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 چکیده 

 آموزان بود.هدف پژوهش بررسی تأثیر روش آموزش مبتنی بر ناسازی معنایی بر مهارت نوشتن خالق دانش :هدف

آموزان دانشکلیه  آماری جامعه آزمون با گروه کنترل بود.پس–آزمون : روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیشروش

 با نفر بود. 1221 هابودند که تعداد کل آن 89-89پسر سال اول دوره دوم متوسطه ناحیه دو همدان در سال تحصیلی 

عنوان نمونه آماری آموز پسر پایه اول دوره دوم متوسطه بهنفر دانش 42ای مرحله ایگیری خوشهاستفاده از روش نمونه

گیری آزمون محقق ساخته بود. اندازه ابزار تقسیم شدند. کنترلآزمایش و  دو گروهه صورت تصادفی ببه شدند وانتخاب 

استفاده شدوبراین اساس سؤاالت در  CVR یمحتوروایی  ابزار ازی سنجش روایی برا سؤال بود. 22این آزمون دارای 

محاسبه شد که براساس جدول  ./98 نفر از معلمان رشته ادبیات فارسی قرار گرفت و.میزان روایی محتوایی 12اختیار 

/. 91ی کرونباخ استفاده شد و میزان آن آلفاالوشه از روایی محتوایی الزم برخوردار بود. برای سنجش پایایی از آزمون 

 آزمون اسمیرونف، -آمار توصیفی و آزمون آماری کالموگروف هایاز شاخصها وتحلیل دادهی تجزیهبرا محاسبه شد.

 وتحلیل قرار گرفتند.تجزیه مورد SPSSافزار آماری ها با استفاده از نرمیانس استفاده شد و دادهلوین و تحلیل کووار

اند با دیدهآموزانی که به روش ناسازی معنایی آموزشنتایج نشان داد بین میزان مهارت نوشتن خالق دانش ها:یافته

دیگر روش عبارتبه دار وجود داشت.معنی تفاوت اند،دیدهآموزانی که به روش عادی آموزشمهارت نوشتن خالق دانش

 ن را افزایش داده است.آموزاآموزش ناسازی معنایی میزان مهارت نوشتن خالق دانش
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 و بیان مسأله مقدمه

که  یاگونهبهگرا و تجربه محور باشد  کل باید زمینه محور، ارتباط محور، آموزش در دوره متوسطه

این مقطع با تغییرپذیری  .(Bali, 2018)تجلی تحوالت دنیای درون فرد شود  ریزیبرونمنجر به 

این  (.Balfanz,Herzog and Maclver, 2007است )اجتماعی، عاطفی، جسمی و عقالنی خاص قرین 

بخشی از  است. جامعه خود در جایگاه افتنیو شناختی  یهاییدر توانا پیشرفت دوره مرحله

 دهنی او جستجو نموذدرتراوشات  توانیممتصورفردرا  گاهیو جا پیشرفتانتظارات فرد در زمینه 

(2016 eyed,Sand  cleanM).  مهارت نوشتن، آخرین مهارت زبانی است که فرد به آن دست

 متخصصان است. و کسب مهارتبه میزان زیادی وابسته به آموزش یابد. رسیدن به این مهارت، می

دانند یمدو مهارت شنیدن و خواندن را دریافتی و دو مهارت گفتن و نوشتن را تولیدی 

(2011 asrollahi,Nand    aramalianK aramarzi,Fartar,c.f,T). در  مرورزمانبهخالق  نوشتن

و نوشتاری اعم از داستانی  هایحوزهدر همه  شدهتجربه هایروشآموزشی تبدیل به  یهاطیمح

را زیر سؤال  اندشدهبزرگ برای نوشتن زاده گان شده است و این جمله را که نویسند غیرداستانی

اما تفسیر خالقیت و اینکه چه  ،نوشتن انهقیعنی خالنوشتن خالق  .(Arshadriahi, 2020)برده است 

که از دید  اینوشته انه است، موضوعی نسبی و چندالیه است.قای شایستۀ اطالق عنوان خالنوشته

نوشتۀ . ای و غیرخالقانه باشدرسد، ممکن است از دید گروهی دیگر کلیشهانه به نظر میقای خالعده

ای نه اثری است که نگاهی تازه و نوآورانه دارد. نویسندۀ خالق با خلق ترکیبی بکر و غیرکلیشهقاخال

خالق  شتهنو در .ای جدید قرار دهدسعی در پدیدآوردن اثری دارد که مخاطب را در معرض تجربه

های بنابراین توجه به فردیت از اولویت؛ خالقیت فردی است، معطوف به شودمیکه نوشته  هر آنچه

ها نویسنده به دنیا نویسندگی خالق این موضوع مطرح است که آدم در .خالق است نوشتهاصلی یک 

 تفاوتیبخالق  نوشتن در .خالق آموختنی است یسندگینو .شوندآیند بلکه بعدها نویسنده مینمی

آزادنویسی روزانه بهترین گام برای  .نبودن نسبت به محیط پیرامون از اهمیت زیادی برخوردار است

 .(Kalantari, 2019است )خالق  شتنآغاز نو

عادی با نوشتن خالق و سخن گفتن  نوشتن و کالم است. نوشتن خالق بازنمایی گرافیکی گفتار    

خالقانه نوشتن،  .(rown,B 2001است )رفتن متفاوت  از راهکه شناکردن  گونههمانمتفاوت است 

اگر یاد بگیریم بازی . مختلفی در نویسنده بستگی دارد یهایژگیوامری چندوجهی است و به وجود 

 میتوانیممغز را سد نکنیم و بگذاریم این بازی آزادانه اتفاق بیفتد،  یکرهمینطبیعی موزون میان دو 

reico,c.f,translation group of creative writing ) میسیبنوو با اجبار کمتری  ترراحت، تریعیطب

2019 workshop). بیشترین شهودی خالقانه نوشتن درخالق یک فعالیت شهودی است.  نوشتن 

نوشتارِ احتمالیِ است. یکی از  رویدادهای اصلی بستر ناخودآگاه. است ناخودآگاه بخش روی تمرکز

های خود را ببندند و به ها در نگارش شهودی این است که نوآموزان باید چشمترین تمرینمهم

در نوشتن به  آنچه .نمایشی/تصویری بیندیشند صورتبهموضوعی که از پیش تعیین شده است 

https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
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شود ، پیشنهاد میتوانایی تخیل است. برای تقویت این از قوه یریگبهرهدارد طریق شهودی اهمیت 

اجازه دهند نسبت به موضوعی از  هایی بسته به ذهنبا چشم و آرامنویسندگان در فضایی مطلوب 

که در این  ییهاوهیش نیرگذارتریتأثترین و تصاویر متکثری بیافریند. یکی از مهم شدهنییتعپیش 

 .Shahsavari, 2016)) است عاطفی ی ذخیرهاز شیوه یریگبهرهشود، زمینه استفاده می

 نوشتن .واقع شده است نظرانصاحب موردتوجهمختلفی  یراهبردهادر زمینه آموزش نوشتن     

فرایند رشد  عنوانبهنوشتن  فرایند نوشتن، عنوانبه نوشتن پدیده اجتماعی و فرهنگی، عنوانبه

پدیده  عنوانبهنوشتن  در از این راهبردها هستند. ییهانمونهیک ژانر  عنوانبهشناختی و نوشتن 

چه چیزی را برای چه کسی و چرا  هد کهال پاسخ می ؤاجتماعی و فرهنگی نویسنده به این س

یادگیری  عنوانبهتوجه دارد. در نوشتن  نیز به فرهنگ و زمینه نوشتن کهاین؟ ضمن نویسدمی

فرایند رشد  عنوانبهنوشتن  در است. موردتوجه الزم است، فرایند، اصول و مراحلی که برای نوشتن

 ،گیریتصمیم، ریزیبرنامه روانشناختی و فراشناختی شامل تفکر، هایمهارتبر کسب  شناختی

متنوع و متعدد و  هایسوژهانتخاب  ،ژانر عنوانبهو در نوشتن  شودمی تأکیدسنجش و بلوغ فکری 

 .(Bergstro, 2007است ) موردتوجهموقعیتی 

این روش فرد خود را جای موضوع یا  در است. سازیجانشین، خالق نوشتن هایروشیکی از     

رفیت و قابلیت ظبا تغییر جایگاه و نوع نگاه  .نگردمین به پدیده آ جایبه و دهدمیپدیده دیگر قرار 

برای مثال اگر بخواهیم  گرددمینادیده و ناشناخته آن آشکار  هایجنبهو  یابدمیفزایش  موضوع ا

خود را  کههمیناما  ،زیادی برای نوشتن نداشته باشیم چیزشاید  بنویسیم، خاردارسیمدر مورد 

گرفتار شده است، افق جدیدی فرا  خاردارسیمکه در میدان نبرد به  دهیممیسربازی قرار  جایبه

یکی دیگر  .(Mozoni, 2011) شودمیجدیدی در ذهن متبادر  میو مفاه شودمیهن گشوده روی ذ

 خود است. یسینوحالشرحان به نوشتن خود آموزدانشترغیب  ،تقویت نوشتن خالق یسازوکارهااز 

بلکه شامل  ،داستان زندگی برای نوشتنفرد منحصربهیک موقعیت  تنهانهی سینوحالشرح

متن خودساخته،  درباره ناآگاهانهتصمیمات آگاهانه یا  تواندیمنیز هست که نویسنده  یسازتیشخص

های توان به افزایش مهارتنویسی میحالاهداف خودشرح از .(Vancanh, 2018باشد )داشته 

  Schultzکرد )اشاره  هیو تشبادبی مانند استعاره  یهاهیاز آرا و استفاده یقواعد ادبنوشتن، کاربرد 

and  Ravitch, 2013.) ،در خودکه  نوعی خودبیانگری وخودانعکاسی است نوشتن خالق 

 ،تخیل پرورش (.Lengelle  and  Meijers, 2014برخوردارند ) یاژهیواز اهمیت  یسینوحالشرح

قدرت آفرینش تصورات یا  تخیل به معنیاست. پرورش نوشتن خالق  یهاراهیکی دیگر از 

و اندیشیدن درباره  آفرینندگیوجود ذهنی برای آن متصور است، قدرت  آنچهتصویرهای ذهنی، 

تخیل مجموعه متنوعی از ادراکات حسی در جریان ساختار بخشیدن (. Rafiea ,2008) است هایدها

 لیتخ .(Mehrmohammadi, 2010) است با واقعیت بیرونیغیر منطبق  به دانش خویشتن از جهان
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اشکال  توانیماین توانایی  براساس از زوایای مختلف است. هادهیپدهنی و تصور ذبه معنی چرخش 

 .(Yousefzadeh and rahi, 2019نمود )محتمل و ممکن یک موضوع را ترسیم 

 ,Brown) است یا ناسازی معنایی نوشتن مبتنی بر تضاد نوشتن خالق، یراهبردها نیترمهماز  یکی

از شش نوع تضاد شامل تضاد فرد در  توانیمخالق مبتنی بر تضاد  در نوشتنمعتقد است  .(2019

فوق  یهادهیپدطبیعت، تضاد فرد در برابر  در برابربرابر خود، تضاد فرد در برابر فرد، تضاد فرد 

 ااز این تضاده هرکدام فناوری استفاده کرد. در برابرفرد  و تضادطبیعی، تضاد فرد در برابر اجتماع 

 تأکیدمورد  هایروش از ناسازی معنایی یکی روش نتایج متنوع و متفاوتی به همراه خواهد داشت.

 پذیریانعطاف هیبر نظرروش ناسازی معنایی مبتنی  است. خالق آموزشی برای نوشتن هاینظام

به مفاهیم و در  یابیدستپیوسته در تکاپو و تالش برای  طوربهشناختی است. بر این اساس ذهن 

از  و خودانگیخته جدید است. آموزش و یادگیری مبتنی بر این روش هایمقولهو  هاخوشهنتیجه 

ناسازی معنایی، چون فراگیران با فرایند خلق مفاهیم جدید آشنا  درروش پیوستگی و مداومت است.

 .می پذیرندایادگیری خودر تیو مسئول یابندمیخودبسندگی در یادگیری دست  به ،شوندمی

2014) arami,Kand  ousefzadehY(  هایتنش دهیسازمانو  بینیپیشبر تضاد  مبتنیدر نوشتن 

نخست موضوع یا  ،در این روش .(armer,H 2004فرا رو و استخدام کلمات رقیب بسیار مهم است )

 شودمیو سپس پیرامون هسته به تفکر و تأمل پرداخته  گیردمیمفهوم اصلی در مرکز و هسته قرار 

و سپس  گرددمیی معنایی برای آن تشکیل هاخوشهو  شودمیبرای موضوع انتخاب  هاییشاخهو 

 .شودمیی معنایی آن ترسیم هاخوشهو  هاشاخهو  شودمییک هسته دیگر با مفهوم متضاد انتخاب 

و ترسیم شبکه  با هسته و ایجاد فضای ذهنی هاشاخهو  هاشاخهبا  هاخوشهاین روش ارتباط  در

همزمان بر فراگیری توانایی و مهارت  طوربهدر روش ناسازی معنایی  .بسیار مهم است معنایی

 هاشباهتشناسایی  براساس بندیدستهو  بندیطبقهو مهارت  هاتفاوتکشف  براساستشخیص 

و پویایی نوشته و سیالی ذهن  هانوشتهایجاد فضای ذهنی، سبب حس دادن به  .شودمی تأکید

 ترمهمبار عاطفی نوشته از بار شناختی آن  ذهنی فضاسازی در .کاهدمیو از انجماد آن  گرددمی

است. ترسیم شبکه  شناختیزیباییبر بعد هنری و  شبکه معنایی مبتنی میترس .گرددمیتلقی 

ی اصلی و متضاد وابسته به مهارت هاخوشهو  هاشاخهایجاد ارتباط بین  هایشیوهمعنایی و کشف 

در نمودار  (. esearchRlanning and Pducational EOrganization of, 1920). هنی استذچرخش 

ارائه  بر ای آموزش مفهوم صلح و جنگ به شیوه ناسازی معنایی از آموزشیک نمونه  (1شماره )

 شده است:
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 معنایی مفهوم اصلی صلح و مفهوم متضاد جنگ شبکه :1نمودار 

 رفته از کتاب نگارش یکگبر

 

با تفکر و تأمل  و سپس شودمیصلح انتخاب  اصلی مفهوم اول شماره یک، نمودار براساس    

ی هاخوشهنهایت  و در شوندیمی مربوط به آن برای مثال دوستی، ارتباط و آرامش انتخاب هاشاخه

محله  و دوستی، خوشه خانواده، مدرسه خهنمونه برای شا یبرا .شودمیمعنایی هر شاخه تشکیل 

ی هاشاخهو  شودیمسوی دیگر یک هسته متضاد صلح با عنوان جنگ تشکیل  از .شودمیتشکیل 

ی معنایی هر شاخه هاخوشهو در نهایت  شودمیمعنایی آن از قبیل دشمنی، نزاع و تقابل استخراج 

 .به کینه، حسادت، پیکار اشاره کرد توانیممثال برای دشمنی  یبرا .شودمیاستخراج 

 Faramarzi,Karamalian and) از بارتندعوهش ژمرتبط با موضوع پ یهااز پژوهشبرخی     

Nasrollahin (2011 تجربه زبانی بر کردیبر روآموزشی مبتنی  تأثیر مداخلهعنوان  باپژوهشی  در 

 نوشتنبیان نوشتاری و  مهارت ،دریافتند روش تجربه زبانی انآموزدانشمهارت بیان نوشتاری 

 aeadiS (2014) ؛استافزایش داده  رانوشتن  هایمؤلفهدر تمام خرده  انآموزدانش

slampanahIand  ahdizadehMeidarabadi,H  در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش نگارش خالق

ان نشان دادند که بین آموزدانشبر پرورش خالقیت نوشتاری  5Eمبتنی بر الگوی طراحی آموزشی 

وجود دارد و مهارت نوشتاری گروه آزمایش در مقایسه با  دارمعنیمهارت نوشتاری دو گروه تفاوت 

بررسی تأثیر روش در پژوهشی تحت عنوان  iNemati Sorkh )(2019 گروه گواه بهبود یافته است؛

نشان  زبانغیرفارسیآموزان یادگیری معکوس بر پیشرفت مهارت خواندن و نوشتن فارسی -یاددهی

انی که با روش آموزدانش انی که در معرض روش آموزش معکوس بودن نسبت بهآموزدانشداد 
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ردار بودند و روش معکوس مهارت نوشتن وبرخ بودند، از مهارت نوشتن باالتری دیدهآموزشعادی 

سیستماتیک برای  شناسیروشدر پژوهشی با عنوان  Smith (2006) را افزایش داده است؛ هاآن

است، اما  دارنظاممشخص و  هایگامآموزش نوشتن خالق نشان داد که اگرچه نوشتن خالق دارای 

جهت رسیدن به پایان  هاتالشکه  شودمییا انتهای باز است و این سبب  پایانیبیمبتنی بر رویکرد 

متنوع  یهاناپای ساخت نامحدودند، دلخواه یهاانیپادلخواه همچنان ادامه داشته باشند و چون 

در  Bergestro (2007) ؛گرددمی هانوشتهاست و این سبب ابداع و نوآوری در  بینیپیشقابل 

ان پایه نهم آموزدانشنوشتن  هایشیوهمطالعه  آموزش نوشتن: و عملبا عنوان تئوری  یپژوهش

مختلف مثل فرایند تولید متن و تئوری فرایند رشد شناختی  یاز راهبردهانشان داد که معلمان 

مختلف متفاوت است و  یراهبردهاو میزان آگاهی معلمان از  کنندیمبرای آموزش نوشتن استفاده 

با عنوان  Guillen and  Bermejo (2011)در پژوهشی  ؛ان تأثیر داردآموزدانشعملکرد نوشتن این بر 

زبانی نشان دادند که ترغیب نوشتن خالق از طریق  و سوادنوشتن خالق برای آموزش محتوی 

 ,Crooks) ؛شودمیان آموزدانشداستان سبب تقویت قدرت تجسم و افزایش قدرت ابداع و ابتکار 

دریافتند  متوسطه دوره درسی برنامه آموز وشنیدن صدای پنهان دانش در پژوهشی با عنوان (2012

به شیوه  ی زندگی خود راهاداستان و قصه ان خواسته شود تاآموزدانشدرسی از  برنامهاگر در که 

 هاآن یهاداستانو  یابدمیبهبود  هاآنبنویسند، مهارت نوشتن خالق  و خالقانهمتمایز، هنری 

 ،آزادی عنوانبهدر پژوهشی با عنوان نوشتن خالق  Anae (2014) ؛شودمیتر  یو خواندن فهمقابل

آئین تعلیم و تربیت هنری در سال اول  عنوانبهاکتشاف و نوشتن خالق  عنوانبهو تربیت  میتعل

اکتشاف  عنوانبهنشان داد که نوشتن خالق عامل مهمی در تحقق تعلیم و تربیت  معلمتربیتتجربه 

ان آموزدانشو خود روایتگری، خود انعکاسی  شودمیهن و پویایی اندیشه ذ آزادسازیاست و سبب 

 .دهدمینوشتن را افزایش  نفساعتمادبهو از این طریق  بخشدمیرا بهبود 

با عنوان بررسی تأثیر نوشتن خالق بر پیشرفت در  Tok and Kandemir (2015)در پژوهشی      

نوشتن و بیان تمایالت گروه آزمایش را  تیفیک نشان دادند آموزش نوشتن خالق، التیتمانوشتن و 

در پژوهشی با  Ropo 2017)و )ای نسبت به گروه گواه ا فزایش داده است  مالحظهقابلبه میزان 

درسی برای هویت: مذاکرات روایت گونه نشان داد که نوشتن خالق و روایت گونه سبب  عنوان برنامه

و در نهایت کشف زوایای وجودی دیگر خود  هاتیرواذهنی و مهارت بازسازی  یندهایفراتوسعه 

 یرسازیتصوتجسم و  ،برای نوشتن خالق که دهدمیبررسی مبانی نظری و پیشینه نشان  .گرددمی

برای آموزش و افزایش مهارت نوشتن خالق  در مدارسحاکم و جاری  یهاو روشذهنی الزم است 

آموزش  یراهبردهامعلمان از  .(Crooks,2012) ستندیبرخوردار نالزم  یاز اثربخشان آموزدانش

 یهاروشبراین اساس شناسایی  (.Guillen  and  Bermejo, 2011ندارند )نوشتن خالق آگاهی 

راهنمای عمل معلمان قرار  تواندیم ،در نوشتن خالق هاآنمختلف آموزش و بررسی میزان تأثیر 

موزش ناسازی معنایی بر مهارت آسؤال اصلی پژوهش این است که تا چه میزان روش  لذا گیرد.



 0011 129، بهار اول، شمارة نهمسال        فصلنامه تدریس پژوهی                                                                   

 

قرار  یموردبررسزیر  یهاهیفرض ای پاسخ به این سؤالبر ان مؤثر است؟آموزدانشنوشتن خالق 

 :گرفتند

را  انآموزدانشنوشتن خالق  میزان مهارت و خوشه انتخاب شاخه مهارت انتخاب موضوع اصلی، -1

 .دهدمیافزایش 

 .دهدمیفزایش  را ا انآموزدانشنوشتن خالق  میزان مهارتمهارت ایجاد فضای ذهنی  -2

 .دهدمیرا افزایش  انآموزدانشنوشتن خالق  میزان مهارت شبکه ناسازی معنایی مهارت ترسیم -4
 

 پژوهش شناسیروش

آماری کلیه  جامعه با گروه کنترل است. آزمونپس– آزمونشیپروش پژوهش آزمایشی با طرح 

که  بودند 89-89ناحیه دو همدان در سال تحصیلی  ان پسر سال اول دوره دوم متوسطهآموزدانش

پسرانه  یهارستانیدباز بین  ایخوشه گیرینمونهاستفاده از روش  با .بود 1221 هاآنتعداد کل 

 کالس 8از بین  یک کالس آن دبیرستان و ازتصادفی انتخاب شد  صورتبهناحیه دو، یک دبیرستان 

پسر سال  آموزدانشنفر  42تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه  صورتبه مختلف پایه اول یهارشته

گمارش  نترلکآزمایش و  دو گروهتصادفی به  صورتبهنفر  42 نیا اول دوره دوم متوسطه بودند.

)الزم  یاقهیدق 31 جلسه 9آزمایش به مدت  گروه به عمل آمد. آزمونشیپ هاآن و از تصادفی شدند

 82صف جلسه  ن به ذکر است چون معلم نصف زمان کالس را در اختیار محقق قرار داده بود،

تصادفی انتخاب شده  صورتبهبه آموزش اختصاص یافت( توسط یکی از معلمان مدرسه که  یاقهیدق

بود، در معرض آموزش به شیوه ناسازی  دیدهآموزشتوسط محقق  یاقهیدق 82جلسه  و سهبود 

مورد آموزش در هشت  موضوعات معنایی قرار گرفتند و گروه دیگر به شیوه عادی آموزش دیدند.

، شیوه انتخاب موضوع اصلی هاخوشهو  هاشاخهجلسه به ترتیب شامل شیوه انتخاب مفهوم اصلی، 

 ی متضاد، شیوه ایجاد فضای ذهنی، ترسیم شبکه ناسازی معنایی،هاخوشهو  هاشاخهمتضاد، 

ارزشیابی  یرهاایمعنوشتن خالق و  یراهبردها ،نوشتن خالق هایمهارتنوشته خالق،  یهایژگیو

آزمون  گیریاندازه ابزار به عمل آمد. آزمونپسبود. پس از پایان آموزش از دو گروه  نوشتن خالق

نوشتن خالق به شیوه ناسازی  هایمهارتسؤال بود و  22آزمون دارای  نیا محقق ساخته بود.

استفاده شد  CVRسنجش روایی ابزار از روایی محتوی  یبرا داد.می قرار یریگمورداندازهمعنایی را 

سال  1نفر از معلمان رشته ادبیات فارسی که حداقل دارای  12و بر این اساس سؤاالت در اختیار 

، قرار گرفت و با استفاده از روش کردندیمسابقه بودند و در سال جاری درس نگارش یک را تدریس 

CVR. جدول الوشه از روایی محتوایی الزم  براساسکه  شد سبهمحا /.98روایی محتوایی  زانیم

ه ب/. محاس91برخوردار بود و برای سنجش پایایی از آزمون الفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن 

اسمیرونف  -زمون آماری کالموگروفآی و فامار توصی هایشاخصاز  هاداده وتحلیلتجزیه یبرا .شد
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قرار  وتحلیلتجزیه مورد SPSSآماری  افزاراز نرماستفاده  با هاداده .و تحلیل کوواریانس استفاده شد

 گرفتند.

 

 پژوهشی هایافته

 
 گروه آزمایش و کنترل آزمونپسآزمون و یشپمعیار نمرات در میانگین و انحراف (:1)جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش آزمون شاخص

استانداردانحراف  میانگین انحراف استاندارد میانگین  

آزمونپیش مهارت نوشتن  12/81 1/34 14/21 1/38 

آزمونپس  11/29 1/18 14/13 1/13 

 ،انتخاب مفهوم اصلی

هاخوشهو  هاشاخه  

آزمونپیش  1/49 2/92 1/11 2/82 

آزمونپس  9/82 2/91 1/12 2/91 

آزمونپیش ایجاد فضای ذهنی  4/42 2/39 4/42 2/32 

آزمونپس  3/11 2/33 4/48 2/31 

اییترسیم شبکه معن آزمونپیش   4/21 2/32 4/13 2/38 

آزمونپس  3/22 2/43 4/14 2/12 

 

گفت میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش  توانیم 1جدول به اطالعات مندرج در  توجه با    

به  آزمونشیدر پو میانگین و انحراف استاندارد گروه کنترل  34/1و  81/12 ترتیببه آزمونشیپدر 

و  18/1و  29/11 آزمونپسدر  آزمایشو میانگین و انحراف معیار گروه  38/1و  21/14ترتیب 

 است. 13/1و  13/14 آزمونپسمیانگین و انحراف معیار گروه کنترل در 
 

 هانرمال بودن داده بررسیاسمیرنوف برای  –آزمون کالموگروف  (:2)جدول 

یدارمعنیسطح  Z مرحله شاخص گیرینتیجه   

 مهارت نوشتن
آزمونپیش  نرمال 2/211 2/182 

آزمونپس  نرمال 2/194 2/141 

 

 آزمونپسو  آزمونپیشدر  0/05سطح در  z میزان چون 2جدول  مندرج در با توجه به نتایج

 هاواریانسبررسی همگنی  یبرا .ها نرمال استدادهزیع توان گفت که تومیبتابراین  ،نیست دارمعنی

 ( ارائه شده است:4زمون لوین استفاده شده نتایج آزمون در جدول شماره )آاز 
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 هاواریانسآزمون لوین برای برابری (: 3)جدول 

F  1 آزادیدرجه 2 آزادیدرجه   یدارمعنیسطح    

3/11 1 42 0/291 

 

توان می لذا نیست، داریمعنی 2021سطح در  fچون میزان  4 جدول مندرج در با توجه به نتایج    

 برقرار است. هاواریانسشرط برابری گفت که 

 
انآموزدانشبررسی تأثیر روش ناسازی معنایی بر مهارت نوشتن خالق  آزمون تحلیل کوواریانس (:4)جدول   

اتمنبع تغییر آزادیدرجه  مجموع مجذورات  نمربع میانگی   F داریمعنی  شدت اثر 

آزمونپیش  41/84 1 41/84 39/18 221/2  2/129 

 81/91 92/11 1 92/11 گروه
221/2  2/919 

    0/949 28 21/32 خطا

 

 گفت توانمی ،است دارمعنی 221/2در سطح  Fچون میزان  3 نتایج مندرج در جدول به توجه با    

روش ، گریدعبارتبهدارد.  وجود داریمعنتفاوت  آزمونپس در کنترل و آزمایش گروه میانگین بین

توجه به  با را افزایش داه است. آزمایش در گروهان آموزدانشنوشتن خالق  میزان ناسازی معنایی

اثر دیده  درصد است که در پایین ستون شدت 99مقدار این تأثیر در حدود  آمدهدستبه مجذور اتا

 {d.f( 1و  28) ( و=001/2p}) شودمی

 
بررسی تأثیر انتخاب موضوع اصلی، شاخه و خوشه بر مهارت نوشتن آزمون تحلیل کوواریانس  (:5)جدول 

 انآموزدانشخالق 

اتمنبع تغییر آزادیدرجه  مجموع مجذورات  نمربع میانگی   F داریمعنی  شدت اثر 

آزمونپیش  11/93 1 11/93 32/94 221/2  2/191 

221/2 11/13 11/89 1 11/89 گروه  2/119 

    0/299 28 9/43 خطا

 

 بین توانمیاست  دارمعنی 221/2در سطح  Fچون میزان  1 نتایج مندرج در جدول به توجه با    

، مهارت گریدعبارتبهدارد.  وجود داریمعنتفاوت  آزمونپس در کنترل و آزمایش گروه میانگین

را  آزمایش ان در گروهآموزدانشنوشتن خالق  میزان مهارت و خوشه شاخه انتخاب مفهوم اصلی،
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درصد است که در  11مقدار این تأثیر در حدود  آمدهدستبه توجه به مجذور اتا ه است باافزایش داد

 .{df( 1و  28) ( و=001/2pشود})اثر دیده می پایین ستون شدت

 
مهارت نوشتن خالق  بررسی تأثیر مهارت ایجاد فضای ذهنی بر . آزمون تحلیل کوواریانس1جدول 

انآموزدانش  

تتغییرامنبع  آزادیدرجه  مجموع مجذورات  نمربع میانگی   F داریمعنی  شدت اثر 

آزمونپیش  3/21 1 3/21 11/19 221/2  
0/119 

  221/2 11/24 3/19 1 3/19 گروه
0/182 

    0/292 28 2/28 خطا

 

 گفت توانمیاست  دارمعنی  221/2در سطح  Fمیزان  چون 1جدول نتایج مندرج در  به توجه با    

، مهارت گریدعبارتبهدارد.  وجود داریمعنتفاوت  آزمونپس در کنترل و آزمایش گروه میانگین بین

 ه است بارا افزایش داد آزمایش در گروه آموزاندانشنوشتن خالق میزان مهارت  ایجاد فضای ذهنی

 درصد است که در پایین ستون شدت 18مقدار این تأثیر در حدود  آمدهدستبه توجه به مجذور اتا

 {d.f( 1و  28) ( و=001/2pشود})اثر دیده می

 
القبر مهارت نوشتن خ مهارت ترسیم شبکه معنایی بررسی تأثیر آزمون تحلیل کوواریانس (:7)جدول   

اتمنبع تغییر آزادیدرجه  مجموع مجذورات  نمربع میانگی   F داریمعنی اثرشدت    

آزمونپیش  2/29 1 2/29 22/18 221/2  2/311 

221/2 31/24 3/88 1 3/88 گروه  2/129 

    2/111 28 4/21 خطا

 گفت توانمیاست  دارمعنی 221/2در سطح  Fچون میزان  9نتایج مندرج در جدول  به توجه با

، ترسیم گریدعبارتبهدارد.  وجود داریمعنتفاوت  آزمونپس در کنترل و آزمایش گروه میانگین بین

 توجه به مجذور اتا با را افزایش داده است. انآموزدانشنوشتن خالق  مهارت میزان شبکه معنایی

اثر دیده  درصد است که در پایین ستون شدت 11مقدار این تأثیر در حدود  آمدهدستبه

 {d.f( 1و  28) ( و=001/2pشود})می

 

 گیرینتیجهبحث و 

افزایش  ان راآموزدانشروش ناسازی معنایی میزان مهارت نوشتن خالق  پژوهش نشان دادنتایج 

نشان که  Faramarzi,Karamalian and Nasrollahi 2011)پژوهش ) نتیجهیج پژوهش با انت .دهدمی
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نوشتن افزایش داده  هایمؤلفهدادند رویکرد تجربه زبانی، مهارت نوشتن گروه آزمایش را در تمام 

که در پژوهشی با  Islampanahand  Saeadi Heidarabadi,Mahdizadeh )2014 پژوهش ) ؛است

بر پرورش خالقیت نوشتاری  5Eبر الگوی طراحی آموزشی  مبتنیعنوان تأثیر آموزش نگارش خالق 

ان نشان دادند مهارت نوشتاری گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بهبود یافته است؛ آموزدانش

 برنامه آموز وشنیدن صدای پنهان دانش که در مطالعه خود با عنوان sCrook )2012) پژوهش

 و قصه خواسته شود تا آموزاناز دانشدرسی  برنامهدر  گرا دریافتند متوسطه دوره درسی

بهبود  هاآنبه شیوه متمایز، خالقانه بنویسند، مهارت نوشتن خالق  ی زندگی خود راهاداستان

و  میتعل ،آزادی عنوانبهکه در مطالعه خود با عنوان نوشتن خالق  Anae (2015)پژوهش ؛ یابدمی

آئین تعلیم و تربیت هنری در سال اول تجربه  عنوانبهاکتشاف و نوشتن خالق  عنوانبهتربیت 

خود  است و و پویایی اندیشه ذهن آزادسازینشان داد که نوشتن خالق عامل مهم  معلمتربیت

بود  معتقد که Brown )(2001 ؛ و با دیدگاهبخشدمیان را بهبود آموزدانشخود انعکاسی  وروایتگری 

 بود درکه معتقد  rHarme )2004) دگاهید .است و کالمنوشتن خالق بازنمایی گرافیکی گفتار 

و  افتدیماتفاق  استخدام کلمات رقیب و تنش فرارو دهیسازمانو  بینیپیشبر تضاد  مبتنینوشتن 

از شش نوع تضاد  توانمیخالق مبتنی بر تضاد  در نوشتنمعتقد بود  که Brown )(2019 دگاهید

طبیعت، تضاد فرد در برابر  در برابرشامل تضاد فرد در برابر خود، تضاد فرد در برابر فرد، تضاد فرد 

فناوری استفاده کرد،  در برابرفوق طبیعی، تضاد فرد در برابر اجتماع و تضاد فرد  یهادهیپد

 .دارد یخوانهم

و  هاشاخهبرای انتخاب  آموزدانش روش ناسازی معناییچون درگفت  توانمیدر تبیین این یافته     

 هایروشهمزمان از  طوربه متضاد و ترسیم شبکه معناییی هاخوشهو  هاشاخهی اصلی و هاخوشه

سازی،  پرسش حکایت گری، ،یسازهیشببارش مغزی،  زاد،آ نگارش مختلف مثل جایگزین سازی،

 رینظیبی او همواره از صفت و خصیصه هانوشته ،کندیمو مقایسه و تضاد استفاده  لیتمث استعاره،

و متمایز  شدیاندیممتمایز  روش ناسازی معنایی براساس و به تعبیر دیگر است برخورداربودن 

چون روش  نیچنهم. گرددیم یاشهیکلی هانوشتهو این سبب خلق آثار نو و اجتناب از  نویسدمی

چنین اظهار نمود با تحقق این  توانمیناسازی معنایی از شمول و جامعیت بیشتری برخوردار است، 

گفت چون در روش  توانمی یطورکلبه .کنندیمتحقق پیدا نوشتن خالق نیز  هایشیوهروش، سایر 

همزمان  طوربه و شوندمیداده شده سوق داده  اطالعاتان به فراسوی آموزدانش ناسازی معنایی

از  ، یکیشودمیان تقویت آموزدانششناختی، فراشناختی، عاطفی و روانی حرکتی  هایمهارت

 ان است.آموزدانشبرای پرورش مهارت نوشتن خالق  هاروش نیتراثربخش

 ترمهمبرای ایجاد فضای ذهنی در نوشته بعد عاطفی  کهاینی پژوهش با عنایت به هایافته براساس

روش  یهاآموزهنوشتن خالق از  آموزش مهارتک در  شودمی شنهادیپ از بعد شناختی است،

توانایی نیازمند  ،یبندخوشهمهارت  کهاینبا توجه به  نیچنهمتدریس بدیعه پردازی استفاده شود. 
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شناختی در آموزش نوشتن  پذیریانعطاف هینظر یهاداللتاز  شودمی شنهادیپ ذهنی است، خشچر

 و ردیگیمقرار  موردتوجههمزمان واگرایی و همگرایی  طوربهاین نظریه  براساس .خالق استفاده شود

و ذهن حقایق پراکنده و مجزا را تبدیل به دانش یکپارچه  و شودمینیمکره چپ و راست مغز فعال 

بر بعد  شودمیایجاد مهارت ترسیم شبکه معنایی پیشنهاد  یبرا .دینمایم افتهیسازمان

معلمان  شودمیپایان پیشنهاد  در شود. تأکیدو نقشه شناختی در آموزش نوشتن  شناختیزیبایی

و فرایند روش  هایژگیو آغاز سال تحصیلی با ساختار، مختلف قبل از هایشیوهدرس نگارش یک به 

اجرا و کاربست آن را فراگیرند تا بتوانند زمینه تحقق  هایمهارتناسازی معنایی آشنا شوند و 

 ان را فراهم سازند.آموزدانشنوشتن خالق 
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