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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقشش القییشت و 

سششبه هششاک تفرششر رششر پیشششرفت تحصششیلی رششا 

 گشششششرک انتیشششششزش تحصشششششیلی میشششششانجی

)دالتر و پسر( دوره دوم متوسشهه  دانش آموزان

در اين  دریرستان هاک شهرستان رراط کريم رود.

 نفششششر از دانششششش آمششششوزان 542 پششششژوهش،

( مقهششد دوم متوسششهه 274،پسششر 268)دالتششر 

اک شهرستان ررشاط کشريم رشا دامنشه هدریرستان

سششاب رششه روش نمونششه گیششرک  15-20سششنی 

شده و ره ارشزار اک انتخاب  اک چند مرحلهالوشه

 پرسششنامه القییشت عارشدکپژوهش که ششام  

 (، پرسشنامه سبه هاک تفرر استرنبرگ1372)

( و پرسشنامه انتیزش تحصیلی والرنشد و 1997)

Abstract 

The purpose of this study was to explain 

the role of creativity and thinking styles 

on academic achievement by mediating 

the academic motivation of students 

(boys and girls) in the secondary school 

of high schools in Robat Karim. In order 

to reach the goal of research, 542 

students (268 girls, 274 boys), second 

grade secondary school high schools in 

Rabat Karim with a range of 20-15 years 

old were selected by multistage cluster 

sampling method and Abedi Creativity 

Questionnaire (1993) , Sternberg 

Thinking Styles Questionnaire (1997) 

and Valerand et al. (1992). In order to 

measure academic achievement, the 

annual average (end of the second turn) 

was used .The method of this research 
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 مقدمه 

های پیچیده و بزرگ اجتماعی یکی از سازمان تغییرات ضرورت به و پرورش بنا آموزش امروزه

گی و اقتصادی اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود. و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهن

پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدائی به یک حالت ،پیچیده در آمده است. 

موضوع اساسی و محور اصلی این سازمان، انسان است. ثمربخشی این سازمان از یک سو، تبدیل 

 تجهشش رششود، پاسششخ دادنششد. (1992) همرششاران

از معشدب سشاهنه نیز سنجش پیشرفت تحصیلی 

روش  .ايششان تششرم نورششت دوم( اسششتفاده شششد)پ

تحلیش   و جهشتهمبسشتتی -پژوهش، توصشیفی

داده ها از روش مدب يشاری معشادهت سشاالتارک 

حاصش  از داده هشا حشاکی از  نتشاي  استفاده شد.

سشبه هشاک  رارهشه القییشت وررازش مشدب در 

گشرک میشانجیتفرر رشا پیششرفت تحصشیلی و رشا 

. همچنین رارهه سشبه هشاک تفرشر رودانتیزش 

القییشت در ارشر  اجرايشی( و ،یضشايی )یانونتذار،

 مستقیم رر پیشرفت تحصشیلی ییرمعنشادار رشود.

درونششی رششا پیشششرفت رارهششه انتیششزش تحصششیلی 

رارهه ری انتیزگی تحصشیلی  و ،تحصیلی معنادار

. رشود منفشیرا پیشرفت تحصشیلی معنشادار ولشی 

رارهشه انتیشزش تحصشیلی ریرونشی رششا همچنشین 

پیشرفت تحصیلی ییر معنادار رود و در ارشر ییشر 

مسششتقیم رششا واسششهه گششرک انتیششزش تحصششیلی 

ه تفرششر اجرايششی رششا پیشششرفت سششب القییششت و

ولشی  ،معنشادار داششت رارهشه مببشت وتحصیلی 

( رششا رهششه سششبه هششاک تفرششر )یششانونی، یضششايیرا

 .گزارش شددار ییرمعناپیشرفت تحصیلی 

 القییت، سبه تفرر، پیششرفت کلیدی:هایهواژ

 تحصیلی، انتیزش تحصیلی، دانش آموزان

 

 

was descriptive-correlational. For data 

analysis, structural equation modeling 

was used. The results of the obtained 

data showed that the relationship 

between creativity and thinking styles 

with academic achievement and by 

motivating mediation with aggregated 

data was fitted in the model. Also, the 

relationship between thinking styles 

(legislative, judicial, executive) and 

creativity was not directly related to 

academic achievement. The relationship 

of internal educational motivation with 

significant academic achievement, and 

the degree of academic impulsivity with 

academic achievement was significant 

but negative .Also, the relationship 

between external educational motivation 

and academic achievement was non-

significant and indirectly, with the 

intermediary effect of creativity 

motivation, and the style of executive 

thinking, there was a positive and 

positive relationship with academic 

achievement, but the relationship 

between thinking styles (legal, judicial) 

and academic achievement was not 

meaningful. 
Keywords:         creativity, thinking 

style, academic achievement, academic 

motivation, students 
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ز سوی دیگر های سالم، خالق، بالنده، متعادل و رشد یافته اانسان های خام و مستعد به انسان

تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در سطوح مختلف و در بخش های متفاوت  فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی است. در واقع نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار می رود. بررسی عوامل پیشرفت جوامع توسعه 

افته نشان می دهد که همه کشورها از آموزش و پرورش توانمند، موثر و کارآمد برخوردارند. نهاد ی

های افراد مناسب برای رشد و شکوفائی استعدادها و توانائی آموزش و پرورش عهده دار ایجاد زمینه

ده با های وسیع، جامع و حساب شریزیاست. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم برنامه

 (.1396)مقدمی و رشیدی، توجه به اهداف عمومی آموزشی هر جامعه است

در جریان فعالیت آموزشی آموزشی، ایجاد خالقیت و تفکر است.  های فعالیت اکثرهدف امروزه 

و خالقیت عوامل مختلفی می توانند بر دانش آموزان تاثیر گذاشته و یا او را با مشکل مواجه سازند. 

شاخص هایی که می توان از آن برای دستیابی به هدف ها استفاده کرد، پیشرفت  یکی از بهترین

میزان  از شاخصی عنوان به تحصیلی، پیشرفت بر مؤثر عوامل مطالعة و شناخت .ا ست 1تحصیلی

 . از دهدمی تشکیل را تربیتی شناسی روان های پژوهش عمدة محور فرد، آموزشگاهی یادگیری

 حجازی وو  به نقل از لواسانی ،32013)پاپسیکو است 2ضوع سبک های تفکرترین این عوامل مومهم

 (.1393احمدیان نسب،

شناسی، در حالت کلی، به الگوی عادتی یا غالب فرد در انجام دادن اصطالح سبک در علم روان

 (. واژه تفکر را می توان اندیشیدن، فکر کردن، تخیل، 1997)استرنبرگ، کارها اطالق می شود

شیوه « سبک تفکر»کردن و مورد تامل قرار دادن معنا کرد. بدین ترتیب معنای لغوی انگم

الگوی سبک های تفکر استرنبرگ، شامل سه  .هاستمدل فکر کردن و مانند این اندیشیدن،

کارکرد، چهار شکل، دو سطح، دو گستره و دو گرایش است. سه کارکرد مهم قانونگذار، اجرائی، 

)نظم طلب(، چندمحور و بی قانونی؛ دو سطح کلی  محور، سلسله مراتبی قضائی؛ چهار شکل تک

 فرد نگر و جزئی نگر؛ دو گستره درون نگر و برون نگر و دو گرایش محافظه کار و آزاد اندیش است.

 سبک با فرد یک .بردمی لذت دارد، خلّاقیت به نیاز که کارهایی دادن انجام از قانونی سبک دارای

 نهایت در و باشد همراه روشن و صریح های آموزش با که است عالقمند تکالیفی هب بیشتر اجرایی

سبک  .کندمی متمرکز دیگران فعالیت بازده ارزیابی بر را خود توجه بیشتر قضایی سبک دارای فرد

بلکه شیوه  ،سترنبرگ روش رجحان یافته تفکر است. سبک های تفکر توانای نیستندتفکر از نظر ا

 (.2009)سانتراک، لقوه استاهای بیان دیگر روش استفاده از تواناییبیا به  ترجیحی تفکر

های تفکر به دالیل زیر با اهمیت است که مطالعه و شناخت سبک بر این باور (1997استرنبرگ )

                                                           
1. Academic achievement 

2. Thinking styles 

3. popsco 
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برای پیش بینی موفقیت تحصیلی در  ،بین مطالعه شخصیت و شناخت پل ایجاد می کنند هستند:

برای پیش بینی انتخاب های شغلی و موفقیت شغلی مفید و ضروری  موقعیت های آموزشی و

آموزش دادن و عالقه مندی انسان ها به مسائل  هر سبک می تواند در روش یادگرفتن، هستند و

 )زانگ،ها به خود اختصاص دهد گوناگون تاثیر بگذارد و سهم مهمی را در تعیین رفتار انسان

سبک های تفکر  ( اعتقاد داشت،1997) 1(. استرنبرگ1391به نقل از بخشایش،1997استرنبرگ، 

گیری، ترجیحات شغلی، ترجیحات یاد نقش مهمی در بسیاری از ابعاد زندگی مان بازی می کنند.

بک های ذهنی موجب براین آگاهی از سشناختی می شود. بنابهزیستی روان تعامالت بین فردی و

های تفکر سبک های بین فردی می گردد.ارتباط دتسهیل رش افزایش یادگیری، ،افزایش عزت نفس

 موفق وشان ارتباط ،شانشان، تحصیلهاییم چرا بعضی افراد در شغلبه ما کمک می کنند بفهم

باید سبک های تفکر آنان را مد نظر قرار  ،واریم. اگر ما به پیشرفت افراد امیدبعضی ناموفق هستند

 م تعیلم و تربیت در هر جامعه، سعادت و پیشرفت (. هدف نظا2009دهیم )زانگ و استرنبرگ،

خالقیت  خالقیت است.یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، دانش آموزان است. 

پتانسیل و توانایی است که در فکر، اندیشه، علم و عمل انسان جلوه پیدا می کند و اگر زمینه ی 

 از یک نعمت فوق العاده مهم و حیاتی محروم بسط و شکوفایی این موهبت فراهم نگردد، انسان 

امروزه همه دانشمندان و محققان معتقدند که اساس قدرت انسان ناشی از خالقیت اوست.  می ماند.

خالقیت رمز اصلی و اساس پیشرفت و مانع وابستگی یک جامعه پویا است. موهبت خالقیت گذرگاه 

رفاه انسان در زندگی فردی و اجتماعی حال  ما به سوی آینده ای درخشان است و اساس آسایش و

های تازه و دتوافق دارند که خالقیت به دستاورشناسان در این مطلب و آینده است. اکثر روان

( 2004) 3آیزنک (،2007)ورانکو (، 2000)، 2وینر و کوپر .(1992ارزشمند اشاره دارد )وپسبرگ، 

ل مسئله، ایده سازی، مفهوم سازی ساختن خالقیت فرایند روانی است که منجر به حند، معتقد

 .(1394)فیروز آبادی،  اشکال هنری، نظریه پردازی و تولیداتی می شود که بدیع و یکتا باشد

 ( بیان می کند که خالقیت مفهومی تک وجهی نیست و معتقد است که 1998) استرنبرگ

دن ند. وی خالقیت را اندیشیهای چند بعدی شناختی و هیجانی عامل پدیده ای خالقیت دارتوانائی

 های منحصر به فرد معرفی امور به شیوه ای غیرمعمول و رسیدن به راهدرباره 

 تداوم حیات  ،معتقد است که انسان برای بقا (1989تورنس ) (.2003)استرنبرگ، می کند

فرصت  وی معتقد است ایجاد .نیازمند بسط قدرت خالق در کودکان امروز است ها در آینده،سازمان

 (. گیلفورد1394زندگی است )حسینی، زله مرگ ونبرای پرورش خالقیت برای هر جامعه به م

 پذیری، انعطاف سیالی، دارد، آموزشی ماهیتی که شمرده بر را عنصر چهار خالقیت برای ،(1967)

                                                           
1. sternberg 

2. Koper winer 

3. Ezeng 
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 به ابتکار ها، ایده گوناگونی به پذیری انعطاف ها، ایده تعداد یا کمیت به سیالی عنصر. بسط و ابتکار

)یعقوبی  شود می مربوط ها ایده جزئیات به بسط ها، ایده بودن معمول غیر یا بودن فرد به منحصر

 آموزشی نظام. دارد نزدیک ارتباط یادگیری با که است عواملی از یکی خالقیت .(1396میرزاصفی، و

 کردن فعال از هدف. است کرده تاکید یادگیری امر در فراگیران کردن فعال بر گذشته های سال در

 زندگی طول در که است ذهنی و فکری فعالیت یک خالقیت. است آنان خالقیت پرورش فراگیران

 که است ای مقوله خالقیت. است بوده مطرح ابعاد تمامی در عالی نیازی منزله به همواره انسان

 مربوط افراد فردی خصوصیات به که درونی عامل یکی. است عامل دو تاثیر تحت عمدتا آن پرورش

 یعنی بیرونی عوامل به که بیرونی عامل دیگری و دارد قرار فرد ژنتیکی عوامل تاثیر تحت و شود می

 اگر ،دیگر عبارت به .دارد قرار ها ابزار و ها مکان شرایط تاثیر تحت. است مربوط فرهنگی و محیطی

 تلقی فرهنگی و اجتماعی عوامل را آن دیگر قطب باید بدانیم، ذهنی فعالیت را خالقیت قطب یک

 فعالیتی آموزش کهاین به توجه با فرهنگی و محیطی عوامل از خالقیت پذیری تاثیر به علم با. کنیم

 به توانیم می آموزشی مناسب های ابزار های روش از گیری بهره با است فرهنگی و اکتسابی

  (1394عباس پور ، و)رحیمی مند  قدرت آفرینندگی وخالقیت در فراگیران بپر دازیم پرورش

 از سوی دیگر یکی از اهداف آموزش و پرورش در همه جوامع، ایجااد انگیازش پیشارفت اسات.

 انگیاازش پیشاارفت نیااز یکاای از عواماال مهماای اساات کااه بااا پیشاارفت تحصاایلی ارتباااط دارد

( عنوان کرده است انگیزش تحصیلی یک عامل بسایار 2009)1(. به طوری که بوستاو1391)مشتاقی،

برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی است که بر عملکرد و رفتارهای فردی اثر می گذارد. انگیازه مهم 

پیشرفت، نقش مهم و اساسی در یادگیری دارد و موتور حرکت فرد بارای رفتارهاائی اسات کاه باه 

، 4،کاالرک3، الول2یادگیری بهتر و موثرتر منجر می شاود. واضاعان اصالی انگازه پیشارفت، ماک لناد

( انگیزه پیشرفت را به معنی میل یا اشتیاق برای کسب موفقیات و شارکت 2008)5سالوینهستند. ا

ها باه کوشاش و تواناائی شخصای وابساته اسات. ی تعریف می کندکه موفقیت در آنهایدر فعالیت

و باه  پژوهش های بسیاری به بررسی ارتباط بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی پرداخته اند

که از انگیازش و بدین معنا که افرادی اند.دار بین این متغییر ها دست پیدا کرده نامع رابطه مثبت و

ی خصوص تحصیل، پشتکار و تاالش بااالی ها بهتمامی حوزه میل به پیشرفت باالئی برخوردارند، در

 (1396به نقل از برومند اعلم،، 2012)دسی ورایان، خواهند داشت

های تفکر و خالقیت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  در مطالعاتی که در زمینه ارتباط سبک

ها، این است سبک های تفکر و صورت گرفته چندین یافته مهم بدست امده است که مهم ترین آن

                                                           
1. Bostave 

2. Mc lland 

3. Lawel 

4. Clark 

5. Slawin 
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به  سنجی دانش آموزان تاثیر دارد.ها حتی بیشتر از توانائی خودخالقیت در پیشرفت تحصیلی آن

 قانونگذار تفکر سبککه  بودحاکی از آن  (1389) اراناستکی و همکنتایج یافته های  مثال،عنوان 

قضاوتگر،  تفکر هایسبک بینداشته و  سهم نوجوانان ریاضی تحصیلی پیشرفت بینی پیش در

 همچنین،. به دست آمد داری معنی رابطه نوجوانان ریاضی تحصیلی پیشرفت با بیرونی و اجرایی

 انگیزش با درونی و قانونگذار اجرایی، تفکر هایسبک بین نتایج تحقیق حاکی از رابطه معنی دار 

نشان دادند که می توان قضاوت در پژوهش خود  (1396مقدمی و رشیدی). بود نوجوانان پیشرفت

بطه معناداری وجود کرد بین سبک های یادگیری با خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را

یری سبک های یادگیری، خالقیت و پیشرفت ز دیدگاه دانشجویان با افزایش بکارگدارد. همچنین، ا

جذب کننده  با افزایش کاربرد سبک یادگیری واگرا، و تحصیلی دانشجویان نیز افزایش می یابد

 و اهلل حبیب . در همین راستا نتایج تحقیقیابدخالقیت و پیشرفت دانشجویان نیز افزایش می

 پیشرفت و خالقیت بین که بوده این ربیانگنیز ( 2010) کوماز و الدین جمال و ایزن و روحانی

 و خالقیت های موئلفه مورد در مردان و زنان بینهمچنین، . دارد وجود معنادار رابطه تحصیلی

 حاکی از عدم ارتباط معنادار ( 2016)1و ماریا آریانتایج تحقیق . دارد وجود تفاوت تحصیلی پیشرفت

 نشان داده است که  (1394) ائی و همکارانرضنتایج تحقیق  .بودپیشرفت تحصیلی  و بین خالقیت

درصد از واریانس انگیزه پیشرفت تحصیلی توسط متغیرهای خودکارآمدی و خالقیت هیجانی  43

درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی نیز توسط خود کارآمدی و انگیزه  10 و تبیین می شود

بین سبک ات، وجود رابطه معنادار . در همین راستا نتایج برخی تحقیقپیشرفت تبیین شده است

 و ذولقدرنیاو  حیدری؛ 2016فاطمی و حیدری، را نشان داده است ) های تفکر وپیشرفت تحصیلی

 انگژ(. 1391، میر هاشمی زارعی و؛ 1395، رسولی حسینیان وو  حیدری؛ 2016، محمودنیا

 علوم در را بهتری لیتحصی پیشرفت مراتبی سلسله تفکّر سبک از استفاده که نشان داد (2012)

 علوم در را بهتری پیشرفت قضاوتی تفکّر سبک کهحالی در کند،می بینیپیش ادبیات و اجتماعی

 پیشرفت پیش بینی کنندة مشخصی طور به تک محور تفکّر سبک از استفاده .دارد دنبال به طبیعی

 مدرسه تنظیمات در ایدب تفکّر های سبکاز نظر این محقق،  .است تکنولوژی و طراحی در تحصیلی

 تربیت آموزان دانش در باید هستند ارتباط در خلّاقیت با که تفکّری های سبک و آیند حساب به

نشان داد  دیگر در پژوهشیهمچنین ( 2014) . ژانگ(1392به نقل از زارعی و سرداری ،) شوند

توانند نمره باالتری در سبک تفکر قانون گذار، قضاوتگر، کلی نگر، سلسله مراتبی و آزاداندیش می 

 هایسبک بین که نشان داد( 2013) لوبارت همین زمینه نتایج پژوهش خالقیت به دست آورند. در

دیپیکا، دارد. نتایج یافته های  وجود مثبت رابطة تحصیلی پیشرفت باقضایی  اجرائی، قانونی، تفکّر

                                                           
1. Arya&mariya 
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ه، انگیزش تحصیلی با پیشرفت پندارگویای این بود که بین خود( 2018)1شارما و شزشما، شارما

 وجود دارد. معنا دار ت و تحصیلی رابطه مثب

ه کبه طور کلی با توجه به مبانی نظری و پژوهش هایی که مطرح شده و همچنین نقشی 

ان راگیرفخالقیت و سبک تفکر و انگیزه پیشرفت می تواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و 

لی با تحصی تعیین رابطه خالقیت و سبک های تفکر با پیشرفت داشته باشد، پژوهش حاضر با هدف،

 حقیقاتبا توجه به تبرهمین اساس،  میانجیگری انگیزش تحصیلی در دانش آموزان انجام شد.

 پیشین و هدف اصلی پژوهش، فرضیه های زیر آزمون شدند:

 .خالقیت و سبک های تفکر بر پیشرفت اثر مستقیم دارند 

  پیشرفت تحصیلی اثر گری انگیزش تحصیلی برر با میانجیسبک های تفک وخالقیت 

 .غیرمستقیم دارند

 

 روش 

 همبستگی است.-پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی روش

های دوره دوم متوسطه دبیرستانجامعه آماری آن کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در 

 542تعداد بودند که  97 -96سال در سال تحصیلی  15-20سنی شهرستان رباط کریم با دامنه 

ای انتخاب شدند. ای چند مرحلهبه روش نمونه گیری خوشهپسر(  274دختر و 268دانش آموز )

 6)بیرستان د12، در مرحله بعد دبیرستان و 22های دوره دوم ابتدا از دبیرستانبدین صورت که 

ریاضی  ،تجربی ،رای رشته های تحصیلی علوم انسانیداپسرانه که  مدرسه 6و دخترانه مدرسه 

ز کسب اپس  ،ابا توجه به تعداد دانش آموزان حاضر در کالس ه به روش تصادفی انتخاب و (،بودند

 پس از وپرسشنامه ها توزیع  . داری  مورد بررسی قرار گرفتنده حفظ اصل رازتوافق آگاهان

  .پاسخگویی دانش آموزان جمع آوری گردید

 بزارهای اندازه گیریا

ماده است. هر ماده دارای سه  60این پرسشنامه شامل(: 1372( پرسشنامه خالقیت عابدی)1

ها تعلق می گیرد. این پرسشنامه براساس به آن 1،2،3ب و ج است که به ترتیب، نمره  گزینه الف،

یری و بسط تدوین شده لفه سیالی، ابتکار، انعطاف پذیت تورنس و برای ارزیابی چهار مؤآزمون خالق

است. عابدی در گزارش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای موئلفه های خالقیت، به ترتیب سیالی 

ی آزمون با آزمون یگزارش کرده است. روا 61/0و بسط  61/0، انعطاف پذیری 67/0، ابتکار 75/0

همبستگی  ه است.معنادار گزارش شد 99/0خالقیت تورنس و دیگر آزمون ها با حدود اطمینان 

                                                           
1. Deepika Sharma & Sushama sharma 

2. University of Kot 
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 (1382حقیقت ). آزمون خالقیت عابدی با ازمون خالقیت تورنس نشان از روایی محتوای آن است

، گزارش 82/0، و آلفای کرونباخ78/0پایایی ابزار از روش بازآزمایی ضریب،  برای بررسی اعتبار و

 پذیری وانعطاف ر،، ابتکا، آلفای کرونباخ برای سیالی(1394آبادی )در پژوهش فیروز کرده است.

با  همچنین به منظور تعیین رواییبدست آمده.  ،76/0، 73/0، 70/0،60/0تیب برابر بسط به تر

بدست  70/0تا  40/0یک از گویه ها با نمره کل بین  هبستگی هر ،استفاده از روش همسانی درونی

اکی از روایی معنادار است که این طیف ضرایب ح>p  001/0مده است که همه ضرایب در سطح آ

عباس پور  مند ودر پژوهش رحیمی (.1394مطلوب مقیاس مذکور می باشد )فیروز آبادی ،

در روش بازآزمایی گزارش  83/0(،1372) پایایی آزمون خالقیت عابدی ( ضریب اعتبار و1394)

ر د این نشان از دقت اندازه گیری این آزمون در اندازه گیری سازه مربوطه می باشد. شده است.

 ، 775/0سیالی  ، 655/0)ابتکار  پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای موءلفه های خالقیت

 آورد شد.بر ( 627/0بسط و ، 68/0انعطاف پذیری

 در این پژوهش برای بررسی (: 1992اگنر)و-(پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ2

 د.( استفاده ش1992) اگنرو-های تفکر از فرم بلند پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگسبک

سخ هر خرده آزمون تشکیل شده است. در این پرسشنامه پا 13پرسش و  104این پرسشنامه از 

 8 سوال روی یک مقیاس لیکرت هفت درجه ای نمره دهی می شود و هر خرده آزمون شامل

ون اناین پژوهش سه سبک تفکر )ق در پرسش است که یک سبک تفکر را اندازه گیری می کند.

پایائی این  دامنه ضریب .سوال است 24مورد بررسی قرار گرفته که دارای  قضایی، اجرایی( گذار،

ل مقیاس به بوده اما در مطالعه حاضر پایایی ک 80/0تا  40/0پرسشنامه در مطالعات قبلی بین 

ا دو ر را بهای تفکپایایی پرسشنامه سبک  (1390نادری ) به دست آمد. 75/0روش آلفای کرونباخ 

ست. در ابدست آمده  88/0و97/0ضریب به ترتیب  تصنیف محاسبه کرده و نباخ وروش آلفای کرو

ستفاده ابرای محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ  (1391پژوهش بخشایش )

 66/0قضایی ، 68/0اجرایی ، 78/0شده ضریب بدست آمده برای خرده مقیاس های قانونگدار 

 نونگذاردر پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ سبک تفکر قا (.1391)بخشایش، ده استش ،گزارش

 بر آورد شد. 779/0سبک تفکر قضایی و ، 779/0سبک تفکر اجرایی ، 73/0

مقیااس انگیازش تحصایلی در (: 1992(پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران)3

ت کاه در کشاور کاناادا بار اسااس نظریاه اسا (1992)حقیق  پرسشنامه والرناد و همکااران این ت

باشاد ساخته شده است و دربر گیرنده هفت خورده مقیاس مای (1985خودمختاری دسی و رایان )

انگیزش درونای بارای ، و پیشرفت انگیزش درونی برای کار، که شامل انگیزش درونی برای فهمیدن

 م بیرونای و بای انگیزگای تنظای، تنظایم درونای شاده، تنظیم همانند ساازی شاده، تجربه تحریک

 گازارش  0.87تاا  0.83همکاران ضراب آلفاای کرونبااخ زیار مقیااس هاا را باین می باشد. والرند و
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ضامن تاییاد اولیاه روایای صاوری  گزیناه ای مای باشاد. 7پرساش  28این ابازار دارای  کرده اند.

بیتای دانشاگاه پرسشنامه انگیزش تحصیلی از سوی جمعی از اعضای هیت علمی دانشکده علاوم تر

در بازآزمایی به فاصله  .پایایی آن نیز به روش بازآزمایی و محاسبه آلفای کروانباخ بررسی شد، شیراز

همچنین ضریب آلفای محاسبه شده بارای کال پرسشانامه  .بدست آمد است 0.73هفته ضریب  دو

یلی توانسات افزون بر این تحلیل عوامل مقیااس انگیازش تحصابوده است.  0.87معادل گویه ، 28

را باا ارزش ویاژه بااالتر از یاک  "بی انگیزشی "و "انگیزش بیرونی"."انگیزش درونی"ابعاد سه گانه 

)ساماوی،ابراهیمی و موساوی  بدین ترتیب روایی و پایایی آن مورد تایید قارار گرفات ،آَشکار سازد

همکااران  ای وضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس انگیزش تحصیلی توسط گ (.1395جاودان،

گازارش شاده  96/0تاا 0/ 72(،2011) توسط چانگ چان وچاون چاناگ و 91/0تا  72/0 (،2010)

باا روش  و 85/0تاا  70/0( پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونبااخ ضاریب 1379) است. باقری

 حاضار در پژوهش (.1386، را گزارش کرده است )کدیور،فرزاد وهمکاران ، 83/0تا ، 76/0آزمایی باز

، بای انگیزگای تحصایلی  79/0بیرونای  ، 88/0ضریب آلفای کرونباخ برای انگیزش تحصیلی درونی

 .بدست آمد 68/0

 

 یافته ها

( دختار  268پسار و   274شارکت کنناده )  542در این پاژوهش،  1مطابق یافته های جدول 

 186ساال،  16د( درصا 4/50نفار ) 273سال،  15درصد( از آنان  6/11نفر ) 63حضور داشتند که 

اندارد سال داشاتند. میاانگین و انحاراف اسات 18درصد(  7/3نفر ) 20سال و  17درصد(  3/34نفر )

-نفاار از شاارکت 175بااود. رشااته تحصاایلی  72/0و  30/16ساان شاارکت کنناادگان بااه ترتیااب 

 6/32) نفار 177درصاد(  ریاضای و  1/35نفر ) 190درصد(  ادبیات و علوم انسانی،  3/32کنندگان)

 .درصد( در رشته علوم تجربی مشغول به تحصیل بودند

ا ر ژوهشپمیانگین، انحراف استاندارد، ضرایب همبستگی، کشیدگی و چولگی متغیرهای  ،1جدول 

 نشان می دهد. 
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 آماره  توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش :1جدول 
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  متغیرهای پژوهش

           - بتکار ا  -.خالقیت 1

          - 568/0** یالی س  -.خالقیت2

         - 656/0** 469/0** نعطاف پذیری ا  -.خالقیت3

        - 484/0** 392/0** 384/0** سط ب  -.خالقیت4

       - 333/0** 355/0** 383/0** 390/0** انون گذارق -.سبک تفکر5

      - 391/0** 198/0** 167/0** 233/0** 258/0** جراییا -.سبک تفکر6

     - 430/0** 421/0** 306/0** 313/0** 310/0** 317/0**  ضاییق -.سبک تفکر7

    - 381/0** 372/0** 290/0** 268/0** 245/0** 218/0** 321/0**    .انگیزش تحصیلی درونی8

   - 618/0** 219/0** 242/0** 249/0** 154/0** 143/0** 101/0* 142/0**    .انگیزش تحصیلی بیرونی9

  - -289/0** -436/0** -206/0** -190/0** -184/0** -236/0** -186/0** -287/0** -305/0**    انگیزگی تحصیلی. بی10

 - -291/0** 131/0** 276/0** 138/0** 167/0** 196/0** 201/0** 075/0 132/0** 193/0**  .پیشرفت تحصیلی11

 64/14 26/9 01/72 61/67 50/41 75/43 02/46 97/26 86/24 92/50 66/35  میانگین

 30/2 99/5 93/9 41/12 82/7 07/7 50/6 85/2 60/3 75/5 96/3 انحراف استاندارد

 679/0 094/1 -177/1 -953/0 -650/0 -738/0 -842/0 -640/0 -135/0 -255/0 -333/0 چولگی

 -363/0 283/0 209/1 648/0 610/0 775/0 491/0 764/0 -011/0 -311/0 096/0 کشیدگی

 - 749/0 610/0 465/0 677/0 714/0 667/0 698/0 491/0 459/0 589/0 ضریب تحمل

 - 698/1 180/2 038/2 432/1 500/1 403/1 475/1 148/2 640/1 335/1 (VIFتورم واریانس)

      01/0> P**   ،05/0> P*           

مؤلفه انعطاف پذیری، دیگر مؤلفه های خالقیت به نشان می دهد که به استثنای  1جدول 

با پیشرفت تحصیلی همبسته بودند. هر سه سبک تفکر  01/0صورت مثبت و در سطح معناداری 

با پیشرفت تحصیلی  01/0قانون گذار، اجرایی و قضایی به صورت مثبت و در سطح معناداری 
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ش تحصیلی بیرونی و انگیزش همبسته بودند. بی انگیزگی تحصیلی به صورت منفی و انگیز

 با پیشرفت تحصیلی همبسته بودند.  01/0تحصیلی درونی به صورت مثبت و در سطح معناداری 

نشان می دهد، به منظور ارزیابی نرمال بودن توزیع داده های تک  1همچنان که جدول 

یج نتامتغیری مقادیر کشیدگی و چولگی تک تک متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. منطبق بر 

خارج نشده  -2+ و 2ارزش های کشیدگی و چولگی هیچ یک از متغیر ها از محدوده بین ، 1جدول 

است. این مطلب بیانگر ان بود که توزیع داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از نرمال بودن تک 

رم عامل توفروضه همخطی بودن، متغیری انحراف آشکاری ندارند.  همچنین به منظور ارزیابی م

طور که جدول نشان می دهد، مورد بررسی قرار گرفت و همان 2( و ضریب تحملVIF) 1واریانس

مفروضه مزبور در بین متغیرهای پیش بین برقرار بود. زیرا که مقادیر ضریب تحمل همه متغیرهای 

 .بود 10ها کوچکتر از و مقادیر عامل تورم واریانس برای هر یک از آن 1/0پیش بین بزرگتر از 

نرمال بودن توزیع چند متغیری یکی دیگر مفروضه تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری بود که 

ارزیابی شد. ترسیم نمودار « 3(D) فاصله مهلنوبایس» داده هایاز طریق بررسی شکل توزیع 

هیستوگرام مربوط به داده های فاصله مهلنوبایس نشان داد که ترکیب متغیرهای پیش بین در 

یر مالک نرمال نیست. به همین دلیل توزیع داده های مزبور با استفاده از نمودار باکس تبیین متغ

نفر از شرکت کنندگان  5( و مشخص شد که داده های مربوط به 1پالت ارزیابی )نمودار الف شکل 

پرت های چند متغیری تشکیل داده اند. به همین دلیل اطالعات مربوط به آن شرکت کنندگان از 

ه های پژوهش حذف شد. به دنبال حذف داده های پرت چند متغیری شاخص چولگی و بین داد

کاهش  827/1و  413/1به  169/8و  241/2کشیدگی نمره های فاصله مهلنوبایس به ترتیب از 

 و بیانگر توزیع نرمال آن  ± 2در محدوده  ،(2016یافت که این مقادیر براساس دیدگاه کالین )

نمودار هیستوگرام مربوط به داده های فاصله مهلنوبایس پس از  1ب( در شکل نمودار داده ها بود. 

 حذف داده های پرت چند متغیری را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . variance inflation factor  

2 . tolerance  

3 . Mahalanobis  distance (D)  
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  مودارهای پاکس پالت و هیستوگرام مربوط به داده های فاصله مهلنویایسن  -1نمودار 

معادالت ساختاری استفاده شد. مدل یابی  برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل یابی

معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری تشکیل شده است. در این روش 

یابی ابتدا مدل اندازه گیری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و سپس مدل ساختاری از طریق مدل

نشان می دهد، در مدل  2 که جدول همچنان معادالت ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

ساختاری پژوهش حاضر چنین فرض شده بود که خالقیت و سبک های تفکر هم به صورت 

گری ابعاد انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کند. در این مستقیم و هم با میانجی

انگر ابتکار، سیالی، پژوهش تنها خالقیت متغیر مکنون بود که فرض شده بود به وسیله چهار نش

انعطاف پذیری و بسط سنجیده می شود. بنابراین متغیر مکنون خالقیت و نشانگرهای آن مدل 

اندازه گیری پژوهش حاضر را شکل می داد. چگونگی برازش مدل اندازه گیری پژوهش با استفاده از 

بیشینه احتمال و برآورد   AMOSنرم افزار  18تحلیل عاملی تاییدی و با به کارگیری نسخه 

(ML)  ریشه خطای میانگین مجذورات مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد شاخص برازندگی

گیری ( از برازش مطلوب مدل اندازهdf/2 )2و شاخص کای اسکوئر نرم شده (RMSEA) 1تقریب

                                                           
1 . Root Mean Square Error of Approximation 

2 . Normed Chi-Squre 
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ن دو با داده های گردآوری شده حمایت نمی کند. به همین دلیل مدل با ایجاد کوواریانس بی

شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری اولیه و مدل  2نشانگر بسط و سیالی اصالح شد. جدول 

 اندازه گیری اصالح شده را نشان می دهد.

 مدل اندازه گیری اولیه و مدل اصالح شده برازندگی شاخص های :2جدول

RMSEA 1AGFI 2GFI 3CFI ( df/2) 2 شاخص های برازندگی 

 مدل ساختاری اولیه 61/15 80/7 969/0 980/0 900/0 112/0

کوواریانس بین نشانگرهای بسط اصالح اول) 803/0 803/0 00/1 998/0 993/0 023/0

 (و سیالی

 نقاط برش قابل قبول >05/0 5< >90/0 >90/0 >85/0 <08/0

 

زندگی نشان می دهد، بعد از اصالح مدل انداره گیری، شاخص های برا 2همچنان که جدول 

. دارد آوری شده برازش مطلوبصل شد که نشان می دهد مدل اندازه گیری با داده های گردحا

( SEستاندارد )ا(، خطای β) شده بار عاملی استاندارد (،B) بار های عاملی استاندارد نشده 3جدول 

 خالقیت نشان می دهد. ینشانگرها( را برای هر یک از tو نسبت بحرانی )

 ل اندازه گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدیپارامترهای  مد :3 جدول

 B β SE T گرشانن -متغیر مکنون

   638/0 1 سط ب  -خالقیت 

 00/11** 133/0 737/0 467/1 نعطاف پذیریا-خالقیت

 35/10** 132/0 635/0 371/1 یالیس  -خالقیت 

 32/12** 231/0 896/0 844/2  بتکارا  -خالقیت 

01/0 <**P ستاندارد و نسبت اتثبت شده، بنابراین خطای  1نشده مربوط به نشانگر بسط با عدد  دنکته: بار عاملی استاندار

 بحرانی آن محاسبه نشده است.

 

                                                           
1 . Adjusted Goodness of fit index 

2 . Goodness of fit index 

3 . Comparative fit index 
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و پایین ترین  (β=896/0نشان می دهد که باالترین بار عاملی متعلق به نشانگر ابتکار ) 3جدول 

وان الزم برای ( است. بنابراین همه نشانگرها از تβ=635/0بار عاملی متعلق به نشانگر سیالی ) 

 سنجش متغیر مکنون متناظر خود برخوردار بودند. 

ختاری دل سابعد از اطمینان از برازش مطلوب مدل اندازه گیری با داده های گردآوری شده، م

 هایصیابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. بررسی شاخبا استفاده از روش مدل

آوری ی گردهابرازندگی حاصل از آزمون مدل ساختاری پژوهش نشان داد که مدل ساختاری با داده

حله اصالح در دو مر 4شده برازش قابل قبول ندارد. به همین دلیل مدل ساختاری به قرار جدول 

 شد.

 مدل ساختاری اولیه و اصالح شده برازندگی شاخص های :4جدول 

RMSEA AGFI GFI CFI ( df/2) 2 شاخص های برازندگی 

   مدل ساختاری اولیه 19/358 78/13 809/0 894/0 732/0 154/0

کوواریانس بین نشانگرهای انگیزه اصالح اول) 43/156 26/6 924/0 952/0 874/0 099/0

  (تحصیلی درونی و بیرونی

نگیزه کوواریانس بین نشانگرهای ااصالح دوم) 53/115 81/4 947/0 964/0 902/0 081/0

  (تحصیلی درونی و بی انگیزگی تحصیلی

 نقاط برش قابل قبول >05/0 5< >90/0 >90/0 >85/0 <08/0

 

های  نشان می دهد، مدل ساختاری پژوهش حاضر بعد از دو مرحله اصالح با داده 4جدول 

= p ،  53/115=  2  ،81/4=df/2 ،947/0 =CFI،  964/0 >05/0گرآوری شده برازش یافت )

GFI ،902/0  =AGFI  081/0و =RMSEA). 

 

ی را ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختار 5جدول 

 نشان می دهد.

 



 
  71    ...تبیین نقش خالقیت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی با 

 

 ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم  بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری: 5جدول 

 سطح معناداری b S.E β  مسیرها

ل
ر ک

سی
ب م

ری
ض

 

 153/0 077/0 020/0 028/0   یشرفت تحصیلیپ -قانونی سبک تفکر

 043/0 091/0 015/0 031/0   یشرفت تحصیلیپ -سبک تفکر اجرایی

 999/0 001/0 015/0 001/0   یشرفت تحصیلیپ -سبک تفکر قضایی

 020/0 134/0 075/0 168/0   یشرفت تحصیلیپ -خالقیت

یم
تق

س
ر م

سی
ب م

ری
ض

 

 091/0 088/0 019/0 032/0   ت تحصیلییشرفپ -سبک تفکر قانونی

 373/0 040/0 015/0 014/0   یشرفت تحصیلیپ -سبک تفکر اجرایی

 530/0 -032/0 016/0 -010/0   یشرفت تحصیلیپ -سبک تفکر قضایی

 494/0 043/0 079/0 054/0   یشرفت تحصیلیپ -خالقیت

یشاارفت پ -باای انگیزگاای تحصاایلی

   تحصیلی

073/0- 020/0 190/0- 001/0 

یشاارفت پ -انگیاازه تحصاایلی دروناای

   تحصیلی

036/0 012/0 178/0 004/0 

یشاارفت پ -انگیاازه تحصاایلی بیروناای

  تحصیلی

017/0- 013/0 073/0- 183/0 
یم

تق
س

ر م
غی

ر 
سی

ب م
ری

ض
 

 509/0 -011/0 007/0 -004/0   یشرفت تحصیلیپ -سبک تفکر قانونی

 003/0 051/0 007/0 017/0   یشرفت تحصیلیپ -سبک تفکر اجرایی

 056/0 031/0 005/0 009/0   یشرفت تحصیلیپ -سبک تفکر قضایی

 001/0 091/0 032/0 115/0   یشرفت تحصیلیپ -خالقیت

 

  P >05/0) گذارمسیر مستقیم بین سبک تفکر قانون نشان می دهد که ضریب 5جدول 

88/،0=β( و سبک تفکر قضایی )05/0< P  ،032/0=βخالقیت با پیشرفت  تفکر اجرایی و (، سبک
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مستقیم رابطه بین سبک تفکر ضریب مسیر غیرغیر معنادار است، در  05/0تحصیلی در سطح 

مستقیم رابطه بین مقابل در مسیر غیرنیست در  قضایی با پیشرفت تحصیلی معنادار قانونگذار و

  P <05/0) معنادار بود 05/0سبک تفکر اجرایی با پیشرفت تحصیلی مثبت و در سطح  خالقیت و

،091/0=β، 051/0 B= بین انگیزه تحصیلی ، ضریب مسیر مستقیم 5(.  منطبق بر نتایج جدول

(. و نیز P  ،178/0=β <01/0) معنادار بود 01/0درونی با پیشرفت تحصیلی مثبت و در سطح 

 01/0ضریب مسیر مستقیم بین بی انگیزگی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی منفی و در سطح 

(. گفتنی است که ضریب مسیر بین انگیزه تحصیلی بیرونی و P  ،190/0-=β <01/0) معنادار بود

 معنادار نبود.  05/0پیشرفت تحصیلی در سطح 

فکر و معناداری نقش هر یک از ابعاد انگیزه تحصیلی در رابطه بین سبک های ت ،6 جدول

یر غه ابطرا توجه به عدم معناداری خالقیت با پیشرفت تحصیلی را نشان می دهد. گفتنی است ب

در  تحصیلی گر ابعاد انگیزشگذار و پیشرفت تحصیلی، نقش میانجیمستقیم بین سبک تفکر قانون

 وعنادار مغیر ت. همچنین به دلیل ضریب مسیررابطه بین آن دو متغیر مورد بررسی قرار نگرفته اس

یلی ه تحصگر انگیزاداری نقش میانجیضعیف بین انگیزه تحصیلی بیرونی و پیشرفت تحصیلی، معن

 بیرونی ارزیابی نشد. 

نقش انگیزه تحصیلی درونی و بی انگیزگی تحصیلی در رابطه بین سبک های تفکر و : 6جدول

 خالقیت با پیشرفت تحصیلی

 a*b β abSE Z مسیرها

 36/1 011/0 015/0 015/0 پیشرفت تحصیلیبی انگیزگیسبک تفکر اجرایی  

 60/0 010/0 005/0 006/0 پیشرفت تحصیلی  بی انگیزگی ضایی  سبک تفکر ق

 05/3** 021/0 065/0 064/0 پیشرفت تحصیلی  بی انگیزگی خالقیت  

 47/2* 019/0 047/0 047/0 پیشرفت تحصیلی انگیزه درونیسبک تفکر اجرایی  

 13/2* 015/0 032/0 032/0 پیشرفت تحصیلی  انگیزه درونی سبک تفکر قضایی  

 90/1* 015/0 029/0  028/0 پیشرفت تحصیلی  انگیزه درونی خالقیت  

گر بی انگیزگی تحصیلی در رابطه بین سبک های تفکر و نقش میانجی، 6براساس نتایج جدول 

انگیزه  ،معنادار نبود، در مقابل منطبق بر نتایج جدول فوق 05/0پیشرفت تحصیلی در سطح 

رابطه ( و P  ،047/0=β <05/0) ین سبک تفکر اجرایی و پیشرفت تحصیلیتحصیلی درونی رابطه ب

را به صورت مثبت و معنادار ( P  ،032/0=β <05/0) بین سبک تفکر قضایی و پیشرفت تحصیلی
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  P <01/0) نشان می دهد که بی انگیزگی تحصیلی 6گری می کند. نتایج جدول میانجی

،065/0=β همانند انگیزه تحصیلی درونی )(05/0> P  ،029/0=β ) رابطه بین خالقیت و پیشرفت

روابط ساختاری بین  2 شکل ،گری می کند. در ادامهتحصیلی را به صورت منفی و معنادار میانجی

 سبک های تفکر، خالقیت، انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را نشان می دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک های تفکر، خالقیت، انگیزه تحصیلی و  تاری بینروابط ساخ -مدل آزمون شده: 2شکل 

 پیشرفت تحصیلی

های ب مسیر مربوط به تاثیر متغیر سبکترین ضرینتایج مدل مذکور نشان می دهد که بزرگ

ر خالقیت بر انگیزه ترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر متغیتفکر بر انگیزش تحصیلی و کوچک

درصد از واریانس انگیزه تحصیلی  52هد که همچنین نمودار مذکور نشان می دتحصیلی است. 

اریانس متغیر پیشرفت تحصیلی درصد از و 18توسط سبک تفکر و خالقیت تبیین می شود. و 

 بنا به پیشنهاد تامپسون آموزان نیز توسط متغیر خالقیت و سبک های تفکر تبیین شده است.دانش

خص های برازش کلی شامل خی دو، ( زیر مجموعه ای از شا2006 )به نقل از گامست و گارینو،

میانگین مجذورهای خطای تقریب شاخص برازش نرم شده، شاخص برازش مقایسه ای و ریشه دوم 

ترین شاخص های برازش هستند. بنابراین، برای پژوهش حاضر شاخص های ذکر شده محاسبه مهم

، 1ست که با درجات آزادی ا 085/3شد. نتایج آماره خی دو نشان داد که مقدار این آماره برابر با 

به دست آمد که بیانگر برازش مدل با داده هاست. مقدار شاخص  790/0مقدار سطح معناداری آن 
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باشد. در تحقیق حاضر، مقادیر شاخص  1برازش نرم شده و برازش مقایسه ای می تواند بین صفر و 

است. بر اساس  990/0 و 986/0برازش نرم شده و شاخص برازش مقایسه ای به ترتیب برابر با 

و باالتر، این مقادیر مدل تحقیق را تائید می کند. همچنین مقدار ریشه دوم میانگین  95/0مالک 

به دست آمد که بیانگر برازش متوسط تا  079/0مجذورهای خطای تقریب برای پژوهش حاضر،

 .خوب مدل با داده هاست

 

 و نتیجه گیریبحث 

ت تعیین رابطه سبک های تفکر و خالقیت با پیشرفهدف از انجام پژوهش پژوهش حاضر 

های گری انگیزه تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستانتحصیلی با میانجی

و  اختاریاز روش مدل یا فرم معادالت سشهرستان رباط کریم بود. به منظور آزمون فرضیه ها 

  ماتریس همبستگی استفاده شد.

 ی تفکر بر پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم را دارند.هاکسبو  تیخالق فرضیه اول:

سبک  و گذارکه ضریب مسیر مستقیم بین سبک تفکر قانوننتایج پژوهش حاضر نشان داد 

ضریب مسیر مستقیم  نیهمچن و سبک تفکر قضایی با پیشرفت تحصیلی معنادار نیست. ییاجرا

در آزمون فرضیه اول چنین  اینمعنادار بود، بنابرنیز غیر بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی

ی تفکر بر پیشرفت تحصیلی غیر معنادار است. هاسبکگیری شد که اثر مستقیم خالقیت و نتیجه

نتیجه این یافته که رابطه سبک های تفکر باپیشرفت تحصیلی غیر معنادار است با یافته های 

حیدری و  (،2016) حیدری فاطمی و (،1395) حیدری و همکاران ،(1389) و همکاران استکی

ناهمخوان است. به نظر ( 1391بخشایش ) (،1391میر هاشمی ) زارعی و (،2016) همکاران

گذار نتوانسته بر پیشرفت تحصیلی اثر بگذارد و آن را که سبک تفکر قانونعلت این رسدیم

که ترجیح  یاوهیشگذار مایلند کارها را به که افراد دارای سبک تفکر  قانونبینی کند اینپیش

دوست دارند قوانین  ،کاری را چگونه انجام دهندانجام دهند و خود تصمیم بگیرند، که چه دهندیم

 سبک دهی نشده باشد.ریزی و سازمانطرح قبالًرا خود وضع کنند و به مسائلی بپردازند که 

ی بدیع هستند، هادهیاتنها قادر به خلق ، زیرا افراد خالق نهانجامدیمگذار عمالً به خالقیت قانون

گذار موردتوجه در مدارس اغلب سبک تفکر قانون متأسفانه بلکه به آن مبحث عالقه بیشتری دارند.

 .رندیگینمآموزان که دارای این سبک تفکر هستند مورد تشویق و ترغیب قرار . دانشردیگینمقرار 

 شودیمگرا که منجر به خالقیت وا تفکر .دهندیمآموزش اغلب معلمان به تفکر همگرا اهمیت  در

با  ،شودیمآموزان بیشتر اطاعت طلب وپرورش مغفول نمانده است. از دانشی آموزشهابرنامهدر 

گذار نتوانسته بنابراین سبک تفکر قانون هابرنامهاظهارنظر و نقد چالش طلبیدن موضوعات و 

همچنین افرادی که دارای تفکر  بینی نماید.صورت مثبت و معنادار پیشرفت تحصیلی را پیشبه
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، که در دهندیماموری را ترجیح  هاآنرا ارزیابی کنند.  هابرنامهمایلند قوانین و  ،قضاوت گرا هستند

آن عقاید و امر موجود تحلیل و ارزیابی شوند. افرادی که دارای تفکر قضاوت گرا هستند 

اید، قضاوت در مورد افراد و کارهای آنان و یی مانند نوشتن مقاالت انتقادآمیز، ارائه عقهاتیفعال

غالباً برای سبک تفکر قضاوت گرا، ارزش اندکی قائل  مدارس .دهندیمرا ترجیح  هابرنامهارزیابی 

جای نقد، تحلیل محتوای آموزشی مبادرت به حفظ کردن آن آموزان بهکه دانشطوریهستند به

وار مدنظر است اجازه نقد، تحلیل مواد و طوطی در مدارس یادگیری سطحی شتریب .کنندیممطالب 

 آموزی بخواهد برنامه و محتوای آموزشی را مورداگر دانش شودینمآموزان داده آموختنی به دانش

بنابراین سبک تفکر قضایی  .شودیمآموز متمرد و سرکش قلمداد عنوان دانشبه ،نقد و چالش بکشد

  صورت معنادار پیش نماید. ی را بهدر اثر مستقیم نتوانسته پیشرفت تحصیل

 معنادار تحصیلی پیشرفت بر خالقیت تأثیر مستقیم ضریبنتایج پژوهش همچنین نشان داد 

 را تحصیلی پیشرفت با خالقیت رابطه بودن غیرمعنادار از حکایت مستقیم تأثیر نتیجهو  نیست

 یابراهیم ،(1390) زند جفین و هاشمیان گنجی، شریفی، هاییافته با حاضر پژوهش نتیجه. دارد

 اهلل حبیب ،(1392) شیرزاد ،(1395) شمس و فردو  مقدم هوشمند ،(1393) العابدین زین و مقدم

 را تحصیلی پیشرفت و خالقیت بین رابطه که( 2014) کترشوارز و سوریورمث ،(2010)و همکاران 

( 2010) اوگانسانیا توی، آکن ی،االتو هاییافته با ولی ،است ناهمخوان اند داده قرار مطالعه مورد

 ،اندداده قرار مطالعه مورد را تحصیلی پیشرفت و خالقیت بین رابطه که( 2016) ماریا و آریا

 طبق بر عمل و سیستم تقاضای مقابل در باید معلمان پرورش و آموزش سیستم در. است همخوان

 به توجه ،پرورش و آموزش سئولینم هایخواسته طبق یهافعالیت .کنند وظیفه انجام استانداردها

 و کافن از نقل به( 2002) ایسنر بنابراین ،دهدمی کاهش مدارس در را خالقیت هایجنبه

 نظیر پرورش و آموزش فشارهایتحت آموزاندانش خالقیت تصور داشت بیان( 2010) استرنبرگ

 که دارد این بر تأکید رورشپ و آموزش. شود گرفته نادیده تواندمی راحتیبه بودن برجسته دقت،

 بر آموزدانش کردن آماده بر تأکید کشورها از برخی در. کنند شناسایی و بیاموزند صرفاً آموزاندانش

 و دهدمی سوق وارطوطی و حفظیات یادگیری سوی به را آموزاندانش رویکرد این و است هاآزمون

 شناختی باالی سطوح با خالقیت کهحالی در .است مرتبط شناختی پایین سطوح با روش این

 هاآزمونپس از و کنند حفظ بتوانند که آموزانیدانش به. است ارتباط دارای ترکیب و تحلیل تجزیه،

 ،پذیرانعطاف سیال، بدیع، خالقانه تفکرات دارای که آموزانیدانش از و شودمی داده بها ،برآیند

 واالس. شوندنمی تشویق چنانآن مدارس و رشوپروآموزش عرصه در ،هستند گرتحلیل و مبتکر

 ارزش حافظه از بیش نوآوری و ابتکار اندیشیدن و فکر ،خالق هایکالس درمعتقد است ( 2003)

 خالق تفکر در چنین مدارسی .دارند محفوظات بر تأکید بوده و مدار حافظ مدارساما برخی . دارد

 آگاهی، عدم دلیل به ،شودنمی دهدا پاداش خالق رفتارهای به ،است موردتوجه کمتر

. نیست خالق یادگیری و آموزش بر مبتنی معلمان، آموزشی هایروش و مدارس هایریزیبرنامه
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 و مثبت مستقیم، رابطه تحصیلی پیشرفت با پژوهش این در نتوانسته خالقیت متغیر بنابراین

 .باشد داشته معنادار

جیگری انگیزش تحصیلی بر پیشرفت تفکر با میان یهاخالقیت و سبک دوم:فرضیه 

 تحصیلی اثر غیرمستقیم دارد.

تفکر  سبک بین غیرمستقیم مسیر ضریب که دهدینشان منتایج جداول و برازش مدل 

 تفکر سبک نبی غیرمستقیم مسیر ضریببوده، اما  معنادار غیر تحصیلی پیشرفت و گذارقانون

 بین ستقیمغیرم مسیر ضریبتایج نشان داد که . همچنین نمعنادار نبودتحصیلی  و پیشرفت قضایی

 و قیتخال بین غیرمستقیم مسیر ضریبو  معنادار مثبت و تحصیلی پیشرفت و اجرایی تفکر سبک

 که شد گیرینتیجه چنین دوم فرضیه آزمون در ترتیب بدین بود. معنادار تحصیلی پیشرفت

انگیزش  بعادا میانجیگری )با غیرمستقیم صورتبه خالقیت همراه به اجرایی تفکر یهاسبک

 .بر پیشرفت تحصیلی اثر دارد (تحصیلی

در پژوهش حاضر در مسیر غیرمستقیم سبک های تفکر قانونگذار و قضایی سهم معنادار در  

 پیشرفت تحصیلی ندارند، به احتمال به این علت که سبک های قانونگذار عمال به خالقیت 

های بدیع هستند بلکه به آن مبحث عالقه ی قادر به خلق ایدهمی انجامد، زیرا افراد خالق نه تنها 

 ک های تفکر قانونگذار مورد توجه قرار ببیشتری دارند. متاسفانه در محیط مدارس اغلب س

م از طرفی دانش آموزانی که دارای سبک تفکر قضایی هستند تمایل دارند سیست نمی گیرد.

به  گونه دانش آموزان ارزش اندکی قایلند.با برای این، مدارس غالآموزشی را نقد و ارزیابی  کنند

قضایی سهم معناداری در پیش بینی  نظر می رسد به همین  علت سبک های تفکر قانونگذار و

گری انگیزش تحصیلی پیشرفت تحصیلی نداشته باشند. همچنین سبک تفکر اجرایی با میانجی

 حیدری و همکارانبا نتایج پژوهش های  این نتیجه .قدرت پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارد

آموزشی و  یهاطیدر محاجرایی سبک تفکر  .همخوان است (1396آتشی و زمانی )پور  ،(2016)

ها چه را که به آنزیرا افرادی مجری آن .ردیگیمورد استقبال قرار م حرفه های دیگربسیاری از 

 مدرسه در است، اجرایی تفکر سبک دارای که باهوش آموزدانش یک .دهندیم جامان ،شودیگفته م

 محتوایها برنامه کلیه وپرورشآموزش سیستم در طرفی از .شودیم ایده ال شناخته شاگرد عنوانبه

 یمحتوا دریسه اجرای آن برنامه و تب مجبور معلمان و ابالغ مدارس به باال از منظم آموزشی

آموزان انتظار از دانش بنابراین ،راد مجری هستندواقع خود معلمان اف در .شده از باال هستندطراحی

از جایگاهی مناسب برخوردارند  مطیعآموزان د از مدل آموزشی آنان اطاعت کنند بنابراین دانشندار

آموزانی که دارای تفکر اجرایی هستند و دانش شوندیآموزان ساعی ارزیابی مدانش اننظر آن و از

را بیشتر مدرسه  محیطآموزان کت دارند و این دانشهای مدرسه مشاربیشتر در فعالیت
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تحصیلی  کنند به همین دلیل سبک تفکر اجرایی با دخالت انگیزشکننده ارزیابی میحمایت

 .توانسته با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشته باشد

ی افراد با مقایسه در شوندمی برانگیخته درونی طوربه که افرادی دهندمی نشان تحقیقات نتایج

 ذتل برانگیختگی، عالقه، شوندمی کنترل بیرونی( انگیزش) تیفعال انجام برای دیگران وسیلهبه که

 و عمومی متسال کودکان ،پشتکار خالقیت، عملکرد، افزایش به منجر که دارند بیشتری اطمینان و

در  یترقیتأثیرات عم ارایی وک عمدتاً که  درونی یهازهیانگ. شودیم دیگر منابع میان در نفسعزت

کرد ه و عملتری داشتکه پایداری باال رودیعنوان ذخایر پرانرژی به شمار م به ،طول زندگی فرد دارد

 یک وجود بر این اساس .دهدیقرار م ریجمله خالقیت تحت تأث از یاگسترده یهاطهیفرد را در ح

 و نواندیشی ار،ابتک نوآوری، جمله از دگیزن مختلف هایجنبه در را خود تأثیرات درونی انگیزه

ش ل انگیزمین دلیهبه  ،برخوردار است یاندهیبنابراین از اهمیت و نقش فرا .سازدیاعت نمایان مبد

ت و ا مثبو افزایش خالقیت توانسته رابطه خالقیت با پیشرفت تحصیلی ر ریدرونی در ضمن تأث

دل مبرازش  یانگربدل نشان داد که مقدار این آماره . همچنین نتایج آماره خی دو در ممعنادار سازد

ای ری هست که داوبا داده هاست. در نهایت می توان گفت یافته های پژوهش حاضر مبین این ا

  ن تاثیرآو بر  های خود در تعامل با افکار، احساسات و رفتارها قرار می گیردافراد از توانایی

 های ت و هم سازه سبک های تفکر از جمله متغیرجا که هم سازه خالقیمی گذارد و از آن

 راین . بنابشناختی تاثیرگذار بر انگیزه پیشرفت و فرآیند یادگیری در دانش آموزان استروان

 ه ترین پیش بینی کننده های انگیزه پیشرفت شمردخالقیت یکی از مهم سبک های تفکر،

شاوران پیشنهاد می شود م هستند. می شوند، و در پژوهش حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار

ایی سبک تفکر اجر ش در افزایش عملکرد تحصیلی به نقش خالقیت وزتحصیلی و متولیان آمو

ر ای تفکهبا توجه به این که دانش آموزان دارای سبک  همراه با انگیزش تحصیلی توجه کنند.

مناسب  شغلی حصیلی وت توجه به این تفاوت ها باعث می شود افراد در مسیرو  متفاوت هستند

ن با ا آناتتوصیه می شود زمینه آموزش سبک های تفکر به معلمان فراهم شود  ، لذاهدایت شوند

وند شباعث  وان انطباق داده دریس خود را با نیازهای دانش آموزهوشیاری نحوه ت آگاهی کامل و

در  اضرحژوهش بود که پ از محدودیت های پژوهش این .لقوه خود نایل آینداآنان به حداکثر توان ب

 د.ت گیراحتیاط صور ید باتعمیم نتایج آن به سایر مناطق با و کریم انجام شدهط منطقه ربا

ژوهشی پهمچنین،  فراهم نبود. محیطی( اجتماعی وهمچنین امکان کنترل برخی متغیرها )هوش 

 ا موردجا یک سبک های تفکر با واسطه گری انگیزش تحصیلی ر خالقیت و که توانسته باشد اثر

ریزان  برنامه د برایبنابراین نتایج یافته های این پژوهش می توان .یافت نشد، بررسی قرار داده باشد

 .مفید باشد تربیت راهگشا، سودمند و دست اندر کاران تعلیم و شی وزآمو
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 و خالقیات بار آموزشای جدیاد هاای شایوه تاثیر (.1394) .عباس پور، عباس و مریم مند، رحیمی

 ورهد ،انساانی علاوم در خالقیت و ابتکار پژوهشی علمی صلنامهف دانشجویان، تحصیلی پیشرفت

 .142-119صص ،94بهار ،4شماره چهارم،

 یگیار جهات و تفکر های سبک ارتباط بررسی و سنجش (.1396). اصغر زمانی، .مهتاب پورآتشی،

 هالچ شماره سیزدهم، سال ،تربیتی شناسیروان فصلنامه .دانشجویان تحصیلی عملکرد با هدف

 81-59صص، 96پاییز جم،پنو 

 (.قدس آستان) نشر .آن پرورش های شیوه و خالقیت ماهیت (.1394). السادات افضل حسینی،

   هفتم چاپ

 ازگاریس و تفکر های سبک انواع رابطه (.1395). رویا رسولی، .سیمین ،حسینیانمحبوبه.  حیدری،

 ومعلا دانشاکده تربیتی ایه اندیشه متوسطه، مقطع آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با موزشیآ
 158-186صص، 3 شماره ،2 دوره ،الزهرا دانشگاه شناسیروان و تربیتی

 و هیجاانی خالقیات رابطاه(. 1394). اکباری مکوناد،زیناب.  سایده حساینی،محمد.  علی رضائی،

 تکااراب پژوهشی علمی فصلنامه .پیشرفت انگیزه میانجی نقش: تحصیلی عملکرد با خودکارآمدی
 .53-33 صص سوم، شماره چهارم، دوره انسانی، علوم در خالقیت و

 رد تحصایلی ساازگاری باا تفکار های سبک ارتباط (.1391). مالک میرهاشمی،. علی حیدر زارعی،

 ، ساوم هشامار دهام، دوره ارومیه، مامایی و پرستاری دانشکده ماهنامه دو. پرستاری دانشجویان

 389-395صص
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گیری در سهم ناشناخته سبک های تفکدر و یداد (.1392). بااقر ،سرداری حیدر علی و زارعی،

 .چاپ اول .شر ساواالنن تهران: .فرایند آموزش

بررسای رابطاه درگیاری  (.1395) .موسای ،جااودان .، کلثاوم. ابراهیمایسید عبادالوهاب سماوی،

داناش آماوزان دبیرساتانی انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در  خودکار آمدی و تحصیلی،

-71-صاص شاماره هفاتم، سال چهارم،، ه راهبردهای شناختی در یادگیریفصلنامباس. بندر ع

92 . 

هاوش هیجاانی در پیشارفت  خالقیت و مقایسه سهم هوش شناختی، (.1390). همکاران شریفی و

 لنامه تااازه هااای فصاا. دانشااجو یااان در سااطوح مختلااف تحصاایلی تحصاایلی دانااش آمااوزان و
 شماره ششم.  دوم، سال ،صنعتی سازمانی شناسی،روان

 سااازگاری اجتماااعی بااا عملکاارد تحصاایلی  بررساای رابطااه خالقیاات و (.1392). امیاار ،شاایرزاد

لمللای ارائه در اولاین کنفارانس باین اشیراز.  2پرورش ناحیه  دانش آموزان متوسطه آموزش و
 هناد اسالمی روددانشگاه آز رودهن،، حماسه سیاسی

 پایش بینای خالقیات بار اسااس ابعااد شخصایت باا نقاش  (.1394). سمیه ساادات فیروز آبادی،

سی پژوهش های برنامه در مجله علمی پژوهشیری انگیزش تحصیلی در دانش آموزان. گواسطه
 141-121صص شماره دوم، دوره پنجم،، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

داناش یلی انگیازش تحصا عه عوامل موثر برمطال (.1386. )همکاران ولی اله و فرزاد،. پروین کدیور،

 ساال دوم، شناسای دانشاگاه تبریاز،روانپسر دبیرساتان هاای سراسار کشاور.  آموزان دختر و

 108-85صص، 8شماره

 نگای،فره بافات رابطاه (.1393) .ماریم نساب، احمادیان .الهه حجازی، غالمعلی، .مسعود لواسانی،

 شاناختیروان کااربردی های پژوهش فصلنامه تحصیلی، پیشرفت با انگیزش و تفکر های سبک

 101-116صص

رفت پیشا تبیاین انگیازش پیشارفت و خاانوادگی در تعیین سهم عوامل فاردی، (.1391) مشتاقی

اساالمی  دانشاگاه آزادشناسی تربیتی، پایان نامه دکتری روانتحصیلی دانش آموزان راهنمایی. 

 هن.واحد رود

یشارفت پسبک های یادگیری با خالقیت و (. رابطه بین 1396). ذوالفقار رشیدی،مقدمی، معصومه. 

 .شناسای واحاد رودهانروان کارشناسی ارشد گروه علاوم تربیتای و تحصیلی دانشجویان مقطع

 .38-1دوره هفتم، شماره دو، صص ، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

باا  یاادگیری یسابک هاا (. رابطاه خالقیات و1395) .علای.  شامس، زهرا هوشمندان مقدم فرد،

 مادیریت آماوزش. شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجاانرفت تحصیلی دانشجویان کارپیش
 .30-43صص ،36شماره ، کشاورزی
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ن خالقیات میزا بررسی رابطه بین سبک های تفکر و (.1396). اعظم ،رزا صفیمی. ابوالقاسم یعقوبی،

 ش وپاژوههمادان. ان تحصیالت تکمیلی در دانشکاه باوعلی آفرینی دانشجویبا قابلیت های کار
 .133-147صص ،2شماره ،23دوره ،برنامه ریزی در آموزش عالی
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