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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

motional creativity in students' 

academic and career lives has long been 

a question of great interest. Individuals 

with emotional creativity can accurately 

assess situations and express their 

emotions adroitly. Metacognition is one 

of the factors associated with creativity 

and emotional creativity.Metacognition 

is a person's knowledge of cognitive 

processes  or  anything  related to  them  
 

 

and has two basic dimensions known as  cognition and 

control of cognitive activity (Flavell, 2004). O'Neill and 

Abedi (1996) divided meta-cognition into meta-

cognitive traits and meta-cognitive states. meta-

cognitive state has four components of metacognitive 

awareness, cognitive strategy, planning, and self-

monitoring. (Cetinkaya and Erktin, 2002). Recently, a 

considerable literature has grown up around the theme 

of metacognition as the basis of many psychological 

disorders. Metacognitive beliefs include positive 

metacognitive beliefs and negative metacognitive 

beliefs (Wells, 2010). 
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A B S T R A C T 

 
Objective: The current study aimed to explore the role of metacognitive knowledge, metacognitive state 

and metacognitive beliefs on emotional creativity. 
 

Methods  The method of the present study is descriptive-correlational. The samples consisting of 233 

high school students (124 girls & 109 boys) were selected by cluster sampling method. Data were 

collected by questionnaires of metacognitive knowledge, metacognitive beliefs, metacognitive state, and 

emotional creativity. Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression. 
 

Results: The results of coefficient showed that metacognition knowledge and metacognition state are positively 

related to emotional creativity (P <0.1). However, metacognition beliefs are negatively related to emotional 

creativity (P<0.1). Multiple regression analyses confirmed that 36% of the variance of emotional creativity could 

be predicted by metacognitive knowledge, metacognitive state and metacognitive beliefs (P <0.1). Metacognitive 

knowledge and metacognitive state positively predicted the variance of emotional creativity since metacognitive 

beliefs negatively predicted the variance of emotional creativity. 
 

Conclusion:  Based on the results, it is fair to indicate that addressing hurtful metacognition beliefs with 

the goals being reducing or removing them altogether and enhancing metacognitive knowledge and 

metacognitive state in students, leads to a boost to their emotional creativity. 
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Theoretical foundations and research results suggest that 

meta-cognition is related to creativity and that meta-

cognition appears to have a different effect on emotional 

creativity. For this reason, the question is whether 

metacognition has a dual role in emotional creativity? A 

search of the literature revealed that the dual role of 

metacognition is seldom investigated. Consequently, this 

paucity of research highlights the importance of 

theoretically and practically. This study was conducted to 

answer the question of what role do meta-cognitive 

knowledge, meta-cognitive state and meta-cognitive 

beliefs play in students' emotional creativity? 

 

2. Materials and Methods 
 

The present study is a correlational study to its practical 

purpose and method. The statistical population of the 

study consists of 1580 students of high schools. From 

this population, according to Krejcie and Morgan 

(1970) sampling table, 233 students (124 girls, 109 

boys) ranged in age between 14 to 16 years were 

selected by cluster sampling.  

Schraw and Dennison Metacognitive knowledge 

questionnaire (1994), Wells and Cartwright-Hutton 

metacognitive beliefs questionnaire (2004), O'Neill and 

Abedi metacognitive state questionnaire (1996), and 

Averill Emotional Creativity Questionnaire (1999) 

were utilized for data collection. Data were analyzed 

using the Pearson correlation coefficient and stepwise 

multiple regression. 

 

3. Results 
 

Metacognitive knowledge and metacognitive state have a 

positive relationship with emotional creativity (P <0.01). 

But metacognitive beliefs has a negative relationship with 

emotional creativity (P <0.01). 

- Metacognitive knowledge, metacognitive state, and 

metacognitive beliefs predict emotional creativity. 

The results in Table 1 clarifies that the metacognitive 

knowledge variable was entered into the equation in the 

first step. According to R2, about 11.3% of the variance 

in emotional creativity can be explained by metacognitive 

knowledge. In the second step, the metacognitive state 

variable was entered into the equation. Concerning R2, it 

can be inferred that about 32.4 % of the emotional 

creativity variance can be explained by a linear 

combination of the two metacognitive knowledge and 

metacognitive state variables. In step 3, the metacognitive 

belief variable was entered into the equation. According 

to R2, about 36% of the variance in emotional creativity 

can be explained by a linear combination of the three 

metacognitive knowledge, metacognitive state, and 

metacognitive beliefs variables. 

Table 1. Analysis of variance of Emotional Creativity Predictive Model based on metacognitions 

 

Model  Sum of the squares Df Mean Squar F Sig R (R2) 

Metacognitive 

knowledge 

Regression 4082.185 1 4082.185 29.53 0.001 0.337 0.113 

Residual 31932.141 231 138.234     

Metacognitive 

knowledge 

and state 

Regression 11658.630 2 5829.315 55.048 0.001 0.569 0.324 

Residual 24355.696 230 105.894     

Metacognitive 

knowledge,state 

and beliefs 

Regression 12941.095 3 4313.698 42.813 0.001 0.599 0.359 

Residual 23073.232 229 100.756     

4. Discussion and Conclusion 
 

The findings of this research provide insights for 

understanding the significant positive relationship 

between metacognitive knowledge and emotional 

creativity. Metacognitive knowledge has a positive or 

facilitating impact on emotional creativity with a Beta 

coefficient of 0.337. This finding demonstrates a 

strong association with the foundations of Piaget's 

theory of cognitive consciousness (1976) and Flavell's 

theory (2004) about metacognition. Furthermore, with 

the results of research by Preiss et al. (2019), Xiaoyu, 

Weijian & Liren (2019), Lizarraga and Beckiodano 

(2013; quoted from, Xiaoyu, Vijian and Liren, 2019), 

and Ma'navipour (2011), suggest that the relationship 

between metacognition and creativity is consistent. 

Another finding to emerge from this study is that the 

metacognitive state has a significant positive 

relationship with emotional creativity. According to 

the Beta coefficient (0.467), it can be inferred that the 

metacognitive state has a positive or facilitating role in 

emotional creativity. This study confirms that the 

foundations of the neuropsychological approach 

(Shimamura, 2000), metacognition and executive 

function are related. Moreover this finding is in line 

with the results of Abdus (1380), Ghorbani et al. 

(1390); Behrouzi et al. (1393), Efklides (2006) and 

Mahasani (2014). 
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4. Discussion and Conclusion 
 

It has been demonstrated that metacognitive beliefs 

have a significant negative relationship with emotional 

creativity. Meta-cognitive beliefs in a linear 

combination with metacognitive knowledge and meta-

cognitive state account for about 36% of the variance 

in emotional creativity and given the Beta coefficient 

(-0.201), it can be said that meta-cognitive beliefs play 

a negative or inhibitor role in emotional creativity. 

This finding is consistent with Wells's theory (2010) 

on the self-regulated executive functioning model. 

This finding broadly supports the work of other studies 

in this area namely Keith and Frese (2005); Averill 

(2005); Kramarski et al. (2010); Manser, Cooper & 

Trefusis (2012); Welch et al. (2014); Dragan (2014); 

Cook et al (2015).  

Regarding the dual role of metacognition in emotional 

creativity, the findings indicated that for 

psychological interventions which aim at enhancing 

emotional creativity, metacognitive training shall be 

presented to the students in order to enhance their 

metacognitive knowledge and metacognitive state. On 

the other side, given the deterrence of metacognitive 

beliefs in emotional creativity, students need to obtain 

required knowledge on metacognitive beliefs and how 

they operate and acquire the principal methods for 

coping with or challenging these beliefs. 
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 مقاله پژوهشی
 

 فراشناختی، حالت فراشناختی و باورهای فراشناختی در خالقیت هیجانینقش دانش

 

       3مرضیه مزدی و    2منصور صالحی،       *1محمد حسین ساالری فر 

 
 

 .، بیرجند، ایراناستادیار روان شناسی دانشگاه بیرجند. 1

 .ایران ایران، تهران، ان. گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکیمرکز تحقیقات بهداشت رو دانشیار روانپزشکی،. 2

 .کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، آموزش و پرورش خراسان جنوبی، سرایان، ایران. 3

 

 

مقدمه
ای مهم و اثرگذار در زندگی تحصیلی و شغلی سازه 1خالقیت هیجانی

خالقیت هیجانی شامل سه معیار  (2۰۰۵) 2آوریلآموزان است. دانش

است. افراد با خالقیت  ۵و صداقت 4کارایی یا اثربخشی، 3بداعت

طور صحیح موقعیت را ارزیابی و احساسات خود را هیجانی قادرند به

های معمول و ایجاد ماهرانه بیان کنند. بداعت، یعنی تغییر در هیجان

حالت هیجانی جدید که یا برخالف هنجارها و استانداردهاست یا 

متداول فرد است. اثربخشی، به هماهنگی های ترکیبی جدید از هیجان

ای گونههای اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد، بهپاسخ خالق با زمینه

آورد. صداقت، به که برقراری روابط مطلوب با دیگران را بوجود می

ها باید برخواسته از باورها و اعتقادات فرد معنی این است که هیجان

های خودش، ماهیت هیجانباشد. شناخت و آگاهی فرد نسبت به 

 فراشناختی دارد.

های مرتبط با خالقیت و خالقیت هیجانی یکی از سازه 6فراشناخت

فراشناخت عبارت است از دانش فرد راجع به فرآیندهای  است.

شناختی یا هرچیز دیگری که مربوط به آن است و دارای دو بعد 

فعالیت  اساسی تحت عنوان دانش نسبت به شناخت و تنظیم و کنترل

نژاد، شعربافزاده و نریمانی، جاللی ؛42۰۰،  7)فالولشناختی است 

 .(1393اژدری، 
 

 

1. Emotional creativity 
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4. Effectiveness 
5. Authenticity 

6. metacognition 

7. Flavell 

 

 نویسنده مسئول:* 

 محمد حسین ساالری فر

 .بیرجند، ایران استادیار روان شناسی دانشگاه بیرجند، نشانی:

 +98( 56)  31026801 تلفن:

 mhsalarifar@birjand.ac.irپست الکترونیکی: 
 
 

 

 :اطالعات مقاله

 21/۰6/1397 تاریخ دریافت:

 3۰/11/14۰۰ :تاریخ پذیرش

 11/12/14۰۰ تاریخ انتشار:

 
 
 
 

 

 
 ها:کلیدواژه

شناختی، دانش فراش ناختی، حالت فرا

 باورهای فراشناختی،خالقیت هیجانی

 

 چکیده

 

 آموزان انجام شد.پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش دانش، حالت و باورهای فراشناختی در خالقیت هیجانی دانش هدف:
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ا استفاده از ضریب ها بهای دانش فراشناختی، باورهای فراشناختی، حالت فراشناختی و خالقیت هیجانی استفاده شد. دادهها از پرسشنامهداده

 همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
 

رابطه مثبت معناداری  P> ۰1/۰فراشناختی و حالت فراشناختی با خالقیت هیجانی در سطح نتایج ضریب همبستگی نشان داد، دانش ها:یافته

فراشناختی و فراشناختی، حالته منفی معنادار است. دانشدارای رابط >P ۰1/۰دارد. ولی باورهای فراشناختی با خالقیت هیجانی در سطح 

 نمایند.درصد از واریانس خالقیت هیجانی را تبیین می 36باورهای فراشناختی در یک ترکیب خطی در حدود 
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، اطالعاتی است که شخص در مورد شناخت خود 1فراشناختیدانش

ی از ابه دامنه 2و راهبردهای یادگیری دارد و نظارت فراشناختی

ریزی و تشخیص کارکردهای اجرایی نظیر توجه، کنترل، برنامه

( در 12۰1پور )معنوی .(2۰1۰،  3)ولزخطاها در عملکرد اشاره دارد 

پژوهش خود به این نتیجه رسید که خالقیت شناختی با خالقیت 

انی درصد و خالقیت هیج 28هیجانی رابطه دارد و خالقیت شناختی 

نماید. های فراشناختی را تبیین میدرصد از واریانس مهارت 48

آموزش راهبردهای  (1393بهروزی، رضایی و ابوالقاسمی )

قربانی، کاظمی، مطهری و دهد. فراشناختی، خالقیت را افزایش می

یت هیجانی و شناختی رابطه فراشناخت با خالق (139۰کشاورزیان )

گلستان ، (139۰احمدی، چلیپانلو و عطاپور )معناداری دارد.  مثبت

 فراشناخت با خالقیت رابطه دارد.   (1383جهرمی و گلستان جهرمی )

حالت و  ۵یفراشناختصفت  ( فراشناخت را به 1996) 4اونیل و عابدی 

نظارت متناوب و تقسیم کردند. صفت فراشناختی،  6فراشناختی

و در  دستیابی به اهداف میزان آگاهانه فرد بر خود به منظور بررسی

 است. های متفاوتکارگیری راهبردهصورت لزوم توانایی انتخاب و ب

 هایصورت حالتی گذرا در موقعیت بهرا  حالت فراشناختی لیو

از لحاظ شدت متغیر است، در طول زمان  که توصیف کردند ذهنی

و دارای چهار مؤلفه آگاهی فراشناختی، راهبرد شناختی،  کندتغییرمی

فر، پوراعتماد، حیدری، )ساالریریزی و خودبازبینی است برنامه

 سازی دیگر از فراشناخت، مربوط به حوزه. مفهوم(139۰اصغرنژاد، 

های اخیر، شناسی بالینی است. در سالی روانی و روانشناسآسیب

شناختی های روانعنوان پایه و اساس بسیاری از اختاللفراشناخت به

است. باورهای فراشناختی شامل باورهای گرفته مورد بررسی قرار

طور کلی است که به 8و باورهای فراشناختی منفی 7فراشناختی مثبت

نی، باور منفی درباره نگرانی، کفایت به باور مثبت درباره نگرا

، 1۰، باور درباره نیاز به کنترل فکر و خودهشیاری شناختی9شناختی

 11کاپوبیناکو، هیل، برایت و ولز(. 2۰1۰قابل تقسیم است )ولز، 

نماید که بینی میمدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی پیش  (2۰19)

طور علی بریکدیگر تأثیر توانند بهفراشناخت میعالیم عاطفی و 

های مربوط به اضطراب با مدل خودتنظیمی بگذارند. نتایج پژوهش

نگر از باورهای فراشناختی مطابقت دارد و مطالعات تجربی و آینده

شناختی های اختالالت روانعنوان یک مکانیسم علی در نشانهبه

فراشناخت و  (2۰19) 12اصغری شربیانی و عطادختکند. حمایت می

تئوری ذهن، نقش مهم و معناداری در تنظیم هیجان دارند و در حدود 

درصد از واریانس  42درصد از واریانس ارزیابی شناختی و  34

 (2۰1۵) 13ساجیو و وانی .کنندبینی میسرکوبی هیجان را پیش

و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت  14با کفایت هیجانی فراشناخت

 16دراگن و دراگن (،2۰1۵و همکاران )1۵کوکمعناداری دارد. 

، تجریشی زاهدی و (۰۰42) 17رایت هاتونولز و کارت(، 2۰14)

)اضطراب های منفی ( باورهای فراشناختی با هیجان2۰11محمدخانی)

تفکر و  (2۰۰9) 18لیهیو افسردگی( رابطه مثبت معناداری دارد. 

ناپذیر است و باورهای فراشناختی ماهیتی هیجان از یکدیگر تفکیک 

 منفی دارد و با سبک معیوب تنظیم هیجان رابطه مثبت معناداری دارد. 

ریزی ای برونراهبردهای مقابله (2۰19) 19کارانپنکوئین و هم

هیجانی و تفکر منطقی با تجربه فراشناختی رابطه مثبت معناداری دارد 

شویم، تجارب فراشناختی به حل و هنگامیکه با مشکل موجه می

، (2۰19) 2۰پرایس و همکاراننماید. مسائل روزانه کمک می

طور وجه با خالقیت رابطه مثبت دارد و آن را بهفراشناخت و ت

ها باتوجه به مبانی نظری و نتایج پژوهش نمایند.بینی میمعناداری پیش

رسد که فراشناخت در خالقیت نقش قابل نظر میتوان گفت بهمی

هایش در طور مشخص سازه فراشناخت و مؤلفهتوجهی دارد ولی به

( تفاوت رشد 2۰16) 21است. پیویرخالقیت مورد بررسی قرار نگرفته 

ویژه شناختی و خالقیت در ادبیات پژوهشی مغفول مانده است. به

نقش عناصر مفهومی فراشناخت در خالقیت بررسی نشده است و 

ای به اثرات تعاملی فراشناخت بر خالقیت محققان باید توجه ویژه

ادبیات پژوهشی   (2۰19) 22و لیرنشیائوو،  ویجیان   .داشته باشند

حاضر در مورد ارتباط فراشناخت و تفکر خالق بحث برانگیز است و 

ها به اندازه کافی مورد کاوش رسد، نقش اساسی فراشناختنظر میبه

 قرار نگرفته است. 
 

1. metacognitive knowledge 

2. metacognitive monitoring 
3. Wells 

4. ONeil & Abedi 

5. metacogitive trait 

6. metacognitive state 

7. positive metacognitive belief 

8. negative metacognitive belief 
9. cognitive competence 

10. cognitive self- consciousness 

11. Capobinaco, Heal, Bright, Wells 
12. Asghari Sharabiani, Atadokht 

13. Sajeev & Vani 

14. emotional competence 
15. Cook 

16. Dragn & Dragn 

17. Wells & Cartwright-Hatton 
18. Leahy 

19. Pennequin & et al 

20. Preiss & et al 
21. Puryear 

22. Xiaoyu, Weijian, Liren 
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فراشناخت به دانش و تنظیم فرآیندهای شناختی شخص اشاره دارد و 

سه جنبه از فراشناخت  خالق است.های مهم تفکر یکی از مؤلفه

فراشناختی، تجربه فراشناختی، نظارت و کنترل فراشناختی( در دانش)

فراشناختی، به شخص برای انتخاب، تفکر خالق مؤثر است. دانش

کند که برای تفکر ارزشیابی و تصحیح راهبردهای شناختی کمک می

ها حاکی از این است که خالق مهم هستند. نتایج پژوهش

ناختی با خالقیت حیطه خاص رابطه دارد. برای مثال، فراشدانش

بینایی رابطه مثبت دارد. آموزش  -فراشناختی با خالقیت فضاییدانش

دهد و تجربه خالق را ارتقاء می مسألهفراشناختی، حلدانش

کند )شیائوو، ویجیان و لیرن، فراشناختی، پردازش سیال را تسهیل می

2۰19 . ) 

ها نشان داد، فراشناخت در رابطه با ج پژوهشمبانی نظری و نتای 

فراشناختی،حالت هیجان دارای نقشی دوگانه است. یعنی دانش

های مثبت و تنظیم فراشناختی، نظارت و کنترل فراشناختی با هیجان

های منفی، مثبت دارد. ولی باورهای فراشناختی با هیجان هیجان رابطه

منفی دارد. عالوه براین مبانی رابطه مثبت و با تنظیم هیجان رابطه 

ها حاکی از این است، فراشناخت با خالقیت نظری و نتایج پژوهش

ها اثری متفاوت بر خالقیت رسد، فراشناختنظر میرابطه دارد و به

در  همین دلیل، این سؤال مطرح است که آیا فراشناختداشته باشد. به

ر بررسی مطالعات رابطه با خالقیت هیجانی، نقشی دوگانه دارد؟ د

انجام شده، پژوهشی که نقش دوگانه فراشناخت را مطالعه نماید، 

دلیل پژوهش در این زمینه از جنبه نظری و یافت نشد. به همین

کنندگی کاربردی دارای اهمیت است تا نقش بازدارندگی و تسهیل

ها در خالقیت هیجانی مشخص شود. بنابراین پژوهش فراشناخت

ف انجام شد تا به این سؤال پاسخ دهدکه با این هدحاضر 

فراشناختی، حالت فراشناختی و باورهای فراشناختی در خالقیت دانش

 آموزان چه نقشی دارند؟ هیجانی دانش

 

 روش پژوهش

باتوجه به هدف کاربردی و به لحاظ روش در زمره حاضر پژوهش 

 آموزدانش 1۵8۰ پژوهشمطالعات همبستگی است. جامعه آماری 

شود که در مدارس دوره متوسطه اول ر و پسر را شامل میدخت

شهرستان سرایان مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه با توجه به 

آموز دانش 233( تعداد 197۰کرجسی و مورگان ) گیریجدول نمونه

به روش  سال 16تا  14پسر( در دامنه سنی  1۰9دختر ،  124)

ها از جهت گردآوری داده ای انتخاب شدند.گیری خوشهنمونه

(، باورهای 1994) 1فراشناختی شراو و دنیسونهای دانشنامهپرسش

(، حالت فراشناختی 2۰۰4هاتون ) –فراشناختی ولز و کارترایت 

یل آور( و خالقیت هیجانی 1996هارولد اونیل و جمال عابدی )

 ( استفاده شد.199)

توسط  1994ال نامه در ساین پرسش پرسشنامه دانش فراشناختی:

گویه است که ابعاد دانش  ۵2ساخته شد و شامل  2شراو و دنیسون

کند. دانش شناخت شامل سه شناخت و تنظیم شناخت را ارزیابی می

مؤلفه دانش بیانی، دانش روشی و دانش شرطی است. تنظیم شناخت 

ریزی، راهبردهای مدیریت اطالعات، وارسی شامل پنج مؤلفه برنامه

زدایی و ارزیابی فرایند یادگیری است. ردهای عیبادراک، راهب

ای از نوع لیکرت محاسبه و درجه ۵ها بر اساس یک مقیاس پاسخ

صفری است. در پژوهش  26۰و حداکثر نمره  ۵2حداقل نمره در آن 

و ضریب  87/۰ها ضریب همبستگی بین مؤلفه (1391و مرزوقی )

 به دست آمد. 8۵/۰ی کرونباخ اعتبار با روش آلفا

پرسشنامه باورهای فراشناختی  :3پرسشنامه باورهای فراشناختی

 3۰، تدوین شد. شامل 2۰۰4هاتون در سال  –توسط ولز و کارترایت 

ای سؤال است و هر سؤال برمبنای طیف لیکرت چهار درجه

نامه باورهای فراشناختی را در پنج شود. این پرسشگذاری مینمره

 کنترلفه تحت عنوان باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی مؤل

خود  و ۵، نیاز به کنترل افکار4ی و خطرپذیری، کفایت شناختیریپذنا

( با 1387. رحیمی و نظیری )کندگیری می، اندازه6هشیاری شناختی

کردند و  دیتائاستفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، پنج عامل فوق را 

 91/۰نامه به شیوه ضریب همسانی درونی برای کل مقیاس اعتبار پرسش

سازی برای کل ، اعتبار به روش دو نیمه78/۰تا  71/۰ها و برای مؤلفه

باز و به روش  89/۰تا  69/۰ هااسیمقبرای خرده  و 9۰/۰مقیاس 

 81/۰تا  ۵9/۰ هااسیمقو برای خرده  73/۰یی، برای کل مقیاس آزما

 .است شدهگزارش

پرسشنامه حالت فراشناختی توسط   :7ه حالت فراشناختیپرسشنام

سؤال است که  2۰( ساخته شد. شامل 1996هارولد اونیل و عابدی )

 و 1۰ریزی، برنامه9راهبرد فراشناختی، 8چهار مؤلفه آگاهی فراشناختی
 

 

1. Schraw& Dennison 
2. Schraw& Dennison 

3. Metacognitive questionnaire 
4. cognitive competence 

5. need to control beliefs 

6. cognitive Self- Consciousness 
7. Metacognitive state questionnaire 

8. Metacognitive awareness 

9. Cognitive strategy 
10. Planning 
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گیرد و هر سؤال برمبنای طیف لیکرت چهار را اندازه می 1ینیخود بازب

، روایی سازه این (1391) فر یساالرشود. گذاری میای نمرهدرجه

یل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی کرد. پرسشنامه را به روش تحل

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشاد داد که چهار عامل فوق قابل 

استخراج است و تحلیل عاملی تأییدی، مدل چهار عاملی را تأیید کرد. 

نامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضرایب اعتبار پرسش

، راهبرد 82/۰ های آگاهی فراشناختیبرای مؤلفه آمدهدستبه

و  کل مقیاس  74/۰ ینیخود بازب، 73/۰یزی ربرنامه، 78/۰فراشناختی 

93/۰ . 

پرسشنامه خالقیت (: ECIخالقیت هیجانی آوریل )پرسشنامه 

ساخته شد. این پرسشنامه شامل  1999  یل در سالآورهیجانی توسط 

ای سؤال است و هر سؤال برمبنای طیف لیکرت پنج درجه 3۰

شود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، سه مؤلفه ری میگیاندازه

اعتبار  تازگی، آمادگی، اثربخشی/صداقت را مشخص کرد.

ها به ترتیب و برای مؤلفه 91/۰نامه به روش آلفای کرونباخ پرسش

نقل از، جوکار و ؛ به1999آوریل، بدست آمد ) 8۵/۰و  89/۰،  8۰/۰

، روایی پرسشنامه را 1389. جوکار و البرزی در سال (1389، البرزی

به روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی کردند و سه عامل تازگی، 

آمادگی، اثربخشی/صداقت تأیید شد. اعتبار به روش آلفای کرونباخ 

و برای  91/۰محاسبه شد که برای خالقیت هیجانی ضریب آلفای 

)جوکار و البرزی، مد  دست آبه 82/۰و  68/۰، 83/۰ها به ترتیب مؤلفه

1389). 

گونه بود. ابتدا از سازمان آموزش و روش اجرای پژوهش بدین

ای برای اداره آموزش و پرورش پرورش خراسان جنوبی نامه

شهرستان سرایان دریافت شد. از لیست مدارس دخترانه و پسرانه، به 

رسه انتخاب گردید. پس از اخذ مجوز به مد 2تصادف از هرکدام 

مدارس مراجعه شد و از هر پایه تحصیلی یک کالس به تصادف 

کالس به صورت تصادفی انتخاب  12انتخاب شد و در مجموع 

نفر مخدوش بود و در نهایت  7های مربوط به گردید. پرسشنامه

ریب آموزان با استفاده از روش ضنفر از دانش 233های مربوط به داده

 همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. 
   

 دانش فراشناختی با خالقیت هیجانی رابطه مثبت دارد. :نتایج

های رابطه خطی بین فرضفرضیه فوق، با رعایت پیش جهت آزمون

ها و توزیع نرمال،  از روش همبستگی دو متغیر، همگنی واریانس

 پیرسون استفاده شد. 
 

1. Self - monitoring

 ی دانش فراشناختی و خالقیت هیجانیهاماتریس همبستگی مؤلفه. 1جدول 
 

 10        9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

         1 دانش بیانی -1

        1 4۵/۰* دانش روشی -2

       1 62/۰* ۵8/۰* دانش شرطی -3

      1 43/۰* 36/۰* 44/۰* ریزیبرنامه -4

     1 44/۰* 3۵/۰* 33/۰* 34/۰* اتمدیریت اطالع-5

    1 34/۰* 4۰/۰* 38/۰* 4۵/۰* 4۰/۰* وارسی ادراک-6

   1 23/۰* 27/۰* 3۵/۰* 24/۰* 24/۰* 34/۰* زداییراهبردهای عیب -7

  1 26/۰* 3۵/۰* 37/۰* 32/۰* 38/۰* 26/۰* ۵4/۰* یادگیری ارزیابی-8

 1 68/۰* 71/۰* 74/۰* 27/۰* 76/۰* ۵3/۰* ۵7/۰* ۵۵/۰* فراشناختیدانش -9

 1    34/۰* 2۰/۰* 2۵/۰* 27/۰* 36/۰* 28/۰* ۰8/۰ 12/۰ 11/۰ خالقیت هیجانی -10

*P<0/01 

فراشناختی نتایج جدول یک نشان می دهد، ضریب همبستگی دانش

معنادار است. به بیان  >P ۰1/۰+( در سطح 34/۰با خالقیت هیجانی)

یابد. خالقیت هیجانی افزایش می فراشناختی،دیگر با افزایش دانش

فراشناختی دانش سایر نتایج حاکی از این است که رابطه پنج مؤلفه

 ای مدیریت اطالعات، وارسی ادراک،ریزی، راهبردهشامل برنامه

زدایی و ارزیابی فرآیند یادگیری با خالقیت هیجانی راهبردهای عیب

های رابطه مؤلفه ولی .رابطه مثبت معناداری دارد >P ۰1/۰در سطح 

با  >P ۰۵/۰دانش روشی، دانش بیانی و دانش شرطی در سطح 

های خالقیت هیجانی، معنادار نیست. به بیان دیگر رابطه مؤلفه

های شناخت با خالقیت هیجانی معنادار نیست ولی رابطه مؤلفهدانش

 تنظیم شناخت با خالقیت هیجانی معنادار است. 
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 فرضیه دوم: حالت فراشناختی با خالقیت هیجانی رابطه مثبت دارد.

ین های رابطه خطی بفرض، با رعایت پیشجهت آزمون این فرضیه

ها و توزیع نرمال،  از روش همبستگی دو متغیر، همگنی واریانس

.پیرسون استفاده شد
  

 ماتریس همبستگی متغیرهای حالت فراشناختی و خالقیت هیجانی .2جدول 
 

 6 5 4 3 2 1 متغیر

آگاهی فراشناختی-1  1      

راهبرد فراشناختی-2  ۰/۵3* 1     

برنامه ریزی-3  ۰/۵7* ۰/47* 1    

خودبازبینی-4  ۰/۵2* ۰/48* ۰/39* 1   

حالت فراشناختی -5  ۰/83* ۰/79* ۰/78* ۰/76* 1  

خالقیت هیجانی-6  ۰/44* ۰/4۰* ۰/39* ۰/39* ۰/۵1* 1 

*P<0/01 

حاکی از این است که ضریب همبستگی حالت  2نتایج جدول 

معنادار   >P ۰1/۰( در سطح +۵1/۰فراشناختی با خالقیت هیجانی )

شناختی، خالقیت هیجانی افزایش عنی با افزایش حالت فرااست. ی

های حالت فراشناختی با خالقیت مؤلفه یابد. عالوه براین همهمی

 رابطه مثبت معناداری دارند.   >P ۰1/۰هیجانی در سطح 

 فرضیه سوم: باورهای فراشناختی با خالقیت هیجانی رابطه منفی دارد.

های رابطه خطی بین فرضیشجهت آزمون فرضیه فوق با رعایت پ

ها و توزیع نرمال، از روش همبستگی دو متغیر، همگنی واریانس

 پیرسون استفاده شد.

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای باورهای فراشناختی و خالقیت هیجانی. 3جدول 
 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

       1 باورهای مثبت درباره نگرانی-1

      1 3۰/۰* پذیریباورهای منفی کنترل-2

     1 3۰/۰* 23/۰* کفایت شناختی-3

    1 24/۰* 24/۰* 38/۰* نیاز به کنترل افکار-4

   1 34/۰* 16/۰* 22/۰* 4۰/۰* خودهشیاری شناختی -5

  1 64/۰* 68/۰* ۵7/۰* 64/۰* 71/۰* باورهای فراشناختی-6

 1 -37/۰* -22/۰* -28/۰* -24/۰* -18/۰* -29/۰* خالقیت هیجانی-7

*P<0/01        

دهد، ضریب همبستگی باورهای فراشناختی با نشان می 3نتایج جدول 

معنادار است. به بیان  >P ۰1/۰( در سطح -37/۰خالقیت هیجانی )

یابد. دیگر با افزایش باورهای فراشناختی، خالقیت هیجانی کاهش می

در های باورهای فراشناختی با خالقیت هیجانی مؤلفه همچنین همه

 رابطه منفی معناداری دارند.   >P ۰1/۰سطح  

فراشناختی، حالت فراشناختی و باورهای فرضیه چهارم: دانش

 نمایند.بینی میفراشناختی، خالقیت هیجانی را پیش

جهت آزمون فرضیه فوق از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام 

خطی عدم هم فرض نرمال بودن متغیرها وبه گام استفاده شد. ابتدا پیش

 بین بررسی شد.چندگانه بین متغیرهای پیش
 

 

 

 
 

  

محمد حسین ساالری فر و همکاران. )1400(. نقش دانشفراشناختی، حالت فراشناختی و باورهای فراشناختی.... فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه. 10 )4(، 86-98.

4. شماره 10دوره  .1400زمستان   

 

 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/


94 

 
 

 و تورم واریانس متغیرهای پژوهشمقادیر کجی، کشیدگی، تحمل . 4جدول 
 

 تورم واریانس تحمل واریانس کشیدگی کجی متغییر

 ۰۵4/1 949/۰ 268/۰ 486/۰ فراشناختیدانش

 13۵/1 881/۰ -818/۰ -1۰9/۰ حالت فراشناختی

 133/1 883/۰ 496/۰ -1۰6/۰ باورهای فراشناختی

 ---- --- -3۵3/۰ 27۵/۰ خالقیت هیجانی

کجی و کشیدگی متغیرها حاکی از این است که مقادیر مربوط به 

. عالوه براین مقادیر متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال است

بین متغیرهای پیش 2و  تورم واریانس 1مربوط به عامل تحمل واریانس

ها وجود ندارد و خطی چندگانه بین آنخطی و همدهد، همنشان می

 ه وجود دارد.امکان استفاده از تحلیل رگرسیون چندگان

 

 

 بینی خالقیت هیجانی  براساس دانش، حالت و باور فراشناختیتحلیل واریانس مدل پیش. 5جدول 
 

 F (p) R (2R) میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  مدل

 :دانش فراشناختی1
 113/۰ 337/۰ ۰۰1/۰ ۵31/29 18۵/4۰82 1 18۵/4۰82 رگرسیون

     234/138 231 141/31932 باقیمانده

: دانش و حالت 2

 فراشناختی

 324/۰ ۵69/۰ ۰۰1/۰ ۰48/۵۵ 31۵/۵829 2 63۰/116۵8 رگرسیون

     894/1۰۵ 23۰ 696/243۵۵ باقیمانده

: دانش، حالت و باورهای 3

 فراشناختی

 3۵9/۰ ۵99/۰ ۰۰1/۰ 813/42 698/4313 3 ۰9۵/12941 رگرسیون

     7۵6/1۰۰ 229 232/23۰73 باقیمانده

حاکی از این است، متغیر دانش فراشناختی در گام اول  ۵نتایج جدول 

 3/11 در حدودگفت، توانمی 2Rوارد معادله شد. باتوجه به میزان 

درصد از واریانس خالقیت هیجانی توسط دانش فراشناختی قابل 

ام دوم، متغیر حالت فراشناختی وارد معادله شد. تبیین است. در گ

درصد از واریانس  4/32 در حدودگفت، توانمی 2Rباتوجه به میزان 

خالقیت هیجانی توسط یک ترکیب خطی از دو متغیر دانش 

فراشناختی و حالت فراشناختی قابل تبیین است. در گام سوم، متغیر 

 توانمی 2Rبه میزان  باورهای فراشناختی وارد معادله شد. باتوجه

درصد از واریانس خالقیت هیجانی توسط یک   36 در حدودگفت، 

ترکیب خطی از سه متغیر دانش فراشناختی، حالت فراشناختی و 

باورهای فراشناختی قابل تبیین است.  مقادیر ضرایب رگرسیون مدل 

بینی کننده بینی خالقیت هیجانی براساس متغیرهای پیشپیش

ختی، حالت فراشناختی و باورهای فراشناختی در جدول فراشنادانش

 ارائه شده است. 6
 

بینی خالقیت هیجانی بر اساس دانش، حالت و باورهای فراشناختیضرایب رگرسیون مدل پیش. 6جدول   

 
 

 

1. variance tolerance factor 
2. variance inflation factor 
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 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T سطح معنی( داریp) 
 

B واریانستورم تحمل واریانس بتا انحراف استاندارد 

   ۰۰1/۰ ۰27/9  ۰8۰/۵ 8۵6/4۵ ثابت

 ۰۰۰/1 99۰/۰ ۰۰1/۰ 434/۵ 337/۰ ۰33/۰ 177/۰ دانش فراشناختی

   ۰۰1/۰ 469/۵  96۵/4 1۵۵/27 ثابت

 ۰36/1 96۵/۰ ۰۰1/۰ ۵2۵/4 2۵۰/۰ ۰29/۰ 131/۰ ختیدانش فراشنا

 ۰36/1 96۵/۰ ۰۰1/۰ 4۵9/8 467/۰ ۰۵9/۰ ۵۰1/۰ حالت فراشناختی

   ۰۰1/۰ 34۰/6  ۵2۰/7 679/47 ثابت

 ۰۵4/1 949/۰ ۰۰1/۰ 139/4 22۵/۰ ۰29/۰ 118/۰ دانش فراشناختی

 13۵/1 881/۰ ۰۰1/۰ 228/7 4۰7/۰ ۰6۰/۰ 437/۰ حالت فراشناختی

 133/1 883/۰ ۰۰1/۰ -۵68/3 -2۰1/۰ ۰6۰/۰ -214/۰ اورهای فراشناختیب
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ضرایب بتای مربوط به متغیرهای دانش فراشناختی و حالت فراشناختی 

مثبت و ضریب بتای باورهای فراشناخت منفی است. به بیان دیگر 

ای شناختی و حالت فراشناختی با خالقیت هیجانی رابطهدانش فرا

مثبت و یا نقشی تسهیل کننده دارد و باورهای فراشناختی با خالقیت 

 ای منفی یا نقشی بازدارنده دارد.هیجانی رابطه

 

 گیریبحث و نتیجه

آن شامل  فراشناختی و پنج مؤلفهدهد، دانشنتایج پژوهش نشان می

ریزی، راهبردهای مدیریت اطالعات، وارسی ادراک، برنامه

زدایی و ارزیابی فرایند یادگیری با خالقیت هیجانی راهبردهای عیب

درصد  3/11فراشناختی در حدود مثبت معناداری دارند. دانش رابطه

نماید و با توجه ضریب بتا از واریانس خالقیت هیجانی را تبیین می

کننده در خالقیت هیجانی دارد. این ل(، نقشی مثبت یا تسهی337/۰)

(، شیائوو، ویجیان و 2۰19پژوهش پرایس و همکاران )  با نتایج یافته

بهروزی، رضایی، ابوالقاسمی (،  2۰11پور )(، معنوی2۰19لیرن )

 (،139۰قربانی و همکاران )؛ (139۰احمدی و همکاران )  (؛1393)

، مبنی بر وجود رابطه بین (1382گلستان جهرمی و گلستان جهرمی )

 فراشناخت و خالقیت  همسو و همخوان است.

یافته این پژوهش مبنی بر رابطه مثبت دانش فراشناختی با خالقیت 

( که 1976هشیاری شناختی )هیجانی، با مبانی نظریه پیاژه درباره 

معتقد است در فرآیند هشیاری شناختی، شخص از یک سطح زیرین 

که فرد هشیار رسد و اینناهشیار به یک سطح زبرین هشیاری می

( 2۰۰4خودتنظیم است، همخوانی دارد. همچنین با نظریه فالول )

عنوان یک فعالیت ذهنی سطح باال درباره فراشناخت، که آن را به

کند که با یادگیری و عملکرد شخص رابطه مثبت دارد، ی میمعرف

دهد که فراشناختی به شخص این امکان را میدانش همسو است.

عنوان یک پردازشگر نسبت به نسبت به خودش آگاه شود. یعنی به

کند، ماهیت عملکرد حافظه و سیستم توجه خود شناخت حاصل می

توجه به شناخت خود از شناسد و باهای تکالیف را میو خواست

های شناختی و هیجانی راهبردها، بهترین راهبرد را برای حل مسئله

فراشناختی، به شخص برای دانشبیان دیگر نماید. بهانتخاب می

انتخاب، ارزشیابی و تصحیح راهبردها جهت حل تکالیف کمک 

توان گفت، بنابراین میکند که برای تفکر خالق مهم است. می

شناختی با خالقیت رابطه مثبت دارد و افزایش فرادانش

 شود.فراشناختی، منجر به افزایش خالقیت میدانش

یافته دیگر پژوهش حاکی از این است، حالت فراشناختی با خالقیت  

هیجانی رابطه مثبت معناداری دارد و در یک ترکیب خطی دو متغیر 

از  درصد 4/32فراشناختی و حالت فراشناختی در حدود دانش

نماید. باتوجه به ضریب بتا واریانس خالقیت هیجانی را تبیین می

کننده توان گفت، حالت فراشناختی نقشی مثبت یا تسهیل( می467/۰)

(؛ 138۰عبدوس ) در خالقیت هیجانی دارد. این یافته با نتایج پژوهش

  1افکیدز (؛3931بهروزی و همکاران ) (؛139۰قربانی و همکاران )

 همسو و همخوان است. (2۰14( و ماهاسنی )2۰۰6)

، (2۰۰۰، 2شیمامورا ) شناختی این یافته با مبانی رویکرد روان عصب 

رابطه دارد، های اجرایی با یکدیگر فراشناخت و کنشکه مبنی براین

تعارض، تصحیح  همخوان است. تنظیم فراشناختی شامل توجه، حل

های شده و تنظیم هیجان است. این جنبهاشتباه، کنترل بازداری

شوند که گر، فرض میعنوان یک مدار عصبی میانجیفراشناختی به

گیرند. هم کنترل فراشناختی و هم بر میرا در 3نواحی میانی پیشانی

گیری اولیه و قدرتمند فرآیندهای شناختی ایی، در شکلکنترل اجر

مشارکت دارند. بنابراین فراشناخت بیش از هر چیز  4باال به پایین

دیگر، به فرآیندهای کنترل اجرایی مرتبط است. عالوه براین با نظر 

( درباره مکانیسم سطح فرا و سطح عینی  و مدل 199۰نلسون و نارنز )

که ( مبنی براین1994می )ولز و ماتیوز، عملکرد اجرایی خودتنظی

اندازد تا بازبینی فراشناختی، فرآیند کنترل فراشناختی را به جریان می

گیری شوند، همخوان است. پس ها در راستای هدف جهتفعالیت

گفت، حالت فراشناختی موجب تقویت خودتنظیمی شده و توانمی

 ی و هیجانی دارد.کننده در خالقیت شناختنقشی مثبت و یا تسهیل

های فراشناختی با خالقیت هیجانی دهد، باورنتایج پژوهش نشان می

منفی معناداری دارد. باورهای فراشناختی در یک ترکیب خطی  رابطه

درصد از  36فراشناختی و حالت فراشناختی، در حدود با دانش

نماید و با توجه به ضریب بتا واریانس خالقیت هیجانی را تبیین می

توان گفت، باورهای فراشناختی نقشی منفی یا بازدارنده ( می-2۰1/۰)

 ۵کیت و فریسدر خالقیت هیجانی دارد. این یافته با نتایج پژوهش؛ 

، (؛ مانسر2۰1۰کرامارسکی و همکاران ) (؛2۰۰۵آوریل ) (؛2۰۰۵)

(؛ دراگن و 2۰14ولش و همکاران ) (؛2۰12) 6کوپر و تریفوسیس

  .و همخوان است  همسو (2۰1۵(؛ کوک و همکاران )2۰14دراگن )

 

 

1. Efklides 
2. Shimamura 

3. frontal 
4. top down 

5. Keith & frese 

6. Manser , Cooper & Trefusis 
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رابطه منفی باورهای فراشناختی با خالقیت هیجانی با نظریه ولز 

تنظیمی که نشانگان ( درباره مدل عملکرد اجرایی خود2۰1۰)

حوری دارد و در صورت فعال شدن متوجهی نقشی  -شناختی

تواند سطح فراشناختی را متأثر ساخته و باورهای فراشناختی را می

بندی از نقش فراخوانی نماید، همخوان است. پس در یک جمع

های باورهای فراشناختی در فرآیند پردازش اطالعات هریک از مؤلفه

دارای یک  تنظیمیگفت، باورهای فراشناختی در فرآیند خودتوانمی

نقش منفی یا بازدارنده است که سطح تفکر و سطح پردازش اولیه را 

تنظیمی شناختی، متأثر ساخته و موجب سوگیری در فرآیند خود

شود.  باتوجه به نتایج این پژوهش مبنی هیجانی و خالقیت هیجانی می

شود. در بر نقش دوگانه فراشناخت در خالقیت هیجانی پیشنهاد می

ی آموزشی و درمانی باهدف تقویت خالقیت هیجانی در هامداخله

فراشناختی سطح مدارس، آموزش فراشناختی به منظور افزایش دانش

آموزان )دانش شناخت، تنظیم شناخت( و حالت فراشناختی دانش

ارائه گردد. از طرف دیگر باتوجه به بازدارندگی باورهای فراشناختی 

موزان نسبت به باورهای آدر خالقیت هیجانی، الزم است دانش

های ها شناخت حاصل کرده و روشفراشناختی و نحوه فعالیت آن

 مقابله اصولی یا چالش با این باورها را یاد بگیرند.

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

شرکت شد. همه  صول اخالقی در این پژوهش رعایت  کنندگان از ا

عات آنان محرمانه نگه داشتتته هدف پژوهش آگاهی داشتتتند و اطال

 شد.
 

 مالی حامی
 

های دولتی و غیر دولتی در این پژوهش، کمک مالی از سازمان

 دریافت نشد.
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه قسمت

 مشارکت داشتند.
 

 منافع تعارض
 

 دارد.ن منافع تعارض مقاله ایننویسندگان،  اظهار بنابر

 

 

 

 

 منابع

رابطه  (.139۰احمدی، امیر؛ چلیپانلو، غالمرضا؛ عطاپور، حافظ )

باورهای فراشناختی، انگیزه پیشرفت و خالقیت در 

اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و دانشجویان. 
    ، مشهد، دانشگاه فردوسی.تربیت

 https://civilica.com/doc/169035    

(. بررسی 1393بهروزی، ناصر؛ رضایی، مریم؛ ابوالقاسمی، عباس )

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش 

آموزان دختر مقطع مسأله دانشخالقیت و عملکرد حل

. مجموعه مقاالت دومین همایش ملی متوسطه شهر اهواز
 ربیت دبیر شهید رجایی.، دانشگاه تشناسی تربیتیروان

https://rms.scu.ac.ir/Files/Articles/Conferences/Abstr

act/2501.pdf2014617101534126.pd      

های شخصیت طه ویژگی(. راب1389جوکار، بهرام و البرزی، محبوبه )

فصلنامه مطالعات با خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی. 
  . 89-11۰،  6، شناختیروان

https://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1564.html  

حالت فراشناختی، باورها و (. 1391) فر، محمدحسینساالری
. بازدارنده یا تسهیل کننده نگرانی و خودتنظیمی تحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی، ، شناسی عمومیدکتری روان رساله

 تهران، ایران.

 (. رابطه 1389فر، محمدحسین و مظاهری، محمدعلی ) ساالری

های تازه فصلنامهجویی. فراشناخت و استعاره با خودنظم
 .6۰ – 68(، 4)12، علوم شناختی

 https://icssjournal.ir/article-1-181-fa.html  

ای ابعاد (. بررسی مقایسه1391ا... )صفری، یحیی و مرزوقی، رحمت

آموزان دوره راهنمایی های فراشناختی دانشآگاهی

 -134(، 2) 11، ی آموزشیهافصلنامه نوآوریتحصیلی. 

119. 
http://noavaryedu.oerp.ir/article_78977.html  

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی (. 138۰عبدوس، میترا )
آموزان دختر سال سوم بر پرورش خالقیت در دانش

 دانشگاه ،نامه کارشناسی ارشدپایان ۰راندبیرستان شهر ته

 .، تهران، ایرانالزهرا

قربانی، مریم؛ کاظمی، حمید؛ مطهری، سارا؛ کشاورزیان، فهیمه 

(. بررسی رابطه حالت فراشناختی با خالقیت 139۰)

اولین همایش ملی آموزان. شناختی در دانش –هیجانی 
، دانشگاه ، مشهدهای علوم شناختی در تعلیم و تربیتیافته

.7۰2 – 69۰فردوسی، 

محمد حسین ساالری فر و همکاران. )1400(. نقش دانشفراشناختی، حالت فراشناختی و باورهای فراشناختی.... فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه. 10 )4(، 86-98.

4. شماره 10دوره  .1400زمستان   

 

 فصلنامه پژوهشی

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

https://civilica.com/doc/169035
https://rms.scu.ac.ir/Files/Articles/Conferences/Abstract/2501.pdf2014617101534126.pd
https://rms.scu.ac.ir/Files/Articles/Conferences/Abstract/2501.pdf2014617101534126.pd
https://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1564.html
https://icssjournal.ir/article-1-181-fa.html
https://icssjournal.ir/article-1-181-fa.html
http://noavaryedu.oerp.ir/article_78977.html
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
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(. بررسی 1388گلستان جهرمی، فاطمه و گلستان جهرمی، معصومه )

ناخت با میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه فراش

دومین کنفرانس ملی خالقیت شناسی،  آموزان. دانش
TRIZ  تهران، و  مهندسی و مدیریت نوآوری ایران ،

 .TRIZپژوهشکده علوم خالقیت شناسی، نوآوری و  
  https://civilica.com/doc/72431 

دیدگاه پیاژه در گستره (. 1367منصور، محمود و دادستان، پریرخ )
 . تهران، انتشارات ژرف.تحول روانی

نژاد، راضیه؛ شعربافزاده، عاطفه و اژدری، نریمانی، محمد؛ جاللی

 مهارت و دانش یبرنامه آموزش اثربخشی (.1393زمان. )

 با آموزاندانش خواندن عملکرد بر جاگر فراشناخت

، های یادگیریاتوانیمجله نخواندن.  یادگیری ناتوانی

4(2 ،)1۰۰-12۰ . 
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