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The Effects of External Motivation on Children
Creativity
Objective: This research has been carried out to study the effects of external motivation
on creativity. Method: The method used in this research was quasi-experimental. The
research is done, using torrance test creativity from: fluency, flexibility, originality and
elaboration. The statistical sample was 80 grade 5 students who were selected based on
multistage random sampling method. This sample group is divided into two groups: The
test group (40 students) and the control group (40 students). The test group is expected
for evaluation. Results: The results show evaluation had negative effects on creativity.
Originality and elaboration in group control is higher that of in test group. Also the results
showed a significant difference between girls and boys in the originality factor Conclusion:
Overall, the results indicat that external motivation has negative effect on creativity.
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يزربلا  و همکاران

مقدمه
اهميت خالقيت در دنياي معاصر روانشناسان و متخصصان

نش��ان ميدهد ش��خص چه كاري انجام خواه��د داد) بهكار

کرده است .روانشناسان اجتماعي با تأكيد بر “موقعيتهاي

ك��ه تحت تأثير عوامل محيطي ش��كل ميگي��رد .وي رابطۀ

را به بررسي و شناسايي عوامل و چگونگي پرورش آن جلب

خالق ”1محيطها و شرايط اجتــــماعيای رامطرح ميکنند
كه برخالقيت افراد تأثيرات متفاوتي دارند (هنس��ي2003 ،2؛

کرف��ت2002 ،3؛ آمابيل.)2001 ،4بررس��يهاي اين محققان
حاكي از آن اس��ت كه بي��ن جهتگيري انگيزش��ي افراد و

خالقيت آنان در عملكردهاي مختلف ارتباط مستقيم وجود

دارد(هنسي2000 ،؛ باير1998 ،5؛ آمابيل .)1990 ،1996 ،در

نظريهها و مدلهاي متعددي كه اين گروه از روانشناس��ان و
محققان براي خالقيت ارائه کردهاند ،انگيزش نقش اساسي و
مهمي دارد .مث ً
ال استرنبرگ )1988( 6در مدل سهوجهي خود

پذيرش خطر و اس��تقالل و در نهايت انگيزش تکليف( 11كه
گيرن��د .به نظر آمابيل انگيزش مهمترين بُعد خالقيت اس��ت

بي��ن خالقيت و انگيزش را با“اصل انگيزش دروني ” تبيين
12

ميکند .بر این اس��اس ،برانگيختگي دروني موجد خالقيت
و برانگيختگ��ي بيروني (همچون پ��اداش ،رقابت ،ارزيابي و

انتخاب) مخرب آن اس��ت (آمابيل و هنس��ي و گراسمن،13

.)1986

نتايج پژوهشهايي که تأثیر اصل انگيزش دروني بر خالقيت
را بررسي کردهاند متناقض است .بعضی از پژوهشها ،مث ً
ال
پژوهش راش��تون 14و الرکين )2001( 15حاکی از آن اس��ت

که عوامل بيروني همچ��ون ارزيابي موجب کاهش انگيزش

خالقيت ،سبكهاي تفكر ،ويژگيها ونگرشهاي شخصيتي

و خالقيت ميش��ود .نتايچ پژوهش فريدمن 16و فورس��تر

معتقد است كه انگيزش دروني یکی از مهمترين ويژگيهاي

پاداش برخالقيت ،در ابعاد انعطافپذيري و س��يالي ،تفاوت

و هوش را عوامل اساسي در ظهور پديدهاي خالق میداند و

17

( )2001نيز همین اس��ت .پورجلي ( )1379با بررس��ي تأثير
معن��اداري به نفع گروه كنترل كه هيچگونه پاداش��ي دريافت

ش��خصيتي افراد خالق است .يربان )1999( 7تحت دو بُعد
كلي شناختي و شخصيتي ،شش جزء اساسي ( تفكر همگرا،

نميكردن��د گزارش کرد .تحقيقات ديگر نش��ان میدهند که

و تحم��ل ابهام) را در ب��روز یک پديدۀ خالق دارای اهمیت

(كانت��ي ،18كولينز 19و پيكاري��ل1995 ،20؛ كانت��ي و آمابيل،

دان��ش عام و كلي ،دانش خ��اص ،تعهد به تكليف ،انگيزش
میدان��د  .آمابيل ( )1996درنظريۀ “روانشناس��ي اجتماعي
خالقيت ”8بر نقش انگيزش دروني در خالقيت بيش از بقیه

تأكي��د دارد .وي در قال��ب یک مدلي تركيبي معتقد اس��ت

خالقيت سه بُعد اساسي دارد:

 -1مهارتهای موضوعی9:برای مثال دانش ،مهارتهاي فنی

و اس��تعدادهاي خاص که راهبردهاي شناختي در حل يك
مسئله يا انجام دادن يك تكليف را تشكيل میدهند .

 -2مهارته��اي خالقانه10:یعنی ويژگيهايی كه افراد خالق
را قادر ميسازد تا دانش و مهارتهاي خود را در شيوههاي

جدي��د از جمله ،انظباط ،تحمل موقعيتهاي مبهم ،تمايل به

58

58
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تأثیر اين نوع عوامل به ش��رايط خاص محيط بس��تگي دارد
1996؛ پ��والك 1992 ،؛ هي��ل  ،آمابي��ل ،كان و ويتني ،
21

22

23

24

1994؛ اس��ترنبرگ .)1996 ،كانتي وآمابيل ( )1996دريافتند

كه ارزيابي رقابتي بيشترين تأثير منفي را بر خالقيت دختران
principal
13 - Grossman
14- Rushton
  15- Larkin
16- Friedman
17- Forster
18- Conti
19- Collins
20- Picariello
21- Pollak
22- Hill
23- Coon
24- Whiteney

1- creative situations
2- Hennessey
3- Craft
4- Amabile
  5- Baer
6- Sternberg
7- Urban
8- the social psychology of
creativity
9- domain-relevant skills
10- creativity-relevant skills
11- task motivation
12- intrinsic motivation

اكدوك تيقالخ رب ينوريب شزيگنا ريثأت

دارد .كانت��ي و هم��كاران ( )1995در تحقيقي ديگر به این

نتیجه رس��یدند که س��طح مهارت اوليۀ ف��رد در انجام دادن

پيشبينيکنندۀ خالقيت دانشآموزان هستند؟

ک��ه دانشآموزاني كه س��طح اوليۀ مهارت پايين��ي دارند در

روش تحقيق
جامعه ونمونۀ آماري :جامعۀ مورد مطالعه این تحقيق ،كليۀ

مه��ارت بااليي دارند در ش��رايط بدون ارزيابي پاس��خهاي

تحصیل��ی  89-88در نواحی چهارگان��ۀ آموزش و پرورش

تكليف در خالقيت كودكان نقش واس��طهاي دارد؛ بهطوری

ش��رايط انتظ��ار ارزش��يابي و دانشآموزاني كه س��طح اوليۀ

خالقانهتري میدهند .هنس��ي ( )2000نيز از پژوهش��ي که

دانشآم��وزان كالس پنجم مقطع ابتدايي بودند که در س��ال

شهرس��تان ش��یراز تحصی��ل میکردن��د .روش نمونهگیری

روی دانشآموزان عربس��تانی انجام داد دريافت که انگيزش

خوش��های تصادف��ی بود؛ بدی��ن صورت که براس��اس نظر

کاواس 3و تاکمورا )2008( 4با بررس��ی تأثیر دو نوع پاداش

یک به عنوان ناحیۀ معرف انتخاب ش��د و سپس به صورت

بيروني در خالقيت نقش مثبت دارد .سالرت ،1نوردستورم،2

کارشناس��ان،از می��ان چهار ناحیۀ آم��وزش و پرورش ناحیۀ

ب��ر خودتنظیمی ،انگیزش و خالقی��ت دریافتند گروه کنترل

تصادف��ی از میان مدارس پس��رانه ودختران��ۀ این ناحیه یک

از گروهی که همواره ب��دون دلیل پاداش دریافت میکردند

کالس پنج��م انتخاب ش��دند .در نهای��ت دانشآموزان هر

و گروه��ی که در ازای عملکرد پ��اداش دریافت کرده بودند

خالقترند .پژوهش آیزنبرگ 5و رودس )2001( 6نش��ان داد

ک��ه پاداش در ازای عملکرد خالقان��ه بر خالقیت میافزاید.
فریدمن ( )2009نیز به نتیجۀ مشابهی رسید.

مدرس��ۀ دخترانه و یک مدرسۀ پس��رانه و از هر مدرسه یک

کالس از طری��ق جایگزین��ی تصادفی به دو گ��روه آزمایش

و کنترل تقسیم ش��دند (جدول .)1در گروه آزمايش شرايط

انتظار ارزش��يايي ( كس��ب نمره) ايجاد شد ،در حالي كه در

ب��ا توجه به نظريهه��ا و تحقيقات ذکرش��ده ،انج��ام دادن

گروه كنترل هيچ نوع انگيزش بيروني در نظر گرفته نشد.

خالقيت ،که درآن محقق کنترل بيش��تري بر ش��رايط تحقيق

جدول  -1توصیف گروه نمونه

پژوهشه��اي آزمايش��ي پيرامون نقش انگي��زش بيروني بر
دارد ،ض��روري اس��ت .درهمين راس��تا ،پژوهش حاضر در
پی آن بود که در مطالعهاي به ش��يوۀ آزمايش��ي تأثيرانگيزش

جنسیت

گروه آزمایش

گروه کنترل

پسر

20

20

دختر

20

20

جمع کل

40

40

بيروني( ارزيابي) ب��ر خالقيت دانشآموزان مقطع ابتدايي را
بررسي کند .بر اين اساس ،این فرضيه که «انگيزش بيروني(

ارزش��يابي) از خالقي��ت دانشآم��وزان ميکاه��د» موضوع

پژوهش قراگرفت.عالوه بر اين ،به دو س��ئوال پژوهشي زير
نيز پرداخته شد:

شرایط پژوهش

آيا بين ش��رايط انگيزشي(ارزش��يابي ،فقدان ارزش��يابي) وجنس��يت(دخترو پس��ر) در ابعاد چهارگان��ۀ خالقيت رابطۀ
تعاملي وجوددارد؟

-از ميان متغيرهاي تحصيالت و ش��غل پدر و مادر کداميک

4- Takemura
5- Eisenberger
6- Rhoades

1- Selart
2- Nordstorm
3- Kuvaas
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ابزار تحقيق
آزمون تفكر خالق تورنس :برای سنجش خالقيت از آزمون

آزمون معلم به گ��روه آزمايش گفت که محقق ارزياب ادارۀ

تورنس از 12زيرآزمون تشکیل شده است .این زیرآزمونها

میش��ود .در گ��روه كنترل معلم قبل از ش��روع آزمون براي

فعالي��ت گروه كنترل آزاد و بدون ارزيابي بود .قبل از اجرای
آموزش و پرورش است و نمرۀ آزمون آنها به معدلشان اضافه

تفكر خالق تورنس اس��تفاده ش��د .آزمونهاي تفكر خالق

دانشآموزان توضيح داد كه اين يك تحقيق دانشجويي است

به سه مجموعه آزمون (كالمي ،تصويري و شنيداري) تقسيم

و همكاري دانشآموزان به محقق بسیار كمك خواهد كرد و

و ب��ه ترتيب تفكر خالق با واژهها ،تفكر خالق با تصاوير و

در ضمن اين فعاليت به برنامۀ درسي و تحصيلي آنها ارتباط

تفكر خالق با صداها نامگذاری شدهاند .در پژوهش حاضر از

ندارد و حت��ي ميتوانند نام خود را روي برگهها ننویس��ند.

فرم تصويري  Aکه در آن چهار بُعد سيالي ،انعطافپذيري،

نتايج جدول  2حاكي از آن اس��ت كه به جز در بعد س��يالي،

بسط و اصالت سنجیده میش��ود استفاده شد .نمرههای فرد

در بقيه ابعاد ،نمرههای آزمودنيهاي گروه کنترل بيش��تر از

درهر يك از این چهار بُعد متغير وابستۀ پژوهش است .نمرۀ

آزمودنيهاي گروه آزمايش بوده است.

فرد در بُعد س��يالي حاكي از تعداد پاس��خهاي توليد ش��ده،

نمره در بعد انعطافپذيري نشاندهندۀ تعداد طبقات متفاوت

یافتهها
 -1نتاي��ج پژوه��ش در م��ورد فراواني ابع��اد خالقيت در

پاس��خها ،نمره در بعد اصال��ت حاكي از توليد پاس��خهاي

غيرمعمول و خالقانه و نمرۀ بُعد بسط حاكي از تعداد عقايد

آزمودنيهاي گروه آزمايش و کنترل به شرح جدول  2بود:

مختلف توليدهشده با بس��ط و گسترش پاسخهاست .پايايي

 -2برای آزمون فرضيۀ پژوهش از روش آماري تحليل واريانس

وروايي آزم��ون را عاب��دي( )1372و پيرخائفي ( )1374در

س��ه طرفه  2×2×4اس��تفاده شد تا بررسي ش��ود که ميان ابعاد

تهران ،س��اختمانيان ( )1374در شيراز و كفايت ( )1373در

چهارگان��ۀ خالقيت (س��يالي ،اصالت ،بس��ط ،انعطافپذيري)

اهواز به دست آوردهاند (به نقل از حقيقت.)1370،

با توجه به جنس��يت و ش��رايط انگيزشي (ارزش��يابي و فقدان

روش  :بع��د از انتخاب تصادفي دانشآموزان پس��ر و دختر

ارزش��يابي) تف��اوت معن��ادار وج��وددارد (ج��داول  3و .)4

و جايگزين��ي تصادفي آنها در گروهه��اي كنترل و آزمايش،

 -3برای بررس��ي قدرت پيشبيني متغيرهاي جمعيتشناختي

شرايط آزمايش با همكاري معلم فراهم شد؛ بدين ترتيب كه

والدين (س��ن ،تحصيالت و ش��غل پدر و مادر) در خالقيت از

هر دو گروه آزمايش و كنترل از هر نظر يكسان شدند ،به جز

روش تحليل رگرسيون به شيوۀ همزمان استفاده شد (جدول .)5

آنكه گروه آزمايش انتظار دريافت نمره و ازيابي داش��ت ،اما

جدول  -2فراواني ابعاد چهارگانۀ سيالي ،اصالت ،انعطافپذيري و بسط در آزمودنيهاي گروه کنترل و آزمايش
گروه

تعداد

سيالي
ميانگين

انعطافپذيري

انحراف

ميانگين

استاندارد

انحراف

اصالت
ميانگين

استاندارد

بسط

انحراف

ميانگين

استاندارد

انحراف
استاندارد

آزمايش

40

27/67

7/8

26/6

6/1

27/3

7/3

22/3

2/4

کنترل

40

25/77

6/6

30/2

7/9

33/7

8/9

23/5

4/4

60

60
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جدول -3ميانگين وانحراف استاندارد نمرات ابعاد چهارگانۀ خالقيت (براساس شرايط انگيزشي و جنسيت)
متغير

شرايط انگيزشي
آزمايش

سيالي

كنترل
نمرۀ کل
آزمايش

انعطافپذيري

كنترل
نمرۀ کل
آزمايش

اصالت

كنترل
نمرۀ کل
آزمايش

بسط

كنترل
نمرۀ کل

جنسیت

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

دختر

20

31/8

7/53

پسر

20

23/53

5/7

دختر

20

20/53

4/32

پسر

20

31

3/6

دختر

40

26/17

8/33

پسر

40

27/27

6/04

دختر

20

21/93

2/3

پسر

20

22/7

2/5

دختر

20

25/06

4/6

پسر

20

21/9

3/6

دختر

40

23/5

3/9

پسر

40

22/3

3/1

دختر

20

23/53

5/66

پسر

20

29/67

5

دختر

20

26/06

5/5

پسر

20

34/3

7/8

دختر

40

24/8

5/6

پسر

40

32

6/9

دختر

20

28/53

9/7

پسر

20

26/6

3/6

دختر

20

28/73

7/8

پسر

20

38/67

6/9

دختر

40

28/6

8/7

پسر

40

32/4

8/4
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جدول  -4خالصه تحليل واريانس ابعاد چهارگانۀ خالقيت (براساس جنسيت و شرايط انگيزشي)
منبع واريانس

واريانس بينگروهي
شرايط انگيزشي

جنسیت

جنسیت /شرايط انگيزشي

واريانس درونگروهي

مجموع

متغير

مجموع مربعات

درجۀ آزادي

ميانگين مربعات

F

سيالي

54/15

1

54/15

1/7

انعطافپذيري

21/6

1

21/6

1/9

اصالت

194/4

1

194/4

*5/2

بسط

614/4

1

614/4

**11/3

سيالي

18/15

1

18/15

0/60

انعطافپذيري

21/6

1

21/6

1/9

اصالت

777/6

1

777/6

**20/9

بسط

209/6

1

209/6

*3/8

سيالي

1316/01

1

1316/01

**43/4

انعطافپذيري

56/06

1

56/06

0/47

اصالت

17/07

1

17/07

*10/75

بسط

576/6

1

576/6

2/8

سيالي

1697/86

76

30/32

انعطافپذيري

648/13

76

11/57

اصالت

2077/33

76

37/09

بسط

3054/93

76

54/55

سيالي

45913

79

انعطافپذيري

51460

79

اصالت

30270

79

بسط

32212

79

		

** =P< 0/0 1

* =P< 0/05

نتايج جداول  3و 4نشان ميدهد كه تفاوت ميان برخي ابعاد چهارگانۀ خالقيت (سيالي ،اصالت ،انعطافپذيري ،بسط) براساس جنسيت و شرايط انگيزشي و تعامل
بين شرايط انگيزش و جنسيت معناداراست به طوری که:
 -1از ميان ابعاد چهارگانۀ خالقيت ،بين دو گروه آزمايش (انتظار ارزشيابي) و کنترل (بدون ارزشيابي) ،فقط در ابعاد اصالت ( F=5/2و  )P < 0/05و بسط (F=11/3
و )P< 0/01تفاوت معناداري به نفع گروه کنترل وجود داشت؛ بدين معنا که نمرههای دانشآموزاني که انتظار ارزشيابي نداشتند ،در دو بعد اصالت و بسط بيشتر از
دانشآموزان گروه آزمايش بود که انتظار ارزشيابي داشتند.
 -2بين دختران و پسران نيز بر اساس ابعاد چهارگانۀ خالقيت در دو بعد اصالت ( F=20/9و  )P< 0/01و بسط ( F=3/8و  )P< 0/05تفاوت معناداري به نفع پسران
مشاهده شد.
 -3در تعامل جنسيت و شرايط انگيزشي ،نتايج نشان داد که در ابعاد سيالي ( F=43/4و  )P< 0/01و اصالت ( F=10/75و  )P< 0/01تفاوت معناداري وجود دارد.
تعامل جنسيت و شرايط انگيزشي نيز بدين معناست كه نمرۀ دانشآموزان در ابعاد سيالي واصالت به جنسيت و شرايط انگيزشي بستگي دارد.
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جدول  -5تحليل رگرسيون چند متغيرۀ متغيرهاي جمعيتشناختي والدين بر خالقيت کودکان
Beta

متغيرمستقل

R

ضريب رگرسيون

R2

سطح معناداري

تحصيالت پدر

0/25

0/01

تحصيالت مادر

0/12

0/05

شغل پدر

0/15

شغل مادر

0/08

NS

سن پدر

0/10

NS

سن مادر

0w/06

NS

0/38

0/15

0/05

جدول  5نشان میدهد که ضريب همبستگي چندگانه  R=0/38به دست آمده است كه بیانگر آن است که متغيرهاي دموگرافيک والدين با خالقيت کودکان همبستگي
دارد  .ضريب تعيين  R2=0/15محاسبه شد كه نشان میدهد  15درصد از واريانس خالقيت از طريق متغيرهاي تحصيالت پدر ،تحصيالت مادر و شغل پدر قابل
توضيح است .برای تشخيص اينكه كداميك از انواع متغيرهاي مستقل سهم بيشتري در خالقيت دارند ،از ضريب رگرسيون(بتا) استفاده شد .مقايسۀ ضرايب حاکی از
آن است که از مجموع شش متغير ،فقط تحصيالت و شغل پدر و تحصيالت مادر قدرت پيشبينيكنندگي مثبت ومعناداري دارند وبقيۀ متغيرها نقش معناداري ندارند.

بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش نش��ان ميدهد که از ميان چهار ب ُ ِعد خالقيت

مـهارته��اي خـالقــانه نتوانند کمب��ود انگيزش را جبران
کنند .بر اين اساس ،بدون انگيزش (دروني) يا فعاليت انجام

(س��يالي ،انعطافپذي��ري ،اصال��ت و بس��ط)،کودکان گروه

نميش��ود و يا با روش��ي غيرخالقانه و برای کسب اهداف

معن��اداري دارند .این تف��اوت به نفع ک��ودکان گروه كنترل

 .)1386ف��زون براين ،آمابيل با تأکيد بر دو عامل انگيزش��ي

آزماي��ش و کنترل فق��ط در دو بُعد اصالت و بس��ط تفاوت

بود كه در ش��رايط انگيزشي بدون ارزشيابي قرارداشتند .اين
نتايج با نتايج تحقيقات فريدمن و فورستر ( ،)2001راشتون
و الركي��ن( ،)2001هنس��ي ( ،)2000بي��ر(  ،)1998آمابيل،

گلدفارب 1و بركلفيلد ،)1990( 2برگالس ،3آمابيل و هندل

4

( )1989و پورجلي ( )1379همسوست.

بيروني صورت ميگيرد (دوي��ک1999 ،؛ به نقل از البرزی،

ارزيابي ش��ناختي و چرايي انج��ام دادن فعاليت،که متأثر از

عوامل محيطي و ش��ناختياند ،آنه��ا را بهعنوان ديگر داليل

خ��ود دراهميت انگيزش ی��ادآوری میکند .به ب��اور آمابيل
( ،)1996هر فرد براساس ارزيابياش از خود در انجام دادن
يک فعاليت ،داراي س��طح پايهاي از انگيزش و عالقه در آن

همانگونه که گفته ش��د ،در مدل ترکيبي خالقيت آمابـيل،

تکلي��ف و فعاليت اس��ت که اين عالقه ميتوان��د از عوامل

س��و بهراحتي از عوامل محيطي و اجتماعي تأثير ميپذيرد و

تغيي��ر کند .بنابراين انگيزش عاملي اس��ت ک��ه محيط يا به

انگيزش مهمترين جزء خالقيت به شمار ميآيد ،زیرا از يک
از ديگر س��و ،جايگاه انگيزش در خالقيـت باعث میش��ود

که هيچک��دام از دو بُعد مهارتهاي مرب��وط به مـوضوع و

محيط��ي و بيروني (فش��ار و اجبار) تأثي��ر پذيرد و بر اثر آن

  3- Berglas
4- Handel

1- Goldfarb
2- Brackfied
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صورت تس��هيل کننده و يا بازدارنده از طريق آن بر خالقيت

كاهش خودمخت��اري يعني تبديل انگيزش دروني به انگيزش

آمابي��ل ( )1990در تبييني ديگ��ری از نقش انگيزش،این باور

اين نظريه ،عامل اساس��ي در رفتارهاي خودمختارانه ،تجارب

گرچه در خالقيت نقش دارند ،اما فقط دو سوم فرمول خالقيت

اس��ت؛ هرچه تعارض بين محيط بيرون و درون فرد بيش��تر

اثر مي گذارد.

را مطرح کرد که هوش ،اس��تعداد ،اطالعات ،مهارت و تالش

را تشکيل ميدهند و يک سوم بقيه انگيزش دروني است .به

ت براي
ديگ��ر بيان ،فقط آموزش مهارتها و ي��ا ايجاد فرص 

بيروني و در نتیجه كاهش خالقيت میشود .از طرف ديگر ،در
فردي ناش��ي از تعارضات محيط بيرون��ي با تمايالت دروني
باشد ،رفتار فرد در سطوح اوليه پيوستار درونيسازي است و

خودنظميافتگ��ي و خالقيت آن كمتر و هرچه تعارض كمتر

پرورش استعدادها در کسب خالقيت به افراد کمک نمیکند،

باشد ،درونيسازي راحتتر اتفاق میافتد.

بر عالیق اس��ت .از س��وي ديگر ،آمابيل ( )1996بر اين باور

كنترلكننده اس��ت .در این حالت فرد احساس ميكند مجبور

افراد يکس��ان است ،اما دستيابي بـه پاس��ـخ ميتواند راهها و

برانگيختگي عاطفي میش��ود كه با فشار و تنش همراه است

بلکه ش��رط الزم در اين زمينه انطباق مهارتها و اس��تعدادها

اس��ت که نقطۀ ورود به تکاليف خالقانـه مثل مـاز براي همۀ
روشهاي گوناگون داشته باشد .در اين حالت اگر فرد مجبور

براس��اس اين نظريه ،انتظار ارزش��يابي يك روي��داد بيروني
اس��ت براي رس��يدن به نمرۀ موردنظر تالش كند واين باعث

و موجب كاه��ش خالقيت ميگردد .در همي��ن ارتباط نظام

به ارائۀ پاس��خ باشد ،به راه حل شناختهشده و مستقيمي که از

آموزش��ي موجود و رفتار معلمان (ارزشيابي) ميتواند به این

فرايند خالقيت در وی ميشود .در واقع ،در اين حالت توجه

بايكديگر هماهنگ باش��ند ،درونيسازي رفتار در افراد دارای

قبل تعيينش��ده اکتفا میکند و اين کار مانع پرورش و تداوم

تعارض دامن بزند .اگ��ر نيازهاي فردي و تقاضاهاي محيطي

فرد کاهش مييابد و براي پاس��خ دادن تحت فش��ار زماني و

تواناييها و اس��تعدادهاي مختلف راحت صورت میگیرد .از

و پاسخگوست،اما غيرخالقانه است .هر چه انگيزش بيروني

عواطف فرد در مقابل تكليف اس��ت .چنانچ��ه فرد در انجام

محيطي قرار ميگيرد .در چنين موقعيتي راه حل گرچه مناسب
بيشتر باش��د ،توجه فرد به کس��ب اهداف بيروني تعيينشده

افزاي��ش مييابد و ه��دف انجام دادن ي��ک تکليف خالقانه

س��وي ديگر ،كنترل ادراكش��ده یک عامل اساسي در رفتار و
دادن يك عمل احس��اس آزادي نکند و خود را مطيع خواستۀ
ديگران ببيند ،دائم ًا نگران پيامدها و ارزيابيهاست و در نتيجه

جاي خود را به هدف جزئيتر رس��يدن به يک عامل بيروني

احساسات منفي مثل ترس ،اضطراب و تهديد را تجربه ميكند

آمابيل ( )1996هر آنچه فرد را وادارد تا به مس��ئله و تکليف

(پاتريك ،3اسكينر ،4كانل.)1993 ،5

(پاداش) ميدهد (البرزی .)1386 ،به بيان ديگر ،براساس نظر

بیندیشد ،بر خالقيت وی میافزاید و هر چيزي که توجه فرد
را از مسئله مورد نظر دور کند ،ازخالقيتش میکاهد.

ري��ان 1و دس��ي )2000( 2در نظری��ۀ ارزيابي ش��ناختي بیان
کردند كه عالق��ۀ دروني به يك تكليف باعث ايجاد ادراكات

خودمختارانۀ افراد میشود .براین اساس ،هرگونه محدوديت
بيروني مثل پاداش و ارزشيابي در تكاليف خودانگيخته موجب
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و همين امر مانع میش��ود تا توانايي خود را کامال» نشان دهد
ب��ه نظ��ر هنس��ي ( ،)2000زماني كه رفتار ك��ودك با عوامل

اجتماعي مث��ل پاداشها ،ارزش��يابيها و محدوديت انتخاب

كنت��رل ميش��ود ،او به تكليف به عنوان كار ن��گاه کرده و آن
را تفريح وس��رگرمي تلقی نمیکند و ل��ذا خالقيتش كاهش
4- Skinner
  5- Connell

1- Ryan
2- Deci
3- Patric

اكدوك تيقالخ رب ينوريب شزيگنا ريثأت

مییابد .چنانچه در مدلهاي متعدد گفته شد ،خالقيت فرايند

خودپندارۀ فرد لطمه ميزند (آمابيل.)2001 ،

دروني فرد است .هرگونه عاملي كه انگيزش دروني را تهديد

موجود را نش��ان میده��د .بدين معنا كه ك��ودكان در حال

و فعاليت��ي اس��ت كه ي��ك فاكتور اساس��ي آن انگيزشهاي
کند ،باعث كاهش خالقيت ميش��ود .از س��وي ديگر ،حفظ

انگيزش دروني ب��راي انجام دادن يك تكليف به خودپنداره
و احساس��ات مثبت فرد از خود كمك بس��زايي کرده و وی
را مجب��ور ميكند كه براي حفظ اين احس��اس تالش کند،
اما اگر انگيزش بيروني عامل اساس��ي كاري باش��د آنچه در

نهایت هدف قرار ميگيرد ،كس��ب نمره وپاداش است و نه
خود تكليف که اين امر به علت ایجاد احساس��ات منفي به

در واقع نتيجۀ این پژوهش اساسيترين مشكل نظام آموزشي
تحصيل فاقد باورهاي انگيزش��ي الزم برا ي درونيس��ازي
يادگيري هس��تند .توج��ه به انگيزش درون��ي دانشآموزان

گامي اساس��ي در جه��ت حفظ خالقيت آنهاس��ت .بنابراين
پيشنهاد ميش��ود در پژوهشهاي آتي نقش انگيزش بيروني

به طور گستردهتر با گروههاي بيشتر دانشآموزان و با توجه
به عوامل اجتماعي متعدد بررسي شود.

دریافت مقاله ;89/4/7 :پذیرش مقاله90/6/19 :
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