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Abstract  Article Info 

Introduction: In today's world, the field of teaching-learning is one of the cognitive, 

emotional activities. Also, considering the category of self-efficacy under cognitive-

social theory, it is necessary to identify the factors affecting the academic self-efficacy 

of students. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship 

between learning styles and creativity with students' academic self-efficacy. 

Methods: The research method is descriptive-correlational and the research 

population includes all eighth grade students (second grade of first secondary school) 

in Neka city, Iran. The research instrument consisted of questionnaires of learning 

style, creativity and academic self-efficacy, whose reliability was confirmed by 

Cronbach's alpha coefficient and validity was confirmed by experts. 

Results: Findings showed that the mean of academic self-efficacy, creativity and 

learning style among students is higher than the hypothetical average of the Likert 

scale. Findings also indicate a significant relationship between four styles of 

convergent, divergent, absorbing and adaptive learning with academic self-efficacy. 

Other findings of the research can be a positive and significant relationship between 

creativity (r = 0.42) and its dimensions, ie; Fluidity (r = 0.20), expansion (r = 0.22), 

initiative (r = 0.23) and flexibility (r = 0.57) with academic self-efficacy. 

Conclusion: Considering the positive and significant relationship between learning 

styles and creativity with students' academic self-efficacy, as well as the importance 

of junior high school in adolescence and the existence of Thames International Study 

in eighth grade, it is suggested that educators improve and enhance self-efficacy. 

Students should set up a workshop and educate teachers and students about learning 

styles and attitudes toward creativity. 

 Keywords: Learning styles, 

Creativity, Academic self-

efficacy. 
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 دهکیچ

گیرد. همچنین با توجه به قرارگیری  های شناختی، عاطفی قرار می یادگیری در زمره فعالیت-ی یاددهی در دنیای امروز، حوزه :مقدمه
آموزان امری ضروری است. از  اجتماعی، شناسایی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی دانش -مقوله خودکارآمدی ذیل نظریه شناختی

 .استآموزان  دانش های یادگیری و خالقیت با خودکارآمدی تحصیلی حاضر بررسی رابطه بین سبک پژوهش هدفرو،  این

آموزان پایه هشتم )پایه دوم دوره متوسطه  کلیه دانشهمبستگی بوده، جامعه پژوهش نیز شامل  -روش پژوهش، توصیفی ها: روش
بک یادگیری، خالقیت و خودکارآمدی تحصیلی بوده که پایایی های س پژوهش متشکل از پرسشنامه ابزار شهرستان نکا است. در اول(

 با استفاده از نظر متخصصان تأیید گردید.ها با ضریب آلفای کرونباخ و روایی نیز  آن

آموزان  در بین دانش سبک یادگیریدهد که میانگین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، خالقیت و  پژوهش نشان می های یافته :ها یافته
 کننده جذب واگرا، همگرا، یادگیری سبک چهار دار معنی ارتباط از حاکی ها یافته همچنینباالتر از میانگین فرضی طیف لیکرت قرار دارد. 

( =r 42/0)دار خالقیت  وجود ارتباط مثبت و معنیتوان به  میپژوهش  های یافته. از دیگر استتحصیلی  با خودکارآمدی دهنده انطباق و
اشاره ( با خودکارآمدی تحصیلی =r 57/0پذیری ) ( و انعطاف=r 23/0(، ابتکار )=r 22/0(، بسط )=r 20/0سیالی )آن یعنی؛ و ابعاد 

 نمود.

آماوزان، همچناین    های یادگیری و خالقیت باا خودکارآمادی تحصایلی داناش     با توجه به ارتباط مثبت و معنادار سبک ب :یریگ جهینت
شاود کاه    ی هشاتم، پیشانهاد مای    المللی تیماز در پایاه   ی بین دوره متوسطه اول در دوره نوجوانی و از سوی دیگر وجود مطالعهاهمیت 

آماوزان، باه برپاایی کارگااه و آماوزش معلماان و        متصدیان امر تعلیم و تربیت در راستای بهبود و ارتقاء خودکارآمدی تحصایلی داناش  
 ی یادگیری و نگرش به خالقیت اهتمام ورزند.ها آموزان در رابطه با سبک دانش

 های یادگیری، خالقیت، خودکارآمدی تحصیلی سبک :واژگان کلیدی
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 مقدمه
مختلف زندگی از جهات  در دنیای امروز، پیشرفت و توسعه فنّاوری

تغییر و  یاست. به عبارت کردهرو  بشر را با تغییرات اساسی روبه
رود که  سویی پیش می و تحوالت جهان در دنیای حاضر به سمت

رو نیازمند کسب دانش و ش های پی افراد در جهت رفع چالش
بایست  می در این شرایط است کهباشند.  های خاص می مهارت

 واقع زاییده یادگیری دانست و در ها را کسب دانش و پیشرفت
دستیابی به دانش و مهارت بدون یادگیری  توان اشاره کرد که می

 [.1حاصل نخواهد شد ]
باید خاطر نشان شد که با توجه به اقتضائات عصر حاضر، 

ی تعلیم و تربیت از شناسایی و  پردازان و متخصصان حوزه نظریه
فراگیران و خودکارآمدی آنان در فرایند آموزش  ادراکاتتوجه به 

اند. این  ی امری ضروری، بلکه انکارناپذیر یاد کرده مثابه هب تنها نه
 Multon, Brownهای پژوهش  توان در یافته مهم را می

and Lent (1991 مالحظه کرد، زیرا آنان به این نتیجه رسیدند )
درصد از  14آموزان به میزان تقریبی،  که خودکارآمدی دانش

. از سوی دیگر [2کند ] واریانس عملکرد تحصیلی آنان را تبیین می
Bandura (1993 )توان به گفته  در باب اهمیت خودکارآمدی می

ی که وی معتقد است که باورهای خودکارآمدی طور بهاشاره کرد، 
های قبلی  تری از توانایی، دانش و موفقیت مراتب نقش پررنگ به

. بر مبنای [3کند ] های تحصیلی ایفاء می برای دستیابی به موفقیت
ی خودکارآمدی بندورا، بین خود درک شده و رفتارهای تئور

دیگر، خودکارآمدی،  عبارت ای فرد ارتباط وجود دارد. به مقابله
ای از تسلط خود درباره توانایی خود برای انجام دادن  درجه

. در [4است ] (Rice & Dellow, 2012خاص )های  فعالیت
 –ناختی در نظریه ش« خود»خودکارآمدی یکی از ابعاد واقع 

شده فرد در انطباق با  به توانایی ادراککه اجتماعی بندورا است 
شود. بندورا خودکارآمدی را باور و قضاوت  موقعیتی خاص گفته می

ها تعریف  فرد از توانایی خود در انجام وظایف گوناگون و شرایط آن
( مفهوم خود را به معنی 1978) Bandura. [5کند ] می

هایی  و یکسری خرده فعالیت سازوکارها ساختارهای شناختی که
آورد، تعریف  جهت ادراک، ارزشیابی و تنظیم رفتار فراهم می

ی مفهومی  مثابه بهحال، خودکارآمدی تحصیلی  ینباا. [6]کند  می
قابلیت درک فرد از  عنوان بهبسط دهنده در باب خودکارآمدی 

های خویش در انجام وظایف الزم برای رسیدن به اهداف  توانایی
ها نشان از گسترش  ( که این تالش7است )تحصیلی تعریف شده 

و باز شدن دریچه بر روی ابعاد مختلف یادگیری و فرایند تدریس با 

طوری که  است به« خودکارآمدی»به « تحصیلی»ی  ترکیب واژه
Midgley  کنند که خودکارآمدی  ( اظهار می2000کاران )همو

هایشان در انجام کارهای  تحصیلی، ادراکات فراگیران از توانایی
 .[6شود ] کالسی را شامل می

دیگر، خودکارآمدی تحصیلی به معنی اطمینان در  عبارت به
انجام وظایف تحصیلی مانند خواندن کتاب، پاسخ به سؤاالت در 

، این در حالی است که [7است ]ن کالس و آمادگی جهت آزمو
دهد کشور  های تیمز در ریاضیات پایه هشتم نشان می نتایج آزمون

و در  29کشور حاضر در آزمون رتبه  39ایران در بین در بین 
کشور شرکت کننده در سال  39در بین  27بخش علوم نیز رتبه 

را کسب کرده است. برخی از متخصصان بر این باورند که  2015
آموزان  ها در بین دانش ان باور و خودکارآمدی نسبت به تواناییفقد

از جمله عواملی است که آنان را نسبت به دروسی مانند ریاضی 
بدبین کرده است و از توان آنان برای حضور در این عرصه کاسته 

رسد که شناسایی عوامل مؤثر بر  است. با این تفاسیر به نظر می
هم در تعلیم و تربیت نسل امروز خودکارآمدی و ارتقای این م

بایست مورد اهتمام جدی مسئوالن قرار گیرد، چرا که دستیابی  می
به خودکارآمدی در دوره نوجوانی عالوه بر اثرات آنی در حوزه 

یل و زندگی شخص، زیربنای دستیابی به خودکارآمدی در تحص
دهد که تکالیفی  ی را شکل داده و به فرد نیز کمک میسال بزرگ

ظیر؛ ازدواج، همسری، والد بودن، حتی وظایف و ارتقای شغلی را ن
رسد که شناسایی  . به نظر می[8رساند ]با موفقیت به انجام 

های یادگیری یکی از  آموزان مانند سبک های فردی دانش تفاوت
وجود موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. کما اینکه 

یادگیری مختلف در فراگیران،  های های فردی و اتخاذ سبک تفاوت
یکی از عوامل ترغیب متخصصان به پژوهش در این زمینه را 

چرا که چگونگی و نحوه یادگیری افراد یکی از فراهم آورده است. 
تواند دانش و مهارت آنان را تحت تأثیر  موضوعاتی است که می

آمیز در  قرار داده و موفقیت یا فقدان تحقق دستاوردهای موفقیت
سازی رسمی  فرضیه های ها و زمینه ن حوزه را رقم بزند. زمزمهای

در سال  Thelanهای یادگیری هنگامی آغاز شد که  درباره تفاوت
را برای  (Learning style) «سبک یادگیری»اصطالح  1954

ها پلی بین مطالعه  مطالعه این سبکالبته اولین بار مطرح نمود و 
 Imamipour and Esfandabadشناخت و شخصیت ایجاد

 .[9]کردند و به عبارتی پیوندهای این حوزه برقرار شد  (2007)
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های شناختی، عاطفی و  سبک یادگیری ترکیبی از ویژگی
دهی یادگیرنده به  جسمانی است که از تعامل نحوه ادراک و پاسخ

نیز از سبک یادگیری  Seifالبته [. 9] یردگ محیط شکل می
عنوان روشی قلمداد کرده که یادگیرنده در یادگیری خود، آن را  به

 بندی دهد. وی همچنین در تقسیم ها ترجیح می روش بر سایر 
های شناختی، عاطفی و  های یادگیری به سه دسته سبک سبک

طور که عنوان شده  با این حال همان نماید. فیزیولوژیکی اشاره می
های  ترین نظریه های یادگیری کلب، یکی از مهم نظریه سبک

کند که  ( بیان می1985کلب )(. 10است )موجود این حوزه 
های فردی و محیطی در  های یادگیری تحت تأثیر تفاوت سبک
Converger) سبک همگرا»گروه چهار 

Diverger) ، واگرا( 
 ) ،

Assimilator) کننده جذب
Accomodator) و انطباق یابنده ( 

 

)» (Anderson & Adams, 1992 )به شوند ] تقسیم می
دو »نظریه سبک یادگیری خود را با توجه به  . وی[11نقل از

ای و با در نظر گرفتن ترکیب  رشته نگر و بین ویژگی کلی
پراگماتیسم دیویی، روانشناسی مدرسه لوین، تحول شناختی پیاژه، 

گرایی مازلو و همچنین روانشناسی  درمانی راجرز، انسان روان
. پس [12است ] کرده( Joy,Kolb,2009« )گشتالت ارائه

های  توان عنوان کرد که سبک یادگیری در دستیابی به موفقیت می
تحصیلی افراد و چگونگی فرایند تحصیل آنان و البته احساس 

 خودکارآمدی در بین فراگیران مؤثر باشد.
رسد عالوه بر سبک یادگیری  با این حال به نظر می

هایی نظیر خالقیت از جمله مواردی است که در حوزه  مؤلفه
توان از  میشود. در واقع  یادگیری بدان بسیار توجه می –یاددهی 
ی عاملی کلیدی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی،  به مثابه خالقیت

تحصیلی افراد نام برد. چرا که به  باألخصسیاسی، فرهنگی و 
(، انسان برای بقا و تداوم حیات 1989) Torranceاعتقاد 
خالق در کودکان امروز  ها در آینده، نیازمند بسط قدرت سازمان

دارد که ایجاد فرصت برای پرورش  است، بنابراین وی اظهار می
. از [13است ]مرگ و زندگی  منزله بهخالقیت برای هر جامعه 

( بر این باور است که عالقه به 2008) Pfeifferسوی دیگر 
ای جهانی و همگانی شده است  خالقیت و رشد و پرورش آن پدیده

. [14است ]س نیازهای محلی بسیار متنوع و گسترده و البته بر اسا
تفکر خالق ایجاد عقاید جدید و مترادف با تفکر »یگر، د عبارت به

ایجادی تولید کننده است و بر فرایندهای استداللی پیچیده مثل 
ها، استقرای قیاسی،  بندی کردن، تحلیل اشتباه مقایسه کردن، طبقه

گیری و  کردن، تصمیمحمایت سازنده، خالصه کردن، تخیل 
. البته [15]«بررسی، پژوهش، حل مسئله و اختراع تمرکز دارد

Torrance ، نیز عناصر تشکیل دهنده خالقیت را شامل قلمرو
شمرد و معتقد  های تفکر خالق و انگیزه بر می ها، مهارت مهارت

است که در راستای ظهور و تقویت خالقیت در افراد، باید نقطه 
نصر مشخص گردد، چرا که نقطه تالقی یاد شده، تالقی این سه ع

دهد  ی خالقیت سوق میسو بهترکیب پرقدرتی است که شخص را 
( خالقیت فردی را مجموع 2012) Pfeiffer. همچنان که [16]

کند. بر این اساس وی  داند که فرد تولید می محصوالت می
کند که تعریف خالقیت مربوط به دستاوردهای خالق  استدالل می

های  . همچنین با نظر به اهمیت و نقش زیاد سازمان[17است ]
(، 15انسان )در زندگی  وپرورش آموزشیژه سازمان و بهآموزشی 

ازپیش به خالقیت و مفاهیم آن در بین  یشبانتظار توجه 
آموزان بیراه نخواهد بود. در نهایت متناظر با این موضوع که  دانش

آموز از  دی چون تصور دانشدر دستیابی به پیشرفت تحصیلی موار
( و لزوم احساس 18کند ) هایش نقش مهمی ایفاء می خود و توانایی

های  آموزان برای شرکت و کسب آزمون خودکارآمدی در بین دانش
دهد که سنجش عوامل مرتبط با خودکارآمدی  المللی نشان می بین

رسد. البته  آموزان موضوعی مهم و حساس به نظر می در بین دانش
های پیشینه پژوهش مبنی بر فقدان  ا عنایت به نتایج بررسیب

ضرورت  تنها نهتوان عنوان کرد  پژوهشی با موضوع حاضر، می
ن خواهد شد، بلکه موجبات افزایش مبره ازپیش یشبپژوهش 

تالش و انگیزه پژوهشگر را برای ورود به موضوعی با فقدان سابقه 
هش حاضر با هدف رو پژو از اینپژوهشی فراهم آورده است. 

های یادگیری و خالقیت با خودکارآمدی  سبکبررسی رابطه بین 
 آموزان دوره متوسطه اول صورت گرفته است. دانش تحصیلی

 هاشرو
از نظر هدف و  استهمبستگی  -توصیفی  روش پژوهش حاضر

 شود. جامعه آماری پژوهش های کاربردی محسوب می جز پژوهش
آموزان دختر پایه هشتم )سال دوم دوره اول  شامل کلیه دانش

سال است که در نفر  349( شهرستان نکا به تعداد  متوسطه
جهت برآورد و  باشند. میمشغول به تحصیل  1394 – 95تحصیلی 

دستیابی به حجم نمونه دو گام مد نظر قرار گرفته است. در گام 
بهره به شرح زیر  Levy and Lemeshow [19]اول از فرمول 

 گرفته شده است.

𝑛 ≥
𝑍2𝑁 𝑉𝑥

2

(𝑁 − 1)𝜀2 + 𝑍2 𝑉𝑥
2
 

مربوط به سطح اطمینان است که برای  Z در فرمول باال

α = درصد خطای لحاظ شده نیز  ε .است 96/1برابر  0/05
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پراکندگی نسبی است   𝑉𝑥حجم کل جامعه و Nتوسط محقق، 
مقدماتی که بر روی  ی از طریق مطالعه Vهمچنین مقدار  .[19]

شده بودند،  انتخاب تصادفی صورت نفر از افراد جامعه که به 30
نفر  120. مقدار حجم نمونه بر این اساس برابر با محاسبه شد

ای  گیری خوشه در گام دوم، با استفاده از روش نمونه .برآورد شد
مدرسه انتخاب  5ای، از بین مدارس دوره متوسطه اول،  چند مرحله

ی هشتم انتخاب گردید. الزم به  هر مدرسه یک کالس پایه و از
ی هشتم وجود  ذکر است که در مدارسی که یک کالس پایه

ی  داشت، انتخابی صورت نگرفت و کالس مذکور وارد مرحله
گیری و فرایند پژوهش شد. همچنین پژوهشگر با امکان  نمونه

تعداد های انتخاب شده  های پرت و بعضاً حجم کالس وجود داده
عنوان نمونه برگزید. در نهایت با حذف  نفر را به 136

های حاصل از  های مخدوش یا ناقص اطالعات و داده پرسشنامه
 وتحلیل شدند. یهتجزآموزان وارد مرحله  نفر از دانش 124

پژوهش شامل سه پرسشنامه سبک یادگیری،  هایابزار
های  خالقیت و پرسشنامه خودکارآمدی است. پرسشنامه سبک

های  در چند سال اخیر در پژوهش ،شده دیوید کلب یادگیری؛ تدوین
  تشخیص  شده در ایران و نیز در پژوهش حاضر، برای انجام
ت است. تعداد سؤاال  قرارگرفته  یادگیری مورداستفاده  های سبک

گزینه مربوط به  4سؤال و هر سؤال دارای  12این پرسشنامه 
 یسازی انتزاع ، مفهوم(RO) ی، مشاهده تأمل(CE)تجربه عینی 

(AC) ( و آزمایشگری فعالAE) ها باید  است، آزمودنی
)خیلی کم، اندکی تا حدی و کامالً  4تا  1های خود را از  پاسخ

این پرسشنامه در پایایی  .[20] بندی نمایند مطابقت( رتبه
و  Alaa بررسی و تأیید قرارگرفته است. های متعدد مورد پژوهش

نفر از  30پایایی پرسشنامه سبک یادگیری را در  [21]همکاران 
گزارش  96/0گروه نمونه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 

نمودند. در پژوهش حاضر نیز، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای 
 به دست آمد. 76/0کرونباخ برای پرسشنامه سبک یادگیری 

آموزان از  گیری خالقیت دانش برای اندازه پرسشنامه خالقیت؛
( استفاده شده است. این 1993)Abediخالقیت  نامه پرسش

گذاری آن  ای است که نمره ماده سه گزینه 60آزمون شامل 
( بوده و ی )کم، متوسط، باالا درجه سهمقیاس لیکرت  صورت به

دهد. در این  جمع نمرات کل خالقیت آزمودنی را تشکیل می
است  60و حداقل آن  180پرسشنامه حداکثر نمره برای هر فرد 

 Soleimannezhad. ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش [15]
پایایی نیز در این پژوهش ( است. 15شده )محاسبه  85/0برابر با 

، بسط 79/0های سیالی  بخش با استفاده از آلفای کرونباخ برای
و برای کل پرسشنامه  78/0پذیری  ، انعطاف71/0، ابتکار 69/0

 به دست آمد. 74/0خالقیت برابر با 

منظور سنجش  پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی؛ به
آموزان از مقیاس خودکارآمدی  خودکارآمدی تحصیلی دانش

 Morgan – jinks student تحصیلی مورگان و جینکز

Efficacy scale(MJSES)) (1999استفاده )  شده است. این
Talentسؤال و سه خرده مقیاس استعداد ) 30مقیاس دارای 

 ) ،
Effortکوشش )

در یکی از  است.( Contextو بافت ) ( 
ضرایب پایایی پرسشنامه خودکارآمدی را از های گذشته،  پژوهش

؛ اد آنو برای هر یک از ابع 76/0طریق روش آلفای کرونباخ 
شده گزارش  60/0و بعد بافت  65/0، بعد کوشش 66/0استعداد 
و همکاران ضریب پایایی برای  Jamaliدر پژوهش [. 22است ]

، بافت 79/0های استعداد  و خرده مقیاس 76/0خودکارآمدی کلی 
در این پژوهش نیز، . [23است ]گزارش شده  59/0و تالش  62/0

کرونباخ برای کل مؤلفه  پایایی با استفاده از ضریب آلفای
، 77/0و برای ابعاد آن به ترتیب در بعد استعداد  76/0خودکارآمدی 

نظر  با استفاده ازبه دست آمد.  70/0و بعد بافت  80/0کوشش 
هر یک از  نظران روایی صوری متخصصان و صاحب

وتحلیل اطالعات  جهت تجزیه. تأیید گردید های پژوهش پرسشنامه
شده است. در   آمار توصیفی و استنباطی استفاده نیز، در دو بخش از

مطالعه اعم از:  ، اطالعات توصیفی متغیرهای مورداولبخش 
میانگین و انحراف معیار، تعداد نمونه، کجی و کشیدگی و... نمایش 

در بخش آمار استنباطی؛ از آزمون لوین، همچنین . ه استداده شد
بهره ن متغیرها ای سنجش رابطه بیبر توکی، خی دو و پیرسون

 .شده است گرفته 

 هاافتهی
های پژوهش، قبل از ورود به بحث هدف اصلی پژوهش  در یافته

های  های سبک سعی بر آن است که وضعیت هر یک از مؤلفه
یادگیری، خالقیت و خودکارآمدی تحصیلی در نمونه مورد بررسی 

پژوهش وضعیت خودکارآمدی  1صورت در جدول  قرار گیرد. بدین
 صیلی دانش آموزان گزارش شده است.تح
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 دانش آموزان نیدر ب یخودکارآمد تیوضع یبررس .1 جدول

انحراف  مد بیشترین کمترین میانگین مؤلفه و ابعاد

 استاندارد

 کشیدگی چولگی

 40/1 39/1 75/0 4 82/3 96/1 09/3 استعداد

 31/1 29/1 69/0 1 56/3 43/1 59/2 کوشش

 46/1 44/1 92/0 4 70/3 17/2 08/3 بافت

 47/1 33/1 65/0 4 82/3 43/1 92/2 خودکارآمدی

 

های پراکندگی مؤلفه خودکارآمدی  دهنده شاخص جدول فوق نشان
باشد. بنا بر مشاهدات میانگین  و ابعاد آن در بین پاسخگویان می

آمده است. انحراف معیار این  دست به 09/3استعداد پاسخگویان 
و  08/3باشد. میانگین بافت در بین پاسخگویان  ( می75/0متغیر )

باشد. میانگین بعد کوشش نیز  ( می92/0انحراف معیار این متغیر )
( 69/0بوده و انحراف معیار این بعد نیز ) 59/2در بین پاسخگویان 

باشد. میانگین کل مؤلفه خودکارآمدی تحصیلی نیز در بین  می
آمده است. همچنین انحراف معیار این  دست به 92/2پاسخگویان 

های مؤلفه  باشد. درمجموع بررسی هریک از گویه ( می65/0متغیر )

خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان حاکی از آن بود که 
باالتر از میانگین طیف فرضی لیکرت  42/0میانگین کل به مقدار 

و بافت با  09/3های ابعاد استعداد با  باشد. میانگین گویه ( می5/2)
باالتر از سطح میانگین فرضی طیف لیکرت قرار داشته و  08/3

( به مقدار کمی باالتر از طیف 59/2بعد کوشش ) همچنین میانگین
( قرارگرفته است. با این حال در برخی از ابعاد و کل 5/2لیکرت )

ها بر اساس طیف  مؤلفه خودکارآمدی مقدار کمترین میانگین
پژوهش، وضعیت نگرش به  2شود. در جدول  لیکرت نیز دیده می

 ست.ی هشتم گزارش شده ا خالقیت در دانش آموزان پایه

 
 بررسی وضعیت خالقیت در بین دانش آموزان 2جدول شماره 

انحراف  مد بیشترین کمترین میانگین و ابعاد  مؤلفه

 استاندارد

 کشیدگی چولگی

 29/1 21/1 66/0 3 90/2 66/1 25/2 سیالی

 45/1 74/1 59/0 1 41/2 40/1 05/2 بسط

 67/1 72/1 51/0 3 56/2 83/1 27/2 ابتکار

 31/1 46/1 55/0 3 80/2 90/1 45/2 پذیری انعطاف

 51/1 69/1 59/0 4 90/2 40/1 25/2 خالقیت

 
های پراکندگی در مؤلفه خالقیت و  دهنده شاخص ( نشان2جدول )

طور که  باشد. همان هر یک از ابعاد آن در بین دانش آموزان می

، 25/2شود، میانگین بعد سیالی در بین پاسخگویان  مشاهده می

باشد. میانگین بعد بسط نیز در  می 66/0انحراف معیار این متغیر 

است.  59/0معیار این متغیر  ، انحراف05/2بین پاسخگویان 

، انحراف معیار این 27/2میانگین بعد ابتکار در بین پاسخگویان 

پذیری در دانش  است. همچنین میانگین انعطاف 51/0متغیر 

است. درنهایت  55/0، انحراف معیار این متغیر 45/2آموزان 

، انحراف 25/2میانگین کل خالقیت در بین دانش آموزان برابر با 

است. نتایج بررسی وضعیت خالقیت و هر  59/0این متغیر  معیار

ها متغیر از  یک از ابعاد آن نشان داد که میانگین هر یک از مؤلفه

( باالتر بود و تنها در بعد بسط با 2میانگین فرضی طیف لیکرت )

باالتر از میانگین طیف لیکرت  5/0به مقدار کمی  05/2میانگین 

های یادگیری دانش آموزان  سبک برای بررسی وضعیت. فرضی بود

های  به تحلیل و نحوه پاسخگویی آنان به هر یک از گویه

( ارائه 3های یادگیری پرداخته شد که نتایج آن در جدول ) سبک

 گردید.
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 های یادگیری های مؤلفه سبک گویه میانگین 3شماره  جدول

عدم  ها گویه ها مؤلفه

 مطابقت

مطابقت 

 ضعیف

مطابقت 

 متوسط

بیشترین 

 مطابقت

 میانگین کل

 
 
 
 

های  سبک

 یادگیری

 10/3 120 60 28 16 16 1گویه 

 83/1 120 8 16 44 52 2گویه 

 30/3 120 56 52 4 8 3گویه 

 10/3 120 56 32 20 12 4گویه 

 93/2 120 52 24 28 16 5گویه 

 16/3 120 48 52 12 8 6گویه 

 20/3 120 56 44 12 8 7گویه 

 26/3 120 60 40 12 8 8گویه 

 56/3 120 28 36 32 24 9گویه 

 40/3 120 72 32 8 8 10گویه 

 20/3 120 60 36 12 12 11گویه 

 24/3 120 68 28 12 12 12گویه 

 10/3 میانگین کل

از سطح میانگین فرضای طیاف لیکارت     ( باالتر10/3های یادگیری ) ها در مؤلفه سبک دهد که میانگین کل گویه ( نشان می3نتایج جدول )
هاای   تر از ساطح طیاف لیکارت قارار دارد و در تماام گویاه       پایین 83/1با میانگین  2( قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که تنها در گویه 5/2)

ایسه میانگین خودکارآمادی تحصایلی   برای بررسی و مق شده، باالتر از سطح طیف لیکرت قرار دارد. در ادامه پژوهش، مانده میانگین مشاهده باقی
 شده است. ( استفاده Fهای یادگیری از آزمون آنوا ) در بین سبک

 ها آزمون برابری واریانس گروه 4جدول شماره 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  آماره لوین متغیر

 19/0 387 2 69/1 خودکارآمدی تحصیلی

که سطح  ها با یکدیگر برابر است یا خیر مورد استفاده قرارگرفته است. ازآنجایی جدول فوق برای پی بردن به این مسئله که آیا واریانس گروه
که  ها با یکدیگر برابر است شود که واریانس گروه باشد؛ لذا نتیجه گرفته می می 05/0تر از  بزرگ 19/0معناداری در متغیر خودکارآمدی تحصیلی 

 را اجرا کرد. Fتوان آزمون  در این صورت می

 های یادگیری آزمون مقایسه میانگین خودکارآمدی تحصیلی برحسب سبک 5جدول شماره 

 سطح معناداری F میانگین های یادگیری سبک متغیر

 خودکارآمدی تحصیلی

  92/2 همگرا
258/8 

 

 
 88/2 واگرا **001/0

 75/2 کننده جذب

 93/3 دهنده انطباق

دهنده بررسی تفاوت میانگین خودکارآمدی  جدول فوق نشان
طور که  باشد. همان های یادگیری می تحصیلی در بین سبک

و  .F  (001/0 =sigشود، با توجه به مقدار آماره  مشاهده می
258/8  =F) شده در میانگین  توان بیان کرد که تفاوت مشاهده می

خودکارآمدی تحصیلی بین چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، 

باشد. درواقع  دهنده از لحاظ آماری معنادار می کننده و انطباق جذب
گوید که اختالف  طرفه، تنها به ما می جدول تحلیل واریانس یک

دهد که  خیر؛ اما نشان نمی دار است یا ها معنی بین میانگین گروه
ها  در صورت معنادار بودن اختالف بین کدام جفت از میانگین

های تعقیبی برای پی  دار است. لذا بر این اساس از آزمون معنی
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منظور بررسی  شده است و به ها استفاده  بردن به کیفیت این تفاوت
ن تعقیبی دار دارند از آزمو ها با هم تفاوت معنی اینکه کدام میانگین

 6توکی استفاده گردید. نتایج آزمون تعقیبی توکی در جدول 
 گزارش شده است.

 های یادگیری برحسب مقایسه میانگین خودکارآمدی تحصیلی آزمون تعقیبی توکی میان سبک 6جدول شماره 

 سطح معناداری اختالف میانگین های یادگیری سبک

 **01/0 -41/3* همگرا              واگرا

 630/0 28/0 کننده همگرا        جذب

 580/0 -36/0 دهنده همگرا        انطباق

 **01/0 -69/3* کننده واگرا        جذب

 **01/0 41/3* دهنده واگرا        انطباق

 **01/0 69/3* دهنده کننده        انطباق جذب

هاای   بر اساس نتایج جادول فاوق باا توجاه باه ساطح معنااداری       
موجااود، سااطح معناااداری بااین دو ساابک یااادگیری همگاارا و    

 05/0دهناده بااالتر از    کنناده و همچناین همگارا و انطبااق     جذب
هاای   باشد و معنادار نبوده اسات؛ اماا اخاتالف در ساایر گاروه      می

م دهای  جفت، معناادار باوده اسات و ایان اخاتالف قابلیات تعمای       
در اداماه پاژوهش، بارای     کل جامعاه آمااری پاژوهش را دارد.     به

پاسااخگویی بااه فرضاایه ارتباااط معنااادار بااین خودکارآماادی و    
خالقیت آزماون پیرساون ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات کاه         

هااای ماااتریس همبسااتگی خالقیاات و ابعاااد   یافتااه 7در جاادول 
ه آن بااا خودکارآماادی تحصاایلی دانااش آمااوزان گاازارش شااد    

 است.

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش 7جدول شماره 

 پذیری انعطاف ابتکار بسط سیالی خالقیت خودکار آمدی تحصیلی متغیر

 **570/0 **233/0 **223/0 *200/0 **427/0 1 خودکارآمدی تحصیلی

 **291/0 **337/0 **248/0 **250/0 1 **427/0 خالقیت

 **341/0 **269/0 **333/0 1 **250/0 *200/0 سیالی

 **378/0 **279/0 1 **333/0 **248/0 **223/0 بسط

 **418/0 1 **279/0 **269/0 **337/0 **233/0 ابتکار

 1 **418/0 **378/0 **341/0 **291/0 **570/0 پذیری انعطاف

01/0P< :**
  ،05/0P< :* 

های احصاء شاده از جادول بااال، خودکارآمادی باا       بر اساس یافته

(؛ و ابعااااد آن یعنااای سااایالی P , 427/0 =r<01/0)خالقیااات 

(05/0>P , 200/0 =r( ؛ بسااط)01/0>P , 223/0 =r ؛ ابتکااار)

(01/0>P , 233/0 =r؛ انعطاف) ( 01/0پذیری>P , 570/0 =r )
 ارتباط مثبت و معنادار دارد.

  بحث
های یادگیری و  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک

آموزان دختر پایه هشتم  خالقیت با خودکارآمدی تحصیلی دانش
 انجام پذیرفت. 1394-95متوسطه شهرستان نکا در سال تحصیلی 

میانگین های احصاء شده در پژوهش حاضر،  بر پایه یافته
آموزان پایه دوم متوسطه  های یادگیری در بین دانش  سبک

( قرار داشت؛ اما 5/2شهرستان نکا باالتر از میانگین طیف لیکرت )

تر از  پاییندر ( 83/1) 2گویه  میانگین رغم این باالتر بودن علی
میانگین کلی گرفتن، این میانگین طیف لیکرت قرار داشت که با 

گرفت و به عبارتی نادیده  توجهی قرار می یپایین بودن مورد ب
در ها  تک گویه تکمیانگین جایگاه بررسی  .شد انگاشته می

که در تمامی نتایج  رساند حساسیت موضوع را میمیانگین کل 
ای نشده است و با احتساب  اشاره  های گذشته به این نکته پژوهش

 شده است. میانگین کل، جایگاه هر یک از سؤاالت مورد غفلت واقع

های یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی  سبک دار بین ارتباط معنی

های پژوهش  ( از جمله یافتهP  ،25/8 =F=001/0 آموزان ) دانش

 Meyariهای پژوهش  رود. این یافته با یافته حاضر به شمار می

et al [24] ،Muhammadi [25] ،Shiue [26] ،Husch 
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که سبک یادگیری  کردتوان بیان  میرو  از این همخوانی دارد. [27]
آموزان با  بر تغییر سطح خودکارآمدی افراد مؤثر است و دانش

های  های یادگیری مرتبط با رشته شناخت و فراگیری سبک
توانند، سطح خودکارآمدی خود را در جهت موفقیت  تحصیلی می

عنوان عامل  تحصیلی افزایش دهند. خودکارآمدی تحصیلی به
که  تأثیر دارد و ازآنجایی فراگیراننگیزشی بر عملکرد و یادگیری ا

یژه و بهنیروی انسانی آینده جوامع،  عنوان بهآموزان  دانش
آموزان ایرانی در  نماینده دانش عنوان بهآموزان پایه هشتم  دانش

پرورش خودکارآمدی در  شوند، المللی تیمز محسوب می ینبآزمون 
به شمار ترین اهداف نظام آموزشی  و از مهم انکارناپذیرآنان، امری 

 ,Banduraهای گذشته ) چرا که بر اساس پژوهش .رود می

دهند که کمبود یا فقدان  نشان می( Pajares, 1996؛ 1997
آموزان را تضعیف کرده  خودکارآمدی در بسیاری اوقات انگیزه دانش

و حتی ممکن است موجبات کوچک انگاری آنان در مواجهه با 
 مسئوالنپس ضروری است که . [3آورد ]یفشان را فراهم التک

آموزان و با در نظر  آموزشی ابتدا با شناسایی سبک یادگیری دانش
ها و راهکارهایی در جهت تقویت خودکارآمدی آنان  گرفتن برنامه

های  بکوشند و همچنین با ایجاد تحوالت اساسی در محتوای رشته
سعی در پرورش و رشد  های درسی تحصیلی و اصالح برنامه

 آموزان خودکار آمد نمایند. دانش
دار مؤلفه  مثبت و معنیارتباط توان به  از دیگر نتایج پژوهش می

(، =r 22/0(، بسط )=r 20/0( و ابعاد سیالی )=r 42/0خالقیت )
( با خودکارآمدی =r 57/0پذیری ) ( و انعطاف=r 23/0ابتکار )

ابعاد خالقیت قادر  داشت که توان اذعان اشاره نمود. میتحصیلی 
باشد.  آموزان می بینی خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش به پیش

دار ابعاد سیالی، بسط، ابتکار و  تأثیر مثبت و معنیصورت،  ینبد
 آموزان بود. پذیری در افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش انعطاف

 Zarehتوسط های  های پژوهش این یافته پژوهش، با یافته

zadeh [28] ،Maghsudi [29] ،Pourfaraj Omran [30] ،
Hasanzadeh [31] ،Beghetto [32] ،Lee Yong [33]  و

Mathisen & Bronnick [34] با توجه به  .باشد همسو می
آمده از رابطه مثبت و معنادار بین خالقیت و  دست به های یافته

در پی که  اذعان داشتتوان چنین  خودکارآمدی تحصیلی می
و پرورش خالقیت، انگیزش با افزایش همراه شده و از گسترش 

شود.  یدستخوش تغییرات مثبتی م نفس افراد طرفی نیز اعتمادبه
، های آموزشی نیز مد نظر قرار گیرد تواند در محیط این موضوع می

( که Muhammadi, 2008باورند )چرا که برخی بر این 
امه درسی، محیط اجزای تشکیل دهنده نظام آموزشی یعنی برن

آموزشی و معلم، سه رکن اساسی در تقویت یا تضعیف خالقیت در 
که در نهایت با گسترش  [17روند ] آموزان به شمار می دانش
نیز  آموزان های آموزش خالقیت در نظام آموزشی به دانش زمینه

احساس خودکارآمدی باالتری از خویش داشته باشند. چرا که 
شناختی وظایف و تکالیف به شمار  خودکارآمدی ... شخصی و

تواند زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. با این  و می [35رود ] می
ویژه معلمان و مدرسان  متولیان و به توان انتظار داشت که حال می

های  توانایی ،ها و افعال جهت پرورش خالقیت موقعیت تدارکبا 
یافتن در ابعاد الزم را در فراگیران حاصل نموده و با مهارت 

خالقیت در مقابله با مشکالت و مسائل پیش روی خویش با 
و افزایش موفقیت عمل نمایند که این امر منجر به احصاء 

های گوناگون زندگی و تحصیلی در آنان  خودکارآمدی در جنبه
. البته ذکر این نکته ضروری است که با در نظر گرفتن خواهد شد

 –کار بودن تأثیر مناطق اقتصادی های گذشته و آش نتایج پژوهش
های  بایست تفاوت اجتماعی مختلف بر تحول خالقیت، معلمان می

را عاملی  [14آموزان ] های مختلف محیطی دانش فرهنگی و جنبه
های پرورش خالقیت  و متناسب با این شرایط برنامه برشمردهمهم 

 آموزان را طراحی و اجرا کنند. در دانش
طر نشان شد که فقدان اطالعات الزم درباره در نهایت بایستی خا
آموزان مورد  های دانش اجتماعی خانواده –وضعیت اقتصادی 

مطالعه و اهمیت انکارناپذیر باورهای معلمان در جهت تقویت 
های درسی  ، تحقق اهداف و سرفصل[36] یدرسی برنامه  حوزه

تلف ویژه در مراحل مخ ای مهم در زندگی به عامل زمینه عنوان به
های پژوهش حاضر به شمار  تحصیلی افراد، از جمله محدودیت

رود. از سوی دیگر با توجه به اینکه جامعه پژوهش متشکل از  می
جامعه  بهها  یافته یمتعمآموزان دختر دوره اول متوسطه بوده،  دانش

گردد که  نمایید. لذا پیشنهاد می پسران را با محدودیت مواجه می
یادگیری در  –د به حوزه یاددهی من پژوهشگران عالقه

آوری اطالعات از جامعه پسران مبادرت  های آتی به جمع پژوهش
های دیگر  ورزیده و عالوه بر استفاده از ابزار پرسشنامه از روش

آوری به شیوه مصاحبه  یر پژوهش کیفی و روش جمعنظپژوهش 
 ها پرسشنامهوتحلیل  یهتجزنیز بهره گرفته شود. همچنین در 

ص شد که برخی از گویه از میانگین و تجانس کمتری با کل مشخ
توان به پژوهشگران توصیه  میلذا پرسشنامه برخوردار بوده است، 

نظر متخصصان و  های آتی با استفاده از در پژوهشکه  کرد
 برخوردار از تعدیل سؤاالت نسبت به، امر نظران حوزه صاحب
ها به همسانی درونی و  میانگین کمتر نسبت به بقیه گویه و تجانس

بپردازند و این یافته پژوهش هماهنگی سؤاالت پرسشنامه مذکور 
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جداگانه را مد نظر  صورت بهها  مبنی بر سنجش هر یک از گویه
 قرار دهند.

 یریگجهینت
های یادگیری و  های پژوهش مشخص شد که سبک بر اساس یافته

ران با خودکارآمدی تحصیلی آنان ارتباط مثبت خالقیت دانش آمو
توان ادعا کرد سبک یادگیری و  رو می یناداری دارد. از  و معنی

نگرش به خالقیت از جمله عوامل افزایش احساس خودکارآمدی 
رود و از آنجایی که در دنیای  آموزان به شمار می در بین دانش

تیابی به ترین مفاهیم دس امروز خودکارآمدی یکی از اساسی
موفقیت در ابعاد مختلف زندگی و تحصیلی است، توجه به سبک 

آموزان امری ضروری  یادگیری و نگرش به خالقیت در بین دانش
تواند به ارتقای کیفیت و کیمت دوره  شود که می محسوب می

متوسطه نظام آموزش رسمی و عمومی در سطح منطقه و جهان 
هایی را  که مسئولین برنامه رود منجر شود. با این حال انتظار می

های یادگیری و  جهت آشنایی هر چه بیشتر معلمان با سبک
افزایش خالقیت در آنان تدارک ببینند و معلمان نیز در راستای 

گزینی سبک یادگیری آنان  آموزان و به افزایش خالقیت دانش
نسبت به تحقق مطلوب اهداف یادگیری اقدام نمایند. این موضوع 

افزایش خودکارآمدی فراگیران را به دنبال داشته باشد و تواند  می

آنان را در مسیر عالقه به یادگیری و موفقیت تحصیلی همراهی 
 کند.

 سپاسگزاری

نویسندگان مطالعه حاضر، از همکاری مدارس مورد مطالعه 
کننده در پژوهش کمال تشکر  آموزان شرکت شهرستان نکا و دانش

 را دارند.

 مالحظات اخالقی

آموزان و اولیای مدرسه  ها به دانش آوری داده در مرحله جمع
ها محرمانه بوده  اطمینان داده شد که اطالعات حاصل از پرسشنامه

و فقط در راستای اهداف پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
نامه کارشناسی ارشد سحر قریب  پژوهش حاضر برگرفته از پایان

در دانشکده روانشناسی و  21/04/1396طزره بوده که در تاریخ 
 علوم تربیتی دانشگاه تهران دفاع شده است.
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