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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

 tudents often lose enthusiasm, interest 

in learning, and motivation when they 

move away from elementary experience 

(Cardwell, 2011). For this reason, a 

large number of students do not engage 

in school and related matters (Perry, 

2011). 

 
Emotion is an emotional state that includes the feeling 

of excitement, concentration and attention and, as a 

result, is a fundamental variable for motivation and 

commitment to learning (Amutio, Franco, Gázquezand 

Manas, 2015). Emotional creativity is a person's ability 

to feel and express emotions properly and in a unique 

way that is effective in dealing with the demands of 

interpersonal and interpersonal situations (Rkibi & 

Ram-Vlasov, 2019). 
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A B S T R A C T 

 

 
Objective  The aim of this study was to investigate the effect of academic engagement on emotional 

creativity.  

Methods   The research method was quasi-experimental in two groups (experimental and control groups) 

with pre-test-post-test design. The population of the study was the sophomore female high school students 

in the academic year 2018-2019 in Qom. They were randomly placed in two equal groups. Both groups 

completed April (1999) Emotional Creativity Questionnaire as a pre-test, post-test. Data analysis was 

performed using covariance.  

Results   The results showed that the educational intervention caused a significant change in emotional creativity 

and dimensions of readiness and innovation, so that it explains about 34.9% of emotional readiness, 35.3% of 

innovation and 37.5% of changes in emotional creativity (P=0.01). But in terms of effectiveness/originality, no 

significant difference was observed between the experimental and control groups.  

Conclusion   The results of this study has implications for improving academic characteristics, especially 

students' emotional creativity. 
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Emotional creativity leads to a positive attitude of learners 

towards learning, increases self-confidence and increases 

academic achievement and success (Olatoye, Akintunde & 

Ogunsanya, 2010). 

Academic engagement refers to the student's active 

participation in homework and academic activities and is 

an important factor in predicting academic achievement 

(Reeve, 2012). Students who are busy with school go to 

school regularly and get good grades. 

Emotional creativity and its components are related to the 

positive emotions experienced in the classroom. In 

addition, emotional creativity is associated with a variety 

of variables on student-related topics, including homework 

value, class participation, emotional and academic 

engagement, success, motivation, self-esteem, and 

intelligence (Oriol, Amutio, Mendoza, Da Costa, & 

Miranda, 2016).  So the question of the present study is 

whether teaching increases academic engagement, 

students' emotional creativity and its dimensions? 
 

2. Materials and Methods 
 

The design of the present study is quasi-experimental 

with pretest-posttest with a control group. 

Population, sample and sampling method: The 

statistical population of the study was female high 

school students in Qom in the academic year 2018-

2019.. Cluster random sampling was selected and 

randomly divided into two equal groups. Both groups 

completed the Averill (1999) Emotional Creativity 

Questionnaire as a pretest and posttest. 
 

Instrument 
 

Emotional Creativity Questionnaire (ECI): This 

questionnaire was prepared in Averill (1999) to 

measure emotional creativity in three parts of the party: 

readiness, innovation and effectiveness / originality. 

The test consists of 30 items that are measured on a 

five-point Likert scale from very low to very high. In 

Hashemi (2009), the total reliability of the test was 

estimated using Cronbach's alpha and 0.84 and the 

reliability coefficient of the readiness subscales was 

0.64, innovation 0.85 and effectiveness / originality 

0.71 (Ghanbari, 2014). In the present study, Cronbach's 

alpha coefficient in this study was 0.81. 

 The experimental group performed 12 sessions of 75 

minutes depending on two months, but the control 

group was placed on a waiting list for training. The 

training package was based on the theory of Craig 

(2017), Wells (2016) and Fiorella & Mayer (2015). 

All data collected from students were analyzed by 

analysis of covariance (Ancova) and multivariate 

analysis of covariance (Mancova) by SPSS software. 
 

3. Results 
 

The mean and standard deviation of emotional creativity 

of experimental and control groups are shown in Table 1 

Table 1: Mean and standard deviation of emotional creativity in pre-test and post-test by groups (n = 50) 
 

  Pre-exam Post-test 

Variable Group M SD M SD 

Emotional preparation 
the experiment 19.80 2.5 22.92 3 

Control 19.40 3.9 19.56 4 

Innovation 
the experiment 41.60 6.8 46.24 7.2 

Control 40.16 6.3 40.92 6.9 

Effectiveness / Originality 
the experiment 24.48 4.9 25.72 5.3 

Control 24.36 5.1 25.24 4.6 

Total 
the experiment 85.88 10.7 95.80 11 

Control 83.92 12.3 85.72 9.9 

 
Based on the results, the mean components of 

"emotional readiness" and "innovation" of the 

experimental group in the post-test increased 

compared to the pre-test. 

To test the hypothesis of the effect of academic 

engagement training on students' emotional creativity, 

Levin test was used which showed that the variance of 

the dependent variable error is the same in the two 

groups, This test was performed by fulfilling the 

important assumptions of ANCOVA, which showed 

the significance of the scatter variable that these scores 

had a significant correlation with the post-test scores, 

which was controlled by analysis of covariance. 

According to the results, there is a significant 

difference between the groups in terms of "emotional 

creativity"; About % 37.5 of these changes are related 

to academic engagement training.  
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Multivariate analysis of covariance was used to test 

the hypothesis of the effect of academic training on the 

components of students' emotional creativity and to 

control the effect of pre-test and post-test. 

The homogeneity of the variances of Levin test 

calculated for any of the studied variables was not 

statistically significant . 

According to the results, it is significant only in two 

scales of "emotional readiness" and "innovation" and 

approximately % 34.9 of the variance in the best linear 

combination of "emotional readiness" scores can be 

explained by assigning to groups. This figure is % 35.3 

for "innovation". But it is not significant in terms of 

effectiveness / originality variable. 
 

4. Discussion and Conclusion 
 

The purpose of this study was to investigate the effect 

of academic engagement education on emotional 

creativity. According to the research results, education 

has significantly increased students' academic 

engagement, level of emotional creativity, emotional 

readiness and innovation compared to before the 

educational intervention. So that 37.5% changes in 

emotional creativity, 35.3% in innovation and 34/9% 

of changes in emotional readiness were related to 

educational intervention. Explaining these findings, it 

can be said that engaging in academic activities 

requires having an emotional enthusiasm. Developing 

emotional creativity may be one of the biggest 

challenges in educational systems for students to 

regain self-regulated learning processes and reduce the 

risk of academic problems in school. Emotional 

creativity seeks to experience a complex emotional life 

and activate positive emotions in the classroom to 

meet the complex challenges of current education 

systems; And activating positive emotions versus 

negative emotions enables students to have successful 

homework experiences and to perceive themselves as 

successful and self-sufficient individuals (Tze, 

Danielsand Klassen, 2016). In addition, emotional 

creativity has a positive relationship with homework, 

high energy and commitment. (González, Paoloni, 

Donolo & Rinaudo, 2015). 

Thus, academic engagement can increase students 

'emotional creativity because academic engagement is 

the opposite of apathy, fatigue, and negative academic 

emotions, and refers to managing students' behavior, 

thoughts, and feelings when confronted with the 

school environment and classroom activities. 
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 مقدمه:

شوند، اشتیاق، آموزان معموالً وقتی از تجربة ابتدایی دور میدانش     

دهند. بستتتیاری از خود را از دستتتی میعالقه به یادگیری و انگیزه 

به نظر میآموزان بیدانش ند و انگیزهتوجه  یادگیری رستتت ای برای 

طور مؤثر از فرآیند آموزشتتی، مدارو و آموزان بهندارند. این دانش

شان جداشده و در نتیجه عملکرد تحصیلی و اجتماعی ضعیفی معلمان

آموزان . به همین دلیل تعداد زیادی از دانش(2011،  1)کاردولدارند 

به آن نمی مدرستتته و موارد مربوه  ند. گوئی که خود را درگیر  کن

سته آن سه خ ضر نبوده، از مدر ها به لحاظ ذهنی در کالو درو حا

 .(2011، 2)پریهستند و در کالو هیجان ندارند 

جان جاد به که هی جدید ای کار  یک  به  یک واکنش فوری  عنوان 

، حالی عاطفی استتی که شتتامل احستتاو هیجان، تمرکز و شتتودمی

سی برای انگیزه و تعهد به یادگیری  سا توجه و در نتیجه، یک متغیر ا

. هیجانات نقش (1399)عینی، عبادی، ستتتعادتمند و ترابی، استتتی 

آموزان به یادگیری و همچنین تعهدشان نسبی شاساسی در عالقة دان

بته انجتاو ویتایم آموزشتتتی دارنتد. همچنین در درر یتادگیری 

ها در آموز اثر گذاشتتته و بر انگیزه و موتتغولیی تحصتتیلی آندانش

)آمیتو، فرانکو، گازکوزاند و گذارند دستتتیابی به اهدافوتتان ت ثیر می

  .(2015، 3ماناو

1. Cardwell 

2. Perry 
3. Amutio, Franco, Gázquezand &Mañas 
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 چکیده

 

 تحصیلی بر خالقیی هیجانی بود.بررسی آموزش موغولییِ  هدف پژوهش  هدف
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آموزان با تجربة هیجانات منفی، هنگاو انجاو تکالیم برعکس، دانش

کننده یا احساو های درسی ممکن اسی احساو خستهیا فعالیی

تواند منجر به نارضایتی از مدرسه و سرخوردگی کنند که این امر می

امید، . هیجانات مانند (2012، 1گراسر)دملو و شکسی تحصیلی شود 

الهاو و عالقه، که با خالقیی و ابعاد آن مرتبط هستند، با یرفیی تعهد 

)لوپز و های شخصی برای تغییر شرایط رابطه دارد و انگیزه و مهارت

.  خالقیی هیجانی عبارت اسی از توانایی شخص (2011، 2کالدرون

فرد که به طریقی منحصربهدرستی و ها بهبرای احساو و ابراز هیجان

های درون فردی و بین فردی مؤثر واقع در برخورد با مطالبات موقعیی

. خالقیی هیجانی سه جزء دارد: (2019، 3والسو-)رکیبی وراوشود 

( اصالی/ اثربخوی 3( نوآوری و )2( آمادگی هیجانی، )1)

. افراد با (2019، 4استریکوسکی، ریباکوا و مولچانوا ووا،)کابلک

خالقیی هیجانی، نوعی خونسردی درونی دارند و خود را بهتر کوم 

. خالقیی هیجانی موجب نگرش (2003، 5)النگ و آوریلکنند می

نفس، بهبود مثبی فراگیران نسبی به یادگیری، افزایش اعتماد به 

شود ی اجتماعی و افزایش پیورفی و موفقیی تحصیلی میموارک

 (. 2010، 6گونسانیا )اوالتوی، آکینتوند و او

آموزان، بر عملکرد دانش کالو در در این راستا خالقیی هیجانی

این   گذارد کهها ت ثیر میشخصیی آن رشد همچنین عالقه، تعهد، و

ت ثیرگذار اسی  ،کالو اجتماعی جو بر نوبة خود نیز به

سازی خالقیی . فعال(2020عینی، ؛2016، 7و اوریول گنزالس - )لوپز

آموزان دانش رفتار و ادرار با آموزان مستقیماًهیجانانی در دانش

  که فعالییدر رابطه با تکالیم تحصیلی مرتبط اسی، هنگامی

کنند، ، خوشبختی، امید و یا افتخار را ایجاد میتحصیلی، رضایی

آموزان قبل از انجاو آن کار انگیزه بیوتری دارند، بیوتر توجه دانش

دهند دهند و خودکنترلی را در فرایند یادگیری خود نوان مینوان می

)اوریول، و هیجانات تحصیلی و موغولیی تحصیلی بیوتری دارند 

. مفهوو موغولییِ (2016،  8آماتیو، مندوزا، دی کاستا و میراندا

آموزان هنگاو مواجهه با محیط کند که دانشتحصیلی  موخص می

کنند. های کالسی، چگونه رفتار، احساو و فکر میمدرسه و فعالیی

آموز در طورکلی موغولییِ تحصیلی به موارکی فعال دانشبه

بینی شاره دارد و عامل مهمی برای پیشهای درسی اتکالیم و فعالیی

. این مفهوو بخش بنیادی برای (2012، 9)ریوپیورفی تحصیلی اسی 

آموزان فرآیند یادگیری، پیورفی تحصیلی و موفقیی تحصیلی دانش

-محیطهای اخیر، در . به همین سبب، در سال(1984، 10)آستیناسی 

های تحصیلی در کانون توجه گروه کثیری از محققان قرارگرفته 

عنوان راهی برای بهبود اسی. محققان موغولیی تحصیلی را به

آموزان نارضایتی، اجتناب از ماللی، بهبود انگیزش و موارکی دانش

های تحصیلی، افزایش سطوح موفقیی و درر توسعه در فعالیی

کرونا -گوجاردولیا، ناوارواند )هآموزان عنوان کردمثبی دانش

آموزانی که موغولییِ تحصیلی . دانش(2019،  11زووانزوالگونزال

طور منظم مدرسه ها بهدهند. آنهای مثبتی را نوان میدارند، ویژگی

های استاندارد آورند و در آزموندسی میروند، نمرات خوب بهمی

 .گیرندتر میشده تراز باال

در عرصة آموزش و یادگیری، این سازه زمانی نمودی ویژه یافی که 

پژوهوگران و معلمان، شاهد کاهش روزافزون رضایی تحصیلی و 

آموزان همانند عدو اشتغال عدو موغولییِ تحصیلی در میان دانش

تفاوتی تحصیلی، عدو کوشش فراوان و ذهنی با امور تحصیلی، بی

. عدو موغولییِ تحصیلی  باعث (2012، 12)دلیالوگوتوجهی بودند بی

شدن با موکالت، عدو عدو خالقیی و ابتکار عمل در صورت مواجه

کینگ، مسینرنی، نراید، گردد )تالش و رها کردن تکالیم می

 (2017چاهان و شارما  )در پژوهش . (2015، 13گانوتیس و زوالروو

ارتباه معنادار بین خالقیی و پیورفی تحصیلی وجود داشی و بهترین 

های خالقیی یافی بین برای پیورفی تحصیلی در بین مؤلفهعامل پیش

های آن با هیجانات مثبی تجربه شد. همچنین خالقیی هیجانی و مؤلفه

 شده در کالو درو ارتباه دارند.

عالوه بر این، خالقیی هیجانی  با متغیرهای متفاوتی در مورد 

آموزان، ازجمله ارزش تکلیم، موارکی موضوعات مرتبط با دانش

در کالو، رضایی، موغولیی هیجانی و تحصیلی، موفقیی، انگیزه، 

نفس، احساو هیجانی، هوش و خودکنترلی ادرار شده، عزت

 (.2016سالمی رابطه دارد )اوریول و همکاران، 
 

 

1. D’Mello   &  Graesser 

2. Lópezand Calderon 

3. Rkibi & Ram-Vlasov 
4. Cabelkova, Strielkowski, Rybakova  &  Molchanovа 

5. Long & Averill 

6. Olatoye, Akintunde& Ogunsanya 
7. López -González and Oriol 

8. Oriol, Amutio, Mendoza, Da Costa & Miranda 

9. Reeve 
10. Astin 

11. Guajardo Leal, Navarro-Corona & Valenzuela GonzAlez 

12. Delialioglu 
13. King, Mcinerney, Fraide, Ganotice & Villarosa 

 
 

 

 

 
فهیمه حسنی و همکاران. )1400(.آموزش مشغولیت تحصیلی بر خالقیت هیجانی دانشآموزان . فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه. 10 )3(، 6-17.

3. شماره 10. دوره 1400پائیز      

 

 فصلنامه پژوهشی
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دهند که خونودی و آرامش تحقیقات نوان می در این راستا نتایج

حاصل از رفع نیازهای هیجانی، موجب بهبود یادگیری، افزایش انگیزه 

شود. همچنین، آموزان میو کاهش افی و ترر تحصیل دانش

خالقیی هیجانی، انگیزش درونی و موغولیی تحصیلی را باتجربه 

-)دارلینگکند بینی میهیجانات مثبی در بین دانوجویان پیش

 .(2019، 1هاروری، بارون و اوشار-هامون، فولک،کور

رغم اهمیتی که موغولیی تحصیلی و خالقیی هیجانی علی

آموزان دارد، مرور پیونة پژوهوی حاکی از این اسی که دانش

آموزان، تاکنون بستة آموزشی جامعی برای موغولیی تحصیلی دانش

بخوی آن بررسی نوده اسی. از این رو مسئلة پژوهش تدوین و اثر

حاضر این  اسی آیا آموزش موغولیی تحصیلی، خالقیی هیجانی 

  دهد؟ آموزان و ابعاد آن را افزایش میدانش
 

  پژوهش روش

پس آزمون -طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایوی با پیش آزمون

آزمایش و گروه به همراه گروه کنترل اسی که برای هر دو گروه 

 کنترل، پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده اسی.

جامعه آماری این پژوهش  :گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

-97 سال تحصیلی در قم شهر متوسطه دوو مقطع دختر آموزان دانش

 از ای،چندمرحله ایخوشه تصادفیِ روش به تحقیق در این. بود 1398

مدارو  بین از و 3 ناحیه قم، شهر پرورش و آموزش ناحیة چهار بین

 تصادفی صورت بهمدرسه دوره دوو متوسطه انتخاب   یک ،3 ناحیه

در هماهنگی الزو به عمل آمد.  شد، که با مدیر دبیرستان انتخاب

آموزان هر نهایی از آن مدرسه دو کالو پایه یازدهم و از میان دانش

سیی، سن، پایه، آموزانِ بر اساو جنپس از همتاسازی دانشکالو، 

نفر در دوگروه آزمایش و کنترل  50رشته، پایة تحصیلی و معدل، 

آموزان پیش از مداخله و پس از مداخله، دانشجایگزین شدند. 

  1آوریلهای آزمایش و کنترل با پرسونامة خالقیی هیجانی گروه

  .مورد ارزیابی قرار گرفتند، (1999)

ین پرسونامه را : ا)ECI(2پرسشنامه خالقیت هیجانی

گیری خالقیی هیجانی در چهار بعد منظور اندازه(، به1999آوریل)

بداعی، اثربخوی، صداقی و آمادگی تهیه کرده که چهار مالر 

مذکور در چارچوب سه خرده مقیاو آمادگی، نوآوری و 

در یک گویه اسی که  30اثربخوی/اصالی اسی. این آزمون حاوی 

شود. ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده میطیم پنج درجه

مورد به نوآوری،  14مورد با آمادگی هیجانی،  7گویه مذکور  30از 

مورد از 3شود و مورد به اصالی مربوه می 4مورد به اثربخوی و  5

شود. نمرهگذاری میآزمون به طور معکوو نمره 29و  11گویه  30

شود. حداقل امتیاز ها با هم جمع میهای به دسی آمده از کل گویه

( با روش آلفای 1999خواهد بود. آوریل) 150و حداکثر  30ممکن 

. و پایایی /91کرونباخ، پایایی نمره کل خالقیی هیجانی را 

. /89.، /80ابعادآمادگی، نوآوری و اصالی/اثربخوی را به ترتیب

حاسبه روایی پرسونامه از روش تحلیل . به دسی آورد. برای م/85،

عاملی و همبستگی با آزمون موابه استفاده کرد که بر اساو تحلیل 

(، اعتبار 1393عاملی سه بعد به دسی آورد. در پژوهش قنبری)

محتوای این پرسونامه توسط اساتید راهنما و مواور و چند تن از افراد 

تبار الزو برخوردار نظر مورد ت یید قرار گرفته اسی و از اعصاحب

( پایایی کل آزمون با استفاده از 1388اسی. در پژوهش هاشمی )

های آمادگی و ضرایب پایایی خرده مقیاو 84/0آلفای کرونباخ و 

برآورد شد )قنبری،  71/0و اثربخوی/اصالی  85/0، نوآوری 64/0

 81/0(. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این مقیاو، 1393

 د. به دسی آم

 حسب بر ایدقیقه 75 ةجلس 12گروه آزمایش به مدت  روش اجرا:

تحصیلی  موغولیی آموزش تحی ماه دو زمانی فاصله در موجود، بسته

در لیسی انتظار برای آموزش قرار  کنترل، گروه اما گرفتند، قرار

گرفی. ازآنجا که در بررسی پیونه متغیر موغولیی آموزشی بسته 

 وسیلة یافی نود، لذا بستة آموزشی بهآموزشی جامع و بومی 

مصاحبه با  و دکتری رساله مواور و اساتید راهنما نظارت پژوهوگر با

در مرحله کیفی با روش گراندد   شناسانروان و از متخصصان نفر 21

نفر از خبرگان آموزش و پرورش  با روش دلفی فازی،  18تئوری و 

در بخش داده بنیاد، مدل عناصر اصلی و  .شد ساخته گاو سه در

آموزان استخراج شده و پس از های موغولیی تحصیلی دانشمؤلفه

مقایسه با مبانی و پیوینه نظری، نظریه موغولیی تحصیلی دانش 

ها ترین مؤلفهآموزان تدوین گردید. سپس با روش دلفی فازی مهم

از تحلیل موخص شد. جهی تعیین روایی و پایایی بستة آموزشی 

 اکتوافی و ت ییدی و آلفای کرونباخ استفاده شد. 
 

 

1. Averill 

2. Emotional Creativity Inventory(ECI) 
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های اصلی بستة در نهایی سه عامل و هوی مؤلفه، به عنوان مؤلفه

 ةاساو نظری ای بردقیقه 75جلسة  12آموزشی موخص گردید که در 

شد. تدوین  (2015) 3فیوراال و مایر ( و2016) 2ولز (،2017) 1کریک

بیان هدف، هدف و شرح شیوه  آشنایی، مقدمه و به اول جلسه

خودآگاهی  آموزش به پنجم، هوتم و نهم تا دوو جلسه آموزشی،

-شناختیتحصیلی،  جلسه شوم، هفتم، جلسة دهم به آموزش تنظیم 

 یازدهم و دوازدهم به آموزش خودتنظیمی تحصیلیو جلسة  هیجانی

 آمده اسی. 1اختصاص داده شد. خالصه بستة آموزشی در جدول

 آموزان با روش تحلیلهای جمع آوری شده ازدانشهمه داده

مورد  SPSSمتغیره با نرو افزار  چند کوواریانس لیلتح و کواریانس

تجزیه و تحلیل قرار گرفی.

 

 . بسته آموزشی مشغولیتِ تحصیلی1جدول 
 

 توضیح تکنیک تکنیک آموزشی مؤلفه جلسه

 و راهبردهای تحصیلی  eftآشنایی با موغولیی تحصیلی،  معارفه، مقدمه و هدف  اول

 دوم

 خودآگاهی تحصیلی

 گذاری و تندخوانی + تکلیمایجاد انگیزه تحصیلی، هدف مطالعهراهبردهای 

 یادداشی برداری کرنل، نقوه کوی ذهنی و تقویی حافظه+ تکلیم راهبردهای مطالعه سوم

 ریزی و نمونه جدول آن، یادگیری گروهی+ تکلیمبرنامه برنامه ریزی چهارم

 به مطالعه+ تکلیمهای عوق افزایش تمرکز، روش راهبردهای مطالعه پنجم

 ششم
 خودتنظیمی تحصیلی

 ضربه تراپی، سنجش شدت،آرامش بخوی و جمله سازی + تکلیم eftآموزش 

 گذاری + تکلیمتراپی، جمالت ت کیدی و تجسم واضح و اسمضربه eftایجاد انگیزه با  هفتم

 هشتم
 خودآگاهی تحصیلی

 تصحیح باورهای غلط + تکلیمتراپی، جمله سازی و ضربه eftاعتماد به نفس با 

 شود  اگر + تکلیمتراپی، شوخی و چه  میضربه eftخودآگاهی با  نهم

 ضربه تراپی، خنثی کردن، رویه و پایه میز+تکلیم eftمسئولیی پذیری با  هیجانی-تنظیم شناختی دهم

 یازدهم
 خودتنظیمی تحصیلی

 گیری + تکلیمتصمیمضربه تراپی، وقایع خاص و  eftجویی با خودنظم

 ضربه تراپی گروهی رفع موانع موفقیی  و وارونگی روانی با یادگیری گروهی مدوازده

 

 نتایج

 های آزمایش و میانگین و انحراف استاندارد خالقیی هیجانی گروه
 

 آزمون آمده اسی.آزمون و پسدر پیش 2کنترل در جدول

 (n=50ها )آزمون به تفکیک گروهآزمون و پسمیانگین و انحراف استاندارد خالقیت هیجانی در پیش. 2جدول 
 

 آزمونپس آزمونپیش 

 M SD M SD گروه متغیر

 آمادگی هیجانی
 3 92/22 5/2 80/19 آزمایش

 4 56/19 9/3 40/19 کنترل

 نوآوری
 2/7 24/46 8/6 60/41 آزمایش

 9/6 92/40 3/6 16/40 کنترل

 اثربخشی/اصالت
 3/5 72/25 9/4 48/24 آزمایش

 6/4 24/25 1/5 36/24 کنترل

 کل
 11 80/95 7/10 88/85 آزمایش

 9/9 72/85 3/12 92/83 کنترل

 
 

1. Craig  

2. Wells 

3. Fiorella & Mayer 
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های آمادگی هیجانی و میانگین مؤلفه 2جدولبر اساو اطالعات 

های گروه آزمایش در پس آزمون نسبی به پیش نوآوری آزمودنی

آزمون افزایش داشته اسی و این در حالی اسی که در گروه کنترل 

شود. در مؤلفة اثربخوی/ اصالی تفاوتی چنین افزایوی مواهده نمی

 بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد. 

 و آزمونپیش بین هایمیانگین تفاوت بررسی جهی نینهمچ

 کنترل جهی) کواریانس تحلیل روش از اول فرضیه آزمونپس

 کواریانس تحلیل از دوو فرضیه برای و( آزمون پیش نمرات

 هایمفروضه از برخی آزمون اجرای از قبل. شد استفاده چندمتغیره

 بعدی جداول در هامفروضه این نتایج که گرفی قرار بررسی مورد آن

برای آزمون فرضیه ت ثیرآموزش موغولییِ تحصیلی بر . اسی آمده

آموزان از آزمون لوین استفاده شد.در آزمون خالقیی هیجانی دانش

لوین برای خالقیی هیجانی نوان داد که واریانس خطای متغیر وابسته 

(، f df2=48 df1=1,P=./21, 1/6=در دو گروه همسان هستند )

این آزمون انجاو شدکه  ANCOVAهای مهم احراز مفروضهبا 

 .آمده اسی 3خالصه نتایج برای گروه آزمایش در جدول 
 

 . خالصه آزمون آنکوای بین گروهی جهت بررسی تأثیر آموزش مشغولیتِ تحصیلی بر خالقیت هیجانی3جدول 
 

 SS DF MS F P Eta منبع تغییرات

 756/0 01/0 9/145 7/4455 1 7/4455 همپراش

 375/0 01/0 2/28 08/860 1 08/860 گروه

    5/30 47 3/1435 خطا

     50 419030 کل

دهد که این نمرات دارای همبستگی معناداری متغیرهمپراش نوان می

پس آزمون بوده اسی که با تحلیل کوارایانس این  معناداری با نمرات

خالقیی »، از نظر 3اثر کنترل شده اسی. با توجه به  نتایج جدول 

طوری که حدود ها تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهبین گروه« هیجانی

درصد از این تغییرات، وابسته به آموزش موغولییِ تحصیلی  5/37

 اسی. 

های زش موغولییِ تحصیلی بر مؤلفهبرای آزمون فرضیه تاثیر آمو

و به منظور کنترل اثر پیش آزمون و آموزان خالقیی هیجانی دانش

 M. آزمون از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شدپس

کوواریانس  -باکس نوان داد که مفروضه همگنی ماتریس واریانس

 ,P=0.35در فرضیه دوو پژوهش نیز برقرار اسی )

df2=16693.1, df1=6, Boxes M=7.2.) 

آزمون لوین محاسبه شده در مورد هیچ یک ی ها همگونی واریانس

)آمادگی دار نبوداز لحاظ آماری معنا ،از متغیرهای مورد بررسی

(، P=F ,0.50=0.48(، )نوآوری P=F,0.006=0.94هیجانی

 (.P=F,3.5 =0.07)اثربخوی/اصالی

ز حاکی از آن اسی که بردار داری شاخص الندای ویلکسطح معنا

با یکدیگر تفاوت « خالقیی هیجانی»میانگین گروها در متغیر 

 ,2μ=0.542, P=0.01, df2=43, df1=3معناداری دارد )

F=16.99, Wilks Lambda=0.46 بنابراین، جهی پی بردن .)

یک از شده ناشی از پراش کداوبه این مطلب که تفاوت مواهده 

واریانس بین آزمودنی استفاده شد که نتایج آن  هاسی، از تحلیلسازه

 .شده اسی، ارائه 4در جدول
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 هیجانیهای خالقیت تأثیر مشغولیتِ تحصیلی بر مؤلفه آزمودنی جهت بررسی. تحلیل کواریانس بین4جدول 
 

 SS df MS F P Eta مقیاس تغییر منبع

 گروه

 آمادگی هیجانی

 نوآوری

 اثربخوی/ اصالی

2/116 

7/189 

7/707 

1 

1 

1 

2/116 

7/189 

7/707 

1/24 

5/24 

36/0 

01/0 

01/0 

55/0 

349/0 

353/0 

008/0 

 خطا

 آمادگی هیجانی

 نوآوری

 اصالیاثربخوی/ 

217 

4/348 

5/468 

45 

45 

45 

8/4 

7/7 

4/10 

   

 کل

 آمادگی هیجانی

 نوآوری

 اثربخوی/ اصالی

23248 

97699 

33660 

     

( و کنترل 016/0) یشده بنفرون زانیم یبا احتساب آلفا جیباتوجه به نتا

 یآمادگ» اویشده، تنها در دو مقآزمون تفاوت مواهده  شیاثر پ

در  انسیدرصد وار 9/34 باًیدار اسی و تقرمعنا «ینوآور»و  «یجانیه

توسط انتساب به  «یجانیه یآمادگ» یهانمره یخط بیترک نیبهتر

درصد  3/35به  «ینوآور»رقم در مورد  نیاسی. ا نییتب لها، قابگروه

.سییاصالی معنادار ن/یراثربخویباشد. اما در مورد متغ یم

 

 گیرینتیجه و بحث

تحصیلی بر  هدف از انجاو این پژوهش بررسی آموزش موغولییِ 

خالقیی هیجانی بود. با توجه به نتایج پژوهش، آموزش موغولییِ 

تحصیلی، میزان خالقیی هیجانی، آمادگی هیجانی و نوآوری 

صورت معناداری آموزان را نسبی به قبل از مداخله آموزشی، بهدانش

درصد تغییرات خالقیی  5/37که افزایش داده اسی. به طوری

درصد تغییرات آمادگی  9/34درصد نوآوری و  3/35هیجانی، 

هیجانی، وابسته به مداخله آموزشی بوده اسی. این یافته با نتایج 

، اوریول و (1393زاده )ساری نصیرلو و موسینریمانی، عالیپژوهش 

( همسو اسی. در تبیین 2019ران)( و کابلکووا و همکا2016همکاران)

توان گفی ( می2016مطابق با رویکرد اوریول و همکاران )ها این یافته

های تحصیلی، داشتن شوق هیجانی اسی، الزمه درگیری با فعالیی

های ترین چالشتوسعه خالقیی هیجانی ممکن اسی یکی از بزرگ

فرآیندهای آموزان به یابی مجدد دانشهای آموزشی برای دسینظاو

یادگیری خودتنظیم و کاهش خطر موکالت تحصیلی در مدرسه 

باشد. خالقیی هیجانی به دنبال تجربه یک زندگی عاطفی پیچیده و 

های فعال کردن احساسات مثبی در کالو درو برای مقابله با چالش

 های آموزشی فعلی اسی؛ و فعال کردن هیجانات مثبی پیچیده نظاو

 

تا   سازد آموزان را قادر میسات منفی، دانشدر مقایسه با احسا

عنوان و خود را به داشته باشند  انجاو تکالیم های موفقی درتجربه

. (2016، 1)تز، دنیلس و کلسنفردی موفق و خودکارآمد، درر کنند 

آور شامل فرآیندهای خالقانه هستند هایی که جدید، حیرتفعالیی

تر هستند، برانگیختگی عاطفی بیوتر، استقالل بیوتر و جذاببسیار 

 کنند.را ایجاد می افزایش خود راهبری یادگیری

عالوه بر این خالقیی هیجانی  رابطه مثبتی با انجاو تکالیم تحصیلی، 

عنوان یرفیی انرژی زیاد و تعهد دارد. همچنین خالقیی هیجانی  به

دهد تا از وزان اجازه میآمتجربه احساسات پیچیده، به دانش

های هیجانی منفی فرآیندهای یادگیری لذت ببرند تا حدی که حالی

بخش تبدیل کنند و تعهد بیوتری نسبی به را به شکل الهاو

، 2گنزالس و بولونی، دونوکوو رینادوشان نوان دهند )تکالیم

یجانی باال کنجکاوی تحصیلی ؛ بنابراین، افرادی با خالقیی ه(2015

کنند) اوریول را به دلیل نیاز به نوآوری و ایجاد دانش جدید ایجاد می

 (. 2016و همکاران، 
 

 

1. Tze, Daniels & Klassen 

2. González, Paoloni, Donolo & Rinaudo 
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 هیجانات با  هیجانی خالقیی که دهدمی نوان هاپژوهش نتایج

 آمادگی آن، ابعاد به توجه با اسی. مرتبط عوق و امید قدردانی، مثبی

 دوو، بعد اسی. مرتبط عالقه و الهاو غرور، امید، با مثبی طوربه

 قدردانی، سرگرمی، با معنادار و مثبی رابطه یک دهندةنوان نوآوری

 و اوریول ؛1400 عنایتی، و )فرامرزی اسی غرور و عوق الهاو، امید،

 منابع استقرار معنای به هیجانی خالقیی بنابراین، .(2016 همکاران،

 افزایش حدی به را آموزاندانش مقابله توانایی پیچیده، عاطفی

کاهش وکالسی تجربیات از مثبی درر توسعه قادربه دهدکهمی

 منفی را داشته باشند. احساسات تجربه 

 هیجانی خالقیی و تحصیلی موغولیی که اسی واضح بنابراین،

 هیجانی خالقیی تواندمی تحصیلی موغولیی و دارند متقابلی رابطه

 مقابل نقطة تحصیلی موغولیی که زیرا دهد؛ افزایش را آموزان دانش

  به ارهاش و اسی تحصیلی منفی هیجانات و خستگی عالقگی،بی

 محیط با مواجهه هنگاو آموزاندانش احساو و فکر رفتار، مدیریی

 به که هیجانی خالقیی همچنین دارد. کالسی هایفعالیی و مدرسه

 ،شودمی ایجاد جدید تکلیم یا درو یک به واکنش یک عنوان

 در و توجه و تمرکز هیجان، احساو شامل که اسی عاطفی حالی

 تحصیلی موغولیی و یادگیری به تعهد رایب اساسی متغیر یک نتیجه،

 نوان حاضر پژوهش نتایج که همچنان گفی توانمی بنابراین، اسی.

 ت ثیر هیجانی خالقیی بر تواندمی تحصیلی موغولیی آموزش داد

  بگذارد.

 و اندیویدن توانایی باید یادگیری و آموزش فرآیند دستاورد

  در بتوانند بهتر هاآن تا باشد آموزاندانش در خالق هایایده تولید

 که شوند هدایی مسیرهایی سویبه خود تحصیلی پیورفی مسیر

 در و کوور توسعه اهداف با همساز ها،آن شخصی عالیق با منطبق

 آموزش باشد. جامعه در مفید شهروند یک مقاو در هاآن تعالی نهایی

 افزایش ضمن گروهی، و ایمباحثه صورتبه تحصیلی موغولیی

 یادگیری، نیازهای توخیص مهارت یادگیری، به آموزاندانش عالقه

 ارزیابی و یادگیری راهبردهای سازیپیاده و انتخاب اهداف، تدوین

 ابتکار خود یادگیری در تا دهدمی رشد هاآن در را یادگیری نتایج

 انرژی و زمان کنترل به قادر هاآن بنابراین، گیرند؛دسیبه را عمل

  تداوو با معنادار، و دهدفمن شانیادگیری و شده یادگیری برای خود

 

 شود.می تریبیش پایداری و

 بر آموزشی بستة این معنادار ت ثیر به که پژوهش نتایج پایة بر

 و هاپرسش تدارر با گرددمی پیونهاد دارد، اشاره هیجانی خالقیی

 موغولیی افزایش مورد در بحث و نظر ابراز جهی هاییفرصی

 خالقانه تحلیل و نگرش به تربیش چه هر را آموزاندانش تحصیلی،

 اعتماد و وجود ابراز شهامی، نظر، ابراز در هاآن توویق با و واداشته

 نمایند. تقویی را شاننفس به

 هاییمحدودیی با دیگری پژوهش هر مانند نیز حاضر پژوهش

 و تمایالت ه،گذشت تجربیات ت ثیرگذاری جمله از اسی، بوده روروبه

 هایروش تازگی آموزش، فرآیند در آموزاندانش هایدیدگاه

 و مدارو مسئولین موارکی جلب که تحصیلی موغولیی آموزش

 روبرو برزمان چالوی با ناآزموده، و جدید الگویی در را آموزاندانش

 تکرار آمده، دسیبه هاییافته و تجربیات به توجه با نمود.

 باهم دو این مقایسه و جنس دو هر بیوتر، تعداد رد موابه هایپژوهش

 کند. ارائه قویتری نتایج تواندمی
 

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شتترکی .استتی شتتده رعایی مقاله این در تماماً اخالقی اصتتول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشتتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکی همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

 در مالی ت مین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 ه اسی.نکرد دریافی غیرانتفاعی یا تجاری ،یعموم هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تماو نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 اند.حاضر موارکی داشته
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله این نویسندگان ایهار بنابر

 
 

 

 

 
 
 

 

 فهیمه حسنی و همکاران. )1400(.آموزش مشغولیت تحصیلی بر خالقیت هیجانی دانشآموزان . فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه. 10 )3(، 6-17.

3. شماره 10. دوره 1400پائیز   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/


16 

  

 منابع

(. 1399ترابی، نغمه. )عینی، ساناز؛ عبادی، متینه؛ سعادتمند، صغری و 

 در هیجانی هوش و آگاهی ذهن خالق، تفکر نقش

تفکر و تیزهوش.  آموزاندانش تحصیلی تنیدگی بینیپیش
 .210-183(، 2)11، کودر

 https://fabak.ihcs.ac.ir/article_6214.html 

 تحصیلی هیجانات ی(. مقایسه1400ایتی، الهه. )فرامرزی، ساالر و عن

مجله خاص.  یادگیری اختالل انواع با آموزاندانش
 . 103-87(، 4)10، های یادگیریناتوانی

http://jld.uma.ac.ir/article_1225.html 

زاده، توکل. کریم و موسیساری نصیرلو، نریمانی، محمد؛ عالی

 و برهیجان متمرکز آموزش اثربخوی ی (. مقایسه1393)

 و مثبی عواطم و تحصیلی برفرسودگی تکانه کنترل

مجله یادگیری.  ناتوانی به مبتال آموزان دانش منفی
 .99-79(، 3)3، های یادگیریناتوانی

 http://jld.uma.ac.ir/article_153.html 
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