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Abstract
The purpose of study was to investigate the relationship between creativity and emotional
intelligence, motivational strategies and academic performance of male and female high
school students in the city of Nain in the academic year 2017-2018. The research method was
correlational. The statistical population of the study included 535 male and female high
school students in Nain. Using cluster sampling method and based on Krejcie and Morgan
table, a sample of 225 students (130 girls and 95 boys) were selected. Research instruments
included the Torrance Creativity Test (1974), Schering Siberia Emotional Intelligence (Short
Form) (1995), Pintrich and DeGroot Learning Motivation Strategies Scale (1990), and
students' academic performance scores based on the first and continuous annual grade point
average. Data were analyzed by SPSS22 software using Pearson correlation and multivariate
regression. The results showed that there is a significant positive relationship between
creativity and motivational strategies and students' academic performance. There is also a
significant positive relationship between the variables of emotional intelligence and the
variables of motivational strategies and students' academic performance. The results showed
that creativity and emotional intelligence have a significant role in predicting the variables
of motivation strategies and academic performance of high school students. Overall, the
findings showed the relationship between creativity and emotional intelligence with students'
motivational strategies and academic performance.
Keywords: Academic performance, Creativity, Emotional intelligence, Motivational
strategies.
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 .1استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد نایین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نایین ،ایران
 .2استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد نایین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نایین ،ایران
 .3دانشجوی دکتری روانشناسی ،واحد نایین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نایین ،ایران
 .4دکتری روانشناسی ،گروه مشاوره ،دانشگاه فرهنگیان ،یزد ،ایران

(تاریخ دریافت1398/03/27 :؛ تاریخ پذیرش)1399/09/27 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین خالقیت و هوش عاطفی ،راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر دورة
دوم متوسطه در شهر نایین در سال تحصیلی  1396-97بود .روش پژوهش از نوع همبستگی بود .جامعة پژوهش شامل  535دانشآموز
دختر و پسر دورة دوم متوسطة شهر نایین بودند .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،نمونهای
به حجم  225دانشآموز ( 130دختر و  95پسر) انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل آزمون خالقیت تورنس ( ،)1974مقیاس هوشعاطفی
سیبریا شیرینگ (فرم کوتاه) ( ،)1995مقیاس راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دی گروت ( )1990و نمرات عملکرد تحصیلی
دانشآموزان ،بر گرفته از معدل نوبت اول و مستمر سالیانه بوده است .دادهها با نرمافزار  SPSS22و با استفاده از روش آماری همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد .نتایج نشان داد بین خالقیت با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطة
مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،بین متغیر هوش عاطفی با متغیرهای راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطة
مثبت معنا داری وجود دارد .نتایج نشان داد متغیرهای خالقیت و هوشعاطفی در پیشبینی متغیرهای راهبردهای انگیزشی و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطة دوم سهم معناداری دارند .در مجموع ،یافتهها نشاندهندة رابطة خالقیت و هوش عاطفی با راهبردهای
انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان بود.
واژگان کلیدی :خالقیت ،راهبردهای انگیزشی ،عملکرد تحصیلی ،هوشعاطفی.
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مقدمه
بهبود وضعيت تحصيلي دانشآموزان ،يكي از اهداف اساسي نظامهاي آموزش و پرورش معاصر
است .از حدود يك قرن گذشته و با پديدآمدن رشتههاي تخصصي علوم تربيتي و روانشناسي
تربيتي ،مطالعة عملكرد تحصيلي 1دانشآموزان و عوامل مرتبط با آن بخـش برجستهاي از
پژوهشهاي متخصصان اين دو رشته را تشكيل ميدهد (پوراصغر و همكاران .)1397 ،يكي از
مهمترين عوامل مـؤثر بـر عملكرد تحصيلي ،ويژگيهاي رواني افراد است .در گذشته بسياري از
پژوهشگران رابطة بين فرايندهاي شناختي و انگيزشي با کنشوري تحصيلي را به طور مجـزا بررسـي
کردهانـد ،ولي امروزه اکثر روانشناسان به هر دو مؤلفة شناخت و انگيزش و نقش آنها در يادگيري
توجه دارند و بر اساس نظريههاي جديد مانند يادگيري خودتنظيمي ،2مؤلفههاي شناخت ،کنشوري
تحصيلي به صورت يك مجموعه در هم تنيده و مربوط به هم در نظر گرفته ميشوند (کجباف،
مولوي و شيرازي تهراني.)1390 ،
نظرية يادگيري خودتنظيمي بر اين اساس استوار است که دانشآموزان چگونه از نظر فراشناختي،
انگيزشي و رفتاري ،يادگيري را در خود سامان ميبخشند (زيمرمن و مارتينز -پونز .)1990 ،3پينتريچ
و ديگروت )1990( 4در نظرية يادگيري خودتنظيمي خود ،خودکارآمدي ،ارزشگذاري دروني و
اضطراب امتحان را به عنوان باورهاي انگيزشي در نظر گرفتند و راهبردهاي شناختي ،فراشناختي و
تالش و تدبير دانشآموزان را با عنوان يادگيري خودتنظيمي معرفي کردند (اردوگان .)2018 ،5نتايج
تحقيقات در اين زمينه حاکي از آن است کـه دانشآموزاني که ارزشگذاري دروني دارند ،از
راهبردهاي شناختي و فراشناختي بيشتري استفاده ميکنند (باس 6و همكاران ،)2015 ،و به زعم
1. Academic Performance
2. Self-Regulated Learning
3. Zimmerman & Martinez-Pons
4. Pintrich & Degroot
5. Erdogan
6. Baas, Castelijns, Vermeulen, Martens, & Segers
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پاريس و اکا 1در انجام تكاليف اصرار بيشتري از خود نشان ميدهند (استادزاده ،داوودي و حسيني،
 .)1395ارزشگذاري دروني به اهميتي که دانشآموز به يك تكليف يا درس خاص ميدهد ،باوري
که به آن تكليف دارد و هدفي که از مطالعة آن دنبال ميکند ،اطالق ميشود (ايمـز و آرچر.)1988 ،2
منظور از راهبردهاي فراشناختي ،مجموعة فرايندهاي برنامهريزي ،بازبيني و اصالح فعاليتهاي
شناختي است (زيمرمن و مارتينز  -پونز .)1990 ،تدابير يادگيري ،احاطة دانشآموز بر تكاليف دشوار
و ميزان پافشاري وي در انجام آنهاست (کورنو و رورکمپر .)1985 ،3طبق نظرية يادگيري
خودتنظيمي ،فرايندهاي فراشناختي و تالش و تدبير دانشآموزان ،خودتنظيمي را تشكيل ميدهد.
منظور از خودتنظيمي اين است که دانشآموزان مهارتهايي براي طراحي ،کنترل و هدايت فرايند
يادگيري خود داشته و تمايل دارند ياد بگيرند ،کل فرايند يادگيري را ارزيابي کنند و به آن بينديشند
(بري1992 ،4؛ بيانكا .)2013 ،5راهبردهاي شناختي نيز به چارهانديشيهايي که دانشآموز براي
يادگيري ،به خاطرسپاري ،يادآوري و درک مطالب از آنها استفاده ميکند ،اشاره دارد (زيمرمن و
مارتينز -پونز ،1990 ،سيف.)1394 ،
نتايج پژوهش پينتريچ وديگروت )1990( 6نشان داد که خودتنظيمي ،خودکارآمدي و اضطراب
امتحان بهترين پيشبينـي کنندههاي عملكرد تحصيلـي هسـتند .بسياري از يافتههاي پژوهشي خاطر
نشان ميکند باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمـي دو مؤلفـة مـهم در عملكرد
تحصيلي دانشآموزان به شمار ميآيند (زيمرمن2015 ،7؛ کجباف ،مولوي و شيرازي تهراني)1390 ،
و راهبردهاي خودتنظيمي پيشبينيکنندة اضطراب دانشآموزان هستند (فونتا 8و همكاران.)2020 ،
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8. Fuente

بررسی رابطة خالقیت و هوش عاطفی با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان شهر نایین

87

امروزه برخالف گذشته توانايي يادگيري هر فرد را تنها به ميزان هوش و استعداد وابسته نميدانند،
بلكه عالوه بر عوامل ذاتي هوش و استعداد ،ميزان خالقيت فرد را در يادگيري مؤثر ميدانند (کملمير،
دنيلسون و باستين2010 ،1؛ ياسمننژاد و همكاران .)1392 ،خالقيت به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار
بر پيشرفت تحصيلي ،فرايندي است که منجر به حل مسأله ،ايدهسازي ،مفهومسازي ،ساختن اشكال
هنري ،نظريهپردازي و توليداتي ميشود که بديع و يكتا باشد (قاسمزاده.)1385 ،
امروزه صاحبنظران معتقدند افزايش شناخت از خالقيت ،باعث برانگيختن افراد در ايدهيابي و
توليدات خالق ميشود (ديويس و ريم )2008 ،2و به تعبير کر و گاگلياردي ،)2006 ( 3خلق ايدههاي
نو و توليدات ابتكاري از ويژگيهاي شناختي انسان است .رانكو ( )2007و مان ( )2006بين خالقيت
و عملكرد تحصيلي رابطة مثبت نشان دادند و معتقدند که از طريق اثبات مسائلي که جواب نهايي
ندارد و به نوعي کاربرد تفكر خالقانه است ميتوان توانايي رياضي دانشآموزان را افزايش داد.
پژوهشهاي متعددي حاکي از آن است که آموزش خالقيت بر مؤلفههاي فراشناختي تأثير بسزايي
دارد (پيرخائفي )1388 ،و دانشآموزاني که خالقيت بااليي دارند ،بيشتر از دانشآموزاني که خالقيت
پايين دارند از راهبردهاي شناختي استفاده ميکنند .همچنين ،دانشآموزاني که از راهبردهاي شناختي
استفاده ميکنند ،نمرة آزمون خالقيتشان به طور معناداري بيشتر از ساير دانشآموزان است (جيمز و
آسموس 2005،4؛ فرير و کولينز .)2002 ،5و نتايج موسوي ،رضايي و سيفي ( )1394و رحيميمند و
عباسپور ( )1394بيانکنندة آن بود که خالقيت به طور کلي به بهبود عملكرد تحصيلي دانشآموزان
منجر ميشود .البرزي ( )1393نيز رابطة معنادار بين خالقيت و انگيزش را تأييد کرد.
عالوه بر توجه به جنبههاي خالق شخصيت در يادگيري و عملكرد تحصيلي ،در بين عوامل
فردي ،يكي از عوامل تأثيرگذار بر عملكرد تحصيلي افراد ،هوش و توانايي ذهني آنهاست .فيرس
1. Kemmelmeier, Danielson & Bastten
2. Davis & Rimm
3. Kerr & Gagliardi
4. Jams & Asmus
5. Fryer & Codlings
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و ترال ،)1997( 1هوش را سازگاري با موقعيتهاي جديد يا توانايي برخورد مناسب با موقعيتهاي
مختلف تعريف کردهاند (خسروي و همكاران .)1390 ،اما واضح است که هوش با اين تعريف ،فقط
قسمت محدودي از توانايي را شامل ميشود و ساير ابعاد آن نيز بايد تشخيص داده شوند .يكي از
اين ابعاد يا تواناييهاي شناختهشدة انسان هوش عاطفي (هيجاني) است .گلمن )1995( 2معتقد است
هوش عاطفي جنبة ديگري از هوش است که در دستيابي افراد به موفقيت در ابعاد مختلف زندگي،
بيشتر از هوش شناختي ايفاي نقش ميکند .بار -ان )2006( 3بيان کرد ريشههاي دور هوش عاطفي
را ميتوان در کارهاي اوليه داروين 4جستوجو کرد .جايي که او اهميت ابراز هيجاني را براي بقا و
انطباق يادآور ميشود (غنايي و همكاران.)1390 ،
بايد گفت هوش عاطفي و خالقيت بر عملكرد افراد در همة زمينهها تأثير ميگذارد و ميتوان
آن را به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد تحصيلي و خودتنظيمي فراگيران معرفي کرد .نتايج
تحقيقات زيادي (از جمله وال ،2003 ،5بويلي2003 ،6؛ نلسون و نلسون2003 ،7؛ نلسون و الو2003 ،؛
الكنيز 8و الو2003 ،؛ شن 9و همكاران ،)2015 ،به صورت جدا و پراکنده بيانکنندة ارتباط مؤلفههاي
هوش عاطفي و خالقيت با عملكرد تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي فراگيران است و طبق نتايج
تحقيقات يادشده ميتوان مؤلفههاي هوش عاطفي و خالقيت را پيشبينيکنندههاي مهمي براي
عملكرد و موفقيت تحصيلي در نظر گرفت (فيدا 10و همكاران.)2018 ،
در زمينة اهميت و ضرروت ميتوان گفت زندگي تحصيلي ،يكي از مهمترين ابعاد زندگي
اشخاص است که بر ساير ابعاد زندگي تأثير فراوان دارد .در اين بين يكي از مسايل و مشكالت
اساسي زندگي تحصيلي افراد و نظام آموزشي هر کشور مسأله افت تحصيلي و پايينبودن سطح
1. Phares & Trull
2. Goleman
3. Bar- on
4. Darvin
5. Vela
6. Boyle
7. Nelson
8. Elkins
9. Shen
10. Fidai
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عملكرد تحصيلي دانشآموزان و دانشجويان آن کشور است .اين پديده ،عالوه بر زيانهاي هنگفت
اقتصادي ،سالمت رواني فراگيرندگان را مخدوش ميکند .در پژوهش حاضر محقق به مفاهيم
خالقيت و هوش عاطفي و تأثير آن بر عملكرد تحصيلي و راهبردهاي بهکارگرفته توسط دانشآموزان
عالقهمند است .هوش عاطفي نقطة تالقي تواناييها و مهارتهاي پيشرفته در شناخت دقيق خود و
نقاط قوت و ضعف شخصي ،ايجاد تداوم و روابط سالم و اثربخش ،گذراندن و کارکردن مفيد و
ثمربخش با ديگران (معلم و همكالسيها) ،برخورد اثربخش و سالم با خواستهها و فشارهاي زندگي
تحصيلي و برخورد مؤثر و مناسب با اهداف يادگيري در کالس درس است (نلسون و الو.)2003 ،
از طرف ديگر ،خالقيت نيز به عنوان عاملي تأثيرگذار بر عملكرد تحصيلي و راهبردهاي يادگيري
باعث ايدهسازي ،تفكر خالق ،تفكر انتقادي ،نظريهپردازي و توليد علم شده ،دانشآموزان را از تكرار
طوطيوار کلمات و حفظکردن مطلق مطالب درسي محفوظ نگاه ميدارد (ديويس و ريم.)2008 ،
نياز جامعه امروز براي توليد و رونق اقتصادي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي نيازمند نسل
تحصيل کرده و دانشاندوزي است که با بهکارگيري تواناييهاي ذهني و شناختي خود ،به سمت
تخصص ،تجربه و مهارت گام برداشته و بتواند از توانايي تحصيلي خود در زندگي روزمره و پيشرفت
و آباداني ايران استفاده کند .بنابراين ،شناخت متغيرهاي مرتبط با تواناييهاي ذهني و شناختي و رشد
و پرورش آنها اهميت زيادي دارد .اين پژوهش سعي دارد متغيرهاي انگيزشي و شناختي مرتبط با
عملكرد تحصيلي را به منظور ارتقاي سطح عملكرد و بهرهوري بيشتر دانشآموزان مطالعه و بررسي
کند .همچنين ،نسل نوانديش فعلي را از نمرهمحوري به تالشمحوري سوق ميدهد.
بنابراين ،با توجه به مطالب يادشده ،محقق قصد دارد ،رابطة مؤلفههاي هوش عاطفي و خالقيت
را با راهبردهاي خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي مطالعه کند .بنابراين ،با توجه به مباحث مطرح شده
فرضيههاي زير بررسي ميشود.
 .1بين متغيرهاي خالقيت و هوش عاطفي با متغيرهاي راهبردهاي خودتنظيمي و عملكرد
تحصيلي در دانشآموزان دورة دوم متوسطة شهرستان نايين رابطة معناداري وجود دارد.
 .2متغيرهاي خالقيت و هوش عاطفي پيشبينيکنندة معناداري براي متغيرهاي راهبردهاي
خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي دانشآموزان متوسطه هستند.
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روششناسی پژوهش
با توجه به ماهيت موضوع ،تحقيق حاضر از نوع همبستگي بوده است .در پژوهشهاي همبستگي
پژوهشگر به بررسي رابطة بين متغيرهاي مورد نظر در پژوهش ميپردازد (سرمد ،بازرگان و حجازي،
 .)1390جامعة مورد نظر در اين پژوهش همة دانشآموزان دختر و پسر دورة دوم متوسطه در سال
تحصيلي  1396-97شهرستان نايين بودهاند .روش نمونهبرداري نيز خوشهاي و واحد نمونهبرداري
کالس بوده است .در اين تحقيق دانشآموزان شاخة نظري شامل رياضي و فيزيك ،علوم تجربي و
علوم انساني که بر اساس آمار اعالمشده از ادارة آموزش و پرورش شهرستان نايين  535نفر شامل
 309دختر و  226پسر بوده ،در پژوهش وارد شده و دانشآموزان شاخة فني و حرفهاي و کاردانش
به دليل داشتن دروس کارگاهي بيشتر و ارتباط با مرکز آموزش فني و حرفهاي نايين و در دسترس
نبودن آنها در نمونة انتخابي وارد نشدند .بر اساس جدول کرجسي و مورگان ( ،)1970حجم نمونة
مورد نظر در اين پژوهش  224نفر بود که با توجه به نسبت متغير جنسيت در جامعة مورد نظر (58
درصد دختر و  42درصد پسر) نمونة استخراجشده شامل  130نفر دانشآموز دختر و  94نفر
دانشآموز پسر انتخاب شد.
ابزار پژوهش حاضر به شرح زير بود:
آزمون خالقیت تورنس :)1974( 1به منظور سنجش ميزان خالقيت دانشآموزان از بخش کالمي
اين آزمون به کار گرفته شد .پرسشنامة خالقيت کالمي تورنس شامل  60سؤال است ،که پاسخ به
هر سؤال مشتمل بر سه گزينه است براي دستيابي به نتيجة آزمون بايد به ازاي هر پاسخ به گزينة
الف ،صفر امتياز ،گزينة ب ،يك امتياز ،گزينة ج ،دو امتياز تعلق گيرد .دامنة نمرات ميتواند از صفر
تا  120باشد .کسب امتياز باالتر نشانة خالقيت بيشتر است .تورنس در سال ( )1974اعتبار خالقيت
را به روش بازآزمايي 0/80 ،و روايي آن از طريق تحليل عامل تأييدي و محاسبة شاخص برازندگي،

1. Torrance
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 0/63به دست آورد .در پژوهش عابدي ( ،)1385اعتبار اين آزمون  0/73و روايي آن  0/67به دست
آمده است .در پژوهش حاضر اعتبار به روش بازآزمايي  0/74به دست آمده است.
مقیاس هوش عاطفی سیبریا شرینگ :)1995( 1فرم کوتاه اين پرسشنامه 12 ،سؤال دارد که در
سه حيطة خودکنترلي ،مهارت و هوشياري اجتماعي و خودآگاهي کاربرد دارد .هر آزمودني  4نمرة
جداگانه دريافت ميکند که سه نمرة آنها مربوط به هر يك از مؤلفهها و يك نمرة کل است .پاسخها
به صورت پنجدرجهاي ليكرت است ،گزينة خيلي کم ،نمرة  ،1کم ،2 ،نظري ندارم ،3 ،زياد 4 ،و
خيلي زياد ،نمرة  5مي گيرد .در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  0/76به
دست آمده است.
مقیاس راهبردهای انگیزشی برای یادگیری 2پينـتريچ و ديگروت ( :)1990اين مقياس  47ماده
دارد و داراي دو مقياس باورهاي انگيزشي ( 25ماده) و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي ( 22مـاده)
است .مقياس راهبردهاي انگيزشي ،شامل سه خردهآزمون خودکارآمدي ،ارزشگذاري دروني و
اضطراب امتحان است .مقياس يادگيري خودتنظيمي ،داراي دو خردهآزمون استفاده از راهبردهاي
شناختي و خودتنظيمي است .مادههاي اين پرسشنامه از نوع آزمونهاي (بستهپاسخ) پنجگزينهاي
است و به اين صورت نمرهگذاري ميشود؛ کامالً موافقم ،5 ،موافقم ،4 ،نظري ندارم ،3 ،مخالفم2 ،
ال مخالفم .1 ،سؤاالت 27 ،24و  39به صورت وارونه نمرهگذاري ميشوند .بررسي پنتريچ و
و کام ً
ديگروت ( ،)1990براي تعيين پايايي و روايي پرسشنامة راهبردهاي انگيزشي در يادگيري ،نشان داد
قابليت پايايي براي عوامل سهگانة باورهاي انگيزشي ،يعني خودکارآمدي ،ارزشگذاري دروني و
اضطراب امتحان ،به ترتيب  0/87 ،0/89و  0/75براي دو عامل مقياس راهبردهاي يادگيري
خودتنظيمي ،يعني راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي ،به ترتيب  0/83و  0/74بود .اعتبار اين آزمون
را حسيني نسب و رامشه ( )1379با استفاده از روش تحليل عاملي بررسي کردند که آلفاي کرونباخ
براي خودکارآمدي ،ارزشگذاري دروني ،اضطراب امتحان و راهبردهاي شناختي و فراشناختي به
ترتيب  0/64 ،0/77 ،0/41 ،0/68و  0/68بودند .همچنين ،البرزي و ساماني ( ،)1378براي به دست
1. Schering Siberia Emotional Intelligence
2. Learning Motivation Strategies Scale
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آوردن اعتبار پرسشنامة راهبردهاي انگيرشي براي يادگيري از روش بازآزمايي استفاده کردند که
ضريب اعتبار  0/75به دست آمد .در پژوهش حاضر اعتبار آزمون به روش آلفاي کرونباخ 0/67
بهدست آمده است.
عملکرد تحصیلی :براي سنجش عملكرد تحصيلي از معدل نمرات مستمر و نوبت اول
دانشآموزان استفاده شد .بدين ترتيب که براي هر دانشآموز معدل نمرات مستمر و نوبت اول وي
از مدرسه درخواست شد و بعد ميانگين کل به دست آمد ،سپس ،نمرهها تبديل به

Z

و در نهايت

تبديل به نمرة  tو استاندارد شد.
یافتههای پژوهش
شرکتکنندگان در پژوهش حاضر  103دانشآموز دختر و  94دانشآموز پسر بودند و در بازة سني
 16تا  18سال قرار داشتند .سطح تحصيالت آنها نيز متوسطة دور دوم بود به اين صورت که 60
نفر در پاية دهم 50 ،نفر در پاية يازدهم و  87نفر در پاية دوازدهم مشغول به تحصيل بودند .دربارة
ويژگيهاي جمعيتشناختي والدين دانشآموزان نيز ميانگين سني والدين  47و سطح تحصيالت
آنها از بيسواد تا دکتري بود 3 .درصد بي سواد 57 ،درصد از ابتدايي تا ديپلم 30 ،درصد کارداني
تا کارشناسي و  10درصد ارشد تا دکتري بودند.
براي بررسي آمار توصيفي مقياسهاي مورد مطالعه از ميانگين و انحراف استاندارد هوش عاطفي،
راهبردهاي انگيزشي ،خالقيت و عملكرد تحصيلي و ابعاد آنها استفاده شده است .ميانگين و انحراف
استاندارد متغيرهاي مورد مطالعه به تفكيك جنسيت در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1آمارههای توصیفی متغیرهای هوش عاطفی ،راهبردهای انگیزشی ،خالقیت و هوش عاطفی

میانگین

هوش
عاطفي

انحراف استاندارد

مقیاس

دختر

پسر

دختر

پسر

هوش عاطفي

39/73

38/60

5/95

4/99

خودکنترلي

12/70

11/49

2/02

1/95

هوشياري اجتماعي

14/38

14/30

2/39

2/17

خودآگاهي

13/07

12/79

2/99

2/59
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میانگین
مقیاس

انحراف استاندارد

دختر

پسر

دختر

پسر

راهبرد شناختي

60/95

60/24

7/98

7/63

خودتنظيمي

15/05

14/96

2/64

2/53

خودکارآمدي

33/59

33/78

4/98

5/02

ارزشگذاري

44/78

44/35

6/37

6/29

اضطراب امتحان

18/86

18/12

5/32

4/92

راهبرد شناختي

60/31

60/65

7/97

8/03

خودتنظيمي

15/14

14/89

2/64

2/53

خالقيت

75/68

76/54

14/86

15/12

عملكرد تحصيلي

50/25

49/89

9/94

9/63

راهبردهاي
انگيزشي

در ادامه فرضيههاي پژوهش و يافتههاي آمار استنباطي بر اساس فرضيه بيان ميشود.
فرضیة اول :بين خالقيت و هوش عاطفي با متغيرهاي راهبردهاي انگيزشي و عملكرد تحصيلي
در دانشآموزان متوسطه شهرستان نايين ارتباط معناداري وجود دارد.
براي بررسي معناداري رابطة بين خالقيت و هوش عاطفي با متغيرهاي راهبردهاي انگيزشي و
عملكرد تحصيلي در دانشآموزان از همبستگي پيرسون استفاده شده است .نتايج ضرايب همبستگي
پيرسون مقياسهاي مورد مطالعه در جدول  2نشان داده شده است.
ردیف

جدول  .2همبستگی متغیرهای خالقیت و هوش عاطفی با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی

مقیاس

1

1

هوش عاطفي

2

خودکنترلي

**

0/65

3

هوشياري

**

0/72

4

خودآگاهي

**

0/83

5

خودکارآمدي

**

0/39

6

ارزشگذاري

7

اضطراب
امتحان

2

4

3

5

6

7

1/00

**0/42

1/00
**

0/21

**

0/34

1/00
**

0/35

0/14

**

0/24

0/10

**0/46** 0/29

*

1/00
**

0/43

1/00
**0/45

1/00

**-0/18** -0/41** -0/24** 0/08 -0/21** -0/17

1/00

8

9

10
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مقیاس

1

2

3

4

5

6

7

8

8

راهبرد
شناختي

**0/24

**0/31

0/06

**0/17

**0/28

**0/54

0/02

1/00

9

خودتنظيمي

**-0/16** -0/21** -0/11 -0/13* -0/22

*0/15

10

خالقيت

11

عملكرد
تحصيلي

**

0/47

**0/21

**

-0/19

**

0/20

**

0/56

**0/23** -0/04 0/26

**

0/40

**0/17

**

0/44

0/08

9

10

**1/00 0/22** 0/26
**

-0/33

**

1/00 -0/06 0/22

**0/19** -0/03 -0/08 -0/41
*P<0 05
/
**P<0 01
/

با توجه به جدول  2هوش عاطفي با خودکنترلي ،هوشياري ،خودآگاهي ،خودکارآمدي،
ارزشگذاري دروني ،راهبرد شناختي ،خالقيت و عملكرد تحصيلي رابطة مثبت معنادار و با اضطراب
امتحان و خودتنظيمي رابطة منفي معناداري در سطح  P>0/01دارد .اين بدين معناست که با باالبودن
ه وش عاطفي ميزان خودکنترلي ،هوشياري ،خودآگاهي ،خودکارآمدي ،ارزشگذاري دروني ،راهبرد
شناختي ،خالقيت و عملكرد تحصيلي نيز باال خواهد بود و مقدار اضطراب امتحان و خودتنظيمي
پايين خواهد بود .خالقيت رابطة مثبت معناداري با هوشياري ،خودآگاهي ،خودکارآمدي،
ارزشگذاري دروني ،راهبرد شناختي و عملكرد تحصيلي دارد و با خودکنترلي و اضطراب امتحان
رابطة منفي معناداري در سطح

P<0/01

دارد .اين بدين معناست که با باالبودن خالقيت در بين

دانش آموزان هوشياري ،خودآگاهي ،خودکارآمدي ،ارزشگذاري دروني ،راهبرد شناختي و عملكرد
تحصيلي نيز باال خواهد بود و نمرات خودکنترلي و اضطراب امتحان پايين خواهد بود .با توجه به
نتايج فرضية اول تحقيق مبني بر وجود رابطة معنادار بين خالقيت و هوش عاطفي با متغيرهاي
راهبردهاي انگيزشي و عملكرد تحصيلي در دانشآموزان تأييد شد.
فرضیة دوم :راهبردهاي انگيزشي پيشبينيکنندة معناداري براي متغيرهاي عملكرد تحصيلي
دانشآموزان هستند.
براي بررسي پيشبيني عملكرد تحصيلي با استفاده از متغير راهبردهاي انگيرشي از رگرسيون
چندمتغيري همزمان استفاده شد .در جدول  3آمارههاي رگرسيوني مدلهاي پيشبيني متغيرهاي
مالک توسط متغيرهاي پيشبين راهبردهاي انگيزشي آورده شده است.
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جدول  .3نتایج رگرسیون همزمان راهبردهای انگیزشی برای پیشبینی عملکرد تحصیلی

متغیر مالک

خودکارآمدي

ارزشگذاري

اضطراب
امتحان
راهبرد
شناختي

خودتنظيمي

عملكرد
تحصيلي

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسيون

1296/58

4

324/14

باقيمانده

4221/17

220

19/18

کل

5517/76

224

رگرسيون

2612/20

4

653/05

باقيمانده

6469/15

220

29/40

کل

9081/36

224

رگرسيون

1098/96

4

274/74

باقيمانده

5137/41

220

23/35

کل

6236/38

224

رگرسيون

1822/77

4

455/69

باقيمانده

12368/58

220

56/22

کل

14191/36

224

رگرسيون

88/84

4

22/21

باقيمانده

1459/15

220

6/63

کل

1548/00

224

رگرسيون

114/83

4

28/70

باقيمانده

824/34

220

3/74

کل

939/18

224

منبع

آمارة

F

16/89

22/20

11/76

8/10

3/34

7/66

سطح
معناداری
0/01

0/01

0/01

0/01

0/02

0/01

R

0/48

0/53

0/42

0/36

0/24

0/35

R2

0/24

0/28

0/18

0/13

0/06

0/12

با توجه به جدول  ،3همة مدلهاي رگرسيوني براي پيشبيني عملكرد تحصيلي با راهبردهاي
انگيزشي در سطح  P<0/05تأييد شد .با توجه به جدول  24 ،3درصد از واريانس عملكرد تحصيلي
توسط متغير خودکارآمدي 28 ،درصد از واريانس آن توسط ارزشگذاري دروني 18 ،درصد از
واريانس آن توسط نمرات اضطراب امتحان 13 ،درصد از واريانس عملكرد تحصيلي توسط راهبرد
شناختي 6 ،درصد از واريانس عملكرد تحصيلي توسط خودتنظيمي و  12درصد از واريانس عملكرد
تحصيلي توسط متغيرهاي خالقيت ،هوش عاطفي و ابعاد خودکنترلي ،هوشياري اجتماعي و
خودآگاهي قابل تبيين است.
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ضرايب بتاي استاندارد ،مقدار تي و سطح معناداري متغيرهاي پيشبين خالقيت ،هوش عاطفي
(خودکنترلي ،مهارت اجتماعي) و خودآگاهي براي پيشبيني متغيرهاي مالک راهبردهاي انگيزشي
(خودکارآمدي ،ارزشگذاري ،اضطراب امتحان ،راهبرد شناختي ،خودتنظيمي) و عملكرد تحصيلي
در جدول  4آورده شده است.
جدول  .4ضرایب رگرسیونی خالقیت و هوش عاطفی برای پیشبینی متغیرهای مالک

خودکارآمدی
مقیاس

اضطراب امتحان

ارزشگذاری درونی

بتای

آمارة

سطح

بتای

آمارة

سطح

بتای

آمارة

سطح

استاندارد

تی

معناداری

استاندارد

تی

معناداری

استاندارد

تی

معناداری

ثابت

--

7/41

0/01

--

7/83

0/01

--

9/59

0/01

خالقيت

0/23

3/27

0/01

0/26

3/78

0/01

-0/28

-3/88

0/01

0/29

3/84

0/01

0/37

4/42

0/01

-0/34

-4/17

0/01

-0/03

-0/42

0/66

-0/08

-1/27

0/20

-0/17

-2/58

0/01

0/10

1/60

0/11

0/15

2/47

0/02

0/22

3/33

0/01

خودآگاهي

0/27

3/57

0/01

0/29

3/93

0/01

-0/10

-1/27

0/20

مقیاس

هوش
عاطفي
خودکنترلي
مهارت
اجتماعي

راهبرد شناختی

عملکرد تحصیلی

خود تنظیمی

بتای

آمارة

سطح

بتای

آمارة

سطح

بتای

آمارة

سطح

استاندارد

تی

معناداری

استاندارد

تی

معناداری

استاندارد

تی

معناداری

ثابت

--

9/08

0/01

--

11/99

0/01

--

11/51

0/01

خالقيت

0/18

2/41

0/01

0/09

1/12

0/26

0/10

1/28

0/20

0/36

4/63

0/01

0/11

1/63

0/19

0/35

4/71

0/01

0/29

4/35

0/01

-0/06

-0/90

0/36

0/23

3/41

0/01

-0/03

-0/43

0/66

-0/04

-0/58

0/55

-0/16

-2/39

0/01

-0/02

-0/24

0/81

-0/23

-2/67

0/01

0/15

1/85

0/06

هوش
عاطفي
خودکنترلي
مهارت
اجتماعي
خودآگاهي
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با توجه به جدول  4ضرايب بتاي استاندارد براي پيشبيني خودکارآمدي ،ارزشگذاري دروني،
اضطراب امتحان و راهبرد شناختي در سطح  P<0/01معنادار است و براي خودتنظيمي و عملكرد
تحصيلي معنادار نيست ( .)P>0/05ضرايب بتاي استاندارد هوش عاطفي براي پيشبيني
خودکارآمدي ،ارزشگذاري دروني ،اضطراب امتحان ،راهبرد شناختي و عملكرد تحصيلي در سطح
P<0/01

معنادار است .خودکنترلي قابليت پيشبيني اضطراب امتحان ،راهبرد شناختي و عملكرد

تحصيلي را در سطح

P<0/01

دارد .ضرايب بتاي استاندارد مهارت اجتماعي قادر به پيشبيني

اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در سطح  P<0/01است .خودآگاهي نيز تنها قادر به پيشبيني
متغيرهاي ارزشگذاري دروني ،اضطراب امتحان و خودتنظيمي در سطح  P<0/01است .با توجه به
نتايج ،فرضية تحقيق مبني بر معناداري نقش پيشبينيکنندگي متغيرهاي خالقيت و هوش عاطفي در
رابطه با راهبردهاي انگيزشي و عملكرد تحصيلي دانشآموزان تأييد شد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة بين متغيرهاي خالقيت و هوش عاطفي با راهبردهاي انگيزشي
و عملكرد تحصيلي و بررسي سهم معناداري متغيرهاي خالقيت و هوش عاطفي در تبيين واريانس
متغيرهاي راهبردهاي انگيزشي و عملكرد تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطة دوم در شهر نايين
بوده است .آزمون فرضيههاي مطرحشده نشان داد بين خالقيت با متغيرهاي راهبردهاي انگيزشي و
عملكرد تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطة دوم رابطة معناداري وجود دارد.
در تبيين نتايج ،فنت و همكاران ( )2020نشان دادند سطوح خودتنظيمي بر راهبردهاي مديريت
استرس دانشآموزان مؤثر بوده و از اين طريق بر عملكرد تحصيلي آنها نيز اثرگذار است .در پژوهش
ديگري نشان داده شد که آموزش هوش هيجاني به دانشآموزان منجر به کاهش اضطراب و افسردگي
در آنها شده و روابط آنها با همساالنشان را بهبود ميدهد (حسين ،محمود و کريم .)2020 ،1هوش
هيجاني با اثرگذاري بر اين مؤلفهها ميتواند در افزايش عملكرد تحصيلي دانشآموزان مؤثر باشد.
تحقيقات رانكو ( )2007و مان ( )2006نيز نشان دادند از طريق اثبات مسائلي که جواب نهايي ندارد
1. Hussin, Mahmud & Karim
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و به نوعي تفكر خالق در آن شكل گرفته است ،ميتوان توانايي درسي و عملكرد تحصيلي
دانشآموزان به خصوص در درس رياضي و دروس مسألهمحور را افزايش داد .اين تحقيقات نشان
ميدهند آموزش خالقيت بر مؤلفههاي شناختي و فراشناختي يادگيري تأثير بسزايي دارد.
دانشآموزاني که خالقيت بااليي دارند ،بيشتر از دانشآموزاني که خالقيت پايين دارند از راهبردهاي
شناختي و خودتنظيمي استفاده ميکنند و نمرة آزمون خالقيت آنها به طور معناداري از ساير
دانشآموزان باالتر است .نتايج پژوهش جيمز و آسموس ( )2005نشان داد خالقيت به عنوان يك
مؤلفة مهم در راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي ،در نهايت منجر به عملكرد تحصيلي بهتر دانشآموزان
خواهد شد (خسروي و همكاران .)1390 ،نتايج پژوهش مان ( )2006نيز بيانکنندة اين است که اگر
در خانواده والدين به کنجكاوي ،پژوهشگري ،تفكر انتقادي ،رهايي از جزمانديشي و سنتگرايي و
بيان آزاد انديشهها در بين اعضاي خانواده بها دهند ،رشد خالقيت در فرزندان افزايش خواهد يافت.
همخوان با نتايج اين پژوهش مبني بر رابطة هوش عاطفي با راهبردهاي انگيزشي و عملكرد
تحصيلي و در راستاي تبيين اين يافتهها ،غنايي و همكاران ( )1390نيز در پژوهش خود به اين نتيجه
دست يافتند که براي عملكرد مناسب افراد در موقعيت حل مسأله ،تمرکز بر نقش متغير هوش عاطفي
منجر به خودتنظيمي افراد شده و هوش عاطفي در اين زمينه ضروري به نظر ميرسد.
ياراحمدي ( )1388در پژوهش خود در زمينة رابطة هوش عاطفي و مديريت رفتار به نتايج
معناداري دست يافت .با بررسي بيشتر پژوهشهاي قبلي در اين زمينه ميتوان دريافت ،آنچه يك
دانشآموز را وادار به فعاليتهاي شناختي و فراشناختي در زمينة درس و تحصيل ميکند ،صرفاً خود
عامل يعني درس و کالس نيست بلكه عوامل مختلف دروني و بيروني ميتواند در اين زمينه مؤثر
باشد .از نظر گلمن ( ،)1995هوش عاطفي ميتواند هم عناصر دروني (فردي) و هم عناصر بيروني
(بينفردي و اجتماعي) را شامل شد .عناصر دروني شامل ميزان خودآگاهي ،خودانگاره ،احساس
استقالل و ظرفيت خودشكوفايي و قاطعيت است و عناصر بيروني شامل روابط بينفردي ،سهولت
در همدلي و احساس مسئوليت است .همچنين ،هوش عاطفي شامل ظرفيت فرد براي قبول
واقعيتها ،انعطافپذيري ،توانايي حل مشكالت هيجاني و عاطفي ،توانايي مقابله با استرس و

بررسی رابطة خالقیت و هوش عاطفی با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان شهر نایین

99

تكانهها ميشود ،بنابراين ،مؤلفههاي هوش عاطفي شامل خودکنترلي ،مهارت و هوشياري اجتماعي
و خودآگاهي يعني ترکيب عوامل دروني و بيروني با يكديگر ميتوانند بر عملكرد افراد تأثيرگذار
باشند .همچنين ،برداشت و مفهومي که دانشآموزان از توانايي خود در انجام کارها و تكاليف دارند
(خودآگاهي و خودکنترلي) ،ارتباط مناسب آنها با محرکها ،افراد و رويدادهاي پيرامون و توانايي
حل مشكالت عاطفي و مقابله با استرس و تكانهها و انعطافپذيري (مهارت و هوشياري اجتماعي)
در کنار تفكر خالق و تفكر انتقادي و برخورد با مسائل و يافتن راه حل بديع و نو براي آن و دوري
از تقليد و تكرار طوطيوار مسائل و نگاه نو به مشكالت و مسائل پيشرو (خالقيت) منجر به افزايش
خودکارآمدي و ارزشگذاري دروني شده ،اضطراب را کاهش ميدهد .اين امر ميتواند در به کارگيري
راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي دانشآموزان مفيد و مؤثر بوده ،عملكرد تحصيلي آنها را بهبود
بخشد.
گرين 1و همكاران ( )2004نيز معتقدند ،فراگيراني که تكاليف درسي را مهم تلقي کنند ،آنها را
مفيد و سودمند پنداشته ،بر رشد و گسترش قابليت و شايستگي در يك تكليف تحصيلي تكيه دارند.
اين فراگيران از راهبردهاي شناختي مانند بسط و سازماندهي و تفكر انتقادي و نظم در کار
(خودتنظيمي) و پيوند بين مفاهيم قديم و جديد استفاده کرده از عملكرد تحصيلي باالتري برخوردار
ميشوند .اين محققا ن معتقدند ،فراگيراني که از تفكر خالق و تفكر انتقادي اجتناب کرده ،ظرفيت
خودآگاهي ،خودشكوفايي و قاطعيت را از دست دادهاند و توانايي مقابله با استرس و تكانههاي
تحصيلي را ندارند ،تنها به دليل ترس از نمرة کم به مطالعه روي ميآورند ،بنابراين ،از راهبردهاي
شناختي سطح پايين مثل مرور ذهني استفاده کرده ،در درازمدت پيشرفت و عملكرد تحصيلي کمتري
نسبت به دانشآموزان خالق و توانا در استفاده از هوش عاطفي خواهند داشت .در نهايت ،يافتههاي
اين پژوهش با پژوهش پوراصغر و همكاران ( ،)1397البرزي ( ،)1393موسوي ،رضايي و سيفي
( ،)1394رحيميمند و عباسپور ( ،)1394استادزاده ،داوودي و زارع ( ،)1395اردوگان ( ،)2018فونتا
و همكاران ( ،)2020رانكو ( ،)2007و مان ( )2006همخوان است.
با توجه به آنچه بيان شد ،تفكر انتقادي ،تفكر خالق ،يافتن راه حل و تالش براي حل مسائل و
1. Greene
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مشكالت در کنار مهارتهاي خودآگاهي ،خودکنترلي و مهارت و هوشياري اجتماعي ميتواند بر
راهبردهاي انگيزشي و عملكرد تحصيلي دانشآموزان مؤثر بود و عملكرد آنها را بهبود بخشد .اين
پژوهش در بين دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطة دوم در شهرستان نايين انجام گرفته است،
بنابراين ،بايد از تعميم نتايج به دانشآموزان ساير مقاطع تحصيلي و ساير شهرها و استانهاي کشور
خودداري شد .همچنين ،متغيرهاي پايگاه اجتماعي اقتصادي دانشآموزان نيز در نظر گرفته نشده که
يكي ديگر از محدوديتهاي پژوهش حاضر است .پيشنهاد ميشود اين پژوهش در ساير مقاطع
تحصيلي ،به خصوص مقطع متوسطة اول و ساير شهرها و استانهاي کشور اجرا و در يك فراتحليل
نتايج بررسي و مقايسه شود .همچنين ،با توجه به نتايج پژوهش حاضر مبني بر وجود رابطة معنادار
بين متغير خالقيت با متغيرهاي مالک پژوهش ،توصيه ميشود ،در تمام مقاطع مختلف تحصيلي ارائة
يك درس دوواحدي راهكارهاي پرورش خالقيت در دانشآموزان که توسط مشاوران و روانشناسان
مدرسه تدريس شد و جنبة عملي و عيني داشته باشد و از حالت نمرهمحوري صرف خارج شود،
الزم و ضروري است .نتايج اين تحقيق براي اهداف تربيت معلم به دانشگاه فرهنگيان اين پيام را
ميدهد که در شيوههاي نوين تدريس توسط معلمان آينده به نقش و اهميت روشهاي فعال يادگيري
و توجه و تأکيد بر دانشآموزمحوري و تواناييها و استعدادهاي ذاتي آنها توجه کرده ،فرصتهاي
مناسب پرورش خالقيت و هوش عاطفي را در طول سالهاي تحصيلي و نظام آموزش و پرورش
رسمي براي نسل کودک و نوجوان اين سرزمين از طريق معلمان زبده و کارآزموده در نظام تعليم و
تربيت فراهم کند.
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