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Abstract
Introduction: Creativity is one of the most important features of human which is essential
for achieving the success, so assessment of creativity is vital.
Aim: The aim of this study was to examine the Psychometric properties of the short use of
creative cognition scale in studying.
Methods: For this purpose, 300 students (150 boys and 150 girls) were selected by cluster
sampling method &responded to short use of creative cognition for studying, meta-cognition
and positive met cognition and meta-emotion Questionnaires. Exploratory and conformity
factor analysis, Pearson relation and Cronbach's alpha were used to examine the
Psychometric properties of scale. SPSSV22 and LISRELV8.80 software’s were used for Data
analyze.
Results: Exploratory factor analysis shows that the scale includes of one factor that predicts
51.73% of scale general variance, additionally conformity factor analysis showed that the
scale has appropriate index (RMSEA= 0.093). Examination of Convergent Validity using
meta-cognition and positive met cognition and meta-emotion Questionnaires revealed that
they had positive and significant relation with the scale. The result of internal consistency
examination showed that scale Cronbach's alpha was 0.71 means it has suitable internal
consistency.
Conclusion: according to finding it can be concluded that Persian form of Short use of
creative cognition for studying scale has an acceptable psychometric properties among
Iranian student community and it can be used as a valid instrument in psychological research.
Keywords: Creative Cognition for Studying Scale, Factorial Structure

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
سال پنجم ،شماره  ،2تابستان 7931
صفحات35-76 :

ساختار عاملی و خصوصیات روانسنجی مقیاس شناخت خالق برای مطالعه

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
-2کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.
 -3دانشجوي دکتري روانشناسی تربيتی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
-4دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.

چکیده
مقدمه :خالق بودن يکی از مهمترين توانايیهاي انسان است که براي دستيابی به موفقيت اهميت دارد .ازاينرو سنجش خالقيت
حائز اهميت هست.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و خصوصيات روانسنجی مقياس شناخت خالق براي مطالعه بود.
روش :پس از ترجمه-بازترجمه سؤاالت مقياس شناخت خالق ،تعداد  533نفر از دانشجويان دانشگاه سمنان بهعنوان نمونه به
روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند و به مقياس شناخت خالق براي مطالعه و پرسشنامههاي فراشناخت و فراشناخت مثبت
و فرا هيجان پاسخ دادند .بهمنظور بررسی ويژگیهاي روانسنجی از تحليل عاملی اکتشافی و تأييدي ،همبستگی پيرسون ،آلفاي
کرونباخ استفاده شد .تحليلهاي آماري با نرمافزارهاي  SPSSV22و  LISRELV8.80انجام شد.
یافتهها :نتايج تحليل عاملی اکتشافی نشان داد که مقياس شناخت خالق براي مطالعه از يک عامل تشکيلشده است که 35/67
درصد از واريانس کل آزمون را تبيين می نمايد؛ عالوه بر اين ،نتايج تحليل عاملی تأييدي نيز نشان داد که اين مقياس از
شاخصهاي برازش مناسبی برخوردار است ( .)RMSEA=3/395همچنين بررسی روايی همگراي مقياس شناخت خالق براي
مطالعه با پرسشنامه فراشناخت و فراشناخت مثبت و فرا هيجان حاکی از رابطه مثبت و معنادار اين پرسشنامهها با ابزار داشت .نتايج
همسانی درونی مقياس شناخت خالق براي مطالعه ،با استفاده از روش ضريب آلفاي کرونباخ ( )0/17بهدستآمده نشان از
همسانی درونی رضايتبخش اين ابزار داشت.
نتیجهگیری :يافتههاي پژوهش بيانگر اين است که نسخه فارسی مقياس شناخت خالق براي مطالعه در جامعه دانشجويان از
خصوصيات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است و میتوان از آن بهعنوان ابزاري معتبر در پژوهشهاي روانشناختی استفاده
کرد.
کلمات کلیدی :شناخت خالق براي مطالعه ،ساختار عاملی
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میثم شاهحسینی  ،1حسن نوروزی ، 2افضل اکبری بلوط بنگان ، 3امیرحسین افشاری

4

ميثم شاه حسينی و همکاران

5

مقدمه
عملی) يکی از سه توانايی عمده انسان است که

میدانند .مطالعات موجود نيز نشان میدهند که

براي دستيابی به موفقيت اهميت دارد ،چون

مرکز ثقل حرکات نوين در آينده را خالقيت و

هنگامیکه افراد درگير چالشها و مشکالت هستند،

ميزان بهرهگيري از تفکر خالق تشکيل میدهد که

خالقيت 1به تصويرسازي ،نتيجهگيري ،ارتباط،

سبکهاي تفکر خالق نقش عمدهاي در ميزان

اختراع و اکتشاف در افراد کمک خواهد کرد

خالقيت هر فرد دارد (دارابخانی ،آگهی ،شيري و

(زبانوس و لبرت .)2072 ،2بااينوجود در تبيين

غالمی.)7937 ،

خالقيت ،نظريههاي مختلفی وجود دارد که در
جاي خود توضيحی روشنگرانه براي عوامل مؤثر
بر خالقيت ارائه کردهاند .به اعتقاد هنسی و آمابيل

3

( )7391خالقيت پديدهاي اجتماعی است و از
نيازها ،مقتضيات جامعه و شرايط خانوادگی

پيشبينی بشر در آينده مسئله ميزان بهرهگيري از
ذهنها شخصيتهاي خالق در حوزههاي مختلف
علمی ،پژوهشی ،فناورانه و بهداشتی است (پير
خائفی ،برجعلی ،دالور و اسکندري .)7999

برمیخيزد .از سويی خالقيت يک اثر شخصی

اصطالحِ شناخت ،9به فرآيندهاي درونی ذهنی يا

است؛ يعنی به عواملی نظير انگيزش ،هيجان،

راههايی که در آنها اطّالعت پردازش میشوند،

عواطف ،احساسات ،تجربهها و يادگيريهاي
شخصی وابسته است (استورم و همکاران.)2072 ،4
عدهاي نيز مانند گيلفورد )2002( 5اعتقاد دارند که
خالقيت بعدي فراشناختی 6دارد و با فرآيندهاي
عالی ذهنی نظير تفکر ،هوش ،تخيل و پردازش
اطالعات ارتباط دارد .گروهی هم مانند استرنبرگ

بر اين اساس ،يکی از چالشهاي جدي و قابل

7

( )2003و چيکسنتميهاي )2072( 8معتقدند که

يعنی راههايی که ما بهوسيلۀ آنها اطالعات را
موردتوجه قرار میدهيم ،آنها را تشخيص میدهيم
و به رمز درمیآوريم و در حافظه ذخيره میسازيم
و هر وقت که نياز داشته باشيم آنها را از حافظه
فرامیخوانيم و مورداستفاده قرار میدهيم ،گفته
میشود (جانگ  .)2072 ،شناخت در زبان
10

روزمره به معناي دانستن است ولی در زبان

خالقيت پديدهاي چندمتغيري است يعنی عواملی

روانشناسی به معناي جريانهاي تفکر و يادگيري و

نظير جامعه ،خانواده ،شخصيت و توانايیهاي

چگونه سازمان دادن ،ذخيرهسازي و بهکارگيري

شناختی همزمان بر آن تأثير میگذارند .امروزه

اطالعات است (گاگ و برلينر.)7332 ،11

صاحبنظران ،خالقيت را دانشی بنيادي براي

راهبردهاي شناختی 12شامل راههايی هستند که از

هرگونه تغيير و نوآوري و عاملی مهم در شتاب

طريق آن افراد يادگيري خود را مديريت میکنند،
1

. Creativity
. Zbainos & Lubart
. Hennessey & Amabile
4
. Storm et al
5
. Guliford
6
. Meta cognition
7
. Sternberg
8
. Csikszentmihalyi
2
3

به ياد میآورند و تفکر میکنند و راههايی را در
اختيار فرد قرار میدهد تا مسائل را با روشهاي
9

. Cognition
. jang
11
. Gage & Berliner
12
. Cognition Strategies
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توانايی خالق بودن (همراه با توانايی تحليلی و

بخشيدن به نوآوريهاي علمی و فناورانه بشر

2

ساختار عاملی و خصوصيات روانسنجی مقياس شناخت خالق براي مطالعه

برون .)7932 ،همزمان با ايجاد مفهوم خالقيت،

علیرغم نيمقرن تحقيق و بررسی هنوز هم در مورد

«ديدگاه شناخت خالق »1براي مطالعه خالقيت

تعريف خالقيت (پاريخ ،سنسی ،اسچال )2072 ،6و

پيشنهاد شد (يوکوچی و اوکادا.)2002 ،2

و روشهاي اندازهگيري آن اختالفنظر اساسی

ازآنجايیکه اين ديدگاه معتقد است که خالقيت

وجود دارد (رونکو و پريتزگر .)2077 ،7در

يک ويژگی انسانی جهانشمول و يک سازه

تاريخچه خالقيت ابزارهاي چندگانهاي براي بررسی

چندبعدي مرتبط با فرآيندهاي شناختی چندگانه

آن طراحی و تدوينشدهاند مانند آزمون تفکر

هست ،به همين دليل با رويکرد « cکوچک» در

خالق تورنس (تورنس )7339 ،8و ابزار ارزيابی

خالقيت هم مرتبط هست (جارورد و الچمن،3

خالقيت (فيکن )7392 ،9که مشکالت خاصی در

 .)2071رويکرد شناخت خالق به مطالعه استفاده از

مورد روايی ،پايائی و کاربرد هرکدام از آنها وجود

فنها و راهبردهاي خالق تفکر میپردازد که باعث

دارد (ميلر )2003 ،10دو ابزار خود گزارشی نيز

ايجاد خالقيت میشوند .ازاينرو چندين فرآيند

براي ارزيابی فرآيندهاي شناختی مرتبط با خالقيت

شناختی مرتبط با خالقيت مانند تفکر همگرا و

ايجادشدهاند .پرسشنامه تجديدنظر شده سبکهاي

واگرا ،تفکر استعارهاي و قياسی و تصويرسازي

خالقيت (کومر ،کملر و هولمن )7331 ،يک

شناسايیشدهاند (داويس .)2002 ،4در ديدگاه

پرسشنامه  19سؤالی است که عالوه بر ارزيابی

شناخت خالق ،اين بحث وجود دارد که خالقيت را

چندين عنصر ديگر خالقيت ميزان استفاده و اعتقاد

با استفاده از آزمايش میتوان به بهترين شکل،

به فرآيندهاي شناختی مرتبط با خالقيت (براي مثال

موردبررسی قرارداد (وارد )2001 ،5اگرچه

استفاده احساسات ،استفاده از تکنيکها و عقايد در

آزمايش اجازه میدهد تا بفهميم کدام فرآيند

فرآيندهاي ناهشيار) را نيز موردبررسی قرار

شناختی منجر به تسهيل خالقيت میگردد ،اما

میدهند .مقياس فرآيندهاي شناختی مرتبط با

محدوديت آن عدم بررسی ارتباط بين خالقيت و

خالقيت (ميلر )2003 ،يک مقياس  29سؤالی است

ديگر سازههاي روانشناختی در بافت واقعی زندگی

که عمدتاً به عقايد و ميزان استفاده از فرآيندهاي

است؛ بنابراين نياز به ابزار خود گزارشی وجود دارد

شناختی مرتبط با خالقيت میپردازد؛ اما اين

که در زمينههاي مرتبط علیالخصوص مطالعه،

مقياسها هم نقايصی داشتند ،براي مثال پرسشنامه

فرآيندهاي شناختی مرتبط با خالقيت را

تجديدنظر شده سبکهاي خالقيت (کومار ،کملر و

موردبررسی قرار دهد .با توجه به اين مفهومسازي،

هولمن )7331 ،11تمام فرايندهاي شناختی مرتبط

خالقيت در آموزش نقش دارد و به عنوان مهارتی

با خالقيت را بررسی نمیکند ،درحالیکه مقياس

در نظر گرفته میشود که افراد را قادر میسازد تا

فرآيندهاي شناختی مرتبط با خالقيت (ميلر)2003 ،

دائماً با تغييرات محيطی و آموزشی منطبق شوند و
6

1

. Creative Cognition Prospective
. Yokochi & Okada
3
. Jaarsveld & Lachmann
4
. Davis
5
. Ward
2

. Parikh, Snee & Schall
. Runco & Pritzker
8
. Torrance
9
. Fekken
10
. Miller
11
. Kumar, Kemmler & Holman
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خالقانه رفع نمايد (برون ،حيدري ،بختيار پور،

توانايی بالقوه خود را رشد دهند .بااينحال،

ميثم شاه حسينی و همکاران

3

مقياسها هست و نيازمند بررسیهاي بيشتري هست.

تحصيلی  5593در اين شهر مشغول به تحصيل

اگرچه چندين ابزار استاندارد براي بررسی خالقيت

بودند .در مورد حجم نمونه الزم براي تحليل عاملی

وجود دارد ،بااينحال ابزارهاي خود گزارشی

و مدلهاي ساختاري توافق کلی وجود ندارد

محدودي براي بررسی توانايی و يا تمايل دانشجويان

(اسچريبر و همکاران)2337 ،2؛ اما به اعتقاد

وجود دارد که توانايی خالقيت آنها در مطالعه را

(کالين )2353 ،3در تحليل عاملی براي هر متغير

موردبررسی قرار دهد (روگاتن و مونتا.)2072 ،1

 53يا  23نمونه الزم است؛ اما در تحليل عاملی

نتايج بررسی روگاتن و مونتا ( )2072در مورد

تائيدي حداقل حجم نمونه بر اساس عاملها تعيين

ويژگیهاي روانسنجی پرسشنامه شناخت خالق

میشود نه متغيرها .اگر از مدليابی معادالت

براي مطالعه روي دانشجويان دانشگاه لندن نشان داد

ساختاري استفاده شود حدود  02نمونه براي هر

که ابزار از روايی و اعتبار مناسبی برخوردار بود.

عامل (متغير نهفته) الزم است (جکسون.)0222 ،4

عالوه بر اين ،مقياس شناخت خالق براي مطالعه

حجم نمونه توصيهشده براي تحليل عامل تأييدي

نسبت به ويژگیهاي فراشناختی ناسازگارانه از اعتبار

حدود  022نمونه براي ده عامل توصيهشده است

تفکيکی مناسبی برخوردار است .ازآنجايیکه نياز به

(شاه و گولدستين )0222 ،لذا بر اساس نظرات

ابزاري کوتاه و معتبر که نهتنها ميزان استفاده از

مطرحشده در اين پژوهش با استفاده از روش

فرآيندهاي شناختی مرتبط با خالقيت ،بلکه شناخت

نمونهگيري در دسترس حجم نمونه  222نفر از

خالق در مطالعه را نيز مورد بررسی قرار دهد ،به

دانشجويان دانشگاه سمنان در نظر گرفته شد .شيوه

عنوان خالء عمدۀ بسياري از پژوهشهاي اين حوزه

انتخاب نمونه بدينصورت بود که از ميان 02

ديده میشود ،بر همين اساس داشتن ابزاري معتبر

دانشکدۀ دانشگاه سمنان بهصورت در دسترس

براي بررسی اين مسأله اين امکان را به معلمان و هم

پرسشنامهها ميان  222دانشجو ( 322زن321 ،

به پژوهشگران میدهد تا ميزان استفاده دانشجويان

مرد) توزيع و جمعآوري گرديد .مالکهاي ورود

از شناختهاي خالق را ارزيابی نمايند و مداخالتی

پژوهش حاضر شامل  .3دانشجوي مشغول به

که باهدف تسريع شناختهاي خالق دانشجويان در

تحصيل  .0حداقل مدرک تحصيلی ليسانس .2

مطالعه صورت میگيرد را موردسنجش قرار دهند،

تمايل داوطلبانه به شرکت در پژوهش و مالکهاي

لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی ويژگیهاي

خروج از پژوهش شامل  .3عدم تمايل به شرکت در

روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شناخت خالق

پژوهش  .0ناتوانیهاي جسمانی  .2پر کردن ناقص

براي مطالعه هست.

پرسشنامه

روش
طرح پژوهش حاضر توصيفی و از نوع مطالعات
روانسنجی است .جامعه آماري اين پژوهش ،کليه
1

. Rogaten & Moneta
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داراي مشکالتی در پايايی سازه و روايی زير

دانشجويان دانشگاه سمنان بودند که در سال

2

ساختار عاملی و خصوصيات روانسنجی مقياس شناخت خالق براي مطالعه

ابزارهای اندازهگیری
فرم کوتاه مقیاس شناخت خالق برای مطالعه:1
اين مقياس توسط روگاتن و مونتا ( )2072ساخته

براي خرده مقياسها از  2/19تا  2/21گزارش
کردهاند (ولز ،کارترايت هاتون  )2002اعتبار اين
مقياس در جامعه ايرانی با استفاده از روش آلفاي

مطالعه را اندازهگيري میکند .اين پرسشنامه بر روي

دستگردي ،گودرزي ،رحيمی و نظيري.)7991 ،

يک طيف ليکرت  3گزينهاي از (کامالً موافقم=7

پرسشنامه فراشناخت و فرا هیجان مثبت :4از

تا کامالً مخالفم= )2قرار دارد .پرسشنامه هيچ سؤال

پرسشنامه فراشناخت و فرا هيجان مثبت (بير ،مونتا،5

معکوسی ندارد .تدوينکنندگان اعتبار اين مقياس را

 )0212استفادهشده است .گويههاي اين پرسشنامه

با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  0/92گزارش

بيانگر باورهاي فراشناختی در مورد فرايندهاي

کردهاند.

شناختی و هيجانی به هنگام مواجهه با موقعيتهاي

 -2پرسشنامه فراشناخت :2اين مقياس توسط ولز،

چالشبرانگيز است که برگرفته از مصاحبههاي

کارترايت هاتون )2002( 3بهعنوان يک ابزار

انجامشده در مطالعه کيفی است .مجموعاً  18گويه

سنجش باورهاي فراشناختی طراحیشده است.

وجود دارد که هر آزمودنی به اين گويهها با مقياس

داراي  90گويه هست که باورهاي فراشناختی را

چهاردرجهاي (از کامالً موافق تا کامالً مخالف)

اندازهگيري میکند .اين مقياس داراي پنج خرده

پاسخ میدهند .پرسشنامه داراي سه زيرمقياس الف)

مقياس است که شامل :کنترل ناپذيري و خطر افکار

اعتماد به خاموشسازي افکار و هيجانات پايدار؛

که روي غيرقابلکنترل بودن و خطرناک بودن

ب) اعتماد به تفسير هيجانات خود بهعنوان نشانه،

نگرانیها تأکيد میکند (سؤاالت ،33 ،9 ،4 ،0
 31و  ،)03باورهاي مثبت دربارۀ نگرانی (سؤاالت
 02 ،39 ،32 ،1 ،3و  ،)02وقوف شناختی
(سؤاالت  32 ،32 ،30 ،1 ،2و  ،)22اطمينان

شناختی (سؤاالت  02 ،04 ،31 ،34 ،2و  )09و
نياز به کنترل افکار (سؤاالت ،00 ،02 ،32 ،2
 01و  .)01شيوه نمرهگذاري اين پرسشنامه
بهصورت مقياس چهاردرجهاي ليکرت از =3موافق

جلوگيري از واکنش فوري و تنظيم ذهن براي حل
مسئله و ج (اعتماد به تنظيم سلسلهمراتب اهداف
انعطافپذير و عملی است .تحليل عاملی اکتشافی
در پژوهش (بير و مونتا )021 ،از ساختار سه عاملی
حمايت کرد .تدوينکنندگان ميزان آلفاي پرسشنامه
را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي هر يک
از عوامل به ترتيب  2/67 ،2/58و  2/58گزارش
کردند .در پژوهش حاضر ميزان آلفا براي هرکدام

نيستم تا =4خيلی زياد موافقم میباشد .همچنين اين

از عوامل به ترتيب  2/697 ،2/517و  2/777به دست

ابزار داراي سؤاالت معکوس هست .دامنه ضريب

آمد.

آلفاي کرونباخ براي خرده مقياسها را  2/10تا
 2/92و پايايی آن به روش باز آزمايی براي نمره
کل پس از دوره  00تا  332روزه را  2/11و
1

. Short use of creative cognition scale in studying
. Meta cognition Questionnaire
3
. Wells & Cartwright-Hatton
2

4

. Positive meta-cognition & meta-emotion
questionnaire
5
. Beer & Moneta
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شد .داراي  2آيتم بوده که شناخت خالق در حين

کرونباخ  0/37گزارششده است (شيرين زاده

ميثم شاه حسينی و همکاران

6

بهمنظور اجراي مطالعات مقدماتی ،ابتدا پرسشنامه

درست يا غلطی براي سؤاالت پرسشنامه وجود

توسط يک نفر از متخصصان درزمينۀ زبان انگليسی

ندارد .الزم به ذکر است در فرايند جمعآوري

به فارسی برگردانده شد ،سپس ترجمه برگردان

پرسشنامهها هيچ محدوديتی براي شرکتکنندگان

انجام شد .پسازآن پرسشنامه در اختيار دو نفر از

وجود نداشته و حتیالمقدور سعی محقق بر اي بود

متخصصان روانشناسی تربيتی و روانسنجی قرار

که پرسشنامهها در زمانهاي مناسب در اختيار

داده شد و مشکالت مربوط به ترجمه گويهها

شرکتکنندگان قرار داده شود .بهمنظور تحليل

بررسی و رفع شد .در ادامه در يک مطالعه مقدماتی

دادهها دو بخش توصيفی و استنباطی استفاده شد که

پرسشنامه ترجمهشده در اختيار  53نفر از

در سطح توصيفی از ميانگين و انحراف استاندارد و

دانشجويان قرار گرفت تا مشکالت اوليه ابزار در

سطح استنباطی براي تحليل دادهها ابتدا از آزمون

جمعيت نمونه مورد ارزيابی قرار گيرد .پس از

کايزر ،ماير و الکين براي کفايت حجم نمونه و

جمعآوري پرسشنامهها ،تحليل مقدماتی دادهها نشان

آزمون کرويت بارتلت براي بررسی توانايی عاملی

داد که ابزار از قابليت مطلوبی در جمعيت نمونه

بودن دادهها استفاده شد .سپس ،از تحليل عاملی

برخوردار است .در ادامه بهمنظور توزيع نسخۀ نهايی

اکتشافی براي تعيين تعداد عوامل و تحليل عاملی

مقياس شناخت خالق براي مطالعه و ضمن ارائۀ

تأييدي براي آزمون روايی سازۀ پرسشنامه استفاده

توضيحاتی در خصوص اهميت و ضرورت پژوهش،

گرديد .همچنين براي روايی همگرا از همبستگی

گمنامی و محرمانه بودن اطالعات از دانشجويان

پيرسون و براي سنجش همسانی درونی از آلفاي

واجد شرايط دعوت به عملآورده شد تا

کرونباخ استفاده شد .تمامی تحليلها با استفاده از

پرسشنامهها را تکميل نمايند .همچنين بهمنظور

نرمافزارهاي  LISRELV8.80 ،SPSSV19مورد

جلوگيري از سوگيري در بين پاسخدهندگان ،به

تجزيهوتحليل قرار گرفت.

آنها اين اطمينان داده شد که اين پرسشنامهها
تحليل عاملی اکتشافی :بهمنظور تعيين خصوصيات
یافتهها

روانسنجی پرسشنامه شناخت خالق براي مطالعه از

پس از کنار گذاري پرسشنامههاي نامعتبر267 ،

روش تحليل عاملی اکتشافی استفاده شد .پيش از

پرسشنامۀ معتبر مورد تحليل و بررسی قرار گرفت.

اجراي تحليل عاملی شاخص کفايت نمونهبرداري

بر اساس يافتههاي جمعيت شناختی ميانگين سنی

( )KMOو مقدار آزمون کرويت بارتلت محاسبه

دانشجويان شرکتکننده ( )27/67± 7/36و از

شد .در اين تحليل مقدار  KMOبرابر با  3/632و

اين تعداد کارشناسی  595نفر (،)%75/77

مقدار آزمون کرويت بارتلت برابر با  562/653به

کارشناسی ارشد  22نفر ( )%26/55و دکتري 26

دست آمد که با درجه آزادي  53معنیدار (3/335

نفر ( )%9بودند.

≤ )Pبود .لذا اجراي تحليل عاملی بر پايه ماتريس
موردمطالعه نيز قابل توجيه بود .براي تعيين اينکه
مقياس شناخت خالق براي مطالعه از چند عامل
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روش اجرا

کاربردي جزء در امر پژوهشی نداشته و هيچ پاسخ

9

ساختار عاملی و خصوصيات روانسنجی مقياس شناخت خالق براي مطالعه

تبيين شده توسط هر عامل و نمودار اسکري

داراي ارزش ويژه  2/39است و  35/67درصد از

موردتوجه قرار گرفت .بر اين اساس يک عامل

واريانس کل را تبيين میکند .در جدول  5بارهاي

استخراج شد که اين عامل  35/67درصد از

عاملی سؤاالت مقياس با استفاده از روش تعيين

واريانس کل آزمون را تبيين میکرد .بررسی نمودار

مؤلفههاي اصلی گزارششده است.

اسکري و جدول کل واريانس تبيين شده نشان
جدول  .1بارهای عاملی سؤاالت مقیاس شناخت خالق برای مطالعه ()n=151
آیتم

گویهها

بار عاملی

5

سعی میکنم تا براي آگاهی از کارآمدي راهحلها ،آن را ايفا نمايم.

3/672

7

درصورتیکه درگير مشکلی شوم ،سعی میکنم ديدگاههاي متفاوتی براي اين موقعيت اتخاذ نمايم.

3/673

2

به هنگام کار بر روي هر چيز ،سعی میکنم در صورت امکان ايدههاي جديدي خلق نمايم

3/653

3

بهکارگيري راهحلهاي قبلی به شيوه جديد منجر به ايدههاي خوبی خواهد شد.

3/766

5

از طريق تلفيق چندين ايده ،راهحلهاي مؤثري میيابم.

3/773
5

( )GFIو شاخص نيکويی برازش

همانگونه که مشاهده میشود همه بارهاي عاملی

برازش

مناسب میباشند .کوچکترين بار عاملی متعلق به

تعديلشده ( )AGFIاستفاده شد .متخصصان

سؤال  7با  0/222و بزرگترين بار عاملی متعلق به

برشهاي متعددي را براي شاخصهاي برازش تعيين

سؤال  9با  0/129است.

کردهاند .براي مثال ،مقدار مساوي يا کمتر از 3/33

تحليل عاملی تأييدي :بهمنظور برازش مدل تک

براي ريشه واريانس خطاي تقريب ،مقدار مساوي يا

عاملی مقياس شناخت خالق براي مطالعه از روش

باالتر از  3/97براي شاخص برازندگی مقايسهاي و

تحليل عاملی تأييدي استفاده شد .همانگونه که قبالً

برازش نرم شده ،مقدار مساوي يا کمتر از 3/36

مطرح شد  533نفر از گروه نمونه بهصورت

براي ريشه استاندارد واريانس پسماند ،نشاندهنده

تصادفی انتخابشده و مورد تحليل اکتشافی قرار

برازندگی کافی مدل است (جورسکوک و

6

8

7

گرفتند .تحليل عاملی تأييدي بر روي 577

سوربوم  .)2335 ،از طرف ديگر (برکلر )5993 ،

آزمودنی باقيمانده اجرا شد که نتايج در ادامه

 )5993معتقد است که اگر شاخصهاي برازندگی

ارائهشده است .براي برازندگی مدل از شاخصهاي

مقايسهاي ،نيکويی برازش و نيکويی برازش

تقريب

1

تعديلشده بزرگتر از  3/9و شاخصهاي ريشه

( ،)RMSEAريشه استاندارد واريانس پسمانده

2

واريانس خطاي تقريب و ريشه واريانس پسمانده

( ،)SRMRشاخص برازندگی مقايسهاي،)CFI( 3

کوچکتر از  3/33باشد بر برازش بسيار مطلوب و

شاخص برازش نرم شده )NFI( 4شاخص نيکويی

کوچکتر از  3/5بر برازش مطلوب داللت دارد.

1

5

2

6

برازندگی

ريشه

واريانس

خطاي

. Root Mean Square Error of Approximation.
. Standardized Root Mean Square Residual.
3
. Comparative Fit Index.
4
. Normed Fit Index.

. Goodness of Fit Index.
. Adjusted Goodness of Fit Index.
7
. Joreskog & Sorbom
8
. Berkler
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اشباعشده ،شاخصهاي ارزش ويژه ،نسبت واريانس

میدهد که يک عامل اوليه و بزرگ وجود دارد که

ميثم شاه حسينی و همکاران

9

شاخصهاي برازندگی فرم نهايی پرسشنامه بررسی

اين مدل df=3 ،X2=55/52 ،و بنابراين نسبت

شد .يافتهها حاکی از آن است که برخی از

 x2/df=2/27است .در ادامه مدل پژوهش

شاخصها از برازندگی مناسبی برخوردارند و برخی

ارائهشده است.

شکل  .1مدل نهایی مقیاس شناخت خالق برای مطالعه

براي محاسبه روايی مقياس شناخت خالق براي

همزمان در بين  232نفر از دانشجويان اجرا و

مطالعه از اجراي همزمان آن با پرسشنامه فراشناخت

اطالعات حاصله با استفاده از ضريب همبستگی

( )MCQ-30و پرسشنامه فراشناخت مثبت و فرا

پيرسون تحليل گرديد (جدول .)2

هيجان استفاده شد .متغيرهاي ذکرشده بهطور
جدول  .2همبستگی مقیاس شناخت خالق برای مطالعه با فراشناخت ،فراشناخت مثبت و فرا هیجان
2

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

1

 .1شناخت خالق برای مطالعه

59/92

5/37

5

 .2فراشناخت

69/25

52/73

*3/523

5

 .4فراشناخت مثبت و فرا

35/53

7/23

**3/522

**3/739

3

5

هیجان
**p≥3/35 *p≥3/33

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،نتايج

معنیدار است .همچنين بين شناخت خالق براي

نشان داد ،ميزان همبستگی بين شناخت خالق براي

مطالعه و فراشناخت مثبت و فرا هيجان ()0/922

مطالعه و فراشناخت ( )0/72در سطح p≤0/02

رابطه مثبت و معنیداري در سطح  p≤0/07به
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ديگر از شاخصها ،داراي برازش ضعيف هستند .در

70
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دست آمد .عالوه بر آن بين فراشناخت و فراشناخت

بهرهگيري از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد .در

مثبت و فرا هيجان ( )0/203رابطه مثبت و

جدول زير ميانگين ،انحراف استاندارد ،ضريب

معنیداري مشاهده شد.

آلفا در صورت حذف آيتم و همبستگی هر سؤال

مطالعه با استفاده از روش همسانی درونی و با
جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد ،همبستگی هر سؤال با نمره کل و ضریب آلفا در صورت حذف آیتم
آیتم

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی با نمره کل

آلفا در صورت حذف آیتم

1

7/27

3/27

3/732

3/726

2

5/97

3/25

3/333

3/733

3

5/62

3/95

3/323

3/773

4

7/32

3/22

3/797

3/735

5

7/33

3/92

3/722

3/725

در جدول فوق ميانگين و انحراف استاندارد هرکدام
از سؤاالت پژوهش ارائهشده است .سوي ديگر
نتايج نشان داد که اعتبار مقياس شناخت خالق براي
مطالعه 3/653 ،است .همچنين در ستون ديگر اين
جدول همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون
ارائهشده که نتايج نشان میدهد همه همبستگیها
مناسب بودند (باالتر از  .)0/9افزون بر آن در
جدول فوق ضريب آلفا در صورت حذف هر آيتم
ارائهشده است .همانگونه که مشاهده میشود در
صورت حذف يکی از آيتمها ميزان آلفا کاهش
میيابد ،بنابراين هيچکدام از سؤاالت پرسشنامه از
مجموعه سؤاالت کنار گذاشته نشد.
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با نمره کل آزمون ارائهشده است.
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مختلف داشت ،اين در حالی است که در پژوهش حاضر نيز
روش همسانی درونی ضريب آلفاي کرونباخ  3/65به

هدف از پژوهش حاضر بررسی وِيژگیهاي روانسنجی

دست آمد که نشان از که اعتبار رضايتبخش مقياس

نسخه فارسی پرسشنامه فرم کوتاه شناخت خالق براي

شناخت خالق براي مطالعه و مطلوبيت ابزار در جمعيت

مطالعه بود .براي تحليل دادهها از روشهاي تحليل عاملی،

دانشجويان ايرانی دارد.

همبستگی پيرسون و ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد.

شناخت خالق در مقايسه با ديگر سازههاي خالقيت (مانند
خالقيت شخص ،خالقيت توليد و  )...يک سازه تحت
بررسی است؛ بنابراين ارزيابی روايی سازه پرسشنامه شناخت
خالق مطالعه نيازمند بررسی دقيق ارتباطات آن است .در
ادبيات نظري و تجربی مجموعهاي از ارتباطات بين اين سازه
با سازههاي مرتبط موردبررسی قرارگرفته است .براي مثال،
بررسیها نشان دادهاند که شناخت خالق براي مطالعه رابطه
مثبت و متوسطی با عواطف مثبت و رابطه منفی و ضعيفی با
عواطف منفی دارد ،بر اين اساس اين يافتهها نشان میدهند
که عواطف مثبت عملکرد شناختی را تقويت مینمايند
(اسپادا ،نيکسيوس ،مونتا ،ايرسون2337 ،43؛ بلدو،
روسينگ ،فيرس .)2355 ،44درحالیکه عواطف منفی مانع
عملکرد شناختی میگردند (گاسپر و کلور2332 ،45؛
چريستودولو و همکاران .)2339 ،46براي محاسبه روايی
مقياس شناخت خالق براي مطالعه از اجراي همزمان آن با
پرسشنامه فراشناخت و پرسشنامه فراشناخت مثبت و فرا
هيجان استفاده شد .نتايج نشان داد که ميان شناخت خالق
براي مطالعه با فراشناخت و فراشناخت مثبت و فرا هيجان
رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد و اين يافتهها با پژوهش
روگاتن و مونتا ( )2072همسو بود .ازآنجايیکه
فراشناختها به افراد کمک میکنند تا انعطافپذير بوده و
از طريق کنترل بر احساسات تصميم درست و منطقی
(هارگرو و نيتفيلد )2072 ،47اتخاذ نمايند ،اين رابطه نشان
میدهد که خالقيت نيز ابعاد فراشناختی گستردهاي (کافمن،

نتايج تحليل عاملی اکتشافی نشان داد که اين ابزار از يک
عامل تشکيلشده و تحليل عاملی تأييدي نشان داد مدل از
برازش مناسبی برخوردار است .در همين راستا تک عاملی
بودن مدل با يافتههاي روگاتن و مونتا ( )2353همسو است.
روگاتن و مونتا ( )2072در پژوهشی با عنوان ساخت و
هنجاريابی فرم کوتاه مقياس شناخت خالق نيز به تک
عاملی بودن مقياس شناخت خالق در دانشجويان اشاره
کرد .شناخت خالق از طريق يک متغير جداگانه
تعريفشده است که پنج گويه اين مقياس نشان دهند
شاخص متجانس اين متغير میباشند (وارد.)2336 ،
رويکرد شناخت خالق به اين موضوع اشاره میکند که
آنچه براي انسان هشيار است از دو وِيژگی کليدي
برخوردار است :آنها اصيل ،نو ،مفيد و عملی هستند،
همچنين آنها براي وظايف انسان مناسب هستند .در ديدگاه
شناخت خالق ،عقايد و توليدات محسوس ذهن که نو و
مفيد هستند ناشی از کاربرد فرايندهاي شناختی معمولی و
بنيادي براي ساختار دانش موجود میباشند (بتی و
همکاران2072 ،41؛ مادور ،آديس ،اسچاکتر)2072 ،42؛
بنابراين ،فرض بر اين است که مطالعات در اين زمينه بايد به
شيوهاي طراحی شوند که قادر به ايجاد بينش مفيدي در
زمينه شناختها و يا فرايندهاي شناختی اختصاصیتر
برحسب عامل شناختهاي خالق باشد (وارد.)2001 ،
روگاتن و مونتا ( )2072در بررسی اعتبار مقياس شناخت
خالق بر روي جمعيتهاي مختلف دانشجويان از قبيل
چينی ،ژاپنی ،هندي ،آفريقايی ،اروپايی اعتبار مقياس
شناخت خالق براي مطالعه را  0/10الی  0/32گزارش

43

. Spada, Nikcevic, Moneta & Ireson
. Bledow, Rosing & Frese
45
. Gasper & Clore
46
. Christodoulou et al
47
. Hargrove & Nietfeld,

نمود که نشان از اعتبار مناسب اين مقياس در جمعيتهاي

44

. Beaty et al.
. Madore, Addis & Schacter
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به منظور بررسی اعتبار مقياس شناخت خالق براي مطالعه ،با

بحث و نتیجهگیری

72

ساختار عاملی و خصوصيات روانسنجی مقياس شناخت خالق براي مطالعه

خودآگاهی شناختی منجر به آگاهی فرد از شکستهاي

نظير تفکر ،هوش ،تخيل و پردازش اطالعات ارتباط است

خود در راه رسيدن به يادگيري مطلوب و آگاهی از نياز به

در همين راستا است که شناخت خالق نيز به افراد اين

استفاده از شناختهاي خالقانه به منظور رسيدن به اهداف

امکان را میدهد که شيوههاي تفکر خالق را در مطالعه

يادگيري است .عالوه بر اين نياز به کنترل افکار با توانايی

پياده کنند .از طرف ديگر هيجانات و فرا هيجان نيز میتواند

اجتناب از افکار خودکار مرتبط است که میتوانند در

بر خالقيت فرد تأثير بگذارد بهطوريکه افراد در هيجانات

صورت لزوم تغيير از شناختهاي معمولی به شناختهاي

مثبت از توانايی خالقيت باالتري برخوردار میشوند و

خالق را تسهيل نمايد (روگاتن ومونتا2072 ،؛ بتی و

بالعکس در هيجانات منفی در هر سطحی خالقيت افراد

همکاران .)2072 ،اين يافتهها پيشنهاد میکنند که

کاهش میيابد و در همين راستا است که عملکرد افراد نيز

هنگامیکه رفتارها و فعاليتهاي شناختی بايد به سمت انجام

در فرايندهاي عالی ذهن و مطالعه کاهش می يابد.

تکاليف هدايت شوند ،توانايی خود انعکاسی تجارب و
آگاهی از هيجانها و خود نظم دهی به فرايند استفاده افراد
از راهبردهاي شناختی منجر به خالقيت کمک میکند (دي
روجی ،کور و جونز2072 ،50؛ ميشرا.)2072 ،51

فراشناخت خود نظم دهی فرآيندهايی است که در
بردارنده تالش براي خاموشسازي تداوم چالش ،تفسير
احساسات خود به عنوان نشانه ،بازداشتن از واکنش سريع و
تنظيم ذهن براي حل مسئله و تمرکز بر تکليف و تنظيم

با توجه به نقش مهم شناخت خالق در استفاده از راهبردها و

سلسلهمراتب اهداف انعطافپذير و عملی میباشند .چنين

فنون خالقانه در فرايند يادگيري و نقش آن در ايجاد

فراشناختی بهطورمعمول به شناسايی الگوي فرايندهاي

خالقيت در بين دانشجويان (داويس )2002 ،و نظر به

فراشناختی و فراهيجانی شامل فعاليتهاي خودتنظيمی

سهولت اجرا ،نمرهگذاري ،تعبير و تفسير ،قابليت اجرا،

عملکرد اجرايی کوتاه و پايدار میپردازد و به دنبال تغيير

عملی بودن و روايی و اعتبار مناسب ،نتيجه گرفته میشود

پردازش فراشناختی متمرکز بر مشکل ،به حل مشکل و يا

که اين مقياس ابزار مناسبی براي اندازهگيري شناخت خالق

برآمدن از تکليف و از اين است میباشد (بير و مونتا،

در ميان دانشجويان است .نظر به اينکه هيچ پژوهشی خالی

 .)0202رابطه مثبت و معنیدار بين شناخت خالق با

از محدوديت نيست ،نخستين محدوديت مطالعه حاضر آن

فراشناخت و فراشناخت و فرا هيجان مثبت مؤيد اين مسئله

است مشخص نيست نمرات حاصل از اين ابزار تا چه اندازه

است که آن دسته از افرادي که قادر به بهرهگيري از

با رفتارهاي واقعی در زندگی روزمره مرتبط است.

راهبردهاي شناختی خالقانه هستند در برخورد با مشکالت

محدوديت دوم اين ابزار مربوط به قلمرو مکانی و زمانی

بهخوبی میتوانند با استفاده از رويکرد حل مسئله و

مطالعه است .اين مطالعه بر روي دانشجويان دانشگاه سمنان

تکنيکهاي خودتنظيمی اين مشکالت را حل نمايند ،زيرا

صورت گرفته است و لذا نمیتوان يافتههاي آن را به ساير

طبق تعريف بير و مونتا ( )2070فراشناختها به افراد

شهرها و اقشار تعميم داد و در صورت تعميم دهی بايد

کمک میکنند تا انعطافپذير بوده و از طريق کنترل بر

جوانب احتياط رعايت شود .بر اساس اين محدوديتها،

احساسات تصميم درست و منطقی اتخاذ نمايند .در اين

پيشنهاد میشود نمرات شناخت خالق براي مطالعه با

زمينه بررسی ادبيات پژوهشی نشان میدهد که دانشجويانی

اندازههاي رفتار واقعی در زندگی روزمره همبسته شود تا

که از سطوح فراشناختی بيشتري برخوردارند بيشتر میتوانند

شواهدي از بسط نمرات حاصل از تشخيص اين ابزار در

از شناختهاي خالق استفاده نمايند که اين مسئله نشان

. Marulis et al
. de Rooij Corr & Jones
51
. Mishra
49

میدهد که فراشناخت در حل خالقانه مسائل نقش مهمی را

50

. Kaufman, Beghetto & Watson
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ايفا میکند (ماروليس و همکاران .)2072 ،49درواقع اين

بگتو ،واتسون )2072 ،48دارد و با فرآيندهاي عالی ذهنی

55
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 بدين معنا که هنوز.موقعيتهاي واقعی زندگی فراهم شود
مشخص نيست که آيا نمرات باال در اين پرسشنامه توان
 به،پيشبينی رفتارهاي عملی را دارد يا خير؟ همچنين
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پژوهشگران پيشنهاد میشود که در آينده مطالعاتی را
طرحريزي کنند که ضمن تشخيص نمرات برش دقيق اين
 کاربردهاي عملی نمرات اين ابزار را در پيشبينی،ابزار
 افزون.رفتارهاي واقعی در محيط زندگی فرد تشخيص دهند
بر آن بررسی روايی نمرات حاصل از اين ابزار به عنوان
ابزاري براي تشخيص حساسيت اثر میتواند محور ديگري
 همچنين.از پژوهشهاي مناسب در مورد اين ابزار باشد
پيشنهاد میشود رابطه شناخت خالق براي مطالعه با
، عملکرد تحصيلی،متغيرهاي مختلف سالمت روانی
 موردبررسی قرار گيرد تا از اين طريق... پيشرفت تحصيلی و
دانش منسجمی در خصوص شناخت خالق در مدارس و
روابط اين سازه با ساير سازهها که قابليت بيشتري در
 درنهايت. حاصل شود،برنامهريزيهاي مربوطه دارد
بدينوسيله پژوهشگران
سپاسگزاری
نويسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از همکاري و
مساعدت دانشجويان دانشگاه سمنان و همه عزيزانی که در
.اين پژوهش ما را ياري نمودهاند سپاسگزاري نمايند
References
Beaty, R.E., Silvia, P.J., Nusbaum, E.C.,
Jauk, E. and Benedek, M., 2014.
The roles of associative and
executive processes in creative
cognition. Memory & cognition,
42(7), pp.1186-1197.
Beer, N. and Moneta, G.B., 2010.
Construct and concurrent validity
of the positive metacognitions and
positive
meta-emotions
questionnaire. Personality and
Individual Differences, 49(8),
pp.977-982.

Bledow, R., Rosing, K. and Frese, M.,
2013. A dynamic perspective on
affect and creativity. Academy of
Management
Journal,
56(2),
pp.432-450.
Breckler, S.J., 1990. Applications of
covariance structure modeling in
psychology: Cause for concern?.
Psychological bulletin, 107(2),
p.260.
Brun, S, Heidari., A, Bakhtiyarpour, S. and
Brun, S., 2012. The Effect of
Creative
Problem
Solving
Education on Students' Creativity
Components. Journal of Criticism
and Innovation in the Humanities,
4(2), pp. 56-71.
Chakrabarty, A. and Chuan Tan, K., 2007.
The current state of six sigma
application in services. Managing
Service Quality: An International
Journal, 17(2), pp.194-208.
Christodoulou, C., Melville, P., Scherl,
W.F., Macallister, W.S., Abensur,
R.L., Troxell, R.M. and Krupp,
L.B., 2009. Negative affect
predicts subsequent
cognitive
change in multiple sclerosis.
Journal of the International
Neuropsychological Society, 15(1),
pp.53-61.
Csikszentmihalyi, M., 2014. Toward a
psychology of optimal experience.
In Flow and the foundations of
positive psychology (pp. 209-226).
Springer Netherlands.
Davis, G.A., 2004. Creativity is forever.
Kendall
Hunt
Publishing
Company.
de Rooij, A., Corr, P.J. and Jones, S.,
2015, June. Emotion and creativity:
Hacking into cognitive appraisal
processes to augment creative
ideation. In Proceedings of the
2015 ACM SIGCHI Conference on
Creativity and Cognition (pp. 265274). ACM.
Gage, N.L. and Berliner, D.C., 1994.
Educational psychology. Hopewell.

53-76 ،5596  تابستان،2  شماره، سال پنجم،مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 9:24 +0430 on Friday July 20th 2018

ساختار عاملی و خصوصيات روانسنجی مقياس شناخت خالق براي مطالعه

Gasper, K. and Clore, G.L., 2002.
Attending to the big picture: Mood
and global versus local processing
of
visual
information.
Psychological
science,
13(1),
pp.34-40.
Guilford, J.P., 1967. The nature of human
intelligence.
Hargrove, R.A. and Nietfeld, J.L., 2015.
The impact of metacognitive
instruction on creative problem
solving.
The
Journal
of
Experimental Education, 83(3),
pp.291-318.
Hennessey, B.A. and Amabile, T.M.,
1987. Creativity and Learning:
What Research Says to the
Teacher.
National
Education
Association, Professional Library,
PO Box 509, West Haven, CT
06516.
Jaarsveld, S. and Lachmann, T., 2017.
Intelligence and creativity in
problem solving: the importance of
test features in cognition research.
Frontiers in psychology, 8, p.134.
Jackson, D.L., 2003. Revisiting sample
size and number of parameter
estimates: Some support for the N:
q hypothesis. Structural equation
modeling, 10(1), pp.128-141.
Jang, S.H., 2015. Development of Implicit
Memory: The Effect of Knowledge
Base and Meta Memory. The
Journal of the Korea Contents
Association, 15(9), pp.639-651.
Jöreskog, K.G. and Sörbom, D., 1996.
PRELIS 2 user's reference guide: A
program for multivariate data
screening and data summarization:
A preprocessor for LISREL.
Scientific Software International.
Karami Darabkhani, R., Agahi, H., Shiri,
N. and Gholami, M., 2012. The
Role of Thinking Styles in the
Creativity of Agricultural Students
(Case
Study,
Faculty
of
Agriculture, Razi University of
Kermanshah).
Journal
of

72

journalism and creativity in the
humanities, 2(1), pp.60-82.
Kaufman, J.C., Beghetto, R.A. and
Watson, C., 2016. Creative
metacognition and self-ratings of
creative performance: A 4-C
perspective.
Learning
and
Individual Differences, 51, pp.394399.
Kline, R.B., 2010. Principles and Practice
of Structural Equation Modeling,
3rd edn Guilford Press. New York.
Kumar, V.K., Kemmler, D. and Holman,
E.R., 1997. The Creativity Styles
Questionnaire-Revised. Creativity
Research Journal, 10(1), pp.51-58.
Madore, K. P., Addis, D. R., & Schacter,
D. L. (2015). Creativity and
memory: effects of an episodicspecificity induction on divergent
thinking. Psychological science,
26(9), 1461-1468.
Marulis, L.M., Palincsar, A.S., Berhenke,
A.L. and Whitebread, D., 2016.
Assessing
metacognitive
knowledge in 3–5 year olds: the
development of a metacognitive
knowledge interview (McKI).
Metacognition
and
Learning,
11(3), pp.339-368.
Miller, A.L., 2009. Cognitive processes
associated with creativity: Scale
development and validation.
Mishra, S., 2014. Creative thinking of high
school students in relation to their
emotional intelligence. Journal of
Psychology
and
Behavioral
Science, 2, pp.197-204.
pirkhaefi, A., Borjali, A., Delaware, A.
and Eskandari, H., 2009. The
Effect of Creation Education on
Metacognitive Components of
Students'
Creative
Thinking.
Journal of Management and
Educational
Management
of
Islamic Azad University, Garmsar
Branch, 3(2), pp. 51-61.
Pritzker, S.R. and Runco, M.A., 1999.
Encyclopedia of Creativity, TwoVolume Set, Volume 1-2.

35-76 ،5596 تابستان،2 شماره، سال پنجم،مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 9:24 +0430 on Friday July 20th 2018

53

ميثم شاه حسينی و همکاران

Rogaten, J. and Moneta, G.B., 2015.
Development and validation of the
short use of creative cognition
scale in studying. Educational
Psychology, 35(3), pp.294-314.
Rogaten, J. and Moneta, G.B., 2015.
Development and validation of the
short use of creative cognition
scale in studying. Educational
Psychology, 35(3), pp.294-314.
Shah, R. and Goldstein, S.M., 2006. Use
of structural equation modeling in
operations management research:
Looking back and forward. Journal
of Operations Management, 24(2),
pp.148-169.
Shirinzadeh Datgiri, S., Goodarzi, M.A.,
Rahimi, Ch. and Nazari, Gh., 2008.
Factor Structure, Validity and relability of
the Meta-Cognitive Questionnaire
30
Questions.
Journal
of
Psychology, 12(4), pp. 445-461.
Spada, M.M., Nikcevic, A.V., Moneta,
G.B. and Ireson, J., 2006.
Metacognition as a mediator of the
effect of test anxiety on a surface
approach to studying. Educational
Psychology, 26(5), pp.615-624.
Sternberg, R.J. and Kagan, J., 1986.
Intelligence
applied:
Understanding and increasing
your intellectual skills. Harcourt
Brace Jovanovich.
Storm, B.C., Angello, G., Buchli, D.R.,
Koppel, R.H., Little, J.L. and
Nestojko, J.F., 2015. A review of
retrieval-induced forgetting in the
contexts of learning, eyewitness
memory,
social
cognition,
autobiographical memory, and
creative cognition. In Psychology
of Learning and Motivation (Vol.
62, pp. 141-194). Academic Press.
Torrance, E.P., 1998. Torrance tests of
creative thinking: Norms-technical
manual: Figural (streamlined)
forms A & B. Scholastic Testing
Service.

Ward, T.B., 2007. Creative cognition as a
window on creativity. Methods,
42(1), pp.28-37.
Wells, A. and Cartwright-Hatton, S., 2004.
A short form of the metacognitions
questionnaire: properties of the
MCQ-30. Behaviour research and
therapy, 42(4), pp.385-396.
Yokochi, S. and Okada, T., 2005. Creative
cognitive process of art making: A
field study of a traditional Chinese
ink painter. Creativity Research
Journal, 17(2-3), pp.241-255.

53-76 ،5596  تابستان،2  شماره، سال پنجم،مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت

