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 چکيده
 کاری اهمال روی آن تاثیر و خالقیت و انگیزش بین رابطه بررسی منظور به حاضر پژوهش

 هایپژوهش جمله از شده و انجام فراشبند شهرستان دوم متوسطه مدارس آموزاندانش تحصیلی

 دوم متوسطه آموزاندانش همه شامل پژوهش آماری جامعه. باشدمی همبستگی نوع از توصیفی

 گیری نمونه روش به که بود نفر 937 تعداد به 79-79 تحصیلی سال در فراشبند شهرستان

 پرسشنامه از اطالعات آوری جمع منظور به. گردید انتخاب نفر 051 حجم به اینمونه تصادفی

 تفادهاس راثبلوم و سولومون تحصیلی کاری اهمال و عابدی شناختی خالقیت هارتر، انگیزش های؛

 هاداده تحلیل برای مستقل t و رگرسیون همبستگی، ضریب آماری هایآزمون از.است شده

 ریکااهمال و خالقیت می تواند میزان انگیزش که داد نشان هاداده از حاصل نتایج. شد استفاده

 یادارمعن تفاوت ندارد، تاثیری آموزاندانش کاریاهمال بر خالقیت بینی کند.را پیش آموزاندانش

 دارای دختران که حالی در نشد، دیده پسر و دختر آموزاندانش خالقیت و انگیزش سطح بین

  .بودند پسران به نسبت بیشتری کاریاهمال

 .دوم متوسطه آموزاندانش تحصیلی، کاریاهمال خالقیت، انگیزش،: واژگان کليدي
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 2 حبيب اسفندیاري، 2 احمد کریمی دشتکی، 1 سوسن آقاجان بگلو

 .عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر 0

 .عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز برازجان 2
 .بوشهر مرکز نور امپی دانشگاه تربیتی، شناسی روان رشته ارشد کارشناسی دانشجوی 3
 

  نام نویسنده مسئول:

 سوسن آقاجان بگلو

 یتحصيل کاري اهمال روي آن تاثير و خالقيت و انگيزش بين رابطه

 فراشبند شهرستان دوم متوسطه مدارس آموزان دانش
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 مقدمه
 حصیلیت موفقیت. است آموزشی نظام هر طورکلی به و والدین آموز،دانش هر هایدغدغه مهمترین از یکی تحصیلی پیشرفت و موفقیت

 تربیت برای شاخص مهمترین والدین نظر از دیگر، طرف از. است موفق و کارا آموزشی نظام حال عین در و آموزاندانش وجود مبین جامعه هر

 همین رد. برآید بخوبی گردد،می محول آنها به که وظایفی پس از و دبکش بیرون آب از را خود گلیم آینده در بتواند آنها فرزند که است این

 توانایی ها،آموزش همه نتیجه ارزشمندترین شاید": که دارد اشاره(0779) 0هاکسلی توماس نوزدهم، قرن بریتانیایی مربی و شناسزیست راستا،

 اولین این واقع در. باشد نداشته چه و باشد داشته دوست را آن چه. شود انجام باید کار آن که موقعی است، کاری انجام به خود وادارکردن

 (.0372,کمالی پور از نقل به,2112 ،2فاران)"شود آموخته باید که است درسی

 لمهک از ،"کاریاهمال"اصطالح . کاری استاهمال شود،می پیشرفت و موفقیت به نیل کارها، خوب انجام از مانع که هاییویژگی از یکی

 معنای به« crastinus» کرستینوس و پیشرو یا جلو معنای به «pro»پرو که است شده گرفته« procrastinus»  پروکرستینوس نالتی

(. 2117 ،3همکاران و رساریو)باشد انداختن می عقب کردن، طوالنی تأخیرانداختن، به کردن، موکول بعد به معنایبه آن ترکیب و باشدمی فردا

 یلیتحص کاریاهمال آن، اشکال ترینمتداول از یکی که دارد، نیز گوناگونی تظاهرات مختلف، هایمؤلفه و پیچیدگی به هتوج با کاریاهمال

 ،2استراند)است افزایش به رو آموزان دانش و دانشجویان آموختگان،دانش جمعیت میان در آن شیوع, پژوهش دو از شهادت به و. باشدمی

 (.0372,کمالی پور از نقل ؛به2110 ،5لوی ؛2117

 عبارتست و(. 2101 لوی،)گردد می نمایان تحصیلی ساختارهای و هاحیطه در که است کاریاهمال انواع از نوعی تحصیلی، کاریاهمال

 در رتاخی شکلبه و. دارد همراهبه را ایکننده ناراحت تجارب که تحصیلی وظایف تکمیل عدم یا و انداختن تأخیر به عامدانه گرایش از

 ،9اثبلومر سولومون و)شودمی نمایان هفتگی تکالیف وخواندن ترمپایان مقاالت نوشتن امتحانات، برای شدن آماده و مطالعه همچون هاییفعالیت

 (.0372,کمالی پور از نقل به ؛0772

 

  Motive انگيزه و  Motivation انگيزش تعریف 
 درونی هایحالت به انگیزش. است شده مشتق( to move) کردن حرکت یمعن به Movere التین کلمه از Motivation واژه

 هایالیتفع محرک نیروی عنوان به توانمی را انگیزش کلی بطور. کندمی اشاره شودمی هدف نوعی سوی به او رفتار هدایت موجب که ارگانیسم

 عمده مفاهیم جهت و نیرو مقایسه، این در و اندکرده تشبیه رمانف و موتور به را انگیزش بعبارتی. کرد تعریف آن دهنده جهت عامل و انسانی

 هدفگر رفتار که است فرایندی( 0771)شانک نظر بر بنا انگیزش. است انسانی رفتار ساز فعال عامل انگیزش تعریف، بنابراین. هستند انگیزش

 ار انگیزه توانمی حال این با رودمی کار به مترادف انگیزش با غالبا که است اصطالحی انگیزه. شودمی نگهداری و اندازی راه آن طریق از

 در آیدمی حساب به رفتار مولد کلی عامل انگیزش. کرد تعریف شودمی معین رفتار ایجاد سبب که مشخصی حالت بعنوان انگیزش از دقیقتر

( 0772سیفرت) (.زاده خاقانی و قوام ابراهیمی از نقل به0775 9برالینر و گیج،سی)دانندمی مشخص رفتار یک اختصاصی علت را انگیزه حالیکه

( انگیزه را علت و دلیل رفتار 0779را موجب می شود تعریف کرده است. لفرانسوا) انگیزش که ای ویژه خواست یا نیاز صورت به را انگیزه

 طور (.به0397)سیف،"های ما هستنددهیم انگیزهیدهیم ولی بعضی دیگر را انجام نمدلیل اینکه چرا ما بعضی رفتارها را انجام می "داند: می

 –اجتماعی رویکرد انسانی و رویکرد شناختی، رویکرد رفتاری، رویکرد:  از عبارتند انگیزش به معاصر هایونظریه رویکردها کلی

 (.0379 شریفی، پاشا و قدم پور ، رضایی ، به نقل از 2112، 7فرهنگی)وولفولک

 

 مزلو انگيزشی نظریه
 است وممفه این بر مبتنی او نظریه.است داشته آمریکا پرورش و آموزش در مهمی تاثیر که است انگیزشی نظریه یک طراح مزلو مآبراها

 طبقه این اساس بر. کرد بندی طبقه عمده دسته پنج به مراتبی سلسله صورت به را انسان نیازهای مزلو. است رشد بنای زیر نیازها ارضای که

                                                           
Haksli-1  

faran-2 

& at all Rosario-3  

Strand-4  

Levy-5  

Rathblum Solomon &-6  
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 به پایین زا بندی طبقه این. بیابد را باالتر رده نیازهای ارضاء فرصت بتواند فرد تا شوند ارضا حدودی تا حداقل باید پایین رده نیازهای بندی

 شامل:  باال

 الف(نیازهای جسمانی

 ب(نیاز به امنیت یا ایمنی

 ج(نیاز به عشق و تعلق

 د(نیاز به عزت نفس یا احترام به خود

 (.زاده خاقانی و قوام ابراهیمی از نقل به 2112 ،7مردیک) ق خویشتنه(نیاز به خودشکوفایی یا تحق 

 

 پيشرفت انگيزش نظریه
 نظریه این. ستا پیشرفت انگیزش نظریه کندمی توجه تحصیلی پیشرفت برای آموزاندانش انگیزه تفاوت به که هایینظریه از دیگر یکی

 اظلح از افراد که است آن از حاکی نظریه این مبنای بر پژوهشگران هایوهشپژ.دارد تاکید آموزاندانش شکست و موفقیت در هدف نقش بر

 در و ساختند منتشر «پیشرفت انگیزه» عنوان با را مهمی کتاب همکارانش و 01کللندمک 0790 سال در. دارند تفاوت هم با پیشرفت به نیاز

 پیشرفت یزهانگ میزان تعیین برای و کوشندمی زندگی در موفقیت سبک برای و پروازند بلند دیگران از بیش افراد بعضی که کردند اظهار آن

 ، یادز پیشرفت انگیزه دارای افراد که دادند نشان شده انجام هایپژوهش اساس بر. کردند تدوین را موضوع اندریافت آزمون به معروف مقیاس

 خود یفتکال دارند تمایل همواره افراد این واقع در. گیرندمی پیشی ترند،بهرهبی انگیزه این از که افرادی بر یادگیری جمله از و کارها انجام در

 (.زاده خاقانی و قوام ابراهیمی از نقل به 0772 ،00گروسیا. )متنفرند دارد شانس جنبه که کارهایی انجام از و دهند انجام بهتری شیوه به را

بزرگسالی نیز تغییر داد. هدف آموزش انگیزش پیشرفت، این است  توان حتی در دوران( معتقد بود که انگیزش را می0759مک کللند)

(. بر 0772-02،0797آموزان کمک کنیم تا افکار و رفتارهای نوعی یادگیرندگان دارای انگیزش باال را در خود ایجاد کنند)د چارمزکه به دانش

است: )الف(مفهوم سازی انگیزه، )ب(خودآموزی در ارتباط  ( برنامه موفقیت آمیز تغییر انگیزش شامل چهار مولفه0759اساس نظر مک کللند)

 (0379:73گزینی، و )د(حمایت گروهی)رضایی، ریزی و هدفبا انگیزه، )ج(برنامه

 

 اسنادي نظریه
ای با نام نظریه نسبت دادن یا نظریه اسناد پیشنهاد داد که در آن انگیزش پیشرفت نظریه 0771.  0791های برنارد واینر در دهه

های موفقیت لتی عی نسبت دادن، چگونگی تفکر)ادراک و تفسیر( افراد دربارهپذیر و قابل تغییر فرض شده است. بنا به نظریهای انعطافپدیده

آید، نه تجارب تغییر ناپذیر دوران نخستین زندگی. چون فرض های اصلی انگیزش پیشرفت آنان به حساب میشان تعیین کنندهو شکست

آن، معلمان  های انگیزشی قبل ازتوان انگیزش پیشرفت سطح پایین کودکان را افزایش داد، بیشتر از نظریهت دادن این است که مینظریه نسب

 (.0397:390کند)سیف،شان امیدوار میآمیز وظایفرا در انجام موفقیت

 ی مهم است: درونی در مقابل بیرونی،د یا سه جنبههایشان دارای سه بعهای افراد از شکست و موفقیتبه عقیده واینر، اکثریت تبیین

د که در این اند. دقت کنیقابل کنترل فرد. در شکل زیر این سه بعد نشان داده شدهثبات، و قابل کنترل فرد در مقابل غیر باثبات در مقابل بی

وشش کدرونی، باثبات، و غیر قابل کنترل فرد است؛ و  واناییتثبات، و غیر قابل کنترل فرد است؛ بیرونی، بی بخت و اقبالبندی از اسنادها، طبقه

 (.0397:392ثبات، و قابل کنترل است)سیف ،درونی، بی آنی
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 واینر نظریه در دادن نسبت يگانه سه ابعاد-1-2 جدول

 

 منبع یا مکان کنترل

 درونی

 

 بیرونی

 ثباتبی باثبات ثباتبی باثبات

غیرقابل 

 کنترل
 قابل کنترل

بل غیرقا

 کنترل
 غیرقابل کنترل قابل کنترل

قابل 

 کنترل
 قابل کنترل غیرقابل کنترل

 خلق  توانایی
کوشش 

 آنی
  بخت واقبال معلم 

 

ی نسبت دادن که در شکل فوق نشان داده شده، مفهوم منبع یا مکان کنترل جای مهمی دارد. نظریه مکان کنترل از بعدهای سه گانه

 ی نظام اعتقادی افراد در رابطه با منابع تقویتی تدوین شده است. ست و درباره( ا0799)03از آن جولیان راتر

 

 نظریه برانگيختگی 
 کند. برانگیختگی از معدود متغییرهای انگیزشی است کهاصطالح برانگیختگی به حالت تهییج، توجه، یا گوش به زنگ بودن اشاره می

های امهای دور هستند، مانند اندفیزیولوژیکی وجود دارد. منابع اولیه برانگیختگی گیرنده گیریهای قابل مشاهده و قابل اندازهبرای آن شاخص

 (.0397:359توانند منجر به برانگیختگی شوند)سیف،شنوایی و بینایی، اما منابع دیگر تحریک از جمله فعالیت مغز نیز می

ی برانگیختگی خود توضیح داده است. به باور هب، در ظریه( رابطه بین سطح تحریک وکاربرد شناختی را در چهارچوب ن0755)02هب

 (.0397:359ی برانگیختگی را تولید نمایند. )سیف،صورتی یک محرک بیشترین اثر را دارد که سطح بهینه

یط به ، بر مح( اگر یادگیرنده در شرایطی قرار گیرد که موجب باال رفتن سطح برانگیختگی او به مقدار زیاد باشد0775بنا به باور هب)

و  کنندای عمل خواهد کرد تا سطح برانگیختگی را کاهش دهد. برای مثال، اگر یادگیرنده مشغول مطالعه است و دیگران صحبت میگونه

تلویزیون روشن است، ممکن است از دیگران بخواهد تا ساکت شوند و تلویزیون را خاموش نمایند، یا اینکه محیط دیگری را بیابد که برای 

 یتر باشد. از سوی دیگر، اگر محیط بسیار ساکت است و درون داد حسی به قدر کافی نیست که یک سطح بهینهطالعه کردن مناسبم

ده یبرانگیختگی را ایجاد نماید، یادگیرنده ممکن است رادیو را روشن کند، بلند حرف بزند، یا حرکاتی را انجام دهد)مانند وول خوردن یا مال

 (.0397:359(. )سیف،پاها به یکدیگر

 

 انگيزش درونی  و انگيزش بيرونی
های شخصی هستند و نیازی به تقویت کننده مشخص خارجی ندارند. مانند رضایت خاطر حاصل انگیزش درونی حاصل تقویت کننده

 زاده(. نیخاقا و قوام رند)ابراهیمیهای یادگیری و نتایج حاصل از آن خود اثر تقویتی دااز یادگیری و کسب دانش. در این نوع انگیزش، فعالیت

د. انواع کنهای محیطی است که به عنوان محرک یا عامل، ارگانیسم برای دستیابی آن تالش میکنندهانگیزش بیرونی حاصل تقویت

 های بیرونی شامل:انگیزش

 ، غذا و ... .کند. مانند آب های نخستین که نیازهای فیزیولوژیکی موجود زنده را ارضاء میتقویت کننده -0

 های شرطی مانند پول ، نمره، مقام، شغل و ... .تقویت کننده -2

 های اجتماعی مانند توجه، محبت، تایید و ... .تقویت کننده -3

ای قابل هکنند رفتاری که بطور درونی برانگیخته شده باشد بهتر از رفتاری است که از بیرون برانگیخته شده و بر پاداشبرخی ادعا می

 زاده(. خاقانی و قوام به نقل از ابراهیمی 0371متکی باشد. )سید محمدی، مشاهده
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 تعریف خالقيت
به نقل از شریفی،  0777بخش است )استرنبرگ و لوبارت، خالقیت، استعداد و قابلیت انسان در تولید اثرهای ابتکاری،نوآورانه و سود

دانست. او و پیروانش معتقد رخاشگری و سائق جنسی به روش جامعه پسند میای برای بیان پهای خالقانه را وسیله(. فروید فعالیت0373

های روانی خود را حل کنند. بعضی از توانند تعارضبودند که تعارض روانی در پیدایش خالقیت نقشی اساسی دارد و افراد خالق بهتر می

های روانی است. نظریه روان شناسان دفاعی ناهشیار علیه بیماری( بر این باور بودند که خالقیت سازوکار 0791)05پیروان فروید مانند دوتچ

، 0751)09( در باره حل مسئله از راه بینش، بیانگر تفکر خالق است و در دیدگاه سنتی روانسنجی، گیلفورد0725)09گشتالتی مانند ورتهایمر

 (.0373به نقل از شریفی، 2112های تفکر واگرا مفهوم سازی کرد)کار، ای از مهارت( خالقیت را مجموعه0799

 لشک اجتماعی و تاریخی هایضرورت اساس بر و گرایانه انسان هایاندیشه پایه بر غرب، معاصر روانشناسی در خالقیت جدید مفهوم

 یمیهال تسیکزن.است کرده آشکار را خالقیت مفهوم از ایتازه ابعاد شده، بیان حوزه این در اخیر دهه چند در که هم مباحثی و است گرفته

 :دارد تاکید خالقیت متفاوت بعد سه هر بر که اندنموده ارائه خالقیت تعریف برای روش سه ، گتزلز و

 این. تاس نو ایده یک ارائه مستلزم که است فرایندی و دارد اشاره جدیدی چیز یا اثر یک تولید  توانایی به ابتکاری؛ روش اول تولید

دوم حل  روش.  شودمی سنجیده خالق محصوالت ارزیابی طریق از و دارد کاربرد علمی و تجاری ، ریهن هایزمینه در خالقیت تعریف روش

 یادیز هایروش ، تعریف این در و. است شده ارائه شناختی مشکل حل فرایند یک صورت به خالقیت تعریف مشکالت شناختی، در این روش

 بهترین هک ایرشته تلفیق روش مباحثه، و تفکر خطا، و آزمایش هایروش مانند. دارد ربردکا تجاری دنیای در بیشتر زیرا اندشده معرفی و ارائه

 یگرد فرایند یک طریق از تواننمی را خالقیت آن در که سوم تجربه نظری و درونی، روش. دهندمی ارائه تفکر تقویت و ترغیب در را نتایج

 (.0370 شاپوریان، و اسالمی از نقل به 0779 ،07سیل)است شده روش این به کمتری توجه دلیل همین به. کرد ارزیابی و برآورد

 امور در قخال هایویژگی شامل خالقیت غیرشناختی ابعاد. است انگیزشی و  شناختی غیرشناختی، بُعد سه دارای خالقیت کلی طور به

 هک است کسی شناختی ابعاد ازمنظر خالق فرد. دید را آن توانمی کمتر مشابه افراد سطح در که است خاصی هایتوانایی و هنری حرکتی،

 تولید انجری در فردی چنین. برخورداراست باالتری ذهنی پذیری انعطاف از او نزد هاایده تولید جریان و دارد را بیشتری هایایده تولید توانایی

  ابتکاری و بدیع هاینمونه هایش،ایده

 را او و است فرد درونی انگیزه ناظربر خالقیت انگیزشی ابعاد. کندخطور می کسی کمتر ذهن به که کندمی تولید

 ستعدادهاا بپردازد، اشعالقه مورد کار به پیگیر و مستمر شکل به باشد، داشته وجود بیرونی پاداشی الزاماً که آن بدون تا داردمی برآن

 (.0370 شاپوریان، و اسالمی  از نقل به 0375حسینی، )شود یلنا خالقیت به و کند دنبال عالقه و پشتکار با را خود تخصصی هایمهارت و

 های شخصیتی افراد خالق به شرح زیر است:به نظر مکینون، برخی از ویژگی

 های سنتی و متداولحلسیالی اندیشه و پرهیز از راه -0

 پذیریانعطاف -2

 ها و الگوهای قراردادیعدم پیروی از سنت -3

 برخورداری از حساسیت اجتماعی -2

 اد پذیریانتق -5

 داشتن دامنه عالیق گسترده -9

 (.0373برخورداری از استعداد برجسته در یک یا چند زمینه، مانند نقاشی،موسیقی و ... )پاشا شریفی، -9

فیزیولوژیکی، رشد تمام عمر و -های شخصیتی، فرایندهای روانیهای شناختی، ویژگیدر مطالعات انجام شده در زمینه خالقیت، فرایند

(. بر اساس نظریه سیکزنت 0373به نقل از شریفی،  2111، 07ی مرتبط با خالقیت مورد بررسی قرار گرفته است)سیمون تونبافت اجتماع

 توان به موارد زیر اشاره کرد:( رشد و توسعه خالقیت مستلزم وجود عواملی گوناگون است. از آن جمله می0779میهالی )

 فرهنگ و جامعه  -

 حوزه یا حیطه های مطالعه -

 رب خانوادگیتجا -

 ویژگی های شخصیتی -

                                                           
Detosch-15  

Wertheimer-16  

Guilford-17  

Sill-18  

Simonton-19  
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های ( با مرور ادبیات پژوهشی به این نتیجه رسید که هنرمندان و دانشمندان در مقایسه با افراد عادی از ویژگی0777) 21فیست

و کل  تکانشیکنند، افرادی دارای اعتماد به نفس، جاه طلب، سلطه جو، شخصیتی متفاوت برخوردارند. آنان معموال از تجارب نو استقبال می

ها دیده شده است. هنرمندان خالق از های گوناگون افراد خالق نیز برخی تفاوتکنند. میان گروهها پیروی مینگر هستند و کمتر از سنت

قانه، الهای خثبات هیجانی کمتری برخوردارند و دانشمندان خالق افرادی خودآگاهند. برای افراد خالق انگیزه درونی جهت پرداختن به فعالیت

 (.0373به نقل از شریفی،  0777ی بیرونی نقش دارد)استرنبرگ، بیش از انگیزه

 

 اهمال کاري
 این هک باورند این بر پژوهشگران که جایی تا دارد وجود افراد از بسیاری در که است عادتی کارها کردن موکول آینده به یا  ورزیتعلل

 ترس،اس جز موارد اغلب در ولی است زندگی کردن خوشایند هدفش اول، نظر در که است عملی ورزیتعلل. است انسان ذاتی تمایالت از ویژگی

 اغلب در اام نیست، ساز مساله همیشه ورزیتعلل که است ذکر قابل هم مطلب این و ندارد دیگری پیامد پیاپی، هایشکست و ریختگی هم به

 انیگلست)باشد داشته همراه به ناپذیری جبران و نامطلوب آمدهایپی اهداف، به دسترسی عدم و پیشرفت از ممانعت طریق از تواندمی موارد

 (.0372شاکری، و بخت

 روزانه زندگی هایفعالیت تمام در کاریاهمال اینکه وجود با گویندمی( 0371مطیعی و همکاران، از نقل به 2117)نونز و کاستا روساریو،

 را تحصیلی کاریاهمال( 0772)راثبلوم و سولومون.دارد بیشتر فراوانی درسی تکالیف انجام زمینه رد کاریاهمال اما بیافتد، اتفاق است ممکن

 سال نیم درطول مقاالت کردن امتحان،آماده برای شدن آماده شامل وظایف این. کنندمی تعریف تحصیلی وظایف انداختن تاخیر به در

 پایانی شب به را امتحان برای آمادگی کاراهمال آموزان دانش. باشدمی هاکالس در مستمر حضور و مدرسه به مربوط اموراداری تحصیلی،

 رد افسردگی و اضطراب از باالیی درجات موجب کاریاهمال. کنندمی تجربه را شدیدی اضطراب امتحان زمان در نتیجه در و کنندمی موکول

مطیعی و  از نقل به 23،0779سیلورمن و الی ،0773 ،22شونبرگ و یال ،20،0772الی)آوردمی پایین را او نفس عزت و شودمی آموزدانش

 (.0371همکاران،

 : اندکرده بندی طبقه دسته 5 در را کاریاهمال(  2100) فر و همکاران بهشتی

  عمومی کاریاهمال -0

 تحصیلی کاریاهمال -2

 گیری تصمیم در کاریاهمال -3

 نوروتیک کاریاهمال -2

 (.0371اکبری، خاتون از نقل به) غلیش غیر کاریاهمال -5

 و پیشرفت انگیزش با آن ارتباط و دبیرستانی آموزاندانش در تحصیلی کاری اهمال بررسیبه  0372در سال  همکارانعطادخت و 

 وزانآمدانش و دختر و پسر آموزاندانش تحصیلی کاریاهمال هایمؤلفه از برخی بین که داد نشان هایافتهپرداختند که  تحصیلی عملکرد

 انگیزش اب آن هایمؤلفه و تحصیلی اهمالکاری بین که دارند آن بر داللت هایافته همچنین. دارد وجود معنادار تفاوت تحصیلی مختلف هایپایه

 رایب تحصیلی تمداخال از استفاده و تحصیلی کاریاهمال فهم برای را تلویحاتی نتایج این. دارد وجود دار معنا رابطه آموزاندانش پیشرفت

 .دارد دنبال به را آن روی گذاری تاثیر
 تحصیلی انگیزش با خالقیت و زندگی سبک بین رابطه  بررسی تحقیقی انجام دادند با موضوع؛ 0372در سال  ثانی و سیدیکریم

 معناداری طهراب تحصیلی انگیزش با خالقیت و زندگی سبک بین که داد نشان حاضر پژوهش نتایج. های شهر خویدختر دبیرستان آموزاندانش

 انگیزش اب خالقیت بین دیگر سوی از. است برقرار معناداری رابطه بیرونی انگیزش درونی و انگیزش با زندگی سبک بین همچنین. دارد وجود

 نیامد. دست به معناداری رابطه بیرونی انگیزش با خالقیت بین اما آمد دست به معناداری رابطه درونی انگیزش با اجتماعی سالمت و درونی
( در پژوهشی به بررسی رابطه علمکرد و خالقیت: چگونه پاداش دهی موجب بروز خالقیت می شود 2105) 22سوی چان و همپل

پرداختند نتایج پژوهش نشان داد که خالقیت برای عملکرد، موفقیت و پیشرفت ضروری بوده و پایه و اساس نوآوری و مزیت رقابتی محسوب 

 و ارتباط نزدیکی با عملکرد دارد.می شود 

                                                           
Fist-20  
Lay-21  
Schouwenburg-22  
Silverman-23  
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 پژوهش روش
 شبندفرا شهرستان دوم متوسطه مدارس آموزاندانش تحصیلی کاریاهمال روی آن تاثیر و خالقیت و انگیزش بین رابطه پژوهش این در

. شود یم محسوب مبستگیه نوع واز توصیفی ،پژوهشی نگرفته صورت هامتغیر در دستکاری اینکه به توجه با پژوهش این لذا. شد بررسی

 .شودمی بندی طبقه میدانی پژوهش  زمره در اطالعات آوریجمع یشیوه لحاظ از و کاربردی پژوهشی هدف لحاظ به پژوهش این همچنین

 

 ي آماري جامعه
 به 0379-79تحصیلی سال در فراشبند ی دوم شهرستانمتوسطه دوره آموزاندانش یکلیه شامل حاضر پژوهش آماری یجامعه

 شد. گرفته نظر در نفر 937 موجود اطالعات براساس آنها تعداد داشتندو اشتغال تحصیل

 

 گيري نمونه وشيوه آماري نمونه
 10/1 داری معنی وسطح دودامنه آزمون در انتظار مورد همبستگی ضریب براساس پژوهش نوع به توجه با نمونه حجم تعیین منظور به

 025 هب تحلیل در نمونه حجم بود نشده تکمیل درستی به هاپرسشنامه برخی اینکه به توجه با.شد گرفته ظرن در نفر 051برابر نمونه حجم

 تناسبم تصادفی گیری نمونه روش از آماری جامعه بودن نامتجانس به توجه با گیری نمونه  شیوه انتخاب منظور به همجنین.یافت کاهش نفر

 .شد استفاده

 به پرسشنامه سه از تحقیق این در باشد.می اهمال کاری و انگیزش، خالقیت، هایپرسشنامه پژوهش این در اطالعات گردآوری ابزار

 :شد استفاده زیر شرح

 

 پرسشنامه انگيزش تحصيلی هارتر
 زارباشد. این ابآموزان میگویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش 33پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 

گیری این پرسشنامه بر ( به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است. مقیاس اندازه0771-0770ی مقیاس هارتر)شکل اصالح شده

 باشد.( می5همیشه، "؛ تقریبا2؛ اکثر اوقات،3؛ گاهی اوقات،2؛ به ندرت،0اساس مقیاس لیکرت)هیچ وقت،
 

 گذاري پرسشنامه انگيزش هارترشيوه نمره
 

 همیشه "تقریبا اکثر اوقات گاهی اوقات به ندرت هیچ وقت گزینه

 5 2 3 2 0 امتیاز
 

 باشد.معکوس می 30، و 29، 20، 07، 09، 05، 01، 7، 5، 2، 3شیوه نمره گذاری در سوال های 

 حدود نمرات پرسشنامه انگيزش هارتر

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمرات

33 99 095 

 

 منظور بررسی روایی، از روایی محتوایی استفاده شد و پرسشنامه مورد تایید استاد راهنما و مشاور قرار گرفت. روایی: به

 پایایی از نشان 99/1 مقدار که است شده استفاده کرونباخ آلفای روش از پژوهش این در انگیزش پرسشنامه پایایی محاسبه پایایی: برای

 .دارد پرسشنامه باالی

 

 قيت شناختی اابديپرسشنامه خال
ای گویه 91( برای سنجش تفکر خالق، پرسشنامه 0399های مطرح خالقیت، نظیر آزمون تورنس)( با اقتباس از آزمون0392عابدی)

 ( تهیه کرد. در مقابل هر گویه سه گزینه قرار دارد که به00گویه( و بسط) 22گویه( ابتکار)00پذیری)گویه(،انعطاف 09در چهار بعد: سیالی)

شود. را شامل می 021تا  1ای از نمرات دهد که دامنهها، نمره کل خالقیت شناختی را نشان میگیرند و جمع نمرهمی 2تا  1ای از ترتیب نمره

 شود:مشخص میمیزان خالقیت شناختی افراد به شرح ذیل 
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 ميزان خالقيت شناختی افراد با توجه به نمرات اکتسابی

 

 ار کمخالقیت بسی 51نمره زیر 

 خالقیت کم 95تا  50نمره بین 

 خالقیت متوسط 75تا  99نمره بین 

 خالقیت زیاد 011تا  79نمره بین 

 خالقیت بسیار زیاد 021تا  010نمره بین 

 

 روایی: به منظور بررسی روایی، از روایی محتوایی استفاده شد و پرسشنامه مورد تایید استاد راهنما و مشاور قرار گرفت.

 از نشان  72/1 مقدار که است شده استفاده کرونباخ آلفای روش از پژوهش این در خالقیت پرسشنامه پایایی محاسبه برای ی: پایای

 .دارد پرسشنامه باالی پایایی

 

 پرسشنامه اهمال کاري تحصيلی
نهادند. این مقیاس را  کاری تحصیلی نام( ساخته و آن را مقیاس اهمال0772این پرسشنامه را سولومون و راثبلوم در سال )

دهد: مولفه را مورد بررسی قرار می مولفه 3باشد که گویه می 29( برای اولین بار در ایران به کار برده است. این مقیاس دارای 0379دهقانی)

ویه است و مولفه سوم؛ گ 00باشد و شامل باشد. مولفه دوم؛ آماده شدن برای تکالیف میسوال می 7اول؛ آماده شدن برای امتحانات؛ شامل 

 گویه است.  7باشد که شامل های پایان ترم میآماده شدن برای مقاله و پژوهش
 

 کاري تحصيلی سولومون و راثبلومگذاري پرسشنامه اهمالشيوه نمره
 

 همیشه اکثر اوقات گهگاهی به ندرت هرگز گزینه

 5 2 3 2 0 امتیاز

 

 شوند.به صورت معکوس نمره گذاری می« 25 – 23 – 20 – 09 – 05 – 03 – 00 – 9 – 2 – 2»های همچنین در این مقیاس گویه

 روایی: به منظور بررسی روایی، از روایی محتوایی استفاده شد و پرسشنامه مورد تایید استاد راهنما و مشاور قرار گرفت. 

 از نشان 71/1 مقدار که است شده استفاده کرونباخ آلفای روش از پژوهش این در کاری اهمال پرسشنامه پایایی محاسبه پایایی: برای

 دارد. پرسشنامه باالی پایایی

 

 بحث یافته ها

 آموزان متوسطه دوم فراشبند اثر مستقيم دارد.انگيزش بر خالقيت دانش. 1
 

 تاثير انگيزش بر خالقيت
 

 دوربین واتسون سطح معنی داری Fآماره  تعدیل شده R (Rضریب تعیین ) عنوان متغیر

 10/2 111/1 75/02 172/1 27/1 انگیزش

 

 ضرایب بتا
 

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 T p-valueآماره 
B Std.Error Beta 

 عدد ثابت

 انگیزش

00/27 

22/1 

50/02 

02/1 

 

27/1 

33/2 

57/3 

12/1 

11/1 
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( بنابراین فرضیه اول پژوهش 57/3بر خالقیت تاثیرگذار است )با توجه به جدول باال، نتایج تحلیل فرضیه اول نشان داد که انگیزش 

، 25گردد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش موفارد، واپلزآموزان تایید میمبنی بر تاثیر انگیزش بر خالقیت دانش

 33و گراسمن 32، هنسی30(، آمبلی2117دمن )(، فری2110) 31(،  آیزنبرگ و رودس2101) 27و دونپورت 27، مورفی29، براون، کانلی29آنتیز

 باشد.( می0371( و ناهمسو با پژوهش البرزی و رضویه )0372(، فیروزآبادی )0779)

ای از انگیزش و عالقه در آن فعالیت است و به عقیده اش از خود در انجام دادن یک فعالیت، دارای سطح پایههر فرد براساس ارزیابی

ها و یا ایجاد فرصت برای پرورش دهد از آنجا که فقط آموزش مهارتقل یک سوم فرمول خالقیت را تشکیل می( انگیزش، حدا0771آمابیل)

ها و استعدادها بر عالیق است. در واقع کند بنابراین شرط الزم در این زمینه انطباق مهارتها در کسب خالقیت به افراد کمک نمیاستعداد

 است  انگیزش یک ویژگی اساسی برای خالقیت

دارند کودکان در حال تحصیل فاقد باورهای انگیزشی هستند در ( که بیان می0371برخالف برخی از محققان مانند )البرزی و رضویه،

آموزان باعث گردیده است دهی مثبت آن به سمت خالقیت دانشآموزان، و جهتپژوهش حاضر به جهت ایجاد این باورهای انگیزشی در دانش

 آموزان نیز افزایش یابد. در واقع افرادی که انگیزش بیشتری دارند آموزان افزایش یابد به همان میزان خالقیت دانشش در دانشکه هرچه انگیز

ا شود که توجه خود رهای درونی خود متکی هستند تا انجام یک فعالیت برای خوشایندی دیگران، و همین موجب میبیشتر به قضاوت

 انجامد.نند. این توجه و تمرکز بر فعالیت معموالً به نوآوری و خالقیت در زمینه مورد نظر میبیشتر به فعالیت معطوف ک

 

 آموزان  اثر مستقيم دارد.انگيزش بر اهمال کاري دانش .2
 

 تاثير انگيزش بر اهمال کاري
 

 دوربین واتسون سطح معنی داری Fآماره  تعدیل شده R (Rضریب تعیین ) عنوان متغیر

 97/0 111/1 77/09 00/1 33/1 انگیزش
 

 ضرایب بتا
 

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 T p-valueآماره 
B Std.Error Beta 

 عدد ثابت

 انگیزش

59/29 

21/1 

79/2 

15/1 

 

33/1 

57/7 

02/2 

111/1 

111/1 

 

تواند موجب کاهش یا گذار است و می -ثیرآموزان تادهد که انگیزش بر اهمال کاری تحصیلی دانشمشاهدات جداول فوق نشان می

( مبنی بر تبیین 2117( و کالسن )2115)35و ایلینگورث 32آموزان گردد که با نتایج به دست آمده از پژوهش مونافزایش اهمال کاری دانش

باشد. هرچند ریان و دسی ( ناهمسو می0372و پیش بینی اهمال کاری همسو و با نتایج بدست آمده از پژوهش عطادخت، محمدی و بشرپور)

( از اهمال کاری به عنوان متضاد انگیزش یاد کرده است اما پژوهش حاضر نشان از رابطه مستقیم و تاثیر گذاری انگیزش بر اهمال 2110)

 آموزان دارد.کاری تحصیلی دانش

 شود )روزاریو وآموزان زیاد است و عاملی تعیین کننده در پیشرفت تحصیلی و موفقیت محسوب میاهمال کاری تحصیلی در دانش

آموزان درصد دانشجویان و دانش 91( اهمال کاری تحصیلی در تکالیف مرتبط با زندگی تحصیلی، پدیده شایعی در بین حدود 2117همکاران، 

                                                           
1 -Valpes 

2 -Antize 

3 -Conley 

4 -Murphy 

5 -Donport  

6 -Rhodes 

7 -Ambly 

8 -Hencey 

9 -Grossman 

1 -Moon 

2 -Ellingorth 
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انگیزش به طور مستقیم عملکرد تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهد و دانش آموزانی که (. در واقع 2115است )فراری، اوکاالگان و نیوبگین، 

 ( 0373نسبت به موفقیت و پیشرفت از انگیزش پایینی برخوردارند، به سختی کار نمی کنند )آریا پوران، امیری منش، تقوایی و حق طلب، 

توانند خود را تنظیم کنند و در ادی تنبل یا آسان گیر هستند که نمیکند اهمال کاران افر( که بیان می2110هرچند به نظر فراری )

کند. نمرات مقابل افراد غیر اهمال کار از خود اثربخشی باال، بارآور و عملکرد باالیی برخوردارند اما در پژوهش حاضر این موضوع صدق نمی

آموزان دارای اهمال کاری تحصیلی هستند اما به جهت اینکه شدهد که همه دانآموزان نشان میبدست آمده از میزان اهمال کاری دانش

ود اما این رآموزان انگیزش باالیی برای پیشرفت و موفقیت تحصیلی دارند هرچه انگیزش باالتر رود میزان اهمال کاری تحصیلی باالتر میدانش

شود گفت برای اینکه اهمال کاری کاهش باشد در واقع نمییآموزان نمباالتر رفتن اهمال کاری دلیلی بر کاهش میزان تالش و انگیزش دانش

 -یابد باید انگیزش را در دانش

تواند دالیل دیگری داشته باشد از جمله مشکالت خانوادگی، معیشتی، آموزان میآموزان کاهش داد بلکه اهمال کاری دانش

 بایست مورد بررسی قرار گیرد.خودکارآمدی، محیط تحصیلی و حتی ارتباطات و روش تدریس معلمان که می

 

 آموزان اثر مستقيم دارد.خالقيت بر اهمال کاري دانش .3
 

 جدول اثر خالقيت بر اهمال کاري
 

 دوربین واتسون سطح معنی داری Fآماره  تعدیل شده R (Rضریب تعیین ) عنوان متغیر

 97/1 27/1 29/1 113/1 19/1 خالقیت

 

 جدول ضرایب بتا
 

 متغیر
 ضرایب استاندارد تانداردضرایب غیراس

 T p-valueآماره 
B Std.Error Beta 

 عدد ثابت

 خالقیت

71/92 

12/1 

27/2 

13/1 

 

19/1 

12/29 

97/1 

11/1 

27/1 

 

آموزان تاثیر گذار نیست باتوجه به نتایج بدست آمده از جدول های باال، مشخص گردید که خالقیت بر اهمال کاری تحصیلی دانش

( و خرمایی و زابلی 0371( همسو و با پژوهش مرتضایی )0375پژوهشگر رد گردید. نتیجه به دست آمده با پژوهش شلمزاری ) بنابراین فرضیه

 باشد. ( ناهمسو می0379)

 کنند از جوانب وهای مختلفی را در نظر گیرند و سعی میتوانند راه حلها میافراد خالق معموالً هنگام رویارویی با مسائل و فعالیت

های احتمالی را مد نظر قرار دهند تا بدین ترتیب احتمال حل  مسئله افزایش یابد بنابراین چنین حلابعاد مختلف به مساله نگریسته و راه

آموزان دارای اهمال کاری متوسط هستند لیکن این اهمال کاری ارتباطی توانند اهمال کار باشند هرچند در پژوهش حاضر دانشافرادی نمی

آموز دارای خالقیت باال باشد چه خالقیت پایین، در هر دو حالت دارای میزانی اهمال کاری آموزان ندارد در واقع چه دانشقیت دانشبا خال

و  باشندهای جدید و نو میحلآموزان دارای خالقیت به جهت اینکه دارای نیروی ظرافت و تیزبینی در خلق راهباشد. از طرفی دیگر دانشمی

یلی تواند مانع خالقیت و موفقیت و پیشرفت تحصپردازند بنابراین داشتن اهمال کاری تحصیلی نیز نمیطریق به حل سازنده مسائل میاز این 

 آموزان شود.دانش

 

 آموزان رابطه معنا دار دارد.انگيزش و خالقيت با اهمال کاري تحصيلی دانش .4
ذار آموزان تاثیر گآموزان بر اهمال کاری تحصیلی دانشد انگیزش و خالقیت دانشدهد که برآیننتایج بدست آمده از پژوهش نشان می

 باشد.  است این به معنی پذیرش فرضیه پژوهش می

شود که مسائل را با دقت پندارند و باعث میهای ابداعی و نوآورانه توانا میافراد خالق خود را در تغییر شرایط و به اجرا درآوردن طرح

زنند اما در پژوهش حاضر همان ( چنین افرادی کمتر دست به اهمال کاری می2117، 39و اسچرا 39بیشتری حل کنند )هوفمنو کارآمدی 

                                                           
1 -Hoffman 
2 -Scra 
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آموزان هم دهد که دانشآموزان باالست و هم میزان اهمال کاری تحصیلی، این مسئله نشان میگونه که مشاهده شد هم میزان خالقیت دانش

شود که آنها دست از تالش و خالقیت و انگیزش بردارند ی اهمال کاری اما این میزان اهمال کاری باعث نمیدارای خالقیت هستند و هم دارا

های پیشرفت و موفقیت تالش و کوشش بیشتری داشته باشند در آموزان به جهت طی نمودن پلهبلکه اهمال کاری باعث شده است که دانش

نمایند تا این اهمال کاری که ممکن است با توجه به شرایط و محیط ش و کوشش بیشتر جبران میکاری خود را با تالآموزان اهمالواقع دانش

 آموزشی ایجاد شده باشد مانع از ترقی و پیشرفت آنان نگردد.

آموزان اهمال کار باشند و باعث آموزان باعث شده باشد که دانشممکن است ساعات کار طوالنی و زیاد و خستگی بیش از حد دانش

 انگیزه، انجام تکالیفانگیزه و بیآموزان خالق و غیرخالق، باشود که دانش

آموزان های دیگر دانشآموزان ممکن است با مشاهده موفقیتخود را به آینده ارجاع داده و به تعویق بیندازند اما به جهت اینکه دانش

ت در کوتاه ای برای رسیدن به موفقیباشند و حتی تصمیمات خالقانهموفق دارای انگیزش بیشتری شوند و تالش بیشتری برای موفقیت داشته 

های تفکر خالق، عامل اساسی های از دست رفته بابت اهمال کاری بگیرند که باعث شود به موفقیت برسند. در واقع مهارتمدت و جبران زمان

ایی هآموزان به امر یادگیری است و بچهرای درگیر کردن دانشرود که رواج دادن تفکر خالق روشی قدرتمند بموفقیت در یادگیری به شمار می

موز آشود که هرچند دانشدهند باعث میشوند روز به روز انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری از خود نشان میکه به تفکر خالق تشویق می

د. ر عمل پیشرفت تحصیلی بیشتری نیز داشته باشکند اما داهمال کاری بیشتری که ناشی از خستگی و صرف زمان زیادی بابت یادگیری می

 آموزان اهمال کاری کمتری داشته باشند قطعاً موفقیت و پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی بهتری خواهند داشت.هرچند اگر دانش

 

 آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد.بين انگيزش  دانش .5
آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد اما اکثریت بین انگیزش تحصیلی دانش با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش

(،  0372(، باقری و همکاران )0373(، سیف )0379(، ذکایی )0371( پالیزدار )0392های انجام شده در این خصوص از جمله بحرانی )پژوهش

 یلی دانش آموزان دختر بیشتر از پسر می باشد.دهند که انگیزش تحص( نشان می0379طباطبایی و قدیمی مقدم )

ترین عناصر یادگیری و پیشرفت است انگیزش فرایندی درونی است که رفتار را در طول زمان فعال، هدایت و حفظ انگیزش یکی از مهم

ز به عقیده آنان بین زنان و مردان ا اندهایی انجام دادههای جنسیتی و انگیزه پیشرفت نیز بررسیکند. نظریه پردازان در رابطه با تفاوتمی

 لحاظ انگیزه پیشرفت تفاوتی وجود ندارد با 

این حال برای زنان در مقایسه با مردان در مورد بیان انگیزه پیشرفت شرایط کامالً متفاوتی وجود دارد. )کارور و شی یر، به نقل از 

موزان آآموزان پسر برخالف دانشدهد. دانششی فرد را به نوعی رفتار سوق می(. نیاز زیربنایی به صورت انگیز0379طباطبایی و قدیمی مقدم ، 

باشند مثالً شغل و درآمد خوب و ... بنابراین انگیزش تحصیلی و رسیدن به موفقیت دختر به دنبال انجام کارهایی و اهداف خارج از تحصیل می

وجه شود بر خالف آنان تمرکز زیاد و تهمه توان و انگیزش آنان صرف تحصیل نمیباشد و بنابراین آموزان دختر میتحصیلی آنان فراتر از دانش

وان تآموزان پسر باشد. در واقع میشود که انگیزش تحصیلی آنان بیشتر از دانشآموزان دختر نسبت به تحصیل باعث میبیش از حد دانش

 ای آدمی نیز هکند که از نخستین انگیزهپیشرفت تحصیلی بروز می آموزان دختر به صورت انگیزشگفت نیاز به پیشرفت و موفقیت در دانش

شده  آموزان دختر و پسرای که باعث تفاوت در انگیزش تحصیلی دانشرسد مهم ترین عوامل تعیین کنندهباشد.از طرفی به نظر میمی

نگرش والدین، تفسیر معلمان از موفقیت و شکست  آموزان،است عبارتند از محیط تحصیلی، تفاوت در میزان صمیمیت کالس، ارتباطات دانش

 آموزان دختر و پسر با هم متفاوت باشند.نگری و .. که باعث شده است میزان انگیزش در دانشآموزان، تمرکز، آیندهدانش

نگیزش است که ا های سنتی آینده نگری باعث شدهها و مشابهت شغلی و تغییر دیدگاهرسد به جهت اینکه نگرشحال آنکه به نظر می

موزان آدختران و پسران به یکدیگر نزدیک و شبیه شود که این موضوع باعث شده است که تفاوت جنسیت مانند گذشته تاثیری بر انگیزش دانش

 دختر و پسر نداشته باشد.

 

 آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد.بين خالقيت دانش .6

آموزان آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد و جنسیت دانشژوهش، بین خالقیت دانشبا توجه به نتایج بدست آمده از پ

باشد. هرچند پژوهش های ( همسو می0377تاثیری بر میزان خالقیت آنان ندارد که این نتایج بانتایج بدست آمده از پژوهش شریف زاده )

 آموزان دختر و پسر دارد. ( نشان از وجود تفاوت در خالقیت دانش0372الن )(، شکری و زاهد باب2112) 37به نقل از دومایس 37جاکوبز
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آموزان بیشتر در محدوده متوسط دهد که خالقیت دانش( که نشان می5-2با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش و همچنین جدول )

تواند باشد که این عوامل باعث شده است عوامل دیگری میآموزان دختر و پسر براساس باشد علت عدم تفاوت در خالقیت دانشبه پایین می

 که تفاوت جنسیت تاثیری بر خالقیت 

موزان آآموزان دختر و پسر، نوع برخورد والدین و معلمان با دانشآموزان نداشته باشد مثالً ایجاد شرایط مشابه تحصیلی برای دانشدانش

موزان آهایی که در گذشته مختص به دانشآموزان دختر و پسر، انجام فعالیتشابه در دانشدختر و پسر، شباهت در آینده نگری و اخذ مشاغل م

زان آموها می پردازند و عوامل دیگری که باعث شده است که خالقیت در دانشآموزان دختر نیز به انجام آن فعالیتپسر بود ولی امروزه دانش

 دختر و پسر در سطحی مشابه باشد.

 

 آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد.ال کاري دانش. بين اهم 7

آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد که با ( بین اهمال کاری دانش07-2( و )07-2با توجه به نتایج بدست آمده از )جدول 

(، 2100(، اوزر و ساکس )0777، )22سکی، مک کارتی و ا23(؛ هایکوک0779، )22هاوسر -20و فرانکل 21نتایج بدست آمده از پژوهش پالودی

(؛ راثبلوم، 0772باشد و با مطالعات سولومون و راثبلوم، )( همسو می2117( و روزاریو و همکاران )0372عطادخت، محمدی و بشر پور )

 باشد.(  همسو نمی0777(؛ افرت و فراری، )0779سولومون و موراکامی، )

آموزان دختر آموزان دختر و پسر با یکدیگر متفاوت و در دانشدهد که اهمال کاری دانشآنچه از نتایج پژوهش بدست آمده نشان می

سر آموزان پآموزان دختر نسبت به دانشدهد که دانشباشد اما نشان میباشد هرچند این تفاوت مقدار کمی میآموزان پسر میبیشتر از دانش

کارتر بودند و یا اینکه میزان آموزان دختر اهمالآموزان پسر نسبت به دانشدانش دهد کهتر هستند. تحقیقات گذشته نشان میکاراهمال

آموزان به غیر از تحصیل باشد در گذشته شغل های دیگر دانشتواند مشغلهآموزان مشابه بوده است دلیل این موضوع میکاری در دانشاهمال

پرداختند ولی کردند و هم به تحصیل میآموزان پسر هم به والدین خود کمک میاکثر والدین کشاورزی و دامداری بوده است و معموالً دانش

ها و ها و دیدگاهکردند اما امروزه به جهت تغییر در جوامع و نگرشآموزان دختر نهایتاً در کارهای روزمره منزل به مادران خود کمک میدانش

 آموزان دختر نیز همانند ده است که دانشهای والدین و شرایط زندگی و تحصیالت باعث شتغیر در شغل

 شده است بپردازند این مسئله باعث شده است که هایی که در گذشته انجام نمیآموزان پسر به فعالیتدانش

آموزان دختر که در گذشته فقط معطوف به تحصیل و یادگیری بوده تغییر کند و تمرکز آنان کمتر شود و این کاهش تمرکز دانش

 آموزان دختر گردد.عث افزایش اهمال کاری در دانشتمرکز با

 

 نتيجه گيري نهایی
سازد. باالبردن ای نامعلوم نیاز دارند برایشان فراهم میآموزان برای رویارویی با آیندههای انعطاف پذیری را که دانشخالقیت، مهارت

آموزان خالق به معلمان خالق نیاز دارند اما موانع زیادی دانشتواند باعث غنای زندگی تحصیلی شود برای همین منظور ظرفیت خالقیت می

والنی آموز برای مدتی طآموزان را بگیرند یک عامل شاید تدریس تدافعی معلمان باشد. وقتی دانشممکن است جلوی خالقیت و انگیزش دانش

سطحی  ی درسی به روشهای پیچیدهباشد و وقتی مقولهبا توقع اندک و فعالیت ناچیز کار کنند وقتی ثمره کارشان تحت نظارت و فرمایشی 

آورند و در دراز مدت از میزان خالقیت و انگیزش آنان کاسته شده و بر تدریس شوند آنان فرصت چندانی برای بروز خالقیت به دست نمی

آموزان با مکن است به جهت اینکه دانشها هر چند در ابتدا مها هستند که این فرصتشود. عامل دیگر فرصتاهمال کاری آنان افزوده می

ص ها برایش نامشخهای به سرانجام رساندن آن فرصتها باشد اما به جهت اینکه مسیر و روشانگیزش زیادی به دنبال استفاده از این فرصت

 شود که اهمال کار شده و از و تشریح نشده باشد باعث می

آموزان تواند باعث افزایش انگیزش و خالقیت در دانشد. عامل دیگری که هم میهای داده شده استفاده نکنقسمت زیادی از فرصت

ای خالق که در آن شاگردان و باشد. هنگامی که دانش آموز در مدرسهتواند باعث کاهش آن شود محیط درس و مدرسه میشود و هم می

تر قتر و خالآموز نیز با انگیزهشود که دانشیل کند باعث میمعلمان با انگیزه، هدفمند و دارای آرمان و مقصد نهایی مشترک هستند تحص

آموزان و عدم مدیریت آنان باعث آموز به جهت توجه کمتر به دانشتواند به جهت تعداد زیاد دانششود حال آنکه همین مدرسه خالق می

ارند اما بی توجهی و تفاوت گذاشتن در دانش آموزان آموزان اهمال کار شده و و هرچند برای موفقیت اشتیاق و شور بیشتری دشود که دانش
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آموزان با اینکه خالق و با انگیزه هستند شود که دانشآموزان باعث میو عدم ارائه اطالعات الزم در مورد فرایند خالقیت و انگیزش به دانش

 اهمال کار نیز باشند.

ا، هآموز برای انجام برخی فعالیتجاد شود از جمله: تفویض اختیار به دانشتواند ایهای مختلفی میآموزان به روشایجاد انگیزش در دانش

انی، آموز، مهربهای مدرسه، مدارا، فروتنی، ارزیابی عملکرد دانشآموز در برخی فعالیتسیستم تشویق و تنبیه مناسب، مشارکت دادن دانش

 اشد بنگیزش بیشتر شود اما به جهت اینکه انگیزش یک مسئله روانی میآموز دارای اشود دانشروابط دوستانه، کارگروهی و .. که باعث می

تواند ایجاد مسائل و مشکالتی از جمله خستگی، بی میلی و بی رغبتی و ... که این موضوعات باعث توجهی و توجه زیاد به آن میبی

ان آموزفاده نماید هرچند در نهایت مشاهده موفقیت دانشهای تحصیلی خود کمتر استشود که دانش آموز اهمال کار شده و از زمان و فرصتمی

تری نماید )مثال مطالعات در های بیشتر و سختکاری بردارد و برای اینکه ازدیگران عقب نماند تالششود که دست از اهمالدیگر باعث می

نترل نشود در دراز مدت موجب کاهش موفقیت آموز ککاری دانششود اما اگر اهمالشب امتحان( که این موضوع هرچند باعث موفقیت می

 آموز می گردد.دانش
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