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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سیستم بازداری ( / )BISفعالساز رفتاری ( )BASو اهداف پیشرفت با تفکرر
خالق بود.
روش :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .شرکتکننرداا پرژوهش شرال  539نفرر از دانشروواا دانشرگا
شهید لدنی آذربااوا ( 651پسر و  225دختر) در سال تحصیلی  6595-99بودند که برر اسراج وردول لورارا و برا
روش نمونه ایری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .پرسشناله سیستم فعالساز  -بازدارند رفتاری کارور و واارت (،)6999
پرسشناله اهداف پیشرفت الیوت و لک اراگور ( )2006و پرسشنالهی تفکر خالق پیتر هانی (ترومره اوسرفی)6539 ،
توسط شرکت کننداا تکمی شدند .برای توزاهوتحلی داد ها از روش تحلی لسیر با استفاد از نرر افرزار لیرزرل 3.3
استفاد ارداد.
یافتهها :اافتهها نشا دادند که بین سیستم فعالساز رفتاری و اهداف پیشرفت با تفکر خالق رابطره لببرت وورود دارد
( . )P>0/03همچنین بین سیستم بازدارند رفتاری با تفکر خالق رابطره لنفری وورود دارد ( .)P> 0/03لتغیرر اهرداف
پیشرفت هم با نقش واسطهای خود و همچنین بهصورت لستقیم با تفکر خالق رابطه لعنیدار دارد.
نتیجهگیری :اان پژوهش تلواحاتی برای دستاندرکارا تعلیم و تربیت دارد که از اافتههرای آ لریتواننرد در پررورش
فراایرا خالق بهر ایرند.
کلیدواژهها :اهداف پیشرفت ،تفکر خالق ،سیستم بازداری ( ،)BISفعالساز رفتاری (.)BAS

 .6استاداار ارو علو تربیتی دانشگا شهید لدنی آذربااوا
 .2استاداار ارو علو تربیتی دانشگا شهید لدنی آذربااوا
 .5دانشووی کارشناسی ارشد روا شناسی تربیتی ،دانشگا شهید لدنی آذربااوا
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 .1مقدمه
تحوالت پرشتاب وهانی در عرصه علم و صنعت ،ووالع بشری را بر آ داشته تا با نگرشی وداد بره
داراایهای غیر عینی ،در صدد افزااش تواناایهاای خود بررای همگرالی برا اارن تغییررات باشرد .در
حقیقت سکو و بیحرکتی در دنیای لتغیر الروز برای اک کشور در هر انداز کره باشرد ،نتیورهای
وز نابودی بههمرا نخواهد داشت .الروز خالقیت و نوآوری نه بهعنوا اک نیاز بلکه بهعنوا شرر
بقاء هر والعه تلقی ارداد و بر آلوزش و کسب لهارتهای الز در بهکارایری اان اسرتعداد وارژ
بشری تأکید بسیاری شد است (صمد آقاای.)6533 ،
سانتراک ( )2009خالقیت را تواناای انداشید دربار الور به را های تاز و غیرلعمول و رسید
به را ح های لنحصربهفرد برای لسائ تعراف لیکند .خالقیت بهلنزله ظرفیت پرار ای از افرراد در
پداد آورد ترکیبهاای از هر نوع ،اعم از کارهای هنری ،ترکیبهای لکانیکی و  ...است .آثراری کره
اساساً ودادند و اا از نظر پدادآورنداا آنها قبالً ناشناخته بود اند (لهردیزاد  .)6533 ،خالقیرت را
نوعی ح لسأله لی داند .اانیه در طبقهبندی خود از انواع بازد های اادایری ،براالتران ارادایری را
ح لسأله نالید و طبقه داگری به خالقیت اختصاص نداد ،الا لعتقد است که آفرانندای نوع واژ -
ای از ح لسأله است .در اان راستا ،روا شناسا تربیتی عوال زاادی را بهعنوا عوالر لرؤثر برر
خالقیت لورد بررسی قرار داد اند .اکی از عواللی که اخیراً ارتبا آ با خالقیت لورد بررسری قررار
ارفته است؛ سیستمهای هیوانی لببت و لنفی است(اانیه6933 6؛ نق از سیف.)6590 ،
در سالهای اخیر ،تمرکز بر سیستمهای هیوانی اشتیاقی و آزارند بهعنروا زاربنرای ارااشرات
رفتاری و عاطفی ،افزااش اافته و اان سیستمها بهعنوا صفات پااردار و زاربنراای شخصریتی فرر
شد اند (کوپر ،2اولز ،5بوک .)2003 ،9برخی از روا شناسا  ،عقید دارند که شخصریت ،لبتنری برر
عملکرد دستگا عصبی است و سابقهی چنرین بحر هراای بره کارهرای پراولف برلری ارردد کره در
لطالعات فیزاولوژی و شرطیسازی کالسریک ،اررااش و واژاریهرای خاصری را از نظرر شخصریتی
لشاهد و لتمااز کرد .بر اساج نظراهی پاولف ،فرآانردهای رفتراری از طرار الگوهرای لربرو بره
برانگیختگی و بازداری در سیستم اعصاب ،قاب تبیین است .هر چه لحرکهای درونی و بیرونری کره
باع برانگیختگی و بازداری لیشود ،بیشتر تکرار شود؛ شک با ثباتتری در لغز لیاابد و لنور بره
رفتارهای قالبی پواا لی/شود که تا انداز ی زاادی در برابر تغییر لقاو انرد و بره علرت شرک نسربتاً
پاادار خود ،احتماالً بهعنوا بخشی از شخصیت فرد درلی آاند .پس از پاولف ،آازنک با طرح دارداا
خود در باب شخصیت ،تووه واژ ای به لغز داشته و در اداله ،وفری اری ،3کارهای پاولف و آازنرک
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را اداله داد و نظراهی عصب روا شناختی شخصیت خود را که برهعنروا نظرارهی «حساسریت بره
تقوات »6شناخته لیشود را لطرح کرد (کور ،2پارکینس .)2001 ،5بر اساج نظراه ی اری ،سیسرتم
عصب شناختی ،حساسیت افراد را به روادادهای تقوارتکننرد و توربره ی عواطرف لختلرف تعیرین
لیکند .سسیستم بازدارند ی رفتاری )BIS( 9و فعالساز رفتاری )BAS( 3لبنای تفاوتهرای فرردی
است و فعالیت هر اک از اان سیستمهای لغزی -رفتاری ،واکرنشهرای هیورانی لتفراوتی در افرراد
برلی انگیرزد (دپاسرکالیس ،1وارارال 7و دانتونرو .)2060 ،3سیسرتم برازداری رفتراری اسرت کره بره
لحرکهای شرطی ،تنبیه و فقدا پاداش و همچنین به لحرکهای وداد و لحررکهرای تررج آور
ذاتی پاسخ لیدهد (اری و لک ناتو  .)2005 ،9فعالیت اان سیستم ،لووب فراخوانی حالت عاطفی
اضطراب و بازداری رفتاری ،اوتناب لنفع  ،خالوشی ،افزااش تووه و برانگیختگی لیشود .پااههرای
عصبی اان سیستم که فعالیت زااد آ برا توربرهی اضرطراب لررتبط اسرت (کرور .)2002 ،فعالیرت
سیستم فعالساز رفتاری لووب حرکت بهسوی هدف ،پاسخدهی نسبت به لحرکهای پاداشدهنرد
و فرار از تنبیه لیشود و توربه عواطف لببتی همچو الیدواری ،شادلانی و سرخوشری را برهدنبرال
دارد(دپاسکالیس ،واراال و دانتونو .)2060 ،والکر 60و وکسو  )2069( 66در پژوهشی دراافتنرد کره
بین سیستم فعالساز -بازدارند رفتاری با تفکر خالق رابطه لببرت و سیسرتم بازدارنرد رفتراری برا
تفکر خالق رابطه لنفی دارد .لؤلفه آلادای به توربه با هر دو بعد سیالی و اصالت تفکر خالق رابطره
لببت دارد .لؤلفههای آلادای به توربه و ترج ،تفکر واارا را پیشبینی لیکنند؛ همچنین بهصورت
غیرلستقیم و از طرا لهارت بهعنوا عال نیرولند کنند رفتار بر تفکر واارا تأثیراذار لیباشد.
الیوت و تراش ( )2060بیا لیکنند که سیستم فعالساز رفتاری ارک سرائ قروی بررای سروق
داد به رفتار است و اهداف اادایری اان انرژی را در وهت تالش برای برازد هرای لببرت افرزااش
لیدهد و باع افزااش خالقیت لیارردد .پرژوهشهرای انورا اافتره قبلری از وملره کرالرک 62و
الکستو  ،)2062( 65اازدیخوا  ،69وکسو و الکستو ( )2060نیز با الگوی لطرح شرد الیروت و
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تراش ( )2060همسو لیباشند .اان الگو بیا لیکند که بعد سیالی خالقیت در لقااسه با اصالت به
تالش کمتری نیاز دارد .پژوهش لیو ،6لیا 2و لوی )2062( 5نشا داد کره فرصرت توربره و تررج ،از
پیشبینهای لهم تفکر واارا هستند و تأثیر سیستم فعالساز رفتاری بر تفکر خالق به خاطر لهارت
در بازد های کارکردی لیباشد .همچنین فرورارد )2066( 9دراافرت کره خلر لببرت خالقیرت را
افزااش داد و به احتمال زااد با احساج اامنی بیشتر و کاهش ترج همرا است.
طب نظر آلابی  3اکی از عناصر اساسی در خالقیت ،لسرائ انگیزشری اسرت .از نظرر او بره رغرم
لواوه شد با لشکالت ،داشتن انگیزش بهخصوص انگیزش درونی ،برای شکوفاای خالقیت لسألهای
بسیار لهم است(قاسم زاد  .)6536 ،در همین راستا ،تحقیقات زارادی رابطرهی سراز انگیرزش را برا
خالقیت لورد بررسی قرار داد اند که نشا دهند رابطه لعنیدار برین ابعراد وهرتایرری هردف برا
خالقیت است(بهپژو  ،افروز ،ساداتی و قوا  .)6539 ،ساز ی وهتایری هدف از نظراهپردازانی چو
الیوت 1و لک اراگور )2006( 7اک ساز انگیزشی است و همچنین ساز ای لهرم بررای فهرم رفترار
افراد در لحیطهای آلوزشی بهشرمار لریرود (برهپرژو و همکرارا  .)6539 ،الیروت و لرکاراگرور
( )2006طرح اهداف پیشرفت  2×2را طراحی کردند کره لفراهیم تسرلط  -عملکرردی و اوتنرابی -
ارااشی را به هم لرتبط لیکند .در طرح آنها اهداف به دو شیو لتفاوت ،لتمااز شرد اسرت .افرراد
دارای اهداف تسلط دارای دادااهی درو فردی از سطوح شااستگی خود هستند .اان اهداف بر رشد
لهارت و تسلط بر تکالیف و ارزش درونی ارادایری تأکیرد دارنرد .در حرالیکره افرراد دارای اهرداف
عملکرد شااستگی خود را با لعیارهای هنواری و در لقااسه با داگرا برهدسرت لریآورنرد .واژاری
ارااشی اا اوتنابی اهداف نیز به تماا شخصی برای دور شد ارا نزدارک شرد بره تکلیرف بررای
رسید به تکلیف به هدف اشار دارد .اان دارداا  ،اهرداف چنداانره نرا دارد (وا اپرر  ،3الیروت،
انس  .)2009 ،9بهطورکلی دو نگا اصلی در لورد اهداف چنداانه وورود دارد .اولرین نگرا از ونبره
افزااشی است .اان داداا لعنای ونبه توداردنظر شرد ای در لرورد نظراره اهرداف اسرت و نقرش
انطباقی بیشتری را برای اهداف عملکرد در نظر لیایرد .طب اان نظر اار اهداف تسلط و اررااش-
عملکرد دارای اثرات لببتی باشند ،در اان صورت احتماالً سرطوح براالای از هرر دو هردف بیشرتران
انطباق را برای فرد بهدنبال خواهد داشت .در لقااسه با اان ونبه ،دولین نگا اغلرب ونبره کاهشری
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دارد .اان ونبه ،پیشنهاد لیکند زلانیکه افراد اک هدف ارااش -عملکرد را بهکار ایرنرد؛ برهطرور
همزلا سطوح درایری با تکلیف بهوسیله هدف تسرلط کمترر خواهرد برود (دارنرو  ،6هراراکیوااز،2
بوترا ،5لوانی 9و قمیزاد .)2007 ،3
عوال بسیاری در تفکر خرالق لرؤثر لری باشرند کره در اارن پرژوهش رابطره دو عالر سیسرتم
فعالساز-بازدارند رفتاری و اهداف پیشرفت برا تفکرر خرالق لرورد بررسری قررار لریایررد .وورود
تحقیقات لتناقص در زلینهی نقش عوال انگیزشی ،پاداش و تنبیه در خالقیت اان ابها را به ووود
لیآورد که آاا انگیزش در خالق بود دانشوواا نقش لؤثری اافا لیکند؟ آارا پراداش و تنبیره در
خالق بود دانشوواا نقش لؤثری اافا لیکند؟ علیرغم شواهد تحقیقات دال بر اهمیت خالقیت و
پرورش دانشوواا خالق در حوز های لختلف تحصیلی ،به لحاظ پیچیدای فرااند خالقیت و ووود
تحقیقات لتناقض در زلینه نقرش انگیرزش ،پراداش و تنبیره در اارن زلینره ،اارن حیطره لسرتلز
پژوهشهای لداو است؛ بنابراان در اان پژوهش سعی بر آ است ترا لشرخص ارردد کره سیسرتم
فعالساز -بازدارند ی رفتاری و اهداف پیشرفت در خالقیت دانشوواا چه نقشی دارند؟
با تووه به شواهد توربی زااد در لورد ارتبا بین عوال هیورانی و خالقیرت و همچنرین نقرش
غیرلستقیم عوال انگیزشی از ومله اهداف پیشرفت در رابطه با تفکر خالق ،بهنظر لیرسرد کره برر
اساج پیشینه نظری لووود بتوا الگوای طرح کرد که بهتران پیشبینی لمکرن را از تفکرر خرالق
دانشوواا داشته باشد .در لوموع بر اساج آنچه افته شد ،لدل نظری سیستم فعالساز -بازدارند
رفتاری و اهداف پیشرفت با تفکر خالق در شک  6آورد شد است.
سیستم فعالساز رفتار
اهداف پیشرفت

تفکر خالق

سیستم بازدارند رفتار
شکل  :1مدل نظری تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تفکر خالق

1. Darnon
2. Harackiewicz
3. Butera
4. Mugny
5. Quiamzade
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 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی لیباشد .والعه آلاری اارن پرژوهش شرال تمرالی
دانشوواا دانشگا شهید لدنی آذربااوا در سال تحصیلی  95-99بود که تعداد آنهرا  3163نفرر
لیباشد .از اان تعداد  2627نفر دانشوواا پسر و  5996نفر دانشوواا دختر لیباشد .حوم نمونه
با استفاد از ودول لوراا  539نفر برآورد شد که از اان تعرداد  651نفرر پسرر 225 ،نفرر دخررتر
لیباشد که به روش نمونرهایرری تصرادفی طبقرهای انتخراب اردادنرد .بردان ترتیرب کره نسربت
دانشوواا دختر و پسر و دانشکد ها در والعه و نمونره اکسرا انتخراب اردارد .در اارن پرژوهش
سیستم فعالساز -بازدارند رفتاری لتغیر پیشبین ،اهداف پیشرفت لتغیرر لیرانوی و تفکرر خرالق
لتغیر لالک لیباشد.
 .3ابزارهای پژوهش
در اان پژوهش برای اردآوری اطالعات از پرسشنالههای سیستم فعالساز -بازدارند رفتاری کارور و
واات ،)6999( 6پرسشناله اهداف پیشرفت الیوت و لک اراگور  ،)2006پرسشرنالهی تفکرر خرالق
پیتر هانی (ترومه اوسفی )6539 ،استفاد شد است.
 .1-3مقیاس سیستمهای بازداری/فعالساز رفتاری کارور و وایت :اان لقیاج شال  20پرسرش
خود ازارشی و دو زارلقیاج است :زار لقیاج  BISو زار لقیاج  .BASزارر لقیراج  BISدر اارن
پرسشناله شال هفت آاتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتاری اا پاسرخدهری بره تهدارد و
احساج اضطراب هنگا روااروای با نشانههای تهداد را انداز لیایرد .زار لقیاج  BASنیز سریزد
آاتمی است که حساسیت سیستم فعالساز رفتار را لیسنود و خود شال سره زارر لقیراج داگرر
است که عبارتاند از :سائ ( ،BAS-DRچهار آاتم) ،پاسخدهی به پاداش ،BAS-RR( 2پنج آارتم)،
وستووی سرارلی ( ،BAS-FSچهار آاتم) .آاتمها روی اک لقیاج چهاردروهای توسط آزلرودنی
(کالالً لوافقم تا کالالً لخالفم) رتبهبندی لیشود.
رواای و پاااای اان لقیاج توسط سازنداا لطلوب ازارششد است .در تحقیر ووکرار و دالور
پور ( )6531با استفاد از آلفرای کرونبرا  ،پااراای لقیراج برازداری برابرر  0/79و بررای داگرر زارر
لقیاجهای فعالسازی ،اعنی سائ  ،پاسخدهی به پاداش و وستوووی سررارلی برهترتیرب ،0/71
 0/11 ،0/75ازارش شد است .در پژوهش حاضر ،برای بررسی پاااای پرسشناله سیستم فعالسراز-
بازدارند رفتاری از آلفای کرونبا استفاد شد .ضرااب آلفای کرونبا برای بازدارند رفتاری ،سرائ ،

1. Carver & White
2. reward responsiveness
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پاسخگوای به پاداش ،وستووی سرارلی و کر پرسشرناله برهترتیرب  0/36 ،0/79 ،0/77 ،0/72و
 0/71بهدست آلد.
 .2-3پرسشنامه اهداف پیشرفت :پرسشناله اهرداف پیشررفت برهوسریله الیروت و لرک اراگرور
( )2006ارائه شد است  .اان پرسشناله برای سنوش اهداف پیشرفت لطراب الگروی چهرار ووهری
( )2×2تهیه و لشتم بر  62اواه لیباشد .سؤاالت  7 ،6و  9هدف عملکردی  -رواکردی ،سرؤاالت
 3 ،2و  62هدف تبحری-رواکردی ،سؤاالت  3 ،5و  60هدف تبحری  -اوتنابی و سؤاالت 1 ،9و 66
هدف عملکردی  -اوتنابی را لورد سنوش قرار لیدهد .در لقاب هر اواه طیف لدرج  3بخشری از
کالالً لخالف ( 3نمر ) تا کرالالً لخرالفم ( 6نمرر ) قررار دارد .روااری و پااراای اارن لقیراج توسرط
سازنداا لطلوب ازارششد است .در تحقی ووکار و دالور پور ( )6531پاااای خرد لقیاجهرا از
 0/39تا  0/31ازارششد است.
برای بررسی پاااای پرسشناله اهداف پیشرفت از روش آلفای کرونبا استفاد شد .هما طور کره
ودول  2نشا لیدهد ،ضراب آلفای بهدستآلد برای هر چهار خررد لقیراج لطلروب لریباشرد.
ضرااب آلفای کرونبا برای عملکردی  -تبحری ،عملکردی  -اوتنابی ،عملکردی  -اوتنابی ،تبحری
 اوتنابی و ک پرسشناله بهترتیب  0/79 ،0/79 ،0/77 ،0/36و  0/76به دست آلد. .3-3پرسشنامه تفکر خالق :پرسشناله تفکر خالق توسط پیتر هانی (اوسفی )6539 ،ساختهشد
است .اان پرسشناله دارای  62وفت اواه است که لشارکتکننداا پس از لطالعه هر وفت
عبارات ،در کنار عبارتی که نزداکتر به رفتار لیباشد را عاللت لیزنند .تفسیر اان پرسشناله به
ااناونه است که نمرات  0-3بسیار پااین ،نمرات  1-7نسبتاً پااین ،نمرات  3-60نمرات لتوسط،
نمر  66نمر نسبتاً باال و نمر  62نمر بسیار باال برای تفکر خالق است .نمونهای از سؤاالت آ
عبارت است از« :ترویح لیدهم در لورد عقااد و نظراات با ساار افراد در ارو  ،بح و ودل کنم».
رواای پرسشناله توسط سازند آ تأایدشد است .ضراب پاااای اان پرسشناله در پژوهش ذهبیو
( )6533با استفاد از آلفای کرونبا ( )0/33بهدست آلد است .در پژوهش حاضر نیز برای بررسی
پاااای پرسشناله تفکر خالق از روش آلفای کرونبا استفاد شد که پاااای آ برابر با  0/79بهدست
آلد که نشا دهند پاااای خوب اان پرسشناله لیباشد.
 .4یافتهها
ودول  6آلار های توصیفی نمرات دانشوواا در لتغیرهای سیستم فعالساز /بازدارند رفتاری،
اهداف پیشرفت و تفکر خالق را نشا لیدهد.
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جدول  :1شاخصهای توصیفی نمرات دانشجویان در متغیرهای سیستم فعالساز بازدارنده رفتاری ،اهداف
پیشرفت و تفکر خالق
میانگین

متغیرها

انحراف معیار

69/35
53/60
51/37
3/19

سیستم بازدارنده رفتاری
سیستم فعالساز رفتاری
اهداف پیشرفت
تفکر خالق

9/03
3/23
7/60
6/13

بهلنظور بررسی نقش واسطهای اهداف پیشرفت در رابطهی بین سیستم فعالساز رفتاری/
سیستم بازداری رفتاری و تفکر خالق ،از روش تحلی لسیر استفاد شد .قب از انوا تحلی  ،ابتدا
به بررسی پیشفر های اان روش پرداخته لیشود.
اکی از پیشفر های تحلی لسیر ،عد ووود همبستگی لعنادار بین لتغیرهای لستق است؛
که نتااج همبستگی پیرسو نشا داد که همبستگی لعنیداری بین لتغیرهای پیشبین ووود
ندارد.
برای بررسی پیشفر نرلالبود  ،با استفاد از شاخصهای کوی و کشیدای به بررسی وضعیت
توزاع لؤلفههای لتغیرها پرداخته شد .در صورتیکه قدر لطل لقدار کوی کوچکتر از  5و قدر
لطل لقدار کشیدای کوچکتر باشد ،فر نرلال بود داد ها رعاات شد است.
جدول  :2شاخصهای کجی و کشیدگی برای بررسی نرمال بودن تک متغیره
متغیرها

کجی

کشیدگی

سیستم فعالساز رفتاری

0/27
0/55
6/55
0/16

-0/97
-0/62
6/691
0/72

سیستم بازدارنده رفتار
اهداف پیشرفت
تفکر خالق

ودول  ،2شاخصهای کوی و کشیدای لتغیرهای لشاهد شد ی حاضر در لدل پژوهش را
نشا لیدهد .هما طور که لشاهد لیشود ،لقدار قدر لطل شاخص کوی برای هیچکدا از
لتغیرها بزراتر از  5نیست .همچنین لقدار قدر لطل شاخص کشیدای نیز برای هیچکدا از
لتغیرها باالی  60نیست .پس لیتوا نتیوه ارفت که طب اان شاخصها فر نرلال بود
داد ها رعاات شد است.
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شکل  :2نمودار عملی تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تفکر خالق

شک  ،2نمودار عملی تحلی لسیر عوال لؤثر بر تفکر خالق را نشا لیدهد که برا اسرتفاد از
نر افزار لیزرل  3.3بهدست آلد است .هما طور که لشاهد لیشرود سیسرتم فعرالسراز رفترار برا
تفکرخالق برا ضرراب لسریر  ،0/56رابطره لسرتقیم ،لببرت و لعنریدار دارد ( ،)T= 15/1سیسرتم
فعالساز رفتاری با اهداف پیشرفت ضراب لسیر  ،0/59رابطره برا لسرتقیم ،لببرت و لعنریدار دارد.
( .)T= 3/07اهداف پیشرفت با تفکر خالق با ضراب لسیر  ،0/22رابطه لسرتقیم لببرت و لعنریدار
دارد ( .)T= 9/17سیستم بازدارند رفتار با تفکر خالق با ضراب لسیر  ،-0/50رابطه لستقیم ،لنفی
و لعنیدار دارد ( .)T= -1/73هما طور که لشراهد لریشرود سیسرتم بازدارنرد رفترار برا اهرداف
پیشرفت رابطه لعنادار ندارد؛ در نتیوه از لدل حذف ارداد (.)T= -6/99
جدول  :3مقدار آماره  Tبرای قبول یا رد فرضیههای پژوهش
متغیرها

مقدار T

سطح بحرانی

رد یا قبول

سیستم فعالساز رفتار ← تفکر خالق

1/15

6/91

قبول

-1/73
3/07
-6/99
9/17

6/91
6/91
-6/91
6/91

قبول
قبول
رد
قبول

سیستم بازدارنده رفتار← تفکر خالق
سیستم فعالساز رفتار← اهداف پیشرفت
سیستم بازدارنده رفتار← اهداف پیشرفت
اهداف پیشرفت ← تفکر خالق

ودول  ،5لقدار آلار  Tبرای قبول اا رد فرضیههای پژوهش و لعنراداری ضررااب و پارالترهرای
بهدست آلد لدل لعادالت ساختاری را نشا لیدهد .با تووه به آ که اار ضرااب برهدسرت آلرد
بزراتر از  6/91اا کوچکتر از  -6/91باشد؛ تصمیم به قبول اا رد فرضیه ارفته خواهد شد .هما طور
که لشاهد لیشود لقدار آلار  Tرابطه بین سیستم بازدارند با اهداف پیشررفت  -6/99لریباشرد؛
بنابراان اان فرضیه رد خواهد شد و بقیه فرضیههرای پرژوهش کره لقردار آلرار  Tبزراترر از 6/91
لیباشند لورد قبول لیباشد.
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جدول  :4اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مؤثر بر تفکر خالق
اثر مستقیم

متغیرها
سیستم فعالساز رفتار← تفکر خالق
(با نقش واسطهای اهداف پیشرفت)
سیستم بازدارنده رفتار← تفکر خالق
سیستم فعالساز رفتار←اهداف پیشرفت
اهداف پیشرفت← تفکر خالق

اثر غیرمستقیم

اثر کل

0/56

0/03

0/59

-0/50
0/59
0/22

-

-0/50
0/59
0/22

ودول  ،9اثرات لستقیم و غیرلستقیم عوال لؤثر بر تفکر خالق را نشا لیدهد .هما طور کره
لشاهد لیشود اثر لستقیم و غیرلستقیم سیستم فعالساز بر تفکر خالق بهترتیب برابرر برا ضرراب
همبستگی  0/56و  0/03لیباشد .اثر لستقیم سیستم بازدارند رفترار برابرر برا ضرراب همبسرتگی
 -0/50لیباشد .اثر لستقیم سیستم فعالساز رفتار با اهداف پیشررفت برابرر برا ضرراب همبسرتگی
 0/59لیباشد؛ و همچنین اثر لستقیم اهداف پیشرفت با تفکر خالق برابر با ضراب همبستگی 0/22
لیباشد.
برای بررسی برازش لدل ،شاخصها و لالکهای لختلف و لتفاوتی از سوی صاحبنظرا ارائه
شد است .در اان پژوهش ،بر اساج نظر براو  ،)2001( 6سه نوع شاخص برازش لطل (،)CMIN
تطبیقی ( CFIو  )IFIو لقتصد ( ،)RMSEAلورد بررسی قرار ارفت .بر اان اساج در صورتیکه
شاخص نر شد برازش ( ،)NFIشاخص برازش تطبیقی ( )CFIو شاخص نیکوای برازش ()GFI
بزراتر از  0/93و همچنین راشه خطای لیانگین لوذورات تقرابی ( )RMSEAکوچکتر از 0/03
باشند؛ و آلار خی دو ( )X2غیرلعنادار باشد ،نشانگر آ است که لدل نهاای بهخوبی برازش شد
است.
جدول  :5شاخصهای برازش مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تفکر خالق
X2

GFI

NFI

CFI

RMSEA

6/37

0/99

0/93

0/99

0/073

ودول  ،3شاخصهای برازش لدل را نشا لیدهد .هما اونه که لشاهد لیشود ،لقدار
شاخصهای برازش تطبیقی برای  ،CFIبرابر با  0/99لیباشد .همچنین ،لقدار شاخصهای لقتصد
برای (0/073 ،RMSEAقاب قبول) لیباشد و شاخص  NFIو  GFIبهترتیب  0/93و  0/99لیباشد
بر اساج لالکهای براو  ،لدل برازش لطلوب با داد های توربی دارد.

1. Brown
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 .5بحث و نتیجهگیری
اان پژوهش با هدف بررسی رابطهی سیستم فعالساز -بازدارند رفتاری و اهداف پیشررفت برا تفکرر
خالق در بین دانشوواا دانشگا شهید لدنی انوا ارفته است.
اافتههای پژوهش حاضر با نتااج تحقیقات بنورالین و وکسرو 2069،؛ الیروت و ترراش2060 ،؛
کالرکو الکستو 2062،؛ اازدیخوا و همکارا 2060 ،؛ اری و لک نراتو 2005 ،؛ لیرو ،لیراو لروی،
 2062و فورارد 2066 ،همسو لی باشد .پاداش و تشوا از عوال لهم در بروز سیسرتم فعرالسراز
رفتاری لیباشد .پس تشوا و پاداش بااد تصواری واقعی از تالشها را ارائه کنرد .اسرتفاد بریش از
حد از پاداش لیتواند لووب کاهش خالقیت دانشوواا اردد و عادت داد به دراافت پاداش اکری
از لوانع خالقیت بهحساب لیآاد .پس با پاداشهای لناسب و بوا لیتوا سیستم فعالساز رفتراری
که از عوال لهم خالقیت لیباشد را تقوات کرد تا بتوا دانشوواا را برهصرورت خالقانره پررورش
داد.
همچنین هماهنگ با اافته وعفری ( )6535لیتوا افت که از آنوا که تنبیه لوورب لریشرود
سیستم فعالساز رفتاری که نمااانگر حساسیت به نشانههای پاداش است ،وای خرود را بره سیسرتم
بازداری رفتاری که لسئول پاسخ به نشانههای تنبیه است ،بدهد .با تووه به اانکره تفکرر لسرتق از
واژایهای ذاتی بشر است و چنین تصور لیشود که هر لیزا که نظا آلوزشی از تنبیه و سررکوب
کرد پرهیز کند در پرورش خالقیت دانشوواا لؤثر لیباشرد .پرس لریتروا افرت کره اسرتفاد
لستمر از تنبیه در فرآاند تدراس لووب کاهش خالقیت دانشوواا لیشود.
نتااج تحلی لسیر نشا داد که سیستم فعالساز رفتاری بر تفکر خالق اثرر غیرلسرتیم دارد .برر
اان اساج لیتوا افت سیستم فعالساز رفتاری بهطور غیرلستقیم و با واسطهاری لتغیرر اهرداف
پیشرفت لیتواند تفکر خالق را بهصورت لعکوج پیشبینی کند .پیشبینی غیرلستقیم تفکر خرالق
بهوسیلهی سیستم فعالساز رفتاری را لیتوا اانچنین تبیین کرد که اهداف پیشرفت بهلبابه ارک
واسطه برای سیستم فعالساز رفتاری عم لیکند .در واقع چنین لیتوا استنبا کررد کره ادراک
لتفاوت دانشوواا از اهداف پیشرفت لووب شد دانشوواا برا سیسرتم فعرالسراز رفتراری دارای
لیزا تفکر خالق لتفاوت باشند .با تووه به شرواهد پرژوهش لرذکور لریتروا نتیوره ارفرت کره
لهمتران پیشبینی کنند ی تفکر خالق ،اهداف پیشرفت لیباشد .از آنوا که تعیرین هردف اکری از
لهمتران عوال پیشرفت لیباشد در نتیوه دانشوواانی که در تعیین اهداف پیشررفت خودآااهانره
عم لیکنند ،به احتمال زااد از توربه خود و داگرا استفاد خواهند کرد و عالقه بیشرتری وهرت
تعیین اهداف پیشرفت از خود نشا خواهند داد که اان الر با رشد خالقیت و افرزااش تفکرر خرالق
آنها در ارتبا خواهد بود .از طرفی دانشوواانی که در تعیین اهداف پیشررفت خرود ناآااهانره عمر
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لیکنند و عالقهای به تعیین اهداف پیشرفت خود نشا نمیدهند ،در لقااسه برا سراار دانشروواا
رشد خالقیت آنها کند شد و تفکر خالق آنا رشد چندانی نخواهد داشت.
نظراه زاستی شخصیت اری ( )6999با تأکید بر لؤلفههای سیستم بازدارند و فعالساز رفتراری
در تبیین بسیاری از ابعاد رفتاری و شناختی نقش لهمی را اافا نمود است .در اارن راسرتا از نترااج
پژوهش حاضر لیتوا بهعنوا اک اافتره بنیرادان در تبیرین رفتارهرای سرازاارانه تحصریلی و در
سطوح کاربردی با در نظر ارفتن صفات زاستی شخصیت از روش های انعطاف پذارتری در لواوهه با
آلوزش دانش آلوزا و دانشوواا بهر ارفت .اکی از لحدوداتهای پژوهش حاضر نبرود الکانرات
الز در استفاد از ابزارهاای همچو لصاحبه ،لشاهد و روشهای پژوهش کیفی داگر ،لیباشد .برا
تووه به نتااج پژوهش حاضر ،به کلیهی دستاندرکارا تعلیم و تربیت و والدان توصیه لیشود که با
داد پاداشهای لناسب و بوا لیتوا سیستم فعالساز رفتاری که از عوال لهم خالقیت لیباشرد
را تقوات کرد تا بتوا دانشوواا و دانشآلوزا را بهصورت خالقانه پرورش داد و بااسرتی بره اارن
نکته تووه کرد که استفاد لستمر از تنبیه در فرآانرد تردراس و تربیرت لوورب کراهش خالقیرت
دانشوواا و دانشآلوزا لیشود .پس شااسته است که با برخوردهای لناسب و برهورا لرانع رشرد
خالقیت دانشوواا و دانش آلروزا نشرد .از آنوراای کره تعیرین هردف اکری از لهمترران عوالر
پیشرفت لیباشد در نتیوه دانشوواا و دانشآلوزانی که در تعیرین اهرداف پیشررفت خودآااهانره
عم لیکنند ،از توربه خود و داگرا استفاد لیکنند و عالقه بیشتری از خود وهت تعیین اهداف
پیشرفت نشا لیدهند ،باع رشد خالقیت آنها شد و لووب لریارردد کره تفکرر خرالق براالای
داشته باشند .اکی از لحدوداتهای لهم پژوهش حاضر استفاد از آزلو های خرود ازارشری اسرت
که نتااج آ لی توانند در لعر سوایری لطلوبیت اوتماعی قرار ایرد؛ بنابراان پیشنهاد لیارردد
تحقیقات آتی از روشهای داگرری بره غیرر از پرسشرناله بررای از وملره کیفری ارا ترکیبری بررای
ومعآوری اطالعات در لورد لتغیرهای لورد پژوهش حاضر استفاد کننرد .برا ووره بره اافتره اارن
پژوهش ،به دستاندرکارا تعلیم و تربیت توصیه لیشود که کمک و راهنماایهرای الز در تعیرین
وهتایری هدف ،به دانشوواا و دانشآلوزا ارائه اردد .با تووه به تأثیر عوال فرهنگری در برروز
تفکر خالقانه ،پیشنهاد لیاردد در پژوهشهای آتی نقش فرهنگ را نیز لدنظر قرار دهند.

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال چهارم ،شماره هفتم ،پاییز و زمستان 5931
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