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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.  

 

                                                           
 Corresponding Author, Email: khoshakhlagh_h@yahoo.com 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 10, No. 4, Winter 2021                                                                     Print ISSN: 2423-494X  

pp. 83- 104                                                                                                Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 
 

 

و عملکرد  انگیزشیخالقیت و هوش عاطفی با راهبردهای  ةبررسی رابط

آموزان شهر نایینتحصیلی دانش  

 4، فاطمه شاهی صدرآبادی3، زهرا نظری فردوئی2، محمد زارع نیستانک1اخالقحسن خوش

 شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسالمی، نایین، ایران گروه رواناستادیار، . 1

 واحد نایین، دانشگاه آزاد اسالمی، نایین، ایران  شناسی،گروه روان . استادیار،2

  آزاد اسالمی، نایین، ایران شناسی، واحد نایین، دانشگاه. دانشجوی دکتری روان3

 دانشگاه فرهنگیان، یزد، ایران گروه مشاوره، شناسی، دکتری روان. 4

 (27/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 27/03/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ةآموزان دختر و پسر دورتحصیلی دانش ی و عملکردانگیزش عاطفی، راهبردهای بین خالقیت و هوش ةبررسی رابط حاضر پژوهش فهد
آموز دانش 535روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعة پژوهش شامل بود.  1396-97دوم متوسطه در شهر نایین در سال تحصیلی 

ای نمونه ،جدول کرجسی و مورگانو بر اساس ای خوشه گیریروش نمونهتوسطة شهر نایین بودند. با استفاده از دختر و پسر دورة دوم م
عاطفی (، مقیاس هوش1974) . ابزار پژوهش شامل آزمون خالقیت تورنس( انتخاب شدندپسر 95دختر و  130آموز )دانش 225به حجم 

( و نمرات عملکرد تحصیلی 1990) گروت اهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دی(، مقیاس ر1995) )فرم کوتاه( شیرینگسیبریا 
همبستگی  روش آماری و با استفاده از SPSS22افزار نرم باها گرفته از معدل نوبت اول و مستمر سالیانه بوده است. دادهآموزان، بردانش

آموزان رابطة ین خالقیت با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشنتایج نشان داد ب. تحلیل شدپیرسون و رگرسیون چندمتغیری 
آموزان رابطة عاطفی با متغیرهای راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشداری وجود دارد. همچنین، بین متغیر هوش مثبت و معنا

انگیزشی و عملکرد  بینی متغیرهای راهبردهایر پیشعاطفی دداری وجود دارد. نتایج نشان داد متغیرهای خالقیت و هوشمثبت معنا
دهندة رابطة خالقیت و هوش عاطفی با راهبردهای ها نشانآموزان مقطع متوسطة دوم سهم معناداری دارند. در مجموع، یافتهتحصیلی دانش

 آموزان بود. انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانش

  .عاطفیهوش، ملکرد تحصیلیی، عانگیزشخالقیت، راهبردهای  واژگان کلیدی:

                                                           

 ة مسئول، رایانامه:نویسند khoshakhlagh_h@yahoo.com 
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 مقدمه

پرورش معاصر  و هاي آموزشآموزان، يكي از اهداف اساسي نظامبهبود وضعيت تحصيلي دانش

 شناسيهاي تخصصي علوم تربيتي و روانرشته آمدناست. از حدود يك قرن گذشته و با پديد

اي از خـش برجستهآموزان و عوامل مرتبط با آن بدانش 1عملكرد تحصيلي ةتربيتي، مطالع

(. يكي از 1397و همكاران،  پوراصغر) دهدهاي متخصصان اين دو رشته را تشكيل ميپژوهش

در گذشته بسياري از  هاي رواني افراد است.، ويژگيتحصيلي ثر بـر عملكردؤمهمترين عوامل مـ

مجـزا بررسـي  وري تحصيلي را به طوريندهاي شناختي و انگيزشي با کنشابين فر ةپژوهشگران رابط

ها در يادگيري شناخت و انگيزش و نقش آن ةدو مؤلف شناسان به هرانـد، ولي امروزه اکثر روانکرده

وري هاي شناخت، کنشه، مؤلف2هاي جديد مانند يادگيري خودتنظيميتوجه دارند و بر اساس نظريه

 ،)کجباف شوندمي نظر گرفته ده و مربوط به هم دريلي به صورت يك مجموعه در هم تنيتحص

 (. 1390تهراني،  شيرازي و مولوي

آموزان چگونه از نظر فراشناختي، ر اين اساس استوار است که دانشيادگيري خودتنظيمي ب ةنظري

پينتريچ (. 1990، 3پونز -)زيمرمن و مارتينز بخشندانگيزشي و رفتاري، يادگيري را در خود سامان مي

، خودکارآمدي، ارزشگذاري دروني و خوددگيري خودتنظيمي يا ةدر نظري (1990) 4گروتو دي

ناختي و اضطراب امتحان را به عنوان باورهاي انگيزشي در نظر گرفتند و راهبردهاي شناختي، فراش

نتايج  (.2018، 5عنوان يادگيري خودتنظيمي معرفي کردند )اردوگان باآموزان را ير دانشتالش و تدب

، از ي دارنددرون يآموزاني که ارزشگذاراز آن است کـه دانشتحقيقات در اين زمينه حاکي 

 به زعمو  ،(2015، و همكاران 6کنند )باساي شناختي و فراشناختي بيشتري استفاده ميراهبرده

                                                           
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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)استادزاده، داوودي و حسيني، دهند رار بيشتري از خود نشان مياليف اصام تكدر انج 1پاريس و اکا

دهد، باوري خاص ميف يا درس آموز به يك تكلياهميتي که دانش هگذاري دروني ب. ارزش(1395

 (.1988، 2شود )ايمـز و آرچرکند، اطالق ميآن دنبال مي ةف دارد و هدفي که از مطالعکه به آن تكلي

هاي ني و اصالح فعاليتريزي، بازبييندهاي برنامهافر ةمنظور از راهبردهاي فراشناختي، مجموع

تكاليف دشوار  آموز بردانش ة(. تدابير يادگيري، احاط1990پونز،  -ن و مارتينز ت )زيمرمشناختي اس

يادگيري  ة(. طبق نظري1985، 3هاست )کورنو و رورکمپرو ميزان پافشاري وي در انجام آن

دهد. آموزان، خودتنظيمي را تشكيل مييندهاي فراشناختي و تالش و تدبير دانشاخودتنظيمي، فر

د يناهايي براي طراحي، کنترل و هدايت فرآموزان مهارتيمي اين است که دانشمنظور از خودتنظ

 يند يادگيري را ارزيابي کنند و به آن بينديشنداو تمايل دارند ياد بگيرند، کل فر شتهادگيري خود داي

آموز براي هايي که دانشانديشيچاره هيز ب(. راهبردهاي شناختي ن2013، 5بيانكا ؛1992 ،4)بري

کند، اشاره دارد )زيمرمن و ها استفاده ميدگيري، به خاطرسپاري، يادآوري و درک مطالب از آنيا

 (.1394، سيف، 1990پونز،  -مارتينز

( نشان داد که خودتنظيمي، خودکارآمدي و اضطراب 1990) 6گروتنتايج پژوهش پينتريچ ودي

هاي پژوهشي خاطر بسياري از يافته .هاي عملكرد تحصيلـي هسـتندبينـي کنندهامتحان بهترين پيش

مـهم در عملكرد  ةباورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمـي دو مؤلفـ کندنشان مي

 (1390 ،تهراني شيرازي و مولوي ،کجباف؛ 2015 ،7زيمرمن) آيندآموزان به شمار ميتحصيلي دانش

 (. 2020و همكاران،  8وزان هستند )فونتاآمکنندة اضطراب دانشبينيو راهبردهاي خودتنظيمي پيش

                                                           
1. Paris & Oka 

2. Ames & Archer 

3. Corno & Rohrkemper 

4. Berry 

5. Bianca 

6. Pintrich & Degroot 

7. Zimmerman 

8. Fuente 
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دانند، امروزه برخالف گذشته توانايي يادگيري هر فرد را تنها به ميزان هوش و استعداد وابسته نمي

دانند )کملمير، ثر ميؤبلكه عالوه بر عوامل ذاتي هوش و استعداد، ميزان خالقيت فرد را در يادگيري م

خالقيت به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار  (.1392، و همكاران ژادنياسمن؛ 2010، 1دنيلسون و باستين

سازي، ساختن اشكال سازي، مفهومبر پيشرفت تحصيلي، فرايندي است که منجر به حل مسأله، ايده

  (.1385زاده، )قاسم شود که بديع و يكتا باشدپردازي و توليداتي ميهنري، نظريه

يابي و ش شناخت از خالقيت، باعث برانگيختن افراد در ايدهنظران معتقدند افزايامروزه صاحب

هاي (، خلق ايده2006)  3( و به تعبير کر و گاگلياردي2008، 2و ريم شود )ديويستوليدات خالق مي

( بين خالقيت 2006( و مان )2007هاي شناختي انسان است. رانكو )نو و توليدات ابتكاري از ويژگي

مثبت نشان دادند و معتقدند که از طريق اثبات مسائلي که جواب نهايي  ةو عملكرد تحصيلي رابط

آموزان را افزايش داد. توان توانايي رياضي دانشندارد و به نوعي کاربرد تفكر خالقانه است مي

ثير بسزايي أهاي فراشناختي تهاي متعددي حاکي از آن است که آموزش خالقيت بر مؤلفهپژوهش

آموزاني که خالقيت آموزاني که خالقيت بااليي دارند، بيشتر از دانش( و دانش1388)پيرخائفي،  دارد

آموزاني که از راهبردهاي شناختي دانش ،کنند. همچنينپايين دارند از راهبردهاي شناختي استفاده مي

مز و جي) آموزان استآزمون خالقيتشان به طور معناداري بيشتر از ساير دانش ةنمر ،کننداستفاده مي

مند و ( و رحيمي1394) رضايي و سيفي ،نتايج موسويو  (.2002، 5؛ فرير و کولينز 4،2005آسموس

آموزان آن بود که خالقيت به طور کلي به بهبود عملكرد تحصيلي دانش کنندةبيان( 1394عباسپور )

 د.( نيز رابطة معنادار بين خالقيت و انگيزش را تأييد کر1393شود. البرزي )منجر مي

هاي خالق شخصيت در يادگيري و عملكرد تحصيلي، در بين عوامل عالوه بر توجه به جنبه

هاست. فيرس ثيرگذار بر عملكرد تحصيلي افراد، هوش و توانايي ذهني آنأفردي، يكي از عوامل ت

                                                           
1. Kemmelmeier, Danielson & Bastten 

2. Davis & Rimm 

3. Kerr & Gagliardi 

4. Jams & Asmus 

5. Fryer & Codlings 
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هاي هاي جديد يا توانايي برخورد مناسب با موقعيتسازگاري با موقعيت را هوش ،(1997) 1و ترال

اما واضح است که هوش با اين تعريف، فقط  (.1390، و همكاران )خسروي اندتعريف کردهختلف م

و ساير ابعاد آن نيز بايد تشخيص داده شوند. يكي از  شودقسمت محدودي از توانايي را شامل مي

ست ( معتقد ا1995) 2)هيجاني( است. گلمن انسان هوش عاطفي ةشدهاي شناختهاين ابعاد يا توانايي

ديگري از هوش است که در دستيابي افراد به موفقيت در ابعاد مختلف زندگي،  ةهوش عاطفي جنب

هاي دور هوش عاطفي ريشه( بيان کرد 2006) 3ان -کند. باربيشتر از هوش شناختي ايفاي نقش مي

اي بقا و جو کرد. جايي که او اهميت ابراز هيجاني را بروجست 4توان در کارهاي اوليه داروينرا مي

 (. 1390و همكاران،  شود )غناييانطباق يادآور مي

توان گذارد و ميثير ميأها تزمينه ةبايد گفت هوش عاطفي و خالقيت بر عملكرد افراد در هم

ثر بر عملكرد تحصيلي و خودتنظيمي فراگيران معرفي کرد. نتايج ؤآن را به عنوان يكي از عوامل م

 ؛2003نلسون و الو،  ؛2003، 7نلسون و نلسون ؛2003، 6، بويلي2003، 5والاز جمله ) تحقيقات زيادي

هاي لفهؤارتباط م کنندة(، به صورت جدا و پراکنده بيان2015و همكاران،  9؛ شن2003و الو،  8الكنيز

هوش عاطفي و خالقيت با عملكرد تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي فراگيران است و طبق نتايج 

هاي مهمي براي کنندهبينيهاي هوش عاطفي و خالقيت را پيشلفهؤتوان مشده مييادتحقيقات 

 (.2018، و همكاران 10عملكرد و موفقيت تحصيلي در نظر گرفت )فيدا

ترين ابعاد زندگي توان گفت زندگي تحصيلي، يكي از مهماهميت و ضرروت مي زمينة در

در اين بين يكي از مسايل و مشكالت ثير فراوان دارد. أاشخاص است که بر ساير ابعاد زندگي ت

بودن سطح له افت تحصيلي و پايينأاساسي زندگي تحصيلي افراد و نظام آموزشي هر کشور مس

                                                           
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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هاي هنگفت آموزان و دانشجويان آن کشور است. اين پديده، عالوه بر زيانعملكرد تحصيلي دانش

هش حاضر محقق به مفاهيم د. در پژوکناقتصادي، سالمت رواني فراگيرندگان را مخدوش مي

آموزان کارگرفته توسط دانشهثير آن بر عملكرد تحصيلي و راهبردهاي بأخالقيت و هوش عاطفي و ت

هاي پيشرفته در شناخت دقيق خود و ها و مهارتتالقي توانايي ةمند است. هوش عاطفي نقطهعالق

راندن و کارکردن مفيد و نقاط قوت و ضعف شخصي، ايجاد تداوم و روابط سالم و اثربخش، گذ

ها و فشارهاي زندگي ها(، برخورد اثربخش و سالم با خواسته)معلم و همكالسي ثمربخش با ديگران

(. 2003)نلسون و الو،  ثر و مناسب با اهداف يادگيري در کالس درس استؤتحصيلي و برخورد م

يلي و راهبردهاي يادگيري ثيرگذار بر عملكرد تحصأت يخالقيت نيز به عنوان عامل ،از طرف ديگر

آموزان را از تكرار دانش ،دهشپردازي و توليد علم سازي، تفكر خالق، تفكر انتقادي، نظريهباعث ايده

 (.2008، س و ريمدارد )ديويکردن مطلق مطالب درسي محفوظ نگاه ميوار کلمات و حفظطوطي

اقتصاد مقاومتي نيازمند نسل  نياز جامعه امروز براي توليد و رونق اقتصادي و تحقق اهداف

هاي ذهني و شناختي خود، به سمت کارگيري تواناييهاندوزي است که با بتحصيل کرده و دانش

تخصص، تجربه و مهارت گام برداشته و بتواند از توانايي تحصيلي خود در زندگي روزمره و پيشرفت 

هاي ذهني و شناختي و رشد تبط با تواناييبنابراين، شناخت متغيرهاي مرد. کناستفاده  ايرانو آباداني 

ها اهميت زيادي دارد. اين پژوهش سعي دارد متغيرهاي انگيزشي و شناختي مرتبط با و پرورش آن

آموزان مطالعه و بررسي وري بيشتر دانشعملكرد تحصيلي را به منظور ارتقاي سطح عملكرد و بهره

 دهد.محوري سوق ميوري به تالشمحنسل نوانديش فعلي را از نمرهکند. همچنين، 

هاي هوش عاطفي و خالقيت لفهؤم ة، محقق قصد دارد، رابطيادشده با توجه به مطالب بنابراين،

با توجه به مباحث مطرح شده  بنابراين،. کندرا با راهبردهاي خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي مطالعه 

 شود.هاي زير بررسي ميفرضيه

و هوش عاطفي با متغيرهاي راهبردهاي خودتنظيمي و عملكرد . بين متغيرهاي خالقيت 1

 داري وجود دارد.امعن ةشهرستان نايين رابط ةدوم متوسط ةآموزان دورتحصيلي در دانش

داري براي متغيرهاي راهبردهاي امعن ةکنندبيني. متغيرهاي خالقيت و هوش عاطفي پيش2

 هستند.آموزان متوسطه خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي دانش
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 شناسی پژوهشروش

هاي همبستگي در پژوهش بوده است.با توجه به ماهيت موضوع، تحقيق حاضر از نوع همبستگي 

، سرمد، بازرگان و حجازيپردازد )بين متغيرهاي مورد نظر در پژوهش مي ةپژوهشگر به بررسي رابط

در سال  دوم متوسطه ةرآموزان دختر و پسر دودانش همة در اين پژوهشنظر  مورد ة(. جامع1390

برداري اي و واحد نمونهخوشه نيزبرداري . روش نمونهاندشهرستان نايين بوده 1396-97تحصيلي 

نظري شامل رياضي و فيزيك، علوم تجربي و  ةآموزان شاخدر اين تحقيق دانش بوده است.کالس 

نفر شامل  535ستان نايين آموزش و پرورش شهرة شده از ادارعلوم انساني که بر اساس آمار اعالم

اي و کاردانش فني و حرفه ةآموزان شاخ، در پژوهش وارد شده و دانشبودهپسر  226دختر و  309

اي نايين و در دسترس به دليل داشتن دروس کارگاهي بيشتر و ارتباط با مرکز آموزش فني و حرفه

 ة(، حجم نمون1970و مورگان ) . بر اساس جدول کرجسيندانتخابي وارد نشد ةها در نموننبودن آن

 58مورد نظر ) ةبا توجه به نسبت متغير جنسيت در جامع بود کهنفر  224مورد نظر در اين پژوهش 

نفر  94آموز دختر و نفر دانش 130شده شامل استخراج ةدرصد پسر( نمون 42درصد دختر و 

 د.شآموز پسر انتخاب دانش

 حاضر به شرح زير بود: ابزار پژوهش

آموزان از بخش کالمي به منظور سنجش ميزان خالقيت دانش: (1974) 1ون خالقیت تورنسآزم

، که پاسخ به استسؤال  60خالقيت کالمي تورنس شامل  ة. پرسشناماين آزمون به کار گرفته شد

 ةآزمون بايد به ازاي هر پاسخ به گزين ةيابي به نتيجهر سؤال مشتمل بر سه گزينه است براي دست

تواند از صفر نمرات مي ةدامن. ج، دو امتياز تعلق گيرد ةب، يك امتياز، گزين ةفر امتياز، گزينالف، ص

( اعتبار خالقيت 1974) خالقيت بيشتر است. تورنس در سال ةباشد. کسب امتياز باالتر نشان 120تا 

رازندگي، شاخص ب ةييدي و محاسبأو روايي آن از طريق تحليل عامل ت 80/0را به روش بازآزمايي، 

                                                           
1. Torrance 
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به دست  67/0و روايي آن  73/0 آزمون(، اعتبار اين 1385به دست آورد. در پژوهش عابدي ) 63/0

 به دست آمده است. 74/0آمده است. در پژوهش حاضر اعتبار به روش بازآزمايي 

که در  دارد الؤس 12فرم کوتاه اين پرسشنامه، (: 1995) 1هوش عاطفی سیبریا شرینگمقیاس 

 ةنمر 4هر آزمودني . دکنترلي، مهارت و هوشياري اجتماعي و خودآگاهي کاربرد داردخو ةسه حيط

ها . پاسخاستکل  ةها و يك نمراز مؤلفه يكها مربوط به هر آن ةنمر سهکند که جداگانه دريافت مي

و  4، زياد، 3، نظري ندارم، 2، کم، 1 ةخيلي کم، نمر ة، گزيناستاي ليكرت درجهبه صورت پنج

ه ب 76/0گيرد. در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ مي 5 ةي زياد، نمرخيل

 دست آمده است.

ماده  47: اين مقياس (1990) پينـتريچ و ديگروت 2راهبردهای انگیزشی برای یادگیریمقیاس 

مـاده(  22) ادگيري خودتنظيمياي ياده( و راهبردهم 25دو مقياس باورهاي انگيزشي ) داراي و دارد

گذاري دروني و آزمون خودکارآمدي، ارزشانگيزشي، شامل سه خرده راهبردهايمقياس  است.

آزمون استفاده از راهبردهاي راب امتحان است. مقياس يادگيري خودتنظيمي، داراي دو خردهاضط

اي هگزينجخ( پنپاسهاي )بستهن پرسشنامه از نوع آزمونهاي اي. مادهاستشناختي و خودتنظيمي 

 2، مخالفم، 3، نظري ندارم، 4، موافقم، 5موافقم،  شود؛ کامالًگذاري مياست و به اين صورت نمره

شوند. بررسي پنتريچ و گذاري ميبه صورت وارونه نمره 39و 27، 24 سؤاالت. 1مخالفم،  و کامالً 

نشان داد  ،در يادگيريراهبردهاي انگيزشي  ة(، براي تعيين پايايي و روايي پرسشنام1990) ديگروت

گذاري دروني و باورهاي انگيزشي، يعني خودکارآمدي، ارزش ةگانقابليت پايايي براي عوامل سه

براي دو عامل مقياس راهبردهاي يادگيري  75/0و  87/0، 89/0اضطراب امتحان، به ترتيب 

. اعتبار اين آزمون بود 74/0و  83/0خودتنظيمي، يعني راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي، به ترتيب 

که آلفاي کرونباخ  ندبررسي کرد ي( با استفاده از روش تحليل عامل1379)و رامشه  را حسيني نسب

گذاري دروني، اضطراب امتحان و راهبردهاي شناختي و فراشناختي به براي خودکارآمدي، ارزش

(، براي به دست 1378) البرزي و ساماني ،بودند. همچنين 68/0و  64/0، 77/0، 41/0، 68/0ترتيب 

                                                           
1. Schering Siberia Emotional Intelligence  

2. Learning Motivation Strategies Scale 
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راهبردهاي انگيرشي براي يادگيري از روش بازآزمايي استفاده کردند که  ةآوردن اعتبار پرسشنام

 67/0به روش آلفاي کرونباخ  آزمونبه دست آمد. در پژوهش حاضر اعتبار  75/0ضريب اعتبار 

 دست آمده است.هب

ات مستمر و نوبت اول سنجش عملكرد تحصيلي از معدل نمر برايعملکرد تحصیلی: 

آموز معدل نمرات مستمر و نوبت اول وي د. بدين ترتيب که براي هر دانششآموزان استفاده دانش

نهايت  و در Zها تبديل به نمره ،، سپسآمددست ه شد و بعد ميانگين کل باز مدرسه درخواست 

 . شدو استاندارد  t ةتبديل به نمر

 ی پژوهشهایافته

آموز پسر بودند و در بازة سني دانش 94آموز دختر و دانش 103پژوهش حاضر  کنندگان درشرکت

 60ها نيز متوسطة دور دوم بود به اين صورت که سال قرار داشتند. سطح تحصيالت آن 18تا  16

نفر در پاية دوازدهم مشغول به تحصيل بودند. دربارة  87نفر در پاية يازدهم و  50نفر در پاية دهم، 

و سطح تحصيالت  47آموزان نيز ميانگين سني والدين شناختي والدين دانشي جمعيتهاويژگي

درصد کارداني  30درصد از ابتدايي تا ديپلم،  57درصد بي سواد،  3سواد تا دکتري بود. ها از بيآن

 درصد ارشد تا دکتري بودند.  10تا کارشناسي و 

ز ميانگين و انحراف استاندارد هوش عاطفي، هاي مورد مطالعه ابررسي آمار توصيفي مقياس براي

انحراف و  ها استفاده شده است. ميانگينخالقيت و عملكرد تحصيلي و ابعاد آن انگيزشي، راهبردهاي

  آورده شده است. 1جدول متغيرهاي مورد مطالعه به تفكيك جنسيت در  استاندارد
 

 ی انگیزشی، خالقیت و هوش عاطفیمتغیرهای هوش عاطفی، راهبردهاهای توصیفی آماره .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین 

 پسر دختر پسر دختر مقیاس

 99/4 95/5 60/38 73/39 هوش عاطفي

هوش 

 عاطفي

 95/1 02/2 49/11 70/12 خودکنترلي

 17/2 39/2 30/14 38/14 هوشياري اجتماعي

 59/2 99/2 79/12 07/31 خودآگاهي
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 انحراف استاندارد میانگین 

 پسر دختر پسر دختر مقیاس

راهبردهاي 

 انگيزشي

 63/7 89/7 24/60 95/60 شناختيراهبرد 

 53/2 46/2 96/14 05/15 خودتنظيمي

 02/5 98/4 78/33 59/33 خودکارآمدي

 29/6 37/6 35/44 78/44 گذاريارزش

 92/4 32/5 12/18 86/18 اضطراب امتحان

 03/8 97/7 65/60 31/60 راهبرد شناختي

 53/2 64/2 89/14 14/15 خودتنظيمي

 12/15 86/14 54/76 68/75 خالقيت

 63/9 49/9 89/49 25/50 عملكرد تحصيلي

 شود. هاي آمار استنباطي بر اساس فرضيه بيان ميهاي پژوهش و يافتهدر ادامه فرضيه

انگيزشي و عملكرد تحصيلي  راهبردهايبين خالقيت و هوش عاطفي با متغيرهاي  اول: ةفرضی

 اط معناداري وجود دارد.آموزان متوسطه شهرستان نايين ارتبدر دانش

انگيزشي و  راهبردهايبين خالقيت و هوش عاطفي با متغيرهاي  ةبراي بررسي معناداري رابط

آموزان از همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج ضرايب همبستگي عملكرد تحصيلي در دانش

 شده است. نشان داده 2 هاي مورد مطالعه در جدولپيرسون مقياس
 

 تحصیلی و عملکرد انگیزشی راهبردهایخالقیت و هوش عاطفی با  متغیرهایمبستگی ه. 2جدول 

ف
ردی

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مقیاس

          00/1 هوش عاطفي 1

         00/1 65/0** خودکنترلي 2

        00/1 21/0** 72/0** هوشياري 3

       00/1 35/0** 34/0** 83/0** خودآگاهي 4

      00/1 43/0** 24/0** 14/0* 39/0** ديخودکارآم 5

     00/1 45/0** 46/0** 29/0** 10/0 42/0** ارزشگذاري 6

7 
اضطراب 

 امتحان
**17/0- **21/0- 08/0 **24/0- **41/0- **18/0- 00/1    
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ردی
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مقیاس

8 
راهبرد 
 شناختي

**24/0 **31/0 06/0 **17/0 **28/0 **54/0 02/0 00/1   

  00/1 22/0** 26/0** 15/0* -16/0** -21/0** -11/0 -13/0* -22/0** خودتنظيمي 9
 00/1 -06/0 22/0** -33/0** 44/0** 40/0** 56/0** 20/0** -19/0** 47/0** خالقيت 10

11 
عملكرد 
 تحصيلي

**21/0 **26/0 04/0- **23/0 **17/0 08/0 **41/0- 08/0- 03/0- **19/0 

05/0<P* 

01/0<P**                        

  

هوش عاطفي با خودکنترلي، هوشياري، خودآگاهي، خودکارآمدي،  2با توجه به جدول 

مثبت معنادار و با اضطراب  ةگذاري دروني، راهبرد شناختي، خالقيت و عملكرد تحصيلي رابطارزش

دارد. اين بدين معناست که با باالبودن  P<01/0منفي معناداري در سطح  ةامتحان و خودتنظيمي رابط

وش عاطفي ميزان خودکنترلي، هوشياري، خودآگاهي، خودکارآمدي، ارزشگذاري دروني، راهبرد ه

شناختي، خالقيت و عملكرد تحصيلي نيز باال خواهد بود و مقدار اضطراب امتحان و خودتنظيمي 

مثبت معناداري با هوشياري، خودآگاهي، خودکارآمدي،  ةپايين خواهد بود. خالقيت رابط

وني، راهبرد شناختي و عملكرد تحصيلي دارد و با خودکنترلي و اضطراب امتحان گذاري درارزش

دارد. اين بدين معناست که با باالبودن خالقيت در بين  P>01/0منفي معناداري در سطح  ةرابط

آموزان هوشياري، خودآگاهي، خودکارآمدي، ارزشگذاري دروني، راهبرد شناختي و عملكرد دانش

واهد بود و نمرات خودکنترلي و اضطراب امتحان پايين خواهد بود. با توجه به تحصيلي نيز باال خ

معنادار بين خالقيت و هوش عاطفي با متغيرهاي  ةتحقيق مبني بر وجود رابط اول ةنتايج فرضي

 د.شييد أآموزان تو عملكرد تحصيلي در دانش انگيزشي راهبردهاي

داري براي متغيرهاي عملكرد تحصيلي امعن ةکنندبينيپيش راهبردهاي انگيزشي دوم: ةفرضی

 آموزان هستند.دانش

از رگرسيون  ر راهبردهاي انگيرشيبيني عملكرد تحصيلي با استفاده از متغيبراي بررسي پيش

بيني متغيرهاي هاي پيشهاي رگرسيوني مدلآماره 3استفاده شد. در جدول  همزمان چندمتغيري

 آورده شده است. بردهاي انگيزشيراهبين مالک توسط متغيرهاي پيش
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 عملکرد تحصیلیی ینببرای پیشهمزمان راهبردهای انگیزشی رگرسیون  نتایج .3جدول 

 منبع متغیر مالک
مجموع 

 مجذورات

 ةدرج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآمارة 

سطح 

 معناداری
R 2R 

 خودکارآمدي

 رگرسيون

 باقيمانده

 کل

58/1296 

17/4221 

76/5517 

4 

220 

224 

41/324 

18/19 

 

89/16 01/0 48/0 24/0 

 گذاريارزش

 رگرسيون

 باقيمانده

 کل

20/2612 

15/6469 

36/9081 

4 

220 

224 

05/653 

40/29 

 

20/22 01/0 53/0 28/0 

اضطراب 

 امتحان

 رگرسيون

 باقيمانده

 کل

96/1098 

41/5137 

38/6236 

4 

220 

224 

74/274 

35/23 

 

76/11 01/0 42/0 18/0 

راهبرد 

 شناختي

 رگرسيون

 باقيمانده

 کل

77/1822 

58/12368 

36/14191 

4 

220 

224 

69/455 

22/56 

 

10/8 01/0 36/0 13/0 

 خودتنظيمي

 رگرسيون

 باقيمانده

 کل

84/88 

15/1459 

00/1548 

4 

220 

224 

21/22 

63/6 

 

34/3 02/0 24/0 06/0 

عملكرد 

 تحصيلي

 رگرسيون

 باقيمانده

 کل

83/114 

34/824 

18/939 

4 

220 

224 

70/28 

74/3 

 

66/7 01/0 35/0 12/0 

عملكرد تحصيلي با راهبردهاي بيني هاي رگرسيوني براي پيشمدل ، همة3با توجه به جدول 

عملكرد تحصيلي درصد از واريانس  24 ،3د. با توجه به جدول شييد أت P>05/0در سطح  انگيزشي

درصد از  18دروني،  گذاريارزشتوسط  آندرصد از واريانس  28خودکارآمدي، توسط متغير 

راهبرد  عملكرد تحصيلي توسطدرصد از واريانس  13نمرات اضطراب امتحان، واريانس آن توسط 

درصد از واريانس عملكرد  12خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي توسط درصد از واريانس  6شناختي، 

ي و تحصيلي توسط متغيرهاي خالقيت، هوش عاطفي و ابعاد خودکنترلي، هوشياري اجتماع

 خودآگاهي قابل تبيين است. 
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بين خالقيت، هوش عاطفي و سطح معناداري متغيرهاي پيش تيضرايب بتاي استاندارد، مقدار 

راهبردهاي انگيزشي  مالک بيني متغيرهايو خودآگاهي براي پيش (خودکنترلي، مهارت اجتماعي)

و عملكرد تحصيلي  (يميگذاري، اضطراب امتحان، راهبرد شناختي، خودتنظخودکارآمدي، ارزش)

 آورده شده است. 4در جدول 
 

 بینی متغیرهای مالکضرایب رگرسیونی خالقیت و هوش عاطفی برای پیش .4 جدول

 مقیاس

 خودکارآمدی

 

 گذاری درونیارزش

 

 اضطراب امتحان

بتای 

 استاندارد

آمارة 

 تی

سطح 

 معناداری

بتای 

 استاندارد

آمارة 

 تی

سطح 

 معناداری

بتای 

 ارداستاند

آمارة 

 تی

سطح 

 معناداری

 01/0 59/9 -- 01/0 83/7 -- 01/0 41/7 -- ثابت

 01/0 -88/3 -28/0 01/0 78/3 26/0 01/0 27/3 23/0 خالقيت

هوش 

 عاطفي
29/0 84/3 01/0 37/0 42/4 01/0 34/0- 17/4- 01/0 

 01/0 -58/2 -17/0 20/0 -27/1 -08/0 66/0 -42/0 -03/0 خودکنترلي

هارت م

 اجتماعي
10/0 60/1 11/0 15/0 47/2 02/0 22/0 33/3 01/0 

 20/0 -27/1 -10/0 01/0 93/3 29/0 01/0 57/3 27/0 خودآگاهي

 

 مقیاس

 راهبرد شناختی

 

 خود تنظیمی

 

 عملکرد تحصیلی

بتای 

 استاندارد

آمارة 

 تی

سطح 

 معناداری

بتای 

 استاندارد

آمارة 

 تی

سطح 

 معناداری

بتای 

 ندارداستا

آمارة 

 تی

سطح 

 معناداری

 01/0 51/11 -- 01/0 99/11 -- 01/0 08/9 -- ثابت

 20/0 28/1 10/0 26/0 12/1 09/0 01/0 41/2 18/0 خالقيت

هوش 

 عاطفي
36/0 63/4 01/0 11/0 63/1 19/0 35/0 71/4 01/0 

 01/0 41/3 23/0 36/0 -90/0 -06/0 01/0 35/4 29/0 خودکنترلي

 مهارت

 اجتماعي
03/0- 43/0- 66/0 04/0- 58/0- 55/0 16/0- 39/2- 01/0 

 06/0 85/1 15/0 01/0 -67/2 -23/0 81/0 -24/0 -02/0 خودآگاهي
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گذاري دروني، بيني خودکارآمدي، ارزشضرايب بتاي استاندارد براي پيش 4با توجه به جدول 

ار است و براي خودتنظيمي و عملكرد معناد P>01/0اضطراب امتحان و راهبرد شناختي در سطح 

بيني (. ضرايب بتاي استاندارد هوش عاطفي براي پيشP<05/0تحصيلي معنادار نيست )

گذاري دروني، اضطراب امتحان، راهبرد شناختي و عملكرد تحصيلي در سطح خودکارآمدي، ارزش

01/0<P د شناختي و عملكرد بيني اضطراب امتحان، راهبرمعنادار است. خودکنترلي قابليت پيش

بيني دارد. ضرايب بتاي استاندارد مهارت اجتماعي قادر به پيش P>01/0تحصيلي را در سطح 

بيني است. خودآگاهي نيز تنها قادر به پيش P>01/0اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در سطح 

با توجه به است.  P>01/0گذاري دروني، اضطراب امتحان و خودتنظيمي در سطح متغيرهاي ارزش

در  متغيرهاي خالقيت و هوش عاطفي کنندگيبينيپيشنقش تحقيق مبني بر معناداري  ةفرضي، نتايج

 د.شييد أآموزان تو عملكرد تحصيلي دانش رابطه با راهبردهاي انگيزشي

 گیریبحث و نتیجه

يزشي انگراهبردهاي عاطفي با  بين متغيرهاي خالقيت و هوش ةهدف پژوهش حاضر بررسي رابط

عاطفي در تبيين واريانس  داري متغيرهاي خالقيت و هوشاو عملكرد تحصيلي و بررسي سهم معن

دوم در شهر نايين  ةآموزان مقطع متوسطو عملكرد تحصيلي دانش انگيزشي راهبردهايمتغيرهاي 

و  شيانگيز راهبردهاي شده نشان داد بين خالقيت با متغيرهايهاي مطرحاست. آزمون فرضيه بوده

 . داري وجود داردامعن ةدوم رابط ةآموزان مقطع متوسطعملكرد تحصيلي دانش

( نشان دادند سطوح خودتنظيمي بر راهبردهاي مديريت 2020، فنت و همكاران )در تبيين نتايج

ها نيز اثرگذار است. در پژوهش آموزان مؤثر بوده و از اين طريق بر عملكرد تحصيلي آناسترس دانش

آموزان منجر به کاهش اضطراب و افسردگي شان داده شد که آموزش هوش هيجاني به دانشديگري ن

(. هوش 2020، 1دهد )حسين، محمود و کريمها با همساالنشان را بهبود ميها شده و روابط آندر آن

. آموزان مؤثر باشدتواند در افزايش عملكرد تحصيلي دانشها ميهيجاني با اثرگذاري بر اين مؤلفه

از طريق اثبات مسائلي که جواب نهايي ندارد  دادندنشان نيز ( 2006) ( و مان2007) تحقيقات رانكو

                                                           
1. Hussin, Mahmud & Karim 
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توان توانايي درسي و عملكرد تحصيلي و به نوعي تفكر خالق در آن شكل گرفته است، مي

محور را افزايش داد. اين تحقيقات نشان لهأخصوص در درس رياضي و دروس مسه آموزان بدانش

ثير بسزايي دارد. أهاي شناختي و فراشناختي يادگيري تلفهؤدهند آموزش خالقيت بر ممي

آموزاني که خالقيت پايين دارند از راهبردهاي آموزاني که خالقيت بااليي دارند، بيشتر از دانشدانش

داري از ساير اها به طور معنآزمون خالقيت آن ةکنند و نمرشناختي و خودتنظيمي استفاده مي

خالقيت به عنوان يك  دادنشان  (2005) آموزان باالتر است. نتايج پژوهش جيمز و آسموسدانش

آموزان مهم در راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي، در نهايت منجر به عملكرد تحصيلي بهتر دانش ةلفؤم

اگر  کنندة اين است کهنيز بيان (2006) . نتايج پژوهش مان(1390، خسروي و همكاران) خواهد شد

گرايي و انديشي و سنتدر خانواده والدين به کنجكاوي، پژوهشگري، تفكر انتقادي، رهايي از جزم

  خانواده بها دهند، رشد خالقيت در فرزندان افزايش خواهد يافت. يها در بين اعضابيان آزاد انديشه

و عملكرد  پژوهش مبني بر رابطة هوش عاطفي با راهبردهاي انگيزشياين  نتايج همخوان با

در پژوهش خود به اين نتيجه  نيز (1390) غنايي و همكارانها، تحصيلي و در راستاي تبيين اين يافته

له، تمرکز بر نقش متغير هوش عاطفي أدست يافتند که براي عملكرد مناسب افراد در موقعيت حل مس

 رسد. يده و هوش عاطفي در اين زمينه ضروري به نظر مشمنجر به خودتنظيمي افراد 

هوش عاطفي و مديريت رفتار به نتايج  ةرابط ة( در پژوهش خود در زمين1388) ياراحمدي

آنچه يك ، توان دريافتهاي قبلي در اين زمينه ميمعناداري دست يافت. با بررسي بيشتر پژوهش

خود  اًکند، صرفدرس و تحصيل مي ةهاي شناختي و فراشناختي در زمينآموز را وادار به فعاليتدانش

ثر ؤتواند در اين زمينه معامل يعني درس و کالس نيست بلكه عوامل مختلف دروني و بيروني مي

 )فردي( و هم عناصر بيروني تواند هم عناصر دروني(، هوش عاطفي مي1995) باشد. از نظر گلمن

ساس د. عناصر دروني شامل ميزان خودآگاهي، خودانگاره، احشفردي و اجتماعي( را شامل )بين

فردي، سهولت و عناصر بيروني شامل روابط بين است استقالل و ظرفيت خودشكوفايي و قاطعيت

هوش عاطفي شامل ظرفيت فرد براي قبول  ،در همدلي و احساس مسئوليت است. همچنين

پذيري، توانايي حل مشكالت هيجاني و عاطفي، توانايي مقابله با استرس و ها، انعطافواقعيت
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هاي هوش عاطفي شامل خودکنترلي، مهارت و هوشياري اجتماعي لفهؤم ،شود، بنابراينها ميتكانه

ثيرگذار أتوانند بر عملكرد افراد تو خودآگاهي يعني ترکيب عوامل دروني و بيروني با يكديگر مي

 آموزان از توانايي خود در انجام کارها و تكاليف دارندبرداشت و مفهومي که دانشهمچنين،  باشند.

ها، افراد و رويدادهاي پيرامون و توانايي ها با محرک)خودآگاهي و خودکنترلي(، ارتباط مناسب آن

)مهارت و هوشياري اجتماعي(  پذيريها و انعطافحل مشكالت عاطفي و مقابله با استرس و تكانه

ي آن و دوري در کنار تفكر خالق و تفكر انتقادي و برخورد با مسائل و يافتن راه حل بديع و نو برا

رو )خالقيت( منجر به افزايش وار مسائل و نگاه نو به مشكالت و مسائل پيشاز تقليد و تكرار طوطي

کارگيري ه تواند در بدهد. اين امر ميخودکارآمدي و ارزشگذاري دروني شده، اضطراب را کاهش مي

ها را بهبود تحصيلي آن ثر بوده، عملكردؤآموزان مفيد و مراهبردهاي شناختي و خودتنظيمي دانش

  بخشد.

ها را ، آنکنندمعتقدند، فراگيراني که تكاليف درسي را مهم تلقي  نيز (2004) و همكاران 1گرين

مفيد و سودمند پنداشته، بر رشد و گسترش قابليت و شايستگي در يك تكليف تحصيلي تكيه دارند. 

 هي و تفكر انتقادي و نظم در کاراين فراگيران از راهبردهاي شناختي مانند بسط و سازماند

ده از عملكرد تحصيلي باالتري برخوردار کر)خودتنظيمي( و پيوند بين مفاهيم قديم و جديد استفاده 

ه، ظرفيت کردن معتقدند، فراگيراني که از تفكر خالق و تفكر انتقادي اجتناب اد. اين محققشونمي

هاي ند و توانايي مقابله با استرس و تكانهاخودآگاهي، خودشكوفايي و قاطعيت را از دست داده

از راهبردهاي  بنابراين، آورند،کم به مطالعه روي مي ةتحصيلي را ندارند، تنها به دليل ترس از نمر

، در درازمدت پيشرفت و عملكرد تحصيلي کمتري کرده شناختي سطح پايين مثل مرور ذهني استفاده

هاي در نهايت، يافته ستفاده از هوش عاطفي خواهند داشت.آموزان خالق و توانا در انسبت به دانش

 رضايي و سيفي ،موسوي(، 1393(، البرزي )1397و همكاران ) پوراصغرپژوهش با اين پژوهش 

(، فونتا 2018(، اردوگان )1395استادزاده، داوودي و زارع )(، 1394مند و عباسپور )(، رحيمي1394)

 همخوان است.  (2006مان )و ، (2007رانكو ) (،2020و همكاران )

شد، تفكر انتقادي، تفكر خالق، يافتن راه حل و تالش براي حل مسائل و  بيانبا توجه به آنچه 
                                                           
1. Greene 
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تواند بر هاي خودآگاهي، خودکنترلي و مهارت و هوشياري اجتماعي ميمشكالت در کنار مهارت

ها را بهبود بخشد. اين رد آنثر بود و عملكؤآموزان مو عملكرد تحصيلي دانش انگيزشي راهبردهاي

دوم در شهرستان نايين انجام گرفته است،  ةآموزان دختر و پسر مقطع متوسطپژوهش در بين دانش

هاي کشور آموزان ساير مقاطع تحصيلي و ساير شهرها و استانبايد از تعميم نتايج به دانش بنابراين،

آموزان نيز در نظر گرفته نشده که دي دانشهمچنين، متغيرهاي پايگاه اجتماعي اقتصاد. شخودداري 

شود اين پژوهش در ساير مقاطع پيشنهاد ميهاي پژوهش حاضر است. يكي ديگر از محدوديت

هاي کشور اجرا و در يك فراتحليل اول و ساير شهرها و استان ةخصوص مقطع متوسطه تحصيلي، ب

دار امعن ةوهش حاضر مبني بر وجود رابطبا توجه به نتايج پژ ،. همچنينشودنتايج بررسي و مقايسه 

 ةد، در تمام مقاطع مختلف تحصيلي ارائشوبين متغير خالقيت با متغيرهاي مالک پژوهش، توصيه مي

شناسان آموزان که توسط مشاوران و روانيك درس دوواحدي راهكارهاي پرورش خالقيت در دانش

د، شومحوري صرف خارج ز حالت نمرهعملي و عيني داشته باشد و ا ةد و جنبشمدرسه تدريس 

نتايج اين تحقيق براي اهداف تربيت معلم به دانشگاه فرهنگيان اين پيام را  الزم و ضروري است.

هاي فعال يادگيري هاي نوين تدريس توسط معلمان آينده به نقش و اهميت روشدهد که در شيوهمي

هاي ده، فرصتکرها توجه ستعدادهاي ذاتي آنها و اآموزمحوري و تواناييکيد بر دانشأو توجه و ت

هاي تحصيلي و نظام آموزش و پرورش مناسب پرورش خالقيت و هوش عاطفي را در طول سال

رسمي براي نسل کودک و نوجوان اين سرزمين از طريق معلمان زبده و کارآزموده در نظام تعليم و 

 .کند تربيت فراهم
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 منابع

و  يميخودتنظ يريادگي نيب ةرابط يبررس(. 1395) اعظم، زارع، و نيحسي، اوودد، بايز استادزاده،

در  نينو يهاشرفتيپ، استان قم يرستانيآموزان دختر دبدر دانش يليتحص شرفتيپ ةزيانگ
 .25-41(، 2)1 ،يعلوم رفتار

ادگيري باورهاي انگيزشي و راهبردهاي ي ةبررسي و مقايس (.1378) و ساماني، سحر ،البرزي، شيما

آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي مراکز تيزهوشان خودتنظيمي براي يادگيري در ميان دانش

 .57-76(، 4)2، علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيرازشهر شيراز. 

تحقيقات  هاي فرهنگي.. تبيين رابطة انگيزش و خالقيت با توجه به تفاوت(1393، محبوبه )البرزي

 . 29-49(, 1)7 ،فرهنگي ايران

بيني (. مدل پيش1397زارع، حسين ) ، وسرمدي، محمدرضا ،کيامنش، عليرضا ،پوراصغر، نصيبه

عملكرد تحصيلي دانشجويان آموزش سنتي بر اساس متغيرهاي فردي باورهاي انگيزشي و 

 .49-72(، 13)49 ،شناختيهاي نوين روانپژوهش. راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي

هاي فراشناختي تفكر خالق مربيان ثير آموزش خالقيت بر مؤلفهأبررسي ت (.1388) پيرخائفي، عليرضا

 .51-62، 4، خالقيت و نوآوريکانون پرورشي فكري کودکان و نوجوانان استان همدان. 

هاي يادگيري لفهؤبررسي ارتباط بين م(. 1379) و رامشه، محمدحسين ،حسيني نسب، داود

(، 2)15، دانشگاه شيراز اجتماعي و انساني . مجله علومداده شده با هوش عاطفيخودنظم

96- 85.  

 ةبررسي رابط(. 1390) دو اعظمي، سعي ،پسند، سياوشطالع ،حسيني، طيبه ،خسروي، معصومه

اولين همايش ملي راهبردهاي شناختي يادگيري خودتنظيمي و خالقيت با عملكرد تحصيلي، 

 .341-352 ص، صهاي علوم شناختي در تعليم و تربيتيافته

هاي جديد آموزش بر خالقيت و پيشرفت (. تأثير شيوه1394پور، عباس )عباس ، ومند، مريمرحيمي

 .119-142(، 4)4، ابتكار و خالقيت در علوم انساني. تحصيلي دانشجويان

 :. تهرانهاي پژوهش در علوم رفتاريروش (.1390)حجازي، الهه  ، وبازرگان، عباس ،سرمد، زهره

 ارات آگاه. انتش
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انتشارات تهران:  .شناسي پرورشي، روان شناسي يادگيري و آموزشيروان (.1394ر )اکبسيف، علي

 .آگاه

شهر  ةمتوسط ةآموزان دورخالقيت و انگيزش پيشرفت دانش ةبررسي رابط (.1385) عابدي، احمد

 ،گاه تبريزعلمي پژوهشي دانش ةنامفصل .ها در درس رياضياصفهان با عملكرد تحصيلي آن

1(1،) 57-37. 

(. اثر خستگي شناختي 1390) شكري، اميد ، وعبدالهي، محمدحسين ،فراهاني، محمدتقي ،غنايي، زيبا

 .47-63، 6، هاي علوم شناختيتازهو هوش هيجاني بر حل مسائل شناختي. 

 :تهران .هاي آزمون و پرورش آنهاي خالقيت و راهاستعدادها و مهارت(. 1385)زاده، حسن قاسم

 نشر دنياينو.

رابطة باورهاي انگيزشي و  (.1390) تهراني، عليرضا و شيرازي ،مولوي، حسين ،کجباف، محمدباقر

هاي علوم تازه. آموزان دبيرستانيراهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با عملكرد تحصيلي دانش
 .27-33 (،1)5، شناختي

بين خالقيت و عملكرد  ةبررسي رابط (.1394) افشين، و سيفي ، عباس،رضايي ،موسوي، فرانك

اولين شهرستان کرمانشاه،  ةمتوسط ةآموزان دورموردي: دانش ةآموزان )مطالعتحصيلي دانش

شناسي ايران، قم، مرکز علوم تربيتي و روان ةهمايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوز
 .مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش حكمت مرتضوي

 سايت جامع مديريت مديريار.برگرفته از . هوش هيجاني و مديريت رفتار(. 1388ي )ياراحمدي، مهد

 ةرابطـ (.1392) و احدي، حسن ،محمديان، محسنگل ،طاهري، مرضيه ،نژاد، پريسانياسم
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 .325-338 (،3)20گيري، هاي آموزش و يادپژوهش .تهران
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