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ابتدايي شهر شيراز بوده اند که به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميهان

Scientific-Research
Journal of Shahed
University
Twenty-second Year, No.6
Spring & Summer
2015

چهار ناحيه ي موزش و پرورش شهر شيراز ،انتخاب شده انهد .خالقيهت اجتمهاعي بهر
اساس روش ماچيراد و لوبارت ،هسته کنترل از طريق مقياس هسهته کنتهرل درونهي و
بيروني نويکي و استريکلند و نگرش به خالقيهت نيهز بها پرسنهنامه نگهرش خالقانهه
اسکافر و بريمز ،اندازه گيري شد .روايي و پايايي ابزارها نيهز بررسهي و تهامين شهده
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مقدم
تعامل هاي اجتماعي با دوستان ،والدين و ساير افراد

ميشودم ب کتر وهوهش هايي که تعامکو موفق کودکان

جامعه ،بخش مهمي از رشد اجتماعي ،شناختي ،عاافيي

را در موقع ت هاي اجتماعي بررسي کرده اند باه نقاش

و رواني کودکاان را تکال ل ماي دهادم عامال ا ا ي

عواماال شااناختي از جم ااه توانمناادي هاااي هوشااي،

موفق ت ياا شلتات در تعاامکو کودکاان بااديگران

فراشااناخت ،حافظااه وحاال متااهله ورداختااه انااد[]92و

مهارو هاي آنان درحل متاالل اجتمااعي اساتم ايان

وهوهش هاي کمي نقش عوامل انگ زشاي و نگرشاي را

مهاروها با عنوان مهارو هاي اجتماعي شاامل نگار

بررسي کرده اند[]9م تحق قاو نکاان داده اناد باورهاا و

ها ،باورها و توانمندي هاي شناختي کودکان تعرياف و

نگر

بررسي شده است[]9م در تحق قاو و نظريه هاي مخت ف

حل متهله و يادگ ري آنان تهث ر دارد[]99م حتنزاده در

سازه هاي متعددي ازجم اه رواباد دوساتانه [ ،]0حال

وايان نامه ي ارشد خود دريافت جهات گ اري گيات و

متااهله اجتماااعي[ ،]3رشااد اجتماااعي [ ]4و خکق اات

شاانود خااانواده و ا ش ب ن اي کننااده مت اات و معنااادار

اجتماااعي ]5[ 9بااراي تو ا ف وت ا ن مهااارو هاااي

خودکارآمدي و خکق ت اجتماعي است و جهت گ اري

اجتماعي کودکان به کاررفته استم خکق ات اجتمااعي

همنوايي و ش ب ن منيي و معناادار خکق ات اجتمااعي

ميهومي جديد و چند بعدي درروانکناسي است کاه باه

ميباشدم همچن ن وي نکان داد با ن خاود کارآمادي و

معناي بروز افلارخکقانه در رواباد اجتمااعي تعرياف

خکق اات اجتماااعي رابطااه ي مت اات و معناااداري

شده است[]7 ،6 ،5م ماچ راد و لوبارو معتقدند خکق ت

وجوددارد[]90م داج وهملاران در مدل چرخکي خود از

اجتماعي بروز ايده هاي خکقانه در تعامل هاي اجتماعي

حاال متااهله اجتماااعي معتقدنااد عواماال ب ولااو يلي،

کودکان با ديگران است[]6م در ايان تعرياف ،خکق ات

شخص تي ،حافظه و دانش اجتماعي با توجه باه اهادا

اجتماعي بعد اجتماعي خکق ت ن تت ،ب له باه کااري

اجتماعي شدن بر ورداز

گ ري افلار خکقانه در حل متاالل ورواباد اجتمااعي

گذارد و واسخ هاي موفق بعد از ارزيابي گروه اجتماعي

استم بر اين اساس در خکق ت اجتماعي بحث از نقاش

و اهدا

اجتماعي اراله مي شود[]93م در اين وهوهش به

سازمانها و ش له هاي اجتماعي و عوامل موثر بار آنهاا

افکعاو اول ه ي 0کودکان براي حل متهله اجتماعي باا

ن تت[]8م با توجه به جديد بودن اين ميهاو تحق قااو

عنوان بازنمايي هاي ذهني که شامل تياسا ر ،انتظااراو،

زيادي در اين ارت اط انجا نکاده اساتم در وهوهکاي

اهدا

و باورها و نگر ها است ،تهک دگرديدم بار ايان

ماچ راد و لوباارو باه مقايتاه ي خکق ات اجتمااعي

اساس که هرچه کودک نگر

کودکان در گروههاي ساني مخت اف ورداختناد ونکاان

خود و توانمندي هايش براي حل متالل اجتماعي داشته

دادند ب ن س الي و ا الت خکق ت اجتمااعي کودکاان

باشد ،باورهاي مت ت تر و موفق ت هاي ب کتري راتجرباه

تياوو هاي سني وجودداردم بع ارتي س الي و ا الت در

خواهد کرد[]93م باندورامعتقد است مانادن در موقع ات

کودکان سن ن بااتتر ب کاتر ماي باشاد[]6م ال ارزي در

هاي اجتماعي ن از به احتاس خودکارآمادي اجتمااعي

مقايته خکق ات اجتمااعي کودکاان وا ش دبتاتاني و

(باورهااا و نگاار

هااا[ دارد[]4م مااارکوويد دريافاات

دبتتاني دريافت کودکاان دبتاتاني در ابعااد سا الي و

عوام ي همچون شايتاتگي هاا ،قاب ات هاا ،اساناداو

ا الت نمره ب کتري از کودکان و ش دبتتاني دارناد[]1م

ب روني و دروني وعوافف بر توانايي هااي حال متاهله

با توجه به آن که وهوهش هايي اندکي و رامون خکق ات

اجتماعي کودکان تاهث ر دارد[]94م در ارت ااط باا نقاش

اجتماعي وجوددارد ،براي ت ن متهله ي وهوهش حاضر

نگر ها و باورها بر خکق ت ن ز باه وياهه در کودکاان

1 . social creativity

2 .data base

02

افکعاو اجتماعي تهث ر ماي

هاي مت ت تري نت ت به
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هايي که افراد راجع به توانمندي خود دارناد بار
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به تحق قاتي که در حوزه هاي مکابه انجا شده ،ورداخته

بررسی رابطه ی نگرش به خالقیت و خالقیت اجتماعی در کودکان با واسطه گری هسته کنترل

تحق قاو و رامون نگر ها و خکق ات ناشاي از فقادان

و رامون رابطاه نگار هاا و خکق ات برخاي محققاان

هااي خکقاناه در

معتقدندهتته کنترل متغ ري اساسي اسات کاه باا تاهث ر

کودکان و عد ابزارهاي اندازه گ ري مناسب در سنجش

وذيري از نوع نگر

فرد شلل ماي گ ارد و و امادهاي

اين گونه نگر ها بوده اسات[]95م رانلاو و ريچااردز

مخت يي دارد[ ،]95چنانچه آماب ي ن ز با عناوان انگ از

معتقدند خکق ت نگرشاي اسات کاه در فعال ات هااي

دروني به ت ن اين متغ ر در رفتارهاي خکقانه کودکاان

روزانه آشلار مي شاود و براسااس آن فارد خاک در

ورداخته است[]8م وهوهش هايي که به بررسي رابطه با ن

کارهاي نظاري در توضا ن نگار

باه

اکتکا  ،کنجلاوي و ريتک وذيري را ارضا نمايد[]96م

متياوتي کتب کرده اند چنانچه گروهاي از آنهاا رابطاه

به معناي ارزش ابي فرد از موضوع تيلر بر اساس

مت ت ومعناداري ب ن خکق ت و هتته کنترل دروني نکان

ديدگاه وي نت ت به خود ،توانمنديها و قاب ت هاايش

داده اناد[]03 ،00م واارک در وااهوهش خاود ماه اات و

است[]97م مطابق با اين ميهو جهت گ ري و اعمال فرد

ارت اط ب ن هتته کنترل و نگار

هااي خکقاناه را در

نت ت به يک موضوع خاص بر اساس ديدگاه ک اي کاه

کودکان ککس ونج به دو ش وه کمي وک ياي بررساي

هاي خکقانه

هاي خکقانه

نگر

نت ت به خود دارد تع ن مي گرددم نگر

کرد و دريافت هم تتگي باتيي ب ن نگر

ترک ي از ياو نت لي ( ياو دروناي شخصا ت[ و

وهتته کنترل وجود داردم کودکااني کاه خکق ات باات

رفتارهاي آموخته شده (ناشي از تقويات هااي مت ات و

داشتند خود استقکلي و گکودگي تجربه باتيي نکان مي

منيي کتب شده ازسوي افراد تهث ر گاذار[ اسات []98م

دادند[]95م در وهوهکي ديگرنکان داده شدکودکان خک

هاي خکقانه را ياو شخص تي همچاون

هتته کنتارل دروناي دارناد[]04م در گروهاي ديگار از

برخي نگر

اشت ا به تجربه ،خود استقکلي ،تمايل به ريتک وذيري

وهوهشها رابطه مت ت و معناداري ب ن خکق ت و هتاته

و کنجلاااوي مااي داننااد کااه در افااراد خااک دي اده

کنترل مکاهده نگرديدم چنانچاه کاوهن و ادن دريافتناد

هاي خکقانه

رابطه ب ن خکق ت و هتته کنترل بر اساس سن و جنس

منجر به ريتاک واذيري ،هتاته کنتارل دروناي ،خاود

متياوو مي باشد[]05م دياويس در واهوهش خاود با ن

استقکلي و خودونداري بات مي گردد[]95م آماب ي معتقاد

خکق ت و هتتنه کنترل چه ب روني و چه دروني ارت ااط

اساساي هتاتند

معناداري و دا نلرد و دريافت که فرد خک ناه جهات

آنان ماه تاً خودمختارناد و همچنا ن تطاابق فلاري باا

گ ري دروني و نه جهت گ ري ب روني دارد ب له فاردي

ديگران ندارند و اگر براي انط ا تحت فکار قرار گ رند،

بدون فکار است[]06م با وجود تحق قاو متعددي که باه

هاي منيي کتب مي کنند و تماي کان براي ککف

بررسي ارت اط خکق ت و هتاته کنتارل ورداختاه اناد،

ميشوند[]91م وارک ن ز معتقد است نگر

است کودکان خک داراي دو نگار

نگر

ناشناخته هاکاهش مي يابد[]8م آجزن و ف ک

ن9

وهوهش و رامون رابطه ب ن نگر

بار ايان

باورند که رابطه ب ن نگر ها ورفتار يک رابطه متاتق

خک و هتته کنتارل

به ويهه در کودکان محدود مي باشدم

و خطي ن تت و متغ رهاي واسطه اي متعددي مي تواناد

درمجموع با رويداشت به آنچه گيتاه شاد ،بررساي

اين ارت اط را ت ن نمايد[]02م چنانچه در مادل «نظرياه

خکق ات اجتمااعي باويهه در کودکاان کاه ارت افااو

رفتار برنامه ريزي شده» 0که توسد آجزن و ماادن ب اان

اجتماعي باديگران بخش مهماي از زنادگي و هويتکاان

در مورد رفتار برن ات

ميباشد اهم ت بتزايي دارد بويهه آن که در ايان زم ناه

شده اعتقاد بر آن است که نگر

تحق قاااو محاادود ماايباشااد و ازسااوي ديگاار تع ا ن
متغ رهاي واسطه اي که در ت ن خکق ت اجتماعي نقش

1 . Ajzen & Fishbin
2 . The Theory of Planned Behavior

09

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 15:51 IRDT on Saturday March 23rd 2019

جتتجوي تجااربي اسات کاه ن ازهااي باالقوه ا

خکق ت و هتته کنترل در کودکان ورداختاه اناد نتااي
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تحق قاو زيادي وجود نداردم وارک معتقاد اسات عاد

و قصد عمل ودر نهايت رفتاار تاهث ر ماي گاذارد[]09م
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استم درنهايت قابل ذکر است ف اق جتاتجوي محقاق

جامع و نمون پژوهش

وهوهکي که به نقش متغ رهاي واساطه اي در خکق ات

وهوهش حاضر تو يي از نوع مطالعاو هم تاتگي

اجتماعي بپردازد يافت نکادم بار ايان اسااس واهوهش

ميباشدم جامعه وهوهش حاضر داناش آماوزان دختار و

حاضر بر اساس مدل رفتار برنامه ريازي شاده آجازن و

و

مادن که معتقدند رفتار متهثر ازنگر

وتر وايه تحص ي ککس ونج مقطع ابتدايي آماوز
ورور

و تهث ر آن بر ن ات

و ابزارهاي اندازه گ ري براي انتخاا

و قصد مي باشد و بر اساس ديدگاه وارک در رابطه با ن

گاروه نموناه باه

خکقانه و هتته کنتارل باه بررساي فراينادهاي

ش وه ي نمونه گ ري خوشه اي از م ان نواحي چهارگانه

باه خکق ات وخکق ات

بار

مکمول در رابطه با ن نگار

آموز

و ورور  ،ناح ه يک بعنوان ناح اه معار

اساس نظار کارشناساان آماوز

اجتماعي ورداخته است[]09 ،95م بر اين اساس دررابطاه

و وارور

انتخاا

به خکق ت متغ ار بارون

گرديد ،آنگاه از اين ناح ه ياک مدرساه وتارانه و ياک

زاد ،هتته کنترل متغ ر واسطه وخکق ت اجتماعي متغ ار

شادند و در هار

ع ي و کنهادي وهوهش نگر

مدرسه دخترانه بطور تصادفي انتخاا
مدرسه ککس هاي ونج انتخا

درون زاد مي باشند(نمودار [9م

و ک ه ي دانش آموزان

هرککس درگروه نموناه قارار گرفتنادم در نهايات 925
دانااش آمااوز ( 58دختاار و  47وتاار[ مااورد ارزيااابي

سوالهای پژوهش

به خکق ت درکودکان وا ش ب ناي کنناده

 -9آيا نگر

قرارگرفتندم

معنادار هتته کنترل مي باشد؟
 -0آيا هتته کنترل ميتواناد خکق ات اجتمااعي را باه

ابزار پژوهش

با توجه به هد

ورو معناداري و ش ب ني کند؟
 -3آيا نگر

وهوهش ،متغ رهاي ماورد بررساي

توسد سه ابزار اندازه گ اري شادندم ق ال از تو ا ف

خکقانه درکودکان با واسطه گاري هتاته

کنترل و ش ب ني کننده معني دار خکق ت اجتمااعي

ابزارهاي وهوهش اين نلته قابل ذکر است که ايان ساه

مي باشد؟

ابزار براي اول ن بار است که مورد استياده قرارميگ رندم
بهم ن دل ل محقق ق ل از استياده ابتدا ورسکنامههاا را از

 -4آيا تياوو معناداري ب ن دختران و وتران درخکق ت
اجتماعي ،نگر

انگ تي به فارسي و آن گاه توسد يلي از اسات د بخش

خکقانه و هتته کنترل وجوددارد؟

زبان انگ تاي باراي انط اا از فارساي باه انگ تاي
برگردانده شدم آنگاه بررساي رواياي و واياايي ابزارهاا
انجا شد که در ادامه توض ن داده ميشوندم

نگرش به خالقيت

هسته کنترل

نمودار 9م رابطه ي ع ي متغ رهاي نگر

خالقيت اجتماعي

به خکق ت،هتته کنترل و خکق ت اجتماعي

00

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 15:51 IRDT on Saturday March 23rd 2019

نگر

شهرستان ش راز بودندم با توجه به نوع واهوهش
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دارند بمنظور کاربردهاي آموزشي وترب تي قابال توجاه

روب پژوهش

بررسی رابطه ی نگرش به خالقیت و خالقیت اجتماعی در کودکان با واسطه گری هسته کنترل

خکق ت اجتماعي تل ف حل متهله خکق ت اجتمااعي

سازندگان آزمون روايي آن را از فريق روايي همگراياي

ماچ رادو لوبارو بود[]6م سازندگان آزمون براي سنجش

و هم تتگي با آزمونهاي هوشي جع ه تورنس به م ازان

خکق ت اجتماعي کودکان سه موقع ت اجتماعي فرضي

 ،2/87آزمون س الي ک مهها باه م ازان  2/50و تلاال ف

رامطرح مي کنند که کودکان بايد حاداکتر واساخهاا را

قصه گويي به م زان  2/55بدست آوردند که همگاي در

براي حل متهله در هر سه موقع ت اراله نمايد :در اول ن

سطن  2/29معنادار بودندم عکوه بر اين وايايي آن را ن ز

موقع ت کودک در گروه همتااتن خاود باه ياافتن راه

به شا وه ي آليااي کرون اا باه م ازان  2/87گازار

حلهايي مي وردازد که بتواند با آنها بر خک

هم ازي گرددم در موقع ت دو کودک بايد راه حلهايي

روايي همگرابا مق ااس عازو نياس باه م ازان  2/32و

باراي

روايي واگارا باا سان( [-2/96و ورخاشاگري([-2/02

براي حل تعارض ب ن خواسته خود و والدين ا

کتب بهترين نت جاه ارالاه نماياد و در موقع ات ساو

بدست آورد که در سطن  2/25و  2/29معناادار بودنادم

کودک بايد راه حل هايي براي ج ب نظر ياک هم اازي

حتن زاده وايايي به ش وه ي آليااي کرون اا را باراي

زماني که عقايد متياوو براي بازي دارند اراله کندم نمره

ابتلار( [2/64براي س الي ( [2/75و براي کل ورسکنامه(

و کانهادي

 [2/12بدست آورد[]90م در واهوهش حاضارروايي باه

ماچ راد و لوبارو و آزمون خکق ت تورنس باود[]6م در

محتوايي بر اساس نظر  5نير از استادان دانکالده

گذاري واسخ هاي کودکان بر اسااس رو
اين راستا سه بعد س الي ،انعطاا

رو

واذيري و ابتلاار در

ع و ترب تي بررسي گردياد وبادين منظاور تعريياي از

واسخها نمره گذاري گرديدم قابل ذکر است که مااچ راد

موليهها همراه با محتوايي واسخها و سواتو مارت د باه

و لوبارو براي نمره گذاري خکق ت اجتماعي يک نمره

اح نظران داده شد و م زان موافقت آنان بررسي گرديد

کل و دو بعد س الي و ابتلاررا معرفي ميکننادم در بعاد

که در مجموع نظراو حاکي از روايي محتاوايي آزماون

س الي تعداد واسخهاي فرددر نظار گرفتاه شاد کاه بار

بودم وايايي ن زبه ش وه ي رو

آليااي کرون اا باراي

اساس آن نمره باتتر يعني تعداد ب کتر واسخ هاام باراي

ابعاد س الي  ،2/12ابتلار  ،2/83انعطا

بدست آوردن نماره در بعاد ابتلاار ن از ابتادا ف قااو

کل  2/88محاس ه گرديدم

واسخهاي مکابه در کل ورسکنامهها مکاخ

گردياد و

پرسشنام نگرب

واذيري 2/82و

( :1)CASاين ورسکنامه 32

ان

فراواني آنها بدست آمدم سپس براي هار ف قاه م اانگ ن

گويه اي توسد اسلافروبريجز  0باراي سانجش نگار

محاس ه شد و نمره م انگ ن از عدد يک ن ز کتر گرديادم

خکقانه در کودکان  8تا  90ساله بصورو دو گزيناه اي

و کاانهادي

ب ي و خ رته ه شده است[]1م در اين ورسکنامه آزمودني

تورنس استياده گرديد و بدين منظور باراي مجموعاه ي

نمره ب ن  2تا  32کتب مي کند و هر چه نماره بااتتر ،

واسخهاي هر آزمودني تعداد ف قاو و نوع آزماودنيهاا

به خکق ت مت ت تر مي باشدم ساازندگان آزماون

بااراي محاس ا ه ي انعطااا

مکخ

وااذيري ازرو

گرديدم ال ته گيتني است که در رو

لوبارو انعطا

نگر

ماچ راد و

وايايي ابازار را باا رو
تنص ف  2/75گزار

وذيري اندازه گ ري نکده است اما ف اق

نظاار بت ا اري از روانکناسااان و متخصصااان از جم ااه
ابتلار و انعطا
خکق ت محتو

ميشوند که ارت اط دروني باه دارند

کردناد همچنا ن باراي بررساي

روايي آزمون هم تتگي نمراو آزمودنيها با نظار مع ا

تورنس90و گ يورد 93معتقدناد خکق ات ابعااد سا الي،
وذيري از اجازاي اساساي در سانجش

بازآزماايي 2/69 ،و باا رو

استياده شد و مط و

گازار

حاضاار وايااايي بااه رو

گردياد[]1م در واهوهش

بااه رو

آلياااي کرون ااا

1 . Creativity Attitude Survey
2 . Schaefer & Bridges

و هر بعد دو بعد ديگر راشامل ميشود[]07ممادو زماان
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م ل اشان

کردند[]6م در ايران حتن زاده جهات تع ا ن رواياي از
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یت اجتماعی :ابزارمورد اساتياده باراي سانجش

مصاح ه براي هار کاودک با ن  95تاا  32دق قاه باودم
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2/65بدساات آمدکااه بانت جااه بدساات آمااده توسااد
اسلافرهمتو ميباشدم همچنا ن باراي بررساي رواياي
آزمون از روايي محتوايي استياده گرديدم رو

استاندارد متغ رهاي نگر

کاار در

به خکق ت ،هتاته کنتارل و

خکق ت اجتماعي آورده شده استم

در اين ارت اط سه نير از اح نظران (اسات د دانکلده ي

اجتمااا عااي ،ا ااالت ب کااترين م ااانگ ن ( [30/39و

ع و ترب تي و روانکناسي[در رشته روانکناساي ترب تاي

انعطااا وااذيري کمتاارين م ااانگ ن ( [97/65را نکااان

روايي آزمون را تهي د نمودندم عکوه بر ايان هم تاتگي

ميدهدم همچن ن در متغ ار خکق ات اجتمااعي وتاران

گويهها با نمره کل ن ز در دامناه  2/58تاا  2/81بدسات

م اانگ ن باااتتري ازدختااران نکااان دادنااد و درنهايات
م انگ ن نگر

آمدم
مقی اه هس ت کنت رل درون ی – بیرون ی ن ویکی

خکقانه و هتته کنترل در دختران بااتتر

از وتران بودم

واستریکلند :1اين مق اس براي اندازه گ ري هتته کنتارل

به منظور بررسي هم تتگي ب ن متغ ر هاي وهوهش از

ب روني و دروني براي سنجش هتته کنتارل ته اه شاده

رو

است[]08م بر اساس کار ساازندگان آزماون ،ابتادا ايان

(جدول [0م

ضااريب هم تااتگي و رسااون اسااتياده گرديااد

مق اااس کا ااذ ماادادي  920گوي اه داشاات کااه بعااداز

جدول  0نکان مي دهد که ب ن متغ رهااي خکق ات

تح االهاااي اول ااه بااه  42آياات کاااهش يافاات آنگاااه

اجتماعي و هتته کنترل([ r=-2/32و ب ن نگر

خکقانه

نويتندگان دو فر کوتااه باراي کودکاان در دو گاروه

و هتته کنترل ( [ r=-2/05هم تتگي منياي ومعنااداري

شامل مق اس  98گويه اي به ش وه ي ب اه و خ ار باراي

وجود داردم به ب ان ديگر آزمودني هايي که در خکق ات

کودکان ککس سو تا شک و مق اس  09گويه اي براي

اجتماعي و نگر هاي خکقانه باتتري دارناد درهتاته

کودکان ککس  7تا  90ته ه کردندم در وهوهش حاضار

کنترل ب روني ن از نماره ي کمتاري کتاب کارده انادم

از مق اس  98گويه اي که بصورو ب ي و خ ر مي باشاد

همچن ن ب ن نگر

باه خکق ات و خکق ات اجتمااعي

استياد ه گرديدم در اين ورسکنامه نمره باتتر باه معنااي

هم تتگي معناداري مکاهده نگرديدم

هتته کنترل ب روناي اساتم ساازندگان آزماون واياايي
باز آزمايي  2/63و به رو

آزمون را به رو
دروني  2/63گزار

 -0براي بررسي سوال هاي وهوهش از رو

تح ال

همتااني

رگرس ون چند گانه به شا وه همزماان اساتياده گرديادم

کردندم در وهوهش حاضار واياايي

واهوهش حاضار،

به ش وه باز آزمايي  2/75وباه رو

باتوجه به اينله عماده تارين هاد

کودرريچاردساون،

بررسي نقاش واساطه اي هتاته کنتارل باود ،مراحال

 2/70بدست آمد م همچن ن براي بررسي روايي آزمون با

و کنهادي بارون و کني [9186( 0اجرا گرديادم باارون و

هم تتگي گويهها با نمره کال ضارايب

کني ([9186معتقدند براي آزمون يک مدل ويا رابطاه ي

استياده از رو

معناداري دردامنه دامنه  2/55تا  2/83بدست آمدم

ع ي بايد سه رگرسا ون جداگاناه را بررساي کارد کاه
حا اال کااار ايان سااه رگرسا ون ،ترسا ضاارايب و

یافت ها

مت رهاي تهث ر هاي متتق

يافته هاي وهوهش حاضر در دو بخش اراله ميگرددم

و رمتتق

متغ رهاي مادل

بر يلديگر ميباشد (جداول  3تا  [5ودر نهايات نت جاه

بخش اول شامل افکعاو تو يي مربوط به متغ رهااي

اين جداول به ورو نمودار ترس شد (نمودار [0م

مورد بررسي مي باشدو بخش دو يافته هاي حا ال از
سوالهاي وهوهش آورده ميشودم
2 . Barron & Kenney

1 . Nowicki – Strickland Internal- External Control Scale
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اين ورسکنامه همچون ورسکنامه خکق ت اجتماعي بود و

يافته هاي جدول  9نکان مي دهد در ابعاد خکق ات
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 -9يافته هاي تو يي :جدول  9م اانگ ن ،انحارا

بررسی رابطه ی نگرش به خالقیت و خالقیت اجتماعی در کودکان با واسطه گری هسته کنترل

جنس
میانگین

پسر

سیالی

انعطاف پذیری

اصالت

یت اجتماعی

نگرب

هست کنترل

4/38

3/0

5/26

99/10

3/30

3/68

میانگین
انحراف استاندارد

04/10

97/91

30/77

73/88

92/6

91/51

4/18

3/12

5/08

92/00

3/00

4/0

نم ره

میانگین

کل

انحراف استاندارد

04/39

97/65

30/39

74/07

92/09

91/56

4/68

7/9

5/97

99/95

6/54

3/14

د تر

جدول 0م هم تتگي ب ن نگر
متغیر

خکقانه ،هتته کنترل و خکق ت اجتماعي

یت اجتماعی

یت اجتماعی

نگرب

9

 -٭٭2/32

هست کنترل
نگرب

هست کنترل

ان

ان

2/28

٭٭

9
9

2/05 -

P<2/29٭٭

جدول 3م رگرس ون هتته کنترل روي نگر
β

T

-2/05

3/95

متغیر پیش بین
نگرب

ان

خکقانه

R2

Sig.

2/260

2/29

F

7/87

Sig.

2/29

 -9-0براي واسخگويي به سوال اول واهوهش م ناي

بر آنله «آيا هتته کنترل ميتواند خکق ت اجتماعي را به

خکقاناه درکودکاان وا ش ب ناي

به خکق ت به

بر آن که « آيا نگر

ورو معناداري و ش ب ني کند؟» ،نگر

کننده معنادار هتته کنترل مي باشد؟ » ،هتته کنتارل باه

عنوان متغ ر و ش ب ن و خکق ت اجتماعي به عنوان متغ ر

خکقانه بعنوان متغ ار وا ش

مکک،در نظر گرفته شد م نتاي رگرسا ون در جادول 4

عنوان متغ ر مکک و نگر

نکان داده شده استم

ب ن درنظرگرفته شد(جدول [3م
همان گونه که از جدول  3مکاهده ميشود ،نگار

همان گونه که مکاهده مايشاود ،هتاته کنتارل باه

به خکق ت بصورو منيي و معنااداري هتاته کنتارل را

ورو معناداري خکق ت اجتماعي را بصورو منياي و

به خکق ات  2/260در اد از وارياانس هتاته

[β=-2/32همچن ن هتته کنترل  2/21در د از واريانس

و ش ب ناي نماوده اسات([β=-2/05 ،P>2/29همچنا ن

نگر

معناااادار وااا ش ب ناااي نماااوده اسااات(،P>2/29
خکق ت اجتماعي را ت ن کرده استم

کنترل را ت ن کرده استم
 -0-0براي واسخگويي به سوال دو واهوهش م ناي

جدول4م رگرس ون خکق ت اجتماعي روي هتته کنترل
متغیر پیش بین

β

هست کنترل

-2/3

T

Sig.

0/65

2/29

05

R2

2/21

F

Sig.

8/29

2/29
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انحراف استاندارد

03/72

98/99

39/85

74/66

1/89

91/53

ان
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جدول 9م يافته هاي تو يي متغ رهاي نگر

خکقانه ،هتته کنترل و خکق ت اجتماعي
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جدول 5م نتاي رگرس ون خکق ت اجتماعي روي نگر
β

T

Sig.

R2

F

Sig.

ان

2/25

2/04

Ns

2/99

90/34

2/229

هست کنترل

-2/03

0/50

2/229

متغیر پیش بین
نگرب

به خکق ت درکودکان با واسطهگري

به خکق ات

بر آنله « آيا نگر

کنترل نقش واسطه اي در ارت اط ب ن نگر

هتته کنترل و ش ب ني کننده معني دار خکق ت اجتماعي
مي باشد؟» ،نگر

و خکق ت اجتماعي اييا ميکندم
همانگونه که نمودار  0نکان ماي دهاد ،نگار

به خکق ت و هتته کنترل باه عناوان

متغ ر و ش ب ن و متغ ر خکق ت اجتماعي به عنوان متغ ر

خکق ت به فور ر متتق

مکک در نظر گرفته شدم نتااي رگرسا ون در جادول 5

خکق ت اجتماعي تهث رگذار است و نقش متتق
ارت اط نداردم نگر

نکان داده شده استم

باه

از فريق هتاته کنتارل بار
در اين

خکقانه به فور متتق وا ش ب ناي

جدول  5حاکي از آن است کاه ضاريب هم تاتگي

کننده منيي هتته کنترل ( [β=-2/32است و هتته کنترل

چندگانه برابربا  R=2/33مي باشد و ضريب تع ن برابار

ن ز و ش ب ني کننده منيي خکق ت اجتماعي در کودکاان

با

R2=2/99

( [β=-2/03بودم

است يعني  99در د از واريانس خکق ات

اجتماعي از فريق متغ ر نگر

 -3مقايته دختران و وتران در متغ رهااي واهوهش:

خکقانه و هتاته کنتارل

بمنظور مقايته دختران و وتران درمتغ رهاي واهوهش از

قابل توج ه مي باشدم ضرايب بتا حا ال ب اانگر ساه

رو

هريااک از متغ رهااا بااودم مقايتااه ضاارايب نکااان داد
متغ رهتته کنترل ( [  =-2/03و ش ب ني کنناده منياي

آماري تي تتت براي گروه هاي متاتقل اساتياده

گرديدم

ومعنااادار خکق اات اجتماااعي اسااتم در ت ا ن نقااش

نتاي جدول  6نکان مي دهد که در دو متغ ر هتاته

باه

کنترل و خکق ت اجتماعي تياوو معناداري ب ن دختران

و کنهادي

و وتران وجود داردم در اين راستا با توجه به جادول 9

باه

م انگ ن آزمودني هاا ،در متغ ار هتاته کنتارل دختاران

خکق ت از مرح ه يک باه مرح اه ساه مقايتاه شاد و

م انگ ن باتتري نت ت به وتاران دارد وبع اارتي هتاته

باه خکق ات از

کنترل ب روني تر دارناد ودر متغ ار خکق ات اجتمااعي،

مرح ه اول به مرح ه سو  2/02کاهش يافته استم يعني

وتران نمره باتتري نت ت به دختران دارناد و بع اارتي

واسطهاي هتته کنتارل در رابطاه دو متغ ار نگار
خکق ت و خکق ت اجتماعي ،بر اساس رو

بارون و کناي ( [9186ضارايب اساتاندارد نگار
مکحظه گرديد که ضريب بتاي نگار
ضريب استاندارد نگر

خکق ت اجتماعي باتتري نکان مي دهندم

به خکق ت در مرح ه ساو باه

٭٭-2/32
نگرش خالقانه

نمودار 0م تهث ر نگر

٭٭-2/03
هسته کنترل

خالقيت اجتماعي

خکقانه بر خکق ت اجتماعي کودکان با واسطه گري هتته کنترل
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نگرب

] [ DOI: 10.22070/2.6.30

جدول 6م مقايته دختران و وتران در متغ رهاي نگر
متغیر

خکقانه ،خکق ت اجتماعي و هتته کنترل
مقدارتی

درج آزادی
ان :

سطح معناداری
NS

پسر

923

د تر

9/29

هست کنترل
پسر

923

د تر

0/20

2/29

پسر

923

د تر

0/77

2/29

وهوهشهاي انجا شده و ديدگاه آجزن از رابطه رفتار و

بحث و نتیج گیری
نتاي وهوهش حاضر حاکي از آن بود که نگر
خکق ت تنها به فور ر متتق

نگاار

باه

ماايتااوان گياات در ايان وااهوهش نگاار

بااا

تهث رگذاري بر متغ ر واسطه که در هتته کنترل مي باشد

خکق ات اجتمااعي در

موجب تهث ر گذاري بر رفتار هد

کودکان را و ش ب ني مي کندم بار ايان اسااس نگار

که خکق ت ميباشد

خکقانه و ش ب ني کننده مت ت و معنادار هتته کنتارل و

مااي گاارددم نگاار

هتته کنترل و ش ب ني کننده مت ات و معناادار خکق ات

موقع تهاي مخت ف ماي باشاند بار اسااس و امادهاي

خکقانه بار خکق ات

بدست آمده داراي بار عافيي ث ت يا منيي مي گردناد و

اجتماعي در اين وهوهش يافت نکدم به ب ان ديگر هر چه

موجب مي شوندهنگامي کاه فارد باا ماوقع تي مواجاه

هاي خکقانه تري داشاته باشاند هتاته

ميشود احتاس شايتتگي ،کارآمدي و توانمندي نماياد

کنترل دروني تري دارند و هر چه هتته کنترل درونيتار

و م ل به انجا رفتار در وي ب کاتر شاودم در واهوهش

خکق ت اجتماعي باتتر مي باشدم نت جه کتب شاده باا

حاضر ن ز هرچه کودکان نگر

هاي خکقانه مت ت تري

تحق قاو مخت يي که در اين زما ن انجاا شاده همتاو

داشته باشند ،هتته کنترل دروني تري دارنادو در ب کاتر

است []03 ،00 ،95م

امور به توانمندي خود براي تت د بر موقع ت ها اعتقااد

اجتماعي بودم تهث ر متتق
کودکان نگر

نگر

هاااي کااه حا اال تجااار

در

دارند و درنت جه خکق ت اجتماعي ب کاتري ن از نکاان

در سوال اول ودو وهوهش يافتههاي بدسات آماده

ميدهندم

حاکي از نقش نگر ها بر هتاته کنتارل ونقاش هتاته
کنترل بر خکق ت اجتماعي بودم در ت ن يافتاه بدسات

از ديگرنتاي وهوهش حاضر آن بود که هر چه افاراد

آمده مي توان به ديدگاه آجزن در ارت اط با رابطاه با ن

هتته کنترل دروني تر داشاته باشاند خکق ات ب کاتري

نگر

و رفتار اشاره نماودم بار م نااي ديادگاه آجازن

دارندم اين نت جه با برخي تحق قاو همتو باود[،03 ،00

نگر

فرد در مورد رفتار چه مت ت باشد و چه منيي باه

]04م در ت ن رابطه هتته کنترل و خکق ت ،وارک معتقد

منجر به بروز يا عد باروز رفتاار نماي

است فردي که خود ونداري بات دارد ،تصم ماو قاافع

شود ،ب له اين متغ ر واسطه اي است که بررفتاار ماورد

ميگ رد ،اعتماد وافم نان بااتيي نتا ت باه خاود دارد

نظر تهث ر مي گذارد[]01م نقش نگر ها در تهث ر گذاري

وباورهاي مت تي نت ت به شايتتگي هايش دارد و تمامي

بر عم لردهاي شاناختي و انگ زشاي در واهوهشهااي

اين ويهگي هاي به معناي هتته کنتارل دروناي در فارد

متعددي نکان داده شده استب[]39،32م بع ارتي بر اساس

ميباشد []95م هنتي معتقد است افراد خک داراي خود

ورو متتق
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بدان معناست افرادي که هتته کنترل دروني دارند ،خود

را رق ميزنند ،اما درارت اط با وتران باورهاي متيااوتي

ونداري هاي باتيي دارند و رفتارهاي خکقاناه ب کاتري

دارند و رفتارهاي متياوتي را نکان م دهناد[]34،35م در

نکان مي دهندم در وهوهش هاي بت اري خاود وناداري

اين ارت اط قابل ذکر است که تحق قاو راجع به خکق ت

مت ت و هتته کنترل دروني از شاخ

اجتماعي بويهه تياوو هاي جنت تي محدود مي باشاد و

هاي افراد خک

موقع ت هاي م ه را دارند ،خود کنترلي باتيي دارند و

آنچه تحق قااو نکاان داده آن اسات کاه حال متاهله

نقش عوامل مح طي را بر اعمال خود به حداقل رساانده

اجتماعي در دختران و وتران متياوو مي باشدم اهادافي

اندم

که دختران و وتران از ارت اط با ديگران دن ال مايکنناد
درمجموع در اساس يافته هاي وهوهش حاضار ماي

توان گيت اوت رابطه نگر

متياوو ميباشد و تهث ر فرهنگ و بافت خانواده بر ايان
اهدا

و رفتارخکقانه ياک رابطاه

ر قابل انلار است[]07م

متتق

ن تت و نگر ها از فريق تحت تهث ر قاراردادن

از مهمترين محدوديتهاي وهوهش حاضر مکالکو

انگ ز

براي انجا کار و ش ب ني کننده رفتار مي باشند

اجرايي درمصاح ه هااي انجاا شاده در انادازه گ اري

وا شب نايکنناده عم لارد

خکق ت اجتماعي باودم مادو زماان مصااح ه باا هار

خک هتتند و ثان ا يافته هاي مدل حاضار موياد نقاش

دانشآموز حداقل  32دق قه بود که زمان زيادي را باراي

واسطهگري متغ ر هتته کنترل بود م

جمعآوري افکعاو بخود اختصاص مايدادم از ساوي

يعني به ورو ر متتق

در نهايت از ديگر يافته هاي وهوهش حاضر آن باود

ديگر با توجه به اينلاه واهوهش درخکق ات اجتمااعي

که دختاران هتاته کنتارل ب روناي و وتاران خکق ات

موضوعي تقري ا جدياد ماي باشاد و کانهاد مايشاود

اجتماعي باتتري دارندم در ارت اط با يافته بدست آماده

وهوهشهاي آتي با نمونه هاي متيااوو و باا توجاه باه

در هر دو متغ ر تحق قاو متناقض مايباشاد[]0م در ايان

ويهگي هاي شخصا تي ،شاناختي و انگ زشاي متيااوو

ارت اط مي توان به تياوو هااي فرهنگاي در چگاونگي

انجا گ رد ومدل هاي متياوتي ن ز در گروه هااي ساني

ارضاي ن ازهاي اساسي کودکان بويهه ن از به شايتتگي،

مخت ف مورد وهوهش قرارگ رندم

ن از به خوداستقکلي ون از به تع ق اشاره نمود[]33م بتته
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