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Background and Objectives: This study was conducted to investigate the role of students' 
attitudes toward curriculum components and competency perception in their emotional creativity. 
 
Methods: The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population 
consisted of all undergraduate students of Gonabad University of Medical Sciences, who were 
studying in the academic year 1399-1398. A total of 310 students were selected to select the sample 
based on the Georgian and Morgan table and the stratified random sampling method. Three 
questionnaires of students' views on the components of Tatari curriculum (2015), Harter 
competence perception (1985) and April's emotional creativity (1999) were used to collect data and 
the data were analyzed using SPSS software version 22. . Pearson correlation coefficient, hierarchical 
regression and independent t-test were used to analyze the data. 
 
Findings: Findings showed that the components of teaching method, evaluation method, content 
and competency perception variables play a role in students 'emotional creativity and these variables 
are able to predict students' emotional creativity. Also, the results of the present study showed that 
the score of students' views on the components of the curriculum in male students was higher than 
female students. 
 
Conclusion: Considering that students' views on the components of the curriculum and the 
perception of competence play a role in their emotional creativity, it is suggested that courses and 
workshops be held to strengthen students' views on the components of the curriculum and 
perception of students' competence. 
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اهداف:   و  بررس  نیاپیشینه  منظور  به  د  یپژوهش  ها  انیدانشجو  دگاهینقش  مؤلفه  به  درس  ینسبت  ادراک    یبرنامه  و 

 آنان انجام شد.  ی جانیه  تیدر خالق یستگیشا
 

  ی مقطع کارشناس  انیدانشجو  هیعبارت از کل  یبود. جامعه آمار  یهمبستگ  یفیروش پژوهش حاضر از نوع توصها:  روش

انتخاب افراد نمونه بر    یبودند. برا  لیمشغول به تحص  1398-1399  یلیگناباد بود، که در سال تحص  یدانشگاه علوم پزشک

دانشجو انتخاب شدند. از سه پرسش نامه    310  تعداد  یتصادف  یطبقه ا  یر یو مورگان و روش نمونه گ  یاساس جدول گرجس

  ی جان یه تی( و خالق1985) هارتر  یستگی(، ادراک شا1394) یطاطار یبرنامه درس یهانسبت به مولفه  انیدانشجو دگاهید

 زمون شد. از آ  لیتحل  22نسخه     spssداده ها استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار    یجمع آور  ی( برا1999)لیآور

  داده ها استفاده شد. لیمستقل جهت تحل یو آزمون ت یسلسله مراتب ونی رگرس رسون،یپ  یهمبستگ بیضر یآمار یها

 

 زانیدر م  یستگ یادراک شا  ریمحتوا و متغ  ،یابیروش ارزش  س، یروش تدر  یهاپژوهش نشان داد که مولفه  ی ها  افتهیها:  یافته

بپردازند.   انیدانشجو  ی جانیه  تیخالق  زانیم  ینیب  شیها قادرند به پ  ریمتغ  نینقش دارند و ا  انیدانشجو  یجانیه  تیخالق

  انیدر دانشجو یبرنامه درس ینسبت به مولفه ها انیدانشجو دگاهینمره د زانیپژوهش حاضر نشان داد که م جینتا نیهمچن

 تیو خالق  یستگ یادراک شا  زانیم  نیاز آن بود که ب  یپژوهش حاک   گری د  افتهیزن بوده است و    انیاز دانشجو  شتریمرد ب

 وجود ندارد.  یرد تفاوت معنادارزن و م انیدانشجو  یجانیه
 

  یجانیه  تیدر خالق  یستگ یو ادراک شا  ی برنامه درس  ینسبت به مولفه ها  انیدانشجو  دگاهی د   نکهیبا توجه به ا:  گیرینتیجه

  ینسبت به مولفه ها  انیدانشجو  دگاه ی د  تیدر جهت تقو  یآموزش  یشود دوره ها و کارگاه ها  یم   شنهادیآنان نقش دارد پ 

 .شودبرگزار  انیدانشجو ی ستگیو ادراک شا یبرنامه درس
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 چکیده 

  ، یجانیه تیخالق  ،یستگ ی ادراک شا ،یبرنامه درس  یمؤلفه ها کلمات کلیدی:

 .انیدانشجو
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 مقدمه 

ها و بهداشت روانی مورد توجه قرار گرفته است. نظر  به عنوان عاملی موثر در تنظیم هیجان   1هیجانی   ت یخالق

ارتباط استبر این است   با غنای زندگی شخص در  آبادی و همکاران،    که خالقیت هیجانی  )ساداتی فیروز 

  هیجانی  تیخالقمنظور از   است.  هیجاناز  گرایی اجتماعی  سازنده  دگاهید  یبسط اساس   هیجانی  ت یخالق  (. 1398

ها ارتباط چندگانه و پیچیده  و با هیجان   مناسب و معتبر از احساسات است  ع،یبد   بات یترک  ان یتجربه و ب  ییتوانا

را مطرح کرد و معتقد    یجانیه   تی( مفهوم خالق2009،  2000، 1999)  3ل یورآ. (2021،  2)گونزالس زمار   دارد

ابراز احساسات است و شامل مولفه   ییتوانا  یجانی ه  تیبود که خالق و    ، ینوآور  ،یجانی ه  یآمادگ  یهاتجربه 

ساز جامعه باید بایستی دارای تفکر خالق  دانشجویان به عنوان قشر جوان و آینده   باشد.ی و اصالت م  یاثربخش

نسبت به خالقیت  و نوآور باشند و زمینه بروز چنین تفکراتی این است که دانشجویان هیجانات و عواطف خود را  

  ن یبه ا  یجانیه  یآمادگ  های آمادی هیجانی، نوآوری، اثربخشی و اصالت باشند،بشناسند یعنی دارای ویژگی 

ل به تفکر، درک و کشف احساسات را دارد و نسبت  یدهد، تما ی م  تیکه به احساسات اهم  ی است که فرد  ی معن

  ی انتظارات اجتماع ایبا گذشته  سه یدر مقا  یجانیاست که واکنش ه ی معن ن یبه ا  ی به آنها حساس است. نوآور

است و در   د یمف یجانیدر حل مشکالت ه  ر ییمعناست که تغ  نیبه ا ی و منحصر به فرد است. اثربخش  عیفرد بد 

  ی جان یمعناست که واکنش ه   نیخواهد بود. اصالت به ا  د یمف   ز یجامعه ن  یبلکه برا  فرد  ی دراز مدت نه تنها برا

ت  انیب  د یبا باشد  د   یانه یآ  ری ا تصوخود  انتظارات  باالگران یاز  با سطوح  افراد  به    ، یجانی ه  تیاز خالق  یی.  که 

  ، یرا انتخاب کنند که بر خودکنترل   یامقابله   ی دارند راهبردها لیدارند، تما یشتری ب   نانیخود اطم  یهاییتوانا

برنامه  ارز  ،یاجتماع  تیحما  یشده، جستجو  یزیرحل مشکل  و سودمند   یابیو  مثبت    دارد   د یتاک  یمجدد 

یکی از متغیرهای مهمی که در نظام آموزشی عالی باید تقویت شود خالقیت هیجانی است،    (.2021،  4ی )ژا

 .های مختلفی انجام شده استدرباره عوامل موثر بر خالقیت هیجانی دانشجویان پژوهش 

  ان یدانشجو  یل یتحص  اقیدر اشت  یجانیه  تیرابطه خالق  یبررس ( با هدف  1395)  پژوهشی توسط عجم و همکاران

  اق یو اشت  یجانیه  تیخالق  ن یبانجام شده و نتایج پژوهش نشان داد    یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک

  اق یبودند که اشت  ییهاو اصالت جزو مؤلفه   یی کارآ  ،ی جانیه  ی وجود داشت و مؤلفه آمادگ  ی رابطه آمار  ی لیتحص

پ  ان یدانشجو  ی لیتحص همکاران  .کردند ی م   ینیبشیرا  و  حسنی  توسط  بررس   (1399)  پژوهشی  هدف    ی با 

دانش    ی جانی ه  تیحافظه فعال بر بهبود فراشناخت و خالق  یاجتماع  - یجانی ه  -یآموزش بسته شناخت   یاثربخش

انجام شد   فضعی   عملکرد  با  دختر  آموزان فعال    بسته   آموزش   که  داد  نشان   هاداده   لیتحل  جینتا  در حافظه 

  ی جانیه  ت یباعث بهبود عملکرد فراشناخت  و خالق  ی طور معنادارحافظه فعال به   یاجتماع  - یجانیه  -شناختی

  شرفت یپ  زهیانگ   یانقش واسطه  ن ییبا هدف تع  ( 1398)   ی توسط معاصر و همکارانوهش پژ  .شودمی   ن آموزادانش

قادر به    یجانی ه  تینشان داد که خالق  جیانت  خودراهبر انجام شد   ی ریادگ یو    یجانی ه  تیخالق  نیدر رابطه ب

طور به   شرفتیپ  زةیو انگ   یجانیه  ت یخالق  یرهایمتغ  ن، یو همچن  شرفتیپ  زةیانگ   انسیدرصد از وار  29  نییتب

 
1. Emotional creativity 

2. González-Zamar 

3. Averill 

4. Zhai 
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  ی انجینقش م  شرفتیپ  زة یانگ   ن، یخودراهبر هستند. همچن  ی ر یادگی  انس یدرصد از وار  43  ن ییهمزمان قادر به تب

 . خودراهبر دارد یر یادگیو   یجانیه تیخالق  نیدر رابطه ب  یداری معن

های اندکی در زمینه متغیرهای مورد  با توجه به بررسی که پژوهشگر در منابع اطالعاتی انجام داد پژوهش  

است.   شده  انجام  حاضر  پژوهش  در  مبررسی  تتاز  دانشجویان  هیجانی  خالقیت  بر  که  اساسی  ثیر  أ غیرهای 

های برنامه درسی است که کمتر در این زمینه پژوهشی  لفه ؤگذارد ادراک شایستگی و دیدگاه آنان نسبت به م می 

هایی که از محیط خود  ها و پنداشتست که افراد به وسیله آن برداشتادراک شامل فرایندی ا  انجام شده است.

های برنامه درسی یک  و تنظیم نمایند و به وسیله ادارک خود به آن معنی بخشند. مولفه کنند تفسیر  کسب می 

کنند. با  های یادگیری و یاددهی هستند که جهت تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران عمل می سلسله فعالیت 

باشند، در  های آموزش می های درسی از مهمترین ابزار و عناصر تحقق بخشی به رسالتتوجه به این که مولفه 

مرتبط    ی انسان به نوع  یهمه اعمال اراد (.  1399)حیدری،    شوند ریزی می جهت کسب اطالعات آموزشی برنامه 

  ند یفرآ  کیاز    ایمرحله   راکادشد  بای م  ط یاز مح  یو   یوابسته به آگاه  یانسان  یکنش اراد   ،با ادراک هستند 

  رد یگی است که در ذهن شکل م  ییهاپرسش   ند یفرا  نیو نقطه عطف ا  شود ی شروع م  ط یاست که از مح  یطوالن

ای،  های خالقانه، گرایشات حرفه ظرفیت   توسط دانشجویان   های درسی(. ادراک از مولفه 139:  1399  )محمدی، 

اطالعاتی   و حداقل  به  می مطلوبیت  و سپس  اعضای هیئت علمی درک شده  و  اساتید  توسط  باید  که  باشد 

های درسی بدون شناخت نظریه، دانش و تجربه، فهم  (. ادارک از مولفه 1،2019)کراکن  دانشجویان منتقل گردد 

ها بستری مناسب جهت ادراک بیشتر و توانمندی  پذیر نخواهد بود و داشتن این ویژگیو شناخت آموزش امکان 

های برنامه درسی توسط دانشجویان  دارند ادراک از مولفه ها اظهار میگردد. مدرسان دانشگاهدر دانشجویان می 

  تواند باعث شود که اساتید تدریس اثربخشی داشته باشد و کیفیت آموزشی و تدریس بهتری اعمال شود می 

 (. 1399)عبدالشریفی،

ریزان آموزشی، سیاستمداران پرورش همیشه مورد عالقه برنامه های درسی به عنوان قلب نظام آموزش و  برنامه 

های درسی موجب فراهم آوردن  و متولیان آموزش و پرورش و همچنین والدین و معلمان است. ادراک از برنامه 

های درسی خواهد شد. تری از برنامه ساز و کارهای مناسب برای طراحی تدوین و اجرای بهتر و ارزیابی درست 

های الزم دست یابند  تر به مهارتکند تا به صورت منطقی باحث برنامه درسی به دانشجویان کمک می تحلیل م

ریزی را قبول نکنند. توجه به برنامه  و با تفکر و منطق هر امری را پذیرا باشند و چشم بسته هر اندیشه و برنامه 

امعه فردا هستند و باید در ابعاد  درسی از مهمترین موضوعات است زیرا دانشجویان امروز تشکیل دهنده ج

(. هنگامی که دانشجویان  94،  1398  )معمرحور، همکاران،  گوناگون رشد داشته باشند و کسب مهارت کنند 

پیچیدگی    از قبیل سردرگمی وی  های عمدهپیامهای برنامه درسی را نداشته باشد، مغز  درک الزم از مولفه 

باشد  می های درسی  برنامه درسی فراتر از محتوای موضوع   مسئله که دهد. توجه به این  مسائل را گزارش می 

انجام سایر فعالیت به  به مولفه های آموزشی ترغیب می اساتید را  ادران  کند. پس توجه  برنامه درسی و  های 

یت تحصیلی دانشجویان است.  اصالح و بهبود وضعمهمی بر    نکته  های برنامه درسیدانشجویان نسبت به مولفه 

های ارائه  های درسی نتیجه توجه به ملزومات هر محیط یادگیری و تاکید بر کیفیت آموزش ک از برنامه ادرا

ریزان است. از طرفی فراهم کردن شرایط مطلوب یادگیری و یاددهی نیازمند  شده توسط مسئولین و برنامه 

 
1. Krücken 
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:  1399)هاتف الحسینی،  انجامد های درسی می بستر و زیر ساخت است که به ایجاد تجارب واقعی در زمینه برنامه 

ها هستند و  های درسی به منزله آیینه تمام نما در میزان پیشرفت و موفقیت مدارس و دانشگاه (. برنامه 78

)امینی،    باشد ریزان این حوزه می های درسی و برنامه تطبیق با نیازهای در حال تغییر جامعه از ملزومات برنامه 

شود. دکروواکر  های مختلفی از صاحب نظران را شامل می رنامه درسی، دیدگاه (. تجدید و تعیین عناصر ب1393

برد. تایلر در همین خصوص اشاره به چهار عنصر دارد،  سه عنصر هدف، محتوا، سازماندهی محتوا را نام می 

ک از  داند. هدف اولین مرحله در ادرا هدف، محتوا، روش و ارزشیابی و آنها را عناصر اصلی برنامه درسی می 

ها هدف باید مورد تصریح  ریزی و کوشش در راه بهبود مستمر برنامه های درسی است. در طراحی و برنامه برنامه 

پردازد تا در جهت  قرار داشته باشد. عنصر دوم محتوا که به کلیه مفاهیم، حقایق، اصول، مطالب یک درس می 

گردد. راهبرد فرایند یادگیری و یاددهی باعث انتقال  آموزان ارائه  دستیابی به هدف آن درس و تغییر رفتار دانش 

های ارزشیابی تعیین کننده  اطالعات و دانش در دانش آموزان است همچنین دیدگاه دانشجویان نسبت به شیوه 

آنان است یادگیری  و کیفیت  برنامه درسی می 1396)کارشکی، همکاران،    چگونگی  تعریف  توان گفت  (. در 

گیرد و باعث کسب تجارب در  ه برای هدایت یادگیری در مدارس مورد استفاده قرار می ها کای از طرح مجموعه 

(. پذیرش محیط کالسی برای دانشجویان به  20:  2012  1)گالتئورن، بوسکو، وایتهد،  شودمحیط یادگیری می 

کنند و در  می انجامد دانشجویان با ادراک محیط کالس احساس شایستگی بیشتری  ها می ادراک بهتر مولفه 

کنند  های خود احساسات خود را به صورت صریح و آشکار به صورت معقول و پخته بیان می تعامل با همکالسی 

 (.  221: 1399)همتی،  دهند سازد هیجانات تحصیلی خود را افزایش  و این کار آنان را قادر می 

داشته باشد. روانشناسان، شایستگی   با خالقیت رابطه وجود  دانشجویان   رسد بین ادراک شایستگیبه نظر می 

ها، باورها،  را محرک، ویژگی یا مهارت برجسته تعریف کردند که منجر به عملکرد بهتر شخص در زمینه توانایی 

های مهم برای انگیزش افراد و توسعه  یکی از سازه   دانشجویان   شود. ادراک شایستگیها میها و مهارتنگرش 

(. هارتر ادراک  1399)ترویجی و ترخان،    و تحصیلی مورد توجه قرار گرفته استخالقیت و بهبود عملکرد شغلی  

کند،  های فیزیکی، اجتماعی و شناختی هدایت می شایستگی را به عنوان محرکی چند بعدی که افراد را در حوزه 

آید دست می و لذت درونی که از موفقیت به دانشجویان ادراک شایستگی  ،توصیف نمود. بر اساس این دیدگاه

شود درحالی که ادراک عدم شایستگی و نارضایتی منجر به اضطراب و کاهش  برای موفقیت می   منجر به تالش 

(. ادراک شایستگی به ارزیابی ذهنی دانشجویان از  1399زاده و همکاران،  )خاج   گرددبرای موفقیت می   او  تالش 

آنها به داشتن منابع کافی برای عملکردی خوب  هایشان در انجام دادن وظایف خاص تحصیلی و باور  توانایی

اشاره دارد. ادراک شایستگی موجب کاهش مشکالت رفتاری و اجتماعی افراد، کاهش پیامدهای منفی و بهبود  

شناسایی (.  1399،  )محمدپور و همکاران  شودابتمار و نوآوری می های افراد برای  نتایج مثبت و تقویت انگیزه 

های برنامه درسی یکی از عوامل موفقیت تحصیلی و شغلی دانشجویان است  دانشجویان نسبت به مولفه دیدگاه  

انجام گرفته است.   این زمین  در  پژوهشی    پیشرفت   درسی،  برنامه  هایمولفه   از  هریک  به   اهتمامکه کمتر 

  نقشه   مدنظرقراردادن  و  محتوی  به  توجه.  دهد می   تغییر  معناداری   شکل  به  را  دانشجویان  عملکرد  و   تحصیلی 

د  دهد،می   افزایش  را   تحصیلی  پیشرفت  و   معنادار  یادگیری  مفهومی، و  به    ان یدانشجو  دگاهینگرش  نسبت 

  ان یدانشجو  دگاهید  یجهت بررس   ن یداشته باشد از ا  ری تاث  ان یتواند در عملکرد دانشجوی م  ی برنامه درس   یهامولفه 

 
1. Ghlatorn&bosko&vaythad 
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های مرتبطی از جمله: پژوهش طاهر سلطانی و  پژوهش.  ردیقرار گمورد توجه    د ی با  یبرنامه درس   یهابه مولفه 

(،  1399)   (، باباخانی و همکاران1399)   (،  حسنی و همکاران1399)  (، محمدپور و همکاران1400همکاران )

 ( انجام شده است  یرها یمتغ  نه یدر زم(  2021)  ( و گونزالس زمار2021ژای  با توجه به  مورد پژوهش  ، ولی 

بررسی که پژوهشگر درباره این موضوع در منابع اطالعاتی انجام داده است پژوهشی در این حیطه انجام نشده  

پژوهشگر درصدد پاسخگویی به این سوال پژوهشی  بنابراین  شود،  و در این زمینه خأل پژوهشی احساس میاست  

آنان    هیجانی   خالقیت   در   شایستگی  ادراک   و درسی برنامه   هایمؤلفه   به   نسبت  دانشجویان  است که آیا دیدگاه 

 نقش دارد؟ 

 

 پژوهش روش

روش این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه    

تحصیلی   سال  در  گناباد  پزشکی  نمونه   1398- 99علوم  نوعبود. روش  از  پژوهش حاضر  در  تصادفی    گیری 

شگاه علوم پزشکی  نفر از دانشجویان دان  310ای بود بر این اساس طبق جدول گرجسی و مورگان تعداد  طبقه 

 گناباد انتخاب شدند.  

نامه دیدگاه دانشجویان نسبت به  نامه زیر استفاده شد: الف: پرسش ها از سه پرسش به منظور گردآوری داده 

سوال    40ساخته شده است دارای    1394های برنامه درسی: این پرسشنامه که توسط طاطاری در سال  مولفه 

است.   5 تا  1ی آن از است که دامنه  ت )از کامال موافق تا کامل مخالف( ی لیکراست که براساس مقیاس درجه 

شود. در این  گذاری بصورت معکوس انجام می نمره  36  ،34،  33،   20،   18،  10،  8،  7،  5،  4،  3،  1در سواالت  

سواالت    مربوط به خرد مقیاس روش،   13  تا  6مربوط به خرده مقیاس هدف، سواالت    5تا    1پرسشنامه سواالت  

باشد. در مربوط به خرده مقیاس ارزشیابی می   40تا    28مربوط به خرده مقیاس محتوا و سواالت    27تا    14

نامه دیدگاه دانشجویان نسبت  آوری اطالعات برای محاسبۀ پایایی پرسش ( پس از جمع 1395)  پژوهش میرزایی 

مولفه  برنامه به  ایهای  که  گردید  استفاده  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  درسی  بای  برابر  ضریب                بود.   856/0  ن 

  20(: این مقیاس یک آزمون خود گزارشی است که مشتمل بر  1982)  نامه ادراک شایستگی هارترب: پرسش

- 9- 8-6-3-2سواالت )  یگذارنمره   قهیطراست    0نمره و گزینه  خیر    1ای است که گزینه بلی  سؤال دو گزینه 

نامه  است. نقطه برش پرسش   0=ی بل  نهیو گز  1= ریخ  نهیکه گز  ی( برعکس بوده به طور 11-14-15-17-18-20

آموز  نفر دانش  198( که بر روی 1982هارتر )نامه، توسط پژوهش میزان اعتبار و پایایی پرسشو  باشد می  10

)هارتر،    گزارش گردید   79/0و    78/0تر بود، به ترتیب  آموز دخدانش   88آموز پسر و  دانش   110که متشکل از  

گیری خالقیت  ( به منظور اندازه 1999نامه را آوریل )نامه خالقیت هیجانی آوریل: این پرسش (. ج: پرسش1982

ماده    7ماده است که    30هیجانی در چهار بعد تازگی، اثربخشی، صداقت و آمادگی تهیه کرده است و شامل  

کنند. سؤاالت گیری می ماده صدات را اندازه  4ماده اثربخشی و    5ماده تازگی،   14هیجانی،   مربوط به آمادگی

کامأل موافقم است. آوریل با روش   =5مخالفم تا    کامالً  =1ای، از  گزینه   5نامه به صورت طیف لیکرت  پرسش

اثربخشی، صداقت و آمادگی    و پایایی ابعاد آن تازگی،  91/0آلفای کرونباخ پایایی نمره کل خالقیت هیجانی را  

به دست آورد. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی    85/0و    80/0،  0/ 89،  80/0را به ترتیب  

عامل به دست آمد و اثربخشی و صداقت با هم ادغام شده و یک عامل را تشکیل دادند. در   3عامل،   4به جای 
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نفر از دانشجویان پایایی نمره کل خالقیت    206نامه بر روی  پرسش  ( با اجرای این 1389ایران جوکار و البرزی )

 اند.گزارش کرده   68/0،  0/ 82،  83/0و برای ابعاد تازگی، اثربخشی، صداقت و آمادگی به ترتیب    0/ 90هیجانی را  

ابتدا برای ورود به دانشگاه علوم پزشکی و انجام تحقیقات،    99-98پژوهشگر در نیمسال اول سال تحصیلی  

ها و روش پژوهش رضایت کامل را از دانشجویان اخذ کرد و به  مجوز ورود گرفت. پژوهشگر ضمن بیان هدف

ها به صورت گروهی  نامه دانشجویان این اطمینان خاطر را داد که اطالعات آنان محرمانه خواهد بود و پرسش

نامه اطالعات الزم مربوط به پژوهش  تحلیل خواهد شد بنابراین ذکر نام ضروری نیست. در حین توزیع پرسش

ها نامهها، پژوهشگر پرسشنامه ارائه شد تا آنان با دقت به سواالت پاسخ دهند و در آخر پس از پر کردن پرسش

 را همان موقع تحویل گرفت. 

ا از  هتجزیه و تحلیل داده از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و برای  ها  تحلیل توصیفی داده برای   

 مستقل استفاده شده است.  tهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، آزمون  آزمون 

 

 هایافته 

ها نامه)نرخ بازگشت پرسش  آوری گردید نامه تکمیل و جمع پرسش   310نامه توزیع شده،  پرسش   320از تعداد  

درصد(    7/37)   نفر مرد   117دانشجوی شرکت کننده در پژوهش حاضر     310درصد بوده است(. از    97برابر با   

 .  درصد( بوده است  3/62) نفر زن  193و 

های برنامه درسی، ادراک  میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه 

 شایستگی و خالقیت هیجانی دانشجویان در جدول زیر آمده است:

 

 استاندار متغیرها: میانگین و انحراف 1جدول شماره 

 انحراف استاندارد میانگین  متغیر

 95/18 90/110 خالقیت هیجانی 

 77/2 14/14 ادراک شایستگی 

 30/3 60/11 مولفه هدف 

 31/4 79/26 مولفه محتوا 

 84/7 20/46 مولفه روش تدریس 

 52/7 18/44 مولفه روش ارزشیابی

 

به مؤلفه  برنامه درسی و ادراک شایستگی در خالقیت  فرضیه اصلی پژوهش: دیدگاه دانشجویان نسبت  های 

رگرسیون چندگانه ساسله مراتبی استفاده  هیجانی آنان نقش دارد. برای آزمون فرضیه فوق از آزمون آماری  

 شد که نتایج آن در جداول زیر آمده است.  
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های برنامه همبستگی بین متغیرهای دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه : ماتریس ضریب  2جدول 

 درسی و ادراک شایستگی با خالقیت هیجانی آنان 

 نام متغیر
خالقیت  

 هیجانی 

مولفه 

 هدف 

مولفه 

 محتوا 

مولفه روش  

 تدریس

مولفه 

 ارزشیابی 

ادراک 

 شایستگی 

      1 خالقیت هیجانی 

     1 079/0 مولفه هدف 

    1 606/0** 026/0 محتوا مولفه 

   1 197/0** 167/0** 396/0** مولفه تدریس 

  1 462/0** 334/0** 431/0** 366/0** مولفه ارزشیابی

 1 144/0** 213/0** 098/0* 109/0* 204/0** ادراک شایستگی 

 01/0معنی داری در سطح  - **

 0/ 05معنی داری در سطح    -*

های هدف و محتوا  داده شده است، بین دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه نشان    2طوری که در جدول  همان

های روش تدریس  با خالقیت هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه 

ه  و ارزشیابی با خالقیت هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین دیدگاه دانشجویان نسبت ب

های هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی با ادراک شایستگی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود  مولفه 

 دارد و بین نمره ادراک شایستگی دانشجویان با خالقیت هیجانی آنان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.   

مولفه  به  نسبت  دانشجویان  دیدگاه  نقش  از  آگاهی  برنامه  برای  در خالقیت  های  شایستگی  ادراک  و  درسی 

مفروضه  بررسی  برای  شد.  استفاده  مراتبی  سلسله  چندگانه  رگرسیون  تحلیل  روش  از  آزمون  هیجانی  های 

است بنابراین    4و بسیار کوچکتر از     67/1رگرسین، تحلیل نتایج نشان داد که میزان دوربان واتسن برابر با  

  10و بسیار کمتر از عدد    38/1در هر همه موارد حداکثر    vif  خطاها مستقل از هم هستند، همچنین میزان

های رگرسیون چندگانه برقرار  باشد بنابراین مشکل هم خطی و هم جهتی تغییرات وجود ندارد و پیش فرض می 

( با خالقیت هیجانی دانشجویان رابطه  2، متغیرهایی که بر طبق جدول ) رگرسیون چند گانه  در روش   است.

ها تعیین شد که نتایج آن در جدول زیر آمده  د وارد معادله شدند و میزان تأثیر هر کدام از آن معنادار داشتن

 است. 

بینی خالقیت هیجانی دانشجویان از طریق دیدگاه : آماره های مدل رگرسیون برای پیش3جدول 

 های برنامه درسی و ادراک شایستگیآنان نسبت به مولفه 

 مرحله 
بینی پیش

 ها کننده

ضریب  

 تعیین 

F  
 تغییرات

داری  معنی

 آماری

بتای استاندارد  

 شده
t 

داری  معنی

 آماری

 000/0 57/7 396/0 000/0 31/57 396/0 روش تدریس  1

 000/0 04/4 233/0 000/0 35/16 447/0 روش ارزشیابی 2

 024/0 -26/2 -122/0 024/0 15/5 461/0 محتوا  3

 021/0 32/2 120/0 021/0 41/5 476/0 ادراک شایستگی 4
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شود متغیرهای روش تدریس، روش ارزشیابی و ادراک شایستگی ( مشاهده می 3طوری که در جدول )همان

کردند. مؤلفه روش تدریس از متغیر دیدگاه  بینی می متغیرهایی بودند که خالقیت هیجانی دانشجویان را پیش 

مولفه  به  نسبت  برنامه  دانشجویان  تنهایی  های  به  هیجانی    396/0درسی  نمرات خالقیت  واریانس  از  درصد 

وارد  های برنامه درسی  دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه کند. دومین مؤلفه از متغیر  دانشجویان را تبیین می 

)پنج( درصد    051/0شده به تحلیل، روش ارزشیابی بود. ورود این متغیر به تحلیل ضریب تعیین را به میزان  

های برنامه  دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه های روش تدریس و روش ارزشیابی از متغیر  ایش داد و مؤلفه افز

دیدگاه  درصد از واریانس خالقیت هیجانی را تبیین کردند. سومین مؤلفه از متغیر    447/0در مجموع    درسی

ود. ورود این متغیر به تحلیل ضریب  وارد شده به تحلیل، محتوا بهای برنامه درسی دانشجویان نسبت به مولفه 

های روش تدریس و روش ارزشیابی و  )تقریبا یک و نیم( درصد افزایش داد و مؤلفه   014/0تعیین را به میزان 

متغیر   از  مولفه محتوا  به  نسبت  دانشجویان  درسیدیدگاه  برنامه  مجموع    های  واریانس    461/0در  از  درصد 

رمین متغیر وارد شده به تحلیل، ادراک شایستگی بود. ورود این متغیر  خالقیت هیجانی را تبیین کردند. چها

)یک و نیم( درصد افزایش داد و متغیرهای روش تدرس، روش    015/0به تحلیل ضریب تعیین را به میزان  

درصد از واریانس خالقیت هیجانی را تبیین کردند. هر چهار    0/ 476ارزشیابی و ادراک شایستگی در مجموع  

بینی  های روش تدریس، روش ارزشیابی، محتوا و متغیر ادراک شایستگی به پیش از طریق مؤلفه   مرحله که

توان گفت که با اضافه کردن  پردازد از لحاظ آماری معنادار است و می میزان خالقیت هیجانی دانشجویان می 

دل افزایش پیدا  متغیرهای روش تدریس، روش ارزشیابی، محتوا و ادراک شایستگی قدرت تبیین کنندگی م

های برنامه درسی در مدل رگرسیون برای  کرده است. مؤلفه هدف از متغیر دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه 

 تبیین میزان خالقیت هیجانی دانشجویان معنادار نبود. 

  tدرسی بر اساس جنسیت از آزمون    برنامه  هایمولفه   به  نسبت  دانشجویان  دیدگاه  برای بررسی تفاوت بین

 مستقل استفاده شد. 

  به نسبت دانشجویان دیدگاه  بین : نتایج آزمون تی استودنت برای معنادار بودن تفاوت4جدول 

 بر اساس جنسیت  درسی برنامه هایمولفه 

t 
سطح 

 داریمعنی

درجات 

 آزادی

انحراف  

 معیار
 میانگین 

تعداد  

 افراد

دیدگاه دانشجویان نسبت 

 های برنامه درسیمولفهبه 

 
22/4 - 

 

032/0 
 
308 

04/17 

32/16 

18/134 

41/138 

193    

117 

 زن

 مرد 

 

باشد. بنابراین بین  می   = t  22/4 محاسبه شده     t،    05/0، در سطح آلفا  4 بر اساس نتایج مندرج در جدول

داری مشاهده شد.  تفاوت معنی درسی بر اساس جنسیت    برنامه  هایمولفه   به  نسبت  دانشجویان  دیدگاه  بین

 از زنان بوده است.  رهای برنامه درسی در مردان بیشتبنابراین میزان نمره دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه 

 مستقل استفاده شد.  tاز آزمون  هاآن   جنسیت به توجه با دانشجویان  شایستگی برای بررسی تفاوت ادراک 
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  با دانشجویان شایستگی ادراک استودنت برای معنادار بودن تفاوت: نتایج آزمون تی  5جدول 

 جنسیت  به توجه

t 
سطح 

 داریمعنی

درجات 

 آزادی

انحراف  

 معیار
 میانگین 

تعداد  

 افراد
 ادراک شایستگی

 
32/0 - 

 

318/0 
 
308 

60/2 

02/3 

02/14 

35/14 

193    

117 

 زن

 مرد 

 

 باشد. بنابراین بینمی   = 32/0t محاسبه شده     t،    05/0، در سطح آلفا  5 بر اساس نتایج مندرج در جدول

داری مشاهده نشد. بنابراین بین میزان نمره  میزان ادراک شایستگی دانشجویان بر اساس جنسیت تفاوت معنی 

 ادراک شایستگی دانشجویان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.  

 مستقل استفاده شد.  tاز آزمون  هاآن   جنسیت به توجه  با دانشجویان  برای بررسی تفاوت خالقیت هیجانی

 

  توجه با دانشجویان  خالقیت هیجانی : نتایج آزمون تی استودنت برای معنادار بودن تفاوت6جدول 

 جنسیت  به

t 
سطح 

 داریمعنی

درجات 

 آزادی

انحراف  

 معیار
 میانگین 

تعداد  

 افراد
 خالقت هیجانی 

 
70/1 - 

 

09/0 
 
308 

18/18 

02/20 

47/109 

24/113 

193    

117 

 زن

 مرد 

 

  باشد. بنابراین بین می   = t  70/1 محاسبه شده     t،    05/0، در سطح آلفا  6 بر اساس نتایج مندرج در جدول

داری مشاهده نشد. بنابراین بین میزان نمره  میزان خالقیت هیجانی دانشجویان بر اساس جنسیت تفاوت معنی 

 دانشجویان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. خالقیت هیجانی 

 

 گیری نتیجهبحث و 
به مولفه  دانشجویان نسبت  این عنوان که دیدگاه  با  ادراک  نتایج فرضیه اصلی پژوهش  و  برنامه درسی  های 

های روش تدریس، روش ارزشیابی، محتوا  شایستگی در خالقیت هیجانی دانشجویان نقش دارد، نشان داد مولفه 

بینی  متغیر ادراک شایستگی در میزان خالقیت هیجانی دانشجویان نقش دارند و این متغیرها قادرند به پیش و  

به  پژوهشی که  بپردازند.  دانشجویان  مولفه میزان خالقیت هیجانی  بررسی نقش  به  برنامه  طور مستقیم  های 

همکار و  فرد  منوری  پژوهش  ولی  نشد  یافت  بپردازد  هیجانی  در خالقیت  با  1393)   اندرسی  تا حدودی   ،)

  به   گرایش  بر  درسی   برنامه  هایمولفه   تأثیر  باشد آنان در پژوهشی که با عنوان واکاویپژوهش حاضر همسو می 

عالی علمی کاربردی کشاورزی استان البرز انجام دادند به این نتیجه    آموزش   مرکزهای  دانشجویان   خالقیت

  خالقیت  به گرایش  با  ارزشیابی  آموزشگر و  فراگیر،  آموزشی، محتوای  تدریس،  روش  هایمولفه  رسیدند که بین 
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  گرایش   و   فیزیکی  محیط   بین مولفه  دارد و  وجود  خطا  درصد   یک  سطح  در  داریمعنی  و  مثبت  رابطه  دانشجویان،

وجود داشت. در تبیین یافته    خطا  درصد   یک  سطح  در  داریمعنی   و  منفی   یرابطه   دانشجویان،   خالقیت   به

توان اظهار داشت که برنامه درسی به عنوان قلب هر نظام آموزشی و آموزش عالی مطرح  پژوهشی حاضر می 

است و میزان موفقیت یا شکست هر نظام آموزشی منوط به برنامه درسی جامع حساب شده و متناسب است  

ابر تغییرات مداوم و سریع  بر این اساس برنامه درسی نشانگر میزان پیشرفت و پاسخگو بودن نظام آموزشی در بر

های برنامه درسی، مانند اهداف برنامه  جهان امروز است از این جهت میزان ادراک دانشجویان نسبت به مولفه 

تواند در  دهی تجارب یادگیری و نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می درس، محتوا، روش های تدریس، سازمان 

تحصیل و آموزش تاثیر بگذارد، یک برنامه درسی منسجم و متناسب با  نوع نگاه و بینش دانشجویان نسبت به 

تواند دیدگاه مثبتی در دانشجویان نسبت به نظام آموزشی و متغیرهای تحصیلی  نیازهای یادگیرنده و جامعه می

اند  توایجاد کند ولی یک برنامه درسی ضعیف و ناهماهنگ با سایر عناصر مهم و تاثیرگذار در نظام آموزشی، می 

دیدگاه منفی در دانشجویان ایجاد کند و نگرش آنان را نسبت به کل نظام آموزشی تحت تاثیر قرار دهد و حتی  

آموزی شود. بنابراین در پژوهش حاضر هم  موجب بیزاری و بدبینی دانشجو نسبت به تحصیل در دانشگاه و علم 

دا ارزشیابی و محتوا در خالقیت  تدریس، شیوه  مولفه روش  از  که نقش  معنادار شده است حاکی  نشجویان 

های ارزشیابی و متغیر ادراک شایستگی است که ادراک  های تدریس اساتید و شیوه های روش اهمیت مولفه 

مولفه  این  از  میدانشجویان  و  ها  هیجانی  همچون خالقیت  متغیرهایی  بر  را  درسی  برنامه  تاثیرگذاری  تواند 

  به   توجه   های تدریس باید م آموزشی را روشن سازد. بنابراین در روش متغیرهای تحصیلی و روانی مربوط به نظا

  نقش   به  توجه  تدریس،  در  اخالق  بعد   به  توجه  عواطف،  و  احساسات  دانشجویان، توجه به  بودن  فعال  پرسشگری،

های  همچنین در مولفه روش ارزشیابی بایستی از روش   . گیرد  قرار   اولویت   در   خالق  و   آورانه   تدریس نو   و   هنر

  میدان   و  خودپنداری   مولفه   شود توسعه   تالش   استفاده شود و  خودسنجی   و   ارزشیابی  متنوع ارزشیابی، خود

 گذار مدنظر قرار گیرد.    تاثیر هاییمولفه  عنوان به دانشجویان،  در  پنداری

های برنامه  ت میزان دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش با عنوان بررسی تفاو

های برنامه درسی در  درسی با توجه به جنسیت نشان داد که میزان نمره دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه 

به  که  پژوهشی  است.  بوده  زن  دانشجویان  از  بیشتر  مرد  دیدگاه  دانشجویان  تفاوت  بررسی  به  دقیق  طور 

های برنامه درسی بر اساس جنسیت بپردازد یافت نشد. در تبیین یافته پژوهش  فه دانشجویان نسبت به مول

های برنامه درسی از لحاظ، هدف، محتوا، روش تدرسی و  حاضر شاید بتوان اینگونه اظهار نظر کرد که ویژگی 

پسر    های مردانه طراحی و تدوین شده است و بر این اساس دانشجویانهای ارزشیابی بر اساس ویژگی شیوه 

های برنامه درسی دارند.  نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش با عنوان بررسی  تری نسب به مولفه دیدگاه مثبت 

تفاوت ادراک شایستگی دانشجویان با توجه به جنسیت نشان داد که بین نمره دانشجویان زن و مرد در متغیر  

( تقریبا با یافته پژوهش حاضر همسو  1395)   ادراک شایستگی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش عجم

های این پژوهش نشان داد که بین میزان خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوتی  باشد یافتهمی 

باشد آنان در پژوهش  ( تا حدودی با پژوهش حاضر ناهمسو می1387)  وجود ندارد. پژوهش بیات و همکاران

راک شایستگی جسمانی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است. در  خود به این نتیجه رسیدند که اد

با  تبیین یافته پژوهش حاضر می توان چنین استدالل کرد که در جامعه کنونی ما دانشجویان دختر همگام 
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دانشجویان پسر برای رسیدن به موفقیت و کسب جایگاه و نقش فعال خود در تالش هستند از این جهت ادراک  

تگی دانشجویان دختر و پسر با همدیگر تفاوت ندارد. نتیجه فرضیه فرعی سوم پژوهش با عنوان بررسی  شایس

تفاوت خالقیت هیجانی دانشجویان زن و مرد حاکی از آن است که بین میزان خالقیت هیجانی دانشجویان زن  

وهش حاضر  ژ دودی با یافته پ( تا ح1388)  و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش رهنما و همکاران

باشد آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین هوش هیجانی و خالقیت دانشجویان دختر  همسو می

توان گفت که با توجه به اینکه امکان  و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. در تبیین یافته پژوهش حاضر می 

یادگیری همه   و  آموزش  برای  برابر  می دااستفاده  این جهت  از  است  فراهم  کرد که  نشجویان  استدالل  توان 

کنند از این  های خود تالش می دانشجویان دختر و پسر همگام با همدیگر برای پروش استعداها و کسب توانایی

 توان تبیین کرد.  جهت تفاوت خالقیت هیجانی را می 

زمان واقع  دانشجو  یدر  مولفه   یترق یعم  دگاهید  انیکه  به  درس   یهانسبت  باشند   ی برنامه  ادراک  ،  داشته  از 

و باور آنها به داشتن    یل یخاص تحص  فیدر انجام دادن وظا  شانیهایی برخوردار باشند و از توانا  یکاف  یستگ یشا

  جاناتیدر کنترل ه  ینقش موثر  تواند ی م  ،داشته باشند   یمطلوب  یذهن   یابیخوب، ارز  یعملکرد   یبرا  ی منابع کاف

  ی ابیقادر به ارز  یجانیه   ت یخالق  یدارا   ان یداشته باشد و دانشجو  ان یدانشجو  یجانیه   تیبه خالق  دهیو جهت 

خواهند    د یجد   یخود به روش   ان یخواهند بود و قادر به ب  یاو ابراز احساسات خود به طرز ماهرانه   ط یشرا  حیصح

خالق    یهاپاسخ  نیبنابرا  ابد یی م  شیاو افزا  ی فرد  نیفرد رشد کرده و روابط ب   یفکربود که بر اساس آن خطوط  

  گران یروابط مطلوب با د  جادیا  ، قیطر  نیو از ا  شودمی هماهنگ    یو فرهنگ   یاجتماع  یهانه یبا زم  انیدانشجو

پژوهش حاضر، به دست    یهاافته ی. با توجه به  یابد میطرز تفکر فرد را بهبود    نیخواهد بود و همچن   ریپذ امکان

  ان یدانشجو  دگاه یدر جهت تعمق د  ی آموزش   یهاها و کارگاه شود دوره ی م  شنهادیپ  ی وزش عالماندرکاران نظام آ

  ت ی خالق  شیافزا  نهیبرگزار شود تا زم  انیدانشجو   یستگ یو رشد ادراک شا  یبرنامه درس   یهانسبت به مولفه 

  ی آمار   نمونه   بودن   محدودتوان به  های پژوهش حاضر می محدودیت از جمله  فراهم شود.    ان یدانشجو  یجانیه

  پژوهش   ی رویپ  ل یدل  بهاشاره کرد. همچنین    گناباد   شهردانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی    به

 . نمود استنباط را  تیّعل ،پژوهش حاضر از حاصلهای افته ی از تواننمی  ، یهمبستگ  - یفی توص طرح  از

 

 منافعتعارض 
 « گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ»

 

 منابع
. دانشگاه آزاد  نامه تربیتیپژوهشبرنامه درسی آموزش عالی.    های آموزشی مطلوب و(. اثربخشی طراحی اهداف و برنامه1393)  .امینی، صادق

 .98- 80. ص32اسالمی واحد بجنورد. ش

  یجانیه-یشناخت  میتنظ  یگر   یانجیمغز با م  ییاجرا  یبراساس عملکردها  تیخالق  نییتب  یالگو(.  1399)  .فرحناز  ی،بالورد  و  نرگسی،  باباخان

 .145-136(:  2)  7،  سالمت اجتماعی،  آموزان متوسطه تهراندر دانش 

  ت یفعال: نقش جنسریفعال و غ انیدانشجو یجسمان  یهایستگیادراک شا  سهیمقا  (. 1387). یعباسعل  ،ینیاحمد و گائ یفرخ؛ دی حم ات،یب

 .96-87، صص:  42  یاپیپ  2سال شانزدهم شماره    ،کیفصلنامه المپ  ،یبدن  بیو ترک
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نامه کارشناسی  ، پایانیلیتکم  التیتحص  انیدانشجو  های برنامه درسی در انگیزه پژوهشیبررسی نقش ادراک از مولفه (.  1394تاتاری، یونس. )

 روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. ارشد، دانشکده علوم تربیتی و  

برنامه   یهامولفه تیاز مطلوب ی لیتکم التیتحص انیادراک دانشجو تیوضع ی(. بررس1396) .نیحس ،ی مهرام، بهروز؛ کارشک ونس؛ی ،یتاتار

 . 126-113. ص 6. سال دوم.شییدانشگاه عالمه طباطبا  یدر برنامه درس   یفیک  فصلنامه پژوهش مشهد.    یدر دانشگاه فردوس  یدرس

  ی ها رستان یدب  رانیدب  یشغل  ت یبا خالق  ی ریپذت یاحساس انسجام و مسئول  اقت،یادراک ل  انی(. رابطه م1399).  یاکرم و ترخان مرتض  یجیترو

 .112-97:  (  4  یاپی , )پ(2)  2،  و چشم انداز آموزش  تیریمددخترانه تنکابن،    یدولت

حافظه فعال بر بهبود فراشناخت    یاجتماع-یجانیه-یآموزش بسته شناخت  ری(. تاث1399).  لنازیا  انیو سجاد  یمحمدعل  یناد   ؛مژگان   ،یحسن

 .127-108(:  3)  7  سالمت روان کودک )روان کودک(،دانش آموزان،    یجانیه  تیو خالق

  ی علوم پزشک   یو پژوهش  یجله علم. م المی ا  یاستادان دانشگاه علوم پزشک  یبرنامه درس  یهای ریگجهت  ی(. بررس1399)  .احمد  ،یدر یح

 . 4.ش12دوره  .مشهد 

دختران بد    یروانشناخت  یریپذو انعطاف   یستگیبر ادراک شا  یآموزش خود شفقت ورز  ی(. اثربخش1399)  نظام.  ،یو هاشم  هیخلج زاده، مهد

 .32-1(:  54)  15،   تربیتی(روان شناسی تربیتی )روانشناسی و علوم  سرپرست،  

دانشگاه شاهد،    انیدر دانشجو  ی لیتحص  شرفتیبا پ  تیو خالق  یجانیش هوه  نیرابطه ب  ی(، بررس1388).  جمال  ،یاکبر و عبدالملک  رهنما،

 . 78-55، صص:  2، شماره  5دوره    ،یتیترب  نینو  شهیاند

های  ای سبک خالقیت هیجانی بر اساس ابعاد کارکرد خانواده با نقش واسطهپیش بینی  (.  1398)  .صادق  ،یوسفیو    سمیه  ، فیروزآبادی  ساداتی

 . 78-68(، ص  78)پیاپی    4، شماره  20، دوره  شناسی کاربردیدانش و پژوهش در روان .  ایمقابله 

و    یآورتاب  ،یستگیبراساس ادراک شا یر یپذت یو مسئول شرفتیپ  ینیبش ی (. پ1400) .برزیفر ،ی باقرو  فرهاد ،یجمهر   ؛فروغ ،ی طاهرسلطان

 .231-219( :  98)  20،  مجله علوم روانشناختی  ان،یدانشجو  نیدرب  یینوجو

  س یتدر  یابیو ارز  یدرس  یزیردر برنامه   قی. تحقیدرس  یزیرموثر معلمان بر برنامه  یدرس  یها(. ادراک از مولفه 1399)  .صالح  ،یفیعبدالشر

 .4ش  .5. دوره  یتیعلوم ترب  یمجله راهبردها   موثر در اقتصاد سطح دانشگاه.

 ی لیتحص  اقیبا اشت  یجانیه  یجانیه  تیخالق  نی(. رابطه ب1395)  . نیحس  ،یمهموئ  یمؤمن  و  دیمج  ،یعبدالله  ؛قهیبادنوا، صد  ؛اکبر  یعجم، عل

 .11-18(،  4)  8  ،یپژوهش در آموزش علوم پزشکگناباد.    یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک  انیدانشجو

  ی دوماهنامه علم  ،یدانشگاه علوم پزشک  انیدانشجو  یسالمت اجتماع  قیاز طر  یلیتحص  یخودکارآمد  ینیبش ی(. پ1395)  .اکبر  یعل  عجم،

 . 78-71(،  1)9  ،یآموزش در علوم پزشک  یراهبردها   یپژوهش

دانشجو1394)  .غلباش، سمانه  و  نیحس  ،یکارشک ادراک  نقش  مولفه   انی (.  درس  یهااز  پ  یبرنامه  .  ی پژوهش  زشی انگ  زانیم  ین یبش یدر 

 .20-1. ص23یاپی. پ1. ش11. دوره  یموزشآ  نینو  یکردهایرو

های تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی. روانشناسی  رابطه ادراک از محیط آموزشی در هیجان .(1399) .فراصتی، جالل  و  محمدی، احمد

 . 166-134. ص  3. ش5دوره  .راهکارهای پژوهشی علوم تربیتی تربیتی.

پاشا   ،یوشک  یخانجان  ؛ محمد  ،دربا ؛  عبدالباسط  ،محمودپور و  پ1399)  .مایش  ،سحر  سبک   یلیتحص  یستگیشا  ینیبش ی(.  اساس    ی ها بر 

 .1124-1115( :  93)  19،  مجله علوم روانشناختیآموزان،  دانش  جانیه  میادراک شده و تنظ  یخودکارآمد  ،یفرزندپرور 

  , ی مجله روانشناس  .شرفتیپ  زه یانگ  یاخودراهبر: نقش واسطه   یریادگیو    یجانیه  تی(. خالق1398. )یعل  دریح،  یزارعو    دی حم،  معاصر

92(23)  ،440-457. 

الهه  ؛معمرحور، جمال برای دانش 1399)  .کیوان  ،صالحی  و  دهقانی، مرضیه؛ حجازی،  تفکر مستقل  برنامه درسی  آموزان دوره  (. طراحی 

  .  94-80ص    .39ش    دوره دوم،،  17سال    ،ریزی درسیفصلنامه پژوهش در برنامه توسطه.  

ف  یمنور احمدرضوانفر  و    دیحم  دی، سیموحد محمد ؛  اهلل  ضیفرد،  مولفه (.  1393) .  ،    ت یبه خالق  شیبر گرا  یدرس  یبرنامه   یهانقش 

 .29شماره،  یآموزش کشاورز   تیریپژوهش مد،  البرز  یکشاورز  یکاربرد-یعلم  یآموزش عال  یمرکزها  انیدانشجو
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فصلنامه  آموزان شهر اصفهان.  دانش(. بررسی رابطه هیجان تحصیلی و اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی  1399).  هاتف الحسینی، عاطفه

 . 77-67ص  .12ش  .3سال  .شناسیمطالعات کاربردی درعلوم اجتماعی و جامعه 

بینی سازگاری  حمایت از خود مختاری ادراک شده و احساس تعلق به مدرسه در پیش  (. نقش هیجانات تحصیلی،1399).  همتی، بابک

 .228-207ص    .1. ش9.دوره  ،  مدرسه و آموزشگاه روانشناسی  .  اجتماعی دانش آموزان-تحصیلی
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