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هیجانی  /شناختیخالقیت اساس بررسی سهم پیش بین حاالت فراشناخت بر    

 
 

 
 هاجر احمدی دستجری، حمید کاظمی 

 

 
 نویسنده ی رابط: استادیارگروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

 

 

 

خالقیت هیجانی و  ینیش بیپبررسرری   هدف از پژوهش حاضررر :چکیده

نفر از  218 . پرداخته شررد یفراشررناخت یق باورهایاز طر خالقیت شررناختی

در دختر( شهر اصفهان  62پسر و 67دبیرستان )و  ییراهنمانوجوانان مقطع 

سه پرسشنامه  ، به روش تصادفی انتخاب شدند وسال 29تا  21سنی  یبازه

(،پرسرررشرررنامه 2996ی فراشرررناخت حالتی دانش زموزان )اونی  و دابدی، 

را ،  ( ECI  ،2999( و خالقیرت هیجرانی زوری  )  2771خالقیرت درابردی )   

ی از حاک رگرسیون چندگانه تفاده ازسبا ا یافته های پژوهش .تکمی  نمودند

ن یب ( وP ،61/1=R< 12/1خالقیت شناختی )و  فراشرناخت ن یکه ب زن بود

( رابطه مثبت و P  ،21/1  =R< 12/1خالقیرت هیجانی ) فراشرررنراخرت و   

 نشان دادهمزمان نتایج تحلی  رگرسیون ، دالوه بر اینمعناداری وجود دارد. 

مولفه  از بین  بیشترین سهم، هیجانی و شرناختی در پیش بینی خالقیت که 

  می باشد. مولفه زگاهی مربوط به های فراشناخت،

 .یجانیت هی، خالقیت شناختی، خالقیحالت فراشناخت :یدیکل ژه هایوا

 
 

 

 مقدمه

 

زمادگی برای برخورد با افکار غیر منتظره و   و ی استفاده از اطالداتدر دنیایی با فن زوری های جدید، شیوه های نوزورانه

 یافتن شیوه هایی ،منعطف اهمیت زیادی پیدا کرده است و در نتیجه یکی از ضرورت های تحقیقات در حیطه ی نظام زموزشی

شدن به شدت  1یزسازه ایست که در برابر مفهوم سا 2خالقیت (.1116است که از طریق زن بتوان خالقیت را پرورش داد) وس، 

ه بدون اینکه بدانیم چشکالت اساسی برای خالقیت در تعلیم و تربیت شده است: ممقاوم است که همین موضوع بادث ایجاد 

 .(1127)همرش، ر می رسدظفرایندهایی در تحریک خالقیت نقش دارند پرورش زن دشوار به ن

                                                           
1- Creativity  
2 -Conceptualization 
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ده است. ار مورد توجه واقع شیبس راًیاخت داردیم و تربیبا تعل یکه ارتباط تنگاتنگ یبه دنوان سازه ا تیخالق با این وجود،    

 دیجد یزموزش یکردهایاز اهداف رو یکی ،دارند 2در گسترش تفکر همگرا یدموماً سع یرسم یزموزش یکردهایکه رو یدر حال

 (.1119، 1باشد )سان یم و تفکر واگرا یت فردیخالق و گسترش رشد

ها 7مجموده های جداگانه ای از کیفیت خالقیت اغلب به دنوانه شده است. ت اراییخالقهوم از مف یف متعددیتعار     

همرش، ) تعریف می شود که این موضوع منجر به دشوار شدن تمایز بین خالقیت و فرایند یادگیری و ح  مساله می گردد

داند که  یمد یجد ییده هایرشد او  یقبل ا از دست دادن دناصریمخت  شدن  ،احساس شکاف "ت را یخالق 1تورنس(. 1121

د. در دان یم "دیجد یه هایفرض و تست مجدددر صورت لزوم زن  اترییتغو ج یسه نتایمقا ،ش زنیززماو  ه  فرضیی  تشکشام

 ."دیجد یو به دست زوردن الگوهاح  مساله حالت معمول کنار گذاشتن " :کند یف میتعرگونه ن یزن را ا 2که بارلت یحال

نجر که م یبه نحودانند  یم "ده هاین پدید بیجد یها ی  تدادیتشک ییتوانا "شام  زن را ت یبه خالق ریاخ یکردهایاغلب رو

توان گفت که پردازش  یم ،فین تعریا ی(. بر مبنا1121 ،6یمیریلدید شود )یجد ید در قالب طرحواره هایجد یده هاید ایبه تول

ن یهمه اکه  یصورتبه البته  ،باشد یمبودن  ییاستثناو رمعمول یغ ،8اصالت ،7یمانند نوزور یخالق شام  دناصر یدادهایرو

 (.1117 ،9 یندیمارتدم  کنند )گر یکدیبا کپارچه یهماهنگ و به  صورت جوانب 

در چهار طبقه ت را یدر حوزه خالقیف ارمعتقدند که می توان تع (1116 ،22ترنبرگو اس و مونی )نق  از کافمن 21چادها     

که بر نقش فرایندهای دالی ذهن در است تعاریف شناختی اولین بخش از این الگو می باشد و شام  تعاریفی که خالصه کرد 

خالقیت تاکید دارند. خالقیت در این گروه به دنوان یک فعالیت شناختی تعریف می شود که شام  دناصر یادگیری، ادراکی، 

 ،مجموده این فعالیت ها در ترکیب با هم بادث می شوند تا فرد به تولید یک اثر فکری، هنری فکری، خیالی و انگیزشی است.

شواهد ارائه شده مبنی بر اینکه تفاوت های فردی در خالقیت منعکس کننده ترکیب  .صنعتی بدیع و تازه مبادرت ورزدا یدلمی 

، 21در حال افزایش است)سارو ز، بالورکا و اریتزتا ست نیز،و اولویت های انگیزشی ا خاصی از سبک های تفکر، تمایالت هیجانی

1122 .) 

و یک 22( خالقیت را دارای سه جزء واگرا 2981) 21گیلفورد و خالقیت را نماد یک فکر نو و متفاوت می داند 27نبرگسترا 

است که تعداد یا کمیت فکر را نشان می دهد. برای نمونه یک کودک یا  27. اولین جزء واگرا سیالی ذهنیداند یم 26جزء همگرا

است که به تنوع و  28انعطاف پذیری ،نوجوان چقدر می تواند به تولید فکر بپردازد و نظر و ایده ارایه دهد. دومین جزء واگرا

 یز نام ببرد. تعداد این کاربردها را سیالیگوناگونی فکر نظر دارد. مثالً؛ کودک چقدر می تواند کاربردهای مختلفی را برای یک چ

است که به یگانه بودن فکر نظر دارد. برای مثال اگر کودک  29ابتکار ،و انواع کاربردها را انعطاف پذیری گویند. سومین جزء واگرا

ت. جزء و ابتکاری اسفکر ا ،کاربردی را برای چیزی نام ببرد که در مقایسه با سایر پاسخ دهندگان منحصر به فرد و یگانه باشد

                                                           
1- Convergent thinking  
2- San  
3  -qualities 
4- Tourane 
5- Barlett 
6- Yildrimi 
7- Innovation  
8- Authenticity  
9- Martindale 
10.Chadhae&Mooney 
11-Kaufman&Sternberg 
12 - Soroa, Balluerka, Hommel, & Aritzeta 
13- Sternberg  
14- Gilfourd 
15.Divergent 
16.Convergent  
17- Mental fluid  
18- flexibility  
19- Initiative  
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همگرا نقش کنترل کنندگی را برای تفکر واگرا بازی می کند. این جزء تفکر را جزء نظارت و ارزشیابی نامیده اند. دم  این فکر 

رند. یدرگ یشناخت یندهایفوق در قالب فرا یسم هایمکان دمق بخشیدن به فکر خالقانه و قرار دادن زن در مسیر واقعیت است.

از  یناختو ش یجانیه یرفتارها ییربنایزوکارهای  سازاساساً توان گفت،  یم یو شناخت یجانیستم هیدر س یکینزد با توجه به

م ی، قضاوت و استدالل( که در تنظیمشابه)مانند ادراک، حافظه، تداد یهاوکار سازکه  ین معنی. به اندستیگر متفاوت نیکدی

 یناختش یبات و درجات متفاوت از زنچه که در حوزه یکنند؛ اگرچه با ترک یز کمک میجانات نیم هیرند به تنظیدرگ یشناخت

رد در یگ یه صورت مین فرضیکه از ا ییاز استنباطها یکی(. 1119؛ سان،  2999، 2 یافتد)زور یر اتفاق مین تاثیدهد ا یرخ م

 مرتبط است.  یشناخت یو هم به حوزه  یجانیه یهم به حوزه ت است که یحوزه خالق

 یها تواند هم در پردازش یر میین تغیا .یجانیهمختلف ح و)بدادت/ ابتکار( در سط 1یتازگ جادیا یعنی یجانیه تیخالق     

است  ینیوانر در باورها و قییو تغ یید بر شناساین تاکییپا -باالپردازش د. در ریپذباال صورت  -نییپادر پردازش ن و هم ییپا -باال

ر باال ب -نییپاپردازش . یجانیه یا طرحواره هایجان یه یدرون یها ییر در بازنماییا حداق  تغیدهد  ی  میجان را تشکیکه ه

جاد یا یرات ساختارییت تغیب شده و درنهایترک ین پاسخ ها به صورت متوالید دارد که ایتاک یجانیه یر دادن پاسخ هاییتغ

د رش کامالً یجانیه یرد، قب  از زنکه طرحواره هایگ یصورت م یدر کودکشتر یبباال  -نییپا یپردازش ها معموال،کند.  یم

 . کنند یدا میپت یدموم یدر بزرگسالاغلب ن ییپا -باال یهاپردازش ند و نک

ا نسبت ید یجانات بای( ه2: ر بروز کندیالک زرد که سه میگ یت مد نظر قرار میبه دنوان خالق یجانات زمانیر در هییتغ     

د در ح  یجانات بای( ه1 دنمعمول باش یاجتماد یا زنکه فراتر از رفتارهایو د باشد یجهات جد یاز برخفرد  یقبل یبه رفتارها

و فظ شود ح اثرات زنبلند مدت د به صورت یو با ستیر فقط در سطح کوتاه مدت مطرح نیتاث نیالبته ا .دن  فرد موثر باشمسای

خود  یاز باورها و ارزش ها یبازتاب یعنی .د صادقانه باشندیجانات بای(ه7د وشد واقع یمفز یگروه ن یبرا یفرد، گاه ینه فقط برا

از سه  یجانیت هیگر خالقیبه دبارت د .(7،1117ریماو و، براکت یوسیا؛ 2999 ،یگران نباشد)زورید یرفتارها یفرد باشد و کپ

و تازه(  ر معمولیجانات غیه یتجربه  ییابتکار)توانا(، یگریاحساسات خود و د یریادگی)فهم و ی  شده است: زمادگیمولفه تشک

 صورت ماهرانه و صادقانه(.ه جانات بیابراز ه یی/صداقت)توانایو اثربخش

گر یکدیکه با  ین دو نوع سازه با وجود اشتراکاتیدهد که ا یت نشان میان شده هر دو نوع خالقیب یف و مالکهایتعار     

 ،یبرز)جوکار و ال ابندی یشناخت و دواطف بروز م یعنیمختلف  یطه رفتاریو هر کدام در دو حبوده ز مستق  یگر نیکدیاز ،دارند

2789.) 

ه ن کیازن مطرح است و  یر و همبسته هاین دو متغیدر رابطه با  ا یشماریطه سواالت بین حید بودن ایبا توجه به جد     

؛ 1111 ،1) هالت یو شناخت یجانیههر چند در زمینه رابطه بین خالقیت باشند. یت کدام مین دو نوع خالقیا یندهایش زیپ

(  1122، 6؛ و هرش1127، 2؛ هیوز، فرنهام وباتی789ب2 ،یالبرز)جوکار و  یتیشخص یها یژگی( ؛ و2789 ،یالبرزجوکار و 

پژوهش های متعددی صورت گرفته (1122سارو ز، بالورکا و اریتزتا،  و ؛1117 ؛7  و موری، سبورن، زور)النگ یفرد یتفاوت ها

اندکی صورت گرفته  یهاپژوهش ،یشناخت یو سازه ها خالقیترابطه اما در زمینه ی  ،است و به نتایج جالبی دست یافته اند

؛ 2992، 9باور) باشد یم 8سازه فراشناخت ،ر گذار استیت تاثیکه بر ح  مساله و خالق یشناخت یسازه هان یاز ا یکیاست. 

                                                           
1- Averill 
2- Novelty  
3- Ivcevic, Brackett & Mayer 
4- Holt 

5 -Hughes, Furnham & Batey 
6 -Hirsh 
7-Long, Seburn, Averill & More 
8- Meta cognition  
9- Bower 
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، کارسون؛  7،1121ن و هافمنی، گلدستکریب ؛2111، 1کوربت، کافمن، مک الرن، واگنر و جونز؛  1119، 2و هافمنگانگ، بک  

 (.1127، 2، شبانی و احمدی گتابمجرد ؛ و نصرا للهیان2111 ،1زنیجیو هپترسون

 یو در طشته دا هدهند ین مهارتها نقش زگاهیخود دارد. ا یاست که فرد از نظام شناخت یفراشناخت مجموده اطالدات     

. (2976 ،6)فالول  گر پردازش اطالدات هستندیتسه یرند و به دبارتیگ یو پردازش اطالدات مورد استفاده قرار م یریادگی

 یند هایافر یگریدانش فراشناخت و د یکیباشند.  یگر میکدیمرتبط با  یمستق  ول یدو جنبه  یفراشناخت دارا یندهایفرا

 یها یژگیخود، اطالع از هدف و و یاطالدات فرد در مورد نظام شناخت مانند یدانش فراشناخت شام  مواردم و کنترل. یتنظ

ند از هم دبارت یمیا خود تنظیفراشناخت  یاه باشد. کنترل کننده یم ه  کنندیتسه یف و اطالدات مربوط به راهبردهایتکل

 . 21ینیو بازب 9می، تنظ8، نظارت7یزیبرنامه ر

 یبه هدف ندیکه فرد را در جهت رس یتیانجام فعال یدبارتند از دانش الزم برا یشناخت یاست راهبردها معتقد فالول

 یو نظارت بر راهبردها یابیانتخاب، اجرا، ارزش یو دانش الزم برا یی، توانایفراشناخت یکند و راهبردها یکمک م یشناخت

اب راهبرد و انتخ یح  مسئله، استنباط معن یرا که فرد برا یاشه ی، اندیتوان گفت که تفکر فراشناخت یاست. پس م یشناخت

لک فو از زنجایی که شهود، خالقیت و ناخودزگاه جنبه هایی از ح  مسأله هستند)کند.  یت و کنترل میدهد، هدا یمناسب انجام م

(، تفکر فراشناخت از طریق تأثیر بر دتاصر ح  مسأله فرد را برای هدف گزینی مناسب، هدایت و کنترل می 1119، 22و کانیوز

 21ریکنترل، اصالح و تفسکه دراست  ییندهایع و فرزی، وقاها ، دانشیروان شناخت یساختار هاشام  فرا شناخت سازد. همچنین 

جه یر بوده و در نتانسان اثر گذا یشناخت ی  بر پردازش هاین دلیو به هم (7111 ،27هاتن-تیکارترا)ولز و دخالت دارد تفکر 

 ؛1117 ،21ینیفرانس چو  یری، چیسی، قی، استکتکایس)دهد  یرا تحت الشعاع قرار مفرد  یهیجانی  و شناخت یپردازش ها

 . (1118 ،22کوکوران و سگال

بهتر  ینیش بیپقاب  مرخ یجاد نیمرتبط با زن و ا یبا شناخت همبسته ها رسد که یبه نظر م فوق یاه افتهیبا توجه به      

ام اقد یو شناخت یجانیطه هیش تفکر واگرا در دو حیجهت افزات یم و تربیو تعل یزموزش ین برنامه هایتوان در  تدو یم زن

ت؛ اثرگذار اس یریادگیند یو فراله مسئ ح  بر ختفراشناانجام گرفته نشان داده است که  پژوهش های که با توجه به زن .کرد

در  ،لذا ،تاس نگرفته صورت یجانیطه هیت به خصوص در حیخالق و فراشناخت نیب رابطه کشفبر یمبن پژوهشی تاکنون یول

 یناختت شیو خالق یجانیت هیتواند خالق یمیزان م چهتا  فراشناخت که ن مساله پرداخته شده استیا یپژوهش حاضر به بررس

 .دهد یم قرار ینیب شیپمورد  ار

 

 

 

 

                                                           
1- Gong, Beck & Heffernan 

2- Corbett,  Kauffman,  MacLaren,  Wagner & Jones 
3- Baker,  Goldstein,  &  Heffernan 

4- Carson, Peterson & Higgins 
5 - Nasrollahian Mojarad, Shabani & Ahmadi Gatab 
6- Flavell 
7-Planning   
8- Supervision  
9- Regulation  
10- Review  
11 - Fleck & Kounios 
12 - Interpretation 
13- Wells & Cartwright-Hatton 
14-Sica, Steketee, Ghisi, Chiri & Franceschini 
15-Corcoran & Segal 
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 روش 

 رابطه یبررسدنبال گی است که به همبست از نوع یفیتوص حاضر،ق یطرح تحقو  یادیبن مطالعات نوع ازاضر مطالعه ح     

  .باشد یم یجانیت هیو خالق یت شناختیو خالق یفراشناختت حاال نیب

نفر از نوجوانان مقطع  218ه یاول ی نمونهوده و ب یا هخوش یتصادف یریگ نمونه روش جامعه،  نمونه و روش نمونه گیری:

 یانتخاب شدند. نمونه انتخاب یبه صورت تصادف سال29 تا 21 یسن ی دامنه با  اصفهان شهردختر(  62پسر و 67دبیرستان )

( 2999خالقیت هیجانی زوری  )پرسشنامه (، 2996پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش زموزان )اونی  و دابدی،   یاقدام به تکم

 .نمودند( 2771ززمون خالقیت دابدی )و 

  شده و یمولفه تشک 1ن پرسشنامه از یا (:6991، یل و عابدیدانش آموزان )اون يفراشناخت حالت یپرسشنامه      

 ینیا بازبی، نظارت یزین پرسشنامه شام  برنامه ریا یماده در نظر گرفته شده است. مولفه ها 2هر مولفه  یریاندازگ یبرا

 یریاس اندازه گی  شده است. مقیسئوال تشک 11باشد. در مجموع پرسشنامه از  یم یو زگاه یشتن، راهبرد شناختیخو

 باشد.  یم 1تا  2زن از  یکرت است و دامنه یف لیپرسشنامه در ط

 یبررس کرونباخ یزلفا شاخص از استفاده و پرسشنامه یدرون یهمسانق محاسبه یطر زززمون را ا ییایپا ی  و دابدیاون

 حالت یها اندازه ی رابطه زین زن ییروا نییتع یبرا و است بوده ریمتغ %87 تا %71 از زمده دست به ییایپا بیضر کردند.

 .داد قرار مالک را یلیتحص شرفتیپ با یفراشناخت

ب یمه کردن به ترتیکرونباخ و دو ن یمحاسبه زلفا( از دو روش 2788ق ابافت )یبه دست زمده در تحق ییایب پایضر     

ن پرسشنامه یان اینفر انجام داده و م 712 ین پرسشنامه را بر رویبه دست زوردن ادتبار سازه، ا یباشد و برا یم 72/1و  72/1

دتبار سازه وجود ا یبه دست زمد که نشان دهنده  یمثبت و معنادار یخودگردان همبستگ یریادگی یبا  پرسشنامه راهبرها

 باشد. یم

 یریبه منظور اندازه گ (b2999 ،a2999 )ین پرسشنامه را زوریا (:ECI)6ليآور يجانیت هیخالق یپرسشنامه      

، یجانیه یماده زمادگ 7ماده است که  71ه کرده و شام یته ی، صداقت و زمادگی، اثربخشیدر چهار بعد تازگ یجانیت هیخالق

  با یشود. زوریم یکرت نمره گذاریکنند و به روش ل یم یریماده صداقت را اندازه گ 1و  یبخشماده اثر  2، یماده تازگ 21

 82/1و  81/1، 89/1، 81/1ب یابعاد زن را به ترت ییایو پا 92/1را   یجانیت هیک  خالق ینمره  ییاینباخ پاوکر یروش زلفا

مشابه استفاده کردکه بر اساس  یبا ززمون ها یهمبستگ   دام  ویپرسشنامه از روش تحل ییروا یمحاسبه  ی. برابدست زورد

ران جوکار و یک دام  دادند. در ای  یو صداقت با هم تشک یبعد بدست زورد. ابعاد اثر بخش 7بعد،  1 ی  دام  به جایتحل

/ صداقت و یثر بخش، ایابعاد تازگ یو برا 91ت را یک  خالق ینمره  ییاینفر پا 116 یپرسشنامه بر رو ی( با اجرا2789)یالبرز

 بدست زوردند. 68/1و  81/1، 87/1ب یبه ترت یزمادگ

سنجش تفکر  یرنس، براور ززمون تیت نظیمطرح خالق ی( با اقتباس از ززمون ها2771)یدابد :یت عابدیآزمون خالق     

ه یماده( ته22) ماده( و بسط 11) ماده(، اصالت22)یریماده(، انعطاف پذ26)یالیبعد س 1در  یماده ا 61 یخالق پرسشنامه 

ت یک  خالق یاز نمره  یرند و جمع نمرات حاکیگ یم 7تا  2 یب نمره ینه وجود دارد که به ترتیگز 7کرد. در مقاب  هر ماده 

 ییایارنس( و پو)ت مشابه یبا ززمون ها ی  دام  و همبستگیتحل یوه ین پرسشنامه را با شیا ییروا ی. دابداستفرد  یشناخت

 یالق، سهرابیی  یاز جمله شهن یمختلف ین در پژوهش هاینباخ گزارش کرده است. همچنوکر یو زلفا ییبازززماروش زن را با 

 یو زلفا یی  دام  و بازززمایتحل ین ززمون با استفاده از روش هایا ییایو پا یی( روا2782)یو سهراب ی( سهراب2781)و شکرکن 

 (.2789،یجوکار و البرزنق  از د شده است)یینباخ تأوکر

 یها به روش خودگزارش ده ی، ززمودنقینمونه تحق یتصادفپس از انتخاب  یهمبستگ یفیک مطالعه توصیدر  :روش اجرا 

  و یدانش زموزان )اون یفراشناخت حالت یوپرسشنامه  یت دابدیززمون خالق ،یزور یجانیت هیخالق یپرسشنامه ، یفرد

 ون چندگانه استفاده شد.یق از روش رگرسیج تحقی  نتایتحل یکردند. برا  ی( را تکم2996، یدابد

                                                           
1- Emotional creativity interview 
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 يافته ها

 ارائه شده است. یت شناختیبا ابعاد و نمره ک  خالق یجانیت هین ابعاد و نمره ک  خالقیب ی، همبستگ2در جدول 

 یت شناختیبا ابعاد نمره خالق یجانیت هین ابعاد و نمره ک  خالقیب ی: همبستگ2جدول 

انعطاف  يالیس ریمتغ

 یريپذ

ت یخالق بسط اصالت

 يشناخت

 *71/1 22/1 27/1 *16/1 **61/1 يتازگ

 **62/1 29/1 *72/1 **66/1 **17/1 /صداقتياثربخش

 **18/1 12/1 27/1 **21/1 17/1 يآمادگ

 **22/1 29/1 29/1 **27/1 12/1 يجانیت هیخالق

P<0.01**     p<0.05* 
 یشناختت ینمره ک  خالقو  یجانیت هین نمره ک  خالقیبکه  دهد ینشان م، 2در جدول  به دست زمده یداده ها     

 یه ابعاد همبستگیبا بق صالت و بسطد اابعابا  ی. دام  تازگ= P <22/1( r ، 12/1 (وجود دارد یمثبت و معنادار یهمبستگ

 P <66/1( r ، 12/1) یریو انعطاف پذ = P <17/1( r ، 12/1) یالی/ صداقت با دوام  سیدام  اثربخش .دهد یممعنادار نشان 

ت ینمره ک  خالق و = P <21/1 ( r ، 12/1) یریز فقط با بعد انعطاف پذین ینشان داد. بعد زمادگ یمثبت و معنادار یهمبستگ =

ز فقط با دوام  انعطاف ین یجانیت هیمجموع نمره خالق نشان داد. یمعنادار یمبستگ( ه P < 18/ 1    =r ، 12/1) یشناخت

افته ها ی. مجموع دهد یمنشان  یهمبستگ= P <22/1( r ، 12/1) یت شناختیو نمره ک  خالق = P <27/1( r ، 12/1) یریپذ

  باشد. یت مین دو نوع خالقیبمعنادار  یاز همبستگ یحاک

اسبه مح و فراشناخت حالت یشناختت ی، خالقیجانیت هیخالقن نمرات ک  و ابعاد یمرتبه صفر ب یهمبستگ، 1در جدول 

 . ه استشد

 و فراشناخت یت شناختی، خالقیجانیت هین ابعاد و نمره ک  خالقیمرتبه صفر ب ی: همبستگ1جدول 

 نمره کل ينیخودبازب یزيبرنامه ر راهبرد يآگاه ریمتغ

 19/1 21/1 -11/1 11/1 12/1 يتازگ

 **12/1 **77/1 28/1 **71/1 **11/1 /صداقتياثربخش

 **78/1 12/1 *18/1 27/1 **71/1 يآمادگ

 *21/1 17/1* 27/1 199/1 **71/1 يجانیت هینمره کل خالق

 *19/1 *11/1 22/1 21/1 *12/1 يالیس

 **79/1 22/1 29/1 *12/1 **71/1 یريانعطاف پذ

 19/1 18/1 18/1 -191/1 **71/1 بسط

 22/1 19/1 112/1 -177/1 *17/1 اصالت

 **61/1 21/1 28/1 *71/1 1**/71 يشناخت تینمره کل خالق

P<0.01**      p<0.05* 
بسط و  ید تازگابعابه جز  یو شناخت یجانیت هیکه همه ابعاد خالقدهد  ینشان مدر جدول فوق بدست زمده ج یانت     

 دهند. یم نشان یمعنادار یهمبستگحالت فراشناخت با نمره ک   یجانیو ه یت شناختیخالق یر مولفه هایاصالت سا

ه ارائ یو شناخت یجانیت هیخالق یمولفه ها یحالت بر روون همزمان ابعاد فراشناخت یرگرس  یتحلج ینتا، 7جدول      

 شده است.
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 فراشناخت و ابعاد زن یرو یت شناختیو خالق یجانیت هیون چندگانه خالقیج رگرسی: نتا7جدول 

 يجانیت هیخالق يت شناختیخالق ریمتغ

 R 2R ب ضري

B     

P R 2R ب يضرB P 

 26/1 يآگاه

 

72/1 

 

17/1 12/1 19/1 

 

11/1 

 

19/1 12/1 

 NS 16/1- NS 27/1 راهبرد

 NS 127/1 NS 21/1 یزيبرنامه ر

 NS 11/1 12/1 -/11 ينیخودبازب

 =72/1Rن زن ییب تعیو ضر =26/1Rچندگانه برابر با  یب همبستگیضر یت شناختیدر خالق، 7ج جدول یبر اساس نتا     

سه ین است. مقاییفراشناخت قاب  تب یرهایق متغیاز طر یت شناختیانس خالقیدرصد وار 72ن معنا که یه به امحاسبه شد

ر داکننده مثبت و معنا ینیش بی( پ=17/1B) یدام  زگاهحالت،  ن چهار دام  فراشناختیدهد که از ب یب نشان میضرا

 باشد.  یم یت شناختیخالق

ن یبدبه دست زمد.=R 11/1 ن برابرییب تعیو ضر =19/1Rا چندگانه برابر ب یب همبستگیز ضرین یجانیت هیدر خالق     

ولفه محالت، ن دوام  فراشناخت یاست. از بن ییقاب  تبفراشناخت  یرهایبا متغ یجانیهت یانس خالقیدرصد وار 11که  یمعن

 باشند. یم یجانیت هیمعنادار خالق یکننده ها ینیش بی( پ=B/.11) ینی( و خودبازب=19/1B) یزگاه

 

 و نتیجه گیری بحث

 حالت در دانش زموزانفراشناخت  یمولفه هاتوسط  یشناختت یخالقو  یجانیت هیخالق ینیش بیبه پ پژوهش حاضر،      

 ینیش بیپ( =17/1B) یدام  زگاه حالت، ن چهار دام  فراشناختیافته ها نشان داد که از بی  ید. تحلپرداز یمشهر اصفهان 

مثبت  یکننده ها ینیش بیز پین( =B/.11) ینیو خودبازب( =19/1B) یو ابعاد زگاه یت شناختیمثبت و معنادار خالق یکننده 

نوان به د یزگاه .کند یم ینیش بیپ یت را به صورت معناداریهر دو نوع خالق یزگاهمولفه . هستند یجانیت هیو معنادار خالق

، 1مور، 2زدلیده تیشود. به دق یف میتعر یرونیط بیو مح یدرون یدادهایبر روت مداوم راان نظوبه دن یاریهش یاز مولفه ها یکی

افکار در  یبه تجربه واقع است که منجر ینش فراشناختیاز ب ینود ی( زگاه1111)6و سگال 2امزیلیو، 1، پوپ7هرستی، ه1مور

 یوان نودبه دن ین زگاهیازنها.  یریشک  گ یه تجارب فرد و چگونگیدائم بر کل گر؛ نظارتیبه دبارت د .شود یلحظه وقودشان م

ز یو ن یت درونیاز واقع یمیمستق یا انعکاس هایاز خود  یی، جنبه هایع ذهنیبه تجربه افکار به دنوان وقا ینش فراشناختیاز ب

 فرد نسبت به اتفاقات درون و یعنیدهد  یرخ م یافراد ابتدا در سطح شناخت ادراک یزگاه پردازد. یم یرونیب ین فردیروابط ب

در شناخت مفهومی، ایده ها کند.  ین اطالدات کار میا یبر رو 7یار شده و سپس در سطح شناخت مفهومیرون بدن خود هشیب

 . به مشابه ذرات اتمی است که دقیقاً  در یک جای ثابت قرار گرفته اند ، لذا امکان ارتباط های گوناگون وجود ندارد

ززادی اطالدات بیشتر است. به دبارت دیگر افراد خالق نسبت به افراد غیر خالق در  یدر حالی که در شناخت ادراک     

، افراد خالق در سطح شناخت یدر رفت و زمدند. به دنبال زگاه یسطوح پردازش شناختی مفهومی و پردازش شناختی ادراک

 (.  1117 ، یندیاطالدات جدید خلق می کنند و در سطح شناخت مفهومی بر روی این اطالدات دم  می کنند )مارت یادراک

                                                           
1 Teasdale 
2 .Moore 
3 .Hayhurst 
4 .Pope 
5 Williams 
6 .Segal 
7 . Conceptual Cognition 
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خود، اطالع از هدف و  یاطالدات فرد در مورد نظام شناخت یعنی و تسلط بر زن، تفکر یجار یندهایافراد از فرا یابیارز     

ه طیدر هر دو حفرد ت یخالقش توان یافزادر  ینقش مهم  کننده یتسه یف و اطالدات مربوط به راهبردهایتکل یها یژگیو

فکر ت یجار یند هایزان تسلط دانش زموز از فرای، توجه به میریادگیند یفرا یو ط یزموزش یط هایگر، در محیبه دبارت د دارد.

برخوردار است.  یت خاصیاز اهمف یدن به ح  تکلیرس یف و راهبردهایتکل یها یژگیزان شناخت فرد از اهداف، ویش و میخو

و تسلط فرد بر  یزان زگاهیر میتحت تاث یتا حدود یجانیو چه در بعد ه یت دانش زموز چه در بعد شناختیچرا که توان خالق

ش ینه افزایزموزش دانش زموز در زمن در صورت یوالد یمدارس، معلمان و حت یایگر اولیاز طرف د ش است.یخو ینظام شناخت

ین ا کمک کنند. یجانیو چه در بعد ه یت فرد چه در بعد شناختیتوانند به بهبود خالق یتفکر خود م یند هایراز فاشناخت 

دانش زموزان  دختر یتیمی که مورد زموزش (، که دریافتند 1127)و همکاران مجرد نتایج از سویی همسو با نتایج نصراللهیان

مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری قاب  توجهی دربهبود خودکارزمدی و راهبردهای فراشناختی و شناختی قرار گرفتند در 

 ، می باشد.گزینش هدف نشان دادند

وان مطرح ت یز میافته نین ین اییدر تبباشد.  یم یکننده مهم ینیش بیز پین ینیدام  خودبازب یجانیت هیدر حوزه خالق

، انتخاب یو دانش الزم برا ییتوانا یعنی، یفراشناخت یهم دانش فراشناخت و هم راهبردها ،یجانیت هیخالقنه یزمدر کرد که 

 ین فردیب یت هاعیموقدر  ،یجانیخالق به لحاظ ه فرد ن معنا کهیبه اکنند.  یفا میرا ا یو نظارت نقش مهم یابیاجرا، ارزش

 کند. یمورد استفاده م یح روش هایدر صورت لزوم اقدام به تصح دهد و یقرار م ینیازبخود را مورد ب یراه ح  ها یدر پ یپ

برد تواند راه یف میتکل یها یژگیکند و با در نظر گرفتن و یبه طور زگاهانه با زن برخورد م ک مسالهیدر مواجهه با ن یهمچن

، ییقرار داده و در صورت ددم کارز ینیزن را مرتب مورد بازب، راه ح از ن استفاده یدر حو را انتخاب کرده  یمناسب یجانیه

ن نکته یر همب یدیتأیتواند  یز میفراشناخت ن ی/ صداقت و راهبردهاین دو بعد اثربخشیب یکند. همبستگ یر زن مییاقدام به تغ

ت یقکه در خال یدر حال .باشد یموثر م یجانیت هیدر خالق یو هم نظارت فراشناخت یهم دانش فراشناخت، گریبه دبارت دباشد. 

ان کرد که یتوان ب ی( م2782انگرد )یابیب یافته هاید ییلذا در تاکند.  یفا میرا ا ینقش مهم یفقط دانش فراشناخت، یشناخت

، یانجیافت شده از پردازش اطالدات هیق بازخورد دریاز طر، دارند ییباال یجانیت هیکه خالقکه  یدانش زموزرسد  یظر مبه ن

 یکند و سپس به کنترل و اصالح زن م یم یابیرا در ارتباط با اهداف فعال شده ارز یراشناختو ف یشناخت یراهبردها یاثربخش

 .دنپرداز

دارد.  یادیت زیاهم یک از مراح  زموزش رسمیدر هر ت و یم و تربی،تعلیزموزش یندهایت در فرایت از خالقیحما     

از  یانبین خصوص، پشتیباشد. در ا یر مین امکان پذییپان یت کودکان از سنیت از خالقیت افراد تنها با حمایپرورش خالق

ودکان ک و تولد با خود دارد یاست که فرد از ابتدا یاز صفات یکیت یدارد. خالق یادیت زیاهم یه کودکیاول یت در دوره هایخالق

و توجه  سبمنا یروان شناختو  یکیزیط فیمحجاد یت و معلمان با ایم و تربیتعل یاین، اولی. والدستندیزگاه نن توانش خود یاز ا

بزار و اکنند و با فراهم کردن  یانیدر کودکان کمک شا یژگین ویتوانند به رشد ا ین سازه میر در پرورش ایدرگ یر هایبه متغ

 د.نت را در کودکان فراهم زوریبروز خالق یالزم برا ینگرش ها،   الزمیوسا

رستان شهر اصفهان صورت گرفته است، یدبراهنمایی و دانش زموزان مقطع  یزنجا که مطالعه حاضر بر رواز ان، یدر پا     

پژوهش  ین مطالعه، اجرایا یافته هایم یفوق محدود خواهد بود. لذا به منظور تعم یق به جامعه زمارین تحقیج حاص  از اینتا

. است ینه ضرورین زمیت در ایجنسن توجه به دام  یگر و همچنید یلیتحص یمتفاوت و گروه ها یسن یدر رده ها یبعد یها

مثمرثمر  تواند یز مین یخودگزارش یززمون ها یت به جایبه منظور سنجش خالق یدملکرد یززمون هان استفاده از یهمچن

کشور در توجه به دوام  رشد و پرورش  یب نظام زموزشیتواند بادث ترغ ینه مین زمیدر ا یبعد یباشد. انجام پژوهش ها

 شود. یریادگیند یفرا  یت و تسهیخالق
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