دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning

سال هشتم ،شماره پانزدهم ،پاییز و زمستان 9911

Vol 8, Num 15, Autumn & Winter 2020-2021
DOI: 10.22084/j.psychogy.2020.19353.1984

(از ص  72تا )27

مقاله پژوهشی

تأثیر تکالیف خالقانه/غیرخالقانه و هدف همکارانه/رقابتی بر حس استقالل
دانشآموزان دختر پایه نهم
The Effect of Creative/Non-Creative Tasks and Cooperative/Competitive
Goal on Sense of Autonomy Among 9th Grade Girl Students
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چکیده
هدف  :هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر تکالیف خالقانه /غیرخالقانه و هدف همکارانه /رقابتی بر حس استقالل
دانشآموزان بود.
روش :طرح این تحقیق آزمایشی ،عاملی تصادفی شده با چهار گروه آزمایش بود .جامعه آماری را تمامی دانشآموزان
دختر پایه نهم تشکیل دادند که در سال تحصیلی  1371-79در شهر یزد مشغول به تحصیل بودند .از این میان 121
نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای اندازهگیری متغیر پژوهش از
مقیاس رضایت از نیازهای اساسی استفاده شد .دادهها نیز با استفاده از روش تحلیل واریانس دوراهه مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد نوع تکلیف (خالقانه-غیرخالقانه) و ساختار هدف (همکاری-رقابت) ،هیچیک بهتنهایی بر
افزایش حس استقالل دانشآموزان اثر معناداری نداشته است ،درحالیکه اثر تعامل معنادار بود ( .)p>5/50اثر تعامل
نشان داد حس استقالل هنگام انجام تکالیف خالقانه ،از موقعیت همکاری به موقعیت رقابت افزایش یافته ،درحالیکه
هنگام انجام تکالیف غیرخالقانه ،از موقعیت همکاری به رقابت کاهش نشان داده است.
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها می توان نتیجه گرفت همکاری در صورت تعامل با تکالیف غیرخالقانه بیشترین اثر را
بر حس استقالل دارد و رقابت در تعامل با تکالیف غیرخالقانه کمترین نمرهی استقالل را در پی دارد.
کلید واژهها :تکلیف خالقانه ،تکلیف غیرخالقانه ،هدف همکارانه ،هدف رقابتی ،حس استقالل.

 .1کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه یزد
 .2دانشیار ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه یزد
 .3استادیار ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه یزد
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 .1مقدمه
سالمت نوجوان پیش شرط سالمت جامعه و توسعه آتی است ،بنابراین هر گونه تالش برای ارتقا در
این زمینه میتواند تحول شگرفی در وضعیت جوامع ایجاد کند .استقالل و خودمختاری به عنوان یکی
از مؤلفههای بهزیستی روانی (احمدیان ،جمهری ،احدی و فرخی )1375 ،و یکی از مالکهای بهداشت
روانی (شیخاالسالمی و دفترچی )1371 ،از مهمترین مباحث مرتبط با این دوره قلمداد میشود که
در تحقق سالمت نوجوان نقش کلیدی به عهده دارد.
نوجوانی دورهای است که افراد از والدین خود دوری میکنند ،هویت خود را گسترش میدهند و
مسئولیتهای جدید میپذیرند (پارا و الیوا .)2557 ،1نیاز به استقالل یکی از سه نیازی است که در
نظریه نیازهای بنیادین روانشناختی) 2(BPNTکه خود شاخهای از نظریه خودتعیینگری ( 3SDTدسی
و رایان )2555 ،1است ،مطرح میگردد .نظریه خودتعیینگری بهعنوان نظریهای کالن در مورد استقالل
و خودمختاری ،بر مبنای یک چهارچوب انگیزشی پیریزی گشته است که فهم آن به درک بهتر مفهوم
استقالل منجر میگردد .خودمختاری تعریف شده در نظریه خودتعیینگری برابر با مستقل بودن نیست
(که به فقدان وابستگی به دیگران اشاره دارد) ،بلکه ترجیحاً به نیاز فرد به احساس انتخاب و
خودآغازگری در انجام اعمال و تکالیف اشاره دارد (نیمیک 0و رایان .)2557 ،در واقع حس استقالل
بهعنوان تجربه حس ادراک و انتخاب تعریف میشود ،بهگونهای که رفتار شخص بهجای کنترل توسط
نیروهای بیرونی ،بیشتر آزادانه انتخاب گردد (النگو ،گنز ،کرتیس و فرسایدس .)2511 ،1همچنین
خودمختاری به تمایل فرد به شروع و تنظیم رفتار بهوسیله خویش (بدری ،امانی ساریبگلو ،احراری،
جهادی و محمودی ،) 2511 ،احساس برخورداری از اراده ،سرزندگی و خودآغازگری (نتومانیس،9
2512؛ به نقل از ابراهیمیبخت ،یاراحمدی ،اسدزاده و احمدیان )1379 ،و تجربه استقالل ،تمایل
کامل و اراده به هنگام انجام یک فعالیت اشاره دارد (چن 5و همکاران .)2510 ،به عقیده حیدری،
نیستانی و قمرانی ( ) 2512نیز استقالل نیازی روانی است که افراد دوست دارند به تجربه بپردازند ،نه
اینکه توسط دیگران یا رویدادها و نیروهای محیطی احاطه شوند.
به عقیده دسی ،رایان و ویلیامز ،)1771( 7رفتار سالم در گرو برآوردن نیازهای روانشناختی است.
اهمیت و ضرورت توجه به این نیازها آنجایی روشن میگردد که مطابق با نظریه خودتعیینگری،
برآورده شدن نیازهای روانشناختی و ازجمله نیاز به استقالل بر نتایج انگیزشی ،شناختی و رفتاری
1. Parra & Oliva
2. Basic Psychological Needs Theory
3. Self-determination theory
4. Deci & Ryan
5. Niemiec
6. Longo, Gunz, Curtis & Farsides
7. Ntoumanis
8. Chen
9.Williams
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تأثیرگذار است (دسی و رایان1750 ،؛ به نقل از متقی ،یزدی ،بنیجمالی و درویزه .)1373 ،عالوه بر
این ،در حوزه آموزش محققان بر این باور هستند که دانشآموزان برای یادگیری نیاز به خودمختاری
دارند (حجازی ،خضریآذر و امانی .)1371 ،با توجه به اینکه استقالل بسیاری از رفتارهای نوجوانان
را در کالس درس تحت تأثیر قرار میدهد و یادگیری و پیشرفت و در قدم بعدی سالمت روان آنها
را رقم میزند ،لزوم بررسی عواملی که در بافت آموزشی و تربیتی این سازه را تحت تأثیر قرار میدهند،
آشکار میگردد .در میان عوامل متعدد ،خالقیت به عنوان یک مؤلفه شناختی -هیجانی و همچنین
یکی از توانمندیهای شخصیت (نیکولز )1792 ،1ازجمله متغیرهایی است که در این زمینه
پژوهش هایی را به خود اختصاص داده است .خالقیت دارای ساختاری چندبعدی است که گیلفورد آن
را شامل سیالی( 2تولید ایدههای فراوان) ،ابتکار( 3استعداد تولید ایدههای بدیع ،غیر عادی و تازه) و
انعطافپذیری( 1توانایی تولید ایدههای گوناگون) میداند (موناندار2513 ،0؛ به نقل از ناعمی ،کریمی و
فقیهی1377 ،؛ بیتنر ،برونا و ریچل .)2511 ،1تورنس )2553 ،1775( 9نیز عنصر بسط( 5توانایی توجه به
جزئیات) را بر سه عامل مذکور میافزاید .بهطورکلی توافق بر آن است که خالقیت تولید ایدههایی تازه
و ارزشمند (گرویز ،منشی و دیوت )2511 ،7یا فرآیند ساخت چیزهایی اصیل و باارزش (رابینسون و
ازم2557 ،15؛ به نقل از ناعمی و همکاران )1377 ،است .در رابطه با استقالل و خالقیت ،فرانکن11
( )1373خودمختاری و استقالل را یکی از ویژگیهای شخصیتی افراد خالق قلمداد میکند .همچنین
براساس نتایج پژوهشها ،تکالیف خالقانه میتواند به دلیل تمرکز بر ابتکار و تازگی موجب
خودبیانگری خودمختار( 12ابراز خود به طور مستقالنه) گشته و در نتیجه افزایش حس استقالل را
موجب گردد (بوجاکز 13و همکاران2511 ،؛ چیان ،ریو و مون2512 ،11؛ چن و همکاران2510 ،؛ بنیتا،
روث 10و دسی.)2511 ،
عالوه بر خالقیت ،سازه انگیزشی -تعاملی ساختار هدف (همکارانه/رقابتی) بهعنوان موقعیتی که
بسته به رویکرد معلمان ،والدین و حتی ذهنیت دانشآموزان ،هر نوجوان و دانشآموزی در مواقع

1. Nicholls
2. fluency
3. originality
4. flexibility
5. Munandar
6. Bruena & Rietzschel
7. Torrance
8. elaboration
9. Gruys, Munshi &Dewett
10. Robinson & Azzam
11. Franken
12. self- expression
13. Bujacz
14. Cheon, Reeve & Moon
15. Benita & Roth
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متعدد بهطور بین فردی یا در تعامل با گروه آن را تجربه کرده و باألخص در فرآیند یادگیری لزوماً در
یکی از این ساختارها قرار میگیرد ،میتواند حس استقالل را مورد دستکاری و تغییر قرار دهد.
در کنار نیاز به استقالل ،انسان موجودی است اجتماعی که هم نیاز و هم تمایل به تعامل دارد که این
نیاز به ارتباط نیز بهعنوان یکی دیگر از نیازهای اساسی روانشناختی شناخته شده است .کالس درس به شکل
شبکهای پیچیده ،ابعاد شناختی ،عاطفی و هیجانی را در هم گره زده و امکان تعامالتی را بین همساالن فراهم
میکند که میتواند هم در جوّی مشارکتی برای دستیابی به اهداف فردی و جمعی و هم در ساختاری متعارض
و با هدف رقابت صورت گیرد .این دو نوع ساختار هدف ،بهعنوان متغیری ارتباطی نوعی وابستگی
اجتماعی است که اهداف دانشآموزان را به یکدیگر پیوند میدهد (روزث ،جانسون 1و جانسون.)2555 ،
این وابستگی متقابل اجتماعی زمانی به وجود میآید که افراد اهداف مشترکی داشته باشند و دستیابی
هر فرد به هدفش تحت تأثیر عمل دیگران قرار گیرد (دویچ1717 ،2؛ جانسون و جانسون .)2550 ،دو
نوع از جهتگیریهای نظریه وابستگی متقابل اجتماعی( 3روزث و همکاران )2555 ،عبارتند از )1 :وابستگی
متقابل مثبت (ساختار هدف همکارانه) که در این ساختار ،ادراک افراد بدینگونه است که تنها زمانی
می توانند به اهدافشان دست یابند که دیگر افرادی که با آنها بهصورت همکارانه در ارتباط هستند،
نیز به اهدافشان دست یابند .در ساختار هدف همکارانه ،فعالیت افراد موفقیت دیگران را تسریع میکند
(کمک و مساعدت دوجانبه ،به اشتراکگذاری منابع ،فعالیت به شیوههای متکی به هم و با اعتماد و )...؛ )2
وابستگی متقابل منفی (ساختار هدف رقابتی) که در این ساختار ،ادراک افراد بدین گونه است که تنها
زمانی میتوانند به اهدافشان دست یابند که سایر افرادی که با آنها رقابت میکنند ،در این امر دچار
شکست گردند .این نوع ساختار منجر به الگوی تعامل متضاد مثل ایجاد مانع برای دستیابی دیگران
به هدف ،پنهان کردن منابع و اطالعات از همدیگر و عمل کردن به شیوههای بدگمان و بیاعتماد
میگردد (جانسون و جانسون .)1791 ،ازآنجاییکه هر یک از دو نوع ساختار هدف بهنوعی اهداف
دانشآموزان را به یکدیگر پیوند میدهد (روزث و همکاران ،)2555 ،بنابراین در محدوده کالس درس
و در بافت آموزشی میتواند با تعیین نوع تعامل دانشآموزان ،بر حس استقالل آنها اثرگذار باشد.
عوامل بسیار زیادی وجود دارند که در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر ،سالمت نوجوان را رقم میزنند.
از این میان ،خالقیت بهعنوان عنصری شناختی ،ساختار هدف بهعنوان یک مؤلفه ارتباطی و استقالل
بهعنوان یک هدف تربیتی و اجتماعی در این پژوهش در ارتباط با یکدیگر موردبررسی قرار میگیرند.
مطالعات تجربی و نظری تابهحال روابطی را بین متغیرهای مطرحشده یافتهاند ،اما با توجه به اینکه
تحقیقات صورت گرفته بسیار اندک بوده و بعضاً نتایج متعارض و ناهمخوانی را ارائه میدهند ،این
مطالعه در پی آن بود تا این روابط و اثرات را در میان دانشآموزان نیز مورد بازبینی قرار دهد .بر این
1. Roseth & Johnson
2. Deutsch
3. Social interdependence theory
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اساس پژوهش با هدف تعیین تأثیر تکلیف خالقانه/غیرخالقانه و هدف همکارانه /رقابتی و اثر تعامل
آنها بر حس استقالل دانشآموزان صورت گرفت.
 .2روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ نوع هدف کاربردی است و از نظر روش ،در دسته تحقیقات آزمایشی جای
میگیرد .طرح پژوهش نیز طرح عاملی تصادفیشده با چهار گروه آزمایش است .جامعه آماری شامل
تمامی دانشآموزان دختر پایه نهم بود که در سال تحصیلی  1371-79در شهر یزد مشغول به تحصیل
بودند .گروه نمونه متشکل از چهار گروه  32نفره و در مجموع  125نفر از دانشآموزان پایه نهم بود
که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب گشتند .الزم به ذکر است مالک ورود
به پژوه ش ،رضایت آگاهانه و عدم وجود مشکالت و اختالالت حاد مبتنی بر نظر اولیای مدرسه بود؛
مالک خروج نیز عدمتمایل به ادامه روند و عدمتکمیل مناسب ابزارها بود و در تحلیل نهایی ،نمونه
پژوهش بهدلیل پاسخگویی ناقص به ابزارها به  121نفر تقلیل یافت .جهت اندازهگیری حس استقالل
از مقیاس رضایت از نیازهای اساسی مربوط به کار  1W-BNSکه توسط وندنبروک ،وانستاینکیست،
دیوایت ،سوئننس و لنز )2515( 2ساخته شده است ،استفاده گردید W-BNS .سه خردهمقیاس و
بهطورکلی  23آیتم را شامل میگردد :استقالل ( 9گویه) ،ارتباط ( 15گویه) و شایستگی ( 1گویه).
در این پژوهش از خردهمقیاس استقالل جهت ارزیابی دانشآموزان استفاده گردید .هر گویه در یک
مقیاس لیکرتی از  1به معنای کامالً مخالفم تا  0به معنای کامالً موافقم درجهبندی شده است.
گویههای ( 3اغلب احساس میکردم باید از دستور دیگر افراد پیروی کنم)( 1 ،اگر میتوانستم انتخاب
کنم ،بهگونهای متفاوت تکالیف را انجام میدادم) و ( 9من احساس میکردم مجبور به انجام تکالیفی
هستم که نمیخواهم انجام دهم) نیز بهصورت معکوس نمرهگذاری میگردند .حداقل نمره کل این
پرسشنامه برای هر آزمودنی  9و حداکثر نمره کل هر آزمودنی  30بود.
در راستای ارزیابی روایی این مقیاس ،براساس نتایج بهدستآمده از بررسیهای وندنبروک و
همکاران ( ،)2515در تحلیل عاملی اکتشافی ،هم آزمون اسکری 3و هم تحلیل موازی 1نشانگر
ساختاری سه عاملی بودند .شاخصهای بهدستآمده از اجرای تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد
ساختار مقیاس برازش قابلقبولی با دادهها دارد .روایی افتراقی ،پیشبین و مالکی مطلوبی نیز بهدست
آمد .همچنین جهت بررسی پایایی مقیاس ،آنها از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که برای
خردهمقیاسهای استقالل ،شایستگی و صمیمت بهترتیب ضرایب آلفای  5/52 ،5/51و  5/50را بهدست
آوردند .عالوه بر این کالسن ،پری و فرنزل )2512( 0در پژوهشی دیگر ضرایب آلفای  5/51 ،5/99و
1. Work-related Basic Need Satisfaction scale
2. Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & Lens
3. scree
4. Parallel analysis
5. Klassen, Perry & Frenzel
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 5/97را به ترتیب برای خردهمقیاسهای استقالل ،شایستگی و صمیمیت به دست آوردند .همچنین
روایی سازه مطلوبی را گزارش دادند .در این پژوهش نیز پایایی خردهمقیاس استقالل از طریق آلفای
کرونباخ برابر با  5/19محاسبه گردید.
بعد از انتخاب تصادفی اعضای گروه نمونه و گمارش تصادفی آنها در چهار گروه آزمایش ،مداخله
صورت گرفت .هر یک از گروههای آزمایش در واقع متشکل از دو کالس  11نفره بود که تکالیف را در
یک جلسه نود دقیقهای به انجام رساندند .هر یک از گروههای همکاری متشکل از چهار گروه چهار
نفره بود و گروههای رقابت بهصورت فردی به انجام تکالیف پرداختند.
در اینجا الزم است توضیحی پیرامون نوع مداخلههای صورت گرفته داده شود .براساس متغیرهای
مستقل پژوهش ،موقعیتهای آزمایشی طراحیشده شامل اجرای تکالیف خالقانه و غیرخالقانه،
همچنین ایجاد شرایط همکاری یا رقابت در انجام این تکالیف بود .در نتیجه ترکیب این دو مداخله
(تکالیف خالقانه/غیرخالقانه ،همکاری /رقابت) چهار موقعیت آزمایشی شکل گرفت )1 :گروهی که با
همکاری با یکدیگر به انجام تکالیف خالقانه پرداختند )2 ،گروهی که در حین رقابت با یکدیگر به
انجام تکالیف خالقانه پرداختند ) 3 ،گروهی که با همکاری با یکدیگر تکالیفی غیرخالقانه را انجام دادند
و  )1گروهی که در حین رقابت با یکدیگر تکالیفی غیرخالقانه را انجام دادند.
دو نوع تکلیف خالقانه و غیرخالقانه جهت انجام پژوهش طراحی گشت .این تکالیف مرتبط با کتاب
درسی سال نهم و الهام گرفته از منابع درسی خود دانشآموزان بود تا شرایط آزمایش تا حد امکان به
مدرسه و شرایط آموزشی دانشآموزان نزدیک باشد و از طرفی هر چه بیشتر به حیطه روانشناسی
تربیتی نزدیکتر و اختصاصیتر در نظر گرفته شود تا نهایتاً نتایج کاربردیتری ارائه دهد .جهت ساخت
تکالیف ،آزمون خالقیت تورنس و سایر پژوهشهایی که در حدود بیست سال اخیر به اجرای چنین
تکالیفی (خالق یا غیر خالق) پرداخته بودند ،موردمطالعه قرار گرفتند (بهعنوانمثال استرادا ،آیزن و
یانگ1779 ،1؛ هاردی ،نس و مکا .)2519 ،2تکالیف خالقانه بهگونهای ساخته شدند که قابلیت راه-
اندازی تفکر واگرا را داشته باشند و مؤلفههای تفکر خالق یعنی ابتکار ،انعطافپذیری ،سیالی و بسط
را در برداشته باشند .سپس جهت ارزیابی روایی محتوایی ،موردبررسی  11نفر از متخصصان روانشناسی
بهعنوان ارزیاب قرار گرفت که براساس ارزیابی آنها مقدار نسبت روایی محتوایی 3گویهها بین 5/13
تا  1و شاخص روایی محتوایی 1نیز بین  5/51تا  1به دست آمد که مؤید روایی مطلوب ابزار است.
مداخله دیگر ایجاد همکاری یا رقابت بین افراد بود .بدین شکل که در ابتدا به گروههای همکاری
و رقابت دو نوع سناریوی مجزا جهت برانگیختن حس همکاری یا رقابت ارائه شد .برای هر یک از سه
تکلیف هم در وضعیت خالق و هم غیر خالق ،بهتناسب ،نوع خاصی از همکاری در نظر گرفته شد که
1. Estrada, Isen & Young
2. Hardy, Ness & Mecca
)3. Content Validity Ratio (CVR
)4. Content Validity Index (CVI
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قبل از انجام هر تکلیف ،توضیح کافی در مورد نحوه مشارکت به دانشآموزان ارائه شد .بهعنوان نمونه
نوع همکاری در یکی از تکالیف خالقانه توضیح داده میشود .در تکلیف خالقانه "راهکارهای کاهش
تصادف" گروهها باید در چهار حوزه :الف) وسایل نقلیه؛ ب) خیابانها؛ ج) رانندگان وسایل نقلیه و
عابران و د) عالئم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی تا حد امکان ایده خالقانه جهت کاهش تصادفات و
سوانح رانندگی ارائه میدادند .ابتدا هر چهار گروه در حوزه اول تمام ایدههای خود را روی کاغذ
یادداشت کرده (هر گروه با یک خودکار رنگی متفاوت با دیگر گروهها ،ایدههایش را ثبت کرد) ،در
مرحله بعد هر گروه برگه خود را به گروه کناری داده و سپس در برگه جدید در ستون دوم که مربوط
به حوزه دوم یعنی خیابانها است ،ایدههای خود را ثبت کردند .این کار تا پر شدن چهار ستون هر
برگه ادامه یافت .در نهایت هر برگ دربردارنده ایدههای هر چهار گروه با چهار رنگ متفاوت بود .جهت
تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای توصیفی و آزمون تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد .نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )23نیز مورداستفاده قرار گرفت.
 .3یافتههای پژوهش
جهت بررسی هدف پژوهش با استفاده از روشهای پارامتریک (تحلیل واریانس) ابتدا پیشفرضهای
مربوطه ارزیابی گشت .یکی از پیشفرضهای اساسی در روشهای پارامتریک بدین قرار است که
نمونهها از جامعههایی با واریانس یکسان بهدستآمده باشند ،بدین معنا که تغییرپذیری نمرهها برای
هر یک از گروهها یکسان باشد (پلنت .)1372 ،1در این پژوهش با استفاده از آزمون لوین 2این مفروضه
موردبررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از تخطی از این مفروضه بود ( .)p=5/52با توجه به اینکه
تحلیل واریانس به شرطی که اندازه گروهها تا حدودی یکسان باشند ،به تخطیهای این مفروضه نسبتاً
مقاوم است (پلنت )1372 ،و از طرفی با در نظر گرفتن سطح آلفای محافظهکارانهتری مثل 5/520
بهجای سطح متعارف  ،5/50به ادامه بررسیها پرداخته شد .نرمال بودن توزیع نمرات نیز با استفاده
از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف موردبررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد توزیع نرمال است
( F=3/15و )p<5/50؛ بنابراین جهت مقایسه گروهها روش تحلیل واریانس دو راهه مورداستفاده قرار
گرفت.
میانگین و انحراف استاندارد نمرات استقالل گروهها در جدول  2 ،1و  3قابلمشاهده است.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد حس استقالل براساس نوع تکالیف
تکلیف

تعداد

میانگین

خالقانه
غیر خالق

11
12

21
20/32

انحراف

فاصله اطمینان %59

استاندارد

کران باال

کران پایین

3/71
1/02

29
21/30

20
21/25

1. Pallant
2. Levene's test
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جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد حس استقالل براساس نوع هدف
هدف

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

همکاری
رقابت

13
13

21/12
20/15

3/71
1/02

فاصله اطمینان %59
کران باال

کران پایین

29/11
21/21

20/57
21/10

همانگونه که در جدول  1و  2گزارش شده است میانگین نمرات استقالل گروه خالق بیش از
گروه غیرخالق و گروه همکاری باالتر از گروه رقابت است.
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد نمرات حس استقالل در چهار گروه آزمایش
تکالیف اهداف

تعداد

میانگین

خالقانه همکارانه
رقابتی
غیرخالقانه همکارانه
رقابتی

32
32
31
31

20/05
21/05
21/91
23/75

فاصله اطمینان %59

انحراف
استاندارد

کران باال

کران پایین

1/11
3/33
0/50
3/11

29
25
25/2
20/31

21/50
20/52
20/29
22/13

اما واقعیت این است که براساس جدول  3هم باالترین و هم پایینترین میانگین نمرات استقالل را
گروههای غیرخالق به خود اختصاص دادهاند .برای روشنتر شدن نتایج و اثرات ،تحلیل واریانس دو
راهه دو اثر اصلی و یک اثر تعامل را در جدول  1گزارش میدهد.
جدول  :4نتیجه تحلیل واریانس دو راهه و اثرات بین گروهی بر حس استقالل
منبع
تکلیف
هدف
تعامل تکالیف و
اهداف
خطا
کل

مجموع

میانگین

درجه

مجذورات

مجذورات

آزادی

13/55
29/03

13/55
29/03

1
1

5/51
1/12

111/13

111/13

1

1/92

2595/11
50197

11

122
121

مجذور اتای

F

معناداری
5/39
5/25

5/559
5/13

5/51

5/502

تفکیکی

بررسی اثر تکالیف بر حس استقالل در جدول  1نشان میدهد  fبهدستآمده معنادار نیست
( F=5/51و )p<5/50؛ بنابراین میانگینهای محاسبه شده برای گروه خالق ( )21و گروه غیرخالق
( ) 20/32از نظر آماری تفاوت معناداری ندارند .اثر ساختارهای هدف بر حس استقالل نیز نشان میدهد
میزان  Fبهدستآمده معنادار نیست ( F=1/12و )p<5/50؛ بنابراین اهداف همکارانه در مقایسه با
اهداف رقابت ،تأثیر نسبتاً یکسانی بر نمرات حس استقالل دانشآموزان گذاشته است F .بهدستآمده
برای اثر تعامل تکالیف و اهداف بر نمرات استقالل ،معنادار بوده ( F=1/92و  )p>5/50که حتی با
انجام تعدیل بنفرونی و در نظر گرفتن سطح آلفای محافظهکارانهتر  ،5/520همچنان یک تأثیر معنادار
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بهحساب میآید ( .)p>5/520بنابر نتایج بهدستآمده اکنون میتوان به ارزیابی اندازه اثر تعامل
پرداخت .مجذور اتای تفکیکی نشان میدهد  0/2درصد از واریانس توزیع استقالل را اثر تعامل تبیین
میکند که اندازه اثر نسبتاً ضعیفی در نظر گرفته میشود.
بررسی و مقایسه میانگین گروهها نشان میدهد که گروه سوم –عدمخالقیت /همکاری -حس
استقالل نسبتاً باالتر ( 𝑥̅ =21/91و  )SD=0/50و گروه چهارم –عدمخالقیت /رقابت -حس استقالل
نسبتاً کمتری ( x̅=23/7و  )SD=3/11از سایر گروهها گزارش کردهاند که این تفاوت معنادار است .این
توضیح که در واقع بیانگر اثر تعامل است در نمودار  1نیز نشان داده شده است .همانگونه که در
نمودار  1مشاهده میشود ،روند تغییر نمرات استقالل در تکالیف خالقانه و غیرخالقانه بین گروههای
همکاری و رقابت متفاوت و متضاد است ،ک ه نشانگر اثر تعامل معنادار بر حس استقالل افراد است.
روند اثر بدین شکل است که نمرات استقالل در گروه خالق ،از موقعیت همکاری به موقعیت رقابت
افزایش یافته ،درحالیکه در گروه غیرخالق ،از موقعیت همکاری به موقعیت رقابت کاهش نشان داده
است.

نمودار  :1اثر تعامل اهداف و تکالیف بر حس استقالل

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش اثر نوع تکلیف و نوع هدف و اثر تعامل آنها بر حس استقالل دانشآموزان دختر پایه
نهم موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد تکالیف خالقانه در مقایسه با تکالیف غیرخالقانه و
همچنین ساختار همکارانه در مقایسه با ساختار رقابتی تأثیر نسبتاً یکسانی بر نمرات حس استقالل
دانشآموزان گذاشته است ،در نتیجه هیچیک از دو مداخله بهتنهایی تفاوت معناداری در گروهها ایجاد
نکردهاند و اگر افزایشی در کار بوده ،هر دو نوع مداخله اثری مشابه داشتهاند .با توجه به معنادار شدن
اثر تعامل ،تبیین دو اثر مستقل خالی از فایده است .در تبیین اثر تعامل ابتدا الزم است توضیحی
پیرامون اثر ساختارهای هدف بر حس استقالل داده شود .سپس اثر تعامل آن با نوع تکالیف
موردبررسی قرار میگیرد.
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در این پژوهش چون فعالیت همکارانه گروهها براساس الگوی یادگیری مشارکتی طراحی شده
است ،بنابراین یکی از اصول ،وجود گزینههای مختلف و حق انتخاب و آزادی عمل برای دانشآموزان
بود که گروههای رقابتی چنین امکان و فرصتی را در اختیار نداشتند .در واقع روشهای مشارکتی
بهنوعی بافت حمایتکننده خودمختاری بهحساب میآید ،بنابراین میتواند نیازهای اساسی
روانشناختی را نیز برآورده نماید (سپهریانآذر .)1370 ،مثالً در روش جیگساو که گروههای همکاری
یکی از تکالیف را براساس آن انجام دادند ،هر کسی مسئول آموزش بخش مربوط به خود به دیگر
دانشآموزان بود .این دانشآموز وظیفه داشت قسمت مربوط به خود را به هر شکلی که مایل بود و با
تواناییهایش سازگاری داشت به دیگر دانشآموزان آموزش دهد .این امر در نهایت باعث شده او
احساس کند آزادی عمل دارد و در نتیجه برآورده شدن نیاز به خودمختاری را حین انجام تکلیف
تجربه کند .سپهریانآذر ( )1370نیز در همین راستا در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که در
فعالیتهای مشارکتی ،یادگیرنده استقالل خود را حفظ میکند و به موفقیت علمی باالتر دست مییابد.
در مقابل ،با توجه به نظریه خودمختاری زمانی که افراد برای رسیدن به پاداش و یا برنده شدن
رقابت میکنند ،تحت تأثیر رویدادهای بیرونی هستند و تنش و فشار زیادی احساس میکنند (دسی،
بتلی ،کال ،آبرامز و پراک)1751 ،1؛ یعنی رفتار تحت کنترل عامل بیرونی (رسیدن به پاداش و برنده
شدن) است .پس می توان انتظار داشت انگیزه درونی و در نهایت حس استقالل در چنین موقعیتی
کاهش پیدا کند (محیاپور .)1399 ،از طرفی انتظار ارزیابی در موقعیت رقابت ممکن است موجب
ادراک تهدید و تعارض در افراد شود (بیتنر و هایدمایر )2513 ،2که این خود میتواند مخلّ احساس
آزادی در اندیشیدن و فرایند تفکر گردد؛ بنابراین رقابت درصورتیکه با انتظار پاداش و مورد ارزیابی
واقع شدن همراه باشد ،میتواند خودمختاری را کاهش دهد.
بعد از بررسی اثر همکاری و رقابت بهتنهایی بر حس استقالل ،میبایست اثر آنها در تعامل با نوع
تکلیف نیز موردبررسی قرار گیرد.
تعامل تکالیف خالقانه و رقابت :تکلیفی که خودبیانگری را تشویق کند ،میتواند انگیزش خودمختار
را افزایش بخشد (بهعنوانمثال شالی و پری-اسمیت .)2551 ،3تکالیف و فعالیتهای خالقانه نیز
به دلیل تمرکز بر ابتکار و تازگی ،خودبیانگری مستقالنه را تقویت نموده و حس استقالل را افزایش
میدهند (بوجاکز و همکاران)2511 ،؛ اما از طرفی براساس نظر کانتی و آمابایل )1770( 1ارزیابی
رقابتی بیشترین تأثیر منفی را بر خالقیت دارد و درصورتیکه انگیزه بیرونی وجود داشته باشد ممکن
است از میزان خالقیت فرد در عمل کاسته شود (آمابایل1771 ،؛ به نقل از البرزی و رضویه)1375 ،؛
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الرکین1

بنابراین رقابت میتواند بهعنوان عامل مخل خالقیت اثر آن را خنثی نماید .پژوهش راشتون و
( ) 2551نیز حاکی از آن است که عوامل بیرونی همچون ارزیابی موجب کاهش انگیزش و خالقیت
میشود .نتایج پژوهش فریدمن و فورستر )2551( 2نیز همین است .در نهایت میتوان گفت در این
پژوهش تعامل رقابت و خالقیت ،اثر تکلیف خودانگیخته را خنثی کرده و از این طریق از میزان انگیزش
درونی و استقالل دانشآموزان میکاهد.
تعامل تکالیف غیرخالقانه با رقابت :زمانی که افراد با هدف برنده شدن فعالیت میکنند ،جنبه
کنترلکننده رقابت برجسته میگردد و خصوصاً زمانی که با پاداشهای بیرونی و ساختار همراه گردد،
انگیزه درونی فرد را کاهش خواهد داد (دسی و همکاران .)1751 ،این همان موقعیتی است که در
گروه چهارم یعنی عدم غیرخالقانه/رقابت وجود دارد؛ هدف برنده شدن با انجام تکالیف غیرخالقانه (که
در مقایسه با تکالیف خالقانه ساختار زیادی داشته و پاسخهای مشخصی نیز دارند) همراه شده و در
نتیجه کاهش انگیزه درونی دانشآموزان ،استقالل آنها را نیز کاهش میدهد.
تعامل تکالیف خالقانه و همکاری :اثر تعاملی خالقیت -هدف را میتوان براساس پیامدهای تفکر
واگرا و همگرا توجیه نمود .حل تکالیف خالقانه نیازمند تفکر واگرا است؛ این تفکر برای یافتن راهحل
یک مسأله یا مشکل میتواند مسیرهای متفاوت و ناهمگونی را بپیماید و از هر مسیر به پاسخ و راهحل
منحصربهفردی دست یابد .به جریان انداختن تفکر واگرا در بستری از کار گروهی و در تعامل با دیگر
دانشآموزان ممکن است با توجه به پسزمینه ذهنی دانشآموزان ما محدودیتهایی ایجاد کند که
لزوماً تفکر همگرا با آنها مواجه نیست .بهعنوانمثال ،میتوان گفت هر یک از دانشآموزان ممکن
است در نتیجه فرآیند فکری واگرا به پاسخهایی بسیار دور از هم دست یابند که در یک پیوستار
پراکندگی باالیی داشته باشد .زمانی که آنها میخواهند در یک جمعبندی منسجم و یکدست،
راه حلشان را ارائه دهند به دلیل تنوع و پراکندگی باال ممکن است دچار تعارض و عدم هماهنگی
گردند .در صورت نداشتن مهارتهای الزم و تمرین کافی و ضعف در تجربه چنین موقعیتهایی ممکن
است احساس کنند برای ابراز نظرشان به اندازه کافی فرصت و میدان ندارند که این خود میتواند
احساس استقالل آن ها را به خطر اندازد .در واقع تکالیف خالقانه نیاز به استقالل بیشتری را در فرد
راهاندازی میکند که در نتیجه فراهم بودن امکان تأمین آن احساس استقالل بیشتری را نیز فراهم
میکند و در غیر این صورت حس استقالل کاهش مییابد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت در این
پژوهش تفکر خالق در موقعیت همکاری دچار محدودیت گشته و نتوانسته سطح ادراک استقالل را
در مقایسه با تکالیف غیرخالقانه افزایش دهد.
در ادامه تبیین این اثر همچنین میتوان گفت در نظریه ارزیابی شناختی ،عامل اساسی در رفتارهای
خودمختارانه ،تجارب فردی ناشی از تعارضات محیط بیرونی با تمایالت درونی است .هر چه تعارض
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بین محیط بیرون و درون فرد بیشتر باشد ،رفتار فرد در سطوح اولیه پیوستار درونیسازی است و
خودنظمیافتگی آن کمتر است (البرزی و رضویه .)1375 ،با در نظر گرفتن این موضوع که دانشآموزان
ما تا این پایه تحصیلی کمتر با تکالیفی از نوع خالقانه روبهرو بودهاند ،بنابراین بهدلیل ضعف تجربه و
مهارت کافی برای انجام این تکالیف سطح تعارض مذکور را بیشتر ادراک میکنند (یعنی تکالیف
خالقانه بهدلیل تضاد با تجارب قبلی ،آنها را تحتفشار قرار میدهد و برخالف تمایل شخصی آنها
است) ،در نتیجه درونی سازی با مانع مواجه گشته و موجب اخالل در ادراکات خودمختارانه آنها
میگردد .به همین دلیل تعامل اینگونه تکالیف با موقعیت همکاری –که بافت حمایتکننده استقالل
در مقایسه با رقابت تلقی میشود -باالترین میزان حس استقالل را نتیجه نداد.
تعامل تکالیف غیرخالقانه و همکاری :انجام تکالیف غیرخالقانه منجر به راهاندازی تفکر همگرا در
دانشآموزان میگردد .تفکر همگرا در پی یافتن تنها راهحل و جواب صحیح مسأله است .ازاینرو به
احتمال بیشتری پاسخهایی که به ذهن افراد مختلف میآیند نمیتوانند خیلی از ساختار فراتر روند و
قاعدتاً پراکندگی کمتری دارند و در نتیجه محدودیتهای تکالیف خالقانه را در موقعیت همکاری
ندارند؛ بنابراین انجام تکالیف غیرخالقانه در موقعیت همکارانه  )1از جهت نوع تفکر مربوطه که حس
استقالل را کمتر به خطر میاندازد و  )2از جهت نوع موقعیت که گروهی و مشارکتی است (بنابر
استداللهایی که قبالً ذکر شد) حس خودمختاری بیشتری را در مقایسه با سایر گروهها موجب
میشود.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به نبود ابزار مناسب جهت سنجش حس استقالل مرتبط
با تکلیف در نوجوانان اشاره کرد .بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان میدهد عناصر نظام آموزشی است
که بر سر راه خالقیت و انگیزش درونی ،همکاری و تعامل مثبت دانشآموزان محدودیت ایجاد کرده
است .این عناصر میتواند محتوای درسی و شیوههای تدریس تا ذهنیت و باورهای معلمان و مدیران
و حتی خود دانشآموزان را در برگیرد؛ بنابراین برای ایجاد تغییر مناسب نیاز به مداخلههای
برنامهریزیشده و چندجانبه به شکل تدریجی در مقیاسی وسیع است .در این راستا بازبینی مجدد
محتوای کتابهای درسی ،آگاهسازی والدین و دستاندرکاران آموزشوپرورش از اهمیت مشارکت و
همکاری و جنبههای مخرّب رقابت (خصوصاً ارزیابی و پاداش بیرونی) و بدین طریق برداشتن گامهایی
در جهت افزایش حس استقالل ،میتواند منجر به پیامدهای تحصیلی و تربیتی ارزشمندی گردد.
عالوه بر این با توجه به باالتر بودن میانگین حس استقالل گروه همکاری در مقایسه با رقابت و گروه
خالق در مقایسه با غیر خالق و از طرفی معنادار نبودن آن ،پیشنهاد میگردد این پژوهش در بازه
زمانی وسیعتر و با گروه نمونه بزرگتر انجام گردد و نتایج مجدداً بازبینی شود .همچنین جهت انجام
پژوهشهای آتی ،عالوه بر اثر وابستگی متقابل مثبت (ساختار هدف همکارانه) و منفی (ساختار هدف
رقابتی) ،اثر عدم وابستگی متقابل (ساختار هدف فردگرایانه) نیز موردسنجش قرار گیرد .همچنین
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پیشنهاد میشود عالوهبر رقابت بین فردی رقابت بین گروهی نیز اعمال شود .اینگونه میتوان اثر
همکاری مطلق را با اثر همکاری درونگروهی نیز مقایسه نمود.
تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از همکاری اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و
علومتربیتی دانشگاه یزد ،دانش آموزانی که در اجرای این تحقیق همکاری کردند و همه عزیزانی که
در این پژوهش ما را یاری نمودهاند ،سپاسگزاری نمایند.
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