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تبيين رابطة انگيزش و خالقيت با توجه به تفاوتهاي فرهنگي
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چکیده
در تعاريف و رويکردهاي مختلف به خالقيت ،انگيزش ،جايگاه و اهميت به سزايي دارد .اين مقاله بر

مبنای دیدگاه روانشناسان اجتماعی خالقیت ،نقش تفاوتهای فرهنگی را در تفکر خالق بر اساس
انگیزش بررسی کرده است .بدین منظور پژوهش به بررسی نقش انگیزش بر خالقیت و نقش فرهنگ
بر خالقیت با توجه به تفاوتهای فرهنگی میپردازد .پژوهش حاضر در پارادایم کیفی با رویکرد

توصیفی– تفسیری و توصیفی -استتناجی انجام شده است .تأکید نظری پژوهش حاضر بر نظریة
آمابلی است که معتقد است خالقیت از سه بعد مهارتهای اطالعاتی ،مهارتهای خالقانه و انگیزش
تشکیل شده است که در بین این سه بعد ،انگیزش اهمیت به سزایی دارد .تحلیلها و بررسیها نشان

داده است که مطابق اصل افزایشی انگیزش درونی و بیرونی سطح انگيزش اوليه ،نوع انگيزش بيروني
و زمان ارائه انگيزش بيروني ،بر آغاز ،ادامه و پايان چرخة خالقيت نقش دارند .با توجه به آنکه انگیزش

بیرونی در جوامع جمعگرا از جمله ایران اهمیت به سزایی دارد و نمیتوان نقش آنرا در فعالیتهای

تحصیلی و خالقانه افراد نادیده گرفت ،شناخت شرایطی که استفاده از برانگیزانندههای بیرونی در
آن منجر به پرورش خالقیت گردد ،ضروری است .تحلیلهای انجام شده حاکی از آن است که اگر

انگیزش بیرونی بهجای کنترل و بازدارندگی ،جنبه اطالعدهی داشته باشد ،اگر سطح انگیزش درونی
اولیه فرد برای شروع چرخة خالقیت باال باشد و اگر این مشوقها و برانگیزانندهها در انتهای فعالیت

خالقانه ارائه شوند نه تنها جنبة بازدارنده ندارند بلکه موجب تسهیل فرآیند خالقیت میگردند .در آخر

آنکه میتوان گفت خالقیت گرچه نمیتواند فرمولی جهانی و همگانی داشته باشد اما برای رشد و
پرورش آن برای همگان در هر فرهنگی که باشند امکان پذیر است.

واژگان کلیدی :خالقيت ،انگیزه بیرونی ،انگیزه درونی ،تفاوتهاي فرهنگي.
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درنظام آموزش و پرورش معاصر ،تفکر خالق و پرورش آن اهميت به سزايي دارد و نظر
بسياري از محققان و نظريه پردازان در رشت هها و قلمروهای علمی مختلف را ب هخود جلب
نموده است (البرزي .)7 :1390 ،در بررسي سير تاريخي تعاريف خالقيت ،نقش فرد و
ويژگ 
يهاي شخصيتي (شالی ،)180 :1991 ،1فرآيندهاي ذهني (استرنبرگ )360 :2001 ،2و
محيط اجتماعي (آمابلی )61 :1990 ،3مورد بررسي قرارگرفته است .درکلية تعاريف دو عامل
صهاي اساسي خالقيت محسوب م 
تازگي و ارزشمندی پاسخ ،شاخ 
يشوند (هنسی:2003 ،4
65؛ آمابلی .)333 :2001 ،تحقيقات و پژوه 
شهايي که در ده ههاي اخير به ويژه از اوايل
دهة  80در ايران پيرامون خالقيت صورت گرفته است ،حاکي از شناخت جايگاه آن در نظام
آموزشي م 
يباشد و ضرورت غير قابل انکار آن از سوي معلمان متخصصان ،برنامه ريزان و
مسئوالن تأييد شده است ،ليکن هنوز يک سوأل اساسي باقي است و آن اینکه با وجود افزايش
آگاهي در اين زمينه و با وجود انجام تحقيقات متعدد تا چه ميزان شاهد تغيير در شيو ههاي
برخورد ،تغيير در رو 
شهاي تدريس و ب هطور کلي شاهد ايجاد فرهنگ خالقيت در جامعة ايران
هستيم؟ آيا به صرف اي 
نکه آگاه شديم ،مسير نهايي را طي کرد هايم؟
به نظر م 
يرسد در رسيدن به مقصد نهايي (پرورش کودکاني که خالق بينديشند ،خالق
بياموزند و خالق رفتار کنند) بايد سلسله مراتبي را گذراند که اولين مرحلة آن آگاه سازي و
يباشد که تا حدي به سرانجام رسيده است .اما شواهد نشان م 
ايجاد بستر مناسب م 
يدهد گام
تها و شباه 
شهاي مناسب بر مبناي شناخت تفاو 
بعدي انتخاب را هها و رو 
تهاي فرهنگي
شهاي متناسب با ارز 
و استفاده از رو 
شها و باورهاي اجتماع در پرورش خالقيت است .به
بيان ديگر تا زماني که صرف ًا به کسب ايده و نظريه و تحقيق در فرهن 
گهاي ديگر بسنده شود
ضمانت اجرايي و عملي براي پرورش خالقيت در کودکان وجود نخواهد داشت.
محققان بسیاری به ویژه در ده ههای اخیر به موضوع فرهنگ و خالقیت و تفاو 
تهای
فرهنگی در این زمینه پرداخت هاند و بر نقش عوامل فرهنگی مؤثر در پرورش خالقیت اشاره
کرد هاند (وسوتود و لو235 :2003 ،5؛ کرافت87 :2005 ،6؛ آمابلی333 :2001 ،؛ لیم:2004 ،7

1. Shalley, C.E
2. Strenberg, R.J
3. Amablie,T.M
4. Hennessy, B.A
5. Westwood,R & Low,D.R
6. Craft, A
7. Lim, H.A

 .)4آنچه بیش از همه در یافت ههای محققان مورد تأکید قرار گرفته است ،چگونگی فرآیند
جامع هپذیری کودکان است که متأثر از ارز 
شها و باورهای فرهنگی است.
بر این اساس در اين مقاله سعي شده است به يکي از عناصر کليدي در خالقيت يعني
انگيزش و چگونگی تأثيرگذاري آن بر خالقيت پرداخته شود .از آنجايي که در نظريات
معاصر پیرامون خالقيت بر مؤلفة انگيزش تأکيد شده است و از آنجايي که در عامل انگيزش و
تهاي فرهنگي مطرح م 
تأثيرگذاري آن تفاو 
یباشد (کرافت87 :2005 ،؛ آمابلی،)200 :1993 ،
توجه و بررسي موضوع قابل اهميت است .بر اين اساس هدف عمده پژوهش حاضر تبيين
فرآيند انگيزش در خالقيت بر اساس رويکرد روا نشناسان اجتماعي و توجه به نقش باورها
شهای فرهنگی مؤثر بر این فرآیند م 
و ارز 
يباشد .در راستای هدف کلی پژوهش ،موضوعات
محوری زیر مورد بررسی قرارگرفته است:
1-1انگیزش چگونه بر خالقیت اثر دارد؟
2-2فرهنگ چگونه بر خالقیت اثر دارد؟
3-3نقش انگیزش بر خالقیت با توجه به تفاو 
تهای فرهنگی چگونه است؟
روش پژوهش

پارادایم پژوهش حاضر کیفی است و رویکرد مورد استفاده در پاسخگویی به سوأل اول
توصیفی– تفسیری است .چرا که در این سوأل از ی 
کسو به توصیف و شناخت انگیزش
یشود و از سوی دیگر فرآیند تأثیرگذاری انگیزش بر خالقیت تفسیر م 
پرداخته م 
یگردد .در
پاس 
خگویی به سوأل دوم و سوم رویکرد توصیفی– استتناجی است و محقق ضمن آنکه به
توصیف رویکردهای موجود م 
یپردازد ،در مورد چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ بر خالقیت
یپردازد و استتناج م 
و با توجه به عامل انگیزش ،به تحلیل م 
یکند .قابل ذکر است که برای
پاسخگویی به سوأالت صرف ًا رویکردها و پژوه 
شهایی مورد استناد قرار گرفتند که در سه
حیطة فرهنگ -انگیزش و خالقیت بودند.
انگيزش و خالقيت

مفهوم انگيزش به معناي عامل جهت دهنده و نيرو دهنده رفتار از سوي روا نشناسان و محققان

مختلف به گون ههاي متفاوت بررسي و توصيف شده است .برخي از محققان در سطح فرد و

لهاي محيطي (مد لهاي
لهاي ارگانيسمي) ،برخي در سطح محيط و عام 
يهاي فردي (مد 
ويژگ 
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مکانيکي) و گروهي ديگر در سطح تعامل فرد و محيط (مد لهاي بافتي) به تحليل انگيزش
پرداخت هاند (البرزی .)66 :1386 ،عالو هبراين در نظري ههای اوليه از انگيزش ،دو مفهوم انگيزش
بيروني و انگيزش دروني توصیف و تحلیل شد هاست (آلپورت )432 :1950 ،1ليکن بر اساس
یدهد ،نم 
آنچه تحقيقات متعدد نشان م 
يتوان انگيزش را با دو حالت متناقض و کلي بيروني
و دروني مطرح نمود .در اين راستا بر اساس نظريه خودتعييني (دسی و ریان)227 :2000 ،2
انگيزش در پيوستاري قرار دارد که در انتهاي يک بعد آن انگيزش بيروني و در انتهاي بعد
ديگرش انگيزش دروني است .در بين اين دو بعد ،حال 
تهاي مختلف انگيزشي قرار دارد که بين
دروني و بيروني بودن در نوسان است.
اما در ارتباط با ورود انگيزش به نظريات و تحقيقات خالقيت ،سير تاريخي متفاوتي طي شده
يها و پژوه 
است .بررس 
شهاي اوليه در خالقيت که در اواخر قرن نوزدهم با مطالعات گالتن و تأکيد
وي بر صفات شخصيتي افراد خالق آغاز شد ،با نظرية گیلفورد در دهة  50که بر فرآيندهاي ذهني
افراد خالق تأکيد داشت ،تغيير اساسي يافت (البرزی .)2 :1389 ،درکليه پژوه 
شهاي انجام شده
تا دهة  1970تأکيد بر تعيين کنندههاي دروني خالقيت و کم رنگ نمودن نقش عام 
لهاي بيروني
يشد .در ميانة دهة  1970تال 
لهاي تسهيل کننده و بازدارنده خالقيت م 
مانع از شناخت عام 
شهاي
گروهي از روا نشناسان اجـتمـاعي منجر به تغيير اساسي در تعاريف و نظري ههاي خالقيت شد
(دسی .)256 :1971 ،3در اين دوران مد لهاي چند سطحي و نظام يافت هاي از خالقيت ارائه شد
که به نقش انگيزش در فرآيند خالق ،توجه ويژه داشتند .در نخستين مطالع هاي که در جهت تبيين
جايگاه انگيزش در خالقيت صورت گرفت نقش پادا 
شهاي بيروني بر انگيزش و عملکردهاي
هنري کودکان بررسي گرديد .در اين پژوهش ،نتايج نشان م 
یدهد که اگر به کودکان پيش دبستاني
که بر اساس عالقه شخصي خود به نقاشي پرداخت هاند ،پاداشي در قبال نقاش 
يشان داده شود ،عالقه
و انگيزه آنها کاهش یافته و ه مچنین در کيفيت کار هنري آنها تغييرات آشکاري ایجاد خواهد شد
شگران در بررسي نقش پادا 
(لپر ،گرین و نیزبت .)129 :1973 ،4در اين راستا گروهي از پژوه 
شها
و فشارهاي بيروني بر انگيزش و خالقيت ،دريافتند که افراد ب هگونة معمول از داليل رفتارهاي خود

يکنند که در مشاهده
يپـردازند ،داليـلي ذکـر م 
ناآگاهند و زماني که به توجيـه عمـلکرد خـود م 
يکنند .بر اساس اين خطاي توجيهي ،زماني که در انجام رفتاري
رفتارهاي ديگران نیز به آنها استناد م 

1. Alport, G.W
2. Deci, E.L & Ryan, R.M
3. Deci, E.l
4. Lepper, M., Greene, D & Nisbett, R

خاص ،هم داليل دروني و هم داليل بيروني وجود داشته باشد به گونة معمول افراد به داليل بيروني
استناد م 
يکنند .در واقع در چنين موقعيتي انگيزش دروني فرد براي فعاليت به نفع انگيزش بيروني
1
ييابد .چنين پديدهاي توسط روا نشناسان گوناگون به نام هاي مختلفي ازجمله اصل تنزل
کاهش م 
4
3
(کلی )115 :1973 ،2و فرضية بي 
شتوجيهي (دیکارمز  )328 :1968 ،نا مگذاري شده است .محققان
مذکور بر اين باورند که افراد در پي توجي ههاي فراوان در تبيين رفتارهاي خود ،انگيزش دروني را از
دست م 
يدهند .اما نکته شايان توجه آن است که از آنجايي که خالقيت فعاليتي آزاد و خو دانگيخته
است بدون انگيزش دروني ،بروز نم 
ينمايد .در توجيه چرايي اهميت نقش انگيزش درخالقيت،
توضيحات برخي از روا نشناسان شناختي بـه نظري هپردازان خالقيت کمک نموده است .از جمله
سیمون بر اين باور است که مه مترين عملکرد انگيزش ،کنترل توجه است .بدين معني که انگيزشي
يشود توجه او از عام 
که فرد نسبت به انجام يک تکليف دارد باعث م 
لهاي محيطي و مداخل هگر به
انجام رفتار تغيير يابد و هر چه انگيزش باالتر باشد ،ميزان توجه بيشتر بوده و عملکرد بهتر صورت
م 
يپذیرد (سیمون.)29 :1967 ،5
بر مبناي پژوهش مرتبط به اصل تنزل و فرضيه بيش توجيهي و نظري ههاي ارائه شده توسط
نظري هپردازان اوليه در خالقيت که معتقد بودند افراد خالق کمتر انطباق پذيرند و بر اساس
نيروها و فشارهاي محيط بيرون براي انطباق و سازگاری رفتار نم 
يکنند و ه مچنين بر مبنای
پژوه 
شهاي انجام شده در فرآیند حل مسأله که نشان دادند پاداش بر اساس نوع تکليف ،اثرهاي
متفاوتي بر عملکرد دارد چنانچه در تکاليفي از نوع محاسباتي که تنها يک راه حل مشخص
يگردد و در تکاليف اکتشافي که راه ح 
دارند ،انگيزش بيروني باعث افزايش عملکرد م 
لهاي
متعدد دارد ،انگيزش بيروني موجب کاهش عمـلکرد م 
يشود (کراچفیلد120 :1987 ،6؛ مکگرا،7
8
479 :1962نقل از البرزی ،)135 :1386 ،اصل انگـيزش دروني توسط آمابلی در خالقيت ارائه
شد و وي از ميان نظري هپردازان انگيزشي ،نظرية خود تعييني را براي تبيين فرآیندهای موجود در
اصل انگيزش دروني توصيه نمود (آمابلی .)362 :1983 ،بر اساس اين اصل ،انگيزش دروني
موجب خالقيت و انگيزش بيروني مخرب آن است .داليل و اسنادات پژوهشي اين اصل در سه
ينامه افراد خالق انجام گرفته
شهايي که بر اساس زندگ 
گروه از مطالعات قراردارد :ابتدا پژوه 
1. Discounting principle
2. Kelley, H
3. Overjustification
4. DeCharms, R
5. Simon, H
6. Crutchfild, R
7. McGraw, K
8. Intrinsic Motivation Principle
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يباشد و ه مچنين ذکر رويدادهايي از سوي
است و حاکي از سطوح باالي انگيزش در آنان م 
نکه چگونه خالقيت با فشارهاي بيروني کاهش يافته است .دوم پژوه 
آنان مبني بر اي 
شهايي
در ارتباط با نقش فشارهاي بيروني (ارزشيابي ،پاداش ،رقابت و انتخاب محدود) بر خالقيت که
حاکي از رابطة منفي متغيرهاي ذکر شده در عملکردهاي خالقانه بوده است و در نهايت مشاهده
نگر اصل انگيزش دروني در آنان م 
تهايي که بيا 
عملکرد افراد خالق در فعالي 
يباشد ،چنانچه
افراد خالق زماني که انگيزش دروني دارند به گونة معمول ايد ههاي بيشتري در انجام تکاليف
يگذرانند ،از لحاظ شناختي ژر 
تها م 
يکنند ،زمان بيشتري را در انجام فعالي 
مطرح م 
فتر درگير
تتري را تجربه م 
يشوند و در نهايت عواطف مثب 
م 
يکنند (آمابلی1983 ،؛ .)375
در میان نظري هپردازان خالقيت ،روا نشناسان اجتماعی به انگیزش در چرخة خالقیت
اهميت به سزایی م 
یدهند .بر اساس ديدگاه آمابلی از پیشگامان این رویکرد ،خالقيت از
تهاي موضوعي ،1شامل دانش ،مهار 
سه بعد -1 :مهار 
تهاي تكنيكي و استعدادهاي ويژه
كه تشكيل دهندة مسيرهاي شناختي در حل يك مسئله يا انجام يك تكليف م 
يباشد؛ -2
یهایی از جمله انضباط کاري ،تحمل موقعي 
تهاي خالقانه ،2که توانمند 
مهار 
تهاي مبهم،
3
یشود و  -3انگيزش تکليف
تمايل به پذيرش خطر و انجام عمل به صورت مستقل را شامل م 
لهاي محيطي شكل م 
مترين بعد از خالقيت است و با عام 
که مه 
يگيرد ،تشکیل شده است
(آمابلی( .)360 :1983 ،نمودار )1

نمودار  .1ابعاد و مراحل فرآيند خالقيت آمابلي ()2001-b1983
1. Domain relevant skills
2. Creative relevant skills
3. Task motivation

از نظر آمابلي ،انگيزش تکليف از دو عنصر شامل نگرش اوليه فرد نسبت به تکليف که بر

يگيرد و بررسي آنکه تا چه حد و
اساس ارزيابي شناختي فرد از تکليف مور دنظر صورت م 

تا چه ميزان ،تکليف با عالئق و ترجيحات وي هماهنگ است و دوم ادراکات فرد از داليلش

لهاي بيروني و
براي تعهدي که نسبت به تکليف دارد که اين ادراکات تا حد زيادي به عام 

تهاي
تهاي موضوعي و مهار 
محيطي بستگي دارد ،تشکیل شده است .به باور وي مهار 
خالقانه نمايا نگر آن است كه فرد چه ميزان توانايي انجام كاري را دارد ،ولي انگيزش حاكي از

آن است كه شخص چه كاري را انجام خواهد داد .در مدل ارائه شده از آمابلي در مراحل پنج
گانه خالقيت (تعيين مسأله ،آمادگي ،توليد پاسخ ،بررسي پاسخ و پيامد) ،انگيزش در مراحل

شهاي متفاوتي دارد .درمرحله تعيين مسأله ،فرد يا براساس
تعيين مسأله ،توليد پاسخ و پيامد نق 
يشود .در اين
تمايالت دروني و يا بر اساس تحريک عامل بيروني براي حل مسئله برانگيخته م 

توجوي راه حل آغاز
يکند که آيا جس 
مرحله انگيزش نقش تعيين کنند هاي دارد ،يعني تعيين م 
خواهد شد و يا آنکه ادامه خواهد يافت؟ و از سوي ديگر برخي از جنب ههاي پاسخ نيز به اين
انگيزش بستگي دارد .در هر صورت اگر فرد ميزان بااليي عالقه دروني به انجام فعاليت داشته
يشود .در مرحله سوم که مرحله ارائة پاسخ است ،اگر انگيزش
باشد ،فرآيند خالقيت آغـاز م 

ييابد؛ در نهايت در
خهاي بديع و نو افزايش م 
دروني باشد ،تمايل به پذيرش خطر و ارائة پاس 

مرحله پنجم که مرحلة پيامد است ،انگيزش نقش تعیین کنند های خواهد داشت .به عبارتی در

ییابد .بدین صورت که
این مرحله بر اساس نوع انگیزش ،چرخة خالقیت متوقف و یا ادامه م 

اگــر پاســخ ارائه شده موفقيت آميز باشد و منجر به حل مسئله يا مشکل شود ،ضمن آنکه

تهای مشابه و خالقانه باال
يرسد انگیزش فرد برای شرکت در فعالی 
چرخة خالقيت به انــتها م 
یرود .اما اگر مسئله حل نشود و پاسخ ديگري نيز وجود نداشته باشد ،باز هم چرخة خالقيت
م 

يرسد ،لیکن اگر انگیزه فرد برای شروع مجدد کم باشد ،دیگر چرخ های شروع
بـه انتـها م 

یشود و در حالت سوم ممکن است پاسخ منجر به حل مسئله نشود ،ولي انگيزش فرد براي
نم 
تکرار دوبارة فرآيند ذکر شده باال باشد ،در اين حالت بازگشتي به مرحلة اول فرآيند خالقيت

يگيرد .نکتة کليدي در اين بازگشت ،ميزان انگيزش است .به گون هاي که اگر انگيزش
صورت م 
ييابد و فرآيند بار
يايستد و اگر انگيزش باال باشد تالش فرد ادامه م 
پايين باشد فرآيند باز م 

يشود .گفتني است که بر اساس نظر آمابلي ،بعد تازگي در اولين مرحله از فرآيند
ديگر آغاز م 

يشود و در اين مراحل نياز
خالقيت (تعيين مسئله) و سومين مرحله (ايجاد ايد هها) تعيين م 
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به سطح بااليي از انگيزش دروني است .به بيان ديگر از آنجايي که در اين دو مرحله ،تفکر
شناختي و انعطا 
فپذيري ذهنی از ضروريات است ،انگيزش بيروني ب هعنوان عاملي مداخل هگر
ينمايد که مانع ِتفـــکر فـــرد م 
عمل م 
يشود (آمابلی335 :2001 ،؛ 65 :1990؛ .)370 :1983
در پي طرح اصل انگيزش دروني توسط آمابلی ،پژوه 
شهاي گستردهاي پيرامون نقش انگيزش
در خالقيت انجام گرفت و نتايج متناقضي در اين خصوص ب هدست آمد ،ب هگون هاي که نتايج
ب هدست آمده به رد فرضية «بيش توجيهي» و تغيير اصل انگيزش دروني به اصل افزايشي انگيزش
دروني و بيروني انجاميد (آمابلی .)196 :1993 ،بدين معني که فشارهای بيروني و موقعيـتي ب هطور
تهاي فردي در تفسير موقعي 
يشوند ،تفاو 
کامـل و قطـعي منـجر به کاهـش خالقيت نم 
تها و
فشـارهاي بيـروني ب هگونة معناداري بر انگيزش و خالقيت اثر م 
يگذارد .بر اين اساس ممکن است
گاهي انگيزش بيروني موجب افزايش خالقيت گردد .در این خصوص سه عامل ب هعنوان تعيين
کنندههاي اثرات مثبت و منفي انگيزش بيروني بر انگيزش دروني معرفي م 
یشوند:
-1سطح اوليه انگيزش :ميزان انگيزش دروني اوليه ،نقش مهمي در چگونگي تأثیر انگيزش
بيروني دارد .اگر فرد با انگيزش دروني باال به انجام فعاليت بپردازد ،انگيزش بيروني ،تأثير
کاهش دهنده و منفي در آن فعاليت نخواهد داشت .به بيان ديگر ،فشارهاي محيطي زماني تأثير
منفي دارند که عالقه و انگيزش دروني ضعيف باشد.
 -2نوع انگيزش بيروني :مطابق با اصل مشارکت برانگیزانند ههای بیرونی 1اگر انگيزش
يها و قابلي 
بيروني تأييدي براي شايستگ 
تهاي فرد باشد ،تأثير مثبت بر انگيزش دروني دارد.
 -3زمان ارائه انگيزش بيروني :ارائه انگيزش بيروني بر اين اساس که فرد در چه مرحل هاي
از فرآيند خالقيت باشد تأثير متفاوتي دارد.
از زمان مطرح شدن اصل انگيزش دروني و اصل افزايشي انگيزش دروني و بيروني،
شهايی که نقش انگيزش را در خالقيت مطالـعه کرده اند در دو گروه عمده قرار م 
پژوه 
يگيرند.
گروهی از پژوه 
شها نقش فشارهاي محيطي از جمله پاداش ،رقابت و ارزشيابي را بر انگيزش
و خالقيت بررسي کرد هاند و نشان داد هاند کـه عـامـ 
لهـاي ذکـر شـده تأثیر منفی بر خالقيت
4
3
و انگیزش دارند (چوی188 :2004 ،2؛ آیزنبرگ و شانوک 121 :2003 ،؛ فریدمن و فاستر ،
477 :2001؛ البرزي و رضویه .)57 :1390 ،البرزي و رضويه در پژوهش آزمايشي دريافتند
1. Synergistic extrinsic motivators
2. Choi, J.N
3. Eizenberg, R & Shanoack,L
4. Friedman, S.R & Foster. J

که ارزشيابي نقش منفي و معناداري در کاهش خالقيت دارد(البرزی ورضویه.)57 :1390،
شها ارتباط باورهاي انگيزشي و خالقيت را بررسي نمودند ( دیویس،
گروهي ديگر از پژوه 
کافمن و مککالر188 :2011 ،1؛ گرانت و بری ،73 :2011 ،2کاساکین و کریتلر477 :2010 ،3؛
البرزي186 :1386 ،؛ البرزی ،جوکار و خیر174 :1389 ،؛ البرزي7 :1390 ،؛ شيخ االسالمي و
رضويه .)94 :1384 ،جوکار ،خيّر و البرزي ( )174 :1387در مـطـالعـة خـود دريـافتـند کـه از
کهاي تنظيمي انگيزش (بيروني ،درو نفکني ،همانندسازي و دروني) سبک تنظيمي
ميـان سـب 

شبيني کنندة منفي و معنادار خالقيت است و
نفکني که حاکي از انگيزش بيروني است ،پي 
درو 
شبيني کنندة مثبت
سبک تنظيمي همانندسازي که در ابتداي پيوستار انگيزش دروني است ،پي 
و معنادار است .لطيفيان و البرزي ( )485 :1385نيز در پژوهشي ،نقش باورهاي انگيزشي
در خالقيت کودکان را بررسي نمودند و دريافتند که سبک تنظيم كنترلي با خالقيت كودكان
همبستگي منفي و معناداري دارد .بدين معنا كه همراه با افزايش فشارهاي بيروني و محيطي
ييابد .يافت ههاي ايـن پـژوهـش نشـان داد کـه سـبـک
(انگيز ههاي بيروني) خالقيت كاهش م 
شبـيني کنندة منفي و معنادار خالقيت کودکان است.
تنظـيم کنـتـرلي ،پـي 
در تبيين نقش انگيزش بر خالقيت ،آمابلي به نظرية ارزيابي شناختي 4در نظریة خو دتعیینی
یکند .بر اساس اين نظريه منشاء بسياري از رفتارهاي انساني چگونگي ارضاي نيازهاي
استناد م 
اساسي وابستگي ،شايستگي و خو داستقاللي است .اگر محيط و افراد تأثيرگذار اجتماعي ،اين
يگردد (البرزي،
تها ايجاد م 
سه نياز را به درستي ارضاء نمايند انگيزش دروني براي انجام فعالي 
 .)10 :1389البرزي ( )229 :1386بر اين باور است که در چگونگي ارضاي اين نيازها و اهميت
تهاي فرهنگي وجود دارد .وي بر اين باور است که بر مبناي پژوه 
نوع نيازها تفاو 
شهاي
انجام شده در تحقيقات غربي ارضاي نياز خو داستقاللي توسط والدين و معلمان در ايجاد
گهاي آسيايي
انگيزش دروني و افزايش خالقيت در فرزندان نقش به سزايي دارد .اما در فرهن 
و جم عگرا نياز به شايستگي در عين حال تعلق و وابستگي اهميت بيشتري دارد و موجب
يگردد .وي در تبيين ديدگاه خود به نظر مارکوس و کيتاياما:1991( 5
افزايش تالش و فعاليت م 
گهاي آسيايي و جمـع گرا
يکند .اين محققان بر اين باورند که «خود» در فرهن 
 )228استناد م 

1. Davis, C.D&Kaufman, J & McClure, F.H
2. Grant, A.M & Berry, J.W
3. Casakin, H & Kreitler, S
4. Cognitive Evaluation Theory
5. Markus, H.R & Kitayama, S
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گهاي فردگرا و غربي متفاوت است .آنان اصطالح «خود در ديگران »1را براي اين گونه
با فرهن 

ياش
گهای غربي فرد همواره براي بيان فرديت و يگانگ 
يبرند .در فرهن 
گها ب هکار م 
فرهن 

يکه در فرهنگ آسيايي ارزش فرد به ديگران است .بدين معني که در
یکند در حال 
تالش م 
يکند .در
يگردد و شخصيت پيدا م 
يشود ،ارزيابي م 
گهاي آسيايي ،فرد در ديگران معنا م 
فرهن 

لگيري
شها و خواست ههايش مبناي شک 
يها ،گراي 
گهاي غربي فرد ،تواناي 
يکـه در فرهن 
حـالـ 

گهاي جم عگرا يا ه مبسته ،توجه ديگران
يباشد .بر همين اساس در فرهن 
شخصيت و رفتار م 

و احساس تعلق به آنان به همراه تأييد شايستگي جزيي از ساختار هويّتي فرد است .فرآیندهای
ذکر شده در جوامع جم عگرا و فردگرا در چگونگی ارضای نیازها ،حاکی از شیوة جامع هپذیری

شهای فرهنگی است .به بیان دیگر از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است
و پذیرش ارز 
شها و باورهای جمع است و در زمینة
و بقای وی در گروی زندگی با جمع و پذیرش ارز 

تهای فرهنگی بر آنها حاکم است،
شها و باورهای جمع نیز جوامع مختلف هستند و تفاو 
ارز 
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شها را بپذیرد و بر طبق آن عمل نماید .و این چیزی
فرد برای پذیرفته شدن در جمع باید ارز 

شهای
جز جامع هپذیری که متأثر از فرهنگ است نیست .عسکری معتقد است «پذیرش ارز 

یشدن اوست که در قالب پذیرش
فرهنگی ،در واقع همان تطابق فرد با جامعه و اجتماع 

یگیرد و این امر ،مرهون توافق سرشت فرد با فرهنگ
یها شکل م 
هنجارها و دوری از ناهنجار 
جامعة مور دنظر است» (عسکری.)139 :1385 ،
خالقيت و فرهنگ

در مرور ادبیات مربوط به مطالعات فرهنگی ،تعاریف متفاوتی برای فرهنگ ارائه شده است.

کوش معتقد است« :فرهنگ در گسترد هترین معنای انسا نشناختی خویش ،کل پیچید های است

تهایی
یها و عاد 
تها ،باورها ،هنر ،اخالق ،حقوق ،آداب و رسوم و دیگر توانای 
که شامل شناخ 
یشود» (کوش )27 :1381 ،و در این
است که ب هوسیله انسان ،ب هعنوان عضو جامعه کسب م 

یافتد .عسکری بر این باور است که افراد در فرآیند جامع هپذیری
اکتساب ،جامع هپذیری اتفاق م 

یپذیرند که به آنان اجازه انطباق
یای را م 
شها ،باورها و اعتقادات فرهنگ 
و اجتماعی شدن ،ارز 

یشان است (عسکری.)136 :1385 ،
یدهد و تضمین کنندة سالمت جسمی و روان 
با جامعه را م 

در تعریف از فرهنگ و شناخت فرآیندها ومکانیز مهای آن رویکردها و دیدگا ههای متعددی
. Self in others

1

وجود دارد ،اما آنچه در نظام تعلیم و تربیت حائز اهمیت است ،فرآیندهای جامع هپذیری و
نقش سازما نها و متولیان اجتماعی ب هویژه خانواده و مدرسه در پذیرش فرهنگ جامعه با هدف
یها و خالقی 
شکوفایی استعدادها ،توانمند 
تهای کودکان است .پرورش و تربیت کودکان از
بدو تولد در ابعاد مختلف ذهنی و جسمی با ارز 
شها ،رسوم و باورهای فرهنگی صورت
تهای آموزشی و پرورشی از همان ابتدا تا زمان شک 
یگیرد و نقش فعالی 
م 
لگیری شخصیت
مورد توجه و تأکید است و در این فرآیند ،پرورش خالقیت در کودکان که عاملی در پویایی و
پیشرفت فرهنگ و جامعه است اهمیت به سزایی دارد.
مچنین در نظري هها و پژوه 
در تعاريف ارائه شده از خالقیت و ه 
شهايي که در ابتدا در
این باره مطرح شد ،نقش فرهنگ و تفاو 
تهاي فرهنگي مورد توجه نبود .از زماني که گيلفورد
مفهوم تفکر واگرا و تفکر ه مگرا را مطرح نمود و از آزمو نهاي هوش در انداز هگيري خالقيت
شهاي خالقيت ايجاد شد و زمينه شک 
انتقاد کرد ،نقطة عطفي در پژوه 
لگیری تحقيقات
يهاي فردي ،ويژگ 
بسیاری در خالقیت بر مبنای ويژگ 
يهاي محيطي و تعامل فرد و محيط را
شها در اين زمان سوگيري شخ 
ایجاد کرد (گیلفورد .)444 :1950 ،1ليکن بيشتر پژوه 
صمدار
داشت و اين مسأله با توجه به اینکه بيشتر محققاني که به بررسي خالقيت در اين زمان پرداختند
از فرهن 
گهاي فردگرا بودند و ديدگاه فردگرايي داشتند قابل تبيين است .در دهة  1960و
 1970بسياري از محققان ،خالقيت را در بستر و زمينه اجتماعي مورد بررسي قرار دادند و تأثير
فاکتورهاي فرهنگي را بر رشد و بيان خالقيت کمتر از حد واقعي آن برآورد کردند .لوبارت
معتقد است که در سوگیری شخص مدار از خالقیت ،باور آن بود که فرد خالق در هر جایی
یتواند خالق باشد ،و این برخالف دیدگاه معاصر است که معتقد است خالقیت نم 
م 
یتواند
بدون توجه به زمینة و جوی که در آن فرد رشد م 
ییابد ،اتفاق افتد (لوبارت .)39 :1990 ،2بر
این اساس در دهه  1980و  1990عالقه به نقش فرهنگ در مطالعات خالقيت مورد توجه قرار
گرفت و خالقيت ب هعنوان يک پديده جهاني که توسط فرهنگ احاطه شده و لذا هم بر آن تأثير
يگذارد و هم از آن تأثير م 
م 
يپذیرد ،مطرح گرديد (سیمونتون255 :2000 ،3؛ نقل از البرزی،
 .)13:1389در این خصوص گفته شده است که اگر در خالقيت ،تنها به فرد توجه شود مثل
آن است که هدفمان بررسي توليد ميوه توسط درخت سيب است ،اما فقط خود سيب را بدون

توجه به آب ،نور خورشيد و خاکي که در آن رشد کرده است در نظر گرفت هایم ،اين نوع نگاه
1. Guilford, J.P
2. Lubart, T.I
3. Simonton. D.K
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يکند (سایکزنت میهالی 312 :1999 ،1نقل از البرزی.)25:1386 ،
فهمي ناقص از پديده ايجاد م 
اين باور اشار های به نقش فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بر خالقيت داد.
در بررسی دیدگا ههایی که رابطة خالقیت و فرهنگ را بررسی کرد هاند ،استرنبرگ و
لوبارت معتقدند خالقیت تعامل متغیرهای فردی همچون هوش ،دانش ،انگیزش ،شخصیت
و متغیرهای اجتماعی همچون محیط فیزیکی ،فضای ارتباطی و فرهنگ م 
یباشد (استرنبرگ
و لوبارت .)608 :1990 ،2لوبارت بر این باور است که در بررسی رابطة فرهنگ و خالقیت،
باید تعریف خالقیت ،فرآیندهای خالقیت ،حوز ههای بروز خالقیت و شیوة پرورش خالقیت
مورد بررسی قرار گیرد .به اعتقاد وی در تعریف خالقیت ،بین فرهن 
گهای مختلف تفاوتی
وجود ندارد و همة فرهن 
گها کاری بدیع که ارزش اجتماعی داشته و سودمند باشد را خالقانه
یدانند .بهترین شاهد این ادعا تعریف تورنس و آزمون وی است که در فرهن 
م 
گهای مختلف
ب هکار رفته و سودمند بوده است (لوبارت .)40 :1990 ،در ارتباط با فرآیندهای ذهنی و مراحل
خالقیت نیز هرچند در برخی از فرهن 
گها خالقیت حاصل تالش فردی و در برخی دیگر از
تهای مذهبی ،ب هعنوان حالتی روحانی مطرح م 
جمله سن 
یشود ،لیکن مراحل خالقیت مشاب هاند
و فقط در اسامی و نا مگذاری آنها تفاوت وجود دارد و از سوی دیگر در فرآیند ذهنی خالقیت
نیز در همة فرهن 
گها تأکید بر فرآیند حل مسأله در اندیشة خالق است .ب هعبارت دیگر در همة
گها خالقیت نوعی جه 
فرهن 
تگیری حل مسأله شناختی است که با تعاریف محصول مدار از
خالقیت تطابق دارد و فرد خالق همواره مراحل آمادگی ،کمون ،بروز ایده خالق و بررسی و
ارزیابی را طی م 
یکند (لوبارت)43 :1990 ،؛ ه مچنین به اعتقاد لوبارت در پاسخ به این پرسش
یتواند بروز پیدا کند ،فرهن 
که خالقیت در چه حوز هها و زمین ههایی م 
گهای مختلف با یکدیگر
تاند .بر فرض در برخی فرهن 
متفاو 
گها ،حل مسأله و بروز خالقیت در موضوعات مذهبی،
اقتصادی و سیاسی جایز نیست و تنها حوز ههای علمی و هنری بهترین حیط هها برای بروز
اید ههای خالق هستند و در برخی دیگر از فرهن 
گها در این زمینه محدودیتی وجود ندارد
مترین بخش از فرهنگ که منشأ تفاو 
(لوبارت )45 :1990 ،در نهایت مه 
تهای فرهنگی در
خالقیت است شیو ههای تغذیه و پرورش خالقیت است که پژوهش حاضر در این حیطه انجام
یتواند مثبت ،منفی و یا خنثی باشد
گرفته است .ایدئولوژی یک فرهنگ نسبت به خالقیت م 

شها ،باورها و حقوقی که برای اعضای جامعه قائل است متفاوت عمل
و بر این اساس در ارز 
1. Csikszentmihalyi, M.
2. Strenberg, R.J &. Lubart, T.I

یها و
گهای فردگرا به استقالل فردی ،شکوفایی توانمند 
گها از جمله فرهن 
نماید .برخی فرهن 
گها به انطباق با دیگران،
یکنند و برخی از دیگر فرهن 
انطباق فرد با استعدادهای خودش تأکید م 

یهایی که با اهداف دیگران و جمع
شکوفایی استعدادها در جهت تطابق با اجتماع و شایستگ 

یشود ،تأکید دارند و ما حتی در درون یک فرهنگ نیز شاهد بروز اید ههای خالقانه
تعریف م 

به میزا نو انواع متفاوتی برحسب شرایط و موقعیت هستیم .بنابراین فرهنگ بر سطح بروز

خالقیت تأثیری انکا رناپذیر دارد ( لوبارت.)46 :1990 ،

لودویک نیز معتقد است رابطة بین فرهنگ و خالقیت ب هگون های است که فرهنگ تعیین

یکنند.
یکند چه چیزی بیان شود ،چگونه بیان شود و چه عملکردهایی آن را تأیید یا انکار م 
م 

شها و انگیز هها است و ه مچنین
به اعتقاد وی تأثیر فرهنگ بر خالقیت ،تأثیر فرهنگ بر نگر 

گهای مختلف فشارهای
یکند رابطة فرهنگ و خالقیت رابط های متقابل است .فرهن 
وی تأکید م 

یکنند
نهای تربیتی برای انطباق ،پایداری و نبوغ وارد م 
متفاوتی در سطوح مختلف بر ارگا 

(لودویک .)460 :1992 ،1میراندا ،آرانها و زاردو نیز در تفسیر و فهم خالقیت و عناصر کلیدی

یکنند که البته در دیدگاه آنان فرهنگ
آن ارتباطی متقابل را بین فرد ،محیط و فرهنگ مطرح م 
نقش به سزایی در این مثلث ارتباطی دارد (میراندا ،آرانها و زاردو.)523 :2009 ، 2

گهاي جم عگرا
گهاي فردگرا و فرهن 
گها دو گروه عمده شامل فرهن 
در تقسيم بندي فرهن 

شهايی دارند
شها و نگر 
يباشد .هر کدام از اين دو فرهنگ باورها ،اعتقادات ،ارز 
مطرح م 

یگذارد .جوامع جم عگرا و
که بر سيستم آموزشي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي آنان تأثير م 
شرقي با قواعد و نر مهاي اجتماعي سازمان يافت هاند و افراد در جريان جامع هپذيري با گروه

گها رابطه سلسله مراتبي بين افراد حاکم است و
ييابند .در اين فرهن 
اجتماعي خود انطباق م 

ييابند .در نهايت آنچه
افراد براي پذيرش قواعد و هنجارهاي اجتماعي و خانوادگي پرورش م 

در اين جوامع اهميت دارد کسب تأييد و حمايت اجتماع و گروه است .ليکن ،در جوامع غربي

يها و ترجيحاتش اهميت دارد و فرد براي دنبال کردن عالئقش آزاد است
رشد فرد ،توانمند 

و نر مها و قواعد کمتري براي افراد تعيين شده است .به بیان دیگر فرديت فرد مالک بسياري
از رفتارهاي فردي است و اساس رابط هاش با ديگران با توجه به آن مالک است (ان .جی،3
 .)223 :2003کرافت معتقد است خالقیت ب هطور آشکار متأثر از فرهنگ است و اینکه بخواهیم

1. Ludwig , A.M
2. Miranda, P.C.D&Aranha, J.A.S & Zardo, J
3. Ng, A.K
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گهای شرقی
رویکردی جهانی در خالقیت درست کنیم غیرممکن است .به اعتقاد وی فرهن 

شهای اجتماعی و فرهنگی مختلف تأثیر متفاوتی بر بروز و پرورش خالقیت نسبت
با ارز 

گهای غربی دارند (کرافت .)99 :2005 ،نایزبت معتقد است در آسیای شرقی تأکید
به فرهن 

گهای غربی که نگاه معتد لتری دارند ،موجب آسیب
بر کل و کلیت نسبت به غرب و فرهن 
یشود (نایزبت .)223 :2003 ،1مصطفی والماسری نیز در مقایسة درک موانع
به خالقیت م 
یهای شرقی موانع بیشتری
بازدارندة خالقیت در جوامع غربی و شرقی معتقد است آزمودن 

یکنند و ه مچنین درک متفاوتی نسبت به موانع دارند (مصطفی والماسری:2008 ،2
را ذکر م 
 .)81ايد هها و اهداف فرهنگي در هر يک از جوامع جم عگرا و فردگرا از طريق شيو ههاي

يگردد .به
مهاي آموزش رسمي و غيررسمي به افراد منتقل م 
تعليم و تربيتي والدين و سيست 

بیان دیگر تفاوت بين جوامع جم عگرا و فردگرا از نهادهای اساسی در تعليم و تربيت یعنی

يگذارد .بر این
خانواده و مدرسه آغاز شده و تأثير خود را بر کلية امور و ارکان جامعه باقي م 
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شهاي رسمي
اساس خالقيت نيز ب هعنوان يک هدف ب اارزش از ابتداي تولد تا زماني که آموز 
يگردد (البرزي،
يشود ،متناسب با باورها و اعتقادات فرهنگي تسهيل يا بازداري م 
دريافت م 

شهاي انجام شده پيرامون رابطه فشارهاي محيطي ،انگيزش و
 .)3 :1389در این راستا پژوه 

تهاي فرهنگي در اين خصوص است .از جمله
خالقيت حاکي از نقش فرهنگ و تأثير تفاو 

نتایج پژوهشي بر روي کودکان عربستان حاکي از آن بود که پاداش ب هعنوان منبع انگيزش

يگردد (هنسی . )253 :2003 ،برخی محققان
بيروني منجر به افزايش خالقيت کودکان م 

یتواند بر خالقیت تأثیر مثبت بگذارد اگر ،مشوق بیرونی ب هازای کار
معتقدند انگیزش بیرونی م 

خالقانه باشد و یا اینکه عاملی در جهت غلبه بر موانع و مشکالت ب هحساب آید (ایزنبرگ و

رادوس .)728 :2001 ،3در پژوهشی دیگر پاتوین و همکاران دریافتند خالقیت با هر دو نو ِع
یانگیزشی رابط های منفی و معنادار
انگیزش (بیرونی و درونی) رابط های مثبت و معنادار و با ب 
دارد (پاتوین ،کرسلی و سیمز .)373 :2012 ،4اورال ،کافمن و آگارس در پژوهش خود که

یهایی از کشور ترکیه پرداختند ،نشان دادند
به مقایسه یافت ههای غربی در خالقیت با آزمودن 

ییابد لیکن در
همچون یافت ههای غربی با افزایش سن و انگیزش درونی ،خالقیت افزایش م 

1. Nisbett
2. Mostafa & El-Masry
3. Eisenberger, R., & Rhoades, L
4. Putwain, D.W& Kearsley, R &Symes, W

تهای جنسیتی و ساختارهای اجتماعی مؤثر ،باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد (
مورد تفاو 
1
اورال ،کافمن و آگارس )235 :2007 ،
لیم در بررسی تفاو 
تهای فرهنگی در شیو ههای برخورد معلمان با دانش آموزان نشان داد
گهای آسیایی ،معلمان کودکان خالق را ب هعنوان کودکان مخرب ارزیابی م 
که در فرهن 
یکنند؛
یهای کودک خالق م 
گهای غربی معلمان وظیفة خود را پرورش توانمند 
اما در فرهن 
یدانند و
لذا آنها را تشویق م 
یکنند (لیم .)6 :2004 ،گونکارو استاو نیز در پژوهش خود ضمن بیان عقاید
عگرا م 
گهای جم 
عگرا و فردگرا دریافتند که فرهن 
گهای جم 
رایج پیرامون فرهن 
یتوانند خالق
باشند اگر برای خالق بودن آموزش ببینند (گونکاروو استاو.)96 :2005 ،2
البرزي ( )22 :1390در پژوهش خود با عنوان «نقش باورهاي فرزن دپروري و نگرش مادران
ِ
به تفکر خالق در خالقيت کودکان» دريافت باورهاي فرزن د
پروري مدرن مادران و نگرش
مگير 
مثبت آنان به عوامل بازي ،شرکت در تصمي 
يهاي خانوادگي ،اهميت به انجام کارهاي
نو و عدم کنترل رفتاری فرزندان ،نقش مثبتي در پرورش خالقيت کودکان دارد .با اين وجود
نتايج نشان داد که مادران در عواملي همچون ميزان مخالفت فرزندان با والدين ،شيوة برخورد با
يها ،خواست هها و تمايالت کودکان ،با یکدیگر دارای تفاو 
ناکام 
تهاي فرهنگي هستند .که اگر
يهاي کودک باشد يا ب هعبارتي اين نگر 
يها و توانمند 
با تأکيد بر شايستگ 
شها نقش اطالعاتي
داشته باشد و کنترل کننده نباشد بر خالقيت تأثير مثبت خواهد داشت در غير اين صورت
بازدارنده خالقيت محسوب م 
يشود.
در مطالع های کیفی که توسط نویسنده پيرامون رابطه خالقيت و انگيزش بر مبناي اصل افزايش
انگيزش دروني و بيروني انجام شد نگرش مادران کودکان خالق نسبت به نقش تشویق و پاداش
در خالقیت کودکان بررسی گردید .بدین منظور  45نفر از مادرا ِن دانش آموزان خالق مورد
بررسي قرار گرفتند .انتخاب مادران بدین صورت بود که از هر مقطع تحصيلي ،تعداد  15دانش
آموز که بر اساس آزمون خالقيت تورنس (فرم الف و ب) خالق شناخته شده بودند انتخاب شدند
و مادران اين دانش آموزان بر اساس فرم مصاحبه محقق ساخته بر مبنای پرس 
شنامه (استورم،3
6 :1995؛ گارن222 :1997 ،4؛ نقل از البرزی 7( :1390 ،ارزيابي گرديدند .سؤاالت این پرس 
شنامه
هم بهصورت الیکرتی ( 50و  25گوی های) و هم بهصورت سؤاالت با زپاسخ م 
یباشد که در
1. Oral, G& Kaufman, J.C & Agars, M.D
2. Goncaro, J.A & Staw, B.M
3. Storm, R
4. Garren, B.A
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یهای
این پژوهش از سؤاالت با زپاسخ ب همنظور مصاحبه استفاده گردید .قابل ذکر است که ویژگ 
نسنجی این پرس 
روا 
شنامه در پژوهش البرزی ()4 :1390بررسی شد و مطلوب بدست آمد .بعد
خهای آزمودن 
از کدگذاری و طبق هبندی پاس 
یها ،تحلیل یافت ههای پژوهش نشان داد مادران عالوه
تهای خالقانه فرزندان تأیید م 
بر آنکه میزان انگیزش درونی اولیه را در ادامه فعالی 
یکردند ،نوع
نرا نیز مهم ارزیابی م 
انگیزش بیرونی و زمان ارائه آ 
یکردند .از جمله در ارتباط با سطح انگیزش
اولیه ،مادر پسري 15ساله چنین عنوان کرد« :پسرمن استعداد خاصي در موسيقي دارد و براي
پرداختن به آن تمايل زيادي دارد و معموال» به توجه و تشويق ما نيازي ندارد» .در ارتباط با نوع
انگیزش بیرونی نیز مادران معتقد بودند زماني که فرزندانشان در کاري خالقانه اعم از نقاشي،
موسيقي ،کاردستي و حتي مسائل علمي مشغول به فعاليت هستند تشوي 
قهاي والدين نقش به
سزايي در ادامه کار و بروز ايده در فرزندان دارد .بر اساس ديدگاه مادران تشوي 
قهاي کالمي و
قهايي همچون «:آفرين کارت عالی بود،
غي رکالمي در اين زمينه نقش مثبتی دارد از جمله تشوي 
يتوانم کاري برایت انجام بدهم ،کمک م 
چگونه چنين کاري را انجام دادي ،من م 
يخواهي» و در
خهاي مادران در اين سؤال با سؤال اول که مربوط به
ارتباط با زمان ارائه انگیزش بیرونی نیز پاس 
سطح انگيزش اوليه بود ارتباط نزديکي داشت .بيشتر مادران معتقد بودند جدا از اي 
نکه فرزندشان
با انگيزش دروني يا انگيزش بيروني به انجام فعاليت مورد عالق هاش بپردازد ،تشويق و انگيزشي
که آنان در پايان کار ارائه م 
يکنند در انجام کارهاي مشابه در زما نهاي ديگر و پيشرفت فرزندان
نقش به سزايي خواهد داشت .به بيان ديگر بيشتر مادران معتقد بودند نوع برخورد آنان در پايان
تهاي فرزندان اهميت به سزايي دارد .مادر دختر  10ساله « آنچه براي دختر من بسيار مهم
فعالي 

است نوع برخوردي است که پس از اتمام کارش با او دارم ،ب هويژه هنگامي که در کارش شکست
يکند».
يدهد يا متوقف م 
يخورد ،با توجه به برخورد من کارش را ادامه م 
م 

شهای مادران به خالقیت
در پژوهشی دیگر ،البرزی ( )8 :1391در مدلی علی از نقش نگر 
در نگر 
شهای فرزندان به خالقیت با واسط هگری باورهای اسنادی ،دریافت که نگرش مادران
شبيني کننده منفي و معنادارِ
شبيني کننده مثبت و معنادارِ باور راهبردي توانايي و پي 
به بازي ،پي 
باورهاي کنترلي بود .از سوي ديگر نگرش و باورهای مادران ب هصورت مستقيم نگر 
شهای
یکرد .از آنجایی که نگر 
شبيني م 
خالقانه کودکان را پي 
شهای افراد در حوز ههای مختلف رفتاری

گها
متأثر از فرهنگ و باورهای آنان است ،تحقیقات ذکر شده حاکی از اهمیت باورها و فرهن 
شهای مورد بررسی ،شیو ههای فرزند پروی
یباشد چرا که باورها و نگر 
در پرورش خالقیت م 
و تعلیم و تربیتی والدین را تعیین میکند.

نتيجهگیری

بر اساس نظري ههاي روا نشناسان و محققان ،انگيزش عاملي است که از محيط و افراد تأثيرگذار

يپذيرد و نقش بازدارنده و تسهيل
مترين آنها والدين و معلمان هستند تأثير م 
اجتماعي که مه 

تهاي انساني دارد .همانگونه که اشاره شد انگيزش عالوه بر آنکه در
کننده در بسياري از فعالي 

یباشد .برخي
فرآيند خالقيت اهميت به سزايي دارد ،متأثر از فرهنگ و باورهای اجتماعی نیز م 

از تحقيقات انجام شده پيرامون نقش انگيزش بر خالقيت ،حاکی از نقش مثبت انگیزش بیرونی

در خالقیت است .البرزي ( )230 :1386در پژوهش خود دريافت که توجه مثبت و مناسب

يها بر اساس
يهاي فرزندان ،حتی اگر اين توانمند 
يها و توانمند 
والدين و معلمان بر شايستگ 

يگردد .در
تهاي درسي باشد ،موجب افزايش انگيزش و در نتيجه خالقيت م 
نمره و فعالي 
يتوان به نظريه خو دتعييني استناد نمود .بر اساس اين نظريه ،فشارهاي محيطي
تبيين اين رابطه م 

شها و برانگيزانند هها اگر جنبه اطالعاتي داشته و فاقد جنبة کنترلي باشند و ه مچنین
و پادا 

يانجامند و بر خالقيت نيز تأثير مثبت
يهاي فرد ،به انگيزش دروني م 
نشان هاي باشند از توانمند 

یگذارند (البرزي .)248 :1386 ،بر اين اساس شايد بتوان گفت اگر در جوامع آسيايي ،با
م 

تهاي فرهنگي که با جوامع غربي و فردگرا دارند و اهمیتی که برانگیزانند ههای
توجه به تفاو 

بیرونی در این جوامع دارد ،اصل افزايشي انگيزشي بيروني و دروني مورد توجه قرارگیرد و
یشود بر این مبنا باشد ،ارائه برانگیزانند هها
شهای رسمی و غی ررسمی که به کودکان داده م 
آموز 

یتواند نقش مثبتی در خالقیت کودکان داشته باشد و در چنین نگاه موقعیتی به
قها م 
و مشو 
انگیزش بیرونی شايد بتوان گفت که انگيزش بيروني در جوامع فرهنگي نقش يک عامل بيروني

يشود .به بيان ديگر به نظر
يگردد ،تعريف نم 
تهاي فردي م 
صرف که مانع از تالش و فعالي 

گهای جم عگرا ،اگر انگيزش بيروني با توجه به زمان ارائه آن ،نوع
يرسد در جوامع و فرهن 
م 

آن و سطح اوليه انگيزش مورد توجه قرار گيرد نقش مثبت و به سزايي در بسياري از رفتارها

گهايي که عامل توجه ديگران ،اساس رابطه اجتماعي را تشکيل
خواهد داشت .در فرهن 

يدهد باید به حضور فرد در جمع ،شرایط این حضور و برانگیزانند ههای آن توجه کرد.
م 
چنانچه گفته شد در مصاحب ههاي انجام شده با مادران فرزندان خالق ،انگيزش بيروني بر مرحله

آخر چرخه خالقيت که مرحله پيامد است ،تأثير به سزايي دارد .به بيان ديگر نتيجه ب هدست آمده

از هر فعاليت (چه موفقيت و چه شکست) اگر با توجه مثبت ،غيرشرطي و مناسب ديگران

همراه شود انرژي ،تالش و انگيزه ادامه فعاليت را افزايش خواهد داد .بر اين اساس پيشنهاد
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شهاي انجام شده در زمينه خالقيت و انگيزش ،در جامعه
يشود ،براي کاربردي کردن پژوه 
م 

ايران تحقيقات کنترل شده ،منسجم و برنام هريزي شد هاي بر اساس انگيزش بيروني و نقش آن
يشود به آگا هسازي والدين و معلمان در خصوص
مچنين پيشنهاد م 
در خالقيت انجام گيرد .ه 

نقش مثبت انگيزش بيروني بر خالقيت پرداخته شود تا ارتباطات مثبت و سازنده بين فرزندان

و عوامل تربيتي ايجاد گردد.
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