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 Background and Purpose: As we move forward, the importance of adolescent student creativity 

becomes more apparent, yet creativity has received less attention among students. The aim of this 

study was to present a model of creativity based on psychological well-being mediated by the role of 

self-efficacy in students. 

Method: In terms of purpose, this study was basic research that was conducted using the descriptive-

correlative method and structural model analysis (SEM). The statistical population included all high 

school students studying in 2018–2019 in Abbas Abad, a city located in Mazandaran Province. In 

this regard, a sample of 314 people (269 girls and 45 boys) participated in the study using the 

available sampling method. Data were collected using the Creativity Questionnaire (Abedi, 1992), 

the Ryff's Psychological Well-Being Scales (PWB) (Riff, 2002), and the Sherer's Genenal Self-

Efficacy Scale (SGSES; 1982). Data analysis was conducted using SPSS and Lisrel software. 

Results: The results of the research showed that the direct effect of psychological well-being on 

creativity is 0.31 (P = 0/002), self-efficacy on creativity is 0.37 (0/001), and psychological well-being 

on self-efficacy is 0.79 (P = 0/002). Also, the indirect effect of psychological well-being on creativity 

mediated by self-efficacy was 0.11 (T = 3/32). Therefore, according to the results, the present model 

had a good fit and was approved. 

Conclusion: The present results provide valuable insights for researchers and educators on issues 

related to creativity for students, and the importance of self-efficacy in relation to students' creativity 

and psychological well-being has been supported. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Recently, creativity evaluation has become a significant 

research field for students learning (2). As a matter of fact, 

creativity no longer belongs to only a particular group like 

ingenious people but rather it has been suggested as a necessity 

for everyone (3,4). Even in comparison of intelligence and 

creativity with Mazlow’s hierarchy of needs, it has been stated 

that intelligence is associated with lower-level needs and 

creativity associated with higher-level requirements of this 

hierarchy (11).  

 On the other hand, nowadays, the relationship between 

psychological well-being and creativity has attracted lots of 

attention. In fact, the importance of psychological well-being 

and its indicators within creativity is clarified over time (18- 

21). Even in the case of restraining positive mood state and 

emotional tendency, there is a positive relationship between 

psychological well-being and creativity (21). In this regard, 

Singh and Tung (22) indicated that there is a significant 

negative relationship between creativity and psychological 

distress. Therefore, it seems logical that a healthy mind should 

have more capabilities to generate creative ideas.  

On the other hand, some other research confirmed the 

undeniable relationship between creativity and different types 

of self-efficacy (23- 29). The process of socialization can affect 

creativity. So, an individual’s belief about his degree of 

efficiency and ability, can’t be ineffective in this process (24). 

Self-efficacy is concerned with this optimistic belief that one is 

capable of dealing with a variety of stressful issues (28). 

Accordingly, another part of this psychological model is self-

efficacy which has a direct relationship with creativity. Another 

reason for considering self-efficacy as a mediator variable was 

its relationship with psychological well-being (30- 33) in 

various research which strengthen the hypothesis of the 

research to present a precise model that has not been addressed 

before. Therefore, the general aim of examining the creativity 

model was considered based on the psychological well-being 

mediated by the self-efficacy of teenagers. 

Method 
The current research followed a fundamental study in terms of 

its purpose and descriptive correlational method, emphasizing 

the possible causal relationship between research variables. The 

convenience sample for this study included 314 high school 

students (269 girls and 45 boys) from Abbas Abad (a city in 

Iran) who participated in this study in the academic year 2018–

2019. The students were asked to participate in this study by 

school administrators, and they filled out the questionnaire 

virtually through the relevant link. As an entry criterion for 

participation in this research, students were supposed to study 

in the first and second grades of high school, taking part in the 

classes virtually. Due to the fact that complete questionnaires 

could be sent, none of the sent questionnaires were excluded 

from the research.  

Abedi’s Creativity Questionnaire which has the dimensions of 

fluidity, originality, flexibility, and elaboration (37), Ryff's 

Psychological Well-Being Scales (PWB) which includes the 

dimension of autonomy, environmental mastery, personal 

growth, positive relations with others, purpose in life, self-

acceptance (38, 39) and Sherer's Genenal Self-Efficacy Scale 

(SGSES; 1982) (40, 41) were used for collecting data. Data 

analysis was done using SPPSS25 and Lisrel 8.8 software. 

Results 
314 students studying in 7th to 12th grades with a mean age of 

15/36 and a standard deviation of 1.33 participated in this study. 

The descriptive indices of variables comprising mean and 

standard deviation were presented in Table 1.  

 
 

Table 1. Mean and standard deviation of research variables 

Variables Mean Standard deviation Variables Mean Standard deviation 

Psychological well-being 80.32 11.38 Self- efficacy 63.50 10.11 

Self-acceptance 14.028 2.78 creativity 82.08 16.96 

Positive relations with others 13/17 3.16 fluidity 19.59 4.58 

Environmental mastery 13.52 2.88 flexibility 20.98 4.80 

Purpose in life 13.27 2.89 Originality 81.19 4.91 

Autonomy 12.12 2.72 Elaboration 21.13 4.79 

Personal growth 14.24 2/80 Creativity level 2.84 1.72 

According to the results, the correlation coefficients of 

creativity have a positive relationship with the total score of 

psychological well-being (r = 0.45; p<0.001) and with the total 

score of self-efficacy (r = 0.50; p<0.001). Also, self-efficacy 

has a positive relationship with the total score of psychological 

well-being (r = 0.56; p<0.001), components of self-acceptance 

(r = 0.51; p>0.001), positive relations with others (r = 0.38; 

p<0.001), environmental mastery (r=0.34 p<0.001), purpose in 

life (r=0.25; p<0.001), autonomy (r = 0.24; p<0.001), and 

personal growth (r=0.52; p<0.001). The direct effect of 

psychological well-being on creativity is 0.31 (p<0.002), and 

the direct effect of self-efficacy on creativity is 0.37 (p<0.001) 

and the effect of psychological well-being on self- efficacy is 

0.79 (p<0.002). Also, the indirect effect of psychological well-

being with the mediation of self-efficacy has been 0.11 

(T=3.32). 

The structural equation method (SEM) was used to test the 

research hypothesis. In order to check the fitting of the model, 
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the comparative fit index (CFI = 0.98), incremental fit index 

(IFI = 0.98), and goodness of fit index (GFI = 0.90) were 

calculated, which were in the acceptable range, and the 

parsimonious fix index (PNFI = 0.86) whose acceptable range 

is greater than 0.50 was appropriate. Also, adjusted index 

indices (CMIN/DF=1.62) and the comparative fit index (CFI) 

are in an acceptable range and support the developed model. 

Since the root mean squared error of approximation (RMSEA) 

is 0.045 and the acceptable range for it is less than 0.08, it can 

be said that the fitted model is an appropriate one. 

Conclusion 
Psychological well-being had a direct effect on creativity which 

was in line with previous researches in terms of positive 

correlation (18- 24). In a study examining the relationship 

between educators' psychological well-being and their 

creativity, the researchers found a positive correlation (19). 

once again, the expansion hypothesis can be reviewed in the 

research that discussed the positive relationship between 

psychological well-being and creativity of educators. The broad 

impact of people’s positive emotions with psychological well-

being is somehow in contrast with the state that people will 

have negative emotions (16) which leads to creativity. 

Self-efficacy has a direct effect on creativity, this was in line 

with previous research (23-28) that emphasized the relationship 

and effectiveness of creativity and self-efficacy. A research 

(25) showed that self-efficacy training had an effect on 

increasing students' creativity. People with a high level of self-

efficacy have a high level of self-confidence, which is a result 

of their accurate knowledge of themselves, and this can make 

them more willing to express novel ideas. 

Psychological well-being had a direct impact on self-efficacy 

which was in line with previous results (30-33) indicating the 

relationship between these two constructs. Even research (32) 

showed that teenagers who experience anxiety have lower self-

efficacy and mental health. Psychological well-being has 

positive effects on the individual’s belief about his capabilities 

achieving a higher self-efficacy at the same time to create a 

positive psychological component. the epidemic of 

coronavirus, school closure, and the lack of direct evaluation of 

creativity were the limitations of this research that are 

suggested to be considered in future researches. It is possible to 

take effective steps to foster students’ creativity by paying 

attention to self-efficacy and psychological well-being as well 

as providing psychological information. 
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 11/11/1011دریافت شده: 

 10/10/1011پذیرفته شده: 

 10/10/1011منتشر شده: 

آموزان شیییود، با و ود ایل خلاقیت در دانشتر میآموزان در نظام آموزشیییی روز به روز نمایاناهمیت خلاقیت دانش ههد: زمینهه و  

با نقش ی شناخترواننو وان، کمتر مورد بررسیی قرار گرفته اسیت. هدپ پهوهش ضا ر ارا ه یم مدع عل ی از خلاقیت بر مانای بهزیستی 

 آموزان بود.میانجی خودکارآمدپنداری در دانش

هماسییتگی و تحلیل آن بر اسییال مدع سییاختاری بود. نمونه مورد  -از نظر ا را توصییی ی پهوهش ضا ییر از احاه هدپ، بنیادی و روش 

گیری با روش نمونه بود که 1421-22آباد در ساع تحصیلی آموز دوره متوسیطه از شهرستان عاالپسیر  دانش 04 ،دختر 262) 410مطااعه 

ی شناختروان ، بهزیستی 1402های خلاقیت )عابدی،دسیت آمده با اسیت اده از پرسیشنامهدر دسیترل در آزمون شیرکت کردند. االاعاب به

افزارهای ال پی ال ال و از نرم ها با اسیییت ادهگردآوری شییید. تحلیل داده  1212و خودکارآمدپنداری )شیییرر و همکاران،  2112)ریف،

 ایزرع انجام شد.

 40/1بر خلاقیت  خودکارآمدپنداری  ،>112/1P)41/1بر خلاقیت  یشناخترواننتایج پهوهش نشان داد که تأثیر مستقیم بهزیستی  ها یافته

(111/1P<112/1) 02/1بر خودکارآمدپنداری  شناختی ، و بهزیستی روانP<یتشناخروانمیزان تأثیر غیرمستقیم بهزیستی    است. همچنیل 

بنابرایل با تو ه به نتایج، مدع ضا ر از برازش خوبی برخوردار ؛   بوده استT= 42/4) 11/1گری خودکارآمدپنداری بر خلاقیت با میانجی

 بود و تأیید شد.

زان فراهم کرده آموسا ل مرتاط با خلاقیت برای دانشنتایج ضا یر، ایده ارزشیمندی را برای پهوهشیگران و مربیان درباره م گیری نتیجه 

 آموزان مورد ضمایت قرار گرفته است.ی دانششناخترواناست و اهمیت خودکارآمدپنداری در ارتااط خلاقیت و بهزیستی 
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 مقدمه
 نطقیم هایاسییتنااط بتوانند که اسییت ایل از افراد انتظار امروز، دنیای در

 در حقیقت توانایی کنند، همچنیل مرتاط روزمره زندگی با را آنها داشته و

ارزیابی  راًیاخبه ایل خاار،   .1ها را داشییته باشییند )وقایع و آموخته مورد

بیه ییم زمینیه پهوهشیییی مهم برای افزایش توانایی یادگیری   1خلیاقییت

 . با ایل تو یییحاب، خلاقیت دیگر به 2اسییت )آموزان تادیل شییده دانش

 عنوانبهتعلق نیدارد. بیه  یای آن خلیاقییت  گروه خیاصیییی میاننید نواب 

 یم اوایه های . سیاع0و  4 یرورتی برای همگان پیشینهاد شیده اسیت )

همیت ا»با و ود ایل  آینده است. ماتکران یگذارهیپا برای اسیاسی دوره

ها باشیید، همچنان در ضاشیییه خلاقیت به  ای اینکه در قلب همه یادگیری

نظر داشیییته باشییییم که اگروه نو وانی  . در 4« )میاندآموزش بیاقی می

خلاقیت، در   ، اغلیب مطااعاب6تحوع فرد اسیییت ) ای کلییدی دردوره

دوره تحوع، بیشییتر مرتاط با مرضله کودکی اسییت و به تحوع خلاقیت در 

  .0نو وانی، کمتر پرداخته شده است )

در ی )سیییاابزرگمرضله گذار از کودکی به  عنوانبه معموااًنو وانی 

دهد و سااگی را پوشش می 12-11شیود که دوره ظهور  تصیور میضاع 

ود شیم دوره بحرانی برای توسعه هویت خلاق در نظر گرفته می عنوانبه

دی تو هی به تعریف یم مدع کاربر . باید در نظر داشته باشیم که بی1)

 برای خلاقیت نو وانان، تهدیدی نه ته برای رشد و پیشرفت  وامع است.

 نتایجی هب خلاقیت که است شده پذیرفته وسییعیاور بهوع ایل مو ی

ها مدب گران . پهوهش2شیییود )می منجر دارمعنا مناسیییب، م ید، بدیع،

 صوع،مح فرآیند، فرد، یم به تواندمی خلاقیت که اندشیده متو ه اسیت

 ضتی . 11کند ) اشاره تنوع از ایزمینه یم در محیطی واکنش یا رهاری

نیازهای مازاو بیان شییده است  مراتبسییلسییلهدر قیال هوش و خلاقیت با 

تر، و خلاقیت با نیازهای سییطپ باااتر ایل که هوش با نیازهای سییطپ پاییل

 یم خلاقیت آید . در واقع به نظر می11ارتااط دارد ) مراتبسیییلسیییلیه

دارد و  های شصصیتی قرارویهگی ریتأثیا تحت  است شیصصییتی ویهگی

تی خلاصیییه بهزیسییی اوربهشیییناختی فرد که انید با ابعاد مبات روانتومی

اگر  هخلاص اوربهشود، ارتااط مهمی داشته باشد. گ ته می 2یشناختروان

                                                            
1. Creativity  

2. Psychological well-being 

ایل نوع ارزیابی با ر ایت از زندگی و  فردی خود را خلاق ارزیابی کند،

های مبات مرتاط اسیییت و ارتااااب مباتی بیل شیییادی و خلاقیت هیجان

 . از سییویی، ااگوی مطااعاتی  دیدی به نام تحوع 12شییده اسییت )یافت 

پدیدار شیده است که ایل ااگو بر کارکرد بهینه تمرکز دارد  4 وان مبات

و هدپ آن تعییل ابعاد فردی و بافتاری  روری تحوع برای سلامت است 

تی ی را آشکار کند. بهزیسشناخترواناهمیت بهزیسیتی  تواند  که می14)

و  10ی یم ساختار پهوهشی گسترده برای وندیل دهه است )شناختروان

ی شناخترواندهد افراد با بهزیسیتی که مطااعاب نشیان می اورهمان . 14

رامون کنند و از ضوادث و وقایع پیبااا، هیجاناب مبات بیشییتر را تجربه می

ی پاییل، تاخشنروانافراد با بهزیستی  کهیدرضاای مباتی دارند، ابیخودارز

تر کنند و بیششییان را نامطلوا ارزیابی میهای زندگیضوادث و موقعیت

 . 14) کنندهیجاناب من ی مانند ا طراا، افسردگی و خشم را تجربه می

های نظریه آوری از زیرمجموعهدر ارتااط با ایل مو یییوع، فر ییییه تاا

ت در باهای مکند که هیجانهای مبات، بیان میو گسییترش هیجان ایجاد

، 0آورند )فردریکسییونما یم مارپیچ صییعودی از بهزیسییتی به و ود می

در مقابل ایده رایج   . ایده مارپیچ صییعودی بهزیسییتی16؛ به نقل از 2111

ار بندها را کنهای مبات وشییممارپیچ نزوای در افسییردگی اسییت. هیجان

  .16) شندیندیبتر بینانهدهند که خوشزنند و به آدمیان ا ازه میمی

ی را ارا ه شییناختروان  مدع  ااای از بهزیسییتی 10)ریف و همکاران 

دادند که شیییامل شیییش بعد اسیییتقلاع عملکرد، تسیییلط بر محیط، رشییید 

شییصصییی، روابط مبات با سییایریل، هدفمندی در زندگی، و پذیرش خود 

گسترده در سراسر  هان مورد استقااع قرار گرفته  اوربهاسیت. ایل مدع 

گییذرد اهمیییت بهزیسیییتی کییه زمییان می هروقییدردر واقع  . 11اسیییت )

 . 11-21شود )تر میهای آن در خلاقیت روشلی و شیاخ شیناختروان

ضتی در صییورب مهار ضاات خلقی مبات و گرایش عاا ی مبات، باز هم 

 . در همیل مورد 21ی با خلاقیت رابطه مبات دارد )شییناختروانبهزیسییتی 

ی ختشناروانکه بیل خلاقیت و پریشانی    نشان دادند22سیین  و تان  )

 مقیالرابطه معنادار من ی و ود دارد. ضتی پهوهشییی نشییان داد که خرده

؛  11ی کند )بینی را پیششناختروانتواند بهزیستی سییاای در خلاقیت می

3. Positive youth development  

4. Fredrickson 
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 رسیید که نهل سییاام باید توانایی بیشییتری برایبنابرایل به نظر منطقی می

ی مهم هاکنندهایل مو ییوع راه را به سمت تعییلافکار نو داشیته باشید و 

 کند.خلاقیت باز می

 ها به تأیید ارتااط انکارناپذیر بیلاز سیییویی بصش دیگری از پهوهش

فرایند  . 22- 24اشیییاره کردند )  1خلیاقییت بیا انواع خودکارآمدپنداری

 تواند در خلاقیت تأثیر بگذارد، بنابرایل باور فرد دربارها تماعی شدن می

د باشییی ریتأثیبتوانید در ایل روند نمی اشیتوانمنیدمیزان کیارآمیدی و 

توانیید در افزایش می  . هیمیچینیل آموزش مسیییتقیم خلییاقیییت نیز20)

خودکارآمدپنداری به  . 24باشیید )خودکارآمدپنداری نو وانان اثرگذار 

شیییود کیه فرد قیادر بیه مقیابلیه بیا انواع بینیانیه مربوط میایل بیاور خوش

بنیابرایل بصش دیگری از ایل مییدع   .21تنشیییگراسیییت )مو یییوعیاب 

ی، خودکارآمدپنداری قرار گرفت که ارتااط مسیییتقیمی با شییینیاختروان

خلیاقییت دارد. ایل باور به موفق شیییدن و کارآمد بودن، راه را برای پیدا 

 نظر گرفتلکیینیید. دایییییل دیگر در هییای نییو هییمییوار میییکیردن روش

یییانجی، ارتاییاط آن بییا بهزیسیییتی متغیر م عنوانبییهخودکییارآمییدپنییداری 

  در مطااعاب مصتلف بود که فرض پهوهش را 44 -41ی )شییینیاختروان

برای ارا ه یم مدع دقیق که پیش از آن نیز به آن پرداخته نشییده است را 

 کند.تر میقوی

توان محدود به دوره خاصی از تحوع را نمی در پایان اگروه خلاقیت

نو وانی نقش مهمی در  کییه دورهتوان بیییان کرد دانسییییت، امییا میی

در  خلاقیت بنابرایل تحوع و ارتقای؛ گیری تحوع خلیاقییت داردشیییکیل

 . ایل 40) اسییتشییناسییی و آموزش نو وانان یم مو ییوع مهم در روان

در نتیجه  ؛ی افکار خلاقانه باشیدریکارگبهتواند نقطه عط ی برای دوره می

کمتر در نو وانان مطااعه شیییناختی خلاقیت، های رواناز آنجیا کیه میدع

 املش و است تحوع فرد در کلیدی دوره یم نو وانی شده است و اینکه

اسییت، پهوهش ضا ییر به  شییناختی هایتوانایی از بسیییاری در تغییراتی

پیگیری خلیاقییت در نو وانیان پرداخیت. بیا ایل توصییییف کیه خلاقیت 

یای مدرنی که  . در دن44سازد )های تازه میشیص  را قادر به تواید ایده

دهد، پیروزی از آن  وامعی اسییت که همه ویز رن  و بوی ابتکار را می

آورنیید. در ایل راسیییتییا، عواملی کییه در بییار می نو وانییان خود را خلییاق

های متعدد با خلاقیت و نیز با یکدیگر در ارتااط و هماسییته بودند پهوهش

                                                            
1. Self- Efficacy 

مطااعه،  ی ارا ه شیید و هدپ کلی ایلشییناخترواندر وارووا یم مدع 

گری انجیمی ی باشییناختروانخلاقیت بر مانای بهزیسییتی  بررسییی ااگوی

 خودکارآمدپنداری در نو وانان بوده است.

 روش
پهوهش ضا یییر از احاه  کنندگان الف( طرح پژوهش و شههرکهت

و از احییاه روش از نوع مطییااعییاب  بنیییادیهییای هییدپ  زپ پهوهش

ود، به ایل ب روابط عل ی ممکل بیل متغیرهای پهوهش دیتأکبا هماسیییتگی 

ابی یخیاار کیه در ایل مطیااعیه روابط بیل متغیرهیای پهوهش بر پایه مدع

معادااب سییاختاری انجام شییده اسییت.  امعه آماری ایل پهوهش شییامل 

آباد در سییاع آموزان پایه ه تم تا دوازدهم شییهرسییتان عاالتمامی دانش

هییای مصتل ی برای پی بردن بییه ضجم روشبود.  1422-1421تحصییییلی 

؛ 2116) 2نمونه مورد نیاز در تحلیل و ود دارند. بر اسیییال نظر هرینگتون

گیری معادااب سیییاختاری ایل   ییم قاعده کلی در نمونه46بیه نقیل از 

تا  111نمونه کووم، بیل  111از  ترکووماسیییت کیه نمونیه بیا تعداد 

بزرگ در نظر گرفتییه  211نمونییه متوسیییط، ضجم نمونییه بییااییاتر از  211

آموز که در پهوهش شیییرکت دانش 410شیییود. بنابرایل ضجم نمونه می

و   44/10پسر ) نو وان 04 کردند مناسب و مطلوا بود، که از ایل تعداد

در صییید از مدارل  04/06  بودنید. همچنیل 66/14دختر ) نو وان 262

درصید از مدارل  04/4درصید از مدارل نمونه دواتی، و  14/10دواتی، 

گیری از نوع در دسترل بود؛ به ایل صورب . شیوه نمونهبودند یدواتمهین

آموزان داوالایانه از اریق اینم مربواه وارد فایییای مجازی کیه دانش

به  است با تو ه دادند. اازم به نکرشیدند و به آن پاس  میپرسیشینامه می

و شیییرایط مو ود تصیییمیم بر آن شییید که  12گیری ویرول کووید همه

آباد اسییتان های مجازی شییهرسییتان عاالها در فاییای کلالپرسییشیینامه

های ورود به پهوهش شیییامل مشیییغوع به کمیازندران توزیع شیییود. ملا

تحصیل بودن در مقطع متوسطه یکم و دوم در مراکز آموزش عمومی در 

ربواه، ر ییایت کامل برای شییرکت در مطااعه، و نیز شییرکت در منطقه م

ای هبا تو ه به آنکه پرسییشیینامه اورلیهمها بود. فاییای مجازی کلال

های ارسییاای از پهوهش کامل قابل ارسییاع بودند، هیچ یم از پرسییشیینامه

 خارج نشدند.

2. Harrington 
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 ابزار ب( 

تئوری و بر اسال  1464ایل آزمون در ساع : پرسشنامه خلاقیت عابدی. 1

گویه توسییط عابدی در تهران سییاخته  61از خلاقیت، در  1تعریف تورنس

 یشیید. ایل آزمون در واقع وهار عامل تشییکیل دهنده خلاقیت یعنی سیییاا

گویه  را  11  و بسیییط )هیگو 11گویه ، انعطاپ ) 22گویه ، ابتکار ) 16)

تا  1دهد. دامنه نمره کل خلاقیت هر آزمودنی بیل مورد سیینجش قرار می

نمره، برای گزینه ا  1در ایل آزمون برای گزینیه ااف خواهید بود.  121

 ،  ییریب 40)عابدی نمره در نظر گرفته شیید.  2نمره و برای گزینه ج  1

ق و بسیییط را که از اری ی،ریپذهای سییییاای، ابتکار، انعطاپاعتاار بصش

و  10/1، 12/1، 14/1بازآزمایی به دسیییت آورده بود، در ایران به ترتیب 

همچنیل  یییریییب روایی آزمون از اریق گزارش کرده اسییییت.  11/1

  محاسیییاه و برابر با 40؛ به نقل از 1260هماسیییتگی بیا خلاقیت تورنس )

ضا ر وهش آا ای کرونااخ ایل ابزار آن در په . 40به دست آمد ) 06/1

ی و کی به دسیت آمد و روایی صیوری و محتوایی ایل ابزار به شیوه 06/1

 کم ی مورد تأیید متصصصان قرار گرفت.

  یسییلاا 11کوتاه ) نسییصه: 2ریف شییناختیپرسییشیینامه بهزیسییتی روان. 2

  اراضی 1212ریف، توسط ریف در ساع ) یشناختمقیال بهزیستی روان

 ایل نسصه مشتمل بر نظر قرار گرفته اسیت. مورد تجدید 2112و در سیاع 

 یتشناخو هدپ آن ارزیابی و بررسی بهزیستی روان مقیال استخرده 6

از ابعاد مصتلف )اسیتقلاع، تسیلط بر محیط، رشد شصصی، ارتااط مبات با 

گذاری شیوه نمره .پذیرش خود  اسیت و دیگران، هدفمندی در زندگی،

ی تا ضدود، 1موافقم=  کاملاً ایآن بر اسییال ایف ایکرب شییش گزینه

 کییاملییاً، 4ی مصییاا م= تییا ضییدود، 0، مصییاا م= 4، موافقم= 2موافقم= 

، 2، 4، 0، 1،4های شماره گذاری در گویهاسیت که اااته نمره 6مصاا م= 

اور کلی و بیا کنیار هم قرار دادن نتایج بیهمعکول اسیییت.  10، 14، 11

سیییلاای بهزیسیییتی 11فرم توان نتیجه گرفت که های مصتلف، میپهوهش

ماستگی ه .از روایی و همسانی درونی بااایی برخوردار است یشناختروان

تا  0/1ریف با مقیال اصلی از  یشناختکوتاه مقیال بهزیستی روان نسصه

پرسیشنامه ضا ر نوعی ابزار خودسنجی  . 41)در نوسیان بوده اسیت  1/1

اً موافقم تا کاملاً ای ایکرب از کاملدر ه 6اسیییت کیه در یم پیوسیییتار 

                                                            
1. Torrance 

2. Ryff's Psychological Well-Being Scales (PWB) 

3.  Sherer's General Self-Efficacy Scale (SGSES) 

دهنده بهزیسیییتی شیییود کیه نمره بیاااتر نشیییانمصیاا م پیاسییی  داده می

همسانی درونی ایل پرسشنامه را با   42)بهتر است. خانجانی  شناختیروان

گزارش کرده اسیییت. در ایل پهوهش  01/1اسیییت اده از آا ای کرونااخ 

و مدع به دسییت آمده  00/1میزان همسییانی درونی مقیال ضا ییر   42)

عیاملی مرتایه اوع و مرتاه دوم میزان بارهای عاملی سیییواااب ایل آزمون 

 اازم به نکر اسیییت آا ای کرونااخ کند.مقادیر قابل قاوای را گزارش می

و برای  00/1در پهوهش ضا یییر برای مقیال نمره کل بهزیسیییتی روانی 

و روایی صیییوری و  به دسیییت آمد 02/1تا  01/1ی آن در دامنه هاملا ه

کی ی و کم ی مورد تأیید متصصیییصیییان قرار حتوایی ایل ابزار به شییییوهم

 گرفت.

ی پندارنامه خودکارآمدپرسییش :4. مقیال سیینجش خودکارآمدپنداری4

ساخته شده   01)مورد است اده در پهوهش ضا ر توسط شرر و همکاران 

گزاری بر اسال یم مقیال ایف نمره. گویه اسیت 10که شیامل  اسیت

، 0، مصاا م= 4= ضد وسیییط، 2، موافقم= 1موافقم=  کاملاًای پنج در یه

 14، 14، 2، 1، 4، 1سییواااب گذاری در اسییت که نمره 4 مصاا م= کاملاً

 16/1میزان آا ای کرونااخ را  ، 01شیییرر و همکاران ). معکول اسیییت

همچنیل اعتایار ایل مقیال در پهوهشیییی دیگر در ایران گزارش کردنید. 

برآورد شیییده اسیییت. اصیییغرنهاد و  14/1نی   با روش هسیییانی درو01)

  برای سنجش روایی ملاکی، هماستگی آن را با پرسشنامه 01همکارانش )

  محاسییاه کردند و هماسییتگی 01؛ به نقل از 1226) 4راتر 0مناع مهارگری

به دسییت  40/1و هماسییتگی پیرسییون را برابر با  44/1 ز ی آن را برابر با 

آا ییای کروناییاخ در پهوهش ضییا یییر برای مقیییال   یییمنییاًآوردنیید. 

و روایی صییوری و محتوایی ایل ابزار  به دسییت آمد 16/1خودکارآمدی 

 کی ی و کم ی مورد تأیید متصصصان قرار گرفت.به شیوه

برای ا رای ارح پهوهشیییی ضییا یییر بییا مرا عییه بییه ج( روش اجرا  

و در  آباد واقع در اسیییتان مازندرانشیییهرسیییتان عاال وپرورشآموزش

 بصوربهای که  ریان گذاشیتل ارح ا رایی درخواسییت شد پرسشنامه

 برخط تهیه شیده اسییت، توسط مدیران مدارل دوره متوسطه یکم و دوم

در برنامه  آموزان مقطع مربواههای دانشدر فایییای مجازی همه کلال

مجازی اراضی شده بود،  صورببهآموزان شیاد، که برای آموزش دانش

4. Locus of control 

5. Rutter  
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آموزان گیری دانشنیابرایل با تو ه به تعطیلی مدارل، نمونهب قرار گیرد.

های ارسیاع شده انجام شید و در پایان پرسیشینامه در دسیترل صیورببه

های ضاصل با است اده دادهگذاری قرار گرفت. سپس مورد وارسی و نمره

یابی معادااب ساختاری های  یریب هماسیتگی پیرسیون و مدعاز آزمون

 .تحلیل شد ایزرع 1/1 و نسصه الالپیال 24نسصه افزارهای نرم در

 هایافته

آموز مشغوع به تحصیل در پایه ه تم دانش 410در پهوهش ضا یر تعداد 

شییرکت  44/1 اسییتانداردو انحراپ  46/14تا دوازدهم با میانگیل سیینی 

 داشتند.

 

 متغیرهای پژوهش میانگین و انحرا: معیار  1 جدول

 انحرا: معیار میانگین متغیرها انحرا: استاندارد میانگین متغیرها

 11/11 41/64 خودکارآمدپنداری 41/11 42/11 شناختیبهزیستی روان

 26/16 11/12 خلاقیت 01/2 121/10 پذیرش خود

 41/0 42/12 سیاای 16/4 10/14 ارتااط مبات با دیگران

 11/0 21/21 انعطاپ 11/2 42/14 تسلط بر محیط

 21/0 11/12 ابتکار 12/2 20/14 هدفمندی در زندگی

 02/0 14/21 بسط 02/2 12/12 استقلاع

 02/1 10/2 سطپ خلاقیت 11/2 20/10 رشد شصصی

 

تی، شییناخمیانگیل و انحراپ معیار متغیرهای بهزیسییتی روان 1 دوع 

 دهد.های آنها را نشان میخودکارآمدپنداری و خلاقیت و ملا ه
 

 ها در متغیرهای پژوهش  ضرایب همبستگی نمرات آزمودنی2 جدول

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

         1  1شناختی )بهزیستی روان

        1 66/1**  2) پذیرش خود

       1 01/1** 64/1**  4) ارتااط مبات با دیگران

      1 44/1** 04/1** 61/1**  0) تسلط بر محیط

     1 10/1** 21/1** 14/1** 02/1**  4) هدفمندی در زندگی

    1 14/1** 14/1* 22/1** 12/1** 04/1**  6) استقلاع

   1 21/1** 42/1** 00/1** 04/1** 46/1** 04/1**  0) یشصصرشد 

  1 42/1** 20/1** 24/1** 40/1** 41/1** 41/1** 46/1**  1) خودکارآمدپنداری

 1 41/1** 04/1** 11/1 21/1** 44/1** 20/1** 00/1** 04/1**  2خلاقیت )

 

دهید کیه خلیاقیت با نمره کل بهزیسیییتی نشیییان می 2نتیایج  یدوع 

؛ r=00/1) های پذیرش خود  و ملا هp >111/1؛ r=04/1شییناختی )روان

111/1< p( 20/1 ، ارتایاط مبات با دیگران=r 111/1؛< p تسیییلط بر ، 

 >111/1؛ r=21/1)  ، هیدفمندی در زندگیp >111/1؛ r=44/1محیط )

p( 04/1  رشد شصصی=r 111/1؛< p ،  خودکارآمدپنداریو با نمره کل 

(41/1; r= 111/1> p خودکارآمدپنداری  ارتااط مبات دارد. همچنیل 

های   و ملا هp >111/1؛ r=46/1شیییناختی )با نمره کل بهزیسیییتی روان

؛ r=41/1 ، ارتایاط مبایت با دیگران )p >111/1؛ r=41/1) پیذیرش خود

111/1< p( 40/1 ، تسیییلط بر محیط=r 111/1؛< p هییدفمنییدی در ، 

و با رشیید  ، p >111/1؛ r=20/1)   اسییتقلاعp >111/1؛ r=24/1) زندگی

   ارتااط مبات دارد.p >111/1؛ r=42/1شصصی )

در نظر گرفته شیید.  14/1داری در آزمون پهوهش ضا ییر اسییطپ معن

هییای ایل پهوهش کییه دادههییا و برای اامینییان از ایلقاییل از تحلیییل داده

ند، کنیابی معادااب سیییاختاری را برآورد مییی مدعهای زیربنام رو یییه
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شده، نرماع های گموند م رو یه اصیلی معادااب سییاختاری شییامل داده

خطی وندگانه مورد بررسییی قرار گرفتند. در پهوهش ضا ییر بودن و هم

اسیییمیرنف  -اموگروپا هیت نرمیاع بودن متغیرهیا از آزمون آماری ک

ها دارای توزیع نرماع بودند دادهکیه نتایج آن نشیییان داد شیییداسیییت یاده 

(14/1<P وندگانه بیل متغیرها با اسییت اده از آماره تحمل و  خطی  و هم

مورد بررسیییی قرار گرفیت. نتیایج نشیییان داد که  عیامیل تورم وارییانس

هسیییتند و  11/1هیای تحمیل بیه دسیییت آمیده برای متغیرها بااای ارزش

یرها اسیییت و همچنیل خطی وندگانه بیل متغدهنده عدم و ود همنشیییان

 11تر از مقدار عامل تورم واریانس به دسیییت آمده برای متغیرها کووم

 دهنده عدم خطی وندگانه بیل متغیرها است.بودند که نشان

 

 
 خودکارآمدپنداریشناختی با نقش میانجی خلاقیت بر اساس بهزیستی روانبینی بارهای استاندار شده مدل پیش  1شکل 

 

دهد. در ایل بارهای استاندارد شده مدع پهوهش را نشان می 2 شیکل

 خلاقیتا بخودکارآمدپنداری و شناختی بهزیستی روانمطااعه تمام روابط 

  .P<14/1دار است )آموزان معنیدانش
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 شناختی با نقش میانجی خودکارآمدپنداریخلاقیت بر اساس بهزیستی روانبینی مدل پیش T محاسبه مقدارج تحلیل ینتا  2شکل 

 

متغیرهای مربوط به هر یم از  Tو معناداری آماره  2شکل با تو ه به 

ی خلاقیت بر نیبشیپپهوهش  فر ییییه ،14/1سیییطپ خطیای پهوهش در 

أیید ت با نقش میانجی خودکارآمدپنداری شییناختیاسییال بهزیسییتی روان

 شود.می
 

 شناختی با نقش میانجی خودکارآمدپنداریخلاقیت بر اساس بهزیستی روانبینی پیشهای برازندگی مدل   شاخص3جدول 

 نتیجه T P مقدار میزان اثر تأثیرات مستقیم

 تأیید شده 112/1 20/2 41/1 خلاقیت یشناختبهزیستی روان

 تأییدشده 111/1 20/2 02/1 خودکارآمدپنداری یشناختبهزیستی روان

 تأییدشده 112/1 44/4 40/1 خلاقیت خودکارآمدپنداری

 نتیجه T1مقدار میزان اثر تأثیراب غیرمستقیم

 تأییدشده 42/4 41/1×40/1=11/1 خلاقیت خودکارآمدپنداری یشناختبهزیستی روان

 تأثیر مستقیم بهزیستی روانی 4 و االاعاب  دوع 2 با تو ه به نمودار

 ، بهزیسیییتی روانی40/1بر خلاقیت  خودکارآمدپنداری ،41/1بر خلاقیت 

میزان  2 است. همچنیل با تو ه به االاعاب  دوع 02/1بر خودکارآمدی 

گری اقیت با میانجیبر خل شییینیاختیتیأثیر غیرمسیییتقیم بهزیسیییتی روان

 بوده است. 11/1خودکارآمدپنداری 

 

 نهاییهای برازش کلی مدل شاخص  4جدول 

 مجذور میانگین مربعات خطای تقریب برازش مقتصد برازش افزایش نیکویی برازش یابرازش مقایسه خی دو بهنجار شده شاخص

 104/1 16/1 21/1 21/1 21/1 62/1 شده مقدار محاساه

 <11/1 >41/1 >21/1 >21/1 >21/1 1-4 قاوع سطپ قابل

 

                                                            
 با است اده از آزمون سوبل Tمحاساه آماره  .1
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ای هها شییاخ  هت تعییل ک ایت برازش ااگوی پیشیینهادی با داده

 ،2ایبرازش مقایسه، 1نیکو ی برازش اصیلاح شیده ) بهنجار شیده خی دو

میییانگیل مربعییاب خطییای مجییذور و   0برازش مقتصییید، 4برازش افزایش

ایل  هر یم از. مقادیر  0) یدوع  قرار گرفیتمورد اسیییت یاده  4تقرییب

نشانه  21/1قرار دارد و مقادیر نزدیم و یا بیشیتر از  1و  1ها بیل شیاخ 

 ،21/1ای برای ایل مدع . شاخ  برازش مقایسهاسیتمطلوا بودن مدع 

بوده که در بازه  21/1 6شاخ  برازندگی، 1/ 21شاخ  برازش افزایش 

و دامنه  16/1 که مقدار شیاخ  برازش مقتصدو  گیردقابل قاوع قرار می

های کای اسییکو ر بهنجار . شییاخ اسییت 41/1قابل قاوع آن بزرگتر از 

ای در دامنه مورد قاوع قرار دارد و مدع شییده و شییاخ  برازش مقایسییه

ر میانگیل مجذودهند. از آنجا که تیدویل شیییده را مورد ضمایت قرار می

به دسییت آمده اسییت، از  104/1 مدع ضا ییر برای مربعاب خطای تقریب

توان گ ت ، پس میاسیییت 11/1ارفی بیازه قابل قاوع برای آن کمتر از 

 مدع برازش شده مدع مناسای است.

 گیریبحث و نتیجه

خلیاقییت در ضیاع تایدیل شیییدن به مو یییوعی  ااب تو ه در آموزش 

تی به درک بیشییتر پویایی بیل عوامل شصصی بنابرایل نیاز؛ نو وانان اسیت

خلیاقییت نو وانان و ود دارد. با تو ه به ایل هدپ از پهوهش ضا یییر 

 ی باتشییناخروانخلاقیت بر مانای بهزیسییتی  بررسییی برازش مدع ااگوی

گری خودکیارآمدپنداری در نو وانان بود. نتایج، ضاکی از تأثیر مییانجی

ر ب خودکارآمدپنداری اقیت،بر خلی یشییینیاختروانمسیییتقیم بهزیسیییتی 

بر خودکارآمدپنداری بود. همچنیل  شیییناختیخلاقیت، و بهزیسیییتی روان

ی گری خودکارآمدپنداربر خلاقیت با میانجی یشیییناختروانبهزیسیییتی 

ای هداشیته اسیت. در بصشیی از نتایج، همسیو با پهوهش میرمسیتقیغ ریتأث

 ی با خلاقیتشناختروان، نشیان داده شد بهزیستی  20 - 11، 12گذشیته )

مستقیم  ریأثت ی بر خلاقیتشناختروانبهزیستی  رابطه معنادار مبات دارد و

تی با شییناخبه رابطه بیل بهزیسییتی روان در پهوهشییی کهدارد. برای مباع 

خلاقیت و عملکرد مربیان مرد تیم فوتااع پرداختند، به ایل نتیجه رسیییدند 

 ی آن با خلاقیت ارتااطهاملا هکه بیل بهزیسیییتی روان شیییناختی و همه 

                                                            
1. Adjusted index CMIN/DF  

2. Comparative fit index (CFI( 

3. Incremental fit index (IFI) 

توان بار دیگر به اهمیت در تاییل ایل نتیجه می  .12اسیییت )مباتی برقرار 

را گمهم در روانشییناسی مبات ملا هیم  عنوانبهی شیناختروانبهزیسیتی 

 اشیییاره کرد و فر ییییه گسیییترش را مرور کرد. بر اسیییال ایل فر ییییه

باعث گسیییترش خزانه های مبات   هیجان2111 -1221)فردریکسیییون، 

عمل باعث ایف  -شیییوند. گسیییترش خزانه فکر عمیل آنی ما می -فکر

 انجام خواهد اضتماااًفرد  که شیییودیمتری از افکار و کارهایی گسیییترده

داد. به بیانی سیییاده، وقتی که فرد اضسیییاسیییاب مبات دارد، قادر به درک 

ی نوعهبهای مبات گسییترده اضتماااب خواهد بود. ایل اثر گسییترده هیجان

های من ی خواهند آن ضیااتی اسیییت کیه افراد در زمیان هیجان برخلیاپ

بنابرایل امکان یافتل راهکارهای نو و خلاقانه در شرایطی که ؛  16داشت )

ری دارد، ی باااتشییناختروانتر هسییت یعنی بهزیسییتی فرد شییادتر و مبات

 گردد.تر میفزون

ارآمییدپنییداری بر خلییاقیییت خودکیی ریتییأثبصش دیگری از نتییایج بییه 

اشاره داشته است. نتایج ایل بصش از پهوهش با  معنادار و مبات صورببه

 ، قراباغی و 26) کیم و همکاران  ،24ران  و همکاران )های سیییییافته

ها بر رابطه معنادار همسیییو اسیییت. هریم از ایل پهوهش  20همکاران )

نشییان   24پهوهشییی )داشییتند. ضتی  دیتأکخلاقیت و خودکارآمدپنداری 

ی خودکییارآمییدپنییداری بر افزایش خلییاقیییت هییاملا ییهداد کییه آموزش 

 آن نیز صییادق است؛ یعنی برعکسداشیته اسیت و  ریتأثآموزان نیز دانش

 آموزان را نیزآموزش تقویتی خلاقیت، خودکارآمدپنداری عمومی دانش

 توان گ ت خلاقیت به یمبر مانای نتایج ضا ر می  .20است )ارتقا داده 

واند تشصصیتی به نام خودکارآمدپنداری وابسته است و به نوعی می ملا ه

ایی به اامینان باا معموااًگردد. افراد با خودکارآمدپنداری بااا  متأثراز آن 

خود دارند که ایل اامینان ناشیییی از شیییناخت صیییحیحی اسیییت که از 

ای هد افراد را در بیان اندیشهتوانتوانمندی خود دارند و همیل مو وع می

بکر ییا کیارهیای بدیع  سیییورتر کند. باید تو ه داشیییت که اضسیییال 

توانیید انگیزش را تصریییب کرده، میزان خودکییارآمییدپنییداری پییاییل می

های شیییناختی اختلاع ایجاد کند و هیا را پیاییل آورد و در توانیاییتلیاش

آن کار نیستند. در  نو وانان را به ایل سیمت سییوق دهد که قادر به انجام

توانید راه را بر ورود افکیار خلیاقانه باندد و نتیجیه بیه همیل سیییادگی می

4. Parsimonious normed fit index )PNFI) 

5. Root mean squared error of approximation (RMSEA) 

6. Goodness of fit index (GFI) 
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نو وان تنها پیرو افکار دیگران شییود. نو وانان با خودکارآمدپنداری بااا 

ا را به هکسیییانی که خودکارآمدپنداری پایینی دارند کشیییاکش برعکس

ل به دنااع هر ، بنابرایبینند و نه یم تهدیدوشیم فرصتی برای پیشرفت می

ر د قطعاًای، توانمندی ضل مسیییئله خود را ارتقا داده و به دنااع آن مسیییله

ر بار گیرند، زیرا که هی قرار میشییناختروانو ییعیت بهتری از بهزیسییتی 

ظر از ن اصطلاضاً کنند و تر میمطلوبی کامل صیورببهشیناخت از خود را 

 شوند.تر میشناختی قویروان

بر  یشیییناختروانبصشیییی از نتایج نشیییان داد که بهزیسیییتی همچنیل 

ای هخودکارآمدپنداری رابطه مبات و معناداری دارد که ایل نتایج با یافته

 یک ، آندتا و مم41همکاران )دمیتر ویم و  پهوهشیییی پیشییییل وون

  همسو است. 44همکاران ) ، و بیسییچاو و 42همکاران )، معینی و  41)

ان داده اسیییت، نو وانانی که تنیدگی بیشیییتری را ای نشیییهمچنیل مطااعه

تر و همچنیل از سیییلامت روانی کنند، خودکارآمدپنداری پاییلتجربه می

 . ییم تاییل برای ایل ییافتیه ایل اسیییت که 42برخوردارنید )تری پیاییل

ی مبات روانی در فرد هاملا هی بیه  هت ایجاد شییینیاختروانبهزیسیییتی 

اسیتقلاع عملکرد، تسلط بر محیط، رشد شصصی، روابط مبات با  همچون

سیییایریل، هیدفمنیدی در زنیدگی و پیذیرش خود بر باور فرد نسیییات به 

گییذارد و همزمییان بییا آن بییه تیوانیمینییدی خیود اثییراب مییبییاییتییی مییی

خودکیارآمیدپنداری باااتری دسیییت یابد. از سیییوی دیگر نو وانانی که 

اامینانی که به توانمندی خود  ااربه خخودکیارآمیدپنداری بااایی دارند 

ری دارند و تدانند، نگرش مباتدارند و اینکه خود را شایسته پیشرفت می

ر کند. پذیرتتواند تو یهی بااای آنان را میشیییناختروانهمیل بهزیسیییتی 

کسییییانی کییه  بیرعییکسنیو یوانییان بییا خیودکییارآمییدپینییداری بییااییا 

 وشیییم فرصیییتی برای ها را بهخودکارآمدپنداری پایینی دارند کشییاکش

بینند و نه یم تهدید، بنابرایل با روبرور شییدن با معاییلاب و پیشییرفت می

های زندگی، توانمندی ضل مسئله خود را ارتقا داده مشیملاب و کشاکش

قرار  یشیییناخترواندر و یییعیت بهتری از بهزیسیییتی  قطعاًو به دنااع آن 

 ند.شوتر میشناختی قویگیرند، زیرا که از نظر روانمی

 یستیبهز میرمستقیغبصش دیگری از نتایج ایل مطااعه نشان دهنده اثر 

گری خودکیارآمیدپنداری بود که در مدع ی بر خلیاقییت بیا مییانجیروان

هیای قالی بر ارتایاط بیل خودکارآمدی با شییید. پهوهش دیییتیأپهوهش 

 -24  و ارتااط خودکارآمدپنداری با خلاقیت )44-41بهزیسیییتی روانی )

ی روان یستیبهزتوان بیان کرد که در تاییل ایل یافته می  اشیاره دارند. 21

اسیییتقلییاع  همچونی مبایت روانی در نو وان هیاملا یهبیه  هیت ایجیاد 

عملکرد، تسیییلط بر محیط، رشییید شیییصصیییی، روابط مبات با سیییایریل، 

هدفمندی در زندگی، و پذیرش خود بر باور فرد نسات به توانمندی خود 

گیذارد. بیا نگیاهی بیه سیییطپ خودکیارآمدپنداری افراد یاثراب مباتی م

یابیم افرادی که خودکارآمدپنداری پایینی دارند، ممکل اسیییت بر درمی

ید و آهستند به نظر می واقعاًتر از آنچه ایل باور باشیند که ضوادث سصت

 اما خودکارآمدپنداری؛ شودایل منجر به افزایش تنیدگی و ا یطراا می

توانید بیا تنظیم فراینید تنیدگی، به ضرمت خود باااتر، میبیاایا برای مبیاع 

  44اشد )بتواند مرتاط می های ضاد و مزملبهزیستی بهتر، و بهاود بیماری

کییه از  و هییمییزمییان ایییل بییاور بییه مییوفییق شییییدن و کییارآمیید بییودن

های نو شیییود راه را برای پیدا کردن روشخودکارآمدپنداری ناشیییی می

پهوهش ضا ر با تو ه به د همان خلاقیت باشد. توانکه می کندهموار می

هیای گیذشیییتیه، مدای  دید را ارا ه کرد که علاوه بر تازگی از پهوهش

پشتوانه پهوهشی خوبی برخوردار بود و نیز برازش بسیار مطلوبی به دست 

 توان به نقش میانجیبنیابرایل بیا تو یه بیه نتیایج مطیااعه ضا یییر می؛ داد

خودکییارآمییدپنییداری در تاییل مییدع عل ی خلییاقیییت بر مانییای بهزیسیییتی 

 تری را در ایل زمینه به انجام رساند.ی پی برد و مطااعاب دقیقشناختروان

توان به ایل مو یوع اشاره کرد های پهوهش ضا یر میاز محدودیت

ندی قرار بتقسیمی مورد شناخترواناز آنجا که نو وانان از نظر بهزیسیتی 

هزیستی ب های بعدی ت کیم آن یا سطوح مصتلفنگرفتند، برای پهوهش

شیییود. از دیگر و ارتاییااش بیا خلیاقییت، پییشییینهیاد می یشییینیاختروان

گیری میزان خلاقیت های ایل مطااعه ایل بود که  هت اندازهمحیدودییت

ت شییناخ ریتحت تأثتواند از ابزارهای خودسیینجی اسییت اده شیید که می

نادرسیییت نو وانان از خود قرار بگیرد. همچنیل با تو ه به اینکه خلاقیت 

بود که به ابزار خودسنجی در ایل گراسیت شییاید بهتر مییم رفتار عمل

های عملی، میزان خلاقیت را سییینجید؛ اما با زمینیه اکت یا نکرد و بیا روش

ی لکنندگان و عدم امکاناب اازم و نیز تعطیتو یه بیه تعداد زیاد شیییرکت

ای هشییود در پهوهشمدارل، ایل کار میسییر نشیید. بنابرایل پیشیینهاد می

های عملی خلاقیت اسییت اده شود. محدودیت دیگری که بعدی از آزمون

کند، عدم تناسییب تعداد دختران و پسییران  ملثرترتوانسییت پهوهش را می

که گ ته شد تعداد دختران در پهوهش  اورهماننو وان در پهوهش بود. 
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توانید نقش  نسییییت یا اایب بود، بنیابرایل ایل مو یییوع میضیا یییر غی

اد کننده را بیشتر نمایان کند و در نتیجه پیشنههای دختران شرکتویهگی

ای مناسییب شییود در پهوهش بعدی تعداد دختران و پسییران در اندازهمی

 نسییییت در ایل مدع مورد واکاوی قرار  ریتأثوارد پهوهش شیییوند و یا 

 گیرد.

دهیید تو ییه بییه نتییایج پهوهش ضییا یییر کییه نشیییان می در پییایییان بییا

ی وانر یسیییتیبهزخودکیارآمیدپنداری متغیری مهم در ارتااط خلاقیت با 

ایل  نویل در  هییت پیشیییرفییت وپرورشآموزشتوان در اسییییت، می

های درسییی خلاقیت ها در نو وانان پرداخت. ایل روزها کلالشییاخ 

توان با دایر اسییت،  ییمل تو ه به ایل مو ییوع می در برخی از مدارل

موزان و آی دانشروان یستیبهزتو ه به خودکارآمدپنداری و نیز تو ه به 

ای هشییناختی، گامبا ارا ه االاعاب کافی روان سیینجش صییحیپ آن و نیز

 نو وانان برداشت.  ی را برای پرورش خلاقیتملثر

 ملاحظات اخلاقی

ایل مطااعه بصشیی از رسااه دکترا با شماره نامه  پژوهش ی از اصهول اخلا  رویپ

و بییا شییییینییاسیییییه اخییلییاق اسیییییت  22/د/11040/21تصیییییویییب پییروپییوزاع 

IR.UMA.REC.1400.016 .و با ر ایت کامل افراد نمونه انجام شد 

پهوهش ضا ییر بدون هیچ گونه ضمایت ماای از  انب سییازمان خاصییی حامی مالی  

 انجام شده است.

و  ا رای پهوهش در پهوهش ضا ر نویسنده یکم درویسندگان  نقش هر یک از ن

 و وهارم در راهنمایی و مشییورب پردازی مقااه، نویسییندگان دوم و سییومنگارش و ایده

 پروژه، نقش داشتند.

نااع گونه تعارض در منافع را به دانجام ایل پهوهش برای نویسندگان هیچ تضاد منافع 

 ش اپ و بدون سوگیری، گزارش شده است. کاملاً صورببهنداشته است و نتایج آن 

اان آموزان، مسئودادند از تمامی دانشاازم می بر خودنویسیندگان  تشکر و قدردانی 

پهوهش نویسییندگان را یاری کردند،  مدارل و افرادی که در انتشییار اینم پرسییشیینامه

 تقدیر و تشکر کنند.
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