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  چكيده

ي ادراك از والدين (ادراك كودك از مادر و پدر)  قالب يك مدل علي رابطه پژوهش حاضر در
باورهاي انگيزشي درروابط دوستانه را مورد بررسي قرارداد.  گري واسطهو خالقيت اجتماعي با 

زان كالس آمـو دانش آموز دختر و پسر بودنـد كـه از دانـش 260شركت كنندگان اين پژوهش 
اي  پنجم  مقطع ابتدايي در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهرستان شيراز بصورت خوشه

اي انتخاب شدند. اين گروه به وسيله مقياس ادراك كودك از والدين، پرسشنامه  مرحله
ورد ارزشيابي قرار گرفتند. خودگرداني درروابط دوستانه وسنجش خالقيت اجتماعي م

يل مسير مدل نشان داد كه ادراك كودك از والدين  چه به صورت هاي حاصل از تحل يافته
روابط دوستانه  ي باورهاي انگيزشي در جداگانه و چه به صورت همزمان پيش بيني كننده

كننده منفي و معنادار سبك تنظيم كنترلي و ادراك از پدر بيني  پيشبودند. ادراك از مادر 
ظيم خوداستقاللي بود. عالوه بر اين ادراك از پدر ي مثبت و معنادار سبك تن كنندهبيني  پيش

اي  نمود. بـررسي نقـش واسطهبيني  پيشبصورت مستقيم و معنادار نيز خالقيت اجتماعي را 
باورهاي انگيزشي، نشان داد كه باورهاي خود استقاللي، در مقايسه با ساير باورهاي انگيزشي، 

كنند. در مجموع و خالقيت اجتماعي ايفا مي اي بيشتري، بين متغيرهاي برون زاد سهم واسطه
باورهاي   گري واسطهپژوهش حاضر نقش والدين، به ويژه پدران را در خالقيت اجتماعي با 

انگيزشي روابط دوستانه تأييد نمود. بحث تفصيلي پيرامون نتايج در اصل مقاله آورده شده 
 است.
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 مقدمه

و همزمان با  كنند ميآغاز  از اوايل دوران كودكي، كودكان روابط معنادار با ديگران را
رشد و سالمت روان آنان نقش بسزايي  افزايش سن و تجربه، دوستي و ارتباط باديگران در

ها به بررسي و فهم  وهش. در علوم رفتاري و ارتباطي، گروه وسيعي از پژكند ميايفا 
فرايندهاي ارتباطي كودكان از جمله دلبستگي، صميميت، دوستي، مشاركت و وابستگي 

ازجمله مسائل مهم و مورد توجه در امر تعليم  ). ليكن2008اند(الگارديا و پاتريك،  پرداخته
و بصورت خالقانه  هاي ارتباطي وتربيت كودكان روابط اجتماعي و حل مسأله در موقعيت

بسياري را با عناوين مختلفي همچون رشد  پژوهشگرانبديع است كه نظر متخصصان و 
اجتماعي، روابط نوع دوستانه، حل مسأله اجتماعي، شايستگي اجتماعي و سازگاري 

). 1383؛رضويه و البرزي، 2001؛ بالدا؛ 2009اجتماعي بخود جلب نموده است(استيونز، 
 هاي اجتماعي اساس بسياري از رفتارهاي را كه ارتباطاين مسأله به ويژه در جوامع جمع گ

هاي  دهه در اين راستا در ).1386، اهميت بسزايي دارد(البرزي، دهد ميفردي را تشكيل 
، حوزه جديدي از 1اخير برخي از روانشناسان با مطرح ساختن مفهوم خالقيت اجتماعي

ها و  و شناختي در بررسيها و نظريات را مطرح نمودند. روانشناسان اجتماعي  پژوهش
هاي خود در حوزه روابط بين فردي و ارتباط فرد با اجتماع دريافتند خالقيت را  پژوهش

ه به هاي مختلف به اجتماع مرتبط ساخت چنانچه برخي از آنان با توج توان به شيوه مي
؛ 1996تأثير اجتماع روي افراد خالق پرداختند(آمابلي، تعامالت بين افراد به بررسي 

)؛ برخي ديگر دريافتند افراد خالق مي توانند در چند حوزه اجتماعي 2005مادجار، 
). برخي ديگر خالقيت اجتماعي را بعنوان 1996كنند و برجسته باشند(فورد،  همزمان كار

، گردد ميو منجر به تحوالت جامعه  شود ميتغييرات بديعي كه در يك اجتماع ايجاد 
كه  پژوهشگرانكنار اين گروه از  ). در2000؛دمينگاز، 2000نر، (جان استاياند  كردهتعريف 

گروهي ديگر نيز بر اين باورند كه  كنند ميي اجتماعي مطرح  در يك حوزه خالقيت را
خالقيت اجتماعي بسط مفهوم خالقيت به حوزه روابط بين فردي است. در اين گروه 

هاي خالقانه كودكان براي  ) معتقدند خالقيت اجتماعي روش2002ماچيراد و لوبارت (
تعامل با ديگران است. به عبارتي در اين گروه از تعاريف، خالقيت اجتماعي مفهومي 
همتراز با خالقيت شناختي و خالقيت هيجاني است و به معناي بروز افكار خالقانه در 

) اتفاق نظر دارند كه خالقيت اجتماعي 2002روابط اجتماعي است. ماچيراد و لوبارت (
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هاي بديع براي حل مسائل  وشي خالقانه در روابط با ديگران به منظور پيداكردن راه حلر
هاي مختلف باديگران ايجاد  اشان است كه غالبا بدليل وجود تعارضات در موقعيتاجتماعي

مذكور تعريف خود را در حوزه روابط بين فردي كودكان با گروه  پژوهشگران. شود مي
. اين تعريف با بسياري از ادبيات پژوهشي سازند ميالدين مطرح همتايان، بزرگساالن و و

هاي  در حوزهتواند  ميپيرامون مفهوم خالقيت كه معتقدند خالقيت توانمندي است كه 
. بويژه اين تعريف با توانايي حل باشد ميمختلف رفتار فردي و بين فردي بكار رود همسو 

بسياري بررسي و تعريف شده است،  پژوهشگرانمسأله اجتماعي در كودكان كه توسط 
سازد، بداعتي  ). آنچه اين دو مفهوم را از هم جدا مي2001؛ بالدا، 2009توافق دارد(استيونز، 

حل مسأله هاي  مهارت. دهد مياست كه براي حل مسأله در يك موقعيت اجتماعي رخ 
همراه باشد پذيري  خالقانه همچون بداعت و انعطافهاي  ويژگياجتماعي بويژه اگر با 

) معتقد است  كودكان در موقعيت هاي 2009. استيونز(گردد ميموجب خالقيت اجتماعي 
ها و عالئق مشترك نياز به توانمندي  ها، بازي بين فردي متعددي بويژه در ارتباط با دوستي

حل مسأله دارند. براساس ديدگاه وي انعطاف پذيري شناختي عاملي اساسي براي تطابق، 
عيت و ايجاد راهبردهاي بديع و اصيل در حل مسائل متعددي است كه كودكان در تغيير موق

برخورد و تعارض با موقعيت هاي مختلف چه در ارتباط با همساالن و چه در ارتباط با 
)، خالقيت اجتماعي شامل دو بعد 2002بزرگساالن دارند. در تعريف ماچيراد و لوبارت (

هاي فرد در تعارضات بين فردي و  ناي تعداد راه حلسيالي و ابتكار است. سيالي به مع
  .باشد ميها ابتكار به معناي بداعت راه حل

با اين ديدگاه كه خالقيت اجتماعي يك توانمندي فردي است شناخت عوامل و 
پيشايندهايي كه بر شكل گيري اين توانمندي موثر هستند، حائز اهميت است. ليكن در اين 

) در بررسي عوامل شكل دهنده 1390ي وجوددارد. حسن زاده(هاي اندك ارتباط پژوهش
كننده بيني  پيشگيري گفت و شنود خانواده  خالقيت اجتماعي دركودكان دريافت جهت

مثبت و معنادار خودكارآمدي و خالقيت اجتماعي است و جهت گيري همنوايي پيش بين 
پژوهش خود نشان داد  . البرزي(زيرچاپ) درباشد ميمنفي و معنادار خالقيت اجتماعي 

كننده بيني  پيشهسته كنترل دروني  گري واسطهنگرش به خالقيت هم بطور مستقيم و هم با
هاي فردي مثبت و معنادارخالقيت اجتماعي در كودكان است. پژوهش هايي نيز به تفاوت

درپژوهشي به بررسي ) 1392( در اين ارتباط البرزي اند پرداختهدرخالقيت اجتماعي 
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ت اجتماعي در كودكان پيش دبستاني پرداخت. نتايج پژوهش وي نشان داد بعد خالقي
. همچنين در اين پژوهش نتايج تحليل باشد ميسيالي در كودكان بيش از بعد ابتكاردر آنان 

رگرسيون نشان داد از بين متغيرهاي مربوط به والدين تحصيالت پدر و مادر و سن مادر 
) در 2014سابوتسكي(و  قيت اجتماعي دارند. چزنوكوواخالبيني  پيشاهميت بسزايي در 

سال را در يك موقعيت ناسازگاري آزمايشي  11تا  8پژوهشي خالقيت اجتماعي كودكان 
مورد بررسي قرارداد و دريافت كودكاني كه براي حل مسأله به تجارب گذشته مراجعه 

بهتر قادر به  دادند و ميوسيالي بيشتري داشتند، خالقيت اجتماعي بيشتري نشان  كردند مي
  حل مسأله بودند. 
پيرامون خالقيت اجتماعي محدود است و همچنين با توجه به  ها پژوهشاز آنجايي كه 
هاي متعدد خالقيت (اجتماعي، هيجاني،  ) كه معتقد است حوزه1999ديدگاه آوريل (

پژوهش  شناختي داراي مفاهيم و ابعاد مشتركي است براي تبيين اخالقي) با خالقيت
هايي  ها و مدل توان به نظريه هاي تشكيل دهنده آن مي پيرامون خالقيت اجتماعي و مكانيزم

پردازان كه در خالقيت شناختي ارايه شده ارجاع نمود. بويژه در اين ارتباط ديدگاه نظريه
) قابل 1999) وسايكزنت ميهالي(2002)، كرافت(1996نظام يافته به خالقيت بويژه آمابلي(

پردازان نظام يافته، انگيزش و باورهاي انگيزشي كه از عوامل  ه است. در ديدگاه نظريهتوج
شوند نقش بسزايي در بروز افكار خالقانه دارند(كرافت،  اجتماعي بويژه والدين متأثر مي

). در اين گروه از نظريات مبناي انگيزشي رفتارهاي خالقانه مورد بررسي و پژوهش 2002
پردازان خالقيت كه به انگيزش اهميت بسزايي  )، از ميان نظريه2001ابلي(گيرد. آم مي قرار
) را در تبيين فرايندهاي خالقانه توصيه 2000، نظريه خود تعييني دسي و ريان (دهد مي
ي رفتارهاي اجتماعي و ) انگيزه2000ي خود تعييني دسي و ريان ( . بر اساس نظريهكند مي

وستاري از خودمحوري تا ديگر محوري قراردارد. در اين روابط دوستانه در كودكان در پي
پيوستار افراد براي دوستي و دوستيابي چهار نوع سبك تنظيمي يا به بيان ديگر باور 

، عاملي خارج از اراده فرد 2انگيزشي را نشان مي دهند. درانگيزش يا سبك تنظيم بيروني
در قسمت ديگر پيوستار سبك تنظيم  مثل پاداش، تهديد و تنبيه عامل بروز رفتار مي باشد.

 قراردارد. در اين نوع انگيزش گرچه داليل افراد دروني است، ليكن فشار 3درون فكني
ساس گناه فرد را وادار به عمل پنداره، اضطراب و اح عوامل بيروني از طريق تهديد خود

هاي  انگيزه است كه در آن4سازي شده سبك تنظيم همانند كنند. در مرحله سوم پيوستار مي
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هاي فرد دروني شده اند. در آخر اين پيوستار سبك تنطيم  بيروني در سيستم ارزش
هاي محيطي و افراد موثر با توجه به  خود تعييني عامل ي نظريهقراردارد. بر اساس 5دروني

ها كه باعث افزايش  سازي انگيزه توانند بر دروني مي كنند ميجو كنترلي يا حمايتي كه ايجاد 
) معتقد است حمايت از 2001نقش داشته باشند. در اين راستا  آمابلي( شود ميقيت خال

خالقانه را باال هاي  فعاليتخود استقاللي در فرزندان توسط والدين، انگيزش دروني براي 
) 2005. سوانز و واستينكنز(شود ميبرد و خود تعييني بيشتري را در آنان موجب مي

موجب سطوح باالي خود  كنند ميتقاللي را در فرزندان تأييد معتقدند والديني كه خود اس
گردند. هيالري و  تعييني در آنان و در نهايت شايستگي اجتماعي در ارتباط با همتايان مي

هاي اجتماعي تأثير گذار از جمله والدين نقش مهمي در ايجاد  ) دريافتند عامل2012مارن(
ن و دوست يابي هاي موثر در آنان دارند. ميكامي، دنياي اجتماعي و روابط معنادار باهمتايا

ي آزمايشي دريافتند والدين در فرايندهاي پژوهش) در 2010لرنر، گريگز، مكگرا و كالهان(
كنند و والدين حمايتگر موجب افزايش مهارتهاي اي مهمي ايفا ميدوست يابي نقش واسطه

د. اسكوارز، استاتزو و گردناجتماعي و كيفيت باالي روابط دوستانه كودكان مي
) در پژوهش خود به نقش تعارضات والدين و امنيت عاطفي در ايجاد روابط 2012لدرمن(

) 2011دوستانه بين كودكان تأكيد كردند. ورسيمو، سانتوس، وان، تورس، مانتريو و سانتوز(
رند و نيز به نقش دلبستگي ايمن در ايجاد روابط معنادار با همتايان در كودكان اشاره دا

  بويژه در اين پژوهش نقش پدر بيش از مادر تأكيد گرديد.
توانند براي  فوق ذكرشد، والدين متناسب با محيطي كه مي هاي پژوهشچنانچه 

گيري باورهاي انگيزشي آنان نقش بسزايي دارند. از سوي  فرزندان ايجاد كنند در شكل
افراد و ارتباطاتشان باورهاي  ه درديگر بر اساس نظريات نظام يافته براي بروز افكارخالقان

هاي متعددي نقش انگيزش انگيزشي دروني اهميت بسزايي دارد و در اين ارتباط پژوهش
 ).1392؛ 1389؛ 1386درخالقيت را مورد تأييد قرارداده اند(البرزي، 

هايي نيز به صورت مدل به بررسي نقش ادراك از والدين در  عالوه بر اين پژوهش
. اند پرداختهباورهاي انگيزشي  گري واسطهلف رفتاري از جمله خالقيت با حوزه هاي مخت

) نشان داد ادراك كودك از والدين بويژه پدر در حمايت از خود استقاللي  1386البرزي (
انگيزشي دروني نقش مثبت و معناداري در  باور گري واسطههم بصورت مستقيم و هم با

  ي مشابهي كسب نمودند. ) نيز نتيجه1389و خير(خالقيت كودكان دارد. البرزي، جوكار 
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هاي فوق حاكي از اهميت ادراك از والدين و باورهاي  بطوركلي نتايج پژوهش 
. با رويداشت به باشد ميانگيزشي دروني در رفتارهاي متعدد بويژه خالقيت در كودكان 

و تبيين  آنچه گفته شد و با توجه به نقش خالقيت اجتماعي در زندگي كودكان شناخت
فرايندهاي موثر در شكل گيري آن اهميت بسزايي دارد بويژه آن كه مبناي انگيزشي 

قرارگرفته است(الگارديا و  پژوهشگرانتعامالت اجتماعي كودكان كمتر مورد توجه 
). بر اين اساس در پژوهش حاضر بر مبناي رويكردهاي نظام يافته به 2008پاتريك، 

با عوامل فردي (انگيزش) براي مل محيطي در تعامل خالقيت كه معتقد به نقش عوا
) و بر اساس نظر 1386؛ البرزي، 2002باشند(كرافت،  گيري و بروز تفكر خالق مي شكل

خود تعييني دسي و ريان را براي تبيين انگيزش در خالقيت پيشنهاد  ي نظريهآمابلي كه 
ر روابط دوستانه و خالقيت ، مدلي علّي از ادراك از والدين، باورهاي انگيزشي دكند مي

اجتماعي ارايه گرديد. در اين مدل ادراك از والدين (ادراك فرزندان از جوحمايتي يا 
كنترلي پدر و مادر) متغير برون زاد، باورهاي انگيزشي در روابط دوستانه بعنوان متغير 

  ).1ره باشند(نمودار شما واسطه و در نهايت خالقيت اجتماعي بعنوان متغيردرون زاد مي
  

  
  : مدل علي از رابطه ادراك والديني، باورهاي انگيزشي در روابط دوستانه و خالقيت اجتماعي1نمودار
  

  فرضيه هاي اساسي پژوهش حاضر عبارتند از:
 كننده معنادار  خالقيت اجتماعي است  بيني پيشادراك كودك از والدين(پدرومادر)  -١

 كننده معنادار باورهاي انگيزشي بيني (پدرومادر) پيشلدينوا ادراك كودك از -٢

 (خوداستقاللي وكنترل) است.

 بيني گري باورهاي انگيزشي پيش ادراك كودك از والدين(پدر ومادر) با واسطه -٣

  .كننده معنادار خالقيت اجتماعي است 
 
  

 خالقيت اجتماعي

 باورهاي انگيزشي در روابط دوستانه:

  باورهاي خوداستقاللي
 

 باورهاي كنترلي

  ادراك والديني:
 

 ازمادرادراك  

  
 ادراك از پدر
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  روش
  شركت كنندگان پژوهش

هاي پنجم مقطع ابتدايي  دختر كالس آموزان پسر و جامعه اين پژوهش شامل كليه دانش
 1391-1392در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهرستان شيراز بودند كه در سال تحصيلي 

نفردختر)  150نفر پسر و  145نفر( 295مشغول به تحصيل بودند. شركت كنندگان پژوهش 
ي وهاز دانش آموزان مقطع ابتدايي نواحي چهارگانه شهرستان شيراز بودند كه به  شي

اي انتخاب شدند. بدين منظور ابتدا تمامي مدارس چهار اي چند مرحلهگيري خوشه نمونه
ناحيه آموزش و پرورش در نظر گرفته شدند. آن گاه از هر ناحيه  يك  مدرسه پسرانه و 
يك مدرسه دخترانه و از هر مدرسه يك كالس پنجم به صورت تصادفي انتخاب و تمامي 

هاي مورد نظر مورد ارزيابي قرارگرفتند. قابل ذكر است علت دانش آموزان در كالس
هاي آخر  انتخاب دانش آموزان كالس پنجم ميزان رشد شناختي و اجتماعي آنان در سال

  ها بود.ابتدايي و قدرت پاسخگويي آنان به سواالت پرسشنامه
  

  ابزار سنجش
  شد:در پژوهش حاضر براي اندازه گيري متغيرها ازسه ابزاراستفاده 

ي تعامل : به منظور سنجش شيوهPOPS(8مقياس ادراك كودك از والدين ( - 1
) استفاده 1386؛ نقل از البرزي، 1991والدين با كودكان از مقياس گرالنيك، ريان و دسي (
والدين و بعد تأييد خود استقاللي  9يگرديد. اين مقياس داراي دو بعدرفتارهاي مراقبه

اي به معناي ميزان و حدي است كه والدين به  ي مراقبهتوسط والدين است. رفتارها
مند هستند، براي تربيت فرزندان تالش مي كنند، زمان بيشتري  پيشرفت كودكان خود عالقه

هاي فرزندان خود آگاهي دارند و روي  ها و گرايش دهند، از دلبستگيبه آنان اختصاص مي
. بعد دوم، تأيـيد خود استقاللي توسط هم رفته به فرزند خود توجه رواني و رفتاري دارند

محيطشان را  دهند مي(پدر و مادر) است. بدين معنا كه والدين به كودكان اجازه 10والدين
هاي مربوط به خود مشاركت داشته باشند و قدرت انتخاب  كشف كنند، در تصميم گيري

گويه  11گويه ( 22داراي  گردد ميداشته باشند. اين مقياس كه توسط دانش آموزان تكميل 
خرده مقياس شامل رفتارهاي مراقبه اي مادر،  4گويه مربوط به پدر) و  11مربوط به مادر و 

رفتارهاي مراقبـــه اي پــدر، تأيــيد خود استقاللي توسط مادر و تأييد خود استقاللي 
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) به منظور تعيين روايي و پايايي اين 1991باشد. گرالنيك و همكاران ( توسط پدر مي
هاي تحليل عاملي و همساني دروني استفاده نمودند. افزون بر اين در  مقياس از روش

مطالعات متعدد نيز، پايايي و روايي مطلوبي براي اين ابزار گزارش شده است (گرالنيك و 
؛ نقل از 1384؛ لطيفيان و خوشبخت، 1997،  11؛ گرالنيك، دسي و ريان1994اسلواكزك، 

ي تحليل عامل و پايايي مقياس  ) روايي به شيوه1386ش البرزي (). در پژوه1386البرزي، 
با روش آلفاي كرونباخ بررسي گرديد. در تحليل عاملي انجام شده توسط البرزي چهار بعد 

 39به دو بعد ادراك كودك از پدر و ادراك كودك از مادر تغيير يافت. در اين تحليل، ابعاد 
گويه نيز بعلت بارعاملي ضعيف  4ند و همچنين كردبيني  پيشدرصد از كل واريانس را 

حذف گرديد. عالوه برتحليل عامل، همبستگي هر گويه با نمره كل در هر بعد  محاسبه 
تا  53/0ها با نمره كل در بعد ادراك كودك از مادر بين  گرديد كه نتايج همبستگي گويه

ي آلفاي  ايي به شيوهبود. پاي  76/0تا  41/0و در بعد ادراك كودك از پدر بين  63/0
 82/0و براي بعد ادراك كودك از پدر  64/0كرونباخ نيز براي بعد ادراك كودك از مادر 

بود. در پژوهش حاضر نيز روايي به شيوه ي همبستگي گويه ها بانمره كل در ادراك كودك 
در  بدست آمد. 72/0تا  59/0و در بعد ادراك كودك از پدر بين  79/0تا  65/0از مادر بين 

و در بعد ادراك از پدر  86/0بررسي پايايي نيز آلفاي كرونباخ در بعد ادراك كودك از مادر 
  بدست آمد. 82/0

ابزارمورد استفاده براي سنجش خالقيت  اجتماعي تكليف حل  خالقيت اجتماعي: - 2
مذكور براي سنجش  پژوهشگران) بود. 2002مسأله خالقيت اجتماعي ماچيرادو لوبارت (

كنند كه كودكان بايد اجتماعي كودكان سه موقعيت اجتماعي فرضي  را مطرح مي خالقيت
حداكثر پاسخ ها را براي حل مسأله در هر سه موقعيت ارائه نمايد: در اولين موقعيت 

پردازد كه بتواند با آنها بر خالف  كودك در گروه همساالن خود به يافتن راه حل هايي مي
هايي براي حل تعارض بين م، كودك بايد راه حلعيت دوميلشان همبازي گردد. در موق

خواسته خود و والدينش براي كسب بهترين نتيجه ارائه نمايد و در موقعيت سوم كودك 
هايي براي جلب نظر يك همبازي زماني كه عقايد متفاوت براي بازي دارند  بايد راه حل

شنهادي ماچيراد و لوبارت هاي كودكان بر اساس روش پي گذاري پاسخارائه كند. نمره
) و آزمون خالقيت تورنس بود. در اين راستا سه بعد سيالي، انعطاف پذيري و 2002(

گذاري خالقيت  ابتكار در پاسخ ها نمره گذاري گرديد. قابل ذكر است كه آنها براي نمره
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عداد . در بعد سيالي تكنند مياجتماعي يك نمره كل و دو بعد سيالي و ابتكار را پيشنهاد 
باشد. در هاي فرد در نظر گرفته شد كه نمره باالتر بيانگر تعداد پاسخهاي بيشتر مي پاسخ

ها مشخص گرديد و فراواني  بعد ابتكار نيز ابتدا طبقات پاسخ هاي مشابه در كل پرسشنامه
آنها بدست آمد. سپس براي هر طبقه ميانگين محاسبه و نمره ميانگين از عدد يك كسر 

روش پيشنهادي تورنس استفاده گرديد بدين  پذيري از ي انعطاف اي محاسبهگردد. بر مي
ها مشخص گرديد. صورت كه مجموع پاسخ هاي هر آزمودني تعداد طبقات و نوع آزمودني

البته گفتني است كه در روش ماچيراد و لوبارت انعطاف پذيري اندازه گيري نشده است، 
تخصصان خالقيت ابعاد سيالي، ابتكار و انعطاف اما طبق نظر بسياري از روانشناسان و م

شوند كه ارتباط دروني باهم  پذيري از اجزاي اساسي در سنجش خالقيت محسوب مي
؛ نقل 1950، 13، گيلفورد1962، 12دارند و هر بعد در بر گيرنده دو بعد ديگر است(تورنس

هاي سيالي،  ). نمره كل خالقيت اجتماعي از مجموع نمرات مولفه1386از البرزي، 
دقيقه  30تا  15پذيري و ابتكار بدست آمد. مدت زمان مصاحبه براي هر كودك بين  انعطاف

) روايي آزمون را از طريق روايي همگرايي و همبستگي با 2002بود. ماچيراد و لوبارت (
، آزمون سيالي كلمه ها(ترستون و 87/0)، به ميزان 1974هاي هوشي جعبه تورنس( آزمون

بدست آوردند كه  55/0و تكاليف قصه گويي به ميزان  52/0) به ميزان 1953ترستون، 
معنادار بودند. عالوه بر اين پايايي نيز به شيوه ي آلفاي كرونباخ به  01/0همگي در سطح 

)، جهت تعيين روايي از روايي 1390گزارش گرديد. در ايران حسن زاده ( 87/0ميزان 
ا (با سن و پرخاشگري) استفاده نمود. حسن زاده همگرا (با مقياس عزت نفس) و  واگر

  ) و كل پرسشنامه75/0)، سيالي (64/0ي آلفاي كرونباخ را براي ابتكار( پايايي به شيوه
روايي به روش محتوايي بر اساس نظر پنج نفر از ، ) بدست آورد. در پژوهش حاضر90/0(

دين منظور تعريفي از معلمان باتجربه و چهار متخصص تعليم وتربيت بررسي گرديد. ب
ها و سواالت مرتبط به صاحبنظران داده شد و ميزان موافقت  همراه با محتواي پاسخها  مولفه

 آنان بررسي گرديد كه در مجموع نظرات حاكي از روايي محتوايي آزمون بود.  پايايي نيز
 83/0ذيري، انعطاف پ74/0، ابتكار 88/0به شيوه ي روش آلفاي كرونباخ براي ابعاد سيالي 

  محاسبه گرديد.  86/0و كل 
) در 1989ريان و كانل ( ):SRQ_F( 14پرسشنامه خود گرداني روابط دوستانه -3
يافته، مفهومي مشابه با خودگرداني تحصيلي با  هاي مربوط به رفتارهاي خود نظم حوزه
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 هشگرانپژواي كه اين  عنوان خودگرداني در روابط دوستانه را مطرح ساختند. در پرسشنامه
در سنجش ميزان خودگرداني در روابط با دوستان تهيه كردند بر اين باور بودند كه افراد از 

ديگران يا انگيزش دروني و يا انگيزش بيروني دارند.  نظر باورهاي انگيزشي در دوستي با
اي (هميشه  سؤال چهار درجه 20پرسشنامه خود با  مذكور در پژوهشگرانبر اين اساس 
تا هميشه درست نيست) در دو  سبك تنظيمي خود استقاللي وكنترلي درست است 

(سبك تنظيم كنترلي تركيبي از سبك تنظيم كنند ميباورهاي انگيزشي افراد را ارزيابي 
سازي و دروني  بيروني با درون فكني و سبك تنظيم خوداستقاللي تركيبي از تنظيم همانند

) و صابري و 1383رضويه و البرزي(بود). روايي و پايايي اين پرسشنامه توسط 
هاي ذكر شده براي محاسبه روايي از همبستگي با  ) احراز گرديد. در پژوهش1384البرزي(

باز آزمايي و هاي  روشآزمون هاي مشابه(خودگرداني تحصيلي) و براي محاسبه پايايي از 
ا نمره كل درهر آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. در پژوهش حاضر نيز از همبستگي گويه ها ب

بدست آمد  89/0تا  64/0ي  بعد استفاده گرديد كه در بعد  خود استقاللي ضرايب دردامنه
تا  53/0ي  ر بعد كنترلي نيز ضرايب در دامنهمعنادار بودند و د01/0كه همگي در سطح 

معنادار بودند. همچنين ضرايب آلفاي كرونباخ  01/0قرارداشتند كه همگي در سطح  77/0
  بود. 79/0و در بعد كنترلي  88/0د خوداستقاللي در بع

  يافته ها
به منظور ارائه تصويري از وضعيت متغيرهاي پژوهش شاخصه هاي آمار توصيفي 

  آورده شده است.   1مربوط به متغيرهاي پژوهش در جدول شماره 
  

  : ويژگي هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش1شماره  جدول
 دانحراف استاندار ميانگين متغير

  60/0 20/2 ادراك از مادر
  55/0 56/3 ادراك از پدر
  80/0 04/4 تنظيم كنترلي

  63/0 52/2 تنظيم خوداستقاللي
  20/4 18/33 خالقيت اجتماعي
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به منظور بررسي روابط ميان متغيرهاي پژوهش، همبستگي صفر مرتبه ميان متغيرهاي 
ه است. همان گونه كه نتايج آورده شد 2پژوهش محاسبه شد. نتايج در جدول شماره 

 .بين متغيرهاي پژوهش همبستگي هاي معناداري و جود دارددهد  ميجدول نشان 
  

  : ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش2جدول 
  هايمتغير

  پژوهش
ادراك از
 مادر

تنظيم   تنظيم كنترلي ادراك از پدر
 خوداستقاللي

خالقيت 
  اجتماعي

       1 ادراك ازمادر
      1 29/0٭٭ ادراك از پدر
     1 03/0 14/0٭٭ تنظيم كنترلي

تنظيم 
 خوداستقاللي

    1 -05/0 31/0٭٭ 06/0

خالقيت 
  اجتماعي

  1 67/0٭٭   -29/0٭٭ 30/0٭٭ -07/0

 p>٭٭01/0
  

)، 1986به منظور آزمون فرضيات پژوهش بر  اساس مراحل پيشنهادي  بارون و كني  (
  معادالت رگرسيون به ترتيب ذيل بررسي گرديد:

خالقيت اجتماعي است( بررسي  كننده معناداربيني  پيشادراك كودك از والدين  -1
رگرسيون خالقيت اجتماعي روي ادراك كودك از والدين، براي بررسي تأثير متغير برون 

  ):3زاد بـر درون زاد)(جدول 
  

  گانه خالقيت اجتماعي روي ادراك كودك از والدين :نتايج رگرسيون چند3جدول
 R R2  سطح معناداريضريب  بتا قلمتغيرمست

  Ns -10/0 ادراك كودك ازمادر
28/0  

  
 01/0 29/0 ادراك  كودك از پدر 07/0
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حاكي از آن است كه ضريب همبستگي  3نتايج حاصل از تحليل رگرسيون  درجدول 
از باشد. يعني  هفت درصد  مي  R2=07/0و ضريب تعيين برابر با  R=28/0برابر با  چندگانه

واريانس خالقيت اجتماعي از طريق متغير ادراك كودك از والدين قابل تبيين است. 
) بـه =29/0ضرايب رگرسيون حاصل بيانگر آن است كه تنها ادراك كودك از پدر (

  دار خالقيت اجتماعي كودكان است.  هاي معني صـورت مـثـبت و معنادار پيش بيني كننده
كننده معنادار باورهاي انگيزشي(خوداستقاللي و بيني  پيشراك كودك از والدين اد  -2 

كنترلي) در روابط دوستانه است(رگرسيون باورهاي انگيزشي روابط دوستانه روي ادراك 
  ):4اي)(جدول كودك از والدين، براي بـررسـي تأثير مـتغـير برون زاد بر متغير واسطه

  
 انه باورهاي انگيزشي درروابط دوستانه روي:  نتايج رگرسيون چند گ4جدول

 ادراك كودك ازوالدين 

هاي متغير
  پژوهش

  سبك تنظيم  خود استقاللي(باوردروني) سبك تنظيم كنترلي(باوربيروني)

 P R ضريب  بتا
R2

 p R ضريب  بتا 
R2 

  
 NS 31/0 01/0 -08/0 ادراك از پدر  NS 31/0 10/0  -04/0  06/0 25/0 01/0 25/0  ادراك از مادر

  
، حاكي از آن است كه در سبك تنظيم كنترلي 4نتايج تحليل رگرسيون در جدول 

. باشد مي R2=06/0و ضريب تعيين برابربا  R=25/0ضريب همبستگي چندگانه برابربا 
 ) پيش بيني كنندگي=25/0ي ضرايب بتا نيز نشان داد كه ادراك كودك ازمادر ( مقايسه

مثبت و معناداري در سبك تنظيم كنترلي است. در درسبك تنظيمي خود استقاللي، ضريب 
بدست آمد. مقايسه  R2=10/0و ضريب تعيين برابر با R=31/0همبستگي چندگانه برابر با 

) داراي قدرت پيش بيني =31/0ي ضرايب بتا نشان گر آن بود كه ادراك كودك از پدر (
  دگي مثبت و معنادار در سـبك تنظيم خود استقاللي بود.كنن

بيني  پيشباورهاي انگيزشي درروابط دوستانه  گري واسطهادراك كودك از والدين با  -3
كننده معنادارخالقيت اجتماعي است(رگرسيون خالقيت اجتماعي روي باورهاي انگيزشي 

ر متغير اي ب ير متغير واسطهروابط دوستانه و ادراك كودك از والدين، براي بررسي تأث
  ):5زاد با كنترل متغير برون زاد)(جدول  درون
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نتايج رگرسيون چند گانه خالقيت اجتماعي روي سبك هاي تنظيمي انگيزش همراه  :5جدول 

  با ادراك كودك از والدين
 R R2 سطح معناداري ضريب بتا  متغيرمستقل

 NS -08/0  ادرك از مادر
  
  
54/0 

  
  
29/0 

  01/0 13/0 از پدرادراك 
  01/0 -18/0 تنظيم كنترلي

  01/0 43/0 تنظيم  خود استقاللي
 

هاي تنظيمي  كه با ورود همزمان سبك دهد مينشان  5نتايج آورده شده در جدول 
ين در معادله رگرسيون از بين كنترلي و خود استقاللي و كنترل ادراك كودك از والد

) بـه صـورت مـنفي و سبـك تنظـيم  =-18/0كنترلي ( هاي تنظيمي انگيزش، تنظيم سبك
ي مثبت و معنادار خالقيت اجتماعي بودند و  ) پيش بيني كننده=43/0خود استقاللي  (

بيني  پيشا ) به صورت مثبت و معنادار خالقيت اجتماعي ر=13/0ادراك كودك از پدر (
متغير باورهاي انگيزشي، مقايسه  گري واسطهعالوه بر اين بمنظور بررسي سهم نمود. 

به جدول 2ضرايب استاندارد حاصل از ادراكات كودك از پدر و مادر از جدول شماره 
متغيرهاي  گري واسطهنشان از كاهش معنادار ضرايب دارد. اين كاهش مويد نقش  4شماره 

در نرم  Bootstrap. عالوه بر اين با استفاده از دستور باشد ميواسطه انگيزشي به عنوان 
معناداري اثرات غيرمستقيم استاندارد متغيرها نشان داد كه خود استقاللي و ، AMOSافزار 

)، و >01/0Indirect=0/20,p(كنترل در ارتباط بين ادراك از پدر و خالقيت اجتماعي 
اي بطور معنادار نقش واسطه (Indirect=0/06, p<0/05)ادراك از مادر و خالقيت اجتماعي

هاي برازش مدل، ترين شاخصبمنظور بررسي بررسي برازش مدل، مهم در آخر .داشته اند
محاسبه شد كه ضرايب  AMOS، در نرم افزار RMSEAو  GFI ،AGFA ،IFI ،CFIشامل 

تمامي ضرايب نشان از  به دست آمد كه 03/0و  99/0، 99/0، 97/0، 99/0به ترتيب برابر با 
  برازش مدل پژوهش داشتند.

 2ها در نمودار شماره  در ادامه نتايج بدست آمده حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون
آمده  است. الزم به توضيح است كه در نمودار، ضرايب استاندارد رگرسيون (بتا) شاخص 
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  ضريب مسير است. 
  

    
       

                 
  

    
 

     
        

تأثير باورهاي انگيزشي درروابط خودگردان دوستانه بر خالقيت اجتماعي با : 2نمودار
  كنترل ادراك كودك از والدين

  
  بحث و نتيجه گيري

باورهاي انگيزشي در روابط دوستانه  گري واسطههدف از پژوهش حاضر بررسي نقش 
د ادراك از پژوهش نشان داهاي  يافتهدر متغيرهاي ادراك ازوالدين و خالقيت اجتماعي بود. 

مستقيم بر خالقيت اجتماعي كودكان تأثير  والدين هم بصورت مستقيم و هم بصورت غير
پژوهش آن بود كه باورهاي انگيزشي دروني نقش هاي  يافتهدارد. همچنين از ديگر 

ي معنادار و مثبتي در خالقيت اجتماعي دارند. در ادامه بر اساس نتايج  كنندهبيني  پيش
ادراك از والدين بر باورهاي انگيزشي، نقش ادراك از والدين بر كسب شده از نقش 

  . گردد ميخالقيت اجتماعي و نقش باورهاي انگيزشي بر خالقيت اجتماعي تبيين 
پژوهش حاضر حاكي از از آن هاي  يافتهدر ارتباط با نقش والدين بر باورهاي انگيزشي 

ورهاي انگيزشي كنترلي دارد و بود كه ادراك از مادر نقش معناداري در شكل گيري با
گيري باورهاي انگيزشي خود استقاللي در فرزندان  ادراك از پدر نقش معناداري در شكل

)، 2005)، سوانز و واستينكنز(2001هاي آمابلي( آمده با پژوهشي بدست  دارد. يافته
) همسو است. در پژوهش حاضر نقش تقابلي 1389) و البرزي و همكاران (1386البرزي(

) همسو است. در تبيين 1386پدرو مادر قابل توجه است كه اين يافته با پژوهش البرزي(
روشنگر تواند  مي)، 2000ي بدست آمده نگاهي به نظريه خود تعييني دسي و ريان ( يافته

 ادراك ازمادر

 ادراك از پدر
 خالقيت
اجتماعي

/٢۵٭٭

١٣/٠٭٭

 14/0  43/0٭٭

-١٨/٠٭٭

٣١/٠٭٭

تنظيم كنترلي 

 تنظيم
 خوداستقاللي
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ي افراد داراي سه نياز اساسي شايستگي،  مذكور بر اين باورند كه همه پژوهشگرانباشد. 
هاي برخورد  هستند كه عوامل محيطي تأثير گذار بويژه والدين با شيوهتعلق و خوداستقاللي 

شوند. دسي و  يا آنكه مانع آنها مي كنند ميو ارتباط با فرزندان به ارضاي اين نيازها كمك 
گيري باورهاي  )، معتقدند ارضاي متعادل اين سه نياز در فرزندان منجر به شكل2000ريان (

. از آنجايي كه در پژوهش حاضر ادراك گردد ميتلف آنان انگيزشي دروني در اعمال مخ
اي انگيزشي بيروني گرديده است گيري باوره فرزندان از رفتارهاي مادران منجر به شكل

هاي رفتاري كه دارند منجر به  توان گفت مادران بيش از نياز خود استقاللي با شيوه مي
كه پدران بيشتر نيازهاي شايستگي  شوند درحاليارضاي نيازهاي وابستگي در فرزندان مي

). تقابل نقش پدرو مادر نيز با استناد به 1386(البرزي، كنند ميوخود استقاللي را ارضا 
هاي متفاوتي كه در قبال تعليم وتربيت فرزندان برعهده دارند قابل توجيه است. بر  مسئوليت

يتي فرزندان هستند و رسد مادران بيشتر نگران وضعيت تحصيلي و ترب اين اساس بنظر مي
درحالي كه پدران فضاي بازتري  كنند ميبيشتر رفتارهاي حاكي ازكنترل بر فرزندان اعمال 

  نمايند.  براي بروز رفتارهاي مختلف براي فرزندان ايجاد مي
آماري پژوهش هاي  يافتهدر ارتباط با نقش والدين برخالقيت اجتماعي نيز تحليل 

اك از پدر هم بطور مستقيم و هم از طريق تنظيم كه ادر حاضر حاكي از آن بود
خوداستقاللي بر خالقيت اجتماعي فرزندان نقش مثبت و معناداري دارد. ليكن ادراك از 

ي بدست آمده  مادر صرفا از طريق باورهاي انگيزشي بر خالقيت اجتماعي تأثير دارد. يافته
ايان انجام شده از جمله ميكامي يابي و روابط با همتهاي دوست با پژوهش هايي كه درحيطه

) و هيالري و 2011)، ورسيمووهمكاران(2012)، اسكواز و همكاران(2010و همكاران(
)، معتقدند والدين با نوع و كيفيت 2012) همسو است. هيالري و مارن(2012مارن(

هاي متعددي براي مسأله، ايجاد روابط موفق و  تعامالت اجتماعي  خود با فرزندان فرصت
. والديني كه به فرزندان خود كنند مينادار و رشد اجتماعي مطلوب براي كودكان ايجاد مع

دهند منجر به اجتناب از تعارض در روابط با  فرصت ابراز عقايد و تصميم گيري را نمي
گردند و اين امر فرصت هرگونه خالقيت و  ديگران و وابستگي شديد فرزندان به خود مي

رسد درچنين مواردي دوست يابي گيرد. بنظر ميي را از آنان ميبداعت در روابط بين فرد
ي والدين گذاشته  و حل مسائل بين فردي در گروه همتايان مسئوليتي است كه برعهده

باشند. بر اين  گيري در اين ارتباط مي و كودكان فارغ از هرگونه تعهدو تصميم شود مي
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، سعي كنند ميستقاللي فرزندان حمايت هايي كه از خود اتوان گفت در خانواده اساس مي
ي مسأله و يك عضو موثر تصميم گيري  بر آن است كه هر فردي درخانواده يك حل كننده

)، 2012. هرمانسن(گردد ميبه حساب آيد و درچنين مواردي ارتباطات بين فردي تسهيل 
طه روابط اي بديع،  بويژه در حي معتقد است ايجاد فرصت جديد براي حل مسائل به شيوه

باشد، بويژه پدر در تعامالت بين فردي عامل اساسي در بروز خالقيت اجتماعي افراد مي
اجتماعي فرزندان با توجه به جايگاه مديريتي وي در خارج از خانواده، نقش بسزايي دارد. 

تعقل آنان نقش بسزايي در  تعامالت باز و مثبت پدر و ارتباطات مبني بر تفكر و
استقاللي در آنان بويژه در روابط با همتايان    رزندان و ايجاد خودسازي ف همانند

انگيزش بر خالقيت تأثير  ). در ارتباط با نقش مادر كه صرفا از طريق1386دارد(البرزي، 
توان گفت كه مادران شرط اساسي بروز افكارخالقانه كه آزادي و تصميم گيري در  دارد مي

نمايند چرا كه بيشتر نگران عدم انطباق رفتار و  ل ميكمتر اعما فضاي امن رواني است را
و از اين لحاظ با پدران تفاوت  باشد ميافكار فرزندان خود نسبت به سايرين در اجتماع 

) نشان دادند كه اگر پدر 1990). پوتاالز وشپارد(1386دهند(البرزي، عمده اي را نشان مي
يار براي فرزندان خود اعمال كنند فرزندانشان يا مادر رفتاري مستبدانه با قوانين و قواعد بس

هاي بين فردي شايستگي اجتماعي كمي دارند در اين ارتباط به ويژه  براي ايجاد ارتباط
چرا كه مادران به ايجاد قوانين بيشتر از پدران تأكيد دارند.  باشد مينقش مادر حائز اهميت 

كه قادرند بطور همزمان هم به اهداف  ) بر اين باورند كه افرادي1995رابين و روزكراسنور(
هاي مختلف حفظ  فردي خود برسند و هم ارتباط هاي مثبت خودرا با ديگران در موقعيت

  نمايند، افرادي موفق وخالق محسوب مي شوند.
پيرامون رابطه باورهاي انگيزشي و خالقيت اجتماعي نتايج پژوهش حاكي از آن بود 

ي منفي و معنادار خالقيت اجتماعي و سبك تنظيم  نندهك بيني پيشكه سبك تنظيم كنترلي 
ي مثبت و معنادار خالقيت اجتماعي بود. با توجه به بديع كنندهبيني  پيشخود استقاللي 

ي خالقيت اجتماعي پژوهشي در اين زمينه يافت نشد اما در  بودن پژوهش در زمينه
 ي پژوهش با ، نتيجهي مشابه با خالقيت اجتماعي، باعنوان خالقيت شناختي حيطه

) و 1383)، رضويه والبرزي (1389)، البرزي و همكاران(1389؛1386البرزي( هاي پژوهش
) معتقد است افرادي كه داراي باورهاي 2001)، همسو بود. آمابلي(1384صابري و البرزي(

چه بصورت عادي و  ها فعاليتانگيزشي بيروني هستند فاقد عالقه و تمايل الزم براي انجام 
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چه بصورت خالقانه هستند. بر اساس ديدگاه وي افرادي زماني به انجام كارهاي بديع 
پردازند كه براي انجام آن عمل انگيزش دروني داشته باشند و ميل و تمايل انجام رفتار  مي

هاي شخصيتي الزم براي  ويژگيبراي آنان دروني شده باشد. درچنين حالتي افراد داراي 
توانند با خودانگيختگي، انرژي  ها و فشارهاي بيروني هستند و مي تسلط و غلبه بر ترس
  مختلف آن هم بصورت بديع و منعطف را داشته باشند.هاي  فعاليتالزم براي پرداختن به 

در پژوهش حاضر نيز كودكاني كه خودانگيختگي دروني براي رفتارهاي نوع دوستانه 
رسد اين كودكان  ند و همچنين بنظر ميدارند، بدنبال موقعيت هاي جديد براي دوستي هست

انديشند و هاي مختلف بيشتري ميبراي حل مشكالت خود در روابط اجتماعي به راه حل
)، بتوان گفت اين گونه افراد در ماز شناختي روابط اجتماعي به 2001شايد به تعبير آمابلي(

گيختگي بيروني دارند هاي مختلف و پيامدها و نتايج آن بهتر از كودكاني كه برانموقعيت
 برخوردارند نفس و خودكارآمدي اجتماعي باالتري نيز . اين افراد از عزتكنند ميعمل 

هاي  ) معتقد است توانايي حل مسأله كودكان درموقعيت2009). استيونز(1390(حسن زاده، 
أثر پذيري شناختي مت و انعطاف باشد ميپذيري شناختي آنان اجتماعي منوط به ميزان انعطاف

از برانگيختگي افراد براي انجام كار است. از ديدگاه وي كودكاني كه انعطاف پذيري 
دهند و  شناختي بيشتري دارند راهبردهاي حل مسأله اجتماعي بهتر و بديع تري را نشان مي

  احتمال كمتري براي تبعيت از منابع انگيزشي بيروني براي رفتارهاي اجتماعي خود دارند.
اي اين پژوهش بررسـي نقـش ه ترين هدف گفته شده، از مهمهمان گونه كه 

اي باورهاي انگيزشي درروابط دوستانه بين متغيرهاي ادراك كودك از والدين و  واسـطه
هاي آماري و كاهش ضرايب حاصل از تأثيرات مستقيم  خالقيت اجتماعي بود. تحليل يافته

م متغيرهاي برون زاد بر درون زاد با متغيرهاي برون زاد بر درون زاد و تأثيرات غيرمستقي
باورهاي انگيزشي بود.  گري واسطهباورهاي انگيزشي تأييدي بر ميزان و نقش  گري واسطه

گري باورهاي انگيزشي در رابطه ادراك كودك از والدين با خالقيت  بر اساس نقش واسطه
ي  لوبي در رابطهاي مط هاي تنظيمي  انگيزشي نقش واسطه سبك، اجتماعي نتايج  نشان داد

ادراك كودك از والدين و خالقيت اجتماعي دارند. بـه بيـان ديگـر، نتـايج نـشان  داد كـه 
ي معـنادار سبـك تنـظـيم هاي انگيزشي ادراك كـودك از مــادر و پدر پيـش بيني كننـده

ود. از بودند كه در اين ارتباط نقش ادراك از پدر و سبك تنظيم خوداستقاللي قابل توجه ب
هاي تنظيمي انگيزش  سوي ديگر بررسي همزمان متغيرهاي ادراك كودك از والدين و سبك
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ي منـفي و معنادار كنـنده بيني بر خالقيت اجتماعي نيز نشان داد كه سبك تنظيم كنترلي پيش
  و سـبك تنظـيم خـود استـقاللـي پيش بيني كننده مثبت و معنادار خالقيت اجتماعي است. 

اي بدست آمده در اين بخش از پژوهش با برخي از مطالعه هاي پيشين البته در ه يافته
؛ البرزي، جوكار، خير، 1386؛ البرزي، 1392حوزه خالقيت شناختي  هماهنگ بود (البرزي، 

هايي است كه به چگونگي تفكر و  ). ايجاد روابط دوستانه باديگران از جمله رفتاري1389
دارد. زماني كه والدين راهنما و مشوق خود استقاللي و نگرش والدين ارتباط نزديكي 

هاي رفتارهاي  ، آنها قادرند پيامدها و مسئوليتهاي مستقل در فرزندان باشندگيريتصميم
ي آن خود را به ويژه در بروز رفتارهاي دوستانه با ديگران بپذيرند و به نوعي هدايت كننده

هاي ذكر شده حاكي از تأثير  ر نتايج پژوهش). از سوي ديگ1384باشند(رضويه والبرزي، 
باشد. بدين باورهاي انگيزشي شكل گرفته از عوامل اجتماعي تأثير گذار بر خالقيت مي

معني كه، هر زمان پيشايندهاي محيطي موجب شكل گيري باورهاي انگيزشي بيروني 
شوند و ديگران مي گردند، افراد براي انجام رفتارها و فعاليت ها، وابسته به نظر و ديدگاه

كنند و هر زمان پيشايندهاي محيطي موجب افكار و رفتارهاي خالقانه پرورش پيدا نمي
نمايد. در كل هاي خالقانه بروز مي حفظ، ايجاد و يا افزايش انگيزش دروني گردند،  انديشه

قانه توان گفت والدين از مهم ترين منابع انگيزشي و شناختي فرزندان در رفتارهاي خال مي
اي فراهم سازند كه باورهاي انگيزشي و  توانند شرايط محيطي را به گونهباشند، كه مي مي

پژوهش هاي  يافتهفرايندهاي شناختي كودكان در جهت رشد افكار خالقانه پرورش يابند. 
باورهاي انگيزشي در خالقيت اجتماعي  گري واسطهحاضرحاكي از اهميت نقش والدين با 

مستقيم در اين رابطه علّي اهميت بسزايي  بيان ديگر اثرات مستقيم و غيركودكان بود. به 
اجتماعي كودكان به ويژه در مقطع ابتدايي دارد. با توجه هاي  مهارتريزي درتبيين و برنامه

به نقش و ضرورت خالقيت اجتماعي بر زندگي فردي و اجتماعي كودكان پيشنهاد 
اي از متغيرهاي فردي و گرفتن مجموعه گسترده تري با درنظر جامع هاي پژوهش گردد مي

اجتماعي پيرامون خالقيت اجتماعي در كودكان هم بصورت كمي و هم بصورت كيفي و 
هاي فرهنگي شيوه هاي پرورش و آموزش خالقيت  تركيبي انجام گيرد و با توجه به تفاوت

توجه به اين كه . همچنين باگردد ميآزمايشي نيز توصيه  هاي پژوهشتهيه گردد. انجام 
گردد در سنجيد پيشنهاد مي پژوهش حاضر ادراك كودك را از رفتارهاي والدين مي

هاي آتي بصورت همزمان ادراك والدين از شيوه هاي رفتاريشان نيز مورد بررسي  پژوهش
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هاي والدين  قرارگيرد تا تبيين بهتري براي يافته ها انجام گيرد و نقش فرايندها و مكانيزم
 پژوهش حاضر درگردد  مينهايت پيشنهاد  گيرد. در قرار پژوهشگرانورد توجه بيشتر م
  هاي سني مختلف نيز تكرار گردد. گروه
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