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Abstract

تحصیلی با توجه به نقش میانجی خالقیت
*2

 فاروق یزدانستا،1پروین نظری

 ایران؛، سقز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سقز، گروه علوم تربیتی.1
 ایران، سقز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سقز،گروه علوم تربیتی.2

چکیده

Purpose: studying the effect of extracurricular
activities on the academic performance based
on the mediator role of creativity.

 بررسی نقش فعالیتهای فوقبرنامه در عملکرد تحصیلی:هدف

Method: The research was carried out using
exploratory mixed method. The statistical
population includes all sixth grade students in
Bukan city, which were (N=2222) people.
Based on multistage cluster sampling, 345
people were selected as the sample. used
Questionnaires
included:
Educational
Performance by Pham and Taylor, Torrance
Creativity Questionnaire, and a researchermade questionnaire for extracurricular
activities.

 جامعه. از نوع اکتشافی است، پژوهش آمیخته: روش:روش

Findings: in qualitative part nurturing Extracurricular and Educational Extra-curricular
activities Were identified. In the quantitative
part, the results indicated that the confirmatory
factor analysis did not have goodness of fit
therefore an exploratory factor analysis was
carried out which ultimately five components
were extracted. The findings showed that the
extracurricular activities had significant effect
on academic achievement. Creative variable
increases the effect of extracurricular activities
on academic achievement in mediation state.
among the components of extracurricular
activities, organizational and artistic activities
had a significant effect on academic
performance. among the components of
creativity, the initiative dimension had a
significant effect on academic performance of
students.
Key words: Extracurricular activity, academic
performance, creativity
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.با توجه به نقش خالقیت بهعنوان متغیر میانجی

آماری در تحلیل محتوا شامل کلیه اسناد و مدارک فعالیتهای
-فوقبرنامه و در روش دلفی کلیه متخصصان علوم تربیتی می
 در روش. در تحلیل محتوا نمونه برابر با جامعه میباشد.باشد
دلفی با نمونهگیری هدفمند ده نفر از متخصصان بهعنوان نمونه
 در بعد کمی جامعه آماری کلیه دانشآموزان پایه.انتخاب گردید
) بودند که از اینN=2222(ششم ابتدایی مدارس شهر بوکان
. نفر به صورت نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند3۵۴ تعداد
،ابزارهای شامل پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور
پرسشنامه خالقیت تورنس و پرسشنامه محقق ساختهی فعالیت
.فوقبرنامه بود
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بررسی نقش فعالیتهای فوقبرنامه در عملکرد

 در بعد کیفی فعالیتهای فوق برنامه آموزشی و:یافتهها
 با توجه به عدم برازش تحلیل عامل.پرورشی شناسایی شد
 نهایتاً پنج مؤلفه. تحلیل عامل اکتشافی انجام شد،تاییدی
 نتایج در بعد کمی نشان داد فعالیتهای.استخراج گردید
فوقبرنامه بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته و متغیر خالقیت نیز
 از بین انواع فعالیتهای.بهصورت میانجی بر این رابطه تأثیر دارد
فوق برنامه فعالیتهای هنری و سازمانی تأثیر معنیداری بر
 بعد، از بین مؤلفههای خالقیت.عملکرد تحصیلی داشته است
ابتکار تأثیر معنیداری بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان داشته
.است
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studying the effect of extracurricular
activities on the academic performance
based on the mediator role of creativity

 خالقیت، عملکرد تحصیلی، فعالیت فوقبرنامه:کلید واژهها

:* نویسنده مسئول
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مقدمه و بیان مسئله
آموزشوپرورش در هر نظام اجتماعی همانند معماران آن جامعه در شکل دادن به فرآیندهای آتی آن
نقش مهم و تأثیرگذاری دارند .این تأثیرگذاری از پرورش ویژگیهای شخصیتی افراد تا ویژگیهای
اجتماعی هر نسل و دورهای را در برمیگیرد .طبق آمارهای منتشرشده از سوی وزارت فرهنگ و
آموزش عالی حدود  1/3دانشجویان دانشگاهها در معرض

افت تحصیلی قرار دارند(Alimohamadi, .

) Dehghani, Alamsi, Ashtarani, Jonbakhsh, Paymard & Khalili, 2018برای تحلیل موشکافانه
چنین پدیدهایی الزم است که ریشههای آن در دوران قبل از دانشگاه بررسی شود .در این میان عالوهبر
توجه به عوامل مؤثر در افت تحصیلی ،عوامل مؤثر در ارتقای پیشرفت تحصیلی و نزدیك ساختن
شرایط موجود به حالت بهینه و ایدئال نیز کانون توجه بوده است .این عوامل طیف وسیعی را شامل
میشوند و تحقیقات متعدد تالش کردهاند تا با شیوهای علمی تأثیر آنها را بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان موردمطالعه قرار دهند) .(Hosseini Nasab & Lotfollahi, 2014عملکرد تحصیلی و
عوامل مؤثر بر آن سالهاست موردتوجه متخصصان آموزشوپرورش قرار گرفته است .نزدیك به یك
قرن است که روانشناسان به صورت گسترده برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی تالش
میکنند ( .) Premuzic & Furnham, 2003توجه به پیشرفت تحصیلی از زمان بینه آغاز شد .او
دریافت که نمرات آزمون های وی قادر است کودکانی که با توجه به مشاهدات کالس درس باهوش و
کمهوش قلمداد شده بودند را از هم تفکیك کند ) .(Eskandari, 2012عملکرد تحصیلی در اکثر
کشورهای دنیا ازجمله موضوعاتی است که فکر و اندیشه محققان زیادی را به خود مشغول داشته
است .درواقع پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی نظام تعلیم و تربیت
است و تمام تالشها و کوششهای نظام ،جامه عمل پوشاندن به این امر است .به عبارتی جامعه و
به طور ویژه سیستم تعلیم و تربیت نسبت به سرنوشت فرد و رشد و تکامل موفقیتآمیز وی و جایگاه
او در جامعه عالقهمند و نگران است و تالش میکند با رفع موانع موجود و ایجاد عوامل تسهیلکننده
مسیر پیشرفت فرد را هموار سازد ) .(Hosseini Nasab & Lotfollahi, 2014در فعالیتهای آموزشی،
دانش آموزان باید نهایتاً به یکسری مطالب ،مفاهیم ،اصول و قواعد دست یابند آن را درونی کنند و یا
به عبارت بهتر به اهداف آموزشی که از قبل تعیینشده و هدف نظام آموزشی رسیدن به آنها است،
دسترسی پیدا کنند .پیشرفت در دسترسی به این اهداف که در پایان با مالکهای خاصی ارزیابی
میشود ،پیشرفت تحصیلی و آموزشی نامیده

میشود ( Ostovar, 1998 as cited inSalmani moghadam

 .),2000درهرحال میزان عملکرد تحصیلی فراگیران در سیستمهای آموزشی ارتباط مستقیمی با
راهبردهای تدریس و یادگیری خواهد داشت .بدین معنی که اگر در فرآیند تدریس و یادگیری از

استراتژیهای فعال استفادهشده و موجبات شرکت فعاالنه دانشآموزان در این فرآیند مهم فراهم شود،
بیشك میزان پیشرفت تحصیلی آنها نیز بهاندازه قابلتوجهی افزایش خواهد یافت .این امر (عملکرد
تحصیلی) عالوهبر اینکه نشاندهنده میزان نیل به هدفهای از پیش تعیینشده آموزشی است،
پیامدهای مثبت زیادی مانند عزتنفس ،اعتمادبهنفس ،برخورداری از آمادگی زیاد برای یادگیریهای
بعدی و ...را نیز برای دانشآموزان بهدنبال دارد ) .(Fallah, 2001خالقیت بهعنوان متغیر تأثیرگذار در
عملکرد تحصیلی دانشآموزان سوژه مطالعه بسیاری از محققان بوده است اما اینکه خالقیت بهتنهایی
میتواند چه اندازه بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمك کند؟ آیا برخورداری از برخی شرایط و
موقعیتهای مختلف میتواند اثر خالقیت را بر عملکرد تحصیلی تحت تأثیر قرار دهد؟ بهعنوانمثال
میتوان حضور و مشارکت در برنامههای فوقبرنامه تحصیلی را مدنظر قرارداد .اینکه خالقیت تا چه
حد میتواند از طریق حضور و مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای خارج از مدرسه ،بر پیشرفت
تحصیلی آنها تأثیرگذار باشد؟
خالقیت در دو دهه اخیر ،مخصوصاً بعد از کارهای گیلفورد ،1موردتوجه زیادی قرار گرفته است؛ اما
سؤال اصلی در مورد تعریف خالقیت تا حدودی الینحل باقیمانده است زیرا هریك از اندیشمندان
بهگونهای خالقیت را تعریف نمودهاند .در فرهنگ روانشناسی وبر 2خالقیت عبارت است از ظرفیت
دیدن روابط جدید ،پدیدآوردن اندیشههای غیرمعمول و فاصله گرفتن از الگوی سنتی تفکر .به نظر
) (Eysenk, 1979خالقیت فرآیندی روانی است که منجر به حل مسئله ،ایده سازی ،مفهومسازی،
ساختن اشکال هنری و نظریهپردازی میشود که بدیع و یکتاست ).(Haerizadeh & Lily, 2002
بهطورکلی ،خالقیت فرآیندی فکری و روانی است و محصول خالقیت ،پدیدهای نو و جدید و درعینحال
دارای ارزش نیز است .البته خالقیت یك توانایی عمومی است و در همهی افراد کمابیش وجود دارد
( .)Soleimani, 2004فرآیند خالقیت فرآیندی هدفدار یا جهتدار ،یا برای نفع شخصی یا برای نفع
گروه اجتماعی است .خالقیت یکی از راههای تفک ر است و ناشی از تفکر واگرا است و مترادف هوش
نیست که تواناییهای ذهنی را در برگیرد) .(Shaarinejad, 1994افراد خالق دارای ویژگیهایی نظیر
انگیزه پیشرفت سطح باال ،کنجکاوی فراوان ،عالقه زیاد به نظم و ترتیب ،قدرت ابراز وجود و خودکفایی،
شخصیت غیرمتعارف و کامروا ،پشتکار و انضباط در کارها ،استقالل و دارای طرز فکر انتقادی و تفکر
شهودی میباشند) .(Saif, 2008فعالیتهای فوقبرنامه ،مجموعهای از تجارب ،فعالیتها و فرصتهایی
است که در درون یا خارج از کالس درس طراحی و اجرا میشوند و اهدافی نظیر رفع نارساییهای
برنامه درسی ،غنیسازی برنامهها بهمنظور تعمیق یادگیری ،توجه به استعدادها ،نیازها و عالیق متفاوت
شاگردان ،کمك به پرورش تواناییهای فردی آنان را دنبال میکند و دگرگون ساختن محیط آموزشی
1. G.P.Guilford
2. Weber
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و تبدیل آن به محیط پرنشاط و پویا میانجامد .از سویی دیگر سبب آماده ساختن فراگیران برای ایفای
مناسب نقشها و مسئولیتهای اجتماعی میگردد و مشارکت در توسعه مستمر موفقیتهای زندگی
را در پی دارد .(Ahmadi, Shokoohi, Siah Posht, Chubak, & Rahmani, 2005).
اصوالً برنامههای رسمی ،متداول و کالسهای مدارس بیشتر متوجه پرورش حافظه و به کار انداختن
قوای ذهنی شاگردان میباشند و به رشد جنبههای عاطفی و اجتماعی افراد چندان توجهی ندارند.
فراگرفتن علوم با نشستن بر روی نیمکت مدرسه و گوش دادن به سخنان معلم میسر نیست شاید
آموزش صرف صورت گیرد اما در آموزش واقعی باید دانشآموز از کالس بیرون بیاید و وارد زندگی و
اجتماع شود .در مدرسه طوری برنامهریزی شود که معلم و دانشآموز اندیشه خالق خود را به کار
ببندند و مهارتهایی مانند تفکر حل مسئله و تصمیمگیری را کسب کنند .دانشآموز را باید آموزش
داد تا مهارت و دانش را بیاموزد نه آنکه چیزی را به او القا کرد ) . (Karimi, 2005به دالیل گوناگون
نظیر شتابزدگی ،تحرک روزافزون جوامع کنونی ،اشتغال همزمان والدین در خارج از خانه و کاهش
ارتباط صمیمانه والدین و فرزندان برخی آسیبها و ناهنجاریها دانشآموزان را تهدید میکند .ایجاد
فعالیتهای ثمربخش و مبتنی بر عالیق افراد ،از رنج روحی آنان میکاهد و توان آنها را در عرصه
موردعالقه به کار گرفته موجبات حفظ سالمت روانی آنان را فراهم میکند .بازنگری در شأن و جایگاه
امور فوقبرنامه چنانچه به اینگونه نتایج منتهی شود مقصود ما را حاصل کرده است و آن مقصود
اصلی همان آسیب زدایی از دوران تحصیل بهویژه دوره آموزش عمومی است ).(Sherafi, 2004
) (Moriana and et al, 2006معتقدند فعالیتهای فوقبرنامه فعالیتهای تکمیلی است که در مدرسه
تحت نظر مدیر اجرا میشود (Fazlikhani, Mozafari, Yousefi, & Golchin, 2004).معتقدند
فعالیتهای فوقبرنامه مجموعه فعالیتهای سازمانیافته و پیشبینیشدهای است که بهمنظور تثبیت،
تعمیق ،آشنایی و کارکرد عملی در طول سال تحصیلی برای دانشآموزان در نظر گرفته میشود تا به
رشد ،تعالی ،شکوفایی استعدادها و مشارکت در برنامههای عملی کمك نماید .به زعم & (Sabo
) Mureşianu, 2015فعالیتهای فوق برنامه به طور کلی فعالیتهایی را با نقش مکمل کالسهای سنتی
انجام می دهند .محدود کردن دامنه آنها دشوار است .تورها و بازدید از موزه ها ،سینما ها ،تئاترها،
اپرا ،باله و بازدید از موسسات دولتی و یا سایر اهداف مورد عالقه جامعه ،بازدید از مدارس دیگر ،فعالیت
های هنری ،سرگرمی ،کلوپ های موضوعی و تیمها شامل فعالیتهای فوق برنامه میشود .فعالیت های
ورزشی ،روزنامه یا رادیوی مدرسه ،فعالیت های مربوط به حفاظت از محیط زیست می تواند مرتبط با
این حوزه باشد .فعالیتهای خارج از برنامه برای تکمیل آموزش کودک از طریق یك رویکرد جذاب و
ادامه کار در کالس است که باید توسط آن تعمیق دانش و یادگیری دانشآموزان دنبال شود.
فعالیتهای فوقبرنامه بهعنوان راهکارهایی برای بهبود نظام تعلیم و تربیت شناساییشده است و این
برنامهها بر روی پیامدهای مختلفی تأثیر دارند که یکی از این پیامدها ،عملکرد تحصیلی است .در
واقع میتوان گفت که به مجموعه فعالیتهای که خارج از چارچوب رسمی آموزش کالسی انجام

میشود فعالیتهای فوقبرنامه اطالق میگردد .هدف اساسی فعالیتهای فوقبرنامه این نیست که تنها
از سختی آموزش رسمی بکاهند و فرصتی برای استراحت دانشآموزان فراهم آورد ،بلکه اهمیت و
ارزش این فعالیتها در توسعه تجربیات تربیتی دانشآموزان است .بههرحال فعالیتهای فوقبرنامه
جزئی از برنامه های منظم مدرسه نیست و نباید آن را بخشی از فرآیند مدرسه تلقی کرد ( Karimi
 .)Dastgerdi, 2005نگاهی تطبیقی به وضعیت و جایگاه این برنامهها در برخی کشورها میتواند در
دستیابی به تصویری روشن و قابل دفاع از چارچوب نظری پیشنهادی برای جایگاه فوقبرنامه مؤثر
باشد .کشورهای متعددی از این فعالیتها در زمینة پرورش ابعاد مختلف شخصیت دانشآموزان بهره
میگیرند «در بسیاری از کشورها ازجمله استرالیا ،ژاپن ،امریکا ،سوئد ،مالزی ،آلمان ،کره جنوبی و
ترکیه ،شورای دانشآموزی بهعنوان شکل دیگری از فعالیتهای فوقبرنامه بسیار موردتوجه قرار گرفته
و ازآنجاییکه رشد اجتماعی و تقویت روحیه شهروندی از اصلیترین اهداف تربیتی این کشورها
محسوب میشود توجه به این فعالیتها از اهمیت خاصی برخوردار است» (.)Kafash, 2005
در رابطه با نقش خالقیت و فعالیتهای فوقبرنامه در پیشرفت تحصیلی مطالعات متعددی صورت
گرفته است که در ادامه به بخشی از آنها اشارهشده استAtabaki, Mostafa Pour, & Mostafa ( .
 )Pour, 2014در مطالعهای تحت عنوان بررسی تأثیر فعالیتهای فوقبرنامه بر رشد اجتماعی و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان دختر مدارس متوسطه شهر مرودشت به تأثیر برنامههای فوق درسی پرداختهاند.
تحقیق مذکور در بین  111دانشآموز دختر که بهصورت تصادفی انتخابشدهاند انجامگرفته است.
نتایج تحقیق فوق حاکی از تأثیرگذاری مثبت فعالیتهای فوقبرنامه بر رشد اجتماعی دانشآموزان
دختر مدارس متوسطه مرودشت است .همچنین فعالیتهای فوقبرنامه رابطه معناداری با افزایش
عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر دارد )Aminzadeh & Sarmad, 2004( .در مقالهای با عنوان
رابطه پیشرفت تحصیلی با فعالیتهای بعد از مدرسه به بررسی تأثیر فعالیتها بر پیشرفت تحصیلی
پرداخته است .در این رابطه ،پیشرفت تحصیلی با سه فعالیت عمده بعد از مدرسه ،تکلیف مدرسه،
فعالیت فوقبرنامه و مشاهده تلویزیون را بررسی کرده است .متغیر هوش ،انگیزش پیشرفت ،تعداد
فرزندان خانواده و نوع مدرسه (دولتی و غیرانتفاعی) بهعنوان متغیرهای کنترل و متغیرهای جنس
دانشآموز و سطح تحصیالت مادر بهعنوان متغیرهای تعدیلکننده در این رابطه موردبررسی
قرارگرفتهاند .نتایج تحقیق فوق نشاندهنده این است فعالیتهای فوقبرنامه خارج از مدرسه از طریق
رابطه انحنایی تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین کردهاند .بهطورکلی افزایش مقدار تکلیف انجامشده
و فعالیتهای فوقبرنامه خارج از مدرسه موجب ارتقاء سطح پیشرفت تحصیلی شده استBakoban ( .
 )and Aljarall, 2015در تحقیقی تحت عنوان فعالیت فوقبرنامه و تأثیرات آن بر معدل درسی دانش-
آموزان پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان داد که مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه بر معدل دانشآموزان
تأثیر مثبت میگذارد .این مطالعه نشان داد کسانی که در فعالیت فوقبرنامه شرکت کردهاند معدل
باالتر از کسانی دارند که شرکت نمیکنند )Craft, 2015( .در پایاننامه خود در دانشگاه میسیسیپی
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با عنوان تأثیر فعالیتهای فوقبرنامه بر دستیابی دانشآموزان دبیرستان به موفقیت به بررسی
فعالیتهای فوقبرنامه درسی دانشآموزان دبیرستانهای گرجستان پرداختهاند .در این تحقیق به فشار
مالی دولت در بخش آموزش پرداخته شده است که به دنبال آن مردم برای جبران و افزایش موفقیت
فرزندانشان ،آنها را وادار به انجام فعالیتهای فوقبرنامه میکنند .به همین ترتیب این پژوهش
بهمنظور ارزیابی اثرات این فعالیتها بر موفقیت دانشآموزان صورت گرفته است که نتایج آن نشان
میدهد دانشآموزانی که در این فعالیتها شرکت کردهاند نمرات باالتری را کسب نمودهاند و
درعینحال مهارتهای اجتماعی و ارتباطی قویتری را نسبت به سایر دانشآموزان تجربه کردهاند.
(  )Hosseini Nasab & Lotfollahi, 2014در پژوهشی نشان دادند که دانشجویان خالق در استفاده از
راهبردهای یادگیری نسبت به دانشجویانی با میزان خالقیت کم بهتر عمل میکنند .با توجه به مباحث
تئوریك و تجربیات محققین پیشین ،میتوان نقش خالقیت و فعالیتهای فوقبرنامه بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان را درک و تبیین کرد؛ اما آیا خالقیت بهتنهایی حاصل میشود یا اینکه بایستی
زمینههای شکوفایی آن فراهم شود؟ بهعبارتیدیگر اگرچه خالقیت میتواند بر عملکرد تحصیلی مؤثر
واقع شود اما عوامل دیگری نیز بر شکوفایی و افزایش خالقیت دانشآموزان تأثیر دارند .ازجمله این
عوامل و زمینهها ،مشارکت افراد در فعالیت فوقبرنامه درسی است که در این تحقیق موردتوجه
واقعشده است .سؤالی پژوهش حاضر آن است که آیا فعالیتهای فوقبرنامه چه اندازه میتواند از طریق
خالقیت بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر داشته باشد؟
اهداف پژوهش
بررسی نقش فعالیتهای فوقبرنامه در عملکرد تحصیلی دانشآموزان با توجه به نقش میانجی
خالقیت
بررسی تأثیر مؤلفههای فعالیتهای فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
بررسی تأثیر مؤلفههای خالقیت بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ روش جزو تحقیقات آمیخته اکتشافی بهحساب میآید .در بعد کمی جزو
تحقیقات پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است و در بعد کیفی از روش تحلیل محتوا
و روش دلفی استفاده شده است.در این پژوهش با رویکرد آمیختهی اکتشافی اقدام به ساخت
پرسشنامه فعالیتهای فوقبرنامه شد .در فرآیند ساخت این پرسشنامه مجموعه مقاالت برگزیدهی
همایش تبیین جایگاه فعالیتهای مکمل و فوقبرنامه و آییننامه مربوط به خدمات آموزشی و پرورشی
فعالیتهای فوقبرنامه مصوب جلسه ششصد و بیستم در تاریخ  13۱۱/2/3وزارت آموزشوپرورش
مورداستفاده قرار گرفت و اهداف کلی مربوط به این فعالیتها مشخص شد .پرسشنامه اولیه

طراحیشده برای ده نفر از اساتید و متخصصان علوم تربیتی ارسال شد (روش دلفی) و بعد از اظهارنظر
متخصصان درباره گویههای پرسشنامه و توجه به پیشنهادات داده شده اصالحاتی انجام شد .بعد از
انجام اصالحات ،پرسشنامه محقق ساخته فعالیتهای فوقبرنامه در این تحقیق مورداستفاده قرار
گرفت .در بعد رویکرد کمی از روشهای آماری تحلیل عامل تأییدی ،تحلیل عامل اکتشافی ،تحلیل
مسیر و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
جامعه آماری و حجم نمونه
بخش کیفی

جامعه آماری در رویکرد کیفی مربوط به روش دلفی برابر بود با همه متخصصان حوزه علوم تربیتی.
فاکتورهای در نظر گرفته شده برای انتخاب این متخصصان شامل این موارد شد :الف .مرتبط بودن
رشته تحصیلی (علوم تربیتی) ب .حداقل مدرک تحصیلی موردنظر کارشناسی ارشد .روش نمونهگیری
بهصورت هدفمند بود ،با توجه به آنکه نمونهگیری در ده نفر به حد اشباع رسید ده نفر از صاحبنظران
حوزه علوم تربیتی نمونه تحقیق حاضر را در این بعد تشکیل میدادند .در رویکرد تحلیل محتوایی
جامعه برابر بود با کلیه اسناد و مدارک مربوط به فعالیتهای فوقبرنامه که در این رویکرد نمونه برابر
جامعه بود و کلیه اسناد مربوط به این حوزه بررسی و تحلیل شد که شامل مجموعه مقاالت برگزیدهی
همایش تبیین جایگاه فعالیتهای مکمل و فوقبرنامه و آییننامه مربوط به خدمات آموزشی و پرورشی
فعالیتهای فوقبرنامه مصوب جلسه ششصد و بیستم در تاریخ  13۱۱/2/3وزارت آموزشوپرورش بود.
بخش کمی

جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر پایه ششم ابتدایی شهر بوکان در سال
تحصیلی  6۴-66است که در این سال مشغول به تحصیل بودهاند .با توجه به اینکه کل دانشآموزان
جامعه موردبررسی  2222نفر بود ،نمونه موردنظر از طریق فرمول کوکران محاسبهشده که با ضریب
خطای  ۴درصد برابر با  32۱نفر نمونه مورد برای این مطالعه کافی بود ،اما با توجه به آنکه بخشی از
کار این پژوهش ساخت پرسشنامه بود و بهزعم ( )Habibpour Getabi, & Safari Shali, 2002یکی
از قاعدهها در تعیین حجم نمونه برای ساخت پرسشنامه قاعده̎̎ بیشتر ،بهتر است ̎1میباشد.
لذا  3۵۴نفر بهعنوان نمونه در نظر گرفته شد .نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
تكمرحلهای انجام گرفت  1۴1نفر دختر و  1۸3پسر و  11نفر نیز جنسیت خود را مشخص نکرده
بودند.
ابزارهای پژوهش

در این پژوهش بهمنظور سنجش تأثیر فعالیتهای فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی با توجه به نقش
واسطهایی خالقیت از ابزارهای زیر استفادهشده است :الف) پرسشنامه فعالیتهای فوقبرنامه :ابزار
1. More is better
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سنجش فعالیتهای فوقبرنامه در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است این پرسشنامه در ابتدا
دارای  2۴سؤال بود که بعد از انجام تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی  21سؤال آن مورداستفاده قرار
گرفت .این پرسشنامه در ابتدا با دو بعد فعالیتهای فوقبرنامه آموزشی و فعالیتهای فوقبرنامه
پرورشی در نظر گرفته شد که با توجه به عدم برازش تحلیل عامل تأییدی از ابزار ساخته شده تحلیل
عامل اکتشافی بهعملآمده در این مرحله مؤلفههای فعالیتهای تقویتی ،هنری ،گروهی ،سازمانی و
مذهبی استخراج شدند .آلفای کرونباخ پرسشنامه فعالیتهای فوقبرنامه برابر با  1/۸2۵بود .روش
برآورد روایی بهصورت روایی بازبین انجام گرفت که مورد تائید  11تن از متخصصان حوزه علوم تربیتی
قرار گرفت .ب) پرسشنامه عملکرد تحصیلی :این پرسشنامه اقتباسی از پژوهشهای فام و تیلور
( ) 1666در حوزه عملکرد تحصیلی است که برای جامعه ایران اعتباریابی شده است ( Pham and
 .)Taylor1999 as cited Dortaj, 2004این آزمون دارای  ۵۸سؤال بوده که شامل ابعاد :خودکارآمدی،
تأثیرات هیجانی ،برنامهریزی ،فقدان کنترل پیامد و انگیزش میباشند .آلفای کرانباخ بهدستآمده در
این متغیر نیز برابر با  1/۸13بود که حد خوبی از پایایی را نشان میدهد ،روایی این ابزار نیز بهصورت
روایی صوری مورد تائید قرار گرفت .ج) پرسشنامه خالقیت :ابزار سنجش خالقیت در این پژوهش
آزمون سنجش خالقیت) (Torrance, 1979بوده است .روایی آن به صورت صوری مورد تایید قرار
گرفت و شامل چهار مؤلفه :سیاسی ،انعطاف ،ابتکار و بسط با جزئیات است ،پرسشنامه از  61سؤال
تشکیلشده است .آلفای محاسبهشده برای این متغیر برابر  1/۱61است میزان بهدستآمده در حد
مطلوب قرار دارد.
تحلیل یافتهها
بخش کیفی

رویکرد کیفی پژوهش حاضر شامل ساخت پرسشنامه فعالیتهای فوقبرنامه بود ،همانگونه که در
روششناسی به آن پرداختیم از دو رویکرد تحلیل محتوای توصیفی و روش دلفی استفاده شد .بعد از
بررسی متون و اسناد موجود در رابطه با فعالیتهای فوقبرنامه دو بعد از این فعالیتها شناسایی شد.
ابعاد شناساییشده عبارتند بودند از :الف .فعالیتهای آموزشی ب .فعالیتهای پرورشی.
بعد از استخراج مؤلفههای مربوط به فعالیتهای فوقبرنامه بهمنظور اطمینان از روایی و تصحیح
گویههای آن ،پرسشنامه اولیه طراحیشده موردبررسی ده نفر از صاحبنظران در حوزه علوم تربیتی
قرار گرفت و هر کدام از اساتید انتقادات و پیشنهادات خود را اظهار داشته و بعد از آن با اعمالنظر
متخصصان ،در مرحله بعد پرسشنامه طراحیشده در فرآیند کیفی ،در رویکرد کمی مورداستفاده قرار
گرفت .گویههای استخراج شده در این مرحله بهصورت جدول  1است.
جدول ( :)1گویههای استخراج شده پرسشنامه فعالیتهای فوقبرنامه در رویکرد کیفی
1

چه اندازه در کالسهای تقویتی درس ریاضی شرکت داشتهاید؟

2

چه اندازه درکالسهای تقویتی درس علوم شرکت داشتهاید؟

3

چه اندازه در کالسهای تقویتی درس کار و فناوری شرکت داشتهاید؟

۵

چه اندازه در دورههای آزمایشی نمونه دولتی استعدادهای درخشان شرکت داشتهاید؟

۴

چه اندازه بهعنوان عضوی از کتابخانهی مدرسه فعالیت دارید؟

6

چه اندازه در جشنواره جابر ابن حیان شرکت داشتهاید؟

۱

چه اندازه در جشنواره خط تحریری (خوشنویسی) شرکت داشتهاید؟

۸

چه اندازه در مسابقه پرسش مهر شرکت داشتهاید؟

6

چه اندازه در نمازهای جماعت مدرسه شرکت داشتهاید؟

11

چه اندازه در مسابقات قرآن و احکام شرکت داشتهاید؟

11

چه اندازه در مسابقه انشای نماز شرکت داشتهاید؟

12

چه اندازه در مسابقات نقاشی شرکت داشتهاید؟

13

چه اندازه در مسابقات ورزشی مدرسه شرکت داشتهاید؟

1۵

چه اندازه در شوراهای دانشآموزی مدرسه فعالیت داشتهاید؟

1۴

چه اندازه در انجام مراسم و جشنهای مختلف در مدرسه فعالیت داشتهاید؟

16

چه اندازه در اردوها و بازدیدهای صورت گرفته از مراکز علمی و صنعتی و خدماتی شرکت داشتهاید؟

1۱

چه اندازه در اردوها و بازدیدهای صورت گرفته از موزهها و مکانهای تاریخی و مذهبی شرکت داشتهاید؟

1۸

چه اندازه در گروه سرود یا تئاتر مدرسه شرکت داشتهاید؟

16

چه اندازه در تهیه روزنامه دیواری فعالیت داشتهاید؟

21

چه اندازه در تهیه کاریکاتور شرکت داشتهاید؟

21

چه اندازه در نوشتن داستان یا قصهگویی فعالیت داشتهاید؟

22

چه اندازه در سرودن شعر فعالیت داشتهاید؟

23

چه اندازه در مانور سراسری زلزله شرکت داشتهاید؟

2۵

چه اندازه در مانور آتشنشانی و ایمنی شرکت داشتهاید؟

2۴

چه اندازه بهعنوان انتظامات مدرسه به نظم مدرسه کمك میکنید؟

بخش کمی

بهمنظور تحلیل فرضیات تحقیق ابتدا فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف-
اسمیرونف موردبررسی قرار گرفت .در ادامه تحلیل عامل تأییدی انجام شد که با توجه به عدم برازش
آن تحلیل عامل اکتشافی انجام گرفت .در تجزیهوتحلیل فرضیهها از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر
استفاده شد .خروجی آزمون کلموگروف -اسمیرونف تك نمونهای برای ارزیابی نرمال بودن دادهها به
شرح جدول  2است.
جدول ( :)2آزمون کلوموگروف -اسمیرنف تک نمونهای برای فرض نرمال بودن جامعه
آزمون

عملکرد تحصیلی

خالقیت

فعالیتهای فوقبرنامه
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تعداد کل
میانگین پارامترها
انحراف استاندارد پارامترها
بیشترین قطعی
مثبت
منفی
آزمون  zکولموگروف – اسمیرنف
سطح معنیداری

3۵۴
11۸/221
16/612
1/1۵۸
1/136
-1/1۵۸
1/۸۸3
1/۵16

3۵۴
۱6/16۵
16/۴۵6۱۴
1/131
1/131
-1/12۵
1/۴6۴
1/61۱

3۵۴
3۸/3623
1۴/36۸31
1/136
1/1361
-1/121
1/۱1۴
1/6۸6

با توجه به آنکه آزمون  zهر سه متغیر در بین  ±1/66قرار دارد و از طرفی هیچکدام از سه متغیر
معنیدار نیستند لذا میتوان نتیجه گرفت که هر متغیرهای تحقیق حاضر نرمال هستند .در مرحله
بعد بهمنظور برآورد روایی ابزار ساخته شده فعالیتهای فوقبرنامه تحلیل عامل تأییدی از این
پرسشنامه به عمل آمد ،با توجه به آنکه در این مرحله خروجی تحلیل عامل تائید برازش نداشت لذا
تحلیل عامل اکتشافی از ابزار ساخته شده انجام گرفت که خروجی آن به شرح زیر است.
جدول ( :)3آزمون کیزر-میر-اولکین و آزمون بارتلت مربوط به پرسشنامه فعالیتهای فوقبرنامه
مقدار آزمون کیزر -میر -اولکین
آزمون بارتلت – مقدار مجذور کای
درجات آزادی
سطح معناداری

1/۸2۵
216۵/313
311
1/11

براساس نتایج جدول  ،3مقدار آزمون کیزر -میر -اولکین برابر با  1/۸2۵است .پس نتیجه میگیریم
که دادههای پرسشنامه موردنظر به تعدادی عاملهای زیربنایی و بنیادی قابلتقلیل است .همچنین
نتیجه آزمون بارتلت ( )216۵/313که در سطح خطای کوچكتر از  1/11معنیدار است ،نشان میدهد
که ماتریس همبستگی بین گویهها ،ماتریس واحد و همانی نیست؛ یعنی ازیكطرف بین گویهها های
داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویههای یك عامل با گویههای عامل
دیگر ،هیچگونه همبستگی مشاهده نمیشود.

جدول ( :)4شناخت سهم مجموعه عاملها در تبیین واریانس هر گویه
شماره
سؤال
1
2
3
۵
۴
6
۱
۸
6
11
11
12
13
1۵
1۴
16
1۱
1۸
16
21
21
22
23
2۵
2۴

گویهها (سؤاالت)
چه اندازه درکالسهای تقویتی درس ریاضی شرکت داشتهاید؟
چه اندازه درکالسهای تقویتی درس علوم شرکت داشتهاید؟
چه اندازه درکالسهای تقویتی درس کار و فناوری شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در دورههای آزمایشی نمونه دولتی استعدادهای درخشان
شرکت داشتهاید؟
چه اندازه بهعنوان عضوی از کتابخانهی مدرسه فعالیت دارید؟
چه اندازه در جشنواره جابر ابن حیان شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در جشنواره خط تحریری (خوشنویسی) شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در مسابقه پرسش مهر شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در نمازهای جماعت مدرسه شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در مسابقات قرآن و احکام شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در مسابقه انشای نماز شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در مسابقات نقاشی شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در مسابقات ورزشی مدرسه شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در شوراهای دانشآموزی مدرسه فعالیت داشتهاید؟
چه اندازه درانجام مراسم و جشنهای مختلف در مدرسه فعالیت
داشتهاید؟
چه اندازه در اردوها و بازدیدهای صورت گرفته از مراکز علمی و
صنعتی و خدماتی شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در اردوها و بازدیدهای صورت گرفته از موزهها و مکانهای
تاریخی و مذهبی شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در گروه سرود یا تئاتر مدرسه شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در تهیه روزنامه دیواری فعالیت داشتهاید؟
چه اندازه در تهیه کاریکاتور شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در نوشتن داستان یا قصهگویی فعالیت داشتهاید؟
چه اندازه در سرودن شعر فعالیت داشتهاید؟
چه اندازه در مانور سراسری زلزله شرکت داشتهاید؟
چه اندازه در مانور آتشنشانی و ایمنی شرکت داشتهاید؟
چه اندازه بهعنوان انتظامات مدرسه به نظم مدرسه کمك میکنید؟

اولیه

عاملهای
استخراج شده

1
1
1

1/۱26
1/۱66
1/6۱۴

1

1/۱1۸

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/۴۸1
1/626
1/۵6۵
1/۴2۴
1/661
1/6۵۴
1/۴۸6
1/۴33
1/۴۴6
1/۴66

1

1/۴36

1

1/۱66

1

1/63۴

1
1
1
1
1
1
1
1

1/۴6۱
1/۴۵6
1/۵3۵
1/661
1/۵۸3
1/6۴۴
1/۴۴۴
1/۴1۸

همانطور که در جدول  ۵مشاهده میشود ستون استخراج نشاندهنده مقداری از واریانس هر
متغیر است .هرچقدر مقدار نزدیكتر به یك باشد واریانس بیشتری را تبیین میکند .همانطور که در
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جدول  ۵مشاهده میشود از  2۴سؤال پرسشنامه همه دارای واریانس باالیی بوده و هیچکدام از سؤاالت
حذف نمیشوند.
جدول ( :)5شناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس تمامی گویهها
مقدار ویژه اولیه

عاملها
1
2
3
۵
۴
6
۱
۸

کل

درصد واریانس

کل واریانس

۴/316
2/636
1/۵۱2
1/221
1/1۱۵
1/1۵3
1/1۸۴
1/111

21/26۵
11/۴۴6
۴/۸۸6
۵/۸۸6
۵/66۱
۵/۴۱1
۵/3۵1
۵/113

21/26۵
31/۸21
3۱/۱16
۵2/۴6۴
۵۱/262
۴1/۸63
۴6/213
61/216

همانطور که در جدول  ۴مشاهده میشود ۸ ،عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یك هستند؛ بنابراین
از کل  2۴سؤال (گویه) میتوان  ۸عامل ساخت .سهم هر عامل در تبیین  2۴گویه بهصورت نزولی
است؛ یعنی عامل اول بیشترین سهم ( 21/26۵درصد با مقدار ویژه  )۴/316و عامل هشتم کمترین
سهم ( )۵/113درصد با مقدار ویژه ( )1/111در تبیین واریانس  2۴گویه است .در مجموع تمامی
۸عامل با مقادیر ویژه باالتر از یك توانستهاند  61/216درصد از واریانس  2۴گویه مربوط به مقیاس
پرسشنامه فعالیتهای فوقبرنامه را تبیین کنند.
جدول ( :)6ماتریس چرخش یافته پرسشنامه فعالیتهای فوقبرنامه
مؤلفهها
فعالیتهای
تقویتی
سؤال 2
سؤال 1
سؤال 3
سؤال21
سؤال22
سؤال21
سؤال6
سؤال۱
سؤال12
سؤال13

فعالیتهای
هنری

فعالیتهای
گروهی

1/۸۱6
1/۸۵۵
1/۱۸2
1/۱1۵
1/62۱
1/۵۴6
1/666
1/۴62
1/۴۵1
1/۵6۵

فعالیتهای
سازمانی

فعالیتهای
مذهبی

عامل
ششم

عامل
هفتم

عامل
هشتم

1/۵۵۴

سؤال1۸
سؤال2۴
سؤال1۵
سؤال۴
سؤال16
سؤال1۴
سؤال11
سؤال11
سؤال۸
سؤال6
سؤال16
سؤال1۱
سؤال23
سؤال2۵
سؤال۵

1/66۸
1/6۴6
1/۴66
1/۵11
1/۵12
1/662
1/۴۱۵
1/۴2۸
1/۵3۴
1/۸3۱
1/۱21
1/۱6۸
1/۵1۱
1/۸11

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ماتریس چرخش یافته پرسشنامه فعالیتهای فوقبرنامه
هشت عامل را نشان میدهد ،بهزعم ( )Meyers, Gamst & Guarino, 2012بهطورمعمول نام مؤلفهها بر
اساس ماهیت مادههایی که بیشترین وزن عاملی را دارند انتخاب و تعیین میشوند .در این تحقیق نیز
با توجه به ماهیت مادهها عوامل فعالیتهای تقویتی ،هنری ،گروهی ،سازمانی و مذهبی نامگذاری
شدند و سه عامل باقیمانده به خاطر آنکه تعداد گویههای آنها کمتر از سه مورد بود از فرآیند تحقیق
حذف شدند و نهایتاً این تحلیل با این پنج عامل انجام شد.
فرضیه اصلی تحقیق :فعالیتهای فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان با توجه به نقش میانجی
خالقیت تأثیر دارد.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد که بدین منظور متغیرهای
خالقیت و فعالیت فوقبرنامه در معادله رگرسیون وارد شده و نتایج آن به شرح نمودار شماره  6است.
جدول ( :)7ضرایب رگرسیون چند متغیره عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی
ضرایب غیراستاندارد
مدل

ضریب
استاندارد

آزمون هم خطی
t

سطح
معناداری

تولرانس

عامل
تورم
واریانس

1/11

1/6۵۱

1/1۴6

1/2۴3

1/6۵۱

1/1۴6

B

خطای
انحراف
استاندارد

بتا

فعالیتهای
فوقبرنامه

1/۴6۸

1/1۸۵

1/3۴۱

6/۱۸6

خالقیت

1/16۵

1/16۵

1/163

1/1۸6
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در ابتدا بهمنظور بررسی تأثیر خالقیت و فعالیتهای فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
بحث وجود هم خطی بین متغیر بررسی میشود .با عنایت به آنکه مقدار تولرانس دادهشده در جدول
شماره  ۱برابر با  1/6۵۱است لذا می توان نتیجه گرفت که میزان هم خطی پایین است .هرگاه اندازه
تولرانس یك تحلیل رگرسیون چند متغیره نزدیك به عدد  1باشد نشاندهنده آن است که هم خطی
پایین بوده لذا متغیر موردنظر نقش زیادی در مدل دارد و نهایتاً شاخص تورم واریانس باید نزدیك
عدد  2بشود که این مورد در مدل حاضر مراعات شده است.
خالقیت

فعالیت های
فوقبرنامه درسی

عملکرد تحصیلی

1/3۴۱
نمودار ( :)1نقش فعالیت فوقبرنامه درسی در عملکرد تحصیلی مدل مستقیم

آنچنانکه در مدل ( )1نشان دادهشده است متغیر خالقیت بهصورت مستقیم تأثیر معنیداری بر
عملکرد تحصیلی دانشآموزان ندارد .متغیر فعالیتهای فوقبرنامه با بتای  1/3۴۱تأثیر معنیداری بر
عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد .در ادامه تأثیر غیرمستقیم متغیر فعالیتهای فوقبرنامه بر عملکرد
تحصیلی بهصورت جدول  ۸و جدول  6آمده است.
جدول ( :)8ضریب تأثیر فعالیت فوقبرنامه بر خالقیت
ضرایب غیراستاندارد
مدل

فعالیتهای فوقبرنامه

ضریب
استاندارد

B

خطای انحراف
استاندارد

بتا

1/3۴۸

1/1۸3

1/232

t

۵/31۱

سطح معناداری

1/11

آنچنانکه در جدول  ۸نشان داده شده است ،فعالیتهای فوقبرنامه با بتای  1/232تأثیر معنی-
داری بر خالقیت دانشآموزان دارد.

جدول ( :)9ضریب تأثیر خالقیت بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
ضریب
استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
مدل

خالقیت

B

خطای انحراف
استاندارد

بتا

1/23۸

1/1۴۱

1/1۴6

سطح معناداری

t

1/11

۵/21۵

با توجه به جدول  6متغیر خالقیت با بتای  1/1۴6تأثیر معنیداری بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
دارد.
خالقیت
۰/۱۵۹

۰/۲۳۲

فعالیت های

عملکردتحصیلی

فوقبرنامه درسی

نمودار ( :)2نقش فعالیت فوقبرنامه درسی در عملکرد تحصیلی
رمستقیم
غیرمستقیم غی
بهصورت
فعالیت فوقبرنامه بر عملکرد بتای بهدستآمده از
متغیر
بهمنظور برآورد میزان تأثیر
تأثیر مستقیم فعالیت فوقبرنامه که برابر با  1/221بود در ضریب بتای بهدستآمده از تأثیر خالقیت
بر عملکرد که برابر با  1/1۴6ضرب شد که تأثیر غیرمستقیم فعالیتهای فوقبرنامه در عملکرد تحصیلی
عدد  1/133به دست آمد.
۰/۱۵۹

عملکرد تحصیلی

خالقیت

۰/۳۹۳

۰/۲۳۲

فعالیت های
فوقبرنامه درسی

نمودار ( :)3نقش فعالیت فوقبرنامه درسی در عملکرد تحصیلی با توجه به نقش میانجی خالقیت
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در نهایت بهمنظور بررسی نقش واسطهایی متغیر خالقیت در رابطه میان فعالیت فوقبرنامه و
عملکرد تحصیلی دانشآموزان گزارش آن بهصورت جدول شماره  11است.
جدول ( :)11میزان تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

انواع تأثیر

متغیرها

مستقیم

غیرمستقیم

کل

1/3۴۱
-

1/136
1/1۴6

1/363
1/1۴6

فعالیتهای فوقبرنامه
خالقیت

در نتیجه این تجزیهوتحلیل باید اشاره نمود فعالیتهای فوقبرنامه تأثیر معنیداری بر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان دارد و از طرفی زمانی متغیر میانجی خالقیت مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد
ورود این متغیر میانجی باعث افزایش ضریب تأثیر متغیر فعالیتهای فوقبرنامه بر عملکرد دانشآموزان
میشود بهصورتی که تأثیر آن را از بتای  1/3۴۱به  1/363افزایش میدهد ،لذا میتوان نتیجه گرفت
که متغیر خالقیت تأثیر فعالیتهای فوقبرنامه را بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان را بهصورت مثبت
میانجیگری میکند .درنهایت می توان نتیجه گرفت که فرضیه تحقیق مبنی وجود تأثیر فعالیتهای
فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان با توجه به نقش میانجی خالقیت تائید شده و فرض صفر
رد میگردد.
فرضیه دوم :مؤلفههای فعالیتهای فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد.
بهمنظور بررسی تأثیر مؤلفههای فعالیتهای فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان از تحلیل
رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج آن به شرح جدول شماره  11است.
جدول ( :)11ضرایب رگرسیون چند متغیره مؤلفههای فعالیتهای فوقبرنامه مؤثر بر عملکرد تحصیلی
ضرایب غیراستاندارد
مدل

ضریب
استاندارد

t

سطح
معناداری
1/166

B

خطای انحراف
استاندارد

بتا

فعالیتهای تقویتی

1/۵۵۸

1/323

1/1۱2

1/3۸۱

فعالیتهای هنری

1/261

1/۵3۴

1/1۸۴

21/666

1/11

فعالیتهای گروهی

1/16۸

1/2۸۴

1/1۵۴

1/66۵

1/۵۸۸

فعالیتهای سازمانی

1/6۴۱

1/2۸۱

1/1۵۱

2/263

1/12

فعالیتهای مذهبی

1/6۴۴

1/36۴

1/116

1/۱6۴

1/1۱

از بین مؤلفههای فعالیتهای فوقبرنامه فعالیتهای هنری با بتای  1/1۸۴و فعالیتهای سازمانی
با بتای  1/1۵۱تأثیر معنیداری بر عملکرد تحصیلی داشتهاند و دیگر مؤلفههای فعالیتهای تقویتی،
گروهی و مذهبی تأثیر معنیداری بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان نداشتهاند.
فرضیه سوم :مؤلفههای خالقیت تأثیر معنیداری بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارند.
بهمنظور آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه (پیشرونده) استفادهشده در این روش متغیر
مستقلی که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد وارد تحلیل میشود نتایج آن به شرح جدول
 12است.
جدول ( :)12ضرایب رگرسیون چند متغیره مؤلفههای خالقیت بر عملکرد تحصیلی
ضرایب غیراستاندارد
مدل

مؤلفه ابتکار

ضریب
استاندارد

B

خطای انحراف
استاندارد

بتا

3/16۸

1/161

1/1۴6

t

سطح
معناداری

2/6۸۴

1/11

با توجه به اینکه در تحلیل رگرسیون به شیوه پیشرونده فقط متغیرهای وارد تحلیل میشوند که
بیشترین تأثیر معنی دار را بر متغیر وابسته داشته باشند در این تحقیق فقط مؤلفه ابتکار با بتای
 1/1۴6تأثیر معنیداری بر عملکرد دانشآموزان داشته است ،درنتیجه دیگر مؤلفههای خالقیت از
مدل خارج شدهاند .در رابطه با فرضیه فوق نتیجه میگیریم که از بین مؤلفههای بعد سیالی ،بعد
انعطاف ،بعد بسط و بعد ابتکار تنها بعد ابتکار تأثیر معنیداری داشته است لذا فرض تحقیق تائید و
فرض صفر رد میشود.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فعالیتهای فوقبرنامه در عملکرد تحصیلی با توجه به نقش میانجی
خالقیت بود .عملکرد تحصیلی دانشآموزان گویای کیفیت سیستم آموزشی است .با توجه به آنکه در
یك سیستم آموزشی ما با انسان سروکار داریم و انسان موجودی است پیچیده لذا در عملکرد تحصیلی
میتوان متغیرهای زیادی را دخیل دانست اما با عنایت به رویکرد علم یعنی همان تحدید متغیرها ما
در اینجا از بین مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان به بررسی تأثیر فعالیتهای
فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی با توجه به نقش میانجی خالقیت پرداختهایم .فعالیتهای فوقبرنامه
گامی در راستای وسعت بخشیدن به افق فعالیتهای آموزشوپرورش ،پویا بودن و مشارکت در آن
بهعنوان کانال ارتباطی بین خانه و مدرسه است که سبب پرورش تفکر و استدالل و ایجاد نگرشهای
جدید و بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود .فعالیتهای فوقبرنامه سبب میشود دانش-
آموزان خارج از برنامه درسی مدرسه و در اوقات فراغت خود زمان بیشتری را صرف یادگیری و آموزش
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کند .به لحاظ روان شناختی هرچه فرد بیشتر در معرض اطالعات قرار بگیرد بیشتر به مسائل و اطالعات
ارائهشده عالقهمند خواهد بود و درنهایت شرکت کردن دانشآموز در چنین برنامههایی تمایل و عالقه
وی را ارتقا خواهد داد.
در بخش تحلیل ساختاری نیز مالحظه گردید فعالیت فوقبرنامه بر خالقیت و عملکرد تحصیلی
تأثیر معناداری دارد .فعالیت فوقبرنامه از طریق نقش واسطهای خالقیت تأثیر بیشتری بر عملکرد
تحصیلی میگذارد و خالقیت باعث تقویت اثر فعالیت فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی میشود .مطالعات
متعددی در رابطه با عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان صورت گرفته است که همسو با
نتایج تحقیق حاضر هستند .اتابکی و همکارانش در تحقیقی به نتایج مشابهی دست یافتهاند .بنا به
نتایج تحقیق آنها فعالیتهای فوقبرنامه بهویژه در دختران اثر معنادارتری بر عملکرد تحصیلی دارد.
کلیپ ( )Gilman, Meyers, & Perez, 2004اشاره میکند که بایستی دانشآموزان را به انجام
فعالیتهای خارج از مدرسه که سبب میشود فعالیتهای تجربی بیشتری را تجربه کند ،تشویق کرد.
( )Aminzadeh & Sarmad, 2004اظهار میدارند که شرکت دانشآموزان در فعالیتهای فوقبرنامه
آموزشی موجب افزایش میزان خالقیت و حل مسئله بهویژه در دروس ریاضی میشود .بهعبارتیدیگر
برخی از دروس مدرسه که نیاز به خالقیت بیشتری دارد از طریق شرکت در فعالیتهای فوقبرنامه
بیشتر تقویت میشوند .لذا این تحقیق با نتایج ()Aminzadeh & Sarmad, 2004همسو بوده و میتوان
نتایج این تحقیق را قابلقبول و قابلتعمیم دانست .تحقیقات ( Fleith, Renzulli, & Westberg,
)2002در بررسی تأثیر برنامه آموزش خالقیت بر تواناییهای خالق و خود پنداره دانشآموزان ابتدایی
نشان داد که برنامه آموزش خالقیت تأثیری اندکی بر خود پنداره دانشآموزان داشته و اثر بسیار بر
تواناییهای تفکر واگرای آنها گذاشته است .همانطور که در مطالب پیشین مالحظه گردید،
فعالیتهای فوقبرنامه تأثیر انکارناپذیری بر پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانشآموزان دارد .لذا باید
والدین ،معلمان و متولیان امر آموزش به امر آموزش در خارج از مدرسه توجه بیشتری نموده و تأکید
آنها از بین انواع برنامههای فوقبرنامه بر فعالیتهای خارج از مدرسه باشد همانی فعالیتهای که در
این پژوهش ما تحت فعالیتهای فوقبرنامه سازمانی و هنری یاد کردیم .این امر هم باعث تقویت
خالقیت دانشآموزان میشود هم بهبود عملکرد تحصیلی آنها .با ایجاد فضای علمی و قرار دادن
دانشآموزان در چنین فضاهایی ،آنها را در راستای ارتقای عملکرد آموزش و شکوفایی خالقیت یاری
کنند .دنیای پر از تغییر و تحول امروز و رقابت روزافزون در صنعت نیاز به پرورش دانشآموزانی خالق
موفق دارد که بتوانند خود را برای این عرصه آماده کنند .شکوفایی خالقیت دانشآموزان در آینده
شغلی و سایر مهارتهای اجتماعی و شغلی آنان تأثیر و نقش بسزایی دارد .با توجه به نتایج این
پژوهش و تأثیر فعالیتهای فوقبرنامه بر عملکرد تحصیلی توصیه میشود که تأکید بیشتری بر
فعالیتهای فوقبرنامه در راستای تقویت خالقیت و بهبود عملکرد تحصیلی شود .از طرفی فعالیتهای

فوقبرنامه سازمانی و هنری و گروهی بیشتری در برنامه گنجانده شود و نهایتاً تأکید بیشتری بر
.پرورش استعدادهای خالق دانشآموزان در فرآیند تدریس شود
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