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  چکیده
 ارتقاي بر درمانی خالقیت الگوي بخشی اثر بررسی هدف با پژوهش
 روش .دش انجام دبیرستانی انآموز دانش تحصیلی عملکرد و انگیزه
 کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش نوع از آزمایشی شبه ،پژوهش

 شهر دبیرستان اول مقطع پسر انآموز دانش شامل پژوهش ۀنمون .بود
 این در .بودند تحصیل به مشغول 93/92 تحصیلی سال در که بود تهران

 سال نیم در را تحصیلی عملکرد ترین پایین که آموز دانش سی پژوهش
 تصادفی شکل به )15.90 الی 12.20 (معدل داشتند تحصیلی اول

 .شدند داده تخصیص وکنترل) (آزمایش هنفر پانزده گروه دو به و انتخاب
 .شد استفاده هارتر نامه پرسش از تحصیلی انگیزش گیري اندازه براي
 مدت به اي جلسه ده درمانی خالقیت دوره یک آزمایش گروه براي
 گروه بین که داد نشان کواریانس هاي تحلیل شد. برگزار ساعت بیست
 گروه بین دارد. وجود يمعنادار تفاوت درونی انگیزه در کنترل و آزمایش
 شد. دیده معناداري تفاوت نیز تحصیلی عملکرد در وکنترل آزمایش
 است توانسته درمانی خالقیت بالینی الگوي که داد نشان پژوهش نتایج

 انآموز دانش تحصیلی عملکرد و درونی انگیزش در را معناداري افزایش
  آورد. وجود به کنترل به نسبت آزمایش گروه

  
  کلیدي واژگان
  .تحصیلی عملکرد بیرونی، انگیزه درونی، انگیزه درمانی، خالقیت

 
 
 
 
 
 

Abstract 
The current research has aimed at investigating the 
effectiveness of clinical creativity therapy model on 
improving motivation and educational performance 
of high school students. Method: the method of this 
research was quasi-experimental of pretest-posttest 
type with the presence of control group. The sample 
of the study comprised first grade high school stu-
dents who were studying within academic years 
2013/2014 in Tehran. In this research 30 students, 
who had the weakest educational performance in the 
first semester (with the average of 12.20 to 15.90), 
were randomly selected and divided into two groups 
(experimental and control). Harter questionnaire was 
applied in order to measure their academic motiva-
tion.For experimental group a period of 10 sessions, 
which took 20 hours, of creativity therapy was 
held.Results: covariance analysis showed that there 
was a significant difference in intrinsic motivation 
between experimental and control group. There was 
also a significant difference in educational perfor-
mance between two groups.Conclusion: The results 
showed that the clinical creativity therapy model was 
able to create a significant increase in intrinsic moti-
vation and academic performance of the students in 
experimental group in comparison with control 
group. 
 
Keywords 
Creativity Therapy, Intrinsic Motivation, Extrinsic 
Mmotivation, Educational Performance. 
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  مقدمه
 ةآیند در مهمی نقش که تحصیلی مقاطع ترین مهم از یکی
 دوره این در آموز دانش است. دبیرستان مقطع ،دارد افراد
 خود تحصیلی ةآیند مسیر و رشته انتخاب به نسبت
 که دهد می نشان ها بررسی د.کن می اقدام و گیري تصمیم
 دارد سنتی سبکی بیشتر ما کشور در پرورش و آموزش نظام
 با آموزشی هاي نظام است. خالقیت مروج کمتر و
 در را چندانی ةانگیز که تدریس سنتی هاي شیوه گیريکار به

 عمالً ،کنند نمی ایجاد تحصیل ادامه براي انآموز دانش
 ساختمانیان،( برند می بین از آنان در را علمی هاي خالقیت

 که دهد می نشان پژوهشی شواهد ).2010 حیدري، ؛1374
 آموختن در را آموز دانش ،عملکرد پیامدهاي بر فزاینده تاکید
 هاي نظام در دیگر سخنی به کند. می مواجه مانع با درس

 حجیم درسی مطالب سنتی، آموزش هاي روش که آموزشی
 عمال است تحصیل مالك دهی نمره و ارزشیابی هاي شیوه و

 انآموز دانش در آفرینشگرانه و یافته انسجام عمیق، یادگیري
 فاي ؛1385 بشاش، و لطیفیان (سیف، آید نمی وجود هب

 به آموزشی شرایط از نوع این درحقیقت ).2006 مارشا،
 خالق عملکرد در افت آن دنبال به و درونی انگیزه کاهش
  گردد. می منجر انآموز دانش در تحصیلی
 اعم( جهان در بسیاري آموزشی هاي نظام حاضر حال در

 موضوعی با )توسعه حال در یا و یافته توسعه کشورهاي از
 .هستند رو روبه انآموز دانش در تحصیل ةانگیز کاهش نام به
 مورد روشنی به گوناگون هاي پژوهش در موضوع این

 همکاران و میسکل مثال براي .است گرفته قرار بررسی
 گونه هیچ انآموز دانش از نیمی که معتقدند )1980(

 گاتفرید فلمینگ .ندارند آن ۀادام و تحصیل براي اي انگیزه
 که دیگري هاي پژوهش در هم )1384( بحرانی و )2001(
 زمان درطول انآموز دانش تحصیلی انگیزش بررسی به

 طول در تحصیلی انگیزش سطح که دریافتند ،بودند پرداخته
 پژوهش راستا، همین در .است گذاشته کاهش به رو زمان

 برانگیز چالش اي نکته گویاي )1387( همکاران و مظلومی
 انیآموز دانش تنها دادند نشان آنان .است خصوص این در

 که دادند می اختصاص درسی مطالعه به را بیشتري ساعات
 دیگر سوي از بودند. برخوردار باالتري تحصیلی ةانگیز از

 انگیزش و آموزش بین )2002( همکاران و استندیج
 )2006( اسالوین .کردند گزارش را معناداري ۀرابط تحصیلی

 آموزش بخشی اثر ةدربار که یهای پژوهش به استناد با نیز

 که گرفت نتیجه ،داد انجام مطالعه و یادگیري راهبردهاي
 را خالقی و گوناگون راهبردهاي انآموز دانش به توان می
 رامداس که هایی پژوهش در .داد آموزش یادگیري براي
 راهبردهاي هاي آموزش بخشی اثر مورد در )2008( زمرمن

 نتیجه این به ،داد انجام انآموز دانش ةانگیز بر خودتنظیمی
 خودتنظیمی راهبردهاي از که انیآموز دانش که رسید

 کرده، ارزیابی تري مثبت شکل به را خود ،کردند می استفاده
 دادند نشان آموختن براي را باالتري انگیزش نتیجه در
  ).1392 ،همکاران و بقال درویش محمدي(

 هاي چهره از یکی عنوان به )1983( آمابیلی ترزا
 از یکی درونی انگیزش که است معتقد زمینه این در شاخص
 قلمرو با که است خالقیت ةحوز در مباحث ترین بنیادي
 .دارد محکمی ارتباط نیز تحصیلی عملکرد ارتقاي و تحصیل

 بود خواهند خالق خیلی درکالس زمانی افراد است معتقد او
 و هستند مند هعالق یادگیري و درس به کنند احساس که

 واقع در .دارند آن به نسبت رضایت و خشنودي از حسی
 کالس و درس خود با مرتبط چالش یک درونی انگیزش
 آموز دانش ذهن به معلم وسیلۀ به خالق زبانی به که است
 به درونی انگیزش درحقیقت، ).1385 امیدیان،( شود می وارد
 در آن تکالیف و درس به توجه در خالقیت نوعی
   .شود می منجر انآموز دانش
 که است درونی ةانگیز این )1987( آمابیلی اعتقاد به
 ةانگیز .بیرونی ةانگیز نه است خالقیت آورنده وجود به عامل
 یا کار و فرد بین که است نگرشی و احساس واقع در درونی
 این رب را اي نکته آمابیلی بعدها ؛شود می برقرار تکلیف
 افراد از بسیاري در که این رب مبنی دکر اضافه دیدگاه
 وجود آنها بیرونی و درونی ةانگیز بین مضاعف اي هرابط
 باالیی سطح در را درونی ةانگیز تنها نه آنان یعنی دارد؛
 با مواجه در نیز خالقیتشان بلکه ؛کنند می حفظ

 انگیزه دو بین بنابراین، ؛کند می رشد بیرونی هاي برانگیزاننده
 خالقیت بروز در یعنی .گرفت نظر در را لکمم ۀرابط باید
 و تشویق هم دارد دخالت او تمایل و فرد خواست هم

 از ).1379 (پیرخائفی، خانوادگی و اجتماعی هاي حمایت
 خودکارآمدي باورهاي که است این بر اعتقاد دیگر، طرف
 درونی، ۀعالق .دارند درونی انگیزش رشد در مهمی نقش
 حضور بدون و مدت دراز در فرد هاي تالش موجب
 ،درآمدي شریفی ؛1382 کدیور،( شود می محیط هاي پاداش
1380(.  
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 هاي چالش از یکی که دهد می نشان کنونی شواهد
 که است راهبردهایی از مندي بهره آموزشی هاي نظام جدي
 باشد. تحصیلی عملکرد و تحصیلی انگیزش بین رابط بتواند
 مورد گوناگونی راهبردهاي زمینه این در مسلم طور به

 مثبت نیز خود نوع در البته که است گرفته قرار ارزیابی
 خالقیت اندازه چه تا که است این پرسش اما اند. بوده
 را خالقیت بتوان اگر آیا باشد؟ ارتباط این محرك تواند می
 خدمت به شده ریزي برنامه و منسجم الگوي یک قالب در
 و داد ءارتقا را درونی انگیزش توان می درآورد آموزش ةحوز
 الگوي کرد؟ مثبت را تحصیلی عملکرد نسبت همین به

 خالقیت تعبیري به یا و شخصیت و ذهن خالق سازي فعال
 زمینه این در که است هایی روش از یکی شود می درمانی
 درمانی خالقیت الگوي گیرد. قرار ارزیابی مورد تواند می

 بخش در است. عملیاتی بخش 16 و اصلی ۀمؤلف پنج شامل
 ،زبانی ۀمؤلف ،فراشناختی هاي مؤلفه از توان می اي مؤلفه
 خالقیت بدنی زبان ۀمؤلف و شخصیتی ۀمؤلف ،انگیزشی ۀمؤلف
 سازي، سیال شامل الگو نیز عملیاتی سطح در برد. نام

 راه ذهنی، طراحی ادراك، و فکر سازي  به سازي، منعطف
 اعتماد پشتکار، انگیزشی، دهی جهت سازي، تصمیم یابی، حل
 بسط و سازي به پذیري، ریسک ورزي، جسارت نفس، به

 روابط اي، استعاره و معنایی بخشی وسعت کلمه، ادراکی
 (پیرخائفی، است بدنی زبان و حرکتی رفتارهاي کالمی،
 شخصیت و ذهن درمانی خالقیت الگوي در ).1393
 فرض بنابراین ؛است توجه مورد هم با همراه انآموز دانش
 /کالمی فراشناختی، فرایندهاي بتوان اگر که گردد می

 بدنی رفتارهاي حتی و شخصیتی انگیزشی،/عاطفی ارتباطی،
 توان می ،ساخت فعال انآموز دانش در را خالقیت با مرتبط
  .برانگیخت کالس و درس به بیشتر توجه براي را آنان

  
   روش
 -آزمون پیش طرح قالب در و آزمایشی شبه روش با پژوهش

  .شد انجام کنترل گروه با آزمون پس
  

  گیري نمونه روش و جامعه
 مقطع پسر آموزان دانش تمامی شامل پژوهش آماري جامعۀ
- 1393 تحصیلی سال در که بود تهران شهر دبیرستان اول

  بودند. تحصیل به مشغول 1392
  

 چند اي خوشه تصادفی گیري نمونه روش از استفاده با
 و تهران 14 منطقه پرورش و آموزش ةحوز ابتدا اي مرحله
 دبیرستان منطقه آن پسرانه هاي دبیرستان بین از سپس
 آموز دانش سی دبیرستان این از شد. انتخاب خدایی شهید
 تحصیلی اول سال نیم در را تحصیلی عملکرد ترین پایین که

 شدند. انتخاب ،داشتند )15.90 معدل الی 12.20 (معدل
 و (آزمایش هنفر پانزده گروه دو به انآموز دانش سپس

  شدند داده اختصاص آموزش برنامه اجراي براي کنترل)
  
  

  درمانی خالقیت جلسات محتواي .1 جدول
  جلسه روش جلسه موضوع جلسات

 ارتباط برقراري اول
  آموزان دانش با اولیه آشنایی
 خالقیت الگوي دربارة توضیح

  درمانی

  دوم
 آموزش
 هاي مؤلفه

  فراشناختی
 ذهنی، طراحی سیالی، آموزش

  یابی حل راه ادراك، و فکر سازي به

  سوم
 آموزش
 هاي مؤلفه

 فراشناختی

  ذهنی، طراحی سیالی، آموزش
  یابی حل راه ادراك، و فکر سازي به

 چهارم
 آموزش
 هاي مؤلفه

 فراشناختی

  ذهنی، طراحی سیالی، آموزش
  یابی حل راه ادراك، و فکر سازي به

 پنجم
 هاي مؤلفه

 فراشناختی
  ذهنی، طراحی سیالی، آموزش

  یابی حل راه ادراك، و فکر سازي به

 ششم
 هاي مؤلفه

 فراشناختی
  ذهنی، طراحی سیالی، آموزش

  یابی حل راه ادراك، و فکر سازي به

 زبانی هاي مؤلفه هفتم
 ادراکی بسط و سازي به آموزش

 روابط و معنایی بخشی وسعت کلمه،
  کالمی

 هاي مؤلفه  هشتم
 انگیزشی

  انگیزشی دهی جهت آموزش
  پشتکار و

 هاي مؤلفه  همن
  شخصیتی

  نفس، به اعتماد آموزش
  پذیري ریسک و ورزي جسارت

 زبان هاي مؤلفه  همد
  بدنی

  بدنی زبان هاي مؤلفه آموزش
  حرکتی رفتارهاي و
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   ابزار
 همکاران و لپر گفته به .هارتر تحصیلی انگیزش ۀنام پرسش

 آن کاربرد هارتر مقیاس خاص هاي ویژگی از یکی )2005(
 مقیاس است. انگیزش تحولی روندهاي کردن آشکار براي
 یک که سنجد می دوقطبی هاي والس با را انگیزش هارتر
 است درونی انگیزش دیگر قطب و بیرونی انگیزش آن قطب

 از یکی تواند می فقط سئوال هر موضوع به آزمودنی پاسخ و
 33 مقیاس این باشد. برداشته در را درونی یا بیرونی دالیل
 انگیزش سوال 16- درونی انگیزش سئوال 17( دارد سئوال

 و ثبت لیکرت اي درجه پنج طیف یک در که بیرونی)

 این پایایی .)1388 ،محمود (بحرانی، شود می گزاري نمره

 ضریب شد. بررسی کرونباخ آلفاي طریق از نامه پرسش
 انگیزش و %81 درونی انگیزش کلی مقیاس براي بازآزمایی
 متغیر %78 تا %58 بین ها مقیاس زیر براي و %52 بیرونی

 و %87 درونی انگیزش کلی مقیاس نیزبراي آلفا ضرایب بود.

 بین ها مقیاسزیر براي و %67 بیرونی انگیزش مقیاس براي
  .آمد دست هب %82 تا 60%
  

  آموزشی ۀبرنام
 و آزمایش گروه دو به ها آزمودنی تصادفی تخصیص از پس

 درمانی خالقیت ۀبرنام انگیزش، آزمون اجراي و کنترل
 آموزشی ۀبرنام زمانی ةدور گردید. اجرا آزمایشی گروه براي

 یک در جلسه ده تعداد به هفته در جلسه سه صورت هب
 روز پنج شامل رسمی آموزش ةدور کل بود. مشخص ساعت

 جلسات قالب در آموزش بود. ساعت بیست مجموع در و
 فعالی نقش ها آزمودنی آن در و گردید برگزار کارگاهی
 و تکالیف ها، فعالیت قالب در ها آزمودنی نقش ایفاي داشتند.
 انجام منزل در یا کارگاه در آنان که بود هایی تمرین
 انگیزش ۀنام پرسش آموزشی جلسات پایان در دادند. می

 شد گرفته گروه دو هر انآموز دانش از دوباره هارتر تحصیلی
 دوم فصل نیم معدل سال پایان امتحانات انجام از پس و

 دریافت مدرسه از کنترل و آزمایش گروه براي انآموز دانش
  گردید.

  

   ها یافته
 خالقیت بالینی الگوي آموزش اثربخشی بررسی براي

 از انآموز دانش تحصیلی عملکرد و انگیزه ارتقاي بر درمانی
  شد. استفاده کواریانس تحلیل

 درونی و بیرونیمیانگین و انحراف استاندارد انگیزش  .2جدول 
 هاي آزمایش و کنترل گروه

نوبت   متغیر
  آزمون

  گروه کنترل  گروه آزمایش
 SD میانگین SD  میانگین

انگیزش 
  درونی

  85/11  40/56  57/5  47/41  آزمون پیش
  10  33/55  82/5  93/59  آزمون پس

انگیزش 
  بیرونی 

  60/11  67/49  46/7  51  آزمون پیش
  38/5  73/49  10/5  13/52  آزمون پس

میانگین و انحراف استاندارد پیشرفت تحصیلی  .3جدول 
 هاي آزمایش و کنترل گروه

نوبت   متغیر
  آزمون

  گروه کنترل  گروه آزمایش
 SD میانگین SD  میانگین

پیشرفت 
  تحصیلی

  05/1  05/14  95/0  17/14  آزمون پیش
  75/0  27/14  76/0  34/15  آزمون پس

اسمیرنوف براي بررسی نرمال   - آزمون کولموگروف .4جدول 
 هاي انگیزش درونی بودن توزیع داده

  نوبت آزمون  متغیر
 Zآماره 
-Kآزمون 

S  
 نتیجه  معناداري

انگیزش 
 درونی

  نرمال  681/0  718/0  آزمون پیش
  نرمال  804/0  642/0  آزمون پس

 )Tests of between-subjects(تعامل بین متغیر مستقل و همپراش  شیب رگرسیونبررسی مفروضه همگنی  .5 جدول
 معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع اثر
  001/0  74/14  24/187  1  24/187  گروه

  092/0  05/3  78/38  1  78/38  ونیدر گروه*انگیزش
  -  -  70/12  26  12/330  خطا
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 درونی انگیزش میانگین ،2 جدول اطالعات اساس بر
 نمره دهم 1/1 بیرونی انگیزش و 5/18 حدود آزمایش گروه

   است. داشته افزایش آزمون پس در کنترل گروه به نسبت
 تحصیلی پیشرفت میانگین ،3 جدول اطالعات اساس بر
 حدود آزمون پس در کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه

  است. یافته افزایش نمره دهم 2/1
 از آزمون پس نمرات بر آزمون پیش اثر کنترل منظور به
 اجراي از پیش شد. استفاده متغیري تک کوواریانس روش
 ارزیابی مورد تحلیل این هاي مفروضه کوواریانس تحلیل
   گرفت. قرار

 اسمیرنوف  - کولموگروف آزمون از منظور همین به
 آزمون از و ها داده توزیع بودن نرمال سطح بررسی براي

 هاي متغیر خطاي واریانس برابري فرض بررسی براي 1لون
   شد. استفاده رگرسیون هاي شیب همگنی و وابسته

 فرض پیش ،شود می مشاهده 4 جدول در که گونه همان
 دو هر در متغیرها همه مورد در ها داده توزیع بودن نرمال
  است. برقرار آزمون نوبت

 همگنی فرض پیش که دهد می نشان 5 جدول نتایج
 کوواریانس تحلیل اجراي و شده رعایت رگرسیون هاي شیب
  است. بالمانع
 مورد در مداخله، عامل اثر 6 جدول اطالعات اساس بر

 لحاظ از )F)1و 001/0p= 2/97= )27( درونی انگیزش
 تفاوت توانسته مستقل متغیر بنابراین است معنادار ،آماري

 شده تعدیل R مجذور د.کن ایجاد ها گروه بین معناداري
 نمرات واریانس 5/80/0 توانسته خالقیت که دهد می نشان

  کند. تبیین را آزمایش گروه تحصیلی عملکرد
 فرض پیش شود می مشاهده 7 جدول در که گونه همان

 دو هر در متغیرها همه مورد در ها داده توزیع بودن نرمال
  است. برقرار آزمون نوبت

 همگنی فرض پیش که دهد می نشان 8 جدول نتایج
 کوواریانس تحلیل اجراي و شده برقرار رگرسیون هاي شیب
  است. بالمانع

                                                
1. Leven's Test of Equality of Error Variance 

اسمیرنوف براي بررسی نرمال   - آزمون کولموگروف .7جدول 
 هاي انگیزش بیرونی بودن توزیع داده

 نوبت  متغیر
  آزمون

 Z آماره
-K آزمون

S  
 نتیجه  معناداري

 انگیزش
 بیرونی

 نرمال  913/0  560/0  آزمون پیش
 نرمال  538/0  804/0 آزمون پس

 )Tests of between-subjects(تعامل بین متغیر مستقل و همپراش  بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون .8جدول 
 معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع اثر
  443/0  61/0  46/5  1  46/5  گروه

  795/0  07/0  62/0  1  62/0  بیرونی گروه*انگیزش
  -  -  9  26  13/234  خطا

 انگیزش درونی ودرمانی  تحلیل کوواریانس خالقیت .6جدول 
  ضریب اتا معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع اثر

  819/0  001/0 971/60  036/833  2 072/1666  همبستگی
  803/0  001/0  33/110  37/1507  1  37/1507  آزمون پیش
  783/0  001/0  14/97  17/1327  1  17/1327  گروه
  -  -  -  66/13  27  89/368  خطا

Rمجذور مجذور 819/0=  R 805/0تعدیل شده =   
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 مورد در مداخله، عامل اثر 9 جدول اطالعات اساس بر
 نظر از )F)1و 001/0p= 15/23= )27( بیرونی انگیزش
 توانسته مستقل متغیر بنابراین ؛است شده معنادار ،آماري
 R مجذور کند. ایجاد ها گروه بین معناداري تفاوت است
 است توانسته خالقیت که دهد می نشان شده تعدیل

 را آزمایش گروه تحصیلی عملکرد نمرات واریانس 68/0
  کند. تبیین

 نرمال مفروضه که دهد می نشان 10 جدول نتایج
  است. برقرار ها داده بودن

 فرض پیش که دهد می نشان 11 جدول نتایج
 تحلیل اجراي و شده رعایت رگرسیون هاي شیب همگنی

  است. بالمانع کوواریانس
 در مداخله، عامل اثر 12 جدول اطالعات اساس بر
 از )F)1و 001/0p=، 5/54= )27( تحصیلی عملکرد مورد
 مستقل متغیر بنابراین ؛است شده معنادار ،آماري لحاظ

 .دکند ایجاد ها گروه بین معناداري تفاوت است توانسته
 توانسته خالقیت که دهد می نشان شده تعدیل R مجذور
 آزمایش گروه تحصیلی عملکرد نمرات واریانس 83/0 است
  کند. تبیین را
  

   گیري نتیجه و بحث
 در گروه دو که دهد می نشان کوواریانس نتایج تحلیل
 معناداري تفاوت آموزش از پس بیرونی و درونی انگیزش

 از باالتر ها آزمون پس در آزمایش گروه میانگین ؛اند هکرد پیدا
 که دهد می نشان موضوع این .گرفت قرار کنترل گروه
 را معناداري تغییرات است توانسته گرفته صورت مداخله

 به آزمایش گروه براي بیرونی و درونی انگیزش عامل در
 ؛2010 ،(جمالی تحقیقات نتایج با یافته این .آورد وجود

 ؛2010 ،همکاران و ملکیان ؛2000 ،سیف ؛2004 ،مرزوقی
 و نیا پاك ؛1393 ،همکاران و زاده مهدي السادات عفت

 ،همکاران و بقال درویش محمدي ؛1392 ،همکاران
 ،ناو ظهیري ؛1389 ،مبینی و پیرخائفی زارع، ؛1392
 تأثیر ةدربار )1388 ،عطارخامنه و سیف ؛1388 ،رجبی
 ةانگیز باالبردن بر فراشناخت و شناختی هاي آموزش
  است. همسو تحصیلی
 به نسبت آزمایش گروه میانگین که داد نشان نتایج

 به )47/41( نمره از درونی انگیزش در کنترل گروه

 تأثیر ةدهند نشان که است کرده پیدا ارتقا )93/59(
 میانگین است. عامل این بر درمانی خالقیت آمیز موفقیت
 به )51( نمره از نیز آزمایش گروه بیرونی انگیزش

 را بزرگی میانگین چند هر که کرد پیدا ارتقا )13/52(

 این بر خالقیت تأثیر کننده بیان ولی دهد نمی نشان
   است. عامل

 انگیزش بیرونی ودرمانی  تحلیل کوواریانس خالقیت .9جدول 
  ضریب اتا معناداري  F  میانگین مجذورات  آزاديدرجه   مجموع مجذورات  منبع اثر

  709/0  001/0 96/32  561/286  2 121/573  همبستگی
  693/0  001/0  95/60  92/529  1  92/529  آزمون پیش
  462/0  001/0  15/23  26/201  1  26/201  گروه
  -  -  -  69/8  27  75/234  خطا

Rمجذور مجذور 709/0=  R 688/0تعدیل شده =   

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال  -آزمون کلموگروف .10جدول 
 بودن توزیع نمرات عملکرد تحصیلی

 Z آماره  تعداد  متغیر
  K-S آزمون

  نتیجه معناداري

  نرمال  732/0  687/0  30   آزمون پیش
  نرمال  901/0  570/0  30   آزمون پس
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 در مداخله، عامل اثر که داد نشان همچنین نتایج

 است. معنادار آماري لحاظ از نیز تحصیلی عملکرد مورد
 آزمایش گروه تحصیلی عملکرد که دهد می نشان ها یافته
 گذراندن از بعد که است )17/14( معادل آزمون پیش در

 پیدا ارتقا )34/15( به میانگین این درمانی خالقیت ةدور
 سیف، البرز،( تحقیقات نتایج با نیز یافته این است. کرده

 ؛1992 ،٢آمس ؛1990 ،١ماهر و آندرمن لطیفیان،
 ،گندمی و فر تمنایی ؛1998 ،همکاران و ٣ولئوندراي

 و درونی ةانگیز بین را معناداري ۀرابط که )1390
 (الکساندر، تحقیقات اند، داده نشان تحصیلی پیشرفت
 و میردریکوند ؛1999 ،پنتریچ ؛1998 ،گان و مورفی

 که )1384 ،ملکی ؛1376 ،متولی ؛1394 ،همکاران
 بر را فراشناختی و شناختی راهبردهاي آموزش اثربخشی
 تحقیق و اند داده نشان تحصیلی عملکرد و پیشرفت
 آموزش ۀبرنام است داده نشان که )1386( حسینی

                                                
1. Anderman, E.M. & Maehr 
2  . Ames, C. 
3. Leondari 

 تأثیر انآموز دانش تحصیلی پیشرفت بر خالقیت

   .است هماهنگ ،گذارد می
 گرفت نتیجه توان می آمده دست به نتایج به توجه با
 قالب در خالقیت تحریک با درمانی خالقیت الگوي که

 زبان و انگیزشی شخصیتی، زبانی، فراشناختی، هاي مؤلفه
 ارتقاي را انآموز دانش تحصیلی ةانگیز توانسته بدنی
 سازي خالق الگوي شده انجام پژوهش در درواقع دهد.
 و مناسب اثرگذاري و کارآمدي داراي شخصیت و ذهن

 و درونی (انگیزه تحصیلی ةانگیز ارتقاي بر يمعنادار
 پیشنهاد که بود انآموز دانش تحصیلی عملکرد و )بیرونی
 در یادگیري شوق و میل ایجاد براي آن از شود می

   شود. استفاده انآموز دانش

 عملکرد تحصیلی ودرمانی  تحلیل کوواریانس خالقیت .12جدول 
  ضریب اتا معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع اثر

  851/0  001/0 83/76  46/10  2 929/20  همبستگی
  769/0  001/0  8/89  23/12  1  23/12  آزمون پیش
  669/0  001/0  5/54  42/7  1  42/7  گروه
  -  -  -  136/0  27  68/3  خطا

Rمجذور  مجذور  851/0=  R 839/0تعدیل شده =   

 )Tests of between-subjects(تعامل بین متغیر مستقل و همپراش  بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون .11جدول 
 معناداري  F  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  اثر منبع
  535/0  39/0  53/0  1  53/0  گروه

  266/0  29/1  17/0  1  17/0  تحصیلی گروه*عملکرد
  -  -  13/0  26  50/3  خطا
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 ةانگیز ۀرابط .)1390( زینب ،گندمی و محمدرضا ،فر تمنایی
 ۀفصلنام .دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با پیشرفت
  .19-15 ص ،4 ةدور ،آموزش راهبردي

 هوش ۀرابط بررسی ).1386( فهیمه طهماسبی، و اکبر علی ثمري،
 اصول ۀفصلنام دانشجویان. تحصیلی پیشرفت و هیجانی
  .35،36 شماره ،1386 زمستان و پاییز .روانی بهداشت

 سید ترجمه( ؛هیجان و انگیزش ).1387( ریو مارشال جان
  .ویرایش نشر انتشارات ).محمدي

 آموزش برنامه تأثیر بررسی ).1386( السادات افضل ،حسینی
 خودپنداره و تحصیلی پیشرفت خالقیت بر معلمان خالقیت
-6.1386 :168 زمستان .آموزشی هاي وريآنو آموزان. دانش
147. 
 یحیی ترجمه( تربیتی، شناسی روان ).1385( اسالوین ایی، رابرت

  .360 ص اول، چاپ روان، تهران، ).سیدمحمدي
 ۀفصلنام ).1389( داود مبینی، و علیرضا پیرخائفی، حسین؛ زارع،

 سوم سال اول. سال ،سازمانی صنعتی شناسی روان هاي تازه
 .56-49 ص تابستان.
 و ویژه آموزش روش ۀمقایس و بررسی ).1374( صمد ،ساختمانیان
 سوم کالس پسر آموزان دانش خالقیت شکوفایی در عادي
 کارشناسی نامه پایان شیراز. شهر انتفاعی غیر مدارس ابتدایی
  .تهران طباطبایی، عالمه دانشگاه ارشد
 مرتضی (ترجمه تربیتی، شناسی روان ).1385( جان سانتراك،

  .580 ص یزد، دانشگاه یزد، امیدیان).
 آموزش تأثیر .)1388( فاطمه ،خامنه عطار ،اکبر علی سیف

 و انگیزش بر فراشناختی مطالعه یادگیري راهبردهاي
 مطالعات ۀپژوهشنام .آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

-58 ص ،1388 تابستان نهم، شماره ،تربیتی شناسی روان
74.  

 چاپ آگاه، تهران، پرورشی، شناسی روان ).1385( اکبر علی سیف،
 .348 ص شانزدهم،

 گروهی ارتباط بررسی ).1388( سوران رجبی، و بیژن ناو، ظهیري
 ۀرشت .دانشجویان تحصیلی انگیزش کاهش با متغیرها از

 شانزدهم، سال ،رفتار دانشور ۀمجل فارسی، ادبیات و زبان
  .36 شماره
 بر فراشناختی راهبردهاي آموزش تأثیر .)1380( میترا عبدوس،

 ۀنام پایان( دبیرستان سوم دختر آموزان دانش خالقیت پرورش
  .ایران تهران، الزهرا، دانشگاه ارشد)، کارشناسی

 ).1389( محسن برزگر، و احمدرضا نژاد، اوجی عباس؛ قلتاش،
 و تحصیلی عملکرد بر فراشناخت راهبردهاي آموزش تأثیر

 ۀفصلنام .ابتدایی پنجم پایه پسر آموزان دانش خالقیت
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 واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،119- 135 .تربیتی شناسی روان
  تنکابن.

 .سمت انتشارت تربیتی، شناسی روان .)1379( پروین کدیور،
  تهران.

 آموزش اثربخشی .)1392( نظام هاشمی، بختیار؛ کرمی،
 پیشرفت ةانگیز خالقیت، بر فراشناختی و شناختی راهبردهاي

 ةدور ،انسانی علوم در خالقیت و ابتکار تحصیلی. ةخودپندار و
  .1392 ،4 ةشمار دوم،
 راهبردهاي آموزش تأثیر بررسی .)1376( محمد سید متولی،

 یادگیري سرعت و مطلب درك خواندن بر فراشناختی
 .فردوس شهرستان دخترانه هاي دبیرستان اول آموزان دانش
 علوم و شناسی روان دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان

 .طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی،
 تأثیر بررسی ).1392( همکاران و ناهید بقال، درویش محمدي

 بر )فراشناختی و شناختی( خودتنظیمی راهبردهاي آموزش
 ۀفصلنام دبیرستان. آموزان دانش انگیزشی باورهاي

  نهم. سال هفتم، و بیست ةشمار ،تربیتی شناسی روان
 افسانه کتابی، جواد؛ اماکی، علی؛ زادگان، عیسی حجت؛ محمودي،

 عملکرد و پیشرفت اهداف بین رابطه بررسی ).1392(
 مدارس و تیزهوشان مدارس آموزان دانش در تحصیلی
 -علمی ۀمجل تفکر. هاي سبک گرایانه میانجی نقش :عادي

 سوم، سال ؛رفتاري و شناختی علوم هاي پژوهش پژوهشی
  .1392 تابستان و بهار پیاپی، اول، شماره
 عسکرشاهی، محمدحسن؛ ثروت، پوش، احرام سعید؛ مظلومی،

 آن ارتباط و تحصیلی انگیزش میزان بررسی ).1387( محسن
 علمی ۀمجل پسر. دانشجویان در بهداشتی پرخطر رفتارهاي با

 ،3 ةشمار ،18 ةدور ،یزد صدوقی شهید پزشکی پژوهشی
  .190-184 ۀصفح
 و شناختی راهبردهاي آموزش تأثیر ).1384( بهرام ملکی،

 درسی متون یادداري و یادگیري افزایش بر فراشناختی
  .42-50هفتم سال ،شناختی علوم هاي تازه .مختلف

 فریبا، کیائی، ؛محمدرضا خدابخش، ؛السادت عفت زاده، مهدي
 مختلف هاي تکنیک بررسی ).1393( صادق نداف، زاده حاجی
 در شناختی و انگیزشی باورهاي بر ریاضی خالقیت پرورش
 در پژوهش ۀفصلنام دختر. آموزان دانش ریاضی درس

 ص پنجم. ةشمار دوم. سال .مجازي و آموزشگاهی یادگیري
7-17. 

 ).1394( هوشنگ گراوند، و سعیده سبزیان، ؛اله فضل میردریکوند،
 خودکارآمدي بر فراشناختی هاي تکنیک آموزش اثربخشی
 ۀفصلنام اصفهان. شهر هاي دبیرستان دختر آموزان دانش

 ةشمار دوم. سال .مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش
 16-7 ص بهار. هشتم.
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