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Abstract 
The purpose of the study determine how this effectiveness of belief 

/motivational orientation and cognitive/personality creativity on promoting 

academic students achievement. The research method was quasi-experimental 

with pretest-Posttest with a control group (without follow-up period), the 

population statistical was a group of (all) students in the 11th grade of high 

school’s Tehran in 2019 -2020. Among them a sample group of 30 people was 

selected by random sampling method (15 people in the experimental group 

and 15 people in the control group) and motivational belief by Pintrich and 

DeGroot (1990), motivational orientation by Valrand (1992), Torrance 

cognitive creativity (Form B, 1993) and Abedi (1993) personality creativity 

questionnaire answered in two stages.  Multivariate analysis of covariance was 

used to analyze the data. The results of analysis of covariance showed the 

variables of belief and motivational orientation and creativity personality the 

level (P<0.05), cognitive creativity and grade point average at the level of 

(P<0.01) have a significance difference between the control and experimental 

groups. The result indicate that educational interventions that improved 

academic students achievement. So schools can improve students in academic 

achievement by using educational intervention programs. 

Keywords: Academic achievement, motivational belief, motivational 

orientation, cognitive creativity, personality creativity. 
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بر  یت شناختی/شخصیتیباور/جهت انگیزشی و خالق بخشیاثر
 تحصیلیارتقاء پیشرفت

 یرانا، گرمسار، دانشگاه گرمسار ،روان شناسی تربیتی دکتری رشته دانشجوی     مردعلی لیال
  

 پیرخائفی علیرضا
اسالمی  آزاد دانشگاه ،شناسی روان گروه ،شناسی روان عصب دانشیار

 یران، گرمسار، واحدگرمسار
  

 یران، گرمسار، اسالمی واحدگرمسار آزاد دانشگاه ادیار،است ردف صداقتی مجتبی

 چکیده 
 پیشرفت رتقاءا هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی باور/جهت انگیزشی و خالقیت شناختی/شخصیتی بر

آزمون با يک گروه گواه )بدون پس-آزمونآزمايشی با پیشروش پژوهشی، نیمه آموزان بود.تحصیلی دانش
هرتهران های شآموزان دختر و پسر پايه يازدهم دبیرستانبود؛ که جامعه آماری آن کلیه دانشدوره پیگیری( 

 15گیری تصادفی )نفر به روش نمونه 30ای به حجم ها نمونهبودند؛ که از میان آن 97-98در سال تحصیلی
گروت نتريچ و دیهای باور انگیزشی پینفر گروه گواه( انتخاب و به پرسشنامه 15نفر گروه آزمايش و 

و خالقیت شخصیتی  (1993(، خالقیت شناختی تورنس )فرم ب، 1992انگیزشی والرند )گیری(، جهت1990)
ستفاده متغیری اها از تحلیل کواريانس چند( در دو مرحله پاسخ دادند. برای تجزيه و تحلیل داده1372عابدی )

یتی در سطح شخص ی باور و جهت انگیزشی و خالقیتشد. نتايج حاصل از تحلیل کواريانس نشان داد متغیرها
(05/0> P خالقیت شناختی و معدل در سطح ،) (01/0> P در بین گروه گواه و آزمايش دارای تفاوت )

در  تحصیلی شده استمعنادار است. نتايج حاکی از آن است که مداخالت آموزشی باعث ارتقاء پیشرفت
حصیلی تتوانند به ارتقاء پیشرفتمداخالت آموزشی می هایمدارس با بکارگیری برنامه نتیجه

  .دست يابند

 خالقیت ی،شناختخالقیت انگیزشی،گیریجهت انگیزشی،باور تحصیلی،پیشرفت ها:کلیدواژه
   شخصیتی
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 مقدمه 
يژه مدرسه های آموزشی، به وو عملکرد در محیط فعالیت نتايج دهنده نشان تحصیلیپیشرفت

،  1وراست )م يافته دست خاص اهداف به حد چه تا فرد کند کهمعلوم می و دانشگاه است و
امل، يکی از اين عو. مؤثر است آموزاندانش تحصیلیبر پیشرفت مختلفی (. عوامل2019

د و ويگفیل)ارزش  -نظرية انتظارتربیتی، شناسیاست. در قلمرو روان 2انگیزشیباورهای
یار اثرگذار، به منظور بررسی باور توانايی و انگیزش های بساز چارچوب (2019  ، 3گلدستون

های مرتبط با تحصیل و رفتارهای يادگیری و پیشرفت آموزان و رابطه آن با انتخابدانش
و  آموزانی که باورهای توانايی بااليی دارنداست. پژوهشگران پیرو اين نظريه معتقدند دانش
یشرفت زيادی شوند و پمشغول تکالیف میبرای تکالیف تحصیلیشان ارزش قائلند، بیشتر 

ید يا اند که به دنبال تايای از معیارهای شخصی و اجتماعیکنند. اين باورها، دستهکسب می
 از پرهیز اي انجام برای افراد گیرد وعدم تايید رفتار به وسیله اشخاص مهم زندگی شکل می

وند. شمحسوب می شخصیزشانگی برای زيربنايی رجوع کرده و آنها به عمل انجام يک
گذاری درونی و اضطراب امتحان مؤلفه خودکارآمدی، ارزشسه شامل انگیزشی، باورهای

شناختی است که با رفتار تحصیلی و  های روانخودکارآمدی ازجمله سازه. باور است
، ؛ تلسما، شوز2019، 4آنسونگ، ايزنسمیت، اوکوما و چوا) آموزان ارتباط داردموفقیت دانش

رابطه بین اهمیت تکلیف و  همچنین، خودکارآمدی تحصیلی(. 2019، 5نوريس شوارزر و
ری، )حیات، شاطکند تعديل میکه مؤلفه ديگر باور انگیزشی است، اضطراب امتحان را 

لی، تحصیانگیزشی با هدف ارتقاء پیشرفت(. لذا تقويت باورهای2020امینی و شکرپور،
های عاشوری، بدری، واحدی و محبی زمینه، پژوهش نمايد. در اينضروری و الزم می

 (1399(؛ موسوی نیک، ملکوتی و تلخابی )1399(؛ مرادی، ماهرالنقش و ماهرالنقش )1399)
انگیزشی، نشان دادند آموزش باورهای( 2019)  کیبدی ينگا، سی اسچیفل، و مووانگ،

ها به طور راب آنآموزان را افزايش و اضطگذاری درونی دانشخودکارآمدی و ارزش
 کاهش داده است.  (P <01/0معناداری در سطح )
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را ی تربیتتوجه پژوهشگران قلمرو روانشناسی نیز، 1گیری انگیزشیاز سويی ديگر، جهت
و  الی، پاريبرگافزوده است )به خود جلب کرده و بر اهمیت اين سازه در پیشرفت تحصیلی 

 ،4؛ مینز، باکس، کلیمسترا و دنیسن2018،  3؛ جیانگ، روزنويگ و گسپارد2018،  2داکون
ها همچنین معتقدند آن( 2019، 6ريان، ريان، ديدومنیکو و دسی؛ 2019، 5چون و شین؛ 2018

رين عواملی يکی از مهمتگیری انگیزشی، جهتاز بین پیشايندهای مختلف رفتار تحصیلی، 
 .ه نقش اساسی داردآموزان در مدرسها، مشغولیت و موفقیت دانشاست که بر انتخاب

 ( بنا نهاده شده، اين2000)ريان و دسی،  مختاری گیری انگیزشی بر اساس نظريه خودجهت
 ی،درون انگیزش از پیوستار، يک طول را، در انگیزشی هایگیریوجهت رفتارها نظريه،

دهند که هرکدام است قرار می انگیزشی نیمرخ ترين بد که انگیزشیتا بی بیرونی انگیزش
نیز، مرور شواهد تجربی  .(1395ريو،)کنند آموزان تبیین میلیل انجام تکلیف را برای دانشد

های پژوهشی محققان دهد که سازه چندبُعدی انگیزش همواره در صدر اولويتنشان می
آنجا که حجم کثیری از  (. از2020  ، 8اکلس ؛ گائو و2020 ،7کونکا)تربیتی بوده است 

ی گسترش های همبستگنگیزش پیشرفت يادگیرندگان در قالب پژوهشهای ناظر بر اپژوهش
، 11؛ کارتال10،2020و دبیندتو؛ شانک 2020، 9تريسی و همکاران؛ 1400)علیمرادی،  انديافته

های تحقیقاتی کاربردی با هدف تغذية وضعیت الشمندی پیرامون توسعة تدغدغه( 2020
زاووسکی و ال) بردح به سر میواض انگیزشی يادگیرندگان همچنان در فقری پر

انگیزشی های های شناختی موثر در ارتقای نیمرختقويت سازه( لذا، 12،2016هالمن
لیو و (، 2019)تلسما، شوز، شوارزر و نوريس های ضروری است پژوهش يادگیرندگان

دهنده اثربخشی اين نشان (  1400احمديان ) و( 2020شانک و دبیندتو) (؛2019)13هوانگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Motivational Orientation 

4. Bergey,Parrila,Deacon, 

5. Jiang ,Rosenzweig,Gaspard 

1. Meens, Bakx, Klimstra,Denissen 

2. Chon, Shin 

3. Ryan, Ryan, Domenico,Deci 

4. Koenka 

5. Gao,Eccles 

6. Tracey, Morin,Pekrun, Arens,Murayama, Lichtenfeld, Maïano 

7. Schunk, Dibenedetto 

8. Kartal 

9. Lazowski,Hulleman 

10. Liu,Huang 
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با ه ک شناختیت انگیزشی مبتنی بر عوامل الدر مداخت بوده است. به طور مثال، مداخال
 بر نقش عوامل فردیو  ريزی شده طرحارزش  –انتظار  استنباط از مفاهیم اساسی نظريه 

گفیلد و ويدارد )تغییر مواضع انگیزشی يادگیرندگان تأکید بر چون باورها و انتظارات 
پس از اجرا، نشانگرهای انگیزشی  ،اند( توانسته1،2020سانگ و چانگ ؛2019گلدستون، 

احد مرتبط با وهای حرفهها و تمايل به انتخاب ، مشارکت در فعالیتمانند عالقهمتفاوت 
 باورهای خودکارآمدی را افزايش دهند ،( همچنین2019،  2شین و همکاران)درسی 

ی، فتح آبادی، پور شهريار، ؛ رشیدی پور، شکر2018، 3و همکارانگارسیا  -لیننبربرينک)
ن و باور يادگیرندگاتغییر  شالاين نوع مداخالت، با تغییر در تعهدات فردی و ت (.1399

وسعة های آتی، بر تهمچنین معرفی مدرسه به عنوان گذرگاهی برای دستیابی به موفقیت
گذاری راهبردهای موفقیت و همچنین افزايش ظرفیت شکستن موانع و عبور از آنها و ارزش

 اند.بوده برای تحقق تجارب پیشرفت فردی موثرآموزان دانشتر البا
 و باور با است که 4شناختیتحصیلی، خالقیتيکی ديگر از عوامل موثر بر پیشرفت

 که گشايیمسأله و بر نوعی (1393 پیرخائفی،)دارد  تنگاتنگ ارتباط انگیزشی گیریجهت
 درباره سازیفرضیه اطالعات، در موجود هاییکاست يا مسائل کردن حس فرآيند صورت به

 سرانجام و هاآن بازآزمايی و بازنگری ها،فرضیه آزمون و ارزيابی ها،کاستی رفع و مسائل حل
 سه دارای شناختی . خالقیت(5،2017والینگا و ديگران داللت دارد )میشل به نتايج انتقال
 (6،1998ستورن) مؤلفه سه اين آموزش يقطر از و است ابتکار و پذيریسیالی، انعطاف مؤلفه

 میانجی متغیر انعنو به مساله حل توانايی طريق از خالقیت گذارد.می اثر تحصیلیپیشرفت بر
 فرايندهای خالق آموزان. دانش(7،2014وانگ و چن )کو، گذاردمی اثر تحصیلیپیشرفت بر

 يادگیری و دهندمی تحصیل به بیشتری اهمیت و داشته تروسیع ادراک باالتر، سطح يادگیری
 رده بهاستفاده ک تکلیف با مناسب فراشناختی و شناختی راهبردهای آنان از دارند. عمیق

 ريعاس نیست، مناسب يادگیری برای شده انتخاب راهبرد دهند تشخیص زمان هر نحوی که
 نحوی هب خود اينکه يا و کنندمی جايگزين را ديگری راهبرد گذاشته و کنار را راهبرد آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Song & Chung 

2. Shin, Park, Ahn, Son, Bong 

3. Linnenbrink-Garcia,Perez,Barger,Wormington,Godin,Snyder, Schwartz,Bloom 

4. Cognitive Creativity 

5. Michel & Walinga 

6. Torrance 

7. Kuo,Chen, Hwang 
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(. بنابراين، 1،2008 نای ، لو و لیم)گیرند می ياد را آنها داده و سازمان را مطالب خالقانه
 هایموثرترين رويکرد برای رسیدن به اهداف افزايشی خالقیت، هدف قرار دادن مهارت

های آموزشی است )گابريل، های تفکر خالق از طريق برنامهشناختی يعنی مهارت
قیت قادر است سطح عملکرد ذهنی و الآموزش خ(. 2016، 2ارگو، بورگالتمانتیکولو،کام

ئل ها را در رويارويی با مسادهد و آن ءتر ارتقاالشخصیتی افراد را برای کارکرد بهتر و با
؛ نیکنام، غباری بناب و 1398)پور مجسنی کلور، صبوری و مواليی، توانمند کند تحصیلی 

  .(1400ی وحیدو آجرلو، ، دوايی، کاشان1399حسن زاده ، 

 کومارو فاچز،)است  3شخصیتیتحصیلی، خالقیت پیشرفت مهم يکی ديگر از مبانی
 ستاکا()خالق افراد صفات شخصیتی) خالقیت مدار شخص تعريف که از (2007 ،4پورتر
برگرفته شده و شامل  (1400شولتز وشولتز،) صفات ديدگاه و بر مبنای( 9219) 5گری ومک
 با طمرتب پردازش عالی هایفرايند جمله از اطالعات، و پردازش شناختی هایفرايند تمامی

. گیردمی سرچشمه و شخصیت شناخت که از( 2009 ،6وآلیوجا بلنچ)است  خالقیت
( 1992 گری، مک و شخصیتی )کاستاخالقیت صفت ترينبه عنوان مهم تجربه به گشودگی

 فرد به است که متنوع تجارب از ستقبالا و نو تجارب پذيرش برای فرد ذهنی شامل تمايل
و  یجز انگیزش شخصیتی دارای يکخالقیت بپروراند جديدی هایايده کند تامی کمک

 تحمل و یپیچیدگ بودن، ابتکاری به عالقه به آن انگیزشی جز که است يک جز شناختی
مربوط  شوند،می سازماندهی و اطالعات، پردازش که ایشیوه به آن شناختی جز و ابهام
 تهایموقعی با برخورد و خالق اهداف انتخاب برای فرد کلی انگیزه شود. اين دو جز برمی

خالقیت  بنابراين،( 7،2016دارد )تسای ارتباط تحصیلیپیشرفت و با گذارندتاثیر می دشوار
اشد، هیچ تغییر و تحولی در وجود انسان نهفته بيک ويژگی ثابت شخصیتی نیست که بی

 .شودأثیر عوامل يا موانعی تقويت يا تضعیف میبلکه در ت
 به رايشابهام، گ شناخت، تحمل به های نیازخالقیت شخصیتی به دلیل داشتن ويژگی

يابد یلی ارتباط میتحصپذيری، ابتکار، سیالی و بسط با پیشرفت شناختی، انعطاف خطرپذيری
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Liem, Lau, & Nie 

2. Gabriel,Monticolo,Camargo, Bourgault 

3. Cognitive Personality 

4. Fuchs, Kumar  Porter 

5. Costa&Mc care 

6. Blanch & Aluja 

7. Tsai 
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 زشپردا نحوه)يادگیری  هایسبک جمله از میانجی هایمتغیر طريق از و (2013 ،1مراتسکی)
 یتیشخص ويژگی نوعی که (اطالعات يادگیرندگان پردازش کیفیت و مطالب، کمیت

 و ریيادگی مطالب با يادگیرنده درگیری چگونگی مطالعه راهبردهای شوند،می محسوب
يادگیری و سازگاری تحصیلی )عوامل شناختی مانند  و مطالعه هنگام در آن پردازش شیوه
يادگیری، فرايند حافظه، عوامل روانی مانند اضطراب( بر انگیزه يادگیری، توانايی  هایشیوه

احساس تعهد و پشتکار در يادگیری، رضايت از فضا و  های علمی،ريزی برای فعالیتبرنامه
تحصیلی موثر است. از طرف ديگر، هر تیپ شخصیتی، ذخايری محیط آموزشی بر پیشرفت

ها در جهت غلبه بر مشکالت و وظايف محیطی است که رتها و مهااز باورها، نگرش
 (.1400تواند برآنها اثرگذار باشد. )حامدی نسب، عزيزی،آموزش می

تحصیلی با توجه به هدف پژوهش، حال راهبردی الزم است تا بتواند بر ارتقاء پیشرفت
نی بالیالگوی شخصیت يا  و ذهن سازی موثر باشد. يکی از اين راهبردها، الگوی خالق

 الگوی شده و اين تدوين( 1393) پیرخائفی توسط ايران در است کهقیت درمانی الخ
 زبان و زبانی شخصیتی، انگیزشی، فراشناختی، هایمؤلفه) اصلی مؤلفه 5 شامل يکپارچه،

های جدی و قابل دهد يکی از چالششواهد نشان میاست.  عملیاتی بخش 16 و( بدنی
ی شناسروانهای حوزهدر ق الگیری از ذهن و شخصیت خبهره میزان، بینی در آيندهپیش

امل قدرتمند ع دانست که توانايی هم توانايی و هم فراتوان را می قیتالخزيرا  تربیتی باشد.
 ،ی مهمبه عنوان عاملاست و  شخصیتی های ذهنی وها و قابلیتساير توانايیيکپارچه ساز و 

قیت درمانی ناظر به فعال سازی اللگوی بالینی خکند. اتغییرات درونی را مديريت می
و  است )رفتاری( و شخصیتی)عاطفی(  انگیزشی)فکری(،  قیت در حوزه های شناختیالخ

 بر تواندريزی شده وارد آموزش شود، میدر صورتی که در قالب الگويی منسجم و برنامه
واقع باور  در د.ی کمک کنتحصیلبخش بوده و به ارتقاء پیشرفتاثر پژوهش متغیرهای تمامی

انگیزشی،  -ارتباطی، عاطفی -میالمحققین اين است که اگر بتوان فرايندهای فراشناختی، ک
 توانمی ،فعال ساختدانش آموزان قیت را در الشخصیتی و حتی رفتارهای بدنی مرتبط با خ

با متغیرهای  انیخالقیت درماثربخشی الگوی بالینی  درباره.به پیشرفت تحصیلی جان تازه داد
تحصیلی ،تاکنون پژوهشی انجام نشده، اما اثربخشی اين الگو، در پژوهش و پیشرفت

ها معنادارگزارش شده است های متعددی انجام و نتیجه آن در تمامی پژوهشپژوهش
پیرخائفی،  و میرزاده ؛1395پیرخائفی،  و نقلبری پور سلمانی ؛1395پیرخائفی،  و )حقیری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Merrotsky 
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( 1396همچنین، سجادی منزه و پیرخائفی) .(1396حسینی،  و گودينی پیرخائفی، ؛1396
تحلیل  آموزان، با استفاده ازدرباره اثربخشی اين الگو بر انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش

، F=15/29، انگیزه بیرونی )(F ،01/0> P=2/97کواريانس نشان دادند انگیزه درونی )
01/0> P)  5/54و عملکرد تحصیلی=F ،01/0> P) گروه آزمايش معنادار  آموزان دردانش

بوده است و الگوی بالینی خالقیت درمانی توانسته افزايش معناداری به وجود آورد. همچنین، 
( در پژوهش خود درباره اثربخشی الگوی بالینی خالقیت درمانی بر 1397پیرخائفی)

ه بین يانس نشان داد ککارکردهای اجرايی و نشانگان افسردگی با استفاده از تحلیل کوار
تفاوت معنادار وجود داشته و آموزش الگوی ( P <01/0گروه آزمايش و گواه در سطح )

بالینی خالقیت درمانی توانسته است موجب ارتقاء کارکردهای اجرايی و کاهش افسردگی 
رد ف صداقتی پژوهشی جديدتر، پورنسايی، پیرخائفی، در زنان و مردان افسرده شود. در

 ردهایکارک بهبود بر ذهن سازی خالق شناختیروانعصب الگوی درباره اثربخشی (1399)
 دوره نجمپ تا اول پايه نارسا حساب کودکان حافظه و فضايی-حرکتی، بینايی –ادراکی

 F=40/744حرکتی )-ابتدايی با استفاده از تحلیل کواريانس نشان دادند، کارکرد ادراکی
،01/0>P5/471)فضايی  -( کارکرد بینايی=F ،01/0> P( و کارکرد حافظه )744=F ،

01/0>P .گروه آزمايش نسبت به گروه گواه به صورت معناداری افزايش پیدا کرده است )
( با استفاده از تحلیل کواريانس نشان دادند که الگوی 1399همچنین، پیرخائفی و باجالن )
از واريانس توجه انتخابی  %95و از واريانس حافظه فعال  %84بالینی خالقیت درمانی توانسته 

( 2018آموزان گروه آزمايش تبیین کند. يوسفی جويباری، حسن زاده، فخری )را در دانش
نیز در پژوهش خود، اثربخشی الگوی بالینی خالقیت درمانی بر ارتقاء انگیزه دانشجويان را 

، يوسفی  اند. همچنین، طاووسی، هاشمی سراجمعنادار گزارش کرده( P<01/0)درسطح 
( نیز اثربخشی اين الگو را در پژوهش خود با استفاده از تحلیل کواريانس 2018جويباری )
اند. در پژوهش ديگری، راعی دهحقی، روحانی معنادار گزارش کرده (P<05/0در سطح )

( اثربخشی الگوی خالقیت درمانی را در پس آزمون اضطراب و افسردگی 2020و خوشاوی )
  اند.کرده گزارش معنادار (P<01/0رستانی در سطح )آموزان دبیدانش

های مختلف که حاکی از اثربخشی آموزش بر ارتقاء نتايج پژوهشبه توجه با 
داخله جهت آموزان و نیاز به متحصیلی برای دانشاهمیت پیشرفتتحصیلی است و پیشرفت

ازی و برنامه خالق سعوامل اثرگذار ذکر شده، همچنین، مبانی نظری يکسان متغیرها بهبود 
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ت، مداخالنیز عدم وجود پژوهشی منسجم و کاربردی در خصوص تأثیر  ذهن و شخصیت و
پژوهش حاضر به دنبال اين پرسش است که آيا آموزش باور/  ، بر متغیرهابه صورت همزمان 

دانش یلیتحصتواند بر ارتقاء پیشرفتشناختی/شخصیتی میانگیزشی و خالقیتجهت
 خش باشد؟  آموزان اثرب

 روش
پس آزمون با گروه گواه )بدون  –آزمايشی با طرح پیش آزمونپژوهش حاضر، از نوع نیمه

آموزان دختر و پسر مقطع يازدهم  شهر پیگیری( بود. جامعه آماری اين پژوهش کلیه دانش
 30ای به حجمبودند، با توجه به ماهیت پژوهش، نمونه 97-98تهران در سال تحصیلی 

ترين معدل نفر گروه گواه( که دارای پايین15نفرگروه آزمايش و  15ز )آمودانش
( و مالک ورود به پژوهش را دارا بودند، به روش 06/12تا  96/11تحصیلی بین )پیشرفت

ت شرط ورود به پژوهش، عدم شرک های پژوهش پاسخ دادند.تصادفی انتخاب و به پرسشنامه
های پژوهش، ها با پرسشنامهاء، عدم آشنايی آنهای آموزشی ارتقآموزان در دورهدانش

پايین بودن معدل نیم ترم اول و دوم به طور متوالی در طی يک سال تحصیلی، عدم استفاده 
از مشاوره تحصیلی و شرط خروج از پژوهش، عدم حضور منظم در جلسات، عدم همکاری 

ه منظور ب ،ها بودتمريندر انجام تکالیف به طور مستمر و صحیح، عدم ارائه صحیح گزارش 
 دا، اجرایشناختی/شخصیتی، ابتانگیزشی و خالقیتبررسی اثربخشی متغیرهای باور/جهت

پرسشنامه، محتوای جلسات آموزش، زمان بندی اجرا و ساير مسائل مطرح در پژوهش، 
 ها،دبیرستانبا مراجعه به و پرورش  و نامه ازآموزشبا اخذ معرفی تکمیل گرديد.

نفر گروه گواه( به طور تصادفی قرار  15نفرآزمايش و  15زان، در دو گروه )آمودانش
سب رضايت کسپس، با  های پیش آزمون پاسخ دادند.گرفتند. ابتدا، هر دو گروه، به پرسشنامه

هدف  يک جلسه مقدماتی با در گروه آزمايش، کننده آموزان شرکتاز والدين دانش
ی، توضیح شیوه اجراي، هاو ايجاد اعتماد در آزمودنیشی آموزآشنايی اولیه، برقراری رابطه 

ساعته تحت مداخله آموزشی قرار گرفته و  2جلسه  12آموزان گروه آزمايش دانش
آموزان گروه گواه هیچ مداخله آموزشی دريافت نکردند. بعد از اتمام اجرای دوره دانش

ها پس ها پاسخ دادند. دادهآموزش، مجددا هر دو گروه در مرحله پس آزمون به پرسشنامه
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از ابزارهای زير جهت  متغیری مورد تحلیل قرار گرفت.از گردآوری با روش کواريانس چند
 گردآوری اطالعات در اين پژوهش استفاده گرديد: 

 سوال 19شامل اين پرسشنامه  (:1990) گروتدی و باورهای انگیزشی پینتريچپرسشنامه 
ه مولفه خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب ای که سدرجه 7از نوع لیکرتی 

ب به ترتی های آزمون رامؤلفه( پايايی 1990روت )گ. پینتريچ و دیسنجد، استامتحان را می
تفاده از روش تحلیل ( با اس1379ینی نسب )ون را حسو اعتبار اين آزم 87/0،75/0 ،89/0

 و کجباف)گزارش کرده است 77/0، 41/0، 68/0اخ به ترتیب آلفای کرونبنتايج  وعامل 
 (.1382 ، همکاران

رير ب لرند، بلیز،ابه وسیله وپرسشنامه اين (: 1992گیری انگیزشی والرند )پرسشنامه جهت
ای که سه مؤلفه درجه 7سوال از نوع لیکرتی  28دارای شده و  طراحی (1992و پلتیر )

ضريب پايايی را  (1992والرند ) سنجد.را می انگیزشیبیو انگیزش بیرونی  ،انگیزش درونی
در فاصله يک ماه نیز  بازآزمايی روش و بر اساس /86تا  83/0بین کرونباخ  آلفای اساس بر

عاملی مقیاس را  7است. نتايج تحلیل عاملی تايیدی، ساختارکرده گزارش  83/0تا  71/0بین 
( 1382)و همکاران  باقریاست. در ايران، پرسشنامه به اثبات رسانده و حاکی از اعتبار سازه 

 ردهخ درونی همبستگی ضرايب پرسشنامه، یيپايابرای  و هنجارسازی، پس از ترجمه
گزارش کرده است.  77/0باالتر از ، در غالب موارد بازآزمايی از روش را با استفاده  هامقیاس

ريک از ه آلفای کرونباخ برایپرسشنامه را با استفاده از پايايی  نیز،( 1389) رستگارخالد
و ( 78/0انگیزش بیرونی ) ،(67/0به صورت انگیزش درونی )ها و خرده مقیاسها مقیاس

 (.1392گزارش کرده است )صوفی و گنجی، ( 78/0ی )شانگیزبی
(: اين پرسشنامه برای سنجش خالقیت 1993، 1974) آزمون تفکر خالق تورنس فرم ب

سـاله از يک جمعیت دبیرستانی  12مـدت تورنس در يک مطالعه بلنـد شناختی استفاده شد. 
گـزارش  51/0خالقیـت را  یهااعتبار پیشبین آزمون) 1971تـا  1959دانشگاه مینـه سـوتا )

بار اجرا است.  2بین  88/0( بیانگر ضريب بازآزمـايی 1961) 1کـرده است. مطالعه اهرت
 یاهفته 10يـک فاصله  در 98/0تا  80/0( نیز بازآزمايی1963) 3( و ودتکه1961) 2سامرز

دقیقه طول  10تکلیف مجزا است و اجرای هر تکلیف آن  3آزمون دارای  اين رسـیدند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ahart 

2. Samers 

3. Woodtke 
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( ضريب 1974های تورنس )دقیقه وقت خواهد گرفت. پژوهش 30کشد که در مجموع می
دهد. بررسی پايايی اين آزمون نشان می ،را بین دفعات متنوع اجرا 87/0تا  75/0پايايی بین 

ضريب آلفای انجام گرفت که آموزی ( بر روی يک نمونه دانش1373سط پیرخائفی )تو
بـرای انعطـاف پـذيری 70/0بـرای سـیالی،  72/0را بـرای ابتکـار،  94/0کرونباخ معادل 

را برای کل آزمون نشان  80/0ضريب پايائی  و( 1388، 1373؛ پیرخائفی 1974)تـورنس، 
را بین دوبار  80/0( نیز مجددا ضريب 1384) گروه دانشجويان داد. محاسبه پايايی آزمون در

زمانی دو هفته را نشان داد. آزمون تفکر خالق تورنس از قدرت تمیز باالئی فاصله اجرا با 
های آزمون های سیالی، انعطاف پذيری، ابتکار برخوردار است. بنابراين،برای ارزيابی مولفه

 هرتش از فرم د. اينشوحوزه خالقیت محسوب می در، ب، آزمونی مرجع ويژه فرمهتورنس ب
 1373پیر خائفی،  ؛2006گاگلیاردی،  و ؛  کر1974)تورنس،  برخوردار است المللی بین

 (.1388، به نقل از پیرخائفی 1384و

تفاده اس شخصیتیخالقیت سنجش برای : اين پرسشنامه(1372)عابدی  خالقیت پرسشنامه
، نقل از 1973های مطرح خالقیت، نظیر آزمون تورنس )آزمونبا استفاده از  شد. عابدی

گويه(، 22بعد سیالی ) 4ای در گويه 60( برای سنجش تفکر خالق، پرسشنامه 1377حقیقت، 
در مقابل هر گويه  گويه( تهیه کرد.11بسط ) و گويه(،16)ابتکار گويه(، 11انعطاف پذيری )

دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی  گیرند.می 2تا  0که به ترتیب نمره  سه گزينه قرار دارد
از آزمون تورنس به عنوان شاخص روايی اين پرسشنامه برای عابدی  .خواهد بود 120تا  0بین 

روايی همزمان، استفاده و ضريب همبستگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل آزمون 
ازآزمايی در اجرای فرم اولیه در به دست آورد و پايايی آزمون را از طريق ب 46/0جديد را 

به دست  80/0، 84/0، 82/0، 85/0های سیالی، ابتکار، انعطاف پذيری و بسط به ترتیب  بخش
 (.1372آورد )عابدی، 

آموزان با توجه به اسناد و مدارک پیشرفت تحصیلی: در اين پژوهش، معدل کل دانش
 ی استفاده شد. تحصیل پیشرفت موجود در پرونده تحصیلی به عنوان شاخص

 (1393پروتکل الگوی بالینی خالقیت درمانی پیر خائفی)
 درمانی الگوی بالینی خالقیت آموزش روش و برنامه آموزش عنوان جلسات

 جلسه
 اول

 معرفی دوره
 شته،ر به مندی عالقه تحصیلی، میزانپیشرفت گفتگودرباره

 تدريس هایروش مطالعه، میزان مطالعه، هایروش مدرسه،
 تکلیف انجام هایروش و لمانمع
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 درمانی الگوی بالینی خالقیت آموزش روش و برنامه آموزش عنوان جلسات

 جلسه
 دوم

 هایمؤلفه آموزش
)سطح سیال  فراشناختی

 سازی(

 زود هایحل راه) تحصیلیها برای پیشرفتنوشتن همه راه حل
 زمان( مستلزم هایراه حل بازده،

 جلسه
 دوم

های آموزش مؤلفه
)سطح منعطف  فراشناختی

 سازی(

 هایحل راه آموزان ،های غیر متعارف دانشارائه تمامی راه حل
ها در کنار تمرين قبلی. نوشتن نادرست. نوشتن راه حل و درست

 ها در تابلو کالستمامی راه حل

 جلسه
 سوم

های آموزش مؤلفه
)سطح راه  فراشناختی

 يابی(حل

ها در های مفید و قابل اجرا. نوشتن اين راه حلحل نوشتن راه
 تابلوی کالس

 جلسه
 چهارم

های آموزش مؤلفه
 )سطح بهسازی فراشناختی

 فکری( –ادراکی

 مدرسه، محیط از اعم) درس به مربوط هاینگرش نوشتن تمامی
  منفی هاینگرش . خط کشیدن دور(درس نوع معلم، کالس، محیط

 هايی که بايد تغییر يابند.و مشخص کردن نگرش

 جلسه
 پنجم

 هایمؤلفه آموزش
 تقويت سطح) فراشناختی

 (یریگ تصمیم توانايی

 خود شده توسط طراحی برنامه بررسی و ارزيابی
 توسط آموزاندانش  شده ارائه  هایبرنامه بررسی.آموزدانش

 گیری تصمیم آموزش .هاآن به الزم راهکارهای ارائه و پژوهشگر
 شده طراحی برنامه اجرای  کیفیت و چگونگی نحوه، درباره

 جلسه
 ششم

 هایمؤلفه آموزش
 ويتتق سطح) فراشناختی

 (ذهنی طراحی توانايی

 رسید پیشرفت برنامه مختلف مراحل گام به گام نوشتن و طراحی
 برنامه  و دروس بندی فصل خواندن، درس برای زمانی برنامه)

 (درس هر برای مطالعه هایتکنیك

 جلسه
 هفتم

)سطح  زبانی آموزش مؤلفه
 ادراک توسعه و بهسازی
 کالمی(

 و هاحرف از ادراک و احساس آموزش بیان و نوشتن نحوه
 رازآموز ابدانش  به نسبت هفته درظرف يك که کالمی هایواکنش
 شده

 و احساس و گفتگو درباره متفاوت باورهای با ارائه جمالتی
 گفته شده عبارات از ادراکشان

 جلسه
 هفتم

های زبانی آموزش مؤلفه
 یمعناي بخشی )سطح وسعت

 ای(استعاره و

 و  خودشان آموزان دربارهدانش که عباراتی و آموزش کلمات
 مفهوم و معنا حسب بر ها بندی آنکنند و دستهمی استفاده ديگران

 و کنار گذاشتن عبارات( وناکارآمد غیرمفید يا کارآمد و مفید)
 دو کارآم مفید مثبت، عبارات به ناکارآمد و تبديل آن عبارات،

 جلسه
 هشتم

 های زبانیآموزش مؤلفه
 یکالم ابطرو )سطح تقويت

 فردی( بین

 آموز و گفتگو در کالس درباره کلماتارائه لیست توسط هر دانش
و  فادهاست فردیبین ظرف يك هفته در ارتباطات که هايیعبارت و
 احساس و تجربه ديگران بر را آن مثبت و خوب بخشیاثر

 است. کرده ايجاد هاآن بین صمیمیت
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 درمانی الگوی بالینی خالقیت آموزش روش و برنامه آموزش عنوان جلسات

 جلسه
 نهم

 انگیزشی هایمؤلفه آموزش
 درونی انگیزش دهی هت)ج
 (بیرونی -

خواندن به  درس علت بندیآموزش ارائه لیست و الويت
 و ارائه دلیل از لذت بردن از خواندن درس آموزاندانش

 جلسه
 نهم

 های انگیزشیآموزش مؤلفه
 (انگیزش فرا )سطح تقويت

 و تمرين امتحان برای هدف جدول و نمره آموزش ارائه يك
بق برنامه طراحی ذهنی اجرا شده در کالس و گام برنامه طبهگام

 ارائه نتیجه به کالس

 جلسه
 دهم

 شخصیتی هایمؤلفه آموزش
 به اعتماد تقويت سطح)

 (نفس

 ايینیپ نمره کنون تا که کتابی از فصل يك نويسی خالصه آموزش
 و ارزيابی و سوالی يك کالسی امتحان در يك شرکت و داشته
 خود هاینوشته گذارینمره

 لسهج
 يازدهم

 شخصیتی هایمؤلفه آموزش
 راتج توانايی تقويت سطح)

 (ورزی

 پیشرفت حل راه و ايده درباره دقیقه دو برای صحبت آموزش
 داليل از دفاع و ايده و طرح ارائه ها،همکالسی بقیه برای درسی
 هاهمکالسی سواالت به پاسخ و خود ايده طرح

 جلسه
 يازدهم

 شخصیتی هایمؤلفه آموزش
 توانايی تقويت طحس)

 (پذيری ريسك

 توسط درس به مربوط  تازه ایصفحه يك متن خواندن
 اي تازه عبارات با صفحه آن مفهوم درباره توضیح و آموزهردانش
 هاهمکالسی های واکنش به پاسخ و اعداد

جلسه 
 دوازدهم

 –زبان هایمؤلفه آموزش
 زبان تقويت سطح)بدنی 
 و و اشارات ايما بدنی

 دهیشکل و بهسازی
 (مطلوب حرکتی رفتارهای

 احساسات  و هاهیجان درباره آموزاندانش به هايیکارت ارائه
 ارهدرب صحبت و هاهیجان نوع درست تشخیص آموزش و متفاوت

 حرکات از صحیح استفاده درباره آموزاندانش به آموزش .هاآن
 کالس در مثبت تعامل برای بدنی

 ها یافته
ت بین متغیری استفاده شد. تا تفاوخشی آموزش از تحلیل کواريانس چندبرای بررسی اثر ب

های آزمايش و گواه بعد از برنامه مداخله آموزش مورد بررسی قرار گیرد و برای تجزيه گروه
اری از  نرم های آممتغیری استفاده شد. برای  تحلیلها از  تحلیل کواريانس چندو تحلیل داده

های توصیفی متغیرها در ستفاده شد. در ذيل، جدول شاخصا 22نسخه  spss افزار
 آزمون گزارش شده است. آزمون و پسپیش

 آزمون در گروه آزمايش و گواهآزمون و پسهای توصیفی متغیرهای پژوهش در پیششاخص. 1جدول

 انحراف استاندارد میانگین مرحله گروه متغیر

 آزمايش خالقیت شخصیتی
 82/15 23/127 پیش آزمون
 31/15 07/132 پس آزمون
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 انحراف استاندارد میانگین مرحله گروه متغیر

 گواه
 23/13 30/126 پیش آزمون
 81/14 67/126 پس آزمون

 باور انگیزشی
 آزمايش

 71/12 69/91 پیش آزمون
 35/11 07/97 پس آزمون

 گواه
 62/14 38/91 پیش آزمون
 08/13 00/91 پس آزمون

 جهت گیری انگیزشی
 آزمايش

 28/17 46/132 پیش آزمون
 42/18 07/136 آزمون پس

 گواه
 50/23 00/131 پیش آزمون
 68/22 38/130 پس آزمون

 خالقیت شناختی
 آزمايش

 31/20 07/46 پیش آزمون
 74/21 45/54 پس آزمون

 گواه
 75/14 30/47 پیش آزمون
 03/14 35/47 پس آزمون

 معدل
 آزمايش

 73/0 06/12 پیش آزمون
 95/0 20/14 پس آزمون

 واهگ
 60/0 93/11 پیش آزمون
 74/0 90/11 پس آزمون

طور که ذکر شد، برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کواريانس چند همان
ج های تحلیل کواريانس مورد بررسی قرار گرفت. نتايمتغیری استفاده شد. در ابتدا، مفروضه

ر متغیرهای وابسته نرمال ها دآزمون کولموگروف اسمیرنف نشان داد توزيع باقیمانده
(. همچنین، نمودارهای پراکندگی نشان داد بین کووريت و متغیر وابسته رابطه P<05/0است)

خطی وجود دارد. بررسی مفروضه استقالل خطاها با آزمون کای دو انجام شد که مقادير 
گنی مداد خطاها از يکديگر مستقل هستند. جهت بررسی هکای دو معنادار نبود و نشان می

کواريانس متغیرهای مورد مطالعه از آزمون ام باکس استفاده و نتايج در -ماتريس واريانس
 گزارش شد. 2جدول 

 کواریانسنتايج آزمون ام باکس جهت بررسی همگنی ماتريس واريانس . 2لجدو
Box's M F df1 df2 Sig. 

449/21 154/1 15 158/2319 301/0 
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های دهد بین ماتريسيج آزمون ام باکس نشان میشود نتاطور که مشاهده میهمان 
( و مفروضه sig= 301/0و F=15/1واريانس کواريانس تفاوت معناداری وجود ندارد )

(. در بررسی مفروضه P >05/0همگن بودن ماتريس واريانس کواريانس برقرار است )
ژوهش تغیرهای پها نیز مشاهده شد که اين مفروضه برقرار است و واريانس مهمگنی واريانس

 (. P >05/0ها همگن هستند ) در گروه

  نتايج  تحلیل کواريانس چند متغیری.  3لجدو

 سطح معناداری F مقدار آماره المبدا در گروه 
068/0 057/43  001/0 

معنادار  001/0شود مقدار آماره المبدا در سطح طور که در جدول فوق مالحظه میهمان 
قل در يکی از  متغیرها، در بین دو گروه آزمايش و گواه  تفاوت است، بدين معنا که حدا

 وجود دارد. بنابراين به بررسی نتايج تحلیل کواريانس پرداخته شد. 
 آزمايش و گواه نتايج تحلیل کواريانس متغیرها در گروه. 4لجدو

 منابع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورها

 Fنسبت 
سطح 

 داریامعن
آزمون خالقیت پیش

 شخصیتی
715/1040 1 715/1040 096/13 002/0 

 046/0 506/4 358/102 1 358/102 گروه

   470/79 20 399/1589 خطا

 001/0 820/36 152/2096 1 152/2096 آزمون باور انگیزشیپیش

 024/0 576/3 651/146 1 651/146 گروه

   929/56 20 589/1138 خطا

 001/0 063/42 858/4951 1 858/4951 انگیزشیجهت  آزمونپیش

 017/0 625/3 358/191 1 358/191 گروه

   724/124 20 486/2354 خطا

 0/0 01 589/24 317/3929 1 317/3929 آزمون خالقیت شناختیپیش

 0/0 01 291/66 207/10593 1 207/10593 گروه

   799/159 20 975/3195 خطا

 0/0 01 302/51 107/9 1 107/9 معدل آزمونپیش

 0/0 01 366/12 481/21 1 481/21 گروه

   174/0 20 308/3 خطا
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انگیزشی آزمون متغیرهای باورگزارش شده است، پس 4طور که در جدول همان
(57/3=F  024/0و=sig( جهت گیری انگیزشی ،)62/3=F  017/0و=sig و )

شناختی (، خالقیتP<05/0( در سطح )sig=046/0و  F=50/4شخصیتی )خالقیت
(29/66=F  001/0و=sig( و معدل )36/12=F  001/0و=sig(  در سطح )01/0>P در بین )

ر آزمون، اثگروه گواه و آزمايش دارای تفاوت معنادار هستند. پس از تعديل نمرات پیش
یری گهای گروه در خالقیت شخصیتی، باور انگیزشی، جهتدار عامل بین آزمودنیمعنی
دهد گروه شی، خالقیت شناختی و معدل وجود داشت. نمرات میانگین نشان میانگیز

شی، انگیزتحصیلی در باورانگیزشی، جهتآزمايشی بعد از آموزش الگوی پیشرفت
 شناختی و شخصیتی و معدل میانگین باالتری نسبت به گروه گواه گزارش کردند.خالقیت

 گیری بحث و نتیجه
 ربخشی آموزش باور/جهت انگیزشی و خالقیتهدف پژوهش حاضر، بررسی اث

متغیری انس چندکواريآموزان بود. نتايج تحلیلتحصیلی دانششناخت/شخصیتی در پیشرفت
( و P<05/0شخصیتی در سطح )انگیزشی، خالقیتانگیزشی، جهتنشان داد آموزش باور

درمانی ( از طريق الگوی بالینی خالقیتP<01/0شناختی و معدل در سطح )خالقیت
و گواه  تحصیلی داشته و بین گروه آزمايش( تاثیر مثبت و معنادار بر پیشرفت1393پیرخائفی )

ر بر اثربخشی همزمان متغیرها بتفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اينکه، پژوهشی دال
ررسی بخشی و دفاع از نتايج،  به بتحصیلی يافت نشد، لذا، جهت مقايسه و قوتپیشرفت

اره شود. نتايج پژوهش حاضر دربطالعاتی که ارتباط مفهومی با موضوع دارند، پرداخته میم
ی، واحدی و های پژوهش عاشوری، بدرتحصیلی با يافتهانگیزشی بر پیشرفتبخشی باوراثر

(؛ موسوی نیک، ملکوتی و تلخابی 1399(؛ مرادی، ماهرالنقش و ماهرالنقش )1399محبی )
مداخالت واقع،  در( همسو است. 2019) سچیفل، سی ينگا، کیبدیو مووانگ، ا (1399)

 وبخشیده بهبود آموزان را دانشهای دانش، نگرش و مهارتانگیزشی، هایآموزشی، باور
 دارد. اين باورها،های تحصیلی را در پی انتظارات موفقیت و ارزشمند شدن فعالیت

و  ئلهمس گیری، حلتصمیم بازبینی، ی،سازمانده ريزی، برنامه راستای در را آموزاندانش
ضطراب، ا گذاری درونی،شايستگی، ارزش بر احساس تاثیر طريق کرده و ازهدايت ارزيابی
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طلبی  رفتارهای کمک تنظیمی وشناختی، فراشناختی، خودمسئله، راهبردهای حل راهبردهای
 .(2000، 1روتگپینتريچ و دی)گذارند می اثر تحصیلیو پیشرفت يادگیری بر میزان

تحصیلی گیری انگیزشی بر پیشرفتبخشی جهتهای اين پژوهش درباره اثرهمچنین يافته
شانک  (؛2019) لیو و هوانگ(، 2019) تلسما، شوز، شوارزر و نوريسهای پژوهش با يافته

(، همسو است. در 1400، احمديان )( 1396)خائفی  پیر و منزه سجادی و( 2020و دبینتو )
 در آموزاندانش  یلیرفتار تحص بر متفاوتی تاثیرات انگیزه، ن يافته بايد گفت انواعتبیین اي
 یتکلیف انجام سمت به درونی و خودجوش صورت به را فرد دارد. انگیزه درونی، مدرسه
 از رنظ صرف و خودخودی به تکلیف انجام طريق، اين و از نمايدمی وادار حرکت به خاص
 روی رب کردن کار طريق از درونی شد. انگیزش خواهد ارزشمند فرد برای بیرونی هایپاداش

 منجر یشايستگ رشد و به کرده کمک تکلیف در درگیری به درونی داليل به تکالیف
 جهت رد کوشیسخت دشوار، تکالیف انجام بر پافشاری درونی، انگیزه شود. همچنین،می

ند و اين کمی هدايت را دارد یازن تالش به که تکالیفی انتخاب و تسلط حد در يادگیری
 عمل،ابتکار)، خالقیت (انگیخته خود طور به تکالیف با درگیری) 2مشغولیت هدايت به

 پردازش تفکر، درشیوه پذيری انعطاف) 3مفهومی ، درک(خودانگیختگی شخصی،اصالت
، (ومیفهم شیوه به يادگیری يادگیری، راهبردهای از موثر و استفاده تمرکز اطالعات، فعال

 لینچ،) 5هیجانی درگیری لذت برتکالیف و و تمرکز توجه درسی، موضوعات 4شناختی درک
  شود.می منجر است، تحصیلیپیشرفت ساززمینه ( که2013 ، 6لونتال و لرنر

های ی با يافتهتحصیلبخشی خالقیت بر پیشرفتهای اين پژوهش درباره اثرهمچنین يافته
(؛ پور مجسنی 2021) 7(؛ يانگ و زو2016کامارگو، بورگالت ) پژوهش گابريل، مانتیکولو،

( و دوايی، 1399(؛ نیکنام، غباری بناب و حسن زاده )1398کلوری، صبوری و مواليی )
توان گفت، خالقیت ( همسو است. در تبیین اين يافته می1400کاشانی وحید و آجرلو )

 ايجاد یبرا بااليی توانايی موجود، درباره دانش فراوان شناختی از طريق گردآوری اطالعات
فیت، کی کند و از اين طريق برتازه ايجاد می هایبندیو سازمان بین اطالعات جديد روابط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pintrich & Degroote 

1. Avocation 

2. Conceptual perception 

3. Cognitive perception 

4. Emotional conflict 

5. Lynch ,lerner & Leventhal 

6. Yang ,Zhao 
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 گسترش ايجاد، هاآن نهايی هدف که آموزشی مواد ارائه و طراحی نحوه و کارايی آموزشی
 ،مسئله حلوانمندی مثبت دارد. همچنین، آموزش خالقیت، ت اثرات است، يادگیری تسهیل و

 اين درسمی نظر به و دارد جزئیات همراه به بديع و تازه گوناگون، هایحل راه ارائه توانايی
 اشتهد بهتری عملکرد جديد موضوع يادگیری در تا کندمی آموزان کمکدانش به ويژگی
 باشند. 

ا نتايج ب شخصیت بر پیشرفت تحصیلی های پژوهش حاضر درباره اثربخشیهمچنین يافته
است.  ( همسو2020) 1(، هررا، آل الل، محامد1396های طباطبايی، وزيری و توحیدی )يافته

ای تحصیلی از راهبردهای مقابلههای گشوده به تجربه در هنگام برخورد با موانعشخصیت
ترل شوند و از اين طريق شرايط و موقعیت را کنکنند و کمتر دجار عقب نشینی میاستفاده می

 ريزی دارند بلکه در مواجه با مشکالتنمايند. اين افراد نه تنها تمايل به مقابله و برنامهمی
زنند زا میهای رهايی دست به حل مسئله در شرايط استرسمقاومت کرده و در مقابل وسوسه

 (.  1992گری ،)کاستا و مک
ن پژوهش، های اياين پژوهش با محدوديت هايی همراه بوده است از جمله محدوديت

 بودن اجتماعی و فردی )هوش و...(، محدود-عدم کنترل متغیرهای اقتصادی
پیگیری به دلیل محدوديت زمانی و همزمانی با امتحانات نداشتن دوره آموزشی وجلسات

عدی، به های بشود پژوهشگران در پژوهشپايان ترم، بنابراين، در سطح نظری، پیشنهاد می
های پژوهش، داشتن قابلیت تعمیم م نمايند. از ديگر محدوديتانجام مراحل پیگیری اقدا

آموزان پسر و دختر مقطع يازدهم شهر تهران بود، بنابراين، در سطح صرفا بر روی دانش
در  های نمونه ديگرهای بعدی، بر روی گروهشود پژوهشگران در پژوهشنظری، پیشنهاد می

ات آموزشی ای و مؤسسحرفه -های فنیرشتههای مختلف دبیرستانی، مقاطع تحصیلی و رشته
انگلیسی و کامپیوتر انجام دهند. همچنین، با توجه به اثربخش مانند مؤسسات آموزش زبان

تحصیلی در بودن آموزش باور/جهت انگیزشی و خالقیت شناختی/شخصیتی بر پیشرفت
 ت به صورتسازی ذهن و شخصیای خالقهای مداخلهشود برنامهسطح عملی، پیشنهاد می

 های کوتاه مدت، قبل از شروع سال تحصیلی در دبیرستان ها اجرا شود.دوره

 تعارض منافع
 نمايند.نويسندگان هیچ تضاد منافعی در رابطه با اين پژوهش اعالم نمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Herrera,Al-lal,Mohamed 
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 سپاسگزاری
بدين وسیله از اساتید راهنما و مشاور اين تحقیق و نیز بخش منابع انسانی سازمان آموزش و 

 گردد.که ما را در انجام اين تحقیق ياری نمودند، تشکر و قدردانی میپرورش 

 منابع 
(. تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی و تنظیم هیجان بر انگیزش پیشرفت و 1400احمديان، زهرا )

های نوين در پیشرفتآموزان دوره متوسطه دوم شهر قم. شادکامی تحصیلی دانش
 . 98-85( 40) 4. و پرورششناسی، علوم تربیتی و آموزش روان

(. اثربخشی آموزش 1398پور محسنی کلوری، فرشته؛ صبوری، فاطمه، موالئی، مهری )
های اجتماعی و خالقیت دانش آموزان پايه های خالقیت بر تفکر انتقادی، مهارتمهارت

 .45-23( 2) 10تفکر و کودک. ششم ابتدائی. 
 الگوی (. اثربخشی1399صداقتی فرد، مجتبی )پورنسايی، غزل السادات؛ پیرخائفی، علیرضا؛ 

-حرکتی، بینايی –ادراکی کارکردهای بهبود بر ذهن سازی خالق شناختی روان عصب
 20.ثنايیکودکان استابتدايی.  دوره پنجم تا اول پايه نارسا حساب کودکان حافظه و فضايی

(3 )99-112. 
 به وانر سالمت تبیین و بینیپیش در خالقیت آموزش نقش بررسی(. 1388)پیرخائفی، علیرضا 

 و شیوه کارآمدی خود خالقیت، متغیرهای اساس بر روانی سالمت مدل تدوين منظور
 .طباطبايی عالمه دانشگاه. روان شناسی دکتری نامه پايان .روانی فشار با کنارآمدن

 ب مهربان.کتا .اول . تهران. چاپای در باب خالقیت درمانیرساله(. 1393پیر خائفی، علیرضا )
(. اثربخشی الگوی بالینی خالقیت درمانی بر ارتقاء کارکردهای اجرائی 1397پیرخائفی، علیرضا )

 .40-21( 4) 4.  عصب شناسی  و کاهش افسردگی بیماران افسرده.
(. اثربخشی الگوی بالینی 1396پیرخائفی، علیرضا؛ گودينی، علی اکبر و حسینی، عبدالحمید )

اجتماعی ئم جسمانی، اضطراب، افسردگی و کارکردهایخالقیت درمانی بر عال
 . 186-179( 1) 5.روانشناسی بالینی و شخصیتآموزان. دانش

درمانی بر توجه و بالینی خالقیت(. اثربخشی الگوی1399پیرخائفی، علیرضا و باجالن، شکوه )
 10 انی.ابتکار و خالقیت در علوم انسحافظه کودکان دارای اختالل يادگیری رياضی.  

(2 )29-64. 
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انتقادی در ارتباط بین ای تفکر(. نقش واسطه1400حامدی نسب، صادق وعزيزی، معصومه )
. رانآموزش مهندسی ايدانشجويان. تحصیلی شخصیتی و خالقیت با عملکردهایويژگی

23 (90 )115-130. 
درمانی بر کاهش تبالینی خالقی(. اثربخشی الگوی1395حقیری، سمانه و پیرخائفی، علیرضا )

(. 23) 7. شناختی -روانشناسی تحلیلینشانگان اضطراب و افسردگی پس از زايمان. 
42-35 . 

مسئله خالقانه بر (. اثربخشی آموزش حل1400دوايی، مهدی؛ کاشانی وحید، لیال؛ آجرلو، الهام )
 23.  های علوم شناختیتازهآموزان سرآمد. آوری مادران دانشمديريت هیجان و تاب

(1 )106-115. 
فراتحلیل  (.1399رشیدی پور، فاطمه؛ شکری، امید؛ فتح آبادی، جلیل؛ پور شهريار، حسین )

طالعات مآموزشی بر افزايش انگیزش پیشرفت يادگیرندگان.  -اثربخشی مداخالت روانی
 .289-254 (2) 12 آموزش و يادگیری

 ويرايش. تهران:. محمدی( سید ییيح )ترجمه. وهیجان انگیزش  (.1395) مارشال جان ريو،
 (.2015)تاريخ انتشار به زبان اصلی،

(. اثربخشی الگوی خالقیت درمانی  بر ارتقاء 1396سجادی منزه، حمید رضا؛ پیرخائفی، علیرضا )
 4 پژوهش در يادگیری آموزشگاهی و مجازی.آموزان. انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش

(16 )39-48. 
آموزش الگوی بالینی خالقیت اثربخشی (. 1395ضا؛ پیرخائفی، علیرضا )سلمانی پور نفلبری، ر

نهمین کنگره بین المللی روان درمانی )اجالس آسیايی در درمانی بر تعارضات زناشويی. 
 PSYCONGRESS09_118: مقاله COIکد  های فرهنگی(بستر ارزش

 محمدی( سید جمه)تر شخصیت هاینظريه (.1400آلن ) سیدنی شولتز، پی؛ شولتز، دوان
 (.2013تهران:ويرايش. )تاريخ انتشار به زبان اصلی،

 یلیتحصپیشرفت بینیپیش برای ساختاری مدل .  تدوين(1392)حمزه  گنجی، صالح؛ صوفی،
خودتنظیم، يادگیریراهبردهای تحصیلی،خودپنداره کلی،نفسعزت طريق از

 .166-143(18) 10. یتربیت روان شناسی مطالعات .خودمختار تحصیلیانگیزش
های (. تحلیل ساختاری تاثیر عامل1396طباطبايی، سید سجاد؛ وزيری، الهام؛ توحیدی، افسانه )

های لای و اثربخشی عامگری راهبردهای مقابلهتحصیلی: میانجیشخصیت بر پیشرفت
 .75-49( 46) 13.  روان شناسی تربیتیيادگیری دانشجويی. 
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تحصیلی در ررسی و تحلیل نقش اشتیاق و انگیزش(. ب1400علیمرادی، زينب )

 .204-183( 6) 3.های نوين در مطالعات اسالمیرهیافتآموزان. دانشپیشرفت
 يادگیری برنامه (. اثربخشی1399عاشوری، مجتبی؛ بدری، رحیم؛ واحدی، شهرام؛ محبی، مینا )

( 64) 16. ولیتحشناسانروانتحصیلی.  خودکارآمدی و انگیزش بر هیجانی -اجتماعی
437-447. 

 .شناختیروان هایپژوهش. آن گیریاندازه در نو هایشیوه و خالقیت (.1372)جمال  عابدی،
2(2 )46 -54. 
 انگیزشیباورهای رابطه(. 1382)علیرضا  تهرانی، شیرازی حسین؛ مولوی، باقر؛ محمد کجباف،
 هایازهت دبیرستانی. زانآمودانش تحصیلیعملکرد با خودتنظیمیيادگیریراهبردهای و

 .33-27( 17) 5 .شناختی علوم
رتقاء ا درمانی بربالینی خالقیتاثربخشی آموزش الگوی(. 1396میرزاده، رقیه؛ پیرخائفی، علیرضا )

 .65-52( 21) 6.  روانشناسی سالمت. امید و شادکامی زنان مبتال به سرطان پستان
 راهبردهای آموزش اثربخشی (. بررسی1399جاد )نیك، مريم؛ ملکوتی، کاظم؛ تلخابی، سموسوی

 ابتدايی یرهدو آموزاندانش تحصیلیپیشرفت بر انگیزشیباورهای و خودتنظیمیيادگیری
ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختالالت، دومین کنگره تازه يافته ساوه. شهرستان

 https://civilica.com/doc/1038101،تهرانپیشگیری و آموزش
آموزش خودگردانی (. اثربخشی 1399مرادی، محمدرضا؛ ماهرالنقش،  مريم؛  ماهرالنقش، فهیمه )

الل آموزان با اختانگیزشی و راهبردهای يادگیری خودتنظیمی دانشيادگیری بر باورهای
 . 169-151( 1) 10.  ناتوانی های يادگیری. يادگیری نوشتاری

اثربخشی آموزش حل مسئله خالقانه  (.1399اده، سعید )نیکنام، کريم؛ غباری بناب، باقر؛ حسن ز
( 2) 20.کودکان استثنايی .آموزان پسر تیزهوشبر خالقیت و سازگاری اجتماعی دانش

47-62. 
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