483/84 پس آزمون

0/86 0/46 0/001 48/28 498/43 1 498/43 پیگیری

0/08 0/001 0/86 5/02 11/07 1 11/07 پیش آزمون

0/91انعطاف پذیری 0/47 0/001 21/29 780/30 1 780/30 پس آزمون

0/89 0/49 0/001 22/29 785/15 1 785/15 پیگیری

توان آماری اندازه اثر P F
 میانگین

مجذورات
 درجه
آزادی

 مجموع
مجذورات

 منبع
تغییرات متغیر وابسته

0/06 0/01 0/38 0/55 19/87 1 19/87 پیش آزمون

0/93برنامه ریزی 0/54 0/001 25/85 1455/45 1 1455/45 پس آزمون

0/91 0/56 0/001 24/34 1469/65 1 1469/65 پیگیری

0/04 0/12 0/09 2/54 61/52 1 61/52 پیش آزمون

0/86نظارت 0/40 0/001 45/66 744/24 1 744/24 پس آزمون

0/87 0/43 0/001 43/32 756/65 1 756/65 پیگیری

0/11 0/10 0/06 5/54 81/23 1 81/23 پیش آزمون
 راهبرد های
شناختی

0/89 0/44 0/001 49/25 365/84 1 365/84 پس آزمون

0/88 0/46 0/001 48/24 369/43 1 369/43 پیگیری

0/09 0/002 0/77 6/09 19/09 1 19/09 پیش آزمون

0/93آگاهی 0/47 0/001 33/24 873/30 1 873/30 پس آزمون

0/91 0/49 0/001 31/87 870/15 1 870/15 پیگیری

جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تأثیر مداخله بر ابعاد ذهنیت فلسفی در مرحلۀ پس آزمون و پیگیری

جدول 5. نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی تأثیر مداخله بر ابعاد راهبرد های فراشناختی در مرحلۀ پس آزمون و پیگیری
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بحث
هدف کلی پژوهش حاضر، تأثیر آموزش TREZ بر راهبرد های فراشناختی 
و ذهنیت فلسفی دانش آموزان دختر پایه  سوم دوره دوم متوسطه شهر 
خرم آباد بود. در خصوص فرضیه  پژوهشی اول، یافته های پژوهش نشان 
بر راهبرد های فراشناختی دانش آموزان دختر   TREZ داد که آموزش 
پایه  سوم دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
این یافته ها با نتایج پژوهش های بیگدلي )45( و عبـدوس )46( همسو 
امروزه  یافته فوق می توان چنین استنباط کرد که  می باشد. در تبیین 
یاد  که چگونه  نگرفته اند  یاد  که  است  این  دانش آموزان  بیشتر  مشکل 
بگیرند. راهبردهاي فراشناختي رفتارهـایي هستند کـه دانـش آمـوزان در 
جریـان یادگیري یا حل مسئله به طور فعال به کار مي گیرند تا عملکرد 
خودشان را تنظیم و هـدایت کننـد  و بـه یـادگیري و یـادآوري شان 
کمـک کند )1(. هرچند این راهبردها قابل یادگیري هستند ولـي بعضـي 
از یادگیرندگان از عهـده یادگیري آن بر نميآیند و الزم است در این 
زمینه  آموزش ببینند )2(. هر قـدر دامنـه راهبرد هایی که دانش آموزان به 
نحو مناسب به کار ميگیرند گسترده باشد موفقیت آنها در حل مسئله، 
خالقیت، خواندن، درك مطلب و بـه خاطرسپاري اطالعات بیشتر است 
)3(. دانش آموزاني که روش هاي یادگیري و مطالعه مناسب را گسترش 
نمي دهند، در انگیزش براي یادگیري و برنامه ریزي فرآیند یادگیري و 
پیشرفت  بر  ناکارآمدي  این  و  بود  خواهند  ناکارآمد  آنها،  کلي  ارزیابي 
دانش آموزان در طول تحصیل و بعد از تحصیل، به طور منفي تأثیر خواهد 
داشت. همچنین برخي از دانش آموزان ممکن است علي رغم اختصاص 
زمان کافي براي مطالعه، دچار شکست شوند که دلیل اصلي آن، عدم 
کسب مهارت هاي مطالعه مؤثر و مفید است )8(. بي تردید راهبردهاي 
یادگیري و  تکالیف  در  موفقیت  براي  فراشناختي و خالقیت مقدمه اي 
در نتیجه پیشرفت تحصیلي مي شود )10(. در اکثر آموزش هاي سّنتي 
براي ایجاد و افزایش خاّلقیت از راهبرد مسئلۀ من و راهبرد من استفاده 
مي شود )34(. اما روش TREZ یک روش جدید پرورش خالقیت است 
که موانع خاّلقیت و سکون فکري و روان شناختي را از پیش پاي افراد بر 
مي دارد و حـل مسائل را با روندي لّذت بخش و سرگرم کننده به پیش 
 TREZ آنها  به  اسـت دانش آموزاني که  داده  نشان  پژوهش ها  مي برد. 
آموزش داده شده است در یافتن راه حل هاي اصیل و جدید براي مسائل 
ارائه شده موفق تر هستند و زماني که دانش آمـوزان در معـرض روش 
قرار   TREZ قوانین  بین  در  خاّلقانه  جواب هاي  مـنظم  جسـتجوي 
مي گیرند، این روش را به روش هایي از جمله تفّکر تداعي گرانه و بارش 

فکري ترجیح مي دهند )32(.
در خصوص فرضیه ی پژوهشی دوم نیز یافته های پژوهش نشان داد که 

پایه  سوم دوره  بر ذهنیت فلسفی دانش آموزان دختر   TREZ آموزش
یافته های  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  خرم آباد  شهر  متوسطه  دوم 
 ،)15( هاشمي   ،)11(  Smith پژوهش های  نتایج  با  حاضر  پژوهش 
 Trickey دمرچیلي و رسول نژاد )42(، سیف هاشمي و رجاییپور )43( و
و Topping )44( همسو می باشد. در تبیین یافته فوق می توان چنین 
استنباط کرد که تفکر منطقي، حاصل داشتن ذهن فلسفی است. تفکر 
منطقي و فلسفی الزمه  حل مشکالت تحصیلی است )13(. دانش آموز 
باید با تفکر منطقي از شناسایي مسأله تا پیدا کردن راه حل هاي مناسب 
از  این  که  نیست، جز  امکان پذیر  کار  این  و  برود  پیش  براي مشکالت 
افزایش  راستاي  در  بنابراین  باشد.  برخوردار  منطقي  تفکر  خصوصیات 
تفکر منطقي یکي از این ابزارها، داشتن ذهن فلسفي است که افراد را در 
تفکر صحیح و منطقي کمک می کند از طرف دیگر در راستاي آموزش 
مبتني بر خاّلقیت، فنون آموزشي و روش هاي متنوعي توسط متخصصان 
و صاحب نظـران در محافـل علمي، صنعتي و آموزشي از سال ها پیش 
و  تکنیک ها  این  جملـه  از  گرفته اند.  قرار  بهره برداري  و  استفاده  مورد 
روش هـا مي تـوان بـارش فکری، اسکمپر، دلفـي، شـش کـاله تفّکـر، 
سینکتیکس، توهم خاّلق و TREZ را نام برد؛ از مجموع ده ها شیوة تفّکر 
خاّلق، تریز یکي از جدیدترین، جامعترین و کارآمدترین روشهاي ایجاد 
و افزایش خالقیت در افراد مختلف از جمله دانش آموزان و دانشجویان 
می باشد )28(. روش TREZ در فرایندهاي نوآورانه، روش سعي و خطا 
را نمی پذیرد بلکه تالش ميکند تا با تبـدیل مسائل خـاص بـه مسائل 
نوآوري کاهش دهد )33(.  ابـداع و  براي  کلی و عمومي، زمان الزم را 
همچنین با بررسي کشفیات گذشته، مدل هایي براي حل مسائل جدید 
در برابر دانش آموزان مي گذارد که با استفاده از آن مي توان بسیاري از 
مسائل پیچیده را حـل کرد در پایان با عنایت به این که نیروي محرکه و 
سرمایه اصلي هر جامعه، افراد آن جامعه و به  خصوص افراد آموزش دیده 
و تحصیلکرده و دانش آموزان هستند، پژوهشگران و نظریهپردازان به لزوم 
آموزش خالقیت به دانش آموزان تأکید کرده اند و یکي از وظایف اصلي 

نهادهاي آموزشي را پرورش افراد خالق ميدانند )47(. 
جمله  از  نیست،  محدودیت  از  خالی  پژوهشی  هیچ  که  آن  جا  از 
و  زمانی  قلمرو  محدودیت  به  می توان  حاضر،  پژوهش  محدودیت های 
دانش آموزان دختر  مورد  پژوهش حاضر در  اشاره کرد؛ چرا که  مکانی 
شهر خرم آباد انجام شده است، لذا در تعمیم نتایج آن به سایر افراد و 
گروه ها باید جوانب احتیاط رعایت شود. همچنین در پژوهش حاضر به 
منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید، در نتیجه ممکن 
غیر  پاسخ  و  کرده  خودداری  واقعی  پاسخ  ارائه  از  افراد  از  برخی  است 
به  می توان  حاضر  پژوهش  محدودیت های  دیگر  از  باشند.  داده  واقعی 
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پیشنهاد  کرد.  اشاره  آموزشی  تعداد جلسه های  افزایش  در  امکان  نبود 
ميشود در پژوهش های آتي تعداد جلسه های آموزشي افزایش یابد و 
میزان ذهنیت  بر   Ariz و   Usit مانند   TREZ دیگر  دانش  شاخههاي 
فلسفی و راهبرد های فراشناختی دانش آموزان نیز بررسي شود. همچنین 
تحصیلی  مقاطع  و  افراد  سایر  بین  در  پژوهش  این  می شود  پیشنهاد 
مختلف ، باالخص دانشجویان نیز اجرا شود. بدیهی است که پیاده سازی و 
به کار گیری صحیح و اثربخش هر دانشی مستلزم درك عمیق و شناخت 
صحیح از فلسفه و روابط میان اجزای آن دارد، از آن  جا که TREZ نیز 
از این قاعده مسثتنی نمی باشد لذا پیشنهاد می شود برای پیاده سازی و 
به  کارگیری صحیح روش TREZ از نگاه سطحی و کوتاه بینانه به آن 
اجتناب شود در غیر این  صورت از TREZ  و هر دانشی جز شعار و بیان 

پاره ای مفاهیم و اصطالحات نمی توان انتظاری فراتر داشت. 

نتیجه گیری
می توان نتیجه گرفت که روش مزبور بر ذهنیت فلسفی و راهبردهای 
معلمان  به  لذا  است  گذاشته  تأثیر  دختر  دانش آموزان  فراشناختی 
پیشنهاد می شود در طول دوره  آموزش، خالقیت و آموزش TREZ را 

به دانش آموزان ارائه دهند.

تشکر و قدردانی
در پایان از مساعدت های تمامی عوامل به ویژه مدیریت محترم آموزش 
و پرورش شهر خرم آباد، مدارس شهر خرم آباد و تمامی دانش آموزان 
عزیزی که بی دریغ در روند پژوهش حاضر ما را یاری نمودند، صمیمانه 

سپاسگزاری می گردد.
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