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هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه خالقيت با نشاط معنوي ،ميزان محبوبيت والدين ،سبکهاي
فرزندپروري و ويژگيهاي شناختي در دانشآموزان تيزهوش بود .پژوهش يک مطالعه توصيفي از
نوع همبستگي بود .مدرسه تيزهوشان عالمه طباطبائي شهرستان بناب در سال تحصيلي  39-39از
بين مدارس سمپاد استان آذربايجان شرقي بهصورت در دسترس انتخاب شد .تعداد  11دانشآموز
داراي هوشبهر برابر يا باالتر از  111در هوشبهر کل يا يکي از مقياسهاي آزمون هوشي وکسلر
کودکان ويرايش چهار و والدينشان مورد آزمون قرار گرفتند .ابزارهاي پژوهشي استفاده شده در اين
پژوهش عبارت بودند از :پرسشنامههاي سبکهاي فرزندپروري ،نشاطمعنوي ،محبوبيتوالدين،
آزمون خالقيت و مقياس هوشي وکسلر کودکان ويرايش چهار .دادههاي حاصل با استفاده از
رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .نتايج نشان داد ،سبک فرزندپروري مقتدرانه
مادر ( ،)β=3/339نشاط معنوي ( )β=3/243از عوامل محيطي و هوشبهر کل ( )β=3/234از
عوامل شناختي هستند که با خالقيت رابطه دارند .اما مقياسهاي آزمون وکسلر ،شامل فهم کالمي،
استدالل ادراکي ،حافظه فعال و سرعت پردازش ،به تنهايي با خالقيت رابطه معنيداري نشان ندادند.
خالقيت؛ محبوبيت والدين؛ نشاط معنوي؛ سبکهاي فرزندپروري؛ ويژگيهاي شناختي

* (نويسنده مسئول)

Email:afrooz@ut.ac.ir

خانواده مهمترين رکن و ساختار جامعه محسوب ميشود .هر پيشرفت در هر جامعهاي در
گام نخست مديون و مرهون خانواده است .در بين مجموعه وسيعي از پديدهها که از سوي
خانواده بر کودک تأثير دارند ،مؤلفههايي وجود دارند که اثرگذاري آنها بيشتر مورد مطالعه و
پژوهش قرا گرفته است .هوش و خالقيت از مفاهيمي هستند که در پژوهشهاي مختلف از
دير باز مورد توجه روانشناسان و متخصصان آموزش و پرورش قرار بودهاست .اما خالقيت
از جمله مؤلفههايي است که گمانه زنيها در مورد آن تا حدي پراکنده بوده و به مانند هوش
و برخي ديگر از متغيرهاي روانشناختي کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است .مهمترين
موردي که در مورد خالقيت ميتوان مد نظر قرار داد اين است که بيشتر متخصصان بر اين
عقيدهاند آموزش بر رشد و بروز خالقيت تأثيرگذار است .پژوهشها نشان ميدهند خالقيت
مجموعهاي از مهارتها و راهبردها است که اگر آموزش داده شوند تفکر خالق فرد افزايش
مييابد (سي سکستيت مايلي1333 ،1؛ فلد هاوزن .)1311 ،2در يک فراتحليل اسکات ،لرتيز
و مام فورد )2334( 3با مطالعه  93پژوهش ،نشان دادند که تأثير چهار چوب آموزش برنامههاي
خالقيت در برابر آموزش چهار چوب انگيزشي ،شخصيتي و اجتماعي سودمندتر است .در کل
متخصصان خالقيت را بهعنوان يک فرايند پوياي خالق و يا تفکر واگرا مفهومسازي
کردهاند که در آموزش آن ،هدف رشد محتواي آموزشي در محور تمرينات ،ايجاد فرصت
بازشناسي و ايجاد ايده و ارزيابي متمرکز است (اسکات و همکاران .)2334 ،با توجه به اينکه
خالقيت متأثر از آموزش ،و خانواده مرکز آموزش فرزندان است .ويژگيهاي مختلفي در
خانوادهها وجود دارند که ميتوان در مورد آنها گمانهزنيها و فرضيهپردازييهايي انجام داد.
رنزالي 4خالقيت را وارد مفهوم سه حلقهاي خود نموده است مفهوم سه حلقه موضوع
محوري مطالعات رنزالي براي ايجاد نوعي نظام آموزشي بود که بتواند به جوانان در تقويت و
توسعه مهارتها ،عادات و عواطف و احساسات مورد نياز براي سازندگي خالقانه در دنياي
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واقعي کمک کند .مفهوم سه حلقهاي رنزالي ( 1311و  )1319تيزهوشي را به صورت تعامل
توانايي ،خالقيت ،تعهدکاري باالتر از ميانگين ميداند که هر مشخصه نقش محوري در
توسعه رفتار سرآمد ايفا ميکند .شايد مهمترين تأثير مفهوم سهحلقهاي (و بسياري از
مداخالت آموزشي که از بطن اين مدل تظاهر يافتهاند) اين است که منجر به از بين رفتن
اين باور ديرينه شده است ،که خالقيت ذاتي است و نميتوان آن را تقويت کرده يا افزايش
داد.
رانکو )1319( 1تيزهوشي خالق را مرتبط با عوامل زير مي داند :عوامل درون فردي،
شامل مشخصات فيزيکي (معلوليت ،سالمتي) و روانشناختي (انگيزش ،اراده ،خودگرداني و
شخصيت) .عوامل درونفردي مرتبط با محيط شامل ،محيط فيزيکي ،طبيعي ،خانوادگي و
تأثيرات اجتماعي ،اشخاص (والدين ،معلمان ،همساالن ،مربيان) و تدارکات (برنامهها،
فعاليتها و خدمات) و رويدادها (رويارويي ،پاداش ،حوادث) هستند که بر بروز خالقيت
ميتوانند اثرگذار باشند.
مطالعات امابيل )2331( 2در مورد اهميت انگيزه دروني براي خالقيت يا انگيزهمندي در
اثر عالقه به فعاليت انجام شدهاست .افرادي که از کار يا فعاليت فعلي خود لذت ميبرند
خالقتر نيز هستند .امابيل ( 1339و  )2331موفق به شناسايي هشت بعد از محيط کاري که
منجر به تحريک خالقيت ميشوند شده :آزادي عمل کافي ،تکليف چالش برانگيز ،منابع
مناسب ،ناظر حمايتکننده ،همکاران متنوع و معاشر ،شناخت ،احساس تعاون و همکاري و
سازماني که از خالقيت حمايت ميکنند .همچنين آنها به فهرستي از ابعاد چهارگانه اشاره
کردند که منجر به محدود کردن خالقيت ميشوند :فشار زماني ،ارزيابي افراطي ،تأکيد بر
حفظ وضع موجود و سياستهاي سازماني سختگيرانه.
تبيين نقش خانواده و عوامل مربوط به محيط اوليه رشد کودک (فضاي عاطفي و جو
رواني خانواده) از مهمترين عواملي هستند که بايد نقش و تاثرشان مورد توجه قرار گيرند تا
درک پيچيدگي اين عوامل آسانتر شود .از عوامل خانوادگي ميتوان بر سبک فرزندپروري
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والدين ،نشاط موجود در خانواده ،به ويژه نشاط معنوي حاکم بر روابط بين اعضاي خانواده
مانند ،رابطه عاطفي بين فرزندان و والدين که منجر به محبوبيت والدين ميشود ،اشاره کرد.
همهي اين عوامل را ميتوان زير چتر عوامل محيطي خانوادگي حاکم بر کودکان و نوجوانان
کنکاش کرد.
از جمله عوامل محيطي تأثير گذار بر عملکردهاي مختلف کودکان فرزندپروري است .در
مورد فرزندپروري نظريههاي مختلفي مانند نظريه بامريند ،الگوي وينتر باتوم ،الگوي شفر،
نظريه آدلر و نظريههاي مشابه ديگر ارايه شدهاند ،که مورد توجه قرار گرفتهاند .يکي از
مهمترين نظريهها ،نظريه بامريند )1331( 1است .بامريند بر اساس مطالعات خود و اطالعاتي
که راجع به والدين کودکان از طريق مشاهدات خانودگي و مصاحبههايي که از مادران و
پدران تنظيم نمود ،سه شيوه رفتار و تربيت والدين شامل ،سبک مقتدر ،استبداي و
سهلگيرانه را مشخص کرد (فلچر و جفريس.)1333 ،2
والدين مقتدر(اقتدارگرا) به صورت افرادي با صميميت و محبت زياد و کنترل رفتاري
تعريف ميشوند .والدين مقتدر معيارهايي به فرزندانشان ميدهند که طبق آنها زندگي کنند.
بيشتر ميخواهند چيزهايي را به نوجوان خود بياموزند (فلچر و جفريس .)1333 ،خصوصيات
اصلي اين شيوه فرزندپروري شامل مشارکت و عالقه زياد والدين به زندگي فرزندان،
برقراري ارتباط باز با آنها ،داشتن اطمينان به آنها ،تشويق و ارتقاي سالمت رواني و کنترل
باالي رفتاري آنها شامل آگاهي از اين که فرزندانشان کجا هستند ،با چه کساني ميباشند،
و چه کاري انجام ميدهند .يافتههاي تجربي نيز نشان دادهاند شيوه فرزندپروري مقتدر يا
منطقي با سطوح باالتر سازگاري ،انطباق ،بلوغ رواني ،شايستگي رواني-اجتماعي ،عزت
نفس و موفقيت آموزشگاهي فرزندان آنان مرتبط است (پالسون و اسپوتا .)1339 ،3کودکان با
والدين اقتدار منطقي در همه سنين مطلوبترين رفتارها را نشان ميدهند .آنها روابط خوبي
با همساالن و بزرگساالن داشته و معموالً شاداب و متکي به خود بودهاند (ملک مکان،
 .)1391مطالعات ديگر اين نتيجه گيري را تأييد ميکند که والدين کودکان خالق نه تنها
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کمتر اقتدارگرا هستند و محدوديتهاي انضباطي کمتري اعمال ميکنند (داتا و پارلوف،1
 ،1399گتزل و جکسون )1392 ،2بلکه در ابراز عواطف گرم نيز قوي نيستند (دردال،3
 .)1391در واقع ،در يک مطالعه ،گرماي کم مادرانه با خالقيت باالتر همبستگي داشت ،و به
نظر ميرسيد که "دختر بابا" بودن به طور خاص به سطوح پايين خالقيت در زنان منتهي
ميشود .در پژوهشي (فراهيني ،افروز و رسولزاده طباطبايي )1333 ،با بررسي رابطه
شيوههاي فرزندپروري والدين و کمرويي با خالقيت در کودکان تيزهوش نشان دادند ،افراد
با شيوه فرزندپروري اقتدار منطقي مادر ،در کمرويي پايين کمترين فراواني مربوط به
خالقيت سطح پايين را دارند و همچنين بيشترين فراواني با خالقيت ديده ميشود .در واقع
آنها يک رابطه مثبت و معناداري بين شيوه فرزند پروري اقتدار منطقي مادر با خالقيت
مشاهده کردند (فراهيني و همکاران.)1333 ،
شواهد قابل مالحظهاي نشان ميدهد که خانوادههايي که خالقيت در کودکان را تقويت
ميکنند ،داراي سطح پايين اقتدارگرايي و محدوديت هستند ،کودکان خود را به مستقل
بودن تشويق ميکنند و فاصله بين والدين و فرزندان نسبتا سرد است (ميلر و جرارد.)1393 ،
بهعنوان مثال ،مک کينون )1391( 4در مطالعه خود درباره معماران خالق ،بسياري از
ويژگيهاي خانوادگي را مطابق با اين الگوي کلي يافت( :الف) والدين به فرزندان خود
احترام ميگذارند و اعتماد به نفس در انجام کارها را در آنها ايجاد ميکردند؛ (ب) اغلب پدر
و حتي مادر ،عدم نزديکي شديد با کودکان را نشان دادند؛ به طور کلي ،احساسات مثبت يا
منفي قوي در ميان آنها کمتر وجود داشت؛ (ج) مادران اغلب زندگي مستقل و فعال را
رهبري ميکنند؛ و (د) اگرچه بر ايجاد يک نظم شخصي تأکيد ميشد ،اغلب به اعمال
مذهبي رسمي کمتر توجه ميشد.
بامريند دريافت برخي والدين فوقالعاده محدودکننده و سلطهجو هستند .آنها براي احترام
به قدرت و اطاعت اکيد از دستوراتشان ارزش قائل ميشوند و بهجاي استفاده از استدالل
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يا توضيح براي کنترل اعمال فرزندانشان به روشهاي زورگويانه از قبيل تهديد و تنبيه بدني
تکيه ميکنند .اين گونه والدين در قياس با ساير والدين کمتر به فرزندانشان مهر ميورزند
(بامريند .)1331 ،اين والدين متوقع هستند و وقتي فرزندان تمايلي به اطاعت ندارند ،نسبت
به آنها بيعالقگي نشان ميدهند و حتي گاهي آنها را طرد ميکنند (بامريند .)2331 ،اين
والدين به نظرات متخصصان تعليم وتربيت توجهي ندارند و معتقدند که هيچ شخصي مثل
آنها نميتواند قوانين تربيتي را وضع نمايد .آنها معتقدند که تربيت يک امر ذاتي است و نياز
به يادگيري و آموزش ندارد (بامريند .)2331،
رانکو و البرت )1319( 1در پژوهشهاي خود به اين نتيجه رسيدند که خانوادههايي که
فرزندان خالق دارند داراي دو جنبه اساسي ،ارتباط مثبت بدون وابستگي زياد بين والدين و
کودک و وجود يک جو آزاد و غير مستبدانه هستند .همچنين گتزل و جکسون ( )2333تأييد
کردهاند که والدين کودکان خالق در روشهاي تربيتيشان بندرت استبداي بوده و کمتر از
محدوديتهاي انضباطي استفاده ميکنند .از نظر اين پژوهشگران والدين اين نوع کودکان
آزادي بيشتري براي فرزندان خود در رفتار و تصميمگيري ميدهند .در حالي که خانوادههاي
داراي فرزندان با خالقيت کمتر نظم بيشتر داشته و بيش از حد تميز بودند .در خانوادههايي
که مادران از فرزندان بيشتر مراقبت ميکردند فرزندان خالقيت کمتري داشتند اين مراقبت
بيش از حد به نظر فرصتهاي تجربه و آموختن را از فرزندان مي گيرد چرا که خالقيت و
يادگيري نيازمند خطرپذيري است افراد محتاط نمي توانند اقدام به کار تازهاي کنند.
يکي ديگر از عوامل محيطي ميزان محبوبيت والدين است .واژه محبوبيت معموالً به
جايگاه و موقعيتي که فرد در نزد ديگران دارد و به خاطر آن مورد احترام قرار ميگيرد،
اطالق ميشود و بيانگر ارزش ،احترام و منزلتي است که براي فرد از سوي خانواده و جامعه
در نظر گرفته ميشود .محبوبيت يعني ديگران از بودن با ما احساس خرسندي کنند .وقتي
احساس محبوب بودن ميکنيم ،نياز به تعلق و دلبستگي ما تأمين ميشود .محبوبيت
باصفات و رفتارهاي مختلفي از جانب فرد ارتباط دارد و مبتني بر پذيرش اجتماعي است
(اسدي و همکاران .)1334 ،همچنين به اعتقاد نقدي ( )1339محبوبيت به معناي مورد
1- Runco & albert
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پذيرش و محبت ديگران قرار گرفتن ،يک قابليت رفتاري که به انسانها اجازه ميدهد
پذيرفته شوند و مورد احترام و دوست داشته شدن قرار گيرند (اسدي و همکاران.)1334 ،
محبوبيت ميتواند با نظريههاي مختلفي در ارتباط باشد اما مهمترين نظريه مرتبط با آن
نظريه مزلو است.
يکي از نيازهايي که به موازات بلوغ جنسي در انسان و روان انسان ظهور ميکند محبت
ورزيدن و محبوب واقع شدن است بهطور کلي آدمي ،موجودي است نيازمند است .نيازهاي
جسمي او شامل هوا ،آب ،غذا و نيازهاي رواني شامل :ابراز وجود ،دلبستگي ،تعلق و
مهرورزي ميشود .مزلو ،)1314( 1معتقد است در مسير رشد و شکوفايي شخصيت آدمي دو
دسته نيازهاي اساسي و اوليه و نيازهاي غيراساسي و ثانويه وجود دارد .وي نيازهاي اساسي
و اوليه را در پنچ دسته شامل ،نيازهاي فيزيولوژيک (طبيعي) ،نيازهاي ايمني ،نياز به عشق و
دلبستگي ،نياز به احترام ،نياز به خودشکوفايي ميداند .براساس نظر مزلو ،يکي از نيازهاي
اساسي براي هرکس ،نياز به محبتورزي و دلبستگي است .به نظر وي ،آدمي در اين مرحله
تشنه ارتباط عاطفي با ديگران است؛ يعني در جست و جوي يافتن پايگاه و تکيهگاهي براي
تأمين نياز دلبستگي خويشتن است (مزلو1314 ،و کور .)2313 ،۲شايد بتوان گفت :انتخاب
دوست ،تشکيل خانواده يا رفاقت با افراد و همکاران ،در راستاي پاسخگويي به اين نياز
اساسي است .تمايل به اين خواسته دروني بهطور طبيعي در نهاد همه افراد وجود دارد؛ ولي
در دوره نوجواني که شيفته اظهار وجود و ابراز لياقت است ،اين موضوع بيشتر خودنمايي
ميکند (مکلئود ،وود و وييز .)2339 ،۳خانواده و روابط والدين با يکديگر و با فرزندان نقش
بسيار مهمي در ايجاد محبوبيت دارد (کريمي .)1332 ،از جمله تبعات آن ميتوان به پذيرش
فرزند ،تبادل عاطفي و تأمين نيازهاي جسمي و رواني اشاره کرد (کريمي .)1332 ،اما از نظر
افروز ( )1313محبوبيت ميتواند موجب عزتنفس ،اعتماد به نفس ،شادي ،سالمت روان،
غلبه بر خودشيفتگي و مثبتنگري شود.

1- aslow
2- Kaur
3- McLeod, wood & Weisz
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نقدي ( )1339در پژوهشي به اين نتيجهگيري رسيده است که بين محبوبيت والدين و
خالقيت دانشآموزان تيزهوش رابطه معني داري وجود ندارد .هر چند آنها در پژوهش خود از
پرسشنامه خالقيت عابدي استفاده کردهاند .در پژوهشي که با هدف مطالعه رابطه رضامندي
زوجيت والدين با محبوبيت ،سالمت روان و خالقيت در فرزندان دانشآموزان تيزهوش
انجام گرفت (ارجمندزاده )1333 ،نتايج نشان داد بين دو عامل رضايت زناشويي و سالمت
روان با خالقيت دانشآموزان رابطه معنيداري وجود دارد ،عالوهبر اين والدين راضي از
زندگي زناشويي فرزندان سالمتر و با خالقيت بيشتري دارند .در پژوهش ديگر (قدرتي ،افروز،
شريفي درآمدي و هومن )1333 ،نشان دادند که رضايت زناشويي والدين مهمترين پيش
بين خالقيت در کودکان است و بعد از آن هوش و سن به ترتيب دومين و سومين متغير
پيشبين خالقيت بودند.
وينر )2333( 1با توجه به نتايج پژوهشي خود ،معتقد است که خانوادههاي کودکان
تيزهوش کودک محورند بدين معني که در اين خانوادهها زمان زيادي صرف کودک ميشود
و خانواده انرژي خود را صرف نيازهاي کودک ميکنند در اين خانوادهها کودکان نسبت به
ساير کودکان هم سطح خود خالقيت باالتر و استقالل بيشتري از خود نشان ميدهند.
مفهوم ديگري که به عوامل محيطي ميتوان مرتبط دانست نشاط معنوي حاکم بر
فضاي خانواده است .بنابه تعريف ،نشاط معنوي 2يعني احساس آرامش ،مهرورزي و
اميدبخشي با وارستگي و بخشايشگري و برخورداري از طراوت و زاللي درون و باور قلبي
به خالق هستي (افروز .)1331 ،بعضي افراد خوشحالي و نشاط را در گرفتن ،بعضيها در
دادن ،بعضيها در تمام کردن يک کار ،بعضيها در پول و سرمايه ،برخي در سالمتي ،عشق
و آرامش دروني ،احترام ،زيبايي ،اسـتعداد و گروهي نيز در داشتن يک خانواده خوشحال،
ميبينند .ولي نشاط معنوي معنا و مفهوم گستردهتري دارد .نشاط معنوي در واقع يک
رضايت و شادي عميق است که در زير تمامي امواج مصنوعي و سطحي زندگي گذرا است.
نشاط معنوي يک نوع اعتقاد و بينش است که هيچگاه از شما جدا نخواهد شد .در پستي و
1- Winner
2- Spiritual Happiness
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بلنديهاي زندگي به حد کمال خواهد رسيد .با وجود نشاط معنوي شما ميتوانيد جهان را با
چشماني واقعبينانهتر ببينيد .تئوري شادي معنوي بر اين نکته مهم استوار است که همه چيز
نعمت خدادادي بهحساب ميآيد و همهچيز لطف خداوندي است (مهري ورنياب.)1339 ،
نشاط يک حالت ذهني يا احساسي است که مانند خشنودي ،رضايت ،لذت ،و خوشي
توسط انسان ادراک ميشود .شادي از ديدگاههاي مختلف بررسي شدهاست .از ديدگاه بودا،
شادي نهايي زماني کسب ميشود که انسان بر هر نوع آرزو و خواستهاي غلبه کند و بتواند
از آن چشمپوشي کند (شهيدي .)1311 ،تعريف ارسطو از شادي «فعاليت روح با تقوا و
پرهيزکار انسان براساس شعور و استدالل» بود .شادي از ديد ارسطو ،تنها با به کارگيري
عقل و منطق در کنار تالش براي گام نهادن در طريقت معنوي ،امکانپذير ميشود.
روانشناسان تنها پس از محبوب شدن نهضت روانشناسي مثبتنگر ،و طي چند دهه
گذشته ،به و بررسي علمي درباره مفهوم شادي عالقهمند شدند .يکي از مورد قبولترين
تعاريف توسط روت وين هوون هلندي ارائه شدهاست .وين هوون مينويسد« :شادي بهطور
کلي به ميزان و درجهاي از مطلوبيت گفته ميشود که انسان براساس آن کيفيت زندگي فردي
خود را بهعنوان يک کل ارزيابي ميکند .بهعبارت ديگر ،مقدار عالقه فرد به زندگي شخصي
خود ،ميزان شادي فرد محسوب ميشود .تعريف و تفسير شادي در منظر دين با شادي در
روانشناسي غربي کامالً متفاوت است .در اسالم ،شادي در دل جاي دارد ،حال آنکه مشکل
بسياري از اشخاص در قرن اخير اين است که شادي را در هياهوي بيرون جستجو ميکنند.
تعبير و تفسير دين از شادي اين است که شادي خود هدف نيست ،بلکه عاملي مهم و مؤثر
براي رسيدن انسان به کمال عالي انساني است (مازوچي ،آراني ،عسکري.)1331 ،
اما مفهوم هوش در طول تاريخ روانشناسي از مفاهيم پرکاربرد و قديمي است .مطالعه
رابطه هوش و خالقيت وابسته به سنتي است که  93سال سابقه پژوهشي دارد (کافمن 1و
پالکر .)2311 ،2استرنبرگ )1333( 3يک چارچوب کلي براي محققان فراهم کردهاند که
1- Kaufman
2- Plucker
3- Sternberg
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شامل پنج رابطه ممکن است :هوش و خالقيت ميتوانند به عنوان يک زيرمجموعه از
يکديگر ديده شوند ،ممکن است آنها را بهعنوان مجموعههاي همتايي در نظر گرفت،
ميتوانند بهعنوان مجموعههاي مستقل اما همپوشاني مورد توجه قرار گيرند ،در نهايت
ميتوان آنها را بهعنوان مجموعههاي در کل جدا از هم در نظر گرفت .هرچند شواهدي به
نفع هر يک از اين ديدگاهها وجود دارد (کافمن و پالکر ،)2311 ،چندين مدل قدرتمند
هوشي ،خالقيت را به مثابه يک عامل مرتبه پايينتر از هوش مد نظر قرار ميدهند .گيلفورد
( )1399از اولين کساني بود که همبستگي بين سطوح مختلف تواناييهاي شناختي متفاوت
را کشف کرد :او يک رابطه مثبت خطي در محدوده هوشبهر پايينتر از حد متوسط يافت،
در حالي که در سطوح باالتر از حد متوسط اين رابطه وجود نداشت .گيلفورد نتيجه گرفت،
اين الگوي توزيع دو بعدي نشان ميدهد که هوشبهر باال شرط کافي براي توليد واگرا
نيست ،اما يک شرط الزم است .اما اين رابطه در تمامي سطوح هوشبهر خطي نيست .اين
نشان ميدهد افراد داراي هوشبهر باال ،لزوما عملکرد بااليي در خالقيت نشان نميدهند،
که نشاندهنده استقالل اين سازهها در برخي سطوح عملکرد است .اگر رابطه بين خالقيت
و هوش نه چندان خطي را در نظر داشته باشيم ،قدرت رابطه بسته به سطح هوشبهر تغيير
ميکند ،پس درک اين مسئله که در چه سطحي از هوشبهر رابطه تغيير ميکند اهميت دارد.
گيلفورد و کريستنسن ( ،1393به نقل از زناسني و همکاران )2319 ،يک آستانه در
هوشبهر برابر با  123پيشنهاد کردند ،که نشان ميدهد عملکرد باال در خالقيت نياز به
هوش باال يا حداقل هوش در حد متوسط دارد؛ که باالتر از اين آستانه ،خالقيت ديگر توسط
هوش محدود نميشود (جک 1و همکاران .)2313 ،بسياري از مطالعات با در نظر گرفتن اين
آستانه انجام شدهاست و اين مطالعات معموالً مقادير آستانه بين هوشبهر  133تا  133را
گزارش کردهاند (زناسني و همکاران .)2319 ،يافتههاي فراتحليل نشان ميدهند که ارتباط
بين پتانسيل خالقانه و هوش بهطور کلي در حدود  3/23است (کيم .)2331 ،2در ايران
گنجي و همکاران ( )1334در يک مطالعه فراتحليل اقدام به بررسي  12پژوهش با
متغيرهاي همبسته خالقيت پرداختهاند و هيچ يک از متغيرهاي پژوهشهاي مورد نظر رابطه
1- Jauk
2- Kim
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بين هوش و خالقيت را مورد مطالعه قرار ندادهاست .عالوه بر ارتباط خالقيت با هوش،
ارتباط شخصيت با پتانسيل خالقانه هم مورد مطالعه قرار گرفتهاست .يافتههاي همسو با هم
و معنيدار اين است که پتانسيل خالقانه به طور مثبت با بازبودن 1به تجارب ارتباط دارد .به
نظر ميرسد بازبودن منعکسکننده ويژگي سرمايهگذاري 2مربوط به پتانسيل خالق است
(بتي و فورنهام.)2339 ،3
اما اين پژوهش ،در اين راستا انجام شدهاست که بتواند اثرات عوامل محيطي (خانوادگي)
و شناختي را در پديدآيي خالقيت مشخص کند .از جمله ويژگيهاي خانواده ميتوان به
سبکهاي فرزندپروري والدين ،فضاي معنوي حاکم بر روابط خانواده ،محبوبيت والدين از
طرف فرزندان و ويژگيهاي شناختي اشاره کرد .حال سوالي به ذهن ميرسد ،که کدام يک
از اين ويژگيهاي درون خانواده بر رشد و بروز خالقيت دانشآموزان تأثيرگذار هستند؟ در
پژوهش حاضر بهدنبال شناسايي و تعيين سهم اين عوامل بوديم تا مشخص کنيم که در
خانوادههاي کودکان تيزهوش کدام موارد بر رشد خالقيت تأثير دارند .در صورت تأييد اين
فرضيه ميتوان از طريق سيستمهاي آموزشي و سازمانهاي مربوطه برنامههايي را در مورد
خانوادهها براي افزايش خالقيت کودکان و نوجوانان و دانشاموزان طراحي و اجرا کرد تا
بتوان مشکالت و معضالت مختلف انساني را از اين مسير کاهش داده و حل نمود .همچنين
در صورت تأييد و تشخيص اين روند .افق جديدي در راستاي پژوهشهاي مربوط به
خالقيت شکل خواهد گرفت و بستر خانواده را ميتوان بهعنوان نقطه شروع آموزش خالقيت
و والدين را به عنوان اولين مربيان خالقيت مد نظر قرار داده و به سواالت مختلف در اين
زمينه پاسخ داد.

روش تحقيق حاضر بهصورت همبستگي بود .در پژوهش حاضر بهدنبال توصيف و کشف
رابطه عوامل نشاط معنوي ،ميزان محبوبيت و سبکهاي فرزندپروري والدين با خالقيت
1- openness
2- investment trait
3- Batey & Furnham
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دانشآموزان تيزهوش بوديم .جامعه آماري پژوهش حاضر کليه دانشآموزان مشغول به
تحصيل در مدارس تيزهوشان استان آذربايجانشرقي بود .حجم نمونه اوليه شامل 121
نوجوان مشغول به تحصيل در مدرسه متوسطه اول تيزهوشان عالمه طباطبايي شهرستان
بناب که در سال تحصيلي  39-39مشغول به تحصيل بودند ،ميشد .روش انتخاب نمونه
نهايي به اين شکل بود که براي  121نوجوان (موزان مقطع متوسطه اول دبيرستان
تيزهوشان عالمه طباطبائي شهرستان بناب) مقياس هوشي وکسلر کودکان ويرايش چهار در
طي دو هفته اجرا شد .از اين ميان تعداد  11دانشآموز داراي هوشبهري برابر يا باالتر از
 111در مقياس هوشبهر کل يا يکي از مقياسهاي آزمون وکسلر (فهم کالمي ،استدالل
ادراکي ،حافظه فعال ،سرعت پردازش ،توانايي عمومي و چيرگي شناختي) بودند؛ اين  11نفر
وارد مطالعه و بقيه از مطالعه حذف شدند .سپس آزمون خالقيت و آزمونهاي ديگردر مورد
 11نفر و خانوادههايشان انجام ،و تحليلهاي آماري در مورد آنها اجرا شد .ابزارهاي
پژوهشي مورد استفاده در اين پژوهش شامل :آزمون هوشي وکسلر کودکان ويرايش چهار،
آزمون خالقيت تورنس 1پرسشنامههاي سبکهاي فرزندپروري ،نشاطمعنوي ،و محبوبيت
والدين بودند.

آزمون هوشي وکسلر کودکان ويرايش چهار از
مقياس کل هوشبهر 2سنتي تنها با چهار نمره شاخص استفاده ميکند ،که شامل :شاخص
9
فهم کالمي ،3شاخص استدالل ادراکي ،4شاخص حافظه فعال ،1و شاخص سرعت پردازش
(وکسلر 2331 ،و افروز و همکاران .)1332 ،ساختار عاملي نسخههاي فعلي مقياسهاي
هوشي وکسلر ناشي از يک نظريه واقعي تعريف شده هوشي است که بهوسيله مقياس کل
هوشبهر و از ترکيب کارکردهاي اندازهگيري شده بهوسيله چهار شاخص بهدست ميآيد.
1- Torrance
2- Full Scale IQ
)3- Verbal Comprehension Index (VCI
)4- Perceptual Reasoning Index (PRI
)5- Working Memory Index (WMI
)6- Processing Speed Index (PSI

 652

مقياس هوشي وکسلر کودکان ويرايش چهارم در ايران تنها سه بار نرم شدهاست .در کتابچه
راهنماي اجرا و نمرهگذاري تنها در يکي از دفترچهها ،مقياس هوشي وکسلر کودکان
ويرايش چها ايراني نامي از شاخص توانايي کلي و شاخص چيرگي شناختي مطرح شده و
جداول نرم آنها آمده است .در پژوهش حاضر از نسخه افروز ،کامکاري ،شکرزاد و حلت
( )1332استفاده شدهاست .ضريب اعتبار براي سنين  9-19سال بهترتيب برابر ،3/31 ،3/34
 ،3/39 ،3/39 ،3/39 ،3/39 ،3/39 ،3/39 ،3/39 ،3/31و  3/39است .متوسط اعتبار محاسبه
شده براي شاخص توانايي کلي براي سنين  9تا  11سال برابر  3/31و براي  12تا  19سال
برابر  3/39است .همبستگي بين مقياس کل هوشبهر و شاخص توانايي کلي در مقياس
هوشي وکسلر کودکان ويرايش چهارم برابر  3/39است (وکسلر .)2331 ،کتاب راهنماي
تفسيري و فني همبستگي بين نمرات اين چهار شاخص و هوشبهر مقياس کل را در
مقياس هوشي وکسلر کودکان و ترکيب اوليه نمرات از مقياس حافظه کودکان نشان
ميدهد .همبستگي بين مقياس هوشي وکسلر کودکان و مقياس حافظه کودکان معنيدار
است .با استثناء کردن سرعت پردازش ،شاخصهاي مقياس هوشي وکسلر کودکان بهطور
مداوم همبستگي پاييني با ترکيبات تصويري سريع و با تأخير از مقياس حافظهي کودکان
نسبت ترکيبات کالمي سريع و با تأخير نشان ميدهند .اين چهار شاخص از مقياس هوشي
وکسلر کودکان حدود  %33تا  %39از واريانس نمرات مرکب کالمي مقياس حافظه کودکان
را در مقايسه با  %13تا  %14در نمرات مرکب ديداري مقياس حافظه کودکان تبيين ميکنند.
بنابراين مقياس هوشي وکسلر کودکان بيشتر با تکاليف کالمي نسبت به تکاليف ديداري
همپوشاني دارد .خالصه مقياس هوشي وکسلر کودکان ويرايش چهارم و مقياس حافظه
کودکان با هم مرتبط هستند اما تواناييهاي مربوط به خود را دارند (ويس 1و همکاران،
.)2319
آزمون خالقيت تصويري فرم ب تورنس يکي از مجموعه آزمونهاي
تفکر خالق است که در سال  1394منتشر شد .اشکال تصويري آزمونهاي تفکر خالق
تورنس ،مستلزم پاسخهايي است که بهطور عمده ماهيت ترسيمي يا تجسمي دارند .استفاده
1- Weiss
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از مجموعه آزمونهاي تصويري (فرم الف وب) از سطح کودکستان تا سطوح پس از
دبيرستان توصيه شدهاست .اين آزمون به  31زبان ترجمه شدهاست .در فرم تصويري همانند
فرم کالمي که بر غلطهاي اماليي ،نگارش ،فقر لغات و  ...در ارزيابي و مهارت عالي در
ترسيم ،تأکيد نشدهاست .آنچه مالک ارزيابي است وجود "ايده" در قالب تصوير است نه
کيفيت ترسيم آن .فعاليتهاي آزمون ،چهار نمره براي چهار مؤلفه خالقيت (ابتکار ،بسط،
سيالي ،و انعطاف) دريافت ميکند و از مجموع آنها نمره کل خالقيت بهدست ميآيد .تورنس
در پژوهشهاي خود ضريب همبستگي  3/19تا  3/33را بين نمرات نمرهدهندگان تعليم
ديده و تعليم نديده گزارش کرده است .در راهنماي فني آزمونهاي تفکر خالق تورنس به
تحقيقات متعددي اشاره شدهاست که گوياي اعتبار سازه آزمون تورنس است .تورنس در يک
مطالعه بلندمدت  12ساله از يک جمعيت دبيرستاني وابسته به دانشگاه مينهسوتا ( 1313تا
 )1391اعتبار آزمون خالقيت را  ./11گزارش کرده است (پير خايفي و همکاران.)2312 ،
بازآزمايي فرم ب تصويري در نمونه ايراني توسط پيرخايفي ( )1392نيز گوياي يک ضريب
 ./13است (پير خايفي و همکاران .)2312 ،در ايران ضريب پايايي در فرم ب ،براي سيالي
 ،3/91ابتکار  ،3/94انعطافپذيري  ،3/11بسط  3/33و کل  3/13براي دانشآموزان
محاسبه شدهاست (پيرخائفي.)1392 ،
اين پرسشنامه توسط دايانا بامريند 1در سال 1392
طراحي شده و شامل  33سوال  1گزينهاي بهصورت طيف ليکرت است .اين پرسشنامه
شيوههاي فرزندپروري والدين را در سه سبک سهلگيرانه ،استبدادي و مقتدر و اطمينان
بخش اندازهگيري ميکند .بوري ( )1331پايايي اين پرسشنامه را از طريق بازآزمايي در گروه
مادران براي سبک مقتدرانه  ،3/91استبدادي  3819و سهلگيرانه  3/11و در گروه پدران،
مقتدرانه  ،3/11مستبدانه  3/11و سهلگيرانه  3/99گزارش کرده است .همچنين ميزان
پايايي آزمون براي سبک مستبدانه  ،3/99مقتدرانه  3/93و سهل گيرانه  3/93است
(حسينيان و همکاران  .)1319همچنين ثبات دروني با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ

1- Diana Baumrind
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محاسبه شده است برابر  3/91براي شيوه سهلگيري  3/11براي شيوه استبدادي و 3/12
براي شيوه اقتدارمنطقي است (مهرافزا.)1313 ،
مقياس نشاط معنوي 1توسط افروز در سال  1331طراحي و ساخته
شده است .مقياس داراي  93آيتم که دو خردهآزمون باورها  23آيتم و احساس و رفتار 43
آيتم را مورد ارزيابي قرار ميدهد .پاسخها بهصورت طيف ليکرت است .آلفاي کرونباخ اين
پرسشنامه در مطالعه حاضر  ./31محاسبه شد .در ضمن مهريورنياب براي محاسبه پايايي
اين ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده کردهاست و مقدار آلفاي بدست آمده  3/31نشانگر
پايايي بسيار باال و قابل قبول است (مهريورنياب.)39 ،
پرسشنامه سنجش ميزان محبوبيت (اسدي و همکاران)1332 ،
شامل دو بخش  33سوالي است که در مورد هر يک از والدين (پدر و مادر) است و براي هر
والد دانشآموزان به صورت جداگانه بايد پاسخ دهند ،پاسخها به صورت طيف ليکرتاست.
قابليت اعتماد اين پرسشنامه بهوسيله ضريب آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفته که
برابر  3/93است (اسدي و همکاران .)1332 ،در پژوهش حاضر نيز آلفاي کرونباخ براي هر
دو فرم مادر و پدر بهصورت جداگانه محاسبه و آلفاي کرونباخ براي فرم مادر برابر با  3/91و
براي فرم پدر  3/93به دستآمد .با توجه با اين که اين ابزار جديداً طراحي شده و اطالعات
روانسنجي دقيقي در اين رابطه وجود ندارد .در پژوهش حاضر همزمان بر روي نمونه
پژوهشي ويژگيهاي روانسنجي اين ابزار نيز بررسي و آلفاي کرونباخ براي کل سواالت
 3/91بود همزمان پرسشنامه بر روي  33دانشآموز بعد از فاصله زماني  9روز اجرا و
همبستگي بين دوبار اجراي آن برابر با  3/91به دستآمد.
تحليلهاي آماري بر روي نمرات استاندارد مقياس هوشي وکسلر کودکان ويرايش
چهارم و نمرات خام خالقيت انجام شد .ابتدا همبستگي ميان نمرات خالقيت و مقياس
هوشي وکسلر با استفاده از همبستگي پيرسون مورد آزمون قرار گرفت .سپس آزمودنيها بر
اساس عملکرد هوشبهر کل در مقياس هوشي وکسلر گروه بندي شدند .همبستگي بين
1- Spiritual Happiness Scale
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نمرات هوش و خـالقيت براي هر دو گروه محاسبه و آزمون شـدند .دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSمورد تحليل قرار گرفتند.

در اين بخش ،ابتدا ويژگيهاي جمعيتشناختي آزمودنيها و شاخصهاي آماري متغيرها
بررسي ،و در ادامه نيز نتايج آزمون فرضيههاي پژوهشي ارايه شدهاست.
آزمودنيهاي پژوهش حاضر پسر و در دامنه سني  11سال و هفت ماه تا  11سال و
چهار ماه با ميانگين سني  13سال و سه ماه بودند .جدول ( )1شاخصهاي آماري مربوط به
مقياسهاي آزمون وکسلر کودکان ويرايش چهارم را ارايه داده است.

فهم کالمي
استدالل ادراکي
حافظه فعال
سرعت پردازش
توانايي کلي
چيرگي شناختي
هوشبهر کل

123/19
132/31
133/9
31/93
111/39
134/91
112/42

1/14
1/14
1/44
1/24
3/33
1/29
3/12

13/21
13/33
12/32
11/19
1/33
11/34
9/39

11
11
11
11
11
11
11

دادههاي جدول ( )1نشان ميدهد که ميانگين هوشبهر آزمودنيها در شاخص فهم
کالمي باالترين و سرعت پردازش پايينترين هستند .ميانگين دو شاخص فهم کالمي و
توانايي کلي يک انحراف استاندارد باالتر از ميانگين قرار دارد.
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ابتکار
بسط
انعطاف پذيري
سيالي
خالقيت

33/92
13/13
11/93
11/49
121/33

19/11
19/99
9/41
13/13
34/39

1/19
1/39
3/13
1/19
3/93

11
11
11
11
11

اما دادههاي جدول ( )3مربوط به شاخصهاي آماري خالقيت و خردهمقياسهاي مربوط
را به تفکيک ارايه دادهاست.
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11/13
14/39
23/93
1/11
9/31
1/91
1/1
9/31
1/43

1/93
1/99
2/93
3/19
3/99
3/92
3/94
3/91
3/91

39/23
31/31
142/19
19/49
19/43
32/11
19/19
11/13
33/33

محبوبيت مادر
محبوبيت پدر
نشاط معنوي
سبک سهل گيرانه مادر
سبک استبدادي مادر
سبک مقتدرانه مادر
سبک سهل گيرانه پدر
سبک استبدادي پدر
سبک مقتدرانه پدر

بهمنظور پاسخگويي به فرضيه پژوهش ،بررسي رابطه خالقيت در دانشآموزان تيزهوش
با نشاط معنوي ،ميزان محبوبيت و سبکهاي فرزندپروري والدين ،از آزمون تحليل رگرسيون
چندگانه (مجذور  )Rبا روش گامبهگام استفاده شد .در ادامه نتايج تحليل دادهها به ترتيب
ارائه شده است.
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F

1
2
3

3/399

سبک اطمينان بخش مادر
سبک مقتدرانه مادر +نشاط
3/431
معنوي
سبک مقتدرانه مادر +نشاط
3/413
معنوي +هوش بهر کل

3/141

3/133

3/331 12/399 31/991

3/119

3/191

31//133

1/111

3/333

3/233

3/233

33/331

1/313

3/333

چنانکه در جدول مشاهده ميشود ،طي سه گام ،سبک اطمينان بخش مادر ،نشاط معنوي
و هوشبهر کل قادر به پيشبيني خالقيت بودند .برپايه آنچه که در جدول ( )1ارائه شده ،طي
گام اول ،سبک مقتدرانه و اطمينان بخش مادر با ضريب بتاي استاندارد  13 ،3/399درصد از
واريانس خالقيت را تبيين نموده است .در گام دوم نشاط معنوي با ضريب بتاي  ،3/211به
سبک مقتدرانه و اطمينان بخش مادر (با ضريب بتاي استاندارد  )3/333افزوده شده و توان
تبيين خالقيت را به 19/1درصد رسانده ،در گام سوم هوشبهر کل با ضريب بتاي ،3/234به
سبک مقتدرانه و اطمينانبخش مادر (با ضريب بتاي استاندارد  )3/339و نشاط معنوي (با
ضريب بتاي استاندارد  )3/243افزوده شده و توان تبيين خالقيت را به  23/3درصد رساند.
T

1

گام به گام

2

3

 626

مقدار ثابت
سبک مقتدرانه مادر
مقدار ثابت
سبک مقتدرانه مادر
نشاط معنوي
مقدار ثابت
سبک مقتدرانه مادر
نشاط معنوي
هوش بهر کل

41/312
2/211
12/191
2/323
3/313
-111/343
1/191
3/311
1/311

23/931
3/933
29/993
3/933
3/113
13/139
3/923
3/149
3/499

3/399
3/333
3/211
3/339
3/241
3/234

2/333
3/932
3/419
3/131
2/391
-1/191
3/332
2/429
2/313

3/322
3/331
3/913
3/332
3/342
3/394
3/334
3/311
3/323

برپايه آنچه که در جدول ( )1ارائه شده ،طي گام اول ،سبک مقتدرانه و اطمينانبخش
مادر با ضريب بتاي استاندارد  13 ،3/399درصد از واريانس خالقيت را تبيين نموده است .در
گام دوم نشاط معنوي با ضريب بتاي  ،3/211به سبک مقتدرانه و اطمينانبخش مادر
(ضريب بتاي استاندارد )3/333افزوده شده و توان تبيين خالقيت را به  19/1درصد رسانده،
در گام سوم هوشبهر کل با ضريب بتاي  3/234به سبک مقتدرانه و اطمينانبخش مادر
(ضريب بتاي استاندارد  )3/339و نشاط معنوي (ضريب بتاي استاندارد  )3/243افزوده شده و
توان تبيين خالقيت را به  23/3درصد رساند.

در اين پژوهش رابطه بين نشاط معنوي ،محبوبيت والدين ،سبکهاي فرزندپروري و هوش
با خالقيت بررسي شد .نتايج نشان داد که سبک مقتدرانه و اطمينان بخش مادر ،نشاط
معنوي و هوشبهر کل قادر به پيشبيني خالقيت بودند .سبک مقتدرانه و اطمينان بخش
مادر با ضريب بتاي استاندارد  13 ،3/399درصد از واريانس خالقيت را تبيين نموده است.
نشاط معنوي با ضريب بتاي  ،3/211به سبک مقتدرانه و اطمينان بخش مادر (با ضريب
بتاي استاندارد  )3/333افزوده شده و توان تبيين خالقيت را به 19/1درصد رساند ،هوش بهر
کل با ضريب بتاي  ،3/234به سبک مقتدرانه و اطمينان بخش مادر (با ضريب بتاي
استاندارد  )3/339و نشاط معنوي (با ضريب بتاي استاندارد  )3/243افزوده شد و توان تبيين
خالقيت را به  23/3درصد رساند.
از بين ويژگيهاي خانوادگي سبـک مقتدرانه و اطمـينانبخش مادر ،نشاط مـعنوي و
همچنين ويژگي فردي شامل هوش با خالقيت رابطه مثبت و معنيداري داشتند .اين نتايج
منطبق با نتايج پژوهشي فراهيني و همکاران ( )1333است که نتيجهگيري کردهاند يک
رابطه مثبت و معناداري بين شيوه فرزندپروري مقتدرانه مادر با خالقيت وجود دارد .در
راستاي نتايج پژوهشهاي انجام شده ميتوان به پژوهشهايي اشاره کرد که به عوامل
محيطي تأکيد کردهاند از جمله رانکو ( )2331که در نظريه خود خالقيت را متأثر از عوامل
درون فردي محيطي خانوادگي ميداند .همچنين اطالعات امابيل و گريسکيويس ( )1313بر
وجود ناظر حمايتکننده تأکيد دارد که اين عامل نيز مرتبط با سبک فرزندپروري مقتدرانه و
 622

اطمينانبخش مادر است .اين يافتهها همچنين با نتايج پژوهشي رانکو و البرت ( )1333و
گتزل و جکسون ( )2333نيز همخوان است .رانکو و البرت ( )1333به اين نتيجه رسيدند که
خانوادههايي که فرزندان خالق دارند داراي دو جنبه اساسي ،ارتباط مثبت بدون وابستگي
زياد بين والدين و کودک و وجود يک جو آزاد و غيرمستبدانه هستند .همچنين گتزل و
جکسون ( )2333تأييد کردهاند که والدين کودکان خالق در روشهاي تربيتيشان بندرت
استبداي بوده و کمتر از محدوديتهاي انضباطي استفاده ميکنند .در خانوادههايي که
مادران از فرزندان بيشتر مراقبت ميکردند فرزندان خالقيت کمتري داشتند اين مراقبت
بيش از حد به نظر فرصتهاي تجربه و آموختن را از فرزندان ميگيرد .به نظر مي رسد
هرچه محدوديتهاي محيطي از جمله محدوديتهاي خانوادکي براي فرزندان کمتر باشد
احتمال بروز خالقيت در فرزندان بيشتر ميشود .اما برخي مطالعات نتايج متفاوتي را بهدست
آوردهاند .بايراد دوولو و فيبرت ( )1399به اين نتيجهگيري رسيدهاند که والدين کودکان
خالق کمتر اقتدارگرا هستند همچنين به نظر داتا و پارلوف ( ،)1399گتزل و جکسون
( )1391و پاريش و ادز ( )1399والدين کودکان خالق محدوديتهاي انضباطي کمتري
اعمال ميکنند ،تفاوت ديگر والدين کودکان خالق در ابراز عواطف گرم است که در اين
گروه قوي نيستند (زيگلمن1393 ،؛ مکلئود ،وود و وييز .)2339 ،1اما در يک مطالعه ،گرماي
کم مادرانه با خالقيت باالتر همبستگي داشت ،و بهنظر ميرسيد که "دختر بابا" بودن به
طور خاص به سطوح پايين خالقيت در زنان منتهي ميشود (هالپين.)1393 ،
در واقع با توجه به نتايج پژوهشي بهدستآمده و عدم همخواني برخي نتايج ،ميتوان به
جنسيت بهعنوان نقشي عمده در بافت خانواده بهعنوان عامل اثرگذار بر خالقيت توجه کرد.
به نر در پژوهشهاي انجان شده کمتر بر جنسيت کودکان و نيز وقش پدر و يا مادر توجه
شده است .در اين پژوهش ما تنها بر دانش آموزان پسر متمرکز بوديم و در پژوهشهاي آتي
بايد به مقايسه جنسيت کودکان و والدين و شيوههاي فرزندپروري آنها براي تبيين بهتر
عوامل مؤثر درون خانواده بر خالقيت مد نظر قرار داد.

1- McLeod, wood & Weisz
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پژوهشها در مورد اثرات نشاط معنوي محدود است در مورد متغير مورد نظر و رابطه آن
با خالقيت پژوهش خاصي وجود ندارد و غالب پژوهشها متمرکز بر شادکامي هستند .با
توجه به اين که پژهش خاصي در اين زمينه وجود ندارد و اين متغير به تازگي (افروز)1331 ،
مفهومپردازي شده است ،يک حوزه جديد براي پژوهش است .در پژوهشهاي آتي بايد بر
اين مفهوم تمرکز بيشتر کرده و بخصوص بهعنوان يک عامل درون خانوادگي ميتواند مورد
توجه و پژوهش در رابطه با خالقيت باشد.
پژوهشها در رابطه با هوش متنوع و گاهي ضد و نقيض است .يافتههاي ما بر اين نکته
تأکيد دارند که بين خالقيت و هوش يک رابطه مثبت و معنيداري در بين کودکان تيزهوش
وجود دارد .گيلفورد ( )1399از اولين کساني بود که همبستگي بين سطوح مختلف
تواناييهاي شناختي متفاوت را کشف کرد :او يک رابطه مثبت خطي در محدوده هوشبهر
پايينتر از حد متوسط يافت ،در حالي که در سطوح باالتر از حد متوسط اين رابطه وجود
نداشت .گيلفورد نتيجه گرفت ،اين الگوي توزيع دو بعدي نشان ميدهد که هوشبهر باال
شرط کافي براي توليد واگرا نيست ،اما يک شرط الزم است .اما اين رابطه در تمامي سطوح
هوشبهر خطي نيست .اين نشان ميدهد افراد داراي هوشبهر باال ،لزوماً عملکرد بااليي در
خالقيت نشان نميدهند ،که نشاندهنده استقالل اين سازهها در برخي سطوح عملکرد
است .گيلفورد و کريستنسن ( )1393يک آستانه در هوشبهر برابر با  123پيشنهاد کردند،
که نشان ميدهد عملکرد باال در خالقيت نياز به هوش باال يا حداقل هوش در حد متوسط
دارد؛ که باالتر از اين آستانه ،خالقيت ديگر توسط هوش محدود نميشود (جک و همکاران،
 .)2313بسياري از مطالعات با در نظر گرفتن اين آستانه انجام شدهاست (زناسني و
همکاران .)2319 ،يافتههاي فراتحليل نشان ميدهند که ارتباط بين پتانسيل خالقانه و
هوش بهطور کلي در حدود  3/23است (کيم .)2331 ،اين يافته در مجموع با نتايج پژوهشي
به دست آمده همخواني دارد و ارتباط بين هوش و خالقيت را تأييد ميکند و همچنين بر
اين نکته نيز تأکيد دارد که تنها بين هوشبهر کل و خالقيت رابطه وجود دارد و بين
مؤلفههاي هوش با خالقيت رابطه معنيداري وجود ندارد.
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پژوهش حاضر تنها بر روي دانشآموزان پسر ردهي سني متوسطه اول اجرا شدهاست که
تعميمپذيري آن را براي دانشآموزان دختر و ساير گروههاي سني محدود ميکند لذا در
تعميم نتايج بايد به جنسيت و ردهي سني آزمودنيها توجه شود .ابزار پژوهشي مورد استفاده
براي ارزيابي تواناييهاي شناختي ،در اين پژوهش آزمون هوشي وکسلر کودکان ويرايش
چهارم بود که ميتواند از نقاط قوت پژوهش حاضر باشد.

اين پژوهش برگرفته از رساله دکتري در رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنائي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران است .همچنين مجوز اجراي آن بر روي
افراد نمونه از سوي اداره آموزش و پرورش شهرستان بناب به شماره  1191/21/933مورخه
 1339/13/1صادر شدهاست .بدين وسيله از مسئوالن اداره آموزش و پرورش شهرستان
بناب ،مخصوصاً مديريت دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه طباطبائي شهرستان بناب،
کليه همکاران اين مدرسه ،دانشآموزان و اولياي دانشآموزان تشکر و قدرداني ميشود.
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ارجمندزاده ،ليال ( .)1333بررسي رابطه رضامندي زوجيت والدين با محبوبيت ،سالمت روان و خالقيت در
فرزندان تيزهوش دبيرستاني.
.
اسدي ،راضيه؛ افروز ،غالمعلي؛ غباري بناب ،باقر ،و قاسمزاده ،سوگند ( .)1334رابطه رضايت زناشويي والدين
 ،سال 9
با ميزان محبوبيت آنان در نزد فرزندان با و بدون آسيب شنوايي.
 ،شماره (، 11، 3پاييز .12- 33، 1334
افروز ،غالمعلي و دلير ،مجتبي ( .)1331کمالگرايي در خانواده کودکان تيزهوش.

.14-23 :)4( 1 .

افروز ،غالمعلي؛ کامکاري ،کامبيز؛ شکرزاده ،شهره؛ و حلت ،احمد (.)1332
 .نشر علم استادان ،تهران.
افروز ،غالمعلي ( .)1313روان شناسي و تربيت کودکان و نوجوانان.

.14-23 :)4( 1 .

پيرخائفي ،عليرضا ( .)1392رابطه هوش و خالقيت در بين دانشآموزان پسر مقطع دوم نظري دبيرستانهاي
شهر تهران.
.
حسينيان ،سيمين؛ پورشهرياري ،مهسيما؛ نصراله کالنتري فاطمه ( .)1319رابطه بين شيوههاي فرزندپروري
.399-314 )4( 9 .
مادران و عزت نفس دانشآموزان دختر ناشنوا و شنوا.
(چپ دوم)

شهيدي ،شهريار (.)1334
تهران :نشر قطره.

قدرتي ،مهدي ( .)1332بررسي تحليلي رابطه خالقيت با رضامندي زناشويي در والدين دانش آموزان
تيزهوش شاغل در مدارس سمپاد ،غيرانتفاعي و عادي شهر تهران.
.
کريمي ،مريم (.)1332

 .تهران انتشارات سخن.

مازوچي ،طاهره؛ آراني ،طيبه سادات؛ عسگري ،زينب ( .)1331شادي از منظر مکتب اسالم و روانشناسي.
.123-132 :)1( 1 ،
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 بررسي رابطه شيوههاي فرزندپروري با خالقيت و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان.)1313(  مهرناز،مهر افزا
.12-13 سال سوم دبيرستانهاي تبريز در سال تحصيلي
.41 ،193 ،
 طراحي برنامه جامع مداخالت تقويت نشاط معنوي و ارزيابي اثربخشي آن بر.)1339(  عادل،مهريورنياب
.
.PTSD کاهش عاليم
 بررسي رابطه بين نگرش مادر نسبت به شيوههاي فرزندپروري با يادگيري خود.)1391(  مراد،ملک ملکان
.تنظيمي و پيشرفت تحصيلي در دانشآموزان سال سوم راهنمايي آباده
.
.)1339(  نيره،نقدي
. تهران. دانشگاه تهران، پاياننامه کارشناسي ارشد.
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