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 چکیده

نگرش، نقش به سزايي در بروز رفتارهاي مختلف دارد. پژوهش حاضر نقش واسطه اي 
هسته کنترل در خالقيت اجتماعي کودکان را با توجهه بهه نگهرش ههاي خالقانهه  نهان،       

نفر دانش  موز دختر و پسر کالس پهنم    015کرده است. نمونه پژوهش تعداد  يبررس
ان يه ابتدايي شهر شيراز بوده اند که به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از م

بهر   يت اجتمهاع يه راز، انتخاب شده انهد. خالق ي موزش و پرورش شهر ش يه يچهار ناح
و  ياس هسهته کنتهرل درونه   يق مقيراد و لوبارت، هسته کنترل از طرياساس روش ماچ

ز بها پرسنهنامه نگهرش خالقانهه     يه ت نيه کلند و نگرش به خالقيو استر يکينو يرونيب
ن شهده  يز بررسهي و تهام  يه شد. روايي و پايايي ابزارها ن يريمز، اندازه گياسکافر و بر

است. نتايج حاکي از  ن است که نگرش خالقانهه، پهيش بينهي کننهده منفهي و معنهادار       
يني کننده منفهي و معنهادار خالقيهت اجتمهاعي     هسته کنترل و هسته کنترل نيز پيش ب

ت يه ت برخالقيه بر نقهش مبتهت و معنهادار نگهرش بهه خالق      يديج حاصل تأکياست. نتا
 ، هسته کنترل است. يبا توجه به نقش واسطه ا ياجتماع

 
 ت، خالقیت اجتماعي، هسته کنترل.ینگرش به خالقها: کليد واژه
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 مقدم  

اي اجتماعي با دوستان، والدين و ساير افراد تعامل ه
جامعه، بخش مهمي از رشد اجتماعي، شناختي، عاافيي  
و رواني کودکاان را تکال ل ماي دهادم عامال ا ا ي       

گران يموفق ت ياا شلتات در تعاامکو کودکاان بااد     
آنان درحل متاالل اجتمااعي اساتم ايان      مهارو هاي

نگار   با عنوان مهارو هاي اجتماعي شاامل  ها مهارو
ف و يا ها، باورها و توانمندي هاي شناختي کودکان تعر

[م در تحق قاو و نظريه هاي مخت ف 9شده است] يبررس
[، حال  0سازه هاي متعددي ازجم اه رواباد دوساتانه ]   

و خکق اات  [4رشااد اجتماااعي ] [،3متااهله اجتماااعي]
[ بااراي تو اا ف وت  اا ن مهااارو هاااي 5] 9اجتماااعي

ستم خکق ات اجتمااعي   اجتماعي کودکان به کاررفته ا
است کاه باه    يميهومي جديد و چند بعدي درروانکناس

ف يا تعر بروز افلارخکقانه در رواباد اجتمااعي   يمعنا
[م ماچ راد و لوبارو معتقدند خکق ت 7، 6، 5شده است]

اجتماعي هاي اجتماعي بروز ايده هاي خکقانه در تعامل
ت [م در ايان تعرياف، خکق ا   6است] کودکان با ديگران

اجتماعي بعد اجتماعي خکق ت ن تت، ب له باه کااري   
گ ري افلار خکقانه در حل متاالل ورواباد اجتمااعي    

بر اين اساس در خکق ت اجتماعي بحث از نقاش   استم
و ش له هاي اجتماعي و عوامل موثر بار آنهاا   ها سازمان
[م با توجه به جديد بودن اين ميهاو  تحق قااو   8ن تت]

 يط انجا  نکاده اساتم در وهوهکا   زيادي در اين ارت ا
 يت اجتمااع  ا خکق يتاه  يراد و لوباارو باه مقا   ماچ

مخت اف ورداختناد ونکاان     يسان هاي کودکان در گروه
ب ن س الي و ا الت خکق ت اجتمااعي کودکاان    دادند

س الي و ا الت در  يتياوو هاي سني وجودداردم بع ارت
ر [م ال ارزي د 6کودکان سن ن بااتتر ب کاتر ماي باشاد]    

مقايته خکق ات اجتمااعي کودکاان وا ش دبتاتاني و      
دبتتاني دريافت کودکاان دبتاتاني در ابعااد سا الي و     

[م 1ا الت نمره ب کتري از کودکان و ش دبتتاني دارناد] 
ت  ا رامون خکق و ياندکهايي با توجه به آن که وهوهش

وهوهش حاضر  ين متهله   ت  يوجوددارد، برا ياجتماع

                                                 
1 . social creativity 

 مکابه انجا  شده، ورداختههاي حوزه که در يقات به تحق
که تعامکو موفق کودکان  يشودم ب کتر وهوهش هايمي

را در موقع ت هاي اجتماعي بررسي کرده اند باه نقاش   
عواماال شااناختي از جم ااه توانمناادي هاااي هوشااي،  

[و 92فراشااناخت، حافظااه وحاال متااهله ورداختااه انااد]
وهوهش هاي کمي نقش عوامل انگ زشاي و نگرشاي را   

[م تحق قاو نکاان داده اناد باورهاا و    9بررسي کرده اند]
نگر  هايي که افراد راجع به توانمندي خود دارناد بار   

زاده در [م حتن99حل متهله و يادگ ري آنان تهث ر دارد]
گيات و   ير ا افت جهات گ يارشد خود در يان نامه يوا

کننااده مت اات و معنااادار  يناا ش ب شاانود خااانواده واا
 ير ا است و جهت گ يت اجتماع و خکق يخودکارآمد

ي ت اجتمااع  ا و معناادار خکق  ين مني ش ب و ييهمنوا
و  ين خاود کارآماد   نکان داد با  ين و باشدم همچنمي

 يمت اات و معنااادار  يرابطااه  يت اجتماااع ااخکق
 [م داج وهملاران در مدل چرخکي خود از90وجوددارد]

حاال متااهله اجتماااعي معتقدنااد عواماال ب ولااو يلي،  
ظه و دانش اجتماعي با توجه باه اهادا    شخص تي، حاف

اجتماعي شدن بر ورداز  افکعاو اجتماعي تهث ر ماي  
گذارد و واسخ هاي موفق بعد از ارزيابي گروه اجتماعي 

[م در اين وهوهش به 93و اهدا  اجتماعي اراله مي شود]
کودکان براي حل متهله اجتماعي باا   0افکعاو اول ه ي

ه شامل تياسا ر، انتظااراو،   عنوان بازنمايي هاي ذهني ک
ن يا بار ا  دمياست، تهک دگردها اهدا  و باورها و نگر 

اساس که هرچه کودک نگر  هاي مت ت تري نت ت به 
خود و توانمندي هايش براي حل متالل اجتماعي داشته 

و موفق ت هاي ب کتري راتجرباه  تر باشد، باورهاي مت ت
ر موقع ات  [م باندورامعتقد است مانادن د 93خواهد کرد]

هاي اجتماعي ن از به احتاس خودکارآمادي اجتمااعي   
[م مااارکوويد دريافاات 4)باورهااا و نگاار  هااا] دارد]

عوام ي همچون شايتاتگي هاا، قاب  ات هاا، اساناداو      
ب روني و دروني وعوافف بر توانايي هااي حال متاهله    

[م در ارت ااط باا نقاش    94اجتماعي کودکان تاهث ر دارد] 
هه در کودکاان  يا ز باه و  ت ن خکقو باورها بر ها نگر 

                                                 
2 .data base 
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 بررسی رابطه ی نگرش به خالقیت و خالقیت اجتماعی در کودکان با واسطه گری هسته کنترل

وجود نداردم وارک معتقاد اسات عاد      ياديقاو ز تحق
از فقادان   يو خکق ات ناشا  ها تحق قاو و رامون نگر 

کارهاي نظاري در توضا ن نگار  هااي خکقاناه در      
کودکان و عد  ابزارهاي اندازه گ ري مناسب در سنجش 

 و ريچااردز  [م رانلاو 95بوده اسات] ها ن گونه نگر يا
معتقدند خکق ت نگرشاي اسات کاه در فعال ات هااي      
روزانه آشلار مي شاود و براسااس آن فارد خاک  در     
جتتجوي تجااربي اسات کاه ن ازهااي باالقوه ا  باه       

[م 96اکتکا ، کنجلاوي و ريتک وذيري را ارضا نمايد]
نگر  به معناي ارزش ابي فرد از موضوع تيلر بر اساس 

و قاب  ت هاايش  ها يديدگاه وي نت ت به خود، توانمند
[م مطابق با اين ميهو  جهت گ ري و اعمال فرد 97است]

نت ت به يک موضوع خاص بر اساس ديدگاه ک اي کاه   
نت ت به خود دارد تع  ن مي گرددم نگر  هاي خکقانه 
ترک  ي از  ياو  نت لي ) ياو دروناي شخصا ت] و   
رفتارهاي آموخته شده )ناشي از تقويات هااي مت ات و    

[م 98ب شده ازسوي افراد تهث ر گاذار] اسات ]  منيي کت
همچاون   نگر  هاي خکقانه را  ياو شخص تي يبرخ
ا  به تجربه، خود استقکلي، تمايل به ريتک وذيري  اشت

 دهيااو کنجلاااوي مااي داننااد کااه در افااراد خااک  د 
ن ز معتقد است نگر  هاي خکقانه  [م وارک91شوند]مي

روناي، خاود   منجر به ريتاک واذيري، هتاته کنتارل د    
[م آماب ي معتقاد  95استقکلي و خودونداري بات مي گردد]

است کودکان خک  داراي دو نگار  اساساي هتاتند    
خودمختارناد و همچنا ن تطاابق فلاري باا       آنان ماه تاً

و اگر براي انط ا  تحت فکار قرار گ رند،  ديگران ندارند
هاي منيي کتب مي کنند و تماي کان براي ککف  نگر 
بار ايان    9و ف ک  ن [م آجزن8ته هاکاهش مي يابد]ناشناخ

ورفتار يک رابطه متاتق    ها باورند که رابطه ب ن نگر 
و خطي ن تت و متغ رهاي واسطه اي متعددي مي تواناد  

نظرياه  »[م چنانچه در مادل  02اين ارت اط را ت   ن نمايد]
که توسد آجزن و ماادن ب اان    0«رفتار برنامه ريزي شده

آن است که نگر  در مورد رفتار برن ات   شده اعتقاد بر

                                                 
1 . Ajzen & Fishbin 

2 . The Theory of Planned Behavior 

[م 09و قصد عمل ودر نهايت رفتاار تاهث ر ماي گاذارد]    
محققاان   يو خکق ات برخا  هاا  و رامون رابطاه نگار   

معتقدندهتته کنترل متغ ري اساسي اسات کاه باا تاهث ر     
وذيري از نوع نگر  فرد شلل ماي گ ارد و و امادهاي    

ناوان انگ از    ن ز با ع [، چنانچه آماب ي95مخت يي دارد]
دروني به ت   ن اين متغ ر در رفتارهاي خکقانه کودکاان  

وهوهش هايي که به بررسي رابطه با ن   [م8ورداخته است]
خکق ت و هتته کنترل در کودکان ورداختاه اناد نتااي     
متياوتي کتب کرده اند چنانچه گروهاي از آنهاا رابطاه    

ان مت ت ومعناداري ب ن خکق ت و هتته کنترل دروني نک
در وااهوهش خاود ماه اات و   [م واارک 03، 00داده اناد] 

ارت اط ب ن هتته کنترل و نگار  هااي خکقاناه را در    
کودکان ککس ونج  به دو ش وه کمي وک ياي بررساي   
کرد و دريافت هم تتگي باتيي ب ن نگر  هاي خکقانه 
وهتته کنترل وجود داردم کودکااني کاه خکق ات باات     

کودگي تجربه باتيي نکان مي داشتند خود استقکلي و گ
گرنکان داده شدکودکان خک  يد ي[م در وهوهک95دادند]

از  [م در گروهاي ديگار  04هتته کنتارل دروناي دارناد]   
رابطه مت ت و معناداري ب ن خکق ت و هتاته  ها وهوهش

افتناد  يدم چنانچاه کاوهن و ادن در  يکنترل مکاهده نگرد
سن و جنس رابطه ب ن خکق ت و هتته کنترل بر اساس 

[م دياويس در واهوهش خاود با ن     05متياوو مي باشد]
خکق ت و هتتنه کنترل چه ب روني و چه دروني ارت ااط  
معناداري و دا نلرد و دريافت که فرد خک  ناه جهات   
گ ري دروني و نه جهت گ ري ب روني دارد ب له فاردي  

[م با وجود تحق قاو متعددي که باه  06بدون فکار است]
خکق ت و هتاته کنتارل ورداختاه اناد،     بررسي ارت اط 

وهوهش و رامون رابطه ب ن نگر  خک  و هتته کنتارل  
 به ويهه در کودکان محدود مي باشدم

 يداشت به آنچه گيتاه شاد، بررسا   يدرمجموع با رو
هه در کودکاان کاه ارت افااو    يباو  يت اجتمااع  ا خکق

 تکاان يو هو ياز زنادگ  يگران بخش مهما يباد ياجتماع
 ناه  ن زميا هه آن که در ايدارد بو ييبتزا ت باشد اهممي
ن  اا گاار تعيد يباشااد و ازسااومااي قاااو محاادود تحق
نقش  يت اجتماع ن خکق  که در ت  يواسطه ا يرها متغ
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قابال توجاه    يت وترب يآموزش يدارند بمنظور کاربردها 
محقاق   يت قابل ذکر است ف اق جتاتجو  ياستم درنها

  ت ا خکقدر  يواساطه ا  يرها که به نقش متغ يوهوهک
افت نکادم بار ايان اسااس واهوهش      يبپردازد  ياجتماع

حاضر بر اساس مدل رفتار برنامه ريازي شاده آجازن و    
مادن که معتقدند رفتار متهثر ازنگر  و تهث ر آن بر ن ات  
و قصد مي باشد و بر اساس ديدگاه وارک در رابطه با ن  

باه بررساي فراينادهاي     نگر  خکقانه و هتته کنتارل 
بطه با ن نگار  باه خکق ات وخکق ات      مکمول در را

[م بر اين اساس دررابطاه  09، 95اجتماعي ورداخته است]
نگر  به خکق ت متغ ار بارون    و کنهادي وهوهش يع 

زاد، هتته کنترل متغ ر واسطه وخکق ت اجتماعي متغ ار  
 ]م9درون زاد مي باشند)نمودار 

 
 پژوهشهای سوال

 ناي کنناده   ت درکودکان وا ش ب  آيا نگر  به خکق -9
 معنادار هتته کنترل مي باشد؟   

را باه   يت اجتمااع  ا تواناد خکق مي ا هتته کنترليآ -0
 کند؟  ين ش ب و ي ورو معنادار

آيا نگر  خکقانه درکودکان با واسطه گاري هتاته    -3
 کنترل و ش ب ني کننده معني دار خکق ت اجتمااعي 

 مي باشد؟
ان درخکق ت آيا تياوو معناداري ب ن دختران و وتر -4

 اجتماعي، نگر  خکقانه و هتته کنترل وجوددارد؟
 
 
 
 

 روب پژوهش
 جامع  و نمون  پژوهش
ي از نوع مطالعاو هم تاتگ  يي وهوهش حاضر تو 

باشدم جامعه وهوهش حاضر داناش آماوزان دختار و    مي
وتر وايه تحص  ي ککس ونج  مقطع ابتدايي آماوز  و  

جه به نوع واهوهش  ورور  شهرستان ش راز بودندم با تو
براي انتخاا  گاروه نموناه باه      ير اندازه گ يو ابزارها

از م ان نواحي چهارگانه  يخوشه ا ير نمونه گ يوه  ش
آموز  و ورور ، ناح ه يک بعنوان ناح اه معار  بار    
اساس نظار کارشناساان آماوز  و وارور  انتخاا       
گرديد، آنگاه از اين ناح ه ياک مدرساه وتارانه و ياک     

انه بطور تصادفي انتخاا  شادند و در هار    مدرسه دختر
دانش آموزان  يه  مدرسه ککس هاي ونج  انتخا  و ک 

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

 قرارگرفتندم
 

 ابزار پژوهش
با توجه به هد  وهوهش، متغ رهاي ماورد بررساي   

ف  ازه گ اري شادندم ق ال از تو ا    توسد سه ابزار اند
ن ساه  يا ن نلته قابل ذکر است که ايوهوهش ا يابزارها

رندم  گين بار است که مورد استياده قرارم اول يابزار برا
را از هاا  ل محقق ق ل از استياده ابتدا ورسکنامه ن دل بهم
د بخش  از اسات يليو آن گاه توسد  يبه فارس يت انگ 

 يتا  باه انگ   يا  از فارسا انط ا  يبارا  يتا  زبان انگ 
ابزارهاا   ييايا و وا ياي روا يبرگردانده شدم آنگاه بررسا 
 شوندممي ن داده انجا  شد که در ادامه توض

 
 
 
 

 يت اجتماع ت،هتته کنترل و خکق نگر  به خکق يرها متغ يع  يم رابطه 9نمودار 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگرش به خالقيت

 

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

 

ابزارمورد اساتياده باراي سانجش        یت اجتماعی:
 يت اجتمااع  ف حل متهله خکق اجتماعي تل  خکق ت

[م سازندگان آزمون براي سنجش 6ماچ رادو لوبارو بود]
 خکق ت اجتماعي کودکان سه موقع ت اجتماعي فرضي

را هاا  رامطرح مي کنند که کودکان بايد حاداکتر واساخ  
براي حل متهله در هر سه موقع ت اراله نمايد: در اول ن 

وه همتااتن خاود باه ياافتن راه     موقع ت کودک در گر
هايي مي وردازد که بتواند با آنها بر خک  م ل اشان حل

هايي هم ازي گرددم در موقع ت دو  کودک بايد راه حل
براي حل تعارض ب ن خواسته خود و والدين ا  باراي  
کتب بهترين نت جاه ارالاه نماياد و در موقع ات ساو       

ياک هم اازي   کودک بايد راه حل هايي براي ج ب نظر 
زماني که عقايد متياوو براي بازي دارند اراله کندم نمره 
گذاري واسخ هاي کودکان بر اسااس رو  و کانهادي   

[م در 6ماچ راد و لوبارو و آزمون خکق ت تورنس باود] 
بعد س الي، انعطاا  واذيري و ابتلاار در     اين راستا سه

راد  نمره گذاري گرديدم قابل ذکر است که مااچ ها واسخ
ک نمره ي يت اجتماع خکق ينمره گذار يلوبارو برا و

کننادم در بعاد   ي ميو ابتلاررا معرف يال کل و دو بعد س
فرددر نظار گرفتاه شاد کاه بار      هاي تعداد واسخ يال س

 يبارا  کتر واسخ هاام  تعداد ب يعنياساس آن نمره باتتر 
ز ابتادا ف قااو    ا بدست آوردن نماره در بعاد ابتلاار ن   

د و يا مکاخ  گرد ها در کل ورسکنامهمکابه هاي واسخ
ن  انگ ا هار ف قاه م   يآنها بدست آمدم سپس برا يفراوان

دم يا ز کتر گرد ن کين از عدد  انگ محاس ه شد و نمره م
 يکاانهاد ازرو  و يريانعطااا  وااذ يمحاساا ه  يباارا

 يمجموعاه   ين منظور بارا يد و بديتورنس استياده گرد
هاا  يآزماودن تعداد ف قاو و نوع  يهر آزمودنهاي واسخ

راد و  است که در رو  ماچ يدم ال ته گيتنيمکخ  گرد
نکده است اما ف اق   ير اندازه گ يريلوبارو انعطا  وذ

از روانکناسااان و متخصصااان از جم ااه  يار نظاار بتاا
، يال ت ابعااد سا   ا معتقدناد خکق  93 يورد و گ90تورنس

در سانجش   ياساسا  ياز اجازا  يريابتلار و انعطا  وذ
باه  دارند  يشوند که ارت اط درونمي ت محتو  خکق

[ممادو زماان   07شود]مي گر راشامليو هر بعد دو بعد د

قاه باودم    دق 32تاا   95مصاح ه براي هار کاودک با ن    
 ياي همگرا ييق روايآن را از فر ييسازندگان آزمون روا

زان  ا جع ه تورنس به م يهوشهاي با آزمون يو هم تتگ
ف  و تلاال  50/2ان ز ا باه م ها ک مه يال ، آزمون س87/2

در  يبدست آوردند که همگا  55/2زان  به م ييقصه گو
ز  آن را ن يياين وايمعنادار بودندم عکوه بر ا 29/2سطن 
گازار    87/2زان  ا کرون اا  باه م   يآلياا  يوه  به شا 

از  ياي ن روا ا  ران حتن زاده جهات تع ي[م در ا6کردند]
و  32/2زان  ا اس عازو نياس باه م    ا همگرابا مق ييروا
] -02/2)ي] و ورخاشاگر -96/2واگارا باا سان)    ييروا

معناادار بودنادم    29/2و  25/2بدست آورد که در سطن 
 يکرون اا  را بارا   يآلياا  يوه  به ش ييايحتن زاده وا

کل ورسکنامه)  ي] و برا75/2) يال س ي] برا64/2ابتلار)
[م در واهوهش حاضارروايي باه    90] بدست آورد]12/2

استادان دانکالده   ر ازني 5رو  محتوايي بر اساس نظر 
از  ييا ين منظاور تعر يوباد  بررسي گردياد  يت ع و  ترب

و سواتو مارت د باه   ها واسخ ييهمراه با محتواها موليه
د يگرد يزان موافقت آنان بررس  اح نظران داده شد و م

آزماون   ييمحتاوا  يياز روا يکه در مجموع نظراو حاک
 ي  بارا رو  آليااي کرون اا   يوه  زبه ش وايايي ن بودم

و  82/2يري، انعطا  واذ 83/2، ابتلار 12/2 يال ابعاد س
  محاس ه گرديدم 88/2کل 

 32اين ورسکنامه  :1(CAS) پرسشنام  نگرب    ان 
باراي سانجش نگار      0جز يگويه اي توسد اسلافروبر

 يناه ا يساله بصورو دو گز 90تا  8خکقانه در کودکان 
آزمودني  امه[م در اين ورسکن1رته ه شده است] و خ يب 

کتب مي کند و هر چه نماره بااتتر ،    32تا  2نمره ب ن 
ساازندگان آزماون    مي باشدمتر مت ت ت نگر  به خکق

و باا رو    69/2وايايي ابازار را باا رو  بازآزماايي،    
گزار  کردناد همچنا ن باراي بررساي      75/2تنص ف 

با نظار مع ا    ها روايي آزمون هم تتگي نمراو آزمودني
[م در واهوهش  1شد و مط و  گازار  گردياد]  استياده 

 حاضاار وايااايي بااه رو  بااه رو  آلياااي کرون ااا  

                                                 
1 . Creativity Attitude Survey 

2 . Schaefer & Bridges 
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جااه بدساات آمااده توسااد   بدساات آمدکااه بانت65/2 
باشدم همچنا ن باراي بررساي رواياي     مي اسلافرهمتو

آزمون از روايي محتوايي استياده گرديدم رو  کاار در  
و  بود يت اجتماع ن ورسکنامه همچون ورسکنامه خکقيا

 يد دانکلده  ن ارت اط سه نير از  اح نظران )اساتيدر ا
]در رشته روانکناساي ترب تاي   يروانکناس و يت ع و  ترب

روايي آزمون را تهي د نمودندم عکوه بر ايان هم تاتگي   
بدسات   81/2تاا   58/2با نمره کل ن ز در دامناه  ها گويه
 آمدم

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

براي اندازه گ ري هتته کنتارل   اين مق اس :1واستریکلند
ب روني و دروني براي سنجش هتته کنتارل ته اه شاده    

بر اساس کار ساازندگان آزماون ،ابتادا ايان      [م08است]
ه داشاات کااه بعااداز يااگو 920مق اااس کا ااذ ماادادي 

آياات  کاااهش يافاات آنگاااه  42هاااي اول ااه بااه تح  اال
روه نويتندگان دو فر  کوتااه باراي کودکاان در دو گا    

گويه اي به ش وه ي ب اه و خ ار باراي     98شامل مق اس 
گويه اي براي  09کودکان ککس سو  تا شک  و مق اس 

ته ه کردندم در وهوهش حاضار   90تا  7کودکان ککس 
گويه اي که بصورو ب ي و خ ر مي باشاد   98از مق اس 

 ياستياد ه گرديدم در اين ورسکنامه نمره باتتر باه معناا  
واياايي   اساتم ساازندگان آزماون    يرونا  هتته کنترل ب

و به رو  همتااني   63/2آزمون را به رو  باز آزمايي 
گزار  کردندم در وهوهش حاضار واياايي    63/2دروني 

 چاردساون، يوباه رو  کودرر  75/2به ش وه باز آزمايي 
بدست آمد م همچن ن براي بررسي روايي آزمون با  70/2

نمره کال ضارايب   با ها استياده از رو  هم تتگي گويه
 بدست آمدم  83/2تا  55/2معناداري دردامنه دامنه 

 

 یافت  ها
گرددم وهوهش حاضر در دو بخش اراله مييافته هاي 

بخش اول شامل افکعاو تو  يي مربوط به متغ رهااي  
مورد بررسي مي باشدو بخش دو  يافته هاي حا ال از  

 شودم مي وهوهش آوردههاي سوال

                                                 
1 . Nowicki – Strickland Internal- External Control Scale  

م اانگ ن، انحارا     9يي: جدول يافته هاي تو   -9
استاندارد متغ رهاي نگر  به خکق ت، هتاته کنتارل و   

    خکق ت اجتماعي آورده شده استم
ت  ا نکان مي دهد در ابعاد خکق 9يافته هاي جدول 

] و 39/30ن ) انگ اان ميکااتر ، ا ااالت بياجتمااا عاا 
 ] را نکااان65/97ن ) انگ اان ميکمتاار يريوااذانعطااا 

ر خکق ات اجتمااعي وتاران     ا متغ ن در دهدم همچنمي
ت يااازدختااران نکااان دادنااد و درنها ين باااتتر انگ اام

هتته کنترل در دختران بااتتر   م انگ ن نگر  خکقانه و
 ماز وتران بود

وهوهش از هاي ر ن متغ ب يهم تتگ يبه منظور بررس
  دياارسااون اسااتياده گرد  و يب هم تااتگيرو  ضاار

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

]و ب ن نگر  خکقانه r =-32/2اجتماعي و هتته کنترل)
ومعنااداري   يمنيا  ] هم تتگيr =-05/2و هتته کنترل )
ت  ا که در خکقهايي يگر آزمودنيان د وجود داردم به ب

دارناد درهتاته    يخکقانه باتترهاي و نگر  ياجتماع
دم کتاب کارده انا    يکمتار  يز نماره   ا ن يرون کنترل ب

ن نگر  باه خکق ات و خکق ات اجتمااعي      ن ب همچن
 هم تتگي معناداري مکاهده نگرديدم  

وهوهش از رو  تح  ال  هاي براي بررسي سوال -0
رگرس ون چند گانه به شا وه همزماان اساتياده گرديادم     
باتوجه به اينله عماده تارين هاد  واهوهش حاضار،      
بررسي نقاش واساطه اي هتاته کنتارل باود، مراحال       

دم باارون و  يا ] اجرا گرد9186) 0ادي بارون و کنيو کنه
 يا رابطاه  يک مدل ويآزمون  ي]معتقدند برا9186) يکن
کارد کاه    يون جداگاناه را بررسا   د سه رگرسا يبا يع 

ب و ي  ضاارا ون، ترساا ن سااه رگرساايااحا اال کااار ا
مادل   يرها   متغ رمتتق   و   متتقهاي ر تهث يرها مت
جاه   ت نتيا ] ودر نها5تا  3)جداول  باشدمي گريلديبر 

 ]م 0ن جداول به  ورو نمودار ترس   شد )نمودار يا
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 . Barron & Kenney 
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 بررسی رابطه ی نگرش به خالقیت و خالقیت اجتماعی در کودکان با واسطه گری هسته کنترل

 

 ياجتماع م يافته هاي تو  يي متغ رهاي نگر  خکقانه، هتته کنترل و خکق ت9جدول 
 جنس سیالی انعطاف پذیری اصالت    یت اجتماعی هست  کنترل نگرب    ان 

53/91 
68/3 

89/1 
30/3 

66/74 
10/99 

85/39 
26/5 

99/98 
0/3 

72/03 
38/4 

 میانگین
 انحراف استاندارد

 پسر

51/91 
0/4 

6/92 
00/3 

88/73 

00/92 

77/30 
08/5 

91/97 
12/3 

10/04 

18/4 

 میانگین
 انحراف استاندارد

 د تر

56/91 
14/3 

09/92 
54/6 

07/74 

95/99 

39/30 
97/5 

65/97 
9/7 

39/04 
68/4 

 میانگین
 انحراف استاندارد

نم  ره 
 کل

 
 

 هتته کنترل و خکق ت اجتماعي هم تتگي ب ن نگر  خکقانه،م 0جدول 

 نگرب    ان  هست  کنترل    یت اجتماعی متغیر

   9    یت اجتماعی
  9 32/2٭٭ - هست  کنترل

 9 05/2٭٭- 28/2 نگرب    ان 
29/2P<٭٭ 

 
 

 نگر  خکقانه يون هتته کنترل رو م رگرس3جدول 

Sig. F 2R Sig. T β نیش بیر پیتغم 

 نگرب    ان  -05/2 95/3 29/2 260/2 87/7 29/2

 
 يبه سوال اول واهوهش م نا   ييواسخگو يبرا -0-9

آيا نگر  خکقاناه درکودکاان وا ش ب ناي     » بر آن که 
، هتته کنتارل باه   «کننده معنادار هتته کنترل مي باشد؟ 

ش  ر وا  ا ر مکک و نگر  خکقانه بعنوان متغ عنوان متغ
 ]م3نظرگرفته شد)جدول ن در ب

شود، نگار   مي مکاهده 3همان گونه که از جدول 
هتاته کنتارل را    يو معناادار  يت بصورو مني به خکق

ن  ]همچنا P ،05/2-=β<29/2نماوده اسات)   ينا  ش ب و
انس هتاته  يا در اد از وار  260/2 ت ا به خکق نگر 

 ن کرده استم  کنترل را ت 
 يم نا به سوال دو  واهوهش   ييواسخگو يبرا -0-0

را به  يت اجتماع تواند خکقمي ا هتته کنترليآ»بر آنله 
ت به  ، نگر  به خکق«کند؟ ين ش ب و ي ورو معنادار

ر  به عنوان متغ يت اجتماع ن و خکق ش ب ر و عنوان متغ
 4ون در جادول     رگرسا يمکک،در نظر گرفته شد م نتا

 نکان داده شده استم
ه کنتارل باه   شاود، هتات  ماي  همان گونه که مکاهده

و  يبصورو منيا را  يت اجتماع خکق ي ورو معنادار
 ،P<29/2نماااوده اسااات)  ينااا ش ب وااامعناااادار 

32/2-=βانس يدر د از وار 21/2ن هتته کنترل  ]همچن
 ن کرده استم  را ت  يت اجتماع خکق

 
 هتته کنترل يرو يت اجتماع خکق ون م رگرس4جدول

Sig. F 
2R 

 
Sig. T β نیش بیر پیمتغ 

 هست  کنترل -3/2 65/0 29/2 21/2 29/8 29/2
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 م نتاي  رگرس ون خکق ت اجتماعي روي نگر  خکقانه همراه با هتته کنترل5جدول  
Sig. F 2R Sig. T β نیش بیر پیمتغ 

229/2 34/90 99/2 Ns 04/2 25/2  نگرب    ان 

 هست  کنترل -03/2 50/0 229/2

 
 

 ي  وهوهش م نا به سوال سو ييواسخگو يبرا -0-3
گري ت درکودکان با واسطه آيا نگر  به خکق» بر آنله 

 هتته کنترل و ش ب ني کننده معني دار خکق ت اجتماعي

ت و هتته کنترل باه عناوان    ، نگر  به خکق«مي باشد؟
ر  به عنوان متغ يت اجتماع ر خکق ن و متغ ش ب ر و متغ

 5ل ون در جادو    رگرسا يمکک در نظر گرفته شدم نتاا 
 نکان داده شده استم

حاکي از آن است کاه ضاريب هم تاتگي     5جدول 
 مي باشد و ضريب تع  ن برابار  R=33/2چندگانه برابربا 

در د از واريانس خکق ات   99است يعني  2R=99/2 با
 از فريق متغ ر نگر  خکقانه و هتاته کنتارل   اجتماعي

قابل توج ه مي باشدم ضرايب بتا حا ال ب اانگر ساه     
از متغ رهااا بااودم مقايتااه ضاارايب نکااان داد  هريااک 

] و ش ب ني کنناده منياي   =-03/2متغ رهتته کنترل )
ن نقااش  اا خکق اات اجتماااعي اسااتم در ت  ومعنااادار

ر نگار  باه    ا هتته کنتارل در رابطاه دو متغ   ياواسطه
 يکنهاد ، بر اساس رو  ويت اجتماع ت و خکق خکق

ب اساتاندارد نگار  باه    ي] ضارا 9186) يبارون و کنا 
تاه شاد و   يک باه مرح اه ساه مقا   يت از مرح ه  خکق

ت از  ا نگار  باه خکق   يب بتايد که ضريمکحظه گرد
 يعنيافته استم يکاهش  02/2مرح ه اول به مرح ه سو  

ت در مرح ه ساو  باه    ب استاندارد نگر  به خکقيضر

رهتاته   ن متغيدا کرده استم بناابرا  ش ويسمت  يرگرا
ت  ا ن نگر  به خکق در ارت اط ب ينترل نقش واسطه اک

 کندممي يايا يت اجتماع و خکق
نکان ماي دهاد، نگار  باه      0همانگونه که نمودار 

خکق ت به فور   ر متتق   از فريق هتاته کنتارل بار    
خکق ت اجتماعي تهث رگذار است و نقش متتق   در اين 

وا ش ب ناي   ارت اط نداردم نگر  خکقانه به فور متتق   
است و هتته کنترل ] β=-32/2)هتته کنترل  يکننده مني

خکق ت اجتماعي در کودکاان   ين ز و ش ب ني کننده مني
(03/2-=β[  بودم 

مقايته دختران و وتران در متغ رهااي واهوهش:    -3
بمنظور مقايته دختران و وتران درمتغ رهاي واهوهش از  

ياده رو  آماري تي تتت براي گروه هاي متاتقل اسات  
 گرديدم

نکان مي دهد که در دو متغ ر هتاته   6نتاي  جدول 
کنترل و خکق ت اجتماعي تياوو معناداري ب ن دختران 

 9و وتران وجود داردم در اين راستا با توجه به جادول  
هاا، در متغ ار هتاته کنتارل دختاران       ين آزمودن انگ م

م انگ ن باتتري نت ت به وتاران دارد وبع اارتي هتاته    
دارناد ودر متغ ار خکق ات اجتمااعي،     تر ل ب رونيکنتر

وتران نمره باتتري نت ت به دختران دارناد و بع اارتي   
 خکق ت اجتماعي باتتري نکان مي دهندم

 
 

 -03/2٭٭ -32/2٭٭ 
 
 

 

 
 با واسطه گري هتته کنترل ر نگر  خکقانه بر خکق ت اجتماعي کودکان م تهث0نمودار 

 هسته کنترل خالقيت اجتماعي نگرش خالقانه
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 سطح معناداری مقدارتی درج  آزادی متغیر

 نگرب    ان :
 پسر
 د تر

 
923 
 

 
29/9 

 
NS 

 هست  کنترل
 پسر
 د تر

 
923 

 
20/0 

 
29/2 

    یت اجتماعی
 پسر
 د تر

 
923 

 
77/0 

 
29/2 

 
 

 یریج  گیبحث و نت
ش حاضر حاکي از آن بود که نگر  باه  نتاي  وهوه

خکق ت تنها به فور   ر متتق   خکق ات اجتمااعي در   
کودکان را و ش ب ني مي کندم بار ايان اسااس نگار      
خکقانه و ش ب ني کننده مت ت و معنادار هتته کنتارل و  
هتته کنترل و ش ب ني کننده مت ات و معناادار خکق ات    

کقانه بار خکق ات   اجتماعي بودم تهث ر متتق   نگر  خ
اجتماعي در اين وهوهش يافت نکدم به ب ان ديگر هر چه 
کودکان نگر  هاي خکقانه تري داشاته باشاند هتاته    

تار  کنترل دروني تري دارند و هر چه هتته کنترل دروني
خکق ت اجتماعي باتتر مي باشدم نت جه کتب شاده باا   

ن انجاا  شاده همتاو     ن زما يکه در ا يتحق قاو مخت ي
  [م03، 00، 95] است

بدسات آماده   هاي افتهيدر سوال اول ودو  وهوهش 
ونقاش هتاته    بر هتاته کنتارل  ها از نقش نگر  يحاک

بودم در ت   ن يافتاه بدسات    يت اجتماع کنترل بر خکق
آمده مي توان به ديدگاه آجزن در ارت اط با رابطاه با ن   

آجازن   دگاهيا د يبار م ناا   نگر  و رفتار اشاره نماودم 
فرد در مورد رفتار چه مت ت باشد و چه منيي باه    نگر

 ورو متتق   منجر به بروز يا عد  باروز رفتاار نماي    
اين متغ ر واسطه اي است که بررفتاار ماورد    شود، ب له

 ير گذار در تهثها نقش نگر  [م01]نظر تهث ر مي گذارد
هااي  در واهوهش  يزشا  و انگ يشاناخت  يبر عم لردها

م بع ارتي بر اساس [39،32]استبنکان داده شده  يمتعدد

دگاه آجزن از رابطه رفتار و يانجا  شده و دهاي وهوهش
ن وااهوهش نگاار  بااا يااتااوان گياات در امااي نگاار 

تهث رگذاري بر متغ ر واسطه که در هتته کنترل مي باشد 
باشد مي ت موجب تهث ر گذاري بر رفتار هد  که خکق

مااي گاارددم نگاار  هاااي کااه حا اال تجااار  در   
هاي مخت ف ماي باشاند بار اسااس و امادهاي       تموقع

ث ت يا منيي مي گردناد و   يبار عافي يبدست آمده دارا
 مواجاه  يت کاه فارد باا ماوقع     يموجب مي شوندهنگام

د يا شود احتاس شايتتگي، کارآمدي و توانمندي نمامي
ب کاتر شاودم در واهوهش     يم ل به انجا  رفتار در و و

کقانه مت ت تري حاضر ن ز هرچه کودکان نگر  هاي خ
داشته باشند، هتته کنترل دروني تري دارنادو در ب کاتر   

اعتقااد  ها امور به توانمندي خود براي تت د بر موقع ت
دارند و درنت جه خکق ت اجتماعي ب کاتري ن از نکاان    

 دهندممي
از ديگرنتاي  وهوهش حاضر آن بود که هر چه افاراد  

 ات ب کاتري   داشاته باشاند خکق  تر هتته کنترل دروني
، 03، 00همتو باود]  تحق قاو يدارندم اين نت جه با برخ

وارک معتقد  [م در ت   ن رابطه هتته کنترل و خکق ت،04
است فردي که خود ونداري بات دارد، تصم ماو قاافع  

اعتماد وافم نان بااتيي نتا ت باه خاود دارد      گ رد،مي
 وباورهاي مت تي نت ت به شايتتگي هايش دارد و تمامي

اين ويهگي هاي به معناي هتته کنتارل دروناي در فارد    
معتقد است افراد خک  داراي خود  يهنت [م95] باشدمي
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[مايان  00هاي مت ت و باتيي از خود مي باشاند ] ونداري 
بدان معناست افرادي که هتته کنترل دروني دارند، خود 
ونداري هاي باتيي دارند و رفتارهاي خکقاناه ب کاتري   

دهندم در وهوهش هاي بت اري خاود وناداري   نکان مي 
مت ت و هتته کنترل دروني از شاخ  هاي افراد خک  

وذيرند، تحمال   [ماين افراد ريتک30شناخته شده است ]
موقع ت هاي م ه  را دارند، خود کنترلي باتيي دارند و 
نقش عوامل مح طي را بر اعمال خود به حداقل رساانده  

 اندم 
فته هاي وهوهش حاضار ماي   درمجموع در اساس يا

توان گيت اوت رابطه نگر  و رفتارخکقانه ياک رابطاه   
از فريق تحت تهث ر قاراردادن  ها متتق   ن تت و نگر 

انگ ز  براي انجا  کار و ش ب ني کننده رفتار مي باشند 
کنناده عم لارد   ب ناي يعني به  ورو   ر متتق   وا ش 

موياد نقاش   خک  هتتند و ثان ا يافته هاي مدل حاضار  
 گري متغ ر هتته کنترل بود م واسطه

در نهايت از ديگر يافته هاي وهوهش حاضر آن باود  
که دختاران هتاته کنتارل ب روناي و وتاران خکق ات       
اجتماعي باتتري دارندم در ارت اط با يافته بدست آماده  

[م در ايان  0باشاد] در هر دو متغ ر تحق قاو متناقض ماي 
هااي فرهنگاي در چگاونگي    ارت اط مي توان به تياوو 

ارضاي ن ازهاي اساسي کودکان بويهه ن از به شايتتگي، 
بتته  [م33ن از به خوداستقکلي ون از به تع ق اشاره نمود]

به اينله اين ن ازها از سوي خاانواده و جامعاه چگوناه    
ارضا شود کودکان هتته کنترل و خکق ت متياوتي بروز 

اي ايان ن ازهااي   مي دهندم ال رزي معتقد است در ارضا 
تياوو هاي فرهنگي وجودداردم چنانچه ارضاي ن از باه  
شايتتگي همراه با تع ق در فرهنگ هاي جمع گرا مهمتر 
از جوامع فرد گارا ماي باشاد و در نت جاه انگ از  و      
رفتارهاي متياوتي را درکودکان دختار و وتار موجاب    

نتاي  حاکي از آن باود   [م در وهوهش ال رزي07گردد]مي
ر باورهااي فرزناد واروري و نگار  ماادران باه       که د

خکق ت در ارضاي ن ازهاي اساساي کودکاان و شالل    
گ ري باورهااي انگ زشاي و در نهايات خکق ات آناان      
باتوجه به جنت ت تياوو وجاودداردم چنانچاه ماادران    

تري دارند و خکق ت کمتري براي دختران باورهاي سنتي
 يمتيااوت  يران باورهازنند، اما درارت اط با وترا رق  مي

[م در 34،35دهناد]  را نکان م يمتياوت يدارند و رفتارها
ن ارت اط قابل ذکر است که تحق قاو راجع به خکق ت يا

 اجتماعي بويهه تياوو هاي جنت تي محدود مي باشاد و 
ن از به وهوهش هاي ب کتري در اين زم نه اساتم لا لن   

ه آنچه تحق قااو نکاان داده آن اسات کاه حال متاهل      
 ياجتماعي در دختران و وتران متياوو مي باشدم اهاداف 

کنناد  ماي  گران دن اليکه دختران و وتران از ارت اط با د
ن يا ر فرهنگ و بافت خانواده بر ا باشد و تهثمي متياوو

 [م 07ر قابل انلار است] اهدا   
وهوهش حاضر مکالکو  هاي تين محدودياز مهمتر

 ير ا در انادازه گ انجاا  شاده   هااي  درمصاح ه يياجرا
 باودم مادو زماان مصااح ه باا هار       يت اجتماع خکق

 يرا بارا  ياديبود که زمان ز قه دق 32آموز حداقل دانش
 ياز ساو  دادمماي  افکعاو بخود اختصاص يآورجمع

گر با توجه به اينلاه واهوهش درخکق ات اجتمااعي     يد
 شاود موضوعي تقري ا جدياد ماي باشاد و کانهاد ماي     

نمونه هاي متيااوو و باا توجاه باه      هاي آتي باوهوهش
ويهگي هاي شخصا تي، شاناختي و انگ زشاي متيااوو     
انجا  گ رد ومدل هاي متياوتي ن ز در گروه هااي ساني   

 مخت ف مورد وهوهش قرارگ رندم 
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