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 آموزان دانش های تفکر و خالقیت با انگیزه پیشرفتسبک بین یرابطهبررسی 

 آبادشهر خرم 2ناحیه  دوره اول متوسطه
 2، فرشته لطیف پور*1مسلم قبادیان

 . استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان1

 ، دانشگاه فرهنگیان لرستان. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی2
   (12/11/1011؛ تاریخ پذیرش:  15/11/1111)تاریخ دریافت: 

 چکیده

آموزان های تفکر و خالقیت با انگیزه پیشرفت دانشسبک بین یبررسی رابطهحاضر  هدف پژوهش

 شامل آماری همبستگی و جامعه –توصیفی  پژوهشبود. روش  آبادشهر خرم 2دوره اول متوسطه ناحیه 

جدول کرجسی  با استفاده از که نفر( بود 5555) آبادمتوسطه اول ناحیه دو شهر خرم آموزاندانش کلیه

ای گیری تصادفی طبقهتعیین و به روش نمونهپسر(  195دختر،  165)نفر  563 نمونه، حجم و مورگان

آزمون  ،های تفکر استرنبرگ و واگنرسبکهای پرسشنامهها از آوری دادهبرای جمع نسبی انتخاب شدند.

ر ها عالوه باستفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهخالقیت عابدی و انگیزه پیشرفت هرمنس 

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده  های آمار توصیفی ازشاخص

ی، مراتبساالر، سلسلهگذار، اجرایی، قضایی، تکهای تفکر قانونشد. نتایج نشان داد بین سبک

؛ دطه مثبت و معناداری وجوشرفت رابساالری، کلی، جزئی، بیرونی و آزاداندیش با انگیزه پیومرجهرج

کار با انگیزه پیشرفت رابطه معناداری مشاهده ساالری، درونی و محافظههای تفکر گروهولی بین سبک

زه پیشرفت پذیری( با انگیفهمچنین بین کل مقیاس خالقیت و ابعاد آن )سیالی، بسط، ابتکار، انعطا. نشد

ین براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام عالوه بر ا .مشاهده شدرابطه مثبت و معناداری 

های تفکر، سبک تفکر بیرونی، به گام، از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل در سبک

و در ابعاد خالقیت، بُعدهای سیالی و ابتکار باهم درصد  19مراتبی، اجرایی و آزاداندیش باهم سلسله

 کنند.فت را تبیین میاز واریانس انگیزه پیشردرصد  23
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 مقدمه 

شاید بتوان گفت محور بنیادی آموزش و پرورش آینده، انگیزش و مطالعات مربوط به آن است یکی از وظایف 

استعداد،  ی علم و فن به پرورشایندهزار پیشرفت سریع و فاصلی روانشناسی و علوم تربیتی آن است که در کن

های پایدار، باالبردن ظرفیت افراد و در مجموع به آماده ساختن انسان هایی بپردازد که از لحاظ ایجاد انگیزه

عاطفی و روانشناختی قادرند خود را با چنین پیشرفت سریعی در علم، هماهنگ کنند و از عوارض احتمالی آن 

 انگیزه که دارند نظر اتفاق نکته در این روانشناسان همه اما دارد، مختلفی مفاهیم انگیزش کلمه بمانند. مصون

سازد دهد و آن را هماهنگ میفتار شخص را تحریک کرده و در جهت معینی سوق میر که درونی است عاملی

 ر هرد کنیممی استنباط رفتارشخصتوان مشاهده کرد ولی وجود آن را از روی به طور مستقیم نمی انگیزه را

از این رو یکی از مباحث جالب در . (1995 ،موری) دانیم می الزم رفتار توجیه را برای مفهومی چنین حال

است. بیشتر افراد در این فکر هستند که چگونه  1روان شناسی که با زندگی روزمره ارتباط مستقیم دارد، انگیزش

ری انگیزه دهند. ساختار انگیزشی عامل مهمی است که بر روی تغییرات به خود و دیگران برای انجام کا

گذارد. انگیزش تمایل به انجام کار یا حرکت به سمت کاربست رفتاری خاص اجتماعی و تحول جوامع اثر می

د، نکرا می توان این گونه تعریف کرد، وقتی فرد برای موفقیت انگیزه می (. انگیزه پیشرفت2332، 2است )گراهام

شود انتظار پیامدهای منفی دارد انتظار پیامدهای مثبت دارد و وقتی برای اجتناب از شکست با انگیزه می

ز به انگیزه پیشرفت یا نیا»های تعیین کننده رفتار انسانی انگیزه مهمترین از (. یکی2335، 5)برانستاین و مایر

مشکلی را با موفقیت دادن، تسلط  کار» کند:می( انگیزه پیشرفت را چنین تعریف 1995موری )«. پیشرفت است

ها و افکار، اعمال حداکثر سرعت و استقالل عمل در  یافتن، دستکاری کردن و انتظام بخشیدن به اشیاء آدم

پیشی  بودن، رقابت کردن و چنین فعالیت ها، گذاشتن از موانع دست یافتن به درجات ممتاز در فعالیتها، سرآمد

 «.باالبردن و عزت نفس از طریق موفقیت آمیز استعدادهاجستن از دیگران و 

انگیزه پیشرررفت مبنای رسرریدن به موفقیت و رسرریدن به عمل آرزوهایمان در زندگی اسررت )لیبرمن و ری 

(. مدت زمانی که فرد به پیگیری فعالیتی می پردازد، شرردت رفتاری که در آن درگیر اسررت و 2332، 2میدیوس

 ر انگیزش و ترجیح افراد برای درگیر شررردن در یرک فعالیت نقش دارند )هارت پرایرداری در رفترار، همره د    

 (.  2332، 5وهمکاران

با نگاهی دقیق به عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرررفت تحصرریلی به این نکته پی خواهیم برد که عوامل مختلفی 

یشرفت تحصیلی یی بر پشوند که تأثیرات بسزاهای فردی باعث انگیزه پیشررفت تحصیلی می به غیر از توانایی

ها اسرررت. سررربک ها توانایی نیسرررتند اما به روش (. یکی از این عوامل تأثیرگذار سررربک2331دارند )زانگ، 

، 2و اسررترنبرگ 6ترجیحی افراد در اسررتفاده از توانایی هایشرران در تکالیف شررناختی اشرراره دارند)گریگورنکو 

                                                           
1 . motivation 
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3 . Brunstein & Maier 
4 . Liebermanh & Remedios 

5 . Hart, Stasson., Mahoney & Story 

6 .Grigorenko 

7 . Sternberg  



     2411، پاییز و زمستان 2، شماره 2سواد تربیتی معلم،  دورۀ                                                         241  

 

 
 

 ۀ(. پژوهش های مبتنی بر نظری2332، 2زانگ و کالنگ ،5؛ به نقل از برناردو1991، 2و چیما 1؛ رایردینرگ  1995

 (.2313کند )زانگ، سبک ها هم نشان داده اند که سبک نقش مهمی در یادگیری دانش آموختگان بازی می

اسرترنبرگ اسرت. نظریه ی     5یکی از نظریه هایی که به سربک ها می پردازد، نظریه ی خودحکومتی ههنی 

مردم را که ممکن است در زمینه های متفاوت از جمله دانشگاه، خانه   6کرخودحکومتی ههنی، سربک های تف 

و جامعه اسرتفاده شرود، عنوان می کند. به طور اساسی، این نظریه با اندیشه ای که مردم برای اداره و مدیریت   

 (.2313های هر روزه شان نیاز دارند، سروکار دارد )زانگ، توانایی

های تفکر بسرریار کمتر از آنچه اسررتحقاقش بوده، مورد توجه قرار سرربک (1992بر طبق گفته اسررترنبرگ )

سبت داده ها نهایی که به تواناییها و موفقیتگرفته و بیشرتر به عملکرد افراد اهمیت داده شده است. شکست 

آموز همیشه به علّت عدم هاسرت. یک معلم باید بداند که عملکرد ضعیف دانش شرده، اغلب ناشری از سربک   

رد. آموز و انتظاراتی است که معلم از او داهای تفکر دانشایی نیسرت بلکه به خاطر عدم تناسب بین سبک توان

تواند به تنهایی بیانگر عملکرد متفاوت افراد باشرررد. اسرررترنبرگ و گریگورنکو یا به عبارت دیگر توانایی نمی

 یالیل با اهمیت هستند که بین مطالعههای تفکر در افراد، به این د( معتقدند که مطالعه شرناخت سربک  1992)

موزان و آتواند برای پیش بینی موفقیت تحصررریلی دانشکند و میشرررخصررریت و موفقیت آنها پلی ایجاد می

شررود که فرد ترجیح دانشررجویان در محیط آموزشرری مفید و ضررروری واقع شررود. سرربکها به روشرری گفته می

گیرد. در حوزه روانشررناسرری یادگیری، سرربکها به سرره بخش  های خود را در آن جهت به کار دهد تواناییمی

(. سابقه تأثیرگذاری 1995، 2شرود )گریگورنکو و استرنبرگ های یادگیری، شرناختی و تفکر تقسریم می  سربک 

تئوری سرربکهای شررناختی و پس از  1991گردد. در سررال ها بر یادگیری به اوایل دهه نود بر مینظریه سرربک

به  2331، 9اسررترنبرگ در حوزه آموزش و پرورش مطرش شررد )هورات و تویت چندی تئوری سرربکهای تفکر

 (.  1599نقل از ابوالقاسمی نجف آبادی و همکاران، 

به  9قیتخالباشد. های تفکر، خالقیت یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر انگیزه پیشرفت میعالوه بر سبک

ی د اخیراً بسیار مورد توجه واقع شده است. در تعریفعنوان سازه ای که ارتباط تنگاتنگی با تعلیم و تربیت دار

خالقیت را به کارگیری توانایی های ههنی برای ایجاد یک فکر و مفهوم جدید و پیدایی و تولید اندیشه و یک 

می  زیر اصلی عامل چهار ترکیب را خالقیت ( 1995) 13(. تورنس1592فکر جدید تعریف کرده اند )سیف، 

 یعنی: ابتکار -5جزئیات به توجه یعنی استعداد: بسط -2 فراوان، هایایده تولید استعداد ییعن: سیالی -1: داند

                                                           
1 .Riding 

2 .Cheema 

3 .Bernardo 

4 . Callueng 

5 .the theory of mental self-government 

6 .thinking style 

7 . Grigorenko& Sternberg 
8 . Horak &Toit, 
9 . creativity 
10 . Torrance 
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 بسیار ایده های یا روشهای تولید استعداد یعنی: انعطاف پذیری-2 غیرمعمول و ایده های نو تولید استعداد

 گوناگون.

 یکار در شرایط که مادامی ژهوی به را خود های و خواسته عالیق خالق افراد است، جذابی خالقیت موضوع

 خالقیت آدمی، پیشرفت و رشد منابع مهمترین از یکی(. 2332، 1نمایند )گرل تان می هدایت برند، می سر به

 عظمت و غنا اما است ها دوران همه ی در آدمیان همه تالش ی نتیجه تمدن بشری و فرهنگ اگرچه باشد، می

تمدن  د.شون می نامیده خالق و متفکر هنرمند، مخترع، کاشف، که هستیم ها انسان از مدیون گروهی را آن

بود.  غیرممکن خواهد خالقیت، از گیری بهره بدون نیز آن دوام و است آدمی خالق اندیشه مرهون بشری

 نسبت تری مثبت سازد، نگرش برقرار خانواده اعضای با تری مناسب روابط تا کند می کمک فرد به خالقیت

ارتباطی خود با دیگران اقدام کند )عسگری،  مشکالت حل به و کند پیدا آینده دازهایان چشم و زندگی به

1596 .) 

 جاویدمهر، با مرور پیشررینه پژوهشرری، مطالعاتی در زمینه متغیرهای مذکور انجام شررده اسررت؛ برای مثال  

 گاهدانش دختر ندانشجویا در پیشررفت  انگیزه با خالقیت رابطه هدف با پژوهشری ( 1596) وملوندی هدایتنژاد

 تخالقی و پیشرررفت انگیزش بین که میدهد نشرران آمده بدسررت نتایج. دادند انجام سرربزوار واحد نور پیام

 و نظم به وافر عالقه زیاد کنجکاوی باال، پیشرررفت انگیزه دارای خالق افراد. دارد وجود رابطه دانشررجویان

 کارها، رد انضباط و پشتکار وغیررسمی، ارفغیرمتع شخصیت وخودکفایی وجود ابراز قدرت امور، در ترتیب

 .هستند وسیع دانش و استقالل

بندی مطالعات صررورت گرفته، در زمینه سرربک های تفکر در کشررورمان تحقیقات زیادی صررورت با جمع

نگرفته اسرت و با توجه به این که قشرر وسریعی از جمعیت کشور را جوانان بویژه، دانش آموزان تشکیل می    

یل اهمیت سرربک های تفکر در آموزش و یادگیری فراگیران و همچنین انتخاب شررغل مناسررب و دهند و به دل

متناسررب با سرربک تفکرشرران بررسرری این متغیر ضررروری به نظر می رسررد. همچنین مطالعه و بررسرری رابطه 

تا  دخالقیت و انگیزه پیشررفت دانش آموزان و نتایج آن می تواند برای پرورش فراگیران بسرریار سررودمند باش 

هایشرران را افزایش دهند و بر یادگیری آنان افزوده خواهد بتوانند به صررورت خودانگیخته و خالقانه یادگیری

شد. این امر خود به افزایش انگیزش دانش آموزان کمک می کند. این پژوهش در گستره ای که منجر به بهبود 

یا، مسررتقل، کارآمد و خالق باشررد، از یا اصررالش، سرراختار آموزشرری که محصررول آن، دانش آموزان فعال، پو 

ضررورت های ملموس و عینی نظام آموزشری کشورهاست؛ زیرا با کسب اطالع در این زمینه، می توان برنامه   

آموزشی مناسب، طراحی و زمینه را برای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان فراهم آورد. این پژوهش سعی 

ارد. بنابراین سرؤال کلی تحقیق حاضر، این است که آیا بین سبک های  دارد تا گامی در این نظام آموزشری برد 

رابطه معنادار وجود  آبادشهر خرم 2اول متوسرطه ناحیه   دوره آموزاندانشتفکر و خالقیت با انگیزه پیشررفت  

 دارد؟

                                                           
1 . Girl Tan 
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 فرضیه های پژوهش

 ساالری( ومرجهرج ساالر وگروه مراتبی،سلسه ساالر،تک اجرایی، قضایی، ،گذارقانون)تفکر  های بین سبک

 آباد رابطه وجود دارد.خرم 2ناحیه  و پرورش آموزش متوسطه اول دوره آموزانبا انگیزه پیشرفت دانش

 آموزانبا انگیزه پیشرفت دانش کار(، جزئی، درونی، بیرونی، آزاداندیش و محافظهکلی )تفکر های بین سبک

 آباد رابطه وجود دارد.خرم 2ناحیه  و پرورش آموزش متوسطه اول دوره

 متوسطه اول رهدو آموزانبا انگیزه پیشرفت دانش( پذیریانعطاف و ابتکار، بسط ،سیالیابعاد خالقیت) بین 

 آباد رابطه وجود دارد.خرم 2ناحیه  و پرورش آموزش

 روش 

ین جامعه آماری اهمبسرررتگی و از نظر هدف، کاربردی اسرررت.  –لحاظ ماهیت، توصررریفی روش تحقیق از 

باشد که مطابق آمارنامه اداره می شرامل کلیه دانش آموزان دوره اول  متوسطه ناحیه دو شهر خرم آباد پژوهش 

براساس جدول کرجسی و مورگان، نفر بود.  5555تعداد آنها برابر  1599-99کل آموزش و پرورش در سرال  

 گیری تصادفیین نمونه به شریوه نمونه پسرر( تعیین گردید که ا  195دختر،  165نفر ) 563حجم نمونه برابر با 

رمنس هپیشرفت  پرسرشرنامه انگیزش  هاگردآوری داده ابزارای نسربی بر حسرب جنسریت انتخاب گردید.   طبقه

خالقیت عابدی و29/3باپایایی (1992پرسرشرنامه سبک های تفکر، استرنبرگ و واگنر )  ، 99/3باپایایی (1992)

های آمار شرررامل جداول توزیع فراوانی و روشاز هاتحلیل دادهبرای تجزیه و . بود 92/3 براپرایرایی   (1565)

از آزمون های ودر بخش آمار اسررتنباطی های توصرریفی شررامل میانگین و انحراف معیار نمودارها و شرراخص

  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید.پارامتریک 

 یافته ها

اسمیرنف، نرمال بودن یا -های آماری مناسب، با استفاده از آزمون کلموگروفآزمون زابرای اسرتفاده صرحیح   

نشررران داده شرررده  1غیر نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه تعیین گردیده که نتایج آن در قالب جدول

 است.   
    د مطالعهاسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای مور -: نتایج آزمون کلموگروف1 جدول

 (sigداری)سطح معنی zآماره  تعداد متغیرهای مورد مطالعه

 152/3 16/1 563 گذارسبک تفکر قانون

 161/3 13/1 563 سبک تفکر اجرایی

 139/3 19/1 563 سبک تفکر قضایی

 129/3 15/1 563 ساالرسبک تفکر تک

 399/3 22/1 563 مراتبیسبک تفکر سلسله

 129/3 12/1 563 ساالریسبک تفکر گروه

 129/3 12/1 563 ساالریومرجسبک تفکر هرج

 119/3 19/1 563 سبک تفکر کلی

 132/3 23/1 563 سبک تفکر جزئی
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 129/3 12/1 563 سبک تفکر درونی

 162/3 39/1 563 سبک تفکر بیرونی

 151/3 11/1 563 سبک تفکر آزاداندیش

 156/3 15/1 563 کارسبک تفکر محافظه

 529/3 952/3 563 خالقیت

 296/3 929/3 563 سیالی

 251/3 35/1 563 بسط

 522/3 959/3 563 ابتکار

 261/3 999/3 563 پذیریانعطاف

 132/3 23/1 563 انگیزه پیشرفت

محاسبه شده در سطح آلفای   zهایدهد، مقادیر به دست آمده برای آمارهنشان می 1همانطوری که نتایج جدول 

35/3=αمعنی ،(35/3دار نیستند<sig لذا فرض ،)oH گردد. بنابراین دال بر نرمال بودن توزیع متغیرها رد نمی

شود که متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال برخوردارند. لذا فرض نرمال بودن توزیع چنین استنباط می

های تحقیق متغیرها برای آزمون فرضیهای بودن مقیاس متغیرها برقرار است. بر این اساس و با توجه به فاصله

 استفاده شده است. به روش گام به گام از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه

 و انگیزه پیشرفت های تفکر : نتایج ضریب همبستگی بین سبک2جدول

 (sigسطح معناداری ) (rضریب همبستگی ) تعداد Yمتغیر  Xمتغیر 

 331/3 126/3 563 انگیزه پیشرفت گذارسبک تفکر قانون

 331/3 536/3 563 انگیزه پیشرفت سبک تفکر اجرایی

 331/3 269/3 563 انگیزه پیشرفت سبک تفکر قضایی

 319/3 125/3 563 انگیزه پیشرفت سبک تفکر تک ساالر

 269/3 359/3 563 انگیزه پیشرفت ساالریسبک تفکر گروه

 316/3 122/3 563 پیشرفت انگیزه ساالریومرجسبک تفکر هرج

 331/3 122/3 563 انگیزه پیشرفت سبک تفکر کلی

 3352/3 112/3 563 انگیزه پیشرفت سبک تفکر جزئی

 222/3 -312/3 563 انگیزه پیشرفت سبک تفکر درونی

 331/3 519/3 563 انگیزه پیشرفت سبک تفکر بیرونی

 331/3 221/3 563 انگیزه پیشرفت سبک تفکر آزاداندیش

 522/3 35/3 563 انگیزه پیشرفت کارسبک تفکر محافظه

 :دهد شان می 2همانطوری که نتایج جدول  

گذار با انگیزه پیشررررفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات بین سررربک تفکر قانون 

 یابد.  گذار، نمرات انگیزه پیشرفت افزایش میسبک تفکر قانون

کر اجرایی با انگیزه پیشررررفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات بین سررربرک تف 

 یابد.سبک تفکر اجرایی، نمرات انگیزه پیشرفت افزایش می

بین سبک تفکر قضایی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات سبک 

 یابد.  رفت افزایش میتفکر قضایی، نمرات انگیزه پیش
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سرراالر با انگیزه پیشرررفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات بین سرربک تفکر تک

 یابد. ساالر، نمرات انگیزه پیشرفت افزایش میسبک تفکر تک

ایش نمرات زمراتبی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افبین سبک تفکر سلسله

 یابد. مراتبی، نمرات انگیزه پیشرفت افزایش میسبک تفکر سلسله

 ساالری با انگیزه پیشرفت رابطه معناداری وجود ندارد.  بین سبک تفکر گروه

سراالری با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش  ومرجبین سربک تفکر هرج 

 یابد.  ساالری، نمرات انگیزه پیشرفت افزایش میرجومنمرات سبک تفکر هرج

بین سربک تفکر کلی با انگیزه پیشررفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات سبک   

 یابد.ت انگیزه پیشرفت افزایش میتفکر کلی، نمرا

مرات سبک نی با افزایش نبین سربک تفکر جزئی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یع 

 یابد.  تفکر جزئی، نمرات انگیزه پیشرفت افزایش می

 بین سبک تفکر درونی با انگیزه پیشرفت رابطه معناداری وجود ندارد.  

بین سبک تفکر بیرونی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات سبک 

 یابد.پیشرفت افزایش میتفکر بیرونی، نمرات انگیزه 

بین سرربک تفکر آزاداندیش با انگیزه پیشرررفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات 

 یابد.  سبک تفکر آزاداندیش، نمرات انگیزه پیشرفت افزایش می

 کار با انگیزه پیشرفت رابطه معناداری وجود ندارد.بین سبک تفکر محافظه

های تفکر آورده بینی انگیزه پیشرفت از طریق سبکج تحلیل رگرسریون گام به گام برای پیش نتای 5در جدول 

 شده است.  
 های تفکر: ضرایب همبستگی چندگانه و ضرایب تعیین برای سبک5جدول

 هاگام
 بین متغیرهای پیش

 مانده در تحلیلباقی

ضریب همبستگی 

 (Rچندگانه)

 ضریب تعیین

(R2) 
 ریسطح معنادا Fآماره 

 331/3 26/23 132/3 519/3 سبک تفکر بیرونی 1گام 

سبک تفکر بیرونی + سبک تفکر  2گام 

 مراتبیسلسله

596/3 129/3 12/51 331/3 

سبک تفکر بیرونی + سبک تفکر  5گام 

 مراتبی+ سبک تفکر اجراییسلسله

211/3 169/3 11/22 331/3 

سبک تفکر بیرونی + سبک تفکر  2گام 

 سبک تفکر اجرایی+ سبک مراتبی+سلسله

 تفکر آزاداندیش

255/3 192/3 22/23 331/3 

که  شده در یک گام صورت گرفته است، دهند، تحلیل رگرسیون اجرانشران می  5همانطوری که نتایج جدول 

در این چهار گام از بین متغیرهای پیش بین وارد شرده در تحلیل، بر اسرراس بیشررترین سررطح معناداری سبک  

مراتبی (؛ سبک تفکر بیرونی و سلسله31/3sig < ،26/23 =,F 132/3= 2Rدرصرد )  13به تنهایی  تفکر بیرونی

 12مراتبی و اجرایی باهم (؛ سبک تفکر بیرونی، سلسله31/3sig < ،12/51 =,F 129/3= 2Rدرصرد )  15باهم 



 241                        آموزان دوره اول متوسطه  های تفکر و خالقیت با انگیزه پیشرفت دانشسبکی بین بررسی رابطه

 و آزاداندیش باهممراتبی، اجرایی ( و سبک تفکر بیرونی، سلسله31/3sig < ،11/22 =,F 169/3= 2Rدرصد )

 کنند.(؛ از واریانس انگیزه پیشرفت را تبیین می31/3sig < ،22/23 =,F 192/3= 2Rدرصد ) 19
 t( و آزمون های معنی داری مربوطه β: ضرایب رگرسیون استاندارد شده )2جدول

 (sigداری )سطح معنی tآماره  (βضرایب بتا) متغیرهای پیش بین هاگام

 331/3 56/6 519/3 یرونیسبک تفکر ب گام اول

 331/3 9/2 222/3 سبک تفکر بیرونی گام دوم

 331/3 22/2 229/3 مراتبیسبک تفکر سلسله

 گام سوم
 331/3 25/5 199/3 سبک تفکر بیرونی

 331/3 25/5 195/3 مراتبیسبک تفکر سلسله

 335/3 92/2 161/3 سبک تفکر اجرایی

 گام چهارم

 332/3 99/2 159/3 سبک تفکر بیرونی

 35/3 12/2 125/3 مراتبیسبک تفکر سلسله

 331/3 2/5 192/3 سبک تفکر اجرایی

 335/3 92/2 152/3 سبک تفکر آزاداندیش

دهند، از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل بر اساس بیشترین نشان می 2همانطوری که نتایج جدول 

های و سایر سبک تحلیل باقی ماندهمراتبی،اجرایی وآزاداندیش درلسلههای تفکر بیرونی، سسطح معناداری سبک

 . اندتحلیل خارج شدهتفکراز
 و انگیزه پیشرفت ، بسط ، ابتکار، انعطاف پذیری: نتایج ضریب همبستگی بین سیالی5جدول 

 (sig)سطح معناداری (rضریب همبستگی ) تعداد Yمتغیر  Xمتغیر 

 331/3 21/3 563 انگیزه پیشرفت سیالی

 331/3 552/3 563 انگیزه پیشرفت بسط

 331/3 52/3 563 انگیزه پیشرفت ابتکار

 331/3 19/3 563 انگیزه پیشرفت پذیریانعطاف

 :دهدنشان می 5همانطوری که نتایج جدول  

ت ابین سیالی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات سیالی، نمر

 یابد. انگیزه پیشرفت افزایش می

بین بسط با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات بسط، نمرات 

 یابد. انگیزه پیشرفت افزایش می

بین ابتکار با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات ابتکار، نمرات 

 یابد. ه پیشرفت افزایش میانگیز

پذیری با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات بین انعطاف

 یابد.پذیری، نمرات انگیزه پیشرفت افزایش میانعطاف

ده ربینی انگیزه پیشرفت از طریق ابعاد خالقیت آونتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش 6در جدول 

 شده است. 
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: ضرایب همبستگی چندگانه و ضرایب تعیین برای ابعاد خالقیت6جدول  

دهند، تحلیل رگرسیون اجرا شده در دو گام صورت گرفته است،  که نشان می 6مانطوری که نتایج جدول ه

ی به سطح معناداری سیال در این دو گام از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل، بر اساس بیشترین

 31/3sig < ،32/25درصد ) 23ابتکار با هم ( و سیالی و31/3sig < ،25/22 =,F 169/3= 2Rدرصد ) 12تنهایی 

=,F 231/3= 2Rکنند.( از واریانس انگیزه پیشرفت را تبیین می 

 t( و آزمون های معنی داری مربوطه β: ضرایب رگرسیون استاندارد شده )2جدول 

 (sigداری )سطح معنی tآماره  (βضرایب بتا) متغیرهای پیش بین هاگام

 331/3 5/9 21/3 سیالی گام اول
 331/3 19/6 525/3 سیالی ومگام د

 331/3 96/5 232/3 ابتکار

دهند، از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل بر اساس بیشترین نشان می 2همانطوری که نتایج جدول 

 . اندپذیری از تحلیل خارج شدهو بسط و انعطاف سطح معناداری ابعاد سیالی و ابتکار در تحلیل باقی مانده

 نتیجه گیری

ره اول آموزان دوهای تفکروخالقیت با انگیزه پیشرفت دانشسبک بین یبررسی رابطههدف پژوهش حاضر 

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آماری نشان داد که بین سبک های تفکر  بود. آبادشهر خرم 2متوسطه ناحیه 

االر،کلی ،جزیی ،آزاد اندیش( با انگیزه )قانونگذار،اجرایی ،قضایی ،تک ساالر،سلسله مراتبی ،هرج وهرج س

ط های انجام شده توسبا پژوهش های این بخش از پژوهشیافته .پیشرفت رابطه مثبت ومعنار داری وجود دارد

( 1599(؛ کدیور، جوادی و ساجدیان )1592(؛ احمدی مبارکه و فرهوش )1595شریعتمداری و سیدین ناوان )

باشد. محققان مذکور در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند می( هماهنگ 1595و شکری وهمکاران )

)قانونگذار،اجرایی ،قضایی ،تک ساالر،سلسله مراتبی ،هرج وهرج ساالر،کلی ،جزیی که بین سبک های تفکر 

،آزاد اندیش( با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت ومعنار داری وجود دارد.در تبین یافته های بدست امده می توان 

افراد داری سبک تفکر اجرایی تمایل به پیروی از دستورها دارند و در واقع در یادگیری به صورت یان نمود که ب

چنین کنند. شاید دلیل عمده آن را بتوان در شیوه آموزش افراد که در دوران مدرسه و هممستقل عمل نمی

ده است، دانست. در واقع دانش آموزان ی از باال به پایین بودانشگاه بیشتر به صورت سخنرانی و یک سویه

 شوند و دارای سبک تفکر اجرایی که افرادی مطیع هستند و بدون هیچ انتقادی به تحصیل مشغول می

تری هستند، در نتیجه در هنگام ارزیابی میزان کنند از دید معلمان و اساتید افراد موفقهنجارشکنی نمی

ود و همچنین با توجه به اینکه از سوی معلمان خود تضعیف های خخودراهبری خود با توجه به پیشرفت

 هاگام
بین باقیمتغیرهای پیش

 مانده در تحلیل

ضریب 

همبستگی 

 (Rچندگانه)

 ضریب تعیین

(R2) 
 سطح معناداری Fآماره 

 331/3 25/22 169/3 21/3 سیالی 1گام 

 331/3 32/25 231/3 229/3 ابتکار 2گام 
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سبک تفکر قضایی به اظهار نظر درباره امور و  کنند.افراد دارایاند، خود را به صورت مطلوبی ارزیابی مینشده

چنین افراد دارای این سبک تفکر مولد خالقیت هستند هم ارزیابی مسائل مختلف و قضاوت افراد عالقمندند.

 با مشخصات افراد دارای انگیزه پیشرفت، که فراگیرانی  هاپردازند . این ویژگیمی پردازش اطالعات پیچیده و به

های خود و یر، خود انضباط و از همه مهمتر دارای توانایی ارزیابی از دانستهپذفعال، خودجوش، مسئولیت

 سله مراتبی از اهداف دارد و نیاز به دستهسل بی،سلسله مرات دارای تفکر شخصدیگران هستند، همخوانی دارد.

ور حداقل به ط یا بندی اولویت ها را تشخیص می دهد. نظر به این که، همه ی اهداف نمی توانند تکمیل شوند

یکسان تکمیل شوند. این شخص نسبت به فرد تک ساالر گرایش به بیشتر پذیرفتن پیچیدگی دارد و نیاز به از 

اشخاص  تشخیص می دهد. را ماری از زاویه ها برای دسته بندی خوب اولویت هانظر گذراندن مشکالت از ش

شخیص می ترا  ابق یابند چون آنها نیاز به اولویت گذاریطسلسله مراتبی تمایل دارند تا به خوبی با سازمان ت

ت در حال دهند. با وجود این، اگر اولویت های آنها با اولویت های سازمان متفاوت باشند، ممکن است مشکال

شخص دارای تفکر .پیدا شوندسازماندهی کار به طریقه ی خودشان اما متفاوت با اولویت های سازمان 

به نظر می رسد که به وسیله ی تنوعی از نیازها و اهدافی که جور کردن آنها برای او و  ومرج ساالر،هرج

ج ساالر آنچه را که به نظر می رسد مانند شود. مردم هرج و مر می ، با انگیزهاستهمچنین برای دیگران دشوار 

ردن ی و مخالفت کنگاهی تصادفی به مشکالت است، می گیرند، آنها به سیستم ها و به خصوص اشخاص جدّ

اگرچه اشخاص هرج و مرج  در هر سیستمی که آن را به عنوان محدود کننده ی خود می بینند، تمایل دارند.

داشته باشند. آنها  مشکل ی است،ه و کار به طور خاص اگر محیط جدّساالر ممکن است در سازگاری با مدرس

اغلب پتانسیلی باالتر ی نسبت به این که بسیاری از مردمی که هرج و مرج ساالرها را بسیار ناخوش آیند می 

جا آنچون هرج و مرج ساالرها تمایل به چیدن کمی از اینجا، کمی از  دارند.تمایل یابند، برای همکاری خالقانه 

دارند، آنها اغلب پاره های مختلف اطالعات و ایده ها را در یک روش خالق گرد هم می آورند. آنها در قلمرو 

چیزهایی که در نظر می گیرند مسافت یابی گسترده ای می کنند و بنابراین ممکن است راه حل هایی برای 

 یا صاحب کار کمک به شخص ینالدمشکالت ببینند که دیگران چشم پوشی می کنند. مشکل برای معلم، و

 هید هرج و مرج ساالر برای تحت کنترل درآوردن این پتانسیل خالقیت و رسیدن به خود نظم دهی و سازمان

که برای هر نوع از همکاری خالقانه ضروری است، هست. اگر این تالش های تحت کنترل درآوردن کار کند، 

 شکستدر آنها وفقیت در قلمروهایی که دیگران ممکن است شخص هرج و مرج ساالر ممکن است م بعد از آن

های کلی ترجیح می دهند تا با موضوعات نسبتا بزرگ و انتزاعی سروکار .شخصیتبخورند را به پایان برساند

ر های  دارای تفکولی شخصیتداشته باشند. آنها به جزئیات بی توجهی می کنند یا آنها را دوست ندارند ؛ 

عینی مستلزم کار با جزئیات را دوست دارند. آنها مایلند که به سمت عملیات یک موقعیت مشکالت  جزئی،

جهت داده شوند و اهل عمل هستند. با وجود این برخی از بدترین شکست های سیستمی مثل هواپیمایی و 

سد، می ر پرتاب موشک، هنگامی اتفاق افتاده است که مردم به آنچه در همان لحظه به نظر به جزئیات کوچک

جزئی و  مردم بی توجهی کرده اند. بنابراین، تقریباً هر تیمی حداقل به تعدادی شخصیت های جزئی نیاز دارد.

کلی می توانند به طور خاص به خوبی با هم کار کنند. چون هر کدام در جنبه ای از تکمیل کار شرکت می کنند 
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ش برای کامل کردن یک پروهه ممکن است هر که دیگری ممکن است فراموش کند. دو فرد کلی در حال تال

کدام بخواهند تا با مشکالت بزرگ سروکار داشته باشند در نتیجه کسی باقی نمی ماند تا به دنبال جزئیات باشد؛ 

دو فرد جزئی ممکن است خودشان را در حالتی بدون این که شخصی باشد تا برنامه ریزی نوع باالتر مورد نیاز 

دوست دارند تا به فراتر از قوانین و راهکارهای های آزادی خواه شخصیت . انجام دهد، بیابند برای انجام کار را

 "سیاسی لحاظ"موجود و به حداکثر تغییر برسند و به دنبال موقعیت هایی تا حدی مبهم هستند. فرد لزوما به 

یک  ی پیاده سازی یا گفتنلیبرال نیست. یک محافظه کار سیاسی می تواند سبک آزادی خواه را در تالش برا

دستور کار جمهوری خواه در یک روش جدید و همه جانبه داشته باشد. هیجان جویان مایلند تا سبکی آزادی 

 در بخش دیگری از این پژوهشخواه داشته باشند، به عنوان افرادی که به طور کلی به سرعت خسته می شوند.

ت رابطه کار با انگیزه پیشرفساالری، درونی و محافظهر گروههای تفکنتایج بدست امده نشان داد که بین سبک

مایلند تا برون گرا و مردم گرا باشند. اغلب، آنها از نظر افراد دارای تفکر بیرونی نیز  معناداری مشاهده نشد.

اجتماعی حساس و آگاه از آنچه درباره ی دیگران اتفاق می افتد، هستند. آنها دوست دارند هرجا که ممکن 

 .(1992)استرنبرگ، است با دیگران کار کنند.

ساالری، درونی و های تفکر گروهبین سبکدربخش دیگری از پژوهش نتایج بدست آمده نشان داد که 

تمایلی برای انجام بیش  در داشتنفرد گروه ساالر، کار با انگیزه پیشرفت رابطه معناداری مشاهده نشد. محافظه

گروه  ردف سلسله مراتبیافراد . اما برعکس استیکسان مانند فرد سلسله مراتبی از یک چیز در چارچوب زمانی 

ساالر مایل به با انگیزه شدن توسط چندین و اغلب اهداف رقابتی با اهمیت دریافتی یکسان هستند. اغلب، این 

می کنند. آنها  افراد در مواجهه با خواسته های رقابتی در زمان آنها و مایه های دیگر احساس تحت فشار بودن

همیشه درباره ی این که چه چیزی را اول انجام دهند یا چه قدر زمان باید به هر یک از وظایفی که آنها نیاز 

حداقل راهنمایی طوری که اولویت های سازمان با دارند تا کامل کنند، بدهند، مطمئن نیستند. با وجود این، حتی 

ر موارد درسایا حتی بیشتر از مردمی با سبک های دیگر مؤثر شوند.شامل آن می شود، می توانند به اندازه ی ی

هم می توان به عواملی مانند متفاوت بودن شرایط خانوادگی، فرهنگی و....ویا ابزارمورد استفاده در پژوهش 

د دا همچنین نتایج این پژوهش نشانونحوه تکمیل پرسشنامه اشاره کرد که نتایج متفاوتی را ارایه نموده است. 

ی پذیری( با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معنادارفکه بین خالقیت و ابعاد آن )سیالی، بسط، ابتکار، انعطا

(، مرادی پردنجانی و 1596های جاویدمهر، هدایت نژاد وملوندی )این یافته با نتایج پژوهش مشاهده شد .

باشد که در تحقیقاتشان نشان همسو می ( هماهنگ و1993(، جانسون )2335(، شاین و کالین )1595همکاران )

 دادند که بین خالقیت وانگیزش پیشرفت رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.

ایندهای هایی مانند: فرتوان گفت که دانش آموزان خالق با توجه به ویژگیهای پژوهشی میدر تبیین این یافته

رسی به تحصیل داده و درکی باالتر از موضوعات د یادگیری سطح باالتر، ادرات وسیع تر، اهمیت بیشتری نسبت

آموزان غیر خالق دارند؛ از این رو هم تالش بیشتری از خود نشان می دهند و هم یادگیری این نسبت به دانش

 دسته ازدانش آموزان نسبت به دیگران عمیق تر است. در نتیجه انگیزه پیشرفت بهتری خواهند داشت.
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Relationship between thinking styles and creativity with students' achievement 

motivation 
Abstract 
The research has been performed to the aim of studying the relationship between thinking 

Styles and creativity with achievement motivation of junior schools student district 2 in 

khorramabad city in mind. Descriptive-correlation method of research has been used, to 

this aim. Statistical population include all of junior schools student district 2 in 

khorramabad city (5553 student), according to the statistical report of Education 

Department of khorramabad city for academic year of 2019-2020. Based on Krejcie-

Morgan table, a sample size of 360 (165 girls, 195 boys) individuals has been selected 

based on random sampling method. To collect data, Thinking Styles Sternberg and 

Wagner, Abedi creativity test, and Hermans' Motivation have been used. To analyze data, 

indicators of descriptive statistics including standard mean and deviation have been used, 

in addition to inferential statistics tests such as Kolmogorov-Smirnov test for data 

normalization, Pearson correlation coefficient, and stepwise multiple regression.The 

results showed that there is a positive and significant relationship between legislative, 

executive, judicial, monarchic, hierarchical, anarchic, global, local, external, and Liberal 
thinking styles with achievement motivation of junior schools student district 2 in 

khorramabad city, But between thinking style oligarchic, internal and conservative no 

significant relationship with achievement motivation. As well as between all variables of 

creativity and its dimensions (fluency, elaboration, originality, flexibility) positive and 

significant relationship with achievement motivation. In addition, based on the results of 

stepwise multiple regression analysis, among the predictor variables included in the 

analysis in thinking styles, external thinking style, hierarchical, executive and Liberal 

together 19% and in the dimensions of creativity, fluency dimensions and originality 20 

Percentage of variance explains the motivation for progress. 

 

Keywords: Thinking styles, creativity, achievement motivation. 

  


