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 چکيده

آموزان  مدل الگوی ارتباطي خانواده و نگرش نسبت به خالقیت در دانشهدف پژوهش حاضر آزمون 

پسر،  641آموز ) دانش 923 کنندگان پژوهش،شرکت گری انگیزش تحصیلي بود. ش میانجيدبیرستاني با نق

نگرش نسبت به خالقیت شیفر،  ینامهکه به پرسش طع دبیرستان شهر الیگودرز بودند.مق دختر( 639

انگیزش تحصیلي از گي والرند و  ینامهالگوی ارتباطي خانواده فیتزپاتریک و ریچي و پرسش ینامهپرسش

بالنچارد، پاسخ دادند. به منظور بررسي پایایي آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید؛ که پایایي 

که خالقیت  یید گردید. نتایج تحلیل مسیر مدل پژوهش به طور کلي نشان دادأهای پژوهش ت مقیاس

آموزان تحت تأثیر الگوی ارتباطي خانواده و انگیزش تحصیلي قرار دارد. بدین صورت که از بین ابعاد  دانش

گیری همنوایي به صورت  شنود به صورت مثبت و جهتوگیری گفت گیری ارتباطي خانواده، جهتجهت

ارتباطي خانواده با انگیزش دروني  کنند. در رابطه با الگوی بیني مي را پیش نگرش نسبت به خالقیتمنفي 

گیری همنوایي به صورت منفي انگیزش  شنود به صورت مثبت و جهتوگیری گفت نتایج نشان داد که جهت

 وشنود از طریق انگیزش دروني گیری گفت کنند. دیگر نتایج نشان داد که جهت بیني مي دروني را پیش

مجموع نتایج  کنند. در بیني مينفي خالقیت را پیشصورت مه انگیزشي ببه صورت مثبت و از طریق بي

اثر  نگرش نسبت به خالقیتتواند بر  ی انگیزش مي دهد که الگوهای ارتباطي خانواده با واسطه نشان مي

تواند اطالعات ارزشمندی در اختیار والدین و معلمان به منظور بهبود  بگذارد. بنابراین نتایج پژوهش مي

های آموزشي و تربیتي گیری از شیوهتوانند با بهرهکه معلمان و والدین ميجمله اینخالقیت فراهم کند از 

 طبع آن خالقیت فراهم آورند.به دروني و یمشارکتي و گفتگو محور زمینه را برای ایجاد انگیزه
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مقدمه
 6دیاوی   شاود.  ترین کارکرد ذهني انساان محساوم ماي    ترین و پیچیده عاليعنوان خالقیت به

ی ماا  زمانه یهای خالقیت و نوآوری تبدیل به شعار روزمره (  معتقد است که امروزه، بحث2001)

 مادرن  زنادگي  کاه  است ای پدیده همان خالقیت، گفت توان مي سوم هزاره آغاز در اکنوناند.  شده

(. 2060 ،2اساترنبر   و کاافمن )کناد   ماي  جادا  نخستین های انسان ابتدایي زندگي از را متمدن بشر

 را افاراد  شخصایتي  هاای  ویژگاي  هاآن از برخي که است شده ارائه متعددی تعاریف خالقیت برای

 9گیلفاورد ) کنناد  مي تلقي فردی خصایص و ها توانایي از ای مجموعه را خالقیت و داده قرار محور

  در هاا  تجرباه  دادن شاکل  را برخاي دیگار خالقیات   (. 2060 ،1آلبارت  و 4رانکاو  از نقال به  6310

 1تایلر)کنند  مي توجه محصول یک عنوانبه خالقیت به نتیجه در کنند و قلمداد مي تازه بندی سازمان

محققان زیادی به بررسي و تعریاف خالقیات    .(2060و رانکو ، 3کازبلت، بگهتو از نقل به ،6333 ،

 "تاازگي " یدو ضاابطه  (6339) آمابیال توان به آمابیل و اساترنبر  اشااره کارد.     اند که مي پرداخته

داند. از نظر وی خالقیت شامل ساه عنصار اساساي     اساسي خالقیت مي یرا مشخصه "متاسبت"و

دروني  ی( انگیزه2006و  6333) مابیلباشد. از نظر آ مي "انگیزه"و "تخصص" ،"قلمرو و مهارت"

 باشد. وی معتقد است ایان انگیازه آنقادر نادیاده گرفتاه شاده کاه         جزء سومین عنصر خالقیت مي

، به نقال از البارزی، جوکاار و    2003 ،3)کولینز وآمابیل مفقوده خالقیت نامید یتوان آن را حلقهمي

  ینظریااه"ای یکپارچااه بااا عنااوان   نظریااه( 6331و 6339) 3(. اسااتینبر  و لوبااارت6933خیاار، 

60گذاری خالقیتسرمایه
گیری خالقیت بایساتي باین عوامال     دهند و معتقدند برای شکل ارائه مي "

شخصایت، انگیازش و محای (     داناش،  سابک تفکار،   )توانایي هوشي، فردی و محیطي یچندگانه

 ي و عشق باه کاار بنادرت عمال    ها بر این باورند که بدون انگیزش درونآن وجود آید.ههمگرایي ب

( معتقدند 2060چنین در ارتباط با عوامل محیطي کافمن و استرنبر  )گیرد. هم ای انجام مي خالقانه

که خالقیت عموماً بستگي به محی  دارد ممکن است شخصي انگیزش، هوش یا شخصیت را برای 

یت این فارد هرگاز آشاکار    کننده، خالقاما بدون وجود یک محی  حمایت تفکر خالق داشته باشد،

 نشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-Davies 

2-Kaufman & Sternberg 
3-Guilford 
4- Runco 
5-Albert 
6-Tyler 
7-Kazbelt, Kazbelt, Begehetto 

8-Amabile 
9- Steinberg & Lubart 
10- Creativity investment theory 
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توان بیان نمود کاه محای  نقاش مهماي در      ( مي2060با توجه به مباحث کافمن و استرنبر  )

گاذارد، بافات    که به انگیزش و بر خالقیت اثر مي یکي از شرای  محیطي کند بروز خالقیت ایفا مي

 ماورد  در اخیاراً . است مهمي متغیر فرزندپروری های شیوه بافت خانواده، با خانواده است. درارتباط

 ،2و کوئرنر 6فیتزپاتریک) مطرح شده است خانواده ارتباطي الگوی مبحث والدین و فرزندان ارتباط

2004). 

 بار  کاه  اسات  خاانواده  ظااهری  دنیاای  از علمي ساختار خانواده، ارتباطي الگوی مفهوم اصوالً

 کاار  چاه  و گویناد  ماي  یکدیگر به چیز چه اعضا کهاین و یکدیگر با خانواده اعضای ارتباط اساس

 فیتزپاتریاک و کاوئرنر،  )شاود   ماي  تعریف دارند ها ارتباط ینا از معنایي چه کهاین و دهند مي انجام

شانود  وگیری گفت ( برای الگوی ارتباطي خانواده دو بعد جهت6334) فیتزپاتریک و ریچي. (2004

شنود، خانواده فضاای آزاد و  وگیری گفت بعد جهتدر گیرند.  گیری همنوایي را در نظر مي و جهت

کند. باه عباارت دیگار، در     راحتي را برای شرکت اعضای خانواده در موضوعات مختلف ایجاد مي

صاورت آزاد در  شاوند کاه باه    ی اعضای خانواده تشاویق ماي   شود که همه این بعد جوی ایجاد مي

گیاری   (. در بعاد جهات  2004، 9و مکيتعامالت، پیرامون موضوعات مختلف شرکت کنند )کوئرنر 

، 4ها و عقاید اعضاا در خاانواده اسات )کاگااوا    ها، ارزش همنوایي، تأکید بر همساني باورها، نگرش

اجتناام از تعاارو و    گیاری بار همااهنگي،    (. در ایان ناوع جهات   2004؛ کوئرنر و مکاي،  2003

اطاعات   یها منعک  کنناده  ارتباط در این خانواده کنند؛ اصوالً کید ميأبه یکدیگر ت وابستگي اعضا

دهاد کاه ایان عوامال      ن ماي ها نشاا  (. نتایج پژوهش2003باشد )کاگاوا،  از والدین و بزرگساالن مي

( 2002)1وایلترکا در پژوهشي گنزالز، هولبین و گذارند. برای نمونه  خالقیت اثر بسزایي ميبافتي، بر 

 منجاار بااه افاازایش خالقیاات در   وداسااتقاللي والاادین،حااامي خی کااه رفتارهااا انااد نشااان داده

( نشاان  2062زاده، رفاهي، تاابع بردباار و حقیقاي )    در پژوهشي دیگر حاجي شود. مي شانفرزندان

مثبات و   یوشانود رابطاه  گیاری گفات   اند که از میان ابعاد الگوی ارتباطي خانواده، بعد جهات  داده

 معناداری با خالقیت دارد.

یکي دیگار از   نیز چون انگیزشهای فردی هم و الگوی ارتباطي خانواده، ویژگي عالوه بر بافت

 آمابیال (. 6336؛ اساتنبر ، المبارن و دارلینا ،    6331)آمابیال،   باشد گذار بر خالقیت ميعوامل اثر

1تکلیف انگیزش" که است باور این بر خودی نظریه در( 6331 و 6331)
 خالقیت گیری شکل در "

 مدرساه  و خاانوادگي  اجتماعي، محی  از ناشي پیامد عنوانبه انگیزش، دارند.بسزایي برعهده  نقش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-Fitzpatrick 
2- Koerner 
3-Maki 
4-Kagawa 
5-Gonzalez, Holbein & Quilter 
6- Intrinsic-task motivation 
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آمابیال  . دارد خاالق  تفکار  ی چرخاه  پایاان  و هام بار   تداوم بر هم آغاز، بر هم انکارناپذیری  تأثیر

هاا در  تارین نظریاه  جملاه مطارح  دارد. از کیاد أت خالقیات  در باروز  دروني انگیزه بر نقش (6331)

در یک مي باشد.  (2003 و 2000 ،6331) دسیوریان ی خودتعیینيخصوص انگیزش دروني، نظریه

 رفتار انساان  تعریاف شاده اسات     یدهنده دهنده و جهتعنوان عامل نیروبه عریف کلي  انگیزشت

، انگیزش 6انگیزشي ، سه نوع انگیزش عبارتند از: بي ی خودتعییني (. طبق نظریه2003)ریان و دسي، 

تاوان در یاک پیوساتار     (. این انواع انگیازش را ماي  2000)دسي و ریان،9و انگیزش دروني 2بیروني

انگیزشي قرار دارد که  یت، مرتب کرد. در ابتدای این پیوستار حالت بيخودمختاری یا درک منبع علّ

 دهد که فرد بارای انجاام هایع فعاالیتي رغبتاي نادارد باه عباارتي فارد هایع           مي وضعیتي را نشان 

بعد  (.6930، به نقل از البرزی و رضویه، 2006برانگیختگي برای انجام فعالیت ندارد )ریان و دسي،

 یهاا را بار اسااس درجاه     تاوان آن  انگیزشي، چهار نوع انگیازش بیروناي قارار دارد کاه ماي      از بي

 ، افاراد بارای کساب پیاماد مطلاوم و     4تنظیم بیروني یکدیگر متمایز کرد. در سطحخودمختاری از 

قرار دارد؛  1شده فکني بعد از تنظیم بیروني، تنظیم درون یدرجه شوند؛ اجتنام از تنبیه برانگیخته مي

اگر دلیل انجام عمل یا فعالیتي بر این اساس باشد که فرد احساس کند بایاد ایان فعالیات را انجاام     

ني عمال کارده   فک شود، در سطح تنظیم درون دهد و انجام ندادن آن باعث احساس گناه و ترس مي

تار  است. در این طیف، انگیزش بیروني بیش 1شده است. سومین نوع انگیزش بیروني، تنظیم همانند

هایي هساتند   شوند آن شدن تغییر یافته است. رفتارهایي که بدین صورت دروني مي به سمت دروني

انناد. در نهایات   د شخصي را در آن دخیل ماي  یاند و عالقه که فرد هشیارانه به آن ارزش قائل شده

است. در این نوع انگیزش فرد فعالیات را کاامالً    3ترین نوع انگیزش بیروني، تنظیم یکپارچه دروني

جا ولي از آن دروني شبیه است ینماید. گرچه تنظیم یکپارچه خیلي به انگیزه درون خود جذم مي

کناد، انگیازش بیروناي    چنان برای رسیدن به یک پیامد یا ارزش ابزاری اقدام باه عمال ماي    که هم

ترین نوع آن انگیزش دروني است. انگیازش   شود. آخرین طیف انگیزش و خود تعیینمحسوم مي

هاای ناو و    هاا و جساتجوی پدیاده   دروني تمایل ذاتي برای اکتشاف، یادگیری و گسترش تواناایي 

ان و گیارد )ریا   چالش برانگیز است که از نیااز ارگاانیزم باه شایساتگي و خاودتعییني نشاأت ماي       

موضاوعي،   ی(. شایان ذکر است که بر مبنای حاوزه 6930، به نقل از البرزی و رضویه، 2006دسي،

تحصایلي اسات،    یها، حوزهترین آنانگیزش محتواهای متفاوتي نیز به خود مي گیرد، یکي از مهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-Amotivation 

2- Extrinsic motivation 
3- Intrinsic motivation 
4- External regulation 
5-Introjected regulation 
6-Identified regulation 
7- Integrated regulation 
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نیز تمرکز بر این حوزه  گذاری شده است. در پژوهش حاضرکه بر این اساس انگیزش تحصیلي نام

 .بوده است

خاانواده و مدرساه اثار     یکنناده  متعدد حاکي از آن است که بافت حمایات  های نتایج پژوهش 

وآرنلیاو، هکساها و    2006 ؛ دساي و همکااران،  2003مثبت بر انگیزش افراد دارد )دساي و ریاان،   

دروني اثار مثبات بار خالقیات     اند که انگیزش های دیگری نیز نشان داده(. پژوهش6،2064لیریدونا

؛ کاااافمن و 2002، 2و بتنکاااورت شااالدون 2006و6331 ،6339 ،6333 افاااراد دارد )آمابیااال، 

 (6933 و البرزی و خیر، 6933البرزی، جوکار و خیر،  ؛2060استرنبر ،

گر و سااختارمند منجار   کنند بافت حمایت( که بیان مي2003) دسي و ریان یبا توجه به نظریه

تواناد  ماي  کاه خالقیات  چنین با توجه به اینشود همانگیزش دروني و عملکرد بهینه ميبه افزایش 

( و نقش انگیازه در  2006و 6331) مابیلآانسان باشد با عنایت به مدل  ییکي از عملکردهای بهینه

الگاوی ارتبااطي خاانواده و     عنوان متغیار واساطه باین   بروز خالقیت در پژوهش حاضر انگیزش به

 الگاوی ارتبااطي خاانواده،    یدر پاي آزماودن رابطاه    پژوهش حاضر قرار گرفته است. لذا خالقیت

 مادل  ایان  در است که مدل مفهومي آن در ذیل آماده اسات.   انگیزش با نگرش نسبت به خالقیت

  در ارتبااط باا تحصایل    انگیازش  زاد، برون متغیرشنود و همنوایي(والگوهای ارتباطي خانواده )گفت

در نظار گرفتاه    زاددرون متغیر عنوانهب نگرش نسبت به خالقیت نهایت در و واسطه رمتغی عنوانهب

 (.6 شماره شده است )نمودار









بينالگويارتباطیخانواده،انگيزشوخالقيتيرابطه-1نمودار

 :از عبارتند حاضر پژوهش اساسي های فرضیه

 نگرش نسبت به خالقیت یکننده بینيپیش شنود و همنوایي(والگوهای ارتباطي خانواده )گفت -6

 .است

 .است انگیزشي باورهایی کننده بینيپیش و همنوایي(شنود وگفتالگوهای ارتباطي خانواده ) -2

 بینيپیش تحصیلي انگیزش گری واسطه با و همنوایي(شنود وگفتالگوهای ارتباطي خانواده ) -9

 .است نگرش نسبت به خالقیتی کننده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-Arënliu, Hoxha & Liridona 
2-Sheldon & Bettencourt 

 انگیزش تحصیلی
انگیزشی ، بیرونیبی  

تنظیم همانند شده و انگیزش 

 درونی 

 

 الگوی ارتباطی خانواده
دشنووگفت  

 همنوایی

 

 نگرش نسبت به خالقیت
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توان به چند نکته  رد که ميدانش راجع به خالقیت دا یسهمي اساسي در بدنه پژوهش حاضر

 خانواده و ارتباطي الگوهای های قبلي نقش در پژوهشتوان بیان نمود که  مي کهاول این کرد:اشاره 

شده  گرفته خالقیت نادیده رشد در سهم آن گیرد و مي صورت فرزندان و والدین میان که تعامالتي

که در پژوهش حاضر برای اولین بار این تر اینپردازد. دوم و مهم که پژوهش حاضر به آن مي بود

 دهد که این نیز یکي از خصوصیات بارز این پژوهش مي چیدمان متغیرها را مورد بررسي قرار

 یبررسي رابطه هدف اصلي پژوهش حاضر باشد. در نهایت با توجه به مباحث مطرح شده،مي

 تحصیلي گری انگیزش  با میانجي ابعاد الگوی ارتباطي خانواده بر نگرش نسبت به خالقیت

 باشد.مي

پژوهشروش
کنندگانپژوهششرکت

آموزان مقطع دبیرستان شهر الیگودرز بود که در سال  آماری پژوهش شامل تمام دانش یجامعه

ها بر اساس گزارش سازمان و تعداد کل آناند،  مشغول به تحصیل بوده 6939-6932 تحصیلي

با استفاده  نفر 910نفر بوده است. بر اساس جدول مورگان  1100شر الیگودرز  آموزش و پرورش

مورد مطالعه انتخام شدند.  یعنوان نمونهای، به ای چندمرحله ی از نوع خوشهگیر از روش نمونه

های شهر الیگودرز، چهار دبیرستان  صورت تصادفي از دبیرستانروش کار به این صورت بود که، به

صورت تصادفي انتخام گردید. از هر مدرسه چهار به درسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه()دو م

عنوان نمونه مورد بررسي قرار صادفي انتخام شدند و تمام اعضای کالس بهصورت تکالس به

نامه به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شدند. بنابراین در پرسش 22گرفتند. الزم به ذکر است که 

آماری در پژوهش حاضر شرکت  یعنوان نمونهدختر( به 639پسر،  641آموز ) دانش 923مجموع 

 داشتند.

شوهپژهايابزار

ها ابزار استفاده شد که در ادامه به معرفي آن 9های پژوهش حاضر از  آوری داده برای جمع

 پرداخته شده است.

خانواده-1 ارتباطی الگوي 1(FCPS)مقياس گیری الگوهای ارتباطي  به منظور اندازه:

استفاده ( 6334) خانواده از مقیاس خودگزارشي الگوی ارتباطات خانواده فیتزپاتریک و ریچي

گیری  و جهت شنودوگفتگیری  باشد که دو بعد جهتگزاره مي 21گردید. مقیاس مذکور شامل 

 یگزاره 66و  شنودوگفتاول مربوط به بعد  یگزاره 61جد. بدین صورت که نس همنوایي را مي

(  برای بررسي روایي این آزمون با استفاده 6931نیا )باشد. کورش بعدی مربوط به بعد همنوایي مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Family communication patterns scale 



 666 ...  با نقش میانجي و نگرش نسبت به خالقیت ارتباطي خانوادهگیری ی جهترابطه  

چنین در تحلیل عاملي و همساني دروني، روایي قابل قبول را گزارش نموده است. هم های از روش

داد  را نشان مي 31/0تا  44/0ضرایب  کل  دامنه یها با نمرهضریب همبستگي گویه پژوهش حاضر

را به روش ضریب  ( پایایي این ابزار6931نیا )است. کورش س له بیانگر روایي این مقیاأکه این مس

دست آورده است. پایایي به 36/0و برای بعد همنوایي  33/0 شنودوگفتآلفای کرونباخ برای بعد 

دست آمد. برای دو عامل، این آزمون در پژوهش حاضر، با استفاده از روش آلفای کرونباخ به

دست آمده به 30/0، 30/0همنوایي، به ترتیب ضرایب: گیری  و جهت شنودوگفتگیری  جهت

 است.

آموزان از مقیاس  برای ارزیابي انگیزش تحصیلي دانش(:SMS)1مقياسانگيزشموقعيتی-6

( ایجاد 6331) دسي و ریان ی( که بر اساس نظریه2000، والرند و بالنچارد )2خودگزارشي گي

ای از کامالً مخالفم تا  درجه 1صورت لیکرت که بهسؤالي است  61، استفاده شد. این مقیاس  شده

( 6331کامالً موافقم طراحي شده است. مقیاس حاضر بر اساس پیوستار انگیزش دسي و ریان )

کند.  گیری مي انگیزشي، تنظیم بیروني، تنظیم همانندشده و انگیزش دروني را اندازه بعد بي چهار

ا با استفاده از تحلیل عاملي نسبت به روایي این مجز ی( در پنج مطالعه2000گي و همکاران )

ها گردیده است؛ آن ییدأبعد انگیزش ت 4مطالعات وجود  یاند که در همهمقیاس اهتمام ورزیده

چنین هم اند گزارش داده 31/0تا  33/0چنین ضرایب پایایي را با استفاده از آلفای کرونباخ بین هم

انگیزشي، تنظیم بیروني،  بعد، بي 4از روش تحلیل عاملي وجود  ( با استفاده6930ملتفت ) در ایران

دست هب 30/0تا  94/0 تنظیم همانندشده و انگیزش دروني را تأیید کرد و دامنه بار عاملي را از

انگیزش تحصیلي، از ضریب  ینامهدر پژوهش حاضر نیز برای تعیین پایایي پرسش آورده است.

انگیزشي، انگیزش دروني، تنظیم همانندشده و انگیزش  ای عامل، بيآلفای کرونباخ استفاده شد. بر

ضرایب حاکي از قابل دست آمد. که این به 13/0و  39/0، 33/0، 30/0بیروني به ترتیب، ضرایب: 

 باشد. بودن پایایي آزمون ميقبول 

خالقيتمقياس-0 CAS)0ارزيابی ( برای 6336مقیاس ارزیابي خالقیت توس  شیفر )(:

 گزاره است که هر 92نگرش فرد به خالقیت طراحي شده است. این مقیاس شامل  سنجش

کند. برآورد  با جوام بله یا خیر تعیین مي قت یا مخالفت خود را با هر گزارهآموزی مواف دانش

و زوج( برای  نیمه کردن )با روش فرد از طریق ضریب پایایي دو همساني دروني برای این مقیاس

پنجم به روش اسپیرمن براون محاسبه شد. ضرایب محاسبه شده برای  یان پایهدو گروه از کودک

(. در 6336بود )شیفر،  31/0( برابر N= 13و برای گروه دوم ) 36/0( برابر N=  96گروه اول )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Situational motivational scale 
2-Guay 
3- Creativity assessment Scale 
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ها با نمره کل استفاده گردید که ضرایب پژوهش حاضر برای تعیین روایي از همبستگي گویه

ال به دلیل همبستگي پایین حذف ؤالبته چهار س .بوده است 32/0تا  49/0همبستگي از دامنه 

برای تعیین پایایي این مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب  چنینگردید. هم

 که این ضریب نشانگر پایا بودن مقیاس مذکور است.  دست آمدبه 33/0 آلفای کرونباخ

هايافته
های توصیفي )میانگین و قسمت عمده ارائه شده است. در قسمت اول یافتهها در دو نتایج داده

انحراف معیار( و ماتری  همبستگي آورده شده است در قسمت دوم نتایج حاصل از تحلیل مسیر 

 افزار لیزرل آورده شده که در ادامه نمودار مسیر نیز آمده است. با استفاده از نرم

با توجه به این امر که ماتری  همبستگي متغيرها:اتريسهمبستگیشاخصتوصيفیوم

ي است، ماتری  همبستگي متغیرهای مورد های علّمدل رگرسیون و مبنای تجزیه و تحلیل

 آورده شده است. 6ها در جدول شماره آن های توصیفي شاخصبررسي در این پژوهش همراه با 

  ماتريسهمبستگیمتغيرهايپژوهش-1جدول

 7 2 9 4 0 6 1 متغير

1 انگیزشي بي -6

1-4/3 انگیزش دروني -2

09/393/31* انگیزش بیروني -9

67/31*92/3*61/3* تنظیم همانندشده -4

67/31*-61/3*02/3*-12/3* گفت و شنود -1

1-68/3*-61/34/3*-14/3*0/3 همنوایي -1

1-07/3*97/3*10/3*-01/3*04/3 -67/3*نگرش نسبت به خالقیت -3

23/66 12/43 02/44 61/17 98/1488/13 32/10 میانگین

77/0 21/9 96/16 29/6 97/081/6 99/6 انحراف معیار

P<./06 

عالوه بر داشتن شاخص توصیفي میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش،  6نتایج جدول  

ی همبستگي گردد، دامنه طور که مالحظه ميدهد. همان ميضرایب همبستگي متقابل را نیز نشان 

که هدف باشد. با توجه به این مي 13/0تا  69/0با متغیرهای پژوهش از  نگرش نسبت به خالقیت

ی میان الگوی ارتباطي خانواده ای انگیزش تحصیلي در رابطه پژوهش حاضر، بررسي نقش واسطه

باشد. نمودار مسیر در ذیل آورده شده است. در این مدل،  مي نگرش نسبت به خالقیتو 

درصد بودند، بنا به پیشنهاد گریم و  60 تر ازها کماند و ضریب آن متغیرهایي که معنادار نبوده

 ( حذف شده است.2002یارنولد )



 669 ...  با نقش میانجي و نگرش نسبت به خالقیت ارتباطي خانوادهگیری ی جهترابطه  



















مدلنهايیپژوهش-6نمودار

 2 های برازش استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره به منظور برازش مدل از شاخص

 آورده شده است. 

 هايبرازشمدلمشخصه-6جدول

 نسبتاًبرازش  سطح مذکور از مدل 2 جدول در که برازش یينکو یها مشخصه به توجه با

کل متغیرهای مستقیم و ضرایب، اثر مستقیم و غیر 9جدول  در ادامه در .برخوردار است يخوب

ذکر این نکته الزم است که قبل از انجام  ها آورده شده است.پژوهش، همراه با سطح معناداری آن

قرار گرفت  تحلیل مسیر نرمال بودن توزیع با استفاده از شاخص چولکي و کشیدگي مورد بررسي

 برقرار بود.  که این پیش فرو

زادبرنگرشنسبتبهخالقيتنقيموغيرمستقيممتغيرهايبروتبررسیتأثيراتمس

مستقیم حصیلي جدول زیر اثر مستقیم و غیرای انگیزش ت به منظور بررسي نقش واسطه

 آمده است. زاد بر نگرش نسبت به خالقیت متغیرهای برون











هاشاخص  CFI NFI GFI AGFI RMSEA 

90/3 ضرايب  94/3  92/3  97/3  39/3  

وشنودگفت  

 همنوايی

 بیانگيزشی

 انگيزشدرونی

 انگيزشبيرونی

40/0  

15/0  

17/0-  

16/0-  

14/0-  

98/0  

20/0  

87/0  

14/0-  

94/0  

66/0  

20/0-  

نگرشنسبت

34= بهخالقيت
R

2
 

35/0  

R
2
=6 

R
2
=13 

R
2
=2 
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ضرايبوسطحمعناداريمتغيرهابههمراهواريانستبيينشده-0جدول

 شده تبينواريانس B T P مسيرهايمستقيم

80/7331/3*43/3 خالقیت      شنود به          وگفت





04

331/3-67/4*-63/3 همنوایي به                      خالقیت

334/3-89/6 *-14/3 انگیزگي به                   خالقیت بي

 26/0331/3*63/3 انگیزش دروني به              خالقیت

332/3-72/6 *-14/3 خالقیت            انگیزش بیروني به 

98/3-30/394/3 تنظیم همانند شده به          خالقیت

332/3-78/6-12/3 انگیزگي بي      شنود به            وگفت
9/6

31/336/398/3 همنوایي به                      بي انگیزگي

330/3-97/6-17/3 انگیزش بیروني         به         شنود وگفت

2 19/37/6338/3 انگیزش بیروني       همنوایي به               

68/398/4331/3 نظیم همانند شده         به         شنود وگفت
7

30/396/399/3 نظیم همانند شده            همنوایي به          

09/30/2331/3 انگیزش دروني      به            شنود وگفت
10

72/344/3-34/3 همنوایي به                      انگیزش دروني

16/34/0336/3 خالقيتبروشنودگفتمستقيمغيرثيرأت

36/389/306/3 مستقیم همنوایي بر خالقیتأثیر غیرت

 P<0/006* 

درصد واریان  خالقیت توس   94دهد در مجموع  نشان مي 9طور که نتایج جدول  همان

صورت مثبت اثر به 40/0با بتای  وشنودگفتشود. بدین صورت که  متغیرهای پژوهش تبیین مي

صورت منفي اثر مستقیم بر به -20/0دارد؛ و همنوایي با بتای مستقیم بر نگرش نسبت به خالقیت

اثر مستقیم و مثبت روی نگرش  20/0با بتای دارد. انگیزش دروني  نگرش نسبت به خالقیت

اثر منفي و مستقیم  -64/0انگیزگي با بتای  داشته است. انگیزش بیروني و بي نسبت به خالقیت

 است.  02/0و همنوایي  62/0 وشنودگفتاند. اثر غیرمستقیم  روی خالقیت داشته

گيريبحثونتيجه
نگرش نسبت به بین الگوهای ارتباطي خانواده و  یپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه

ای انگیزش تحصیلي انجام گرفته است. بدین منظور با توجه به  با توجه به نقش واسطه خالقیت

پژوهشي یک مدل مفهومي پیشنهاد و با استفاده از  ی( و پیشینه2006و 6331رویکرد آمابیل )

و انگیزش  وشنودگفتکي از آن بود که بعد روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حا
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صورت منفي هانگیزشي و انگیزش بیروني ب صورت مثبت و بعد همنوایي به همراه بيهدروني ب

گیری  مثبت جهت یبودند. در ارتباط با رابطه نگرش نسبت به خالقیتی معنادار   بیني کننده پیش

 (،2003های گرالنیک ) پژوهش با پژوهشتوان بیان نمود نتایج این  و خالقیت مي وشنودگفت

( 6936( و صبری، البرزی و بهرامي )2002) (، میچل وایوان 2062زاده و همکاران )حاجي

هایي که روابطشان بر مبنای شنیدن  توان بیان نمود در خانواده همخواني دارد. در تبیین این یافته مي

هایي است که فضا برای رشد خالقیت  خانوادهی عقاید و نظرات ولو مخالف باشد، در چنین  همه

تواند در خصوص یک موضوع نظرات خود  شود؛ زیرا فرد بدون دغدغه و اضطرام مي مهیاتر مي

صورت است که با مطرح شدن نظرات متفاوت و گوناگون در   را هر چند اشتباه بیان کند و در این

هایي که مبنای  رواضح است که در خانوادهکند. پ حل صحیح را پیدا مي  این بین باالخره فرد راه

توان شاهد رشد و بروز خالقیت در افراد بود.  رواب  بر شنیدن نظرات و عقاید متفاوت است؛ مي

معتقدند که برای رشد خالقیت، باید با ایجاد شرای  بیروني، از جمله آزادی  گرا شناسان انسانروان

بالقوه افراد را فراهم ساخت. بر این اساس مشخص  و امنیت رواني، امکان ظهور و بروز توانایي

که فرزندان خود را بر اساس ارتباط مکرر،  وشنودگفتگیری  های با جهت است که خانواده

ورند، منجر به بروز آ دهند و اجتماعي بار مي های متنوع و اصل انتخام آزاد آموزش مي ارزش

واقع تشویق ح   در شوند.در فرزندان خود ميهای بالقوه فرد و به تبع آن رشد خالقیت  توانایي

گرم، توجه همراه با احترام به  یپذیری، اهمیت دادن به نیازهای کودک، ارتباط دوطرفه ولیتؤمس

در جهت رشد های کودک،  کودک، خودگرداني، استقالل، احترام به عالیق، عقاید و انتخام

های مناسب برای ظهور و رشد  د، از زمینهنف  که با خصوصیات افراد خالق همسویي داربهاعتماد

هایي  (؛ بنابراین در چنین خانواده6933 و البرزی و همکاران، 6930 )ملتفت، باشد خالقیت مي

 زمینه برای رشد خالقیت وجود دارد. 

توان گفت در  ، مينگرش نسبت به خالقیتگیری همنوایي با  منفي جهت یدر تبیین رابطه 

چنین کنند. هم که طبق نظر سایرین عمل دارند است از فرزندان انتظار ایي باالي که همنویها خانواده

ده خانوا یشخصي باید هماهن  با دیگر اعضا یها اعتقاد بر این است که برنامه در این خانواده

(. در نتیجه در 2004کنند. )فیتزپاتریک و کوئرنر ،   گیری مي تصمیم باشد و والدین برای دیگر اعضا

د خالقیت، ح  توان انتظار رشد و پرورش خالقیت را داشت، زیرا برای رش چنین فضایي، نمي

 باشد.  ی و خودمختاری از ضروریات ميپیروی از استقالل رأ

دین رفتارهای مستقالنه را در (، زماني که وال2000دسي و ریان ) یدر مجموع، بر اساس نظریه

ها ارضاء کنند، سه نیاز اساسي وابستگي، خوداستقاللي و شایستگي را در آن کودکان تشویق مي

کنند. بر این اساس هرگاه کودکان بدانند و احساس کنند که قادر هستند با حفظ تمایالت تعلق  مي
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ای را انجام دهند، این  والنهؤمس توانند رفتارهای مستقالنه و و وابستگي خود به خانواده، مي

 .شود ها منجر ميیابد و این به پیشرفت در رفتارهای خالقانه آن ها افزایش مياحساس در آن

چنین دیگر نتایج نشان داد که انگیزش افراد تحت تأثیر الگوهای ارتباطي خانواده قرار دارد، هم

صورت مثبت و طیف انگیزش هرا بطیف دروني انگیزش  وشنودگفتگیری  بدین صورت که جهت

گیری  گیری همنوایي برخالف جهت چنین جهتکند. هم بیني مي صورت منفي پیشهبیروني را ب

صورت مثبت هصورت منفي و طیف انگیزش بیروني را ب، طیف دروني انگیزش را بهوشنودگفت

 ریان و دسي (؛2002) گنزالز و همکارانهای  پژوهشکند. نتایج این پژوهش با  بیني مي پیش

( همسویي دارد. در 6932) ساالری، کارشکي و عبدخدایي(، 6930) ملتفت (؛2064چن ) (؛2001)

توانند عقاید خود را به راحتي ابراز  افرادی که در خانواده، نمي توان بیان نمود تبیین این نتایج مي

دسي  یو لذا بر طبق نظریهاند  ها و باورها تشویق شده تر برای یکرن  شدن در ارزشکنند و بیش

زیرا در این نوع انگیزش،  .تر بیروني استها بیشگیری انگیزشي آن  ( جهت2003) و ریان

دست آوردن پاداش یا برآورده ساختن هاند، برای ب صورت بیروني تنظیم شدهرفتارهایي که به

پاداش و تأیید شدن شوند. پ  واضح است که فرد فق  برای کسب  ای بیروني، انجام مي خواسته

وقتي  کند. کند و نتایج پژوهش هم این موضوع را تأیید مي از سوی خانواده است، که تالش مي

صورت دروني باانگیزه هستند، به خاطر عالقه، احساس چالشي که فعالیت خاصي ایجاد افراد به

ورت خودانگیخته، روی صکنند. این رفتار به برند، رفتار مي کند، و به خاطر لذتي که از آن مي مي

انگیزش دروني از احساس شایسته بودن و خودمختار بودن در حین انجام دادن یک  دهد. مي

های این دو نوع انگیزش کامالً مشخص است که،  شود. پ  با توجه به ویژگي فعالیت، حاصل مي

پردازند  گو ميوتعامل هستند و به بحث و گفت صورت متقابل با هم درهایي که به خانواده یاعضا

ساز حرکت فرزندان به کنند، زمینه و والدین از خودمختاری و رفتارهای مستقالنه اعضا حمایت مي

های با الگوی ارتباطي  کنند. در صورتي که در خانواده سمت سطوح باالی انگیزش را فراهم مي

س رواب  بر مبنای همنوایي، این گرایش به سوی انگیزش دروني جود ندارد، زیرا در این الگو اسا

 فکر بودن است. شکل و هم هم

خودتعییني، گرچه توجه و مراقبت والدین از ضروریات رواب   یدر مجموع بر اساس نظریه

زندان های کنترلي در رواب  خود با فر اجتماعي با فرزندان است، ولي زماني که والدین از شیوه

رسانند و  نیاز به شایستگي و خوداستقاللي آسیب ميویژه نیازهای آنان به کنند، به ارضاء استفاده مي

گردند. ولي زماني که  گیری باورهای انگیزشي بیروني و کسب پیامدهای منفي مي موجب شکل

رواب  اجتماعي والدین با فرزندان بر مبنای تأیید رفتارهای مستقالنه در فرزندان باشد، ارضاء 

دست زشي دروني و پیامدهای مثبت رفتاری بهشود و باورهای انگی نیازهای اساسي تسهیل مي
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خوبي با توان بیان نمود که نتایج این پژوهش، بهآید. بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده مي مي

گذاری خالقیت استرنبر  سازگار سرمایه ی( و نظریه2001گری ریان و دسي ) خودتعیین ینظریه

نگرش و انگیزش بر  وشنودگفتثیر أای از تیکپارچهاست. در واقع نتایج این پژوهش، الگوی 

 دهد.ارائه مي نسبت به خالقیت

ای بین  توان دریافت که انگیزش تحصیلي توانسته نقش واسطه با نگاهي به مدل نهایي مي

ایفا کند؛ بدین صورت که همنوایي با افزایش  نگرش نسبت به خالقیتالگوهای ارتباطي خانواده و 

دروني منجر به  یبا افزایش انگیزه وشنودگفتشود و  انگیزش بیروني منجر به کاهش خالقیت مي

شود. این نتیجه که  انگیزشي منجر به افزایش خالقیت ميشود و با کاهش بي افزایش خالقیت مي

صورت منفي با خالقیت در هیزش بیروني بانگیزگي و انگ صورت مثبت و بيهانگیزش دروني ب

(، 6934(، شیخ االسالمي و رضویه )2006و  6331 ،6333 ،6331های آمابیل ) ارتباط است با یافته

انگیزش دروني و  ی( که رابطه6933پژوه، افروز، ساداتي و ملتفت )(، به6930البرزی و رضویه )

  .باشد اند همسو مي خالقیت را نشان داده

که بر اساس ( دانست چرا6331با نظر آمابیل ) توان همسو چنین نتایج این پژوهش را ميهم

گیرد به  تأثیر عوامل محیطي شکل مي  ترین بعد از خالقیت است که تحت نظر آمابیل انگیزش مهم

دروني  یای که فشارهای ناشي از محی  بیرون، از جمله: پاداش، رقابت و ارزیابي به انگیزه گونه

اصل انگیزش  "بین خالقیت و انگیزش را با  یسازد. وی رابطه ناپذیری وارد مي ات جبرانصدم

شود،  عنوان صفتي پایدار و هم ویژگي موقت توصیف ميکند. خالقیت هم به تبیین مي "دروني

تأثیر   ای عالقه داشته باشد ولي میزان این عالقه تحت های ویژه یعني ممکن است فردی به فعالیت

توان به  ای انگیزش تحصیلي، مي های محیطي و اجتماعي است. برای توضیح اثر واسطه عامل

م( اشاره کرد، زماني که رواب   2001الف و  2001گری ریان و دسي ) خودتعیین ینظریه

اجتماعي والدین با فرزندان بر مبنای تأیید رفتارهای مستقالنه در فرزندان باشد، ارضاء نیازهای 

آید،  دست ميشود و باورهای انگیزشي دروني و پیامدهای مثبت رفتاری به تسهیل ميها اساسي آن

توان  آمابیل، مي یطبع بر اساس نظریهو زماني که انگیزش دروني در کودکان نمود پیدا کند، به

توان بیان نمود که انگیزش دروني از  شاهد بروز خالقیت در افراد بود. در تبیین این یافته مي

مثبت انگیزش دروني بر خالقیت  های اساسي است که افراد خالق از آن برخوردارند. اثر ویژگي

های خود را بر اساس میل باطني و عالیق خود  رسد؛ زیرا زماني که افراد فعالیت نظر ميمنطقي به

تری برای تری دارند و  پشتکار بیشها تمرکز بیش کنند، مشخص است که بر آن فعالیت انتخام مي

تر به ی انگیزش دروني هستند، بیشادهند. عالوه بر این افرادی که دار جام آن از خود نشان ميان

و همین  ؛های دروني خود متکي هستند تا انجام یک فعالیت برای خوشایندی دیگران قضاوت
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ین توجه متمرکز بر فعالیت تر به فعالیت معطوف کنند. اشود که توجه خود را بیش موجب مي

توان گفت که الگوی  انجامد. در مجموع مي نظر مي مورد یبه نوآوری و خالقیت در زمینه معموالً

گذرد. به این معني که الگوهای  اش به خالقیت از مسیر انگیزش مي ارتباطي خانواده در رابطه

کنند؛ و میزان انگیزش افراد در تعیین میزان  ارتباطي خانواده سطح انگیزش افراد را تعیین مي

توان به معلمان، والدین در خصوص  ها مي گذار است. با توجه به نتایج پژوهشها تأثیریت آنخالق

در  وشنودگفت یکه، والدین از شیوهتعلیم و تربیت پیشنهادهای ارزشمندی ارائه داد. از جمله این

تواند مؤثر  های آموزشي برای والدین مي بنابراین ایجاد کارگاه .تربیت فرزندان خود استفاده کنند

انگیزش  یتجربه یگیری خالقیت، فراهم کردن زمینه به منظور ارتقاء خالقیت و شکل باشد.

تر به جمله، فراهم کردن فرصت انتخام، تأکید کمی رفتارهایي ازوسیلهآموزان به دروني برای دانش

تواند مؤثر  مداری مي جای نمرههمداری ب یند تدری  و تشویق تالشآفر رفتار کنترلي و تأکید بر

 ی، آموزش والدین و حتي مربیان برای فراهم کردن زمینهوشنودگفتباشد. با توجه به اهمیت 

باشد و لذا بهتر است در خانه و حتي مدرسه احترام متقابل به افراد  تواند سودمند مي وشنودگفت

های )فرزندان( بتوانند بدون نگراني از احتمال مسخره شدن یا تهدید، پرسش دحاکم باشد، تا افرا

 والدین بایستي از کنترل خود بکاهند و برای  ها شرکت کنند.خود را بپرسند و در بحث

اندرکاران تعلیم و توان به دست شان آزادی عمل فراهم کنند. با توجه به نقش انگیزش ميفرزندان

ها و کاهش رقابت را در کالس گیریکه فرصت انتخام، مشارکت در تصمیمتربیت توصیه کرد 

نماید. در نهایت در ثیرات مثبت بر انگیزش و خالقیت ایفا ميأله تأکه این مس ؛درس فراهم آورند

کنندگان در این  محدود مشارکت یتوان گفت با توجه به دامنه های پژوهش مي ارتباط با محدودیت

های سني،  و جغرافیایي، الزم است در تعمیم نتایج به سایر مناطق و گروه پژوهش از نظر سني

 جانب احتیاط را رعایت نمود. 
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گیری  ابعاد جهت ی(. رابطه6933) .ساداتي، سمیه و ملتفت، قوام ،افروز، غالمعلي ،پژوه، احمد به

 .آموزان دبیرستان شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان هدفي با خالقیت در دانش

 .13-43، 6، 2 مطالعات آموزش و یادگیری، یمجله
(. نقش ادراک والدیني و 6932) .کارشکي، حسین و عبدخدایي، محمدسعید ،ساالری، مریم

مطالعات آموزش و یادگیری،  یمجله .انگیزش تحصیلي در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان
1 ،6،43-14. 

بیني خالقت دانشجویان دانشگاه شیراز با  (. پیش6934). االسالمي، راضیه و رضویه، اصغرشیخ 

علوم اجتماعي و انساني  یمجله .متغیرهای انگیزش بیروني و دروني و جنسیتتوجه به 

 .4، 22دانشگاه شیراز، 
بین الگوهای ارتباطي  ی(. رابطه6936). البرزی، محبوبه و بهرامي، محمود ،صبری، مصطفي

، های نوین تربیتي اندیشه .آموزان دبیرستاني خانواده، هوش هیجاني و خالقیت هیجاني در دانش
 .19-91، 2دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء، 

بررسي تأثیر ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده بر میزان سازگاری رواني (. 6931) .نیا، مریم کورش
 ، دانشگاه شیراز.شناسي تربیتيکارشناسي ارشد روان ینامه پایان. فرزندان

شناختي با بین ادراک والدین، معلمان و همساالن با بهزیستي روان یرابطه(. 6930). ملتفت، قوام
دانشکده علوم تربیتي و  ،شناسي تربیتيرواندکتری  یرساله .گری باورهای انگیزش واسطه

 دانشگاه شیراز.شناسي روان
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Introduction  
In psychological literature there are many definitions of creativity, some definitions 

focus on products of creativity and others emphasize the process of creativity. Nevertheless, 

the productions of an idea that are novel and appropriate are usually accepted as a core 

characteristic of creativity. In the case of factors associated with creativity, studies have 

shown that family, community, attitudes, personality, motivation etc… have an impact on 

creativity or attitude toward it.  According to some research warm and eager parents that 

make fixed boundaries, promote creativity in children. It is known that family is the 

strongest variable that influence creativity. Dimensions of family communication patterns 

are one of the important structures in family psychology that effect the creativity among 

children. Family communication patterns have two dimensions namely dialogue and 

confirmatory dimensions. In the case of family communication patterns and creativity, 

researches confirmed that dialogue dimension is the positive predictor and conformity is the 

negative predictor of creativity. In addition, research findings showed that self-

determination especially intrinsic motivation is an important variable that have an effect on 

creativity. Deci and Ryan (2000) and Amobile (1996, 2001) believed that contextual 

variables and autonomous motivation are also very important to nurture creativity. The 

context that we live in is important variable. Parents are one of the important contextual 

factors to creativity. Parents can provide autonomy support, structure, and involvement. 

Autonomy support from parents refers to parents providing rationale, giving choices, and 

acknowledging children feelings during childhood (Baard et al., 2004).  The researchers 

showed that dialogue in family affects the intrinsic motivation and consequently affects 

creativity. Although the previous studies have strongly confirmed the positive relationships 

of family variables and creativity, they did not clearly mention the mechanism of these 

relationships. The present study aimed to expand the previous research regarding the 

relationship between contextual factors, academic motivation and attitude toward creativity. 

In particular it has investigated the mediating role of academic motivation in the 

relationship between family communication pattern and creativity. So, this study attempted 

to answer the following research questions: 

  1- Is there a relationship between family communication pattern and creativity?  

  2- Is there a relationship between family communication pattern and academic 

motivation? 

  3- Does academic motivation have a mediation role between family communication 

pattern and creativity? 

Method  
The research was a correlational study that was conducted among high school students 

in Aligodarz. The sample comprised 328 students (145 male and 183 female) from senior 

high school (grades 10 to 12) who were selected by cluster sampling method. Their ages 

ranged from 15 to 20 years. The participants responded to the following scales: Family 
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communication patterns scale, Situational motivational scale, and Creativity assessment 

Scale. These instruments showed appropriate reliability and validity. Path analysis was the 

major statistical operation in the study. 

Results  
The results of path analysis showed that the relationship between family communication 

pattern and creativity was influenced by the academic motivation. Confirmatory dimension 

of family communication pattern had negative direct and indirect effects on creativity while 

extrinsic motivation, dialogue dimension of family Communication pattern had positive 

direct and indirect effects on creativity. In sum, the results showed that academic 

motivational beliefs could be a mediator in family communication pattern and creativity. To 

evaluate the model, multiple indices of fitness were used which indicated that there was an 

acceptable fitness between the models and data. 

Discussion 

The main goal of this study was to investigate the relationship between family 

communication pattern and creativity with the mediating role of academic motivation. Data 

analysis showed that model variables explained 0.34 of the attitude toward creativity 

variance. Examining direct, indirect and total causal effects of the final model showed that 

dimensions of family communication patterns predicted attitude toward creativity with the 

mediating role of academic motivation. Combination of the variables in this model is, by 

itself, the most significant characteristic of this research. This finding that motivation plays 

a significant role in the relationship between family communication patterns and attitude 

toward creativity has illuminated the nature of this relation. Also it was revealed that 

students' creativity is, to some degree, affected by their academic motivation; those with an 

intrinsic motivation had more creativity than those with an extrinsic motivation. The 

findings indicate that if family environment provides comfortable conditions for 

conversation about many topics and spend much time to express thoughts and feelings of 

family members, the intrinsic motivation will be increased and will result in student's 

creativity. The findings could also be useful for schools; schools are expected to train 

communication and social life skills and values. Schools may help students to train needed 

skills for expressing feelings and emotions. Finally, in association with research proposals 

and constraints it can be said that, given the limited scope of the study participants in terms 

of age and geography, it is necessary to take care in generalizing the results to other regions 

and age groups. Also, as the study is correlational, causal inference is not possible from the 

results. 
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