
تازه های علوم شناختی، سال 13، شماره 2، 1390 
Advances  in Cognitive Science,	Vol.	13,	No.	2,	201157

57

تأثیر انگیزش بیروني بر خالقیت کودکان

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي اثرات انگيزش بيروني بر خالقيت كودكان انجام شد. روش: 
اين پژوهش به شيوه نيمه آزمايشي با استفاده از آزمون خالقيت تورنس فرم الف انجام گرديد. نمونه 
آماري شامل 80 دانش آموز كالس پنجم بود كه به شيوه خوشه اي چند مرحله اي از مدارس ابتدايي 
شهرس��تان ش��يراز انتخاب گرديدند. آزمودني ها به دو گروه كنترل )40 نفر( و آزمايش )40نفر( به 
صورت تصادفي جايگزين شدند. آزمودني هاي گروه آزمايش هنگام انجام آزمون انتظار ارزشيابي 
داشتند. يافته ها:  نتايج تحليل هاي آماري نشان داد كه انتظار ارزشيابي بر خالقيت تأثير منفي دارد. 
چنانچه  از ميان چهار بعد آزمون خالقيت ش��امل س��يالي، انعطاف پذيري، اصالت و بسط، در ابعاد 
اصالت و بس��ط تفاوت معناداري به نفع گروه كنترل ديده ش��د. همچنين نتايج تفاوت معناداري بين 
دختران و پس��ران در عامل اصالت نش��ان داد. نتيجه گيري: به طور كلي نتايج نش��ان داد انگيزش 

بيروني اثرات منفي بر خالقيت دارد. 
کليد واژه ها: خالقيت، ارزشيابي، تحقيق نيمه آزمايشي
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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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پذیرش خطر و اس��تقالل و در نهایت انگیزش تکلیف11 (که 
نش��ان مي دهد ش��خص چه کاري انجام خواه��د داد) به کار 
گیرن��د. به نظر آمابیل انگیزش مهمترین بُعد خالقیت اس��ت 
ک��ه تحت تأثیر عوامل محیطي  ش��کل مي گی��رد. وي رابطة 
بی��ن خالقیت و انگیزش را با“اصل انگیزش دروني12” تبیین 
مي کند. بر این اس��اس، برانگیختگي دروني موجد خالقیت 
و برانگیختگ��ي بیروني (همچون پ��اداش، رقابت، ارزیابي و  
انتخاب) مخرب آن اس��ت (آمابیل و هنس��ي و گراسمن13، 

.(1986
نتایج پژوهش هایي که  تأثیر اصل انگیزش دروني بر خالقیت 
را بررسي کرده اند متناقض است.  بعضی از پژوهش ها، مثاًل 
پژوهش راش��تون14 و الرکین15 (2001) حاکی از آن اس��ت 
که عوامل بیروني همچ��ون ارزیابي موجب کاهش انگیزش 
و خالقیت مي ش��ود. نتایچ پژوهش فریدمن16 و فورس��تر17 
(2001) نیز همین اس��ت. پورجلي (1379) با بررس��ي تأثیر 
پاداش برخالقیت، در ابعاد انعطاف پذیري و س��یالي، تفاوت 
معن��اداري به نفع گروه کنترل که هیچ گونه پاداش��ي دریافت 
نمي کردن��د گزارش کرد. تحقیقات دیگر نش��ان می دهند که 
تأثیر این  نوع عوامل به ش��رایط خاص محیط بس��تگي دارد 
(کانت��ي18، کولینز19 و پیکاری��ل20، 1995؛ کانت��ي و آمابیل، 
1996؛ پ��والک21، 1992؛ هی��ل22، آمابی��ل، کان23 و ویتني24، 
1994؛ اس��ترنبرگ، 1996). کانتي وآمابیل (1996) دریافتند 
که ارزیابي رقابتي بیشترین تأثیر منفي را بر خالقیت دختران 

مقدمه
اهمیت خالقیت در دنیاي معاصر روان شناسان و متخصصان 
را به بررسي و شناسایي عوامل و چگونگي پرورش آن جلب 
کرده است. روان شناسان اجتماعي با تأکید بر “موقعیت هاي 
خالق1” محیط ها و شرایط اجت����ماعي ای رامطرح مي کنند 
که برخالقیت افراد تأثیرات متفاوتي دارند (هنس��ي2، 2003؛ 
کرف��ت3، 2002؛ آمابیل4، 2001).بررس��ي هاي این محققان 
حاکي از آن اس��ت که بی��ن جهت گیري انگیزش��ي افراد و 
خالقیت آنان در عملکردهاي مختلف ارتباط مستقیم وجود 
دارد(هنسي، 2000؛ بایر5، 1998؛ آمابیل، 1996، 1990). در 
نظریه ها و مدل هاي متعددي که این گروه از روان شناس��ان و 
محققان براي خالقیت ارائه کرده اند، انگیزش نقش اساسي و 
مهمي دارد. مثاًل استرنبرگ6 (1988) در مدل سه وجهي  خود 
خالقیت، سبک هاي تفکر، ویژگي ها ونگرش هاي شخصیتي 
و هوش را عوامل اساسي در ظهور پدیده اي خالق می داند و 
معتقد است که انگیزش دروني  یکی از مهمترین ویژگي هاي 
ش��خصیتي افراد خالق است. یربان7 (1999)  تحت دو بُعد 
کلي شناختي و شخصیتي، شش جزء اساسي ( تفکر همگرا، 
دان��ش عام و کلي، دانش خ��اص، تعهد به تکلیف، انگیزش 
و تحم��ل ابهام) را در ب��روز یک پدیدة  خالق دارای اهمیت 
می دان��د . آمابیل (1996) درنظریة “روان شناس��ي اجتماعي 
خالقیت8” بر نقش انگیزش دروني در خالقیت بیش از بقیه 
تأکی��د دارد.  وي در قال��ب یک مدلي ترکیبي معتقد اس��ت 

خالقیت سه بُعد اساسي  دارد:
1- مهار ت های موضوعی:9برای مثال دانش، مهارت هاي فنی 
و اس��تعدادهاي خاص  که راهبردهاي شناختي در حل یک 

مسئله یا انجام دادن یک تکلیف را تشکیل می دهند .
2- مهارت ه��اي خالقانه:10یعنی ویژگي هایی که افراد خالق 
را قادر مي سازد تا دانش و مهارت هاي خود را در شیوه هاي 
جدی��د از جمله، انظباط، تحمل موقعیت هاي مبهم، تمایل به 

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	

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	
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پیش بیني کنندة خالقیت دانش آموزان هستند؟

روشتحقیق
جامعه ونمونۀ آماري: جامعة مورد مطالعه این تحقیق، کلیة 
دانش آم��وزان کالس پنجم مقطع ابتدایي بودند که در س��ال 
تحصیل��ی 88-89 در نواحی چهارگان��ة آموزش و پرورش 
شهرس��تان ش��یراز تحصی��ل می کردن��د. روش نمونه گیری 
خوش��ه ای تصادف��ی بود؛ بدی��ن صورت که براس��اس نظر 
کارشناس��ان،از می��ان چهار ناحیة آم��وزش و پرورش ناحیة 
یک به عنوان ناحیة معرف انتخاب ش��د و سپس به صورت 
تصادف��ی از میان مدارس پس��رانه ودختران��ة این ناحیه یک 
مدرس��ة دخترانه و یک مدرسة پس��رانه و از هر مدرسه یک 
کالس پنج��م انتخاب ش��دند. در نهای��ت دانش آموزان هر 
کالس از طری��ق جایگزین��ی تصادفی به دو گ��روه آزمایش 
و کنترل تقسیم ش��دند (جدول1). در گروه آزمایش شرایط 
انتظار ارزش��یایي ( کس��ب نمره) ایجاد شد، در حالي که در 

گروه کنترل هیچ نوع انگیزش بیروني در نظر گرفته نشد. 

دارد. کانت��ي و هم��کاران (1995) در تحقیقي دیگر به  این 
نتیجه رس��یدند که س��طح مهارت اولیة ف��رد در انجام دادن 
تکلیف در خالقیت کودکان نقش واس��طه اي دارد؛ به  طوری  
ک��ه دانش آموزاني که س��طح اولیة مهارت پایین��ي دارند در 
ش��رایط انتظ��ار ارزش��یابي و دانش آموزاني که س��طح اولیة 
مه��ارت باالیي دارند در ش��رایط بدون ارزیابي پاس��خ هاي 
خالقانه تري می دهند. هنس��ي (2000) نیز از پژوهش��ي که 
روی دانش آموزان عربس��تانی انجام داد دریافت  که انگیزش 
بیروني در خالقیت نقش مثبت دارد. سالرت1، نوردستورم2، 
کاواس3 و تاکمورا4 (2008) با بررس��ی تأثیر دو نوع پاداش 
ب��ر خودتنظیمی، انگیزش و خالقی��ت دریافتند گروه کنترل 
و گروه��ی که در ازای عملکرد پ��اداش دریافت کرده بودند 
از گروهی که همواره ب��دون دلیل پاداش دریافت می کردند 
خالق ترند. پژوهش آیزنبرگ5 و رودس6 (2001) نش��ان داد 
ک��ه پاداش در ازای عملکرد خالقان��ه بر خالقیت می افزاید. 

فریدمن (2009) نیز به نتیجة مشابهی رسید.
 ب��ا توجه به نظریه ه��ا و تحقیقات ذکرش��ده، انج��ام دادن 
پژوهش ه��اي آزمایش��ي پیرامون نقش انگی��زش بیروني بر 
خالقیت، که درآن محقق کنترل بیش��تري بر ش��رایط تحقیق 
دارد، ض��روري اس��ت. درهمین راس��تا، پژوهش حاضر در 
پی آن بود که در مطالعه اي به ش��یوة آزمایش��ي تأثیرانگیزش 
بیروني( ارزیابي) ب��ر خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایي را 
بررسي کند. بر این اساس، این فرضیه که »انگیزش بیروني( 
ارزش��یابي) از خالقی��ت دانش آم��وزان مي کاه��د« موضوع 
پژوهش قراگرفت.  عالوه بر این، به دو س��ئوال پژوهشي زیر 

نیز پرداخته شد:
-آیا بین ش��رایط انگیزشي(ارزش��یابي، فقدان ارزش��یابي) و 
جنس��یت(دخترو پس��ر) در ابعاد چهارگان��ة خالقیت رابطة 

تعاملي وجوددارد؟ 
-از میان متغیرهاي تحصیالت و ش��غل پدر و مادر کدام یک  

جدول 1- توصیف رروه نمونه

شرایط پژوهرجنسیت

گروه کنترلگروه آزمایش

2020پسر

2020دختر

4040جمع کل

1-	Selart
2-	Nordstorm	
3-	Kuvaas	

4-	Takemura	
5-	Eisenberger	
6-	Rhoades	
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فعالی��ت گروه کنترل آزاد و بدون ارزیابي بود. قبل از اجرای 
آزمون معلم به گ��روه آزمایش گفت که محقق ارزیاب ادارة 
آموزش و پرورش است و نمرة آزمون آنها به معدلشان اضافه 
می ش��ود. در گ��روه کنترل معلم قبل از ش��روع آزمون براي 
دانش آموزان توضیح داد که این یک تحقیق دانشجویي است 
و همکاري دانش آموزان به محقق بسیار کمک خواهد کرد و 
در ضمن این فعالیت به برنامة درسي و تحصیلي آنها ارتباط 
ندارد و حت��ي مي توانند نام خود را روي برگه ها ننویس��ند.
نتایج جدول 2 حاکي از آن اس��ت که به جز در بعد س��یالي، 
در بقیه ابعاد، نمره های آزمودني هاي گروه کنترل  بیش��تر از 

آزمودني هاي گروه آزمایش بوده است.

یافتهها
1- نتای��ج پژوه��ش در م��ورد فراواني ابع��اد خالقیت  در 
آزمودني هاي گروه آزمایش و کنترل به شرح جدول 2 بود:

2- برای آزمون فرضیة پژوهش از روش آماري تحلیل واریانس 
س��ه طرفه 4×2×2 اس��تفاده شد  تا بررسي ش��ود که میان ابعاد 
چهارگان��ة خالقیت (س��یالي، اصالت، بس��ط، انعطاف پذیري) 
با توجه به جنس��یت و ش��رایط انگیزشي (ارزش��یابي و فقدان 
ارزش��یابي) تف��اوت معن��ادار وج��وددارد (ج��داول 3 و 4).

3- برای بررس��ي قدرت پیش بیني متغیرهاي جمعیت شناختي 
والدین (س��ن، تحصیالت و ش��غل پدر و مادر) در خالقیت از 
روش تحلیل رگرسیون به شیوة همزمان استفاده شد (جدول 5).

ابزارتحقیق
آزمون تفکر خالق تورنس: برای سنجش خالقیت از آزمون  
تفکر خالق تورنس اس��تفاده ش��د. آزمون هاي تفکر خالق 
تورنس از12 زیرآزمون تشکیل شده است. این  زیرآزمون ها 
به سه مجموعه آزمون (کالمي، تصویري و شنیداري) تقسیم 
و ب��ه ترتیب تفکر خالق با واژه ها، تفکر خالق با تصاویر و 
تفکر خالق با صداها نام گذاری شده اند. در پژوهش حاضر از 
فرم تصویري A  که در آن چهار بُعد سیالي، انعطاف پذیري، 
بسط و اصالت سنجیده می ش��ود استفاده شد. نمره های فرد 
درهر یک از این چهار بُعد متغیر وابستة پژوهش است. نمرة 
فرد در بُعد س��یالي حاکي از تعداد پاس��خ هاي تولید ش��ده، 
نمره در بعد انعطاف پذیري نشان دهندة تعداد طبقات متفاوت 
پاس��خ ها، نمره در بعد اصال��ت حاکي از تولید پاس��خ هاي 
غیرمعمول و خالقانه و نمرة بُعد بسط حاکي از تعداد عقاید 
مختلف تولیده شده با بس��ط و گسترش پاسخ هاست. پایایي 
وروایي آزم��ون را عاب��دي(1372) و پیرخائفي (1374) در 
تهران، س��اختمانیان (1374) در شیراز و کفایت (1373) در 

اهواز به دست آورده اند (به نقل از حقیقت،1370).
روش : بع��د از انتخاب تصادفي دانش آموزان پس��ر و دختر 
و جایگزین��ي تصادفي آنها در گروه ه��اي کنترل و آزمایش، 
شرایط آزمایش با همکاري معلم فراهم شد؛ بدین ترتیب که 
هر دو گروه آزمایش و کنترل از هر نظر یکسان شدند، به جز 
آنکه گروه آزمایش انتظار دریافت نمره و ازیابي داش��ت، اما 

جدول 2- فراوانب ابعاد چااررانۀ سیالب، اصالت، انعطاف پذیري و بسط در آزمودنب هاي رروه کنترل و آزمایر 

بسطاصالتانعطاف پذیريسیالبتعدادرروه

انحراف میانگین
استاندارد

انحراف میانگین
استاندارد

انحراف میانگین
استاندارد

انحراف میانگین
استاندارد

4027/677/826/66/127/37/322/32/4آزمایر

4025/776/630/27/933/78/923/54/4کنترل
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جدول 3-میانگین وانحراف استاندارد نمرات ابعاد چااررانۀ خالقیت )براساس شرایط انگیزشب و جنسیت(

انحراف استانداردمیانگینتعدادجنسیتشرایط انگیزشبمتزیر

سیالب

آزمایش
دختر
پسر

20
20

31/8
23/53

7/53
5/7

کنترل
دختر
پسر

20
20

20/53
31

4/32
3/6

نمرة کل
دختر
پسر

40
40

26/17
27/27

8/33
6/04

انعطاف پذیري

آزمایش
دختر
پسر

20
20

21/93
22/7

2/3
2/5

کنترل
دختر
پسر

20
20

25/06
21/9

4/6
3/6

نمرة کل
دختر
پسر

40
40

23/5
22/3

3/9
3/1

اصالت

آزمایش
دختر
پسر

20
20

23/53
29/67

5/66
5

کنترل
دختر
پسر

20
20

26/06
34/3

5/5
7/8

نمرة کل
دختر
پسر

40
40

24/8
32

5/6
6/9

بسط

آزمایش
دختر
پسر

20
20

28/53
26/6

9/7
3/6

کنترل
دختر
پسر

20
20

28/73
38/67

7/8
6/9

نمرة کل
دختر
پسر

40
40

28/6
32/4

8/7
8/4
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جدول 4- خالصه تحلیل واریانس ابعاد چااررانۀ خالقیت )براساس جنسیت و شرایط انگیزشب(

Fمیانگین مربعاتدرجۀ آزاديمدموع مربعاتمتزیرمنبع واریانس

واریانس بین رروهب

شرایط انگیزشب

جنسیت

جنسیت/ شرایط انگیزشب

سیالي
انعطافپذیري

اصالت 
بسط

54/15
21/6

194/4
614/4

1
1
1
1

54/15
21/6

194/4
614/4

1/7
1/9

5/2*
11/3**

سیالي
انعطاف پذیري

اصالت 
بسط

18/15
21/6

777/6
209/6

1
1
1
1

18/15
21/6

777/6
209/6

0/60
1/9

20/9**
3/8*

سیالي
انعطاف پذیري

اصالت 
بسط

1316/01
56/06
17/07
576/6

1
1
1
1

1316/01
56/06
17/07
576/6

43/4**
0/47

10/75*
2/8

واریانس درون رروهب

سیالي
انعطاف پذیري

اصالت 
بسط

1697/86
648/13

2077/33
3054/93

76
76
76
76

30/32
11/57
37/09
54/55

مدموع

سیالي
انعطاف پذیري

اصالت 
بسط

45913
51460
30270
32212

79
79
79
79

* =P< 0/05  ** =P< 0/0 1    
نتایج جداول 3 و4 نشان مي دهد که تفاوت میان برخي ابعاد چهارگانة خالقیت (سیالي، اصالت، انعطاف پذیري، بسط) براساس جنسیت و شرایط انگیزشي و تعامل 

بین شرایط انگیزش و جنسیت معناداراست به طوری که:
 F=11/3) و  بسط (P < 0/05 و F=5/2) 1- از میان ابعاد چهارگانة خالقیت، بین دو گروه آزمایش (انتظار ارزشیابي) و کنترل (بدون ارزشیابي)، فقط در ابعاد اصالت
وP< 0/01) تفاوت معناداري به نفع گروه کنترل وجود داشت؛ بدین معنا که نمره های دانش آموزاني که انتظار ارزشیابي نداشتند، در دو بعد اصالت و بسط  بیشتر از 

دانش آموزان گروه آزمایش بود که انتظار ارزشیابي داشتند. 
2- بین دختران و پسران نیز بر اساس ابعاد چهارگانة خالقیت در  دو بعد اصالت (F=20/9 و P< 0/01) و بسط (F=3/8 و P< 0/05) تفاوت معناداري به نفع پسران 

مشاهده شد. 
3- در تعامل جنسیت و شرایط انگیزشي، نتایج نشان داد که در ابعاد سیالي (F=43/4 و P< 0/01) و اصالت (F=10/75 و P< 0/01) تفاوت معناداري وجود دارد. 

تعامل جنسیت و شرایط انگیزشي  نیز بدین معناست که نمرة دانش آموزان در ابعاد سیالي واصالت به جنسیت و شرایط انگیزشي بستگي دارد.
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م�هارت ه��اي خ�الق��انه نتوانند کمب��ود انگیزش را جبران 
کنند. بر این اساس، بدون انگیزش (دروني) یا فعالیت انجام 
نمي ش��ود و یا با روش��ي غیرخالقانه و برای کسب اهداف 
بیروني صورت مي گیرد (دوی��ک، 1999؛ به نقل از البرزی، 
1386). ف��زون براین، آمابیل با تأکید بر دو عامل انگیزش��ي 
ارزیابي ش��ناختي و چرایي انج��ام دادن فعالیت،که متأثر از 
عوامل محیطي و ش��ناختي  اند، آنه��ا را به عنوان دیگر دالیل 
خ��ود دراهمیت انگیزش ی��ادآوری می کند. به ب��اور آمابیل 
(1996)، هر فرد براساس ارزیابي اش از خود در انجام دادن 
یک فعالیت، داراي س��طح پایه اي از انگیزش و عالقه در آن 
تکلی��ف و فعالیت اس��ت که این عالقه مي توان��د از عوامل 
محیط��ي و بیروني (فش��ار و اجبار) تأثی��ر پذیرد و بر اثر آن 
تغیی��ر کند. بنابراین انگیزش عاملي اس��ت ک��ه محیط یا به 

بحثونتیجهگیری
نتایج پژوهش نش��ان مي دهد که از میان چهار بُِعد خالقیت 
(س��یالي، انعطاف پذی��ري، اصال��ت و بس��ط)،کودکان گروه 
آزمای��ش و کنترل فق��ط در دو بُعد اصالت و بس��ط تفاوت 
معن��اداري دارند. این تف��اوت به نفع ک��ودکان گروه کنترل 
بود که در ش��رایط انگیزشي بدون ارزشیابي قرارداشتند. این 
نتایج با نتایج تحقیقات فریدمن و فورستر (2001)، راشتون 
و الرکی��ن(2001)، هنس��ي (2000)، بی��ر( 1998)، آمابیل، 
گلدفارب1 و برکلفیلد2 (1990)، برگالس3، آمابیل و هندل4 

(1989) و پورجلي (1379) همسوست. 
 همان گونه که گفته ش��د، در مدل ترکیبي خالقیت آماب�یل، 
انگیزش مهمترین جزء خالقیت  به شمار مي آید، زیرا از یک 
س��و به راحتي از عوامل محیطي و اجتماعي تأثیر مي پذیرد و 
از دیگر س��و، جایگاه انگیزش در خالقی�ت باعث می ش��ود 
که هیچ ک��دام از دو بُعد مهارت هاي مرب��وط به م�وضوع و 

جدول 5- تحلیل رگرسیون چند متغیرة متغیرهاي جمعیت شناختي والدین بر خالقیت کودکان

Betaمتزیرمستقل

سطح معناداريRR2 ریب رررسیون

0/25تحصیالت پدر

0/380/15

0/01

0/120/05تحصیالت مادر

0/150/05شغل پدر

0/08NSشغل مادر

0/10NSسن پدر

0w/06NSسن مادر

1-	Goldfarb	
2-	Brackfied	

3-	Berglas		
4-	Handel	

جدول 5 نشان می دهد که ضریب همبستگي چندگانه R=0/38 به دست آمده است که بیانگر آن است که متغیرهاي دموگرافیک والدین با خالقیت کودکان همبستگي 
دارد . ضریب تعیین R2=0/15 محاسبه شد که نشان می دهد 15 درصد از واریانس خالقیت از طریق متغیرهاي تحصیالت پدر، تحصیالت مادر و شغل پدر قابل 
توضیح است. برای تشخیص اینکه کدام یک از انواع متغیرهاي مستقل سهم بیشتري در خالقیت  دارند، از ضریب رگرسیون(بتا) استفاده شد. مقایسة ضرایب حاکی از 
آن است که از مجموع شش متغیر، فقط تحصیالت و شغل پدر و تحصیالت مادر قدرت پیش بیني کنندگي مثبت ومعناداري دارند وبقیة متغیرها نقش معناداري ندارند.
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1-	Ryan	
2-	Deci	
3-	Patric	

4-	Skinner	
5-	Connell		

کاهش خودمخت��اري یعني تبدیل انگیزش دروني به انگیزش 
بیروني و در نتیجه کاهش خالقیت می شود. از طرف دیگر، در 
این نظریه، عامل اساس��ي در رفتارهاي خودمختارانه، تجارب 
فردي ناش��ي از تعارضات محیط بیرون��ي با تمایالت دروني 
اس��ت؛ هرچه تعارض بین محیط بیرون و درون فرد بیش��تر 
باشد، رفتار فرد در سطوح اولیه پیوستار دروني سازي است و 
خودنظم یافتگ��ي و خالقیت آن کمتر  و هرچه تعارض کمتر 

باشد، دروني سازي راحت تر اتفاق می افتد. 
براس��اس این نظریه، انتظار ارزش��یابي یک روی��داد بیروني 
کنترل کننده اس��ت. در این حالت فرد احساس مي کند مجبور 
اس��ت براي رس��یدن به نمرة موردنظر تالش کند واین باعث 
برانگیختگي عاطفي می ش��ود که با فشار و تنش همراه است 
و موجب کاه��ش خالقیت مي گردد. در همی��ن ارتباط نظام 
آموزش��ي موجود و رفتار معلمان (ارزشیابي) مي تواند به این 
تعارض دامن بزند. اگ��ر نیازهاي فردي و تقاضاهاي محیطي 
بایکدیگر هماهنگ باش��ند، دروني سازي رفتار در افراد دارای 
توانایي ها و اس��تعدادهاي مختلف راحت صورت می گیرد. از 
س��وي دیگر، کنترل ادراک ش��ده یک عامل اساسي در رفتار و 
عواطف فرد در مقابل تکلیف اس��ت. چنانچ��ه فرد در انجام 
دادن یک عمل احس��اس آزادي نکند و خود را مطیع خواستة 
دیگران ببیند، دائماً نگران پیامدها و ارزیابي هاست و در نتیجه 
احساسات منفي مثل ترس، اضطراب و تهدید را تجربه مي کند 
و همین امر مانع می ش��ود تا توانایي خود را کامال« نشان دهد 

(پاتریک3، اسکینر4، کانل5، 1993).
 ب��ه نظ��ر هنس��ي (2000)، زماني که رفتار ک��ودک با عوامل 
اجتماعي مث��ل پاداش ها، ارزش��یابي ها و محدودیت انتخاب 
کنت��رل مي ش��ود، او به تکلیف به عنوان کار ن��گاه کرده و آن 
را تفریح وس��رگرمي تلقی نمی کند و ل��ذا خالقیتش کاهش 

صورت تس��هیل کننده و یا بازدارنده از طریق آن بر خالقیت 
اثر مي گذارد.

آمابی��ل (1990) در تبییني دیگ��ری از نقش انگیزش،این باور 
را مطرح کرد که هوش، اس��تعداد، اطالعات، مهارت و تالش 
گرچه در خالقیت نقش دارند، اما فقط دو سوم فرمول خالقیت 
را تشکیل مي دهند و یک سوم  بقیه انگیزش دروني است. به 
دیگ��ر بیان، فقط آموزش مهارت ها و ی��ا ایجاد فرصت  براي 
پرورش استعدادها در کسب خالقیت به افراد کمک نمی کند، 
بلکه ش��رط الزم در این زمینه انطباق مهارت ها و اس��تعدادها 
بر عالیق اس��ت. از س��وي دیگر، آمابیل (1996) بر این باور 
اس��ت که نقطة ورود به تکالیف خالقان�ه مثل م�از براي همة 
افراد یکس��ان است، اما دستیابي ب�ه پاس���خ مي تواند راه ها و 
روش هاي گوناگون داشته باشد. در این حالت اگر فرد مجبور 
به ارائة پاس��خ باشد، به راه حل شناخته شده و مستقیمي که از 
قبل تعیین ش��ده اکتفا می کند و این کار مانع پرورش و تداوم 
فرایند خالقیت در وی مي شود. در واقع، در این حالت توجه 
فرد کاهش مي یابد و براي پاس��خ دادن تحت فش��ار زماني و 
محیطي قرار مي گیرد. در چنین موقعیتي راه حل گرچه مناسب  
و پاسخگوست،اما غیرخالقانه است. هر چه  انگیزش بیروني 
بیشتر باش��د، توجه فرد به کس��ب اهداف بیروني تعیین شده 
افزای��ش مي یابد و ه��دف انجام دادن ی��ک تکلیف خالقانه 
جاي خود را به هدف جزئي تر رس��یدن به  یک عامل بیروني 
(پاداش) مي دهد (البرزی، 1386).  به بیان دیگر، براساس نظر 
آمابیل (1996) هر آنچه فرد را وادارد تا به مس��ئله و تکلیف 
بیندیشد، بر خالقیت وی می افزاید و هر چیزي که توجه فرد 

را از مسئله  مورد نظر دور کند، ازخالقیتش می کاهد.
ری��ان1 و دس��ي2 (2000) در نظری��ة ارزیابي ش��ناختي بیان 
کردند که عالق��ة دروني به یک تکلیف باعث ایجاد ادراکات 
خودمختارانة افراد می شود. براین اساس، هرگونه محدودیت 
بیروني مثل پاداش و ارزشیابي در تکالیف خودانگیخته موجب 
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می یابد. چنانچه در مدل هاي متعدد گفته شد، خالقیت فرایند 
و فعالیت��ي اس��ت که ی��ک فاکتور اساس��ي آن انگیزش هاي 
دروني فرد است. هرگونه عاملي که انگیزش دروني را تهدید 
کند، باعث کاهش خالقیت مي ش��ود. از س��وي دیگر، حفظ 
انگیزش دروني ب��راي انجام دادن یک تکلیف به خودپنداره 
و احساس��ات مثبت فرد از خود کمک بس��زایي کرده و وی 
را مجب��ور مي کند که براي حفظ این احس��اس تالش کند، 
اما اگر انگیزش بیروني عامل اساس��ي کاري باش��د آنچه در 
نهایت هدف قرار مي گیرد، کس��ب نمره وپاداش است و نه 
خود تکلیف که این امر به علت  ایجاد احساس��ات منفي به 

خودپندارة فرد لطمه مي زند (آمابیل، 2001).
در واقع نتیجة این پژوهش اساسي ترین مشکل نظام آموزشي 
موجود را نش��ان می ده��د. بدین معنا که ک��ودکان در حال 
تحصیل فاقد باورهاي انگیزش��ي الزم برا ي دروني س��ازي 
یادگیري هس��تند. توج��ه به انگیزش  درون��ي دانش آموزان 
گامي اساس��ي در جه��ت حفظ خالقیت آنهاس��ت. بنابراین 
پیشنهاد مي ش��ود در پژوهش هاي آتي نقش انگیزش بیروني 
به طور گسترده تر با گروه هاي بیشتر دانش آموزان و با توجه 

به عوامل اجتماعي متعدد بررسي شود.

دریافت مقاله: 89/4/7;  پذیرش مقاله: 90/6/19
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