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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
mediating role of thinking styles in the relationship
between intelligence and creativity in 12-to-16year-old male and female students using
descriptive-correlational and multiple regression
analyses. The statistical population included all
male and female students aged 12-16 years old in
the 12th district of Tehran during the second
semester of 1396-97. At the end of sampling
process, 200 students were selected. The
measurement tools were Wechsler Intelligence
Scale for Children, Fourth Edition (WISC-IV),
Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT), and
Thinking Styles Inventory (TSI). Data analysis
was performed using Multiple Regression. 21SPSS software were used for data analysis. The
results showed the positive effect of intelligence in
predicting creativity (0.142), and the negative role
of legislative thinking (-0.145) and judgment (0.165). According to the results, there was no
mediating role for legislative and judiciary
thinking; however, executive thinking mediated
the relationship between intelligence and
creativity (0.165).
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چکیده
 بررسی نقش میانجیگری سبکهای،هدف از پژوهش حاضر
12 تفکر در رابطه هوش و خالقیت در دانشآموزان دختر و پسر
 این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر نوع. ساله بود16 تا
 جامعه آماری شامل تمام.پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود
 شهر تهران در12  ساله منطقه12-16 دانشآموزان دختر و پسر
100(  دانشآموز200  تعداد. بود1396-97 نیمسال دوم تحصیلی
 پسر) با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده100 دختر و
 ابزار سنجش شامل آزمونهای هوش وکسلر.انتخاب شدند
 تفکر خالق تورنس فرم تصویری،(WISC-IV) 4 کودکان فرم
( و پرسشنامه سبک تفکر نوع اول استرنبرگ فرمTTCT) ب
 جهت تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از روش.( بودTSI) کوتاه
 نتایج. استفاده شدSPSS-21 رگرسیون چندگانه در نرمافزار
) مثبت0/142( نشان داد نقش متغیر هوش در پیشبینی خالقیت
) در-0/165( ) و قضاوتگر-0/145( و نقش تفکر قانونگذارانه
 همچنین هیچ تأثیر غیرمستقیم برای.پیشبینی خالقیت منفی بود
متغیر هوش با خالقیت که نشان از اثر واسطهای تفکر
قانونگذارانه و قضاوتگر بود نیز دیده نمیشد؛ اما نقش تفکر
) مثبت بود و همچنین تأثیر0/165( اجرایی در پیشبینی خالقیت
غیرمستقیم برای متغیر هوش با خالقیت که نشان از اثر واسطهای
.تفکر اجرایی بود نیز دیده میشد
 هوش، سبک تفکر، خالقیت:واژههای کلیدی
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مقدمه
یکی از عوامل مهمی که در زندگی روزمره ما نقش محوری دارد ،هوش 1است .زیرا بهطور کلی ،در اداره
زندگیمان از آن استفاده میکنیم (وکسلر .)1958 ،هوش را قدرت یادگیری (کارل )2018 ،و همچنین توان
سازگاری با محیط اطراف میدانند (استرنبرگ .)1986 ،دراینراستا ،یکی از حوزههایی که بهشدت با سازه هوش
مرتبط است ،حوزه آموزش و تحصیل است و میتواند پیشبینیکننده یادگیری و موفقیت تحصیلی باشد (مارتینز،
آلوز و آلمیدا2015 ،2؛ بهنقل از تراسی ،اولیویرا و سانتوس)2020 ،؛ اما در نظر گرفتن هوش بهعنوان تنها عامل
تأثیرگذار در حوزه آموزش تا حدودی سادهانگارانه است .پژوهشها نشان داده مؤلفه هوش ،بر خالقیت3
(استرنبرگ و کافمن )2019 ،و سبک تفکر( 4اوزدمیر بکرین و اوزدمیر )2010 ،تأثیرگذار است؛ اما نتایج این
تحقیقات بستگی به چگونگی بررسی آنها دارد (کارسون ،پترسون و هیگنز2015 ،؛ مورفی.)2011 ،
بهنظر میرسد ،یکی دیگر از عوامل بااهمیت در حوزه آموزش ،خالقیت است .این اهمیت در اندازهای بوده
است که برخی مدارس و دانشگاهها ،برنامه درسی خود را تغییراتی دادهاند و بر آموزش و یادگیری خالقانه تأکید
کردهاند (بریتر2002 ،؛ هارگریوز .)2003 ،واژه خالقیت ،اولین بار در سال  1950توسط گیلفورد در انجمن
روانشناسان آمریکا مطرح و تعریف شد (بلدورن .)2003 ،خالقیت توانایی تشخیص و بهوجود آوردن روابط
جدید و اندیشههایی غیرمعمول و دور شدن از افکار کهنه و الگوهای سنتی تفکر است (گانگ و زین.)2019 ،
خالقیت دربرگیرنده تولید راهحلهای اصیل و تازه ،حل مسائل مبهم و بسیار پیچیده است .اساس خالقیت و
حلمسئله خالق اغلب بهعنوان تفکر واگرا 5یا توانایی متفاوت فکر کردن 6در تولید پاسخهای جدید شناخته
میشود (وینسنت ،دکر و مامفورد .)2015 ،خالقیت را میتوان بهعنوان فرآیند ساخت چیزی که هم اصیل است
و هم ارزشمند یا دارای خصایص اصالت ،پرمعنا بودن و ابتکاری است تعریف نمود (رابینسن و ازم.)2009 ،
برخی از پژوهشگران معتقدند که خالقیت بُعد شناختی دارد و از نظر شپارد و ورنون ( )2017چنین دیدگاهی
نسبت به خالقیت نسبت به سایر دیدگاهها اهمیت بیشتری دارد .زیرا از ویژگیهای بارز انسان و محور اساسی
حیات او ،قدرت اندیشه و تفکر است .دراینراستا ،یکی از متغیرهایی که بر سبک خالقیت تأثیرگذار است ،سبک
تفکر است (گرالوسکی و کارووسکی.)2019 ،
سبکهای تفکر که گاهی «سبکهای عقالنی »7نیز نامیده میشوند ،بهمعنای ترجیح فرد در استفاده از
یک فرآیند 8تفکر معین است (استرنبرگ .)1997 ،سبک تفکر مترادف با توانایی نیست ،بلکه شیوه استفاده از
توانایی است؛ افراد ممکن است توانایی مشابهی داشته باشند ،اما سبکهای تفکر آنها متفاوت باشد (استرنبرگ،
1. intelligence
2. Martins, A. A., Alves, A. F., & Almeida, L. S.
3. creativity
4. thinking style
5. divergent thinking
6. think outside the box
7. intellectual style
8. process
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 .)1998سبکهای تفکر براساس دیدگاه استرنبرگ 1988( 1و 1997؛ بهنقل از امامیپور و شمس اسفندآباد،
 13 ،)2013نوع هستند که به پنج بُعد کارکردی ،2شکل ،3سطح ،4قلمرو 5و گرایش 6تقسیم میشوند .بُعد
کارکردی ،7خود شامل سه سبک تفکر قانونگذار ،8قضاوتگر 9و اجرایی 10است .سبک تفکر قانونگذار ،یعنی
فرد تکالیفی را ترجیح میدهد که مستلزم راهبردهای خالقانه است؛ سبک تفکر قضاوتگر به این معناست که
فرد توجه خود را بر ارزیابی محصوالت فعالیتهای دیگران متمرکز میکند و سبک تفکر اجرایی ،یعنی فرد
بیشتر به تکالیفی توجه دارد که با مجموعهای از دستورالعملها همراه است (استرنبرگ1997 ،؛ بهنقل از مورفی
و جنک .)2016 ،پژوهشها نتایج متفاوتی را بین انواع سبکهای تفکر و خالقیت نشان دادهاند (سیلویا.)2011 ،
بنابر یافتههای پژوهشهای مختلف ،سبکهای تفکر و هوش بر خالقیت افراد ،مؤثر هستند و تحقق و
ظهور خالقیت بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر بهبود عملکرد تحصیلی و شغلی ،مستلزم وجود بستری مناسب
است و گسترش آن نیازمند برنامهریزی آموزشی و تدریس و تربیتی مناسب است (حسینی .)1382 ،عالوهبراین،
استرنبرگ ( )1994بر این تأکید میکند که برای داشتن دانشآموزان موفق ،توجه بر تفاوتهای فردی و
سبکهای یادگیری اهمیت زیادی دارد .همچنین ،ژو و ژانگ ( )2011بر این باورند که پژوهش موجود نشان
میدهد برای دانستن اینکه چگونه خالقیت با سبکهای تفکر مرتبط میشود ،نیاز به پژوهشهای بیشتری
وجود دارد .بدینترتیب ،هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای سبکهای تفکر در رابطه هوش و
خالقیت است .هوش تفکر قضاوتگر ،تفکر اجرایی و تفکر قانونگذارانه به طور مستقیم ،خالقیت را پیشبینی
میکند ،همچنین هوش بهصورت غیرمستقیم و با میانجیگری تفکر اجرایی قادر به پیشبینیکنندگی معنادار
خالقیت است .بهبیان دیگر ،میانجیگری تفکر قانونگذارانه و قضاوتگر در ارتباط بین هوش و خالقیت تأیید
نشد .فرضیههای مطالعه در زیر آمده است.
فرضیههای اصلی:
 -1هوش از طریق سبک تفکر قانونگذارانه با خالقیت ارتباط مثبت دارد.
 -2هوش از طریق سبک تفکر قضاوتگر با خالقیت ارتباط مثبت دارد.
 -3هوش از طریق سبک تفکر اجرایی با خالقیت ارتباط مثبت دارد.

1. Sternberg, R. J.
2. function
3. figure
4. surface
5. jurisdiction
6. disposition
7. function
8. legislative style
9. judicial style
10. executive style
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فرضیههای فرعی:
 -1بین هوش و خالقیت ارتباط مثبت وجود دارد.
 -2بین سبک های تفکر با خالقیت رابطه وجود دارد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل
تمام دانشآموزان دختر و پسر  12-16ساله منطقه  12شهر تهران در نیمسال دوم تحصیلی  97-1396است.
برای انتخاب نمونه پژوهش ،از روش نمونهبرداری تصادفی ساده استفاده شد.
چون روش آماری این تحقیق تحلیل مسیر است؛ بنابراین حجم نمونه را  200نفر قابلقبول میدانند و ما
در این تحقیق همین تعداد را مالک قرار دادیم .در نهایت ،تعداد  200دانشآموز که شامل  100نفر دختر و
 100نفر پسر از  4مدرسه بودند ،به این صورت که  31دانشآموز  12تا  13سال 58 ،دانشآموز  13تا  14سال
و  38دانشآموز  15تا  16سال نمونه نهایی پژوهش را تشکیل دادند.
در این پژوهش ،بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از روش آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس
همبستگی) و استنباطی (روش رگرسیون چندگانه و همبستگی چندمتغیره) از نرمافزار  SPSS-21برای
تجزیهوتحلیل استفاده شد.

ابزار سنجش
آزمون هوش وکسلر کودکان فرم  :(WISC-IV) 14این فرم توسط وکسلر و در سال  2003ابداع شد.
این آزمون شامل  15خردهآزمون است که  10خردهآزمون اصلی است و پنج خردهآزمون باقیمانده فرعی است
جمع نمرات  10خردهمقیاس گرفته شده در بهرههوشی مؤثر است .این آزمون برای تعیین هوشبهر کودکان
 6-16ساله بهکار میرود .برای محاسبه اعتبار زیرمقیاسها و بهرههای هوشی از روش دونیمهسازی 2و در مورد
زیرمقیاسهای رمزنویسی ،3نمادیابی 4و خطزنی 5بهدلیل اینکه مقیاس سرعت محسوب میشوند از روش
بازآزمایی استفاده کرده است .ضریب اعتبار بهرههوشی کل  0/97گزارش شده است؛ همچنین در مورد بهرههای
هوشی دیگر ،بیشترین ضریب اعتبار مربوط به بهرههوشی درک کالمی  0/94و کمترین آن ،مربوط به
بهرههوشی سرعت پردازش  0/88است .در مورد زیرمقیاسها بیشترین ضریب اعتبار به واژگان  0/92و کمترین
به درک کالمی  0/81اختصاص دارد .برای بررسی روایی این آزمون روشهای مختلفی بهکار برده شده است،
از جمله محاسبه همبستگی بین زیرمقیاسها و بهرههای هوشی و تحلیل عاملی که هر دو روش ،مؤید روایی
)1. Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV
2. two halves
3. coding
4. symbol search
5. line drawing
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مناسب مقیاس است (وکسلر2003 ،1؛ بهنقل از عابدی .)1390 ،در نمونه ایرانی ضریب اعتبار  0/91به روش
بازآزمایی بهدست آمده و بیشترین و کمترین ضرایب بهدست آمده بهترتیب به واژگان  0/94و مفاهیم تصویری
 0/65اختصاص دارد و همچنین برای محاسبه روایی چهارمین مقیاس هوش وکسلر کودکان از چهار روش
استفاده شد .محاسبه همبستگی بین زیرمقیاسها ،همبستگی زیرمقیاسها با بهرههای هوشی ،همبستگی
نمرههای ویرایش چهارم مقیاس وکسلر با نمرههای مقیاس تجدیدنظر شده وکسلر کودکان و در نهایت،
همبستگی نمرههای مقیاس با نمرههای ماتریس پیشرونده ریون مقادیر ضرایب همبستگی بهدست آمده در
هر چهار روش ،بسیار باال و معنادار بود (عابدی .)1390 ،در پژوهش حاضر ،آلفای کرونباخ برای مقیاس وکسلر
 0/88است.
آزمون تفکر خالق تورنس فرم تصویری ب :(TTCT) 2آزمون تفکر خالق تورنس فرم تصویری ب،
توسط تورنس در سال  2002ابداع شد .این آزمون از دسته آزمونهای عملکردی است و تعدادی تکالیف
بازپاسخ را در اختیار فرد میگذارد و از او میخواهد که هرچقدر میتواند به تکالیف موردنظر پاسخ دهد .آزمونی
که برای بیان اندیشهها و افکار تازه و جالب در قالب تصاویر شکلگرفته و شامل سه فعالیت تصویرسازی،
تکمیل تصاویر و دایرهها است و اجرای آن  30دقیقه بهطول میانجامد .این آزمون بر این فرض استوار است
که توانایی آفرینندگی و خالقیت چهار عامل جداگانه یعنی ابتکار ،3بسط ،4سیالی 5و انعطافپذیری 6است.
مطالعات مربوط به بررسی اعتبار آزمون باالی  0/90را گزارش کردهاند .ضرایب اعتبار برای این آزمون در پنج
مطالعه انجام شده ،در دامنه بین  0/78تا  1بوده است .روایی محتوا و سازه آزمون با بهکارگیری روش تحلیل
عاملی موردبررسی قرارگرفته است (تورنس .)1984 ،در نمونه ایرانی ضریب پایایی  0/80در فاصله زمانی دو
هفتهای به شیوه بازآزمایی بر روی  48دانشآموز در عناصر سیالی  ،0/78در ابتکار  ،0/74در انعطافپذیری
 0/81و در بسط  0/90گزارش کردهاند؛ همچنین روایی محتوایی پرسشنامه فوق به تأیید متخصصان
روانسنجی و روانشناسی رسیده است (پیرخائفی .)1372 ،پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش
حاضر  0/72محاسبه شد.
پرسشنامه سبک تفکر نوع اول استرنبرگ فرم کوتاه :(TSI) 7پرسشنامه سبک تفکر نوع اول
استرنبرگ فرم کوتاه توسط استرنبرگ در سال  1992ابداع شد .این پرسشنامه شامل سه مقیاس (قانونگذارانه،
قضایی و اجرایی) و  24گویه (هر مقیاس هشت گویه) بدینترتیب که سؤاالت 2-6 -9-10-13-14-17-20
مربوط به سبک تفکر اجرایی ،سؤاالت  1-5-7-11-16-19-21-22مربوط به سبک تفکر قانونگذار و
1. Wechsler, D.
)2. Torrance Test of Creativity Thinking Form B (TTCT
3. initiative
4. elaboration
5. fluency
6. flexibility
)7. Thinking Style Inventory (TSI
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سؤاالت  3-4-8-12-15-18-23-24مربوط به سبک تفکر قضایی است .کسب نمره باالتر در هر زیرمقیاس
نشاندهنده برخورداری بیشتر از سبک تفکر موردنظر است .که با استفاده از مقیاس هفت درجهای لیکرت
نمرهگذاری میشود .در این پرسشنامه پایینترین نمره  8و باالترین نمره  56است .استرنبرگ ،اعتبار مقیاس
سبکهای قانونگذارانه ،قضایی و اجرایی را با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/80 ،0/88و  0/67گزارش کرد.
در نمونه ایرانی با روش آلفای کرونباخ اعتبار مقیاس سبکهای تفکر قانونگذارانه ،قضایی و اجرایی را بهترتیب
 0/69 ،0/78و  0/64گزارش کردند .استنبرگ بهمنظور بررسی روایی سازه ،تحلیل عاملی انجام داده است.
نتایج تحلیل عاملی پنج عامل را استخراج کرده که میزان  77درصد واریانس دادهها را تبیین کرده است .به
همین جهت ،نتایج  810آزمودنی به کمک روش تحلیل عاملی چهار عامل استخراج شد که میزان 59/70
درصد از کل واریانس را تبیین کرد .این نتایج نشان داد که پرسشنامه سبکهای تفکر از روایی الزم برخوردار
است (شکری1385 ،؛ بهنقل از قربانی .)1398 ،آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک تفکر در این پژوهش
 0/77است.

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
معیارهای ورود به پژوهش عبارت است از :سن ( 12سال تمام تا  15سال و  11ماه)  100نفر دختر و  100نفر
پسر در منطقه  12آموزشی و سکونت (منطقه محل سکونت با توجه به آدرس داده شده بود) برای همسانسازی
اقتصادی -فرهنگی و معیار خروج از نمونه عدم توانایی افراد در تکمیل فرآیند آزمونگیری بود.

ب) توصیف شاخصها
جدول  ،1اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای خالقیت ،هوش و سبکهای تفکر را نشان میدهد.
جدول  -1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی شاخصهای پژوهش
شاخصها
 -1هوش
 -2تفکر قضاوتگر
 -3تفکر اجرایی
 -4تفکر قانونگذارانه
 -5خالقیت

میانگین
112/8
24/1
21/7
27/5
45/8

انحراف استاندارد
13/05
7/74
7/1
7/94
9/06

1

2

3

-0/02
*0/18
-0/05
*0/17

1
0/06
**0/19
**-0/18

1
-0/05
*0/17

4

5

1
**1 -0/19
*p>0/05, **p>0/01

پیش از انجام تحلیل مسیر ،ابتدا جهت بررسی نرمال بودن دادهها ،از آزمون کالموگراف -اسمیرنف استفاده شد
که خالصه نتایج آن در جدول  ،2منعکس شده است.
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جدول  -2خالصه آزمون کالموگراف -اسمیرنف شاخصهای پژوهش
شاخصها
سبکهای تفکر

هوش
خالقیت

مؤلفهها
تفکر قضاوتگر
تفکر اجرایی
تفکر قانونگذارانه

آماره آزمون
0/994
1/08
1/11
0/961
0/981

سطح معناداری

0/7
0/19
0/167
0/314
0/291

بر پایه اطالعات جدول  ،2سطح معناداری مربوط به همه متغیرها بزرگتر از  0/05است .بهعبارت دیگر ،توزیع
دادههای مربوط به همه مؤلفههای «سبکهای تفکر» ،هوش و خالقیت از توزیع نرمال پیروی میکند.
شکل  1مسیرهای نظری و فرضی روابط بین متغیرها را نشان میدهد:
سبک تفکر قضاوتگر

خالقیت

هوش

سبک تفکر اجرایی

سبک تفکر قانونگذارانه

شکل  -1مسیرهای نظری و فرضی روابط بین متغیرها

ج) آزمون فرضیهها
در اینجا اصطالح تحلیل مسیر را بهکاربرد رگرسیون چندمتغیری محدود میکنیم .تحلیل مسیر ممکن است
بیان کند کدام مسیرها مهمتر یا معنادارتر است ،اما قادر نیست بیان کند که کدامیک از دو نمودار مسیر متمایز،
باید بر دیگری ترجیح داده شود .با توجه به آنچه گفته شد ،پس تحلیل مسیر به بررسی الگوی روابط بین
چندین متغیر است؛ در حالی که رابطه احتمالی علی میان آنها تأیید یا رد نمیشود (هومن .)1387 ،با توجه به
شکل  ،1با اجرای چهار دستور رگرسیون میتوان این مسیر را آزمود:
جدول  -3نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین هوش و ابعاد سبکهای تفکر با خالقیت
متغیر پیشبین
تفکر قضاوتگر
تفکر اجرایی
تفکر قانونگذارانه
هوش

متغیر مالک :خالقیت

R

0/335

 R2ضریب تعیین تعدیل شده
0/112

Beta

سطح معناداری

-0/165
0/165
-0/145
0/142

0/000
0/018
0/017
0/037
0/038
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جدول  -4نتایج آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین هوش و سبک تفکر قضاوتگر
متغیر پیشبین
هوش

R

0/021

 R2ضریب تعیین تعدیل شده
0/000

Beta

-0/021

P

0/000
0/764

متغیر مالک :سبک تفکر قضاوتگر

جدول  -5نتایج آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین هوش و سبک تفکر اجرایی
متغیر پیشبین
هوش

R

0/182

 R2ضریب تعیین تعدیل شده
0/033

Beta

P

0/182

0/000
0/017

متغیر مالک :سبک تفکر اجرایی

جدول  -6نتایج آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین هوش و سبک تفکر قانونگذارانه
متغیر پیشبین
هوش

R

0/059

 R2ضریب تعیین تعدیل شده
0/004

Beta

P

-0/059

0/000
0/404

متغیر مالک :سبک تفکر قانونگذارانه

با توجه به نتایج جدولهای  3تا  6میتوان میزان تأثیر متغیرهای پیشبین بر متغیرهای مالک را شرح داد
چنانکه مشاهده میشود ،هوش ،تفکر قضاوتگر ،تفکر اجرایی و تفکر قانونگذارانه بهطور مستقیم« ،خالقیت»
را پیشبینی میکند ،همچنین «هوش» بهصورت غیرمستقیم و با واسطهگری «تفکر اجرایی» قادر به پیشبینی
معنادار «خالقیت» است.
شکل  2رابطه مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای هوش ،سبکهای تفکر (شامل سبک قضاوتگر ،سبک
قانونگذارانه و سبک اجرایی) و خالقیت را نشان میدهد.
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هوش X1

تفکر قضاوتگر X2

0/182

-0/165
خالقیت
X5

0/165
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تفکر اجرایی X3

-0/145
تفکر قانونگذارانه
X4

شکل  -2مسیرهای تجربی روابط بین متغیرها

د) تحلیل مسیر
الف) تأثیر مستقیم

X 1  X 5  P51  0.142
X 2  X 5  P52  0.165
X 3  X 5  P53  0.165

X 4  X 5  P54  0.145

ب) تأثیر غیرمستقیم:

X1  X 3  X 5  P31P53  (0.182)(0.165)  0.03

جدول  7تأثیر کل (مستقیم و غیرمستقیم) هریک از متغیرهای پیشبین را در متغیر مالک (خالقیت) نشان
میدهد.
جدول  -7میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرهای پیشبین بر خالقیت
متغیرها
هوش
تفکر قضاوتگر
تفکر اجرایی
تفکر قانونگذارانه

انواع اثر
مستقیم
0/142
-0/165
0/165
-0/145

غیرمستقیم
0/03
-

کل
0/172
-0/165
0/165
-0/145

 -1نقش متغیرهای «هوش و تفکر اجرایی» در پیشبینی «خالقیت» ،مثبت و نقش «تفکر قضاوتگر و تفکر
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قانونگذارانه» منفی است.
 -2نقش مؤلفه «هوش» مثبت و با میانجیگری تفکر اجرایی قادر به پیشبینی «خالقیت» است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای هوش ،سبکهای تفکر (شامل سبک
قضاوتگر ،سبک قانونگذارانه و سبک اجرایی) و خالقیت در دانشآموزان دختر و پسر  16تا  12ساله است.
اولین یافته پژوهش نشان داد که هوش و تفکر قانونگذارانه بهطور مستقیم «خالقیت» را پیشبینی میکند
(هوش بهطور مثبت و تفکر قانونگذارانه بهطور منفی ،خالقیت را پیشبینی میکنند)؛ ولی هوش از طریق تفکر
قانونگذارانه ارتباط معناداری با خالقیت نداشت .بهبیان دیگر ،میانجیگری تفکر قانونگذارانه در ارتباط بین
هوش و خالقیت تأیید نشد .یافته دوم پژوهش ،نشان داد تفکر قضاوتگر بهطور مستقیم و منفی «خالقیت»
را پیشبینی میکند؛ ولی هوش از طریق تفکر قضاوتگر ارتباط معناداری با خالقیت نداشت .بهبیان دیگر،
میانجیگری تفکر قضاوتگر در ارتباط بین هوش و خالقیت تأیید نشد .یافته سوم پژوهش ،نشان داد تفکر
اجرایی بهطور مستقیم و مثبت «خالقیت» را پیشبینی میکند ،همچنین هوش از طریق تفکر اجرایی ارتباط
معناداری با خالقیت داشت .بهبیان دیگر ،میانجیگری تفکر اجرایی در ارتباط بین هوش و خالقیت تأیید شد.
در بخش رابطه بین هوش و خالقیت ،نتیجه پژوهش حاضر با اکثر پژوهشهای انجام شده در این حوزه همسو
است (بهطور مثال؛ ایزدی1395 ،؛ ایوچویک ،براکت و میر2007 ،؛ بتی و چامرنورو2012 ،؛ رانکو2017 ،؛ پرکل،
ورمر و اسپیناس2011 ،؛ کارسون ،پترسون و هیگنز2015 ،؛ هاشمی)1388 ،؛ اما در اکثر پژوهشها مشابه
پژوهش حاضر ،شدت رابطه باالیی میان هوش و خالقیت بهدست نمیآید (بهطور مثال؛ داکوستا ،پائز ،سنچز،
گارایگوردوبیل و گوندیم )2015 ،و تأکید میشود که هوش ،یکی از سازههای مرتبط با خالقیت است
(استرنبرگ و لوبارت)b1995 ،؛ بنابراین انتظار شدت رابطه بسیار باال میان آنها وجود ندارد .حتی درباره ارتباط
میان این دو سازه بحثهایی نیز وجود دارد (بهطور مثال؛ گاردنر2010 ،1؛ بهنقل از داکوستا و همکاران.)2015 ،
از سویی ،گاردنر ( )2010و گارایگوردوبیل )2003( 2بهنقل از داکوستا و همکاران ( )2015بر این باورند که
هوش باال شرط الزم و کافی برای خالقیت باال نیست .ازسویدیگر ،استرنبرگ (2001؛ بهنقل از ژو و ژانگ،
 )2011پیشنهاد میکند که رابطه دیالکتیک 3میان خالقیت و هوش وجود دارد .هوش ،برای خالقیت ضروری
است .زیرا هم در تولید ایدههای جدید نقش دارد و هم برای تحلیل نقادانه 4ایدههای جدید موردنیاز است.
دراینراستا میتوان گفت هوش ،فرد را از عملکرد خود آگاه میکند تا تالشهای خود را بهسمت فعالیتهایی
هدایت کند که بهترین وضعیت را بهوجود آورد .همچنین هوش ،شخص را قادر میکند تا سازگاری خود با
1. Gardner, H.
2. Garaigordobil, M.
3. dialectical
4. critical
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محیطش را افزایش دهد که همین امر ،میتواند بهطور غیرمستقیم فرد را در فرآیند تفکر خالق درگیر کند
(ایوچویک ،براکت و میر.)2007 ،
در بخش رابطه بین انواع سبکهای تفکر با خالقیت ،نتیجه این پژوهش با برخی پژوهشهای انجام شده
در این حوزه متفاوت است؛ اما برخی پژوهشها همچون گروزا ،لوکاندر و هاولت ( ،)2016در رابطه میان
خالقیت و سبک تفکر اجرایی نتیجه مشابهی را گزارش کردهاند .حتی برخی پژوهشها ،هیچ رابطهای میان
سبکهای تفکر و خالقیت بهدست نیاوردهاند (سرمدی ،فرجاللهی ،سعیدپور و احمدیفر .)2016 ،قبل از پرداختن
به تبیین نتایج این بخش از پژوهش ،توضیح مختصر درباره ویژگیهای افراد با سبکهای تفکر قضاوتگر،
قانونگذار و اجرایی ضروری است .افرادی که سبکهای تفکر قانونگذارانه را بیشتر از قضاوتگر و اجرایی
مورداستفاده قرار میدهند ،اشخاصی هستند که عالقهمند به رویکردهای نوین ،توانمند در تحلیل ،انتقاد و
ارزیابی هستند و از نظر شناختی در سطح باالیی قرار دارند .وجود این خصوصیات در افراد ،آنان را بهسمت
خالقیت سوق میدهد .زیرا افراد خالق عالقهمند به امور جدید و مبهم ،حل مسائل به شیوه نوین ،ترجیح امور
و تکالیف ناآشنا هستند (استرنبرگ و لوبارت .)b1995 ،آنها در توجه به مسائل و در به انجام رسانیدن آنها
بهصورت موفقیتآمیز (باسادور )1997 ،توانمند هستند .آنها درباره امور به شیوههای تازه و غیرمعمول
میاندیشند و برای رسیدن به راهحلهای منحصربهفرد برای مسائل نیز توانمند هستند .بنابر نظریه خودحکومتی
ذهنی استرنبرگ ( )1997افراد دارای این سبک ،راهبردهایی نوین برای حل مسائل انتخاب میکنند و در
صورتی که این راهبردها برای پیشبرد اهداف مناسب نباشند ،سریعاً آن را تغییر میدهند تا آنجایی که به راهبرد
مناسبی دست یابند (علیمی لیوانی.)1393 ،
افرادی که سبک تفکر قضاوتگر را انتخاب مینمایند بر ارزیابی دیگران ،تحلیل و مقایسه کردن تولیدات
کار و ایدههای دیگر افراد تمرکز دارند .آنها مایلاند قوانین و برنامهها را ارزیابی کنند .این افراد اموری را
ترجیح میدهند که در آن عقاید و امور موجود تحلیل و ارزیابی شود .این افراد ،بر ایدههای متعدد متمرکز
میشوند ،ایدهها و تولیدات خود و دیگران را موردارزیابی و تحلیل قرار میدهند .توجه به ایدههای متعدد،
میتواند سبب ایجاد راهحلهای مختلفی برای حل مسائل شود .در نتیجه ،میتوان عنوان نمود سبک تفکر
قضاوتگر با توجه به راهحلهای مختلف برای حل مشکالت با افزایش انعطافپذیری در تفکر همراهی میکند
(کارسون ،پترسون و هیگنز.)2015 ،
همچنین افرادی که از سبکهای تفکر اجرایی تبعیت مینمایند ،پافشاری و پشتکار نشان میدهند ،به
جزئیات توجه ویژهای دارند و عالقهمند به تغییرات جزئی هستند ،چنان که برای حل یک مسئله موانع موجود
را پشتسر میگذارند .ویژگیهای عنوان شده ،همگی میتواند افراد را بهسمت خالقیت رهنمون سازد .زیرا به
اعتقاد برخی از محققان داشتن پشتکار ،الزمه خالقیت است و عدم پشتکار و پافشاری نکردن بر روی کارها
سبب میشود اشخاص اشتیاقی برای خلق کردن نداشته باشند؛ بنابراین ،وجود پشتکار زیاد برای تولید ایدههای
جدید و خالقانه ضروری است .گرچه افراد خالق از هنجارهای اجتماع پیروی میکنند؛ ولی در امور ،تغییراتی
هرچند جزئی ایجاد مینمایند و همین تغییرات جزئی است که میتواند با خلق ایدههای بدیع و خالقیت همراه
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باشد (مولیادیس.)2011 ،
استرنبرگ1997( 1؛ بهنقل از کیم )2011 ،در نظریه خود بیان میدارد ،اگر فراگیران سبکهای تفکری
متفاوت از سیستم آموزشی خود داشته باشند ،تواناییهای بالقوه آنها مورد تقویت و انگیزهدهی از جانب محیط
قرار نمیگیرد و این سبب میشود که آنها فرصتهای مناسبی برای گسترش دادن تواناییها و
عالقهمندیهای خود نداشته باشند .آموزش و تدریس سنتی ،معموالً سبک اجرایی را تأیید میکند .در این
سیستم افرادی با سبک تفکر قانونگذارانه ،نمیتوانند خودشان را نشان دهند و جزء افرادی قرار میگیرند که
تنبیه میشوند .فراگیران با دیدگاه اجرایی ،مواد مطالعاتی را حفظ میکنند .تستهای چندگزینهای یا کوتاه
جواب را بهخوبی پاسخ میدهند و تکالیف را به شیوهای که معلمان انتظار دارند انجام میدهند (استرنبرگ و
ژانگ .)2005 ،با این توصیف بهنظر میرسد ،سبک آموزشوپرورش ایران ،سبکی متمایل به دیدگاه اجرایی
است؛ بنابراین دانشآموزانی میتوانند در آن موفق باشند که سبک تفکر آنها منطبق با این سیستم باشد.
بنابراین ،با توجه به اینکه نمونه پژوهش حاضر از دانشآموزان بوده است ،با در نظر گرفتن دیدگاه استرنبرگ
و ژانگ ( ،)2005بیشتر دانشآموزان منطبق با سبک تفکر اجرایی در این سیستم پاداش دریافت میکنند و خود
همین برانگیزاننده بیشتری برای انجام کارهای بعدی خواهد بود .بدینترتیب ،دور از انتظار نیست که در چنین
سیستمی تنها سبک اجرایی آن هم با شدت رابطهای پایین با خالقیت مرتبط باشد و تنها سبکی باشد که میان
هوش و خالقیت ،میانجیگری میکند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که استرنبرگ ( )2005در مقاله خود با عنوان «خالقیت یا خالقیتها»
بیان میدارد مدلها و ابزارهای مختلفی برای توصیف خالقیت وجود دارد و یک دیدگاه جامع در اینباره وجود
ندارد .در بخشی از مقاله ،به ابزار خالقیت تورنس اشاره میکند و بیان میدارد که نمرههای تست ،مبتنی بر
نظریه خاصی نیست؛ بنابراین نکتهای که وجود دارد ،تعریفی که استرنبرگ از سبکهای تفکر دارد و خالقیتی
که استرنبرگ تعریف میکند ،میتواند کامالً متفاوت با چیزی باشد که تورنس در تست خالقیت اندازهگیری
میکند و این قطعاً میتواند بر نتیجه این پژوهش اثرگذار باشد .در تأیید این دیدگاه ،ژو و ژانگ ( )2011بیان
میدارند که برخی ابزارها که ادعا میکنند خالقیت را ارزیابی میکنند .در واقع ،توان خالق 2یا شرایط برای
خالقیت 3را اندازهگیری میکنند که از جمله این ابزارها ،ابزار خالقیت تورنس است.
نکته مهمی که در تبیین شدت پایین رابطه هوش و سبکهای تفکر با خالقیت ضروری است مدنظر قرار
گیرد ،این است که سازههای متعددی پیشبینیکننده خالقیت هستند .در این زمینه ،استرنبرگ و لوبارت
( )b1995بر این باورند که شخصیت ،هوش ،دانش ،4سبک تفکر ،انگیزش 5و محیط ،6عواملی هستند که با
1. Sternberg, R. J.
2. creative potential
3. conditions for creativity
4. knowledge
5. motivation
6. environment
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خالقیت رابطه دارند .سازههای متعدد پیشبینیکننده خالقیت ،در مطالعات دیگری نیز مطرح شده است (بهطور
مثال ،جافری ،دِم و چودن2016 ،؛ داکوستا و همکاران .)2015 ،بنابراین ،کامالً قابلانتظار است که سازههای
هوش و سبکهای تفکر ،تنها بخشی از واریانس مربوط به خالقیت را پیشبینی کنند و در نتیجه ،شدت رابطه
آنها با خالقیت باال نباشد .در نهایت ،در زمینه عدم ارتباط میان هوش و سبکهای تفکر قضاوتگر و
قانونگذارانه در پژوهش حاضر ،میتوان پیشنهاد داد که شاید یکی از دالیل ،استفاده از نمره هوش بهصورت
کل و نادیده گرفتن هوشهای چندگانه باشد .بهطور مثال ،تفکر قضاوتگر نیاز به هوش بدنی یا هوش
درونفردی باال ندارد؛ ولی به تواناییهای هوشی از قبیل هوش کالمی ،هوش بینفردی و هوش دیداری باال
نیاز دارد (کربالیی آقاکوچک .)1392 ،بهعنوان جمعبندی نهایی از نتایج این تحقیق ،میتوان بیان نمود که در
مجموع ،سبکهای تفکر قانونگذارانه ،قضاوتگر ،اجرایی و هوش عاملی مهم و تأثیرگذار در بروز خالقیت
دانشآموزان است .همچنین سبک تفکر اجرایی میانجی بین خالقیت و هوش در دانشآموزان است .نتایج این
پژوهش نشان داد که سبکهای تفکر قانونگذارانه و تفکر قضاوتگر با خالقیت رابطه منفی و معنادار دارد و
همینطور بهعنوان یک پیشبینیکننده ضعیف و منفی برای خالقیت بهشمار میروند .پژوهشهای متعدد در
سایر گروههای آزمودنیها نیز اثر سبکهای تفکر را بر خالقیت تأیید کردهاند (استنبرگ و واگنر2009 ،؛ کافمن،
 2001و ترابی)1390 ،؛ بنابراین سبک تفکر و هوش در اثرگذاری بر خالقیت میتواند مدنظر قرار گیرد .همچنین
یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند که سبکهای تفکر همه به یک میزان خالقیت را پیشبینی نمیکنند،
بلکه خالقیت تحتتأثیر مؤلفههای متفاوتی از سبک تفکر است.
این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها ،دارای برخی محدودیتها است که در پژوهشهای آتی باید به آنها
توجه شود .اول آنکه روش تحلیل مسیر علیت را ثابت نمیکند؛ بنابراین باید جانب احتیاط رعایت شود .برای
استنباط علیت در زمینه روابط بین متغیرها ،پژوهشگران آتی میتوانند از مطالعات آزمایشی استفاده کنند.
محدودیت بعدی مربوط به ویژگی خودگزارشدهی ابزارهای پژوهش است ،زیرا همه دادههای پژوهش بهصورت
خودگزارشدهی جمعآوری شدند .بنابراین ،استفاده از شیوههای ارزیابی چندگانه برای غلبه بر این مشکل
پیشنهاد میشود .همچنین ،پژوهش حاضر روی دانشآموزان دختر و پسر  12تا  16ساله انجام شد؛ در نتیجه،
برای تعمیمیافتهها به سایر گروهها باید احتیاط کرد .بهعالوه ،پیشنهاد میشود پژوهشگران بعدی برای آزمون
الگوهای مشابه ،از نمونههای دیگری با سنین و مقاطع تحصیلی متفاوت و همچنین رشتههای تحصیلی متفاوت
استفاده کنند .محدودیت دیگر پژوهش حاضر ،آن است که سازههای مورد اندازهگیری ممکن است تحتتأثیر
بافتهای فرهنگی و خانوادگی قرار گیرند که پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی این سازهها را در بافتهای
فرهنگی متفاوت موردمطالعه قرار دهند با توجه به اینکه پژوهشها نیز نشان میدهند که عوامل متعددی بر
روی خالقیت میتوانند اثرگذار باشند (بهطور مثال ،داکوستا و همکاران.)2015 ،
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