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خالقیت  واي منبع کنترل در رابطه بین نگرش مادران شاغل به تفکر خالق نقش واسطه

کودکان 

Mediating role of locus of control on the relationship between employed 
mothers’ attitudes to creativity and children's creativity

محبوبه البرزي
*

  

دانشگاه شیراز

دهچکی

. دارد ییسزات بیاهمآنان يپرورفرزند يها و باورهااشتغال زنان در نگرش

 و مادران شاغل نسبت به تفکر خالق رابطه نگرش  یپژوهش حاضر به بررس

ن یکنندگان اشرکت. پرداخت منبع کنترل يگرواسطه با ت کودکانیخالق

با ل سا 9-11سنی  دامنهدر  )پسر 43، دختر 60(آموز دانش 103پژوهش 

با پرسشنامه  مادران. بودند ) سال 27- 42سنی  دامنه در( شانمادران

 منبع کنترلهاي پرسشنامهآموزان با و دانش) PAAT(ن یوالد يآموزگار

 )TTCT( تورنس يریت تصویو آزمون خالق) NSIECS( یرونیو ب یدرون

ان به نگرش مادر از آن بود که یج حاکینتا .گرفتند قرار یابیمورد ارز

این اساس بر. ستقیم با خالقیت کودکان داردمخالقیت رابطه مستقیم و غیر

نگرش به بازي و نگرش به  ،تیمادران به خالق يهاان ابعاد نگرشیاز م

عالوه بر  و بودند درونی منبع کنترل عنادارم و کننده مثبت ینیبشیپناکامی 

 دررا خالقیت  م و مثبتیبه صورت مستقو بازي  نگرش به رفتار خالقانهاین 

کننده مثبت  ینیبشیپ نیز یدرون منبع کنترل. کردندبینی میکودکان پیش

منبع کنترل  اياین پژوهش نقش واسطه .بودت درکودکان یو معنادار خالق

هاي مادران نسبت به خالقیت را برخالقیت کودکان بین نگرش در رابطه
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Abstract
Whether a woman is employed or not seems to play an 

important role in her attitude and beliefs towards child 

rearing. This study investigated the role of employed mothers’

attitudes to creativity on students’ creativity with regard to the 

mediating effect of locus of control. One hundred and three 

students (60 girls and 43 boys) with mothers (25-42 years) 

from elementary schools in the city of Shiraz participated in 

this study. Mothers completed Parent As a Teacher Inventory

(PATT). Students completed Nowicki – Strickland Internal-

External Control Scale and Torrance Test  creativity form. 

Results indicate that the mothers’ attitude to creativity had 

direct and indirect effects on creativity. Attitude to play and 

frustration were significant positive predictors of locus of 

control.  Attitude to creativity and play were direct and  

positive predictors of children's creativity. Finally, internal 

locus of control was a significant positive predictor of 

creativity in children. This study suggests a mediating effect 

of locus of control on the relationship between mothers 

attitudes to creativity and children's creativity. 

]
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مقدمه 

 امدهايیپ یده اجتماعیک پدیعنوان هب 1اشتغال زنان

 و ی، اجتماعي، اقتصادیخانوادگ يهانهیدر زم يمتعدد

 یتیو ترب ینقش آموزشک سو یاز ان ین میدر ا. دارد یفرهنگ

 ،ع جامعهیتحوالت سرر وییگر تغید ياز سوو مادران در خانه 

متفکر که  یاز به پرورش فرزندانین و يتکنولوژ يهاشرفتیپ

 یعبارتهباشند و ب ینیبشیر قابل پیغ يایبا دن ییارویقادر به رو

ت اشتغال یاهم  ،)1386، يالبرز( از تفکر خالق برخوردار باشند

ت فرزندان دو چندان یل مربوط به پرورش و تربایزنان را در مس

 یتیترب يهاکه در ارتباط با نقش ییهاشتر پژوهشیب .سازدیم

مادران شاغل انجام در ژه یوهب نه تفکر کودكیمدر ز نیوالد

و  ی، تعامالت اجتماعيفرزندپرور يهاوهیبر ش ،گرفته

، ونیک و گوسیا(است  کید کردهتاآنان  یتیترب يبرخوردها

؛ 2011؛ تالیب، محمد و مامات، 2000باربر و دلفابرو، ؛2007

  . )2006ر، یا و اسپینزکایوارل

 یتیر تربیکه هرگونه تدب دهدنشان میتر يادیبن ینگاه

کودك، تفکر و  نسبت بهنگرش آنان از باور و  یناش والدین

؛ 2005،  ؛ چان2008کوبیلیوس،  - السزوسکی( است اوت یترب

) 2010(لی  .)2010لی، ؛ 2007بیکاکی، ز یلدییرسوي و گو

ها، این باور است که رشد استعدادها در کودکان به ارزشبر

کوبیلیوس  - السزوسکی .ین بستگی داردها و باورهاي والدنگرش

والدین در مورد تربیت فرزندان  باورهاي قد استمعت) 2008(

مستقیم بر رفتارهاي تحصیلی و اجتماعی تاثیر مستقیم و غیر

ها و یژگیو) 2005( بتستزاساس دیدگاه بر. کودکان دارد

 ت فرزند وین در تربیوالد يبر نگرش و باورها يط کاریشرا

دریافت ) 1390(البرزي . ر داردیثاد خوب بودن توالهمچنین 

کننده بینینگرش مثبت مادران نسبت به خالقیت و بازي پیش

نگ و کمپبل وت. استمثبت و معنادار خالقیت در کودکان 

در روش برخورد  ین نقش اساسینگرش والد ندمعتقد) 2001(

ن یوالدع و یکتاتور کودکان را مطین دیوالد ،با فرزندان دارد

حساس، صبور، متفکر و خالق  یفرزندان ،گر و عالقمنداستدالل

  . دهندیپرورش م

                                                

 ها وخود نگرششرایط شغلی مادران شاغل با توجه به 

 تالیب. دارندرا نسبت به فرزندان و تفکر آنان  یمتفاوت يباورها

طور غیرمستقیم همعتقدند اشتغال مادران ب) 2011( و همکاران

هاي تربیتی بر رفتار و دپروري و نگرشهاي فرزناز طریق روش

از دیدگاه این محققان ساعات کاري، . دثیر داراان ترشد فرزند

در اتخاذ سبک و نوع شغل برنامه کاري، تقاضاهاي شغلی 

نیز بر ) 2010( زیواگ. تربیتی مادران شاغل نقش بسزایی دارد

نه هاي آزاد و خالقااین باور است که تمایالت کودکان به فعالیت

هاي به عوامل فردي و محیطی به ویژه نگرش ،از جمله نقاشی

در ) 2007( یکاکیب لدیزییو  يرسووگ. والدین بستگی دارد

 ير معنادار رویثامادران ت یت شغلیافتند موقعیپژوهش خود در

ه یق و تنبیتشوهاي دارد و شیوه شانکودکان ادراك آنان از

مادران  .دارددار خانهتفاوت معنادار با مادران مادران شاغل 

فرزندان  يبرا يشتریب یاجتماع يهافرصت يشاغل در جستجو

 و ژه تفکر هدفمندیوهنش آنان بیهستند و به نوع تفکر و ب

  ).1999هاپوساال و  پوکال، ( دهندیت میخالق اهم

د بر عناصر یکبا تاکه  يمتعدد يهاها و مدلدگاهیدر د

فکار خالقانه کودکان ن اییدر تب یتیو شخص یطی، محيفرد

گذار ریثاافراد ت یتعامل يهاوهیباورها و ش نقشبر ه شده یارا

، سنکیآ( ه استدشد یکتات یخالق برژه مادران یوهب یاجتماع

در ارتباط با  مادران يهانقش نگرش نهین زمیدر ا .)1994

و  یتعامل يهاوهیدر ش ییر بسزایثات ،عناصر تفکر خالقابعاد و

و همکاران  فینگ. )2005چان، ( داردآنان  يفرزندپرور

کننده و باورهایی لپروري کنتربه نقش باورهاي فرزند) 2004(

شود و اي مستقالنه در فرزندان انجام میکه با حمایت از رفتاره

پراتوم و . گردد، اشاره دارندمنجر به افزایش پیشرفت درآنان می

یت به نقش در مدلی چند سطحی از خالق) 2012(بون مساواتس

ها و باورهاي فرهنگی و خانوادگی بر کاهش و افزایش نگرش

 افتیدر پژوهش خود در) 1997( گارن. خالقیت اشاره دارند

     تفکر آزاد استقالل و  گر به فرزندان اجازهوالدین حمایت

گویی و دهند و به یادگیري فعال از طریق بازي، داستانمی

، خودپنداره مثبت و 2ینانیدهند و خوداطمموسیقی اهمیت می

  .آورندوجود میبهدر فرزندان  را هاي اجتماعیمهارت

                                                
2. self-confidence  1. woman's occupation
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، نوع کنترل و تیافته در خالقینظام يهابر اساس مدل

 يباورها و منبع کنترل، يخودکارآمداز جمله  زش افرادیانگ

مانند  یگذار اجتماعریثتاثیر افراد تاتحتکه  ،یمیخودتنظ

شود یت میا کاهش خالقیش یبه افزا منجراست  نیوالد

 یزشیانگ يهااز جمله سازه در این دیدگاه). 2003، یهنس(

 یو تعامل یتیترب يهاوهیثر از شاکه متت کودکان یخالق موثر بر

منبع انگیزش درونی و توان از می ،ن با کودکان استیوالد

تحقیقات متعددي نقش انگیزش درونی را بر . نام برد 1کنترل

؛ سالرت، 1390، 1389البرزي، ( اندکرده بررسیخالقیت 

در ). 2009؛ فان و زانک، 2008تاکمورا، نوردستروم، کوواس و 

هاي ها عوامل محیطی از جمله شیوهاین پژوهش کلیه

هاي تربیتی در خانه و مدرسه از طریق پروري و روشفرزند

ی موجب افزایش یا کاهش خالقیت گذاري بر باورهاي انگیزشاثر

کننده انگیزش ها بر نقش مثبت و تسهیلاین پژوهش .شوندمی

اي بین عوامل محیطی و خالقیت واسطه عنوان متغیرهدرونی ب

پارك  ،اما در ارتباط با نقش منبع کنترل. کنندتاکید می

 به نگرش ف مربوطیاز تعار ياریمعتقد است در بس) 2007(

ا است که ب یاساس يریمتغ منبع کنترل، 2نسبت به خالقیت

 یمختلف يامدهایرد و پیگیشکل م نگرش  از نوع يریپذریثات

منبع ت و ین خالقیرابطه ب یکه به بررس ییهاپژوهش. دارد

در  .اندکرده کسب  یج متفاوتیاند نتادر کودکان پرداخته کنترل

منبع ت و ین خالقیمعنادار ب از آنها رابطه مثبت و یگروه

؛ 1998زیک، استرو -پوفال(شده است  دییتا یدرون کنترل

بت بین مث به رابطه) 2008(کستن پانلز و کال). 2003، یهنس

از پژوهشگر ید یدر گروه. هسته کنترل اشاره دارند خالقیت و

  س ـن و جنـاس سـبراس رلـمنبع کنتت و ین خالقیطه بـرابها 

  

  

                                                
1. locus of control
2. creative attitudes

نقل از به  ؛1974، 3کوهن و ادن( شده استمتفاوت گزارش 

ت و ین خالقیدر پژوهش خود ب) 1975(س یوید ).2007پارك، 

دا نکرد و یارتباط معنادار پ یو چه درون یرونیچه ب منبع کنترل

 يریگو نه جهت یدرون يریگفرد خالق نه جهتافت که یدر

    .کندعوامل، عمل میدارد بلکه بدون فشار  یرونیب

ن یکه در ارتباط با نقش والد يمتعدد يهابا وجود پژوهش

آمابیل، ( ت کودکان انجام گرفته استیزش و خالقیبر انگ

 ، )1389ر، ی، جوکار و خيالبرز؛ 1386؛ البرزي، 1996

اي منبع نقش واسطه ارتباط ساختار یکه به بررس ییهاپژوهش

مادران  صورت ویژهو بهن ینگرش والدکنترل دررابطه بین 

حاضر پژوهش  .هستندمحدود ،دنت بپردازیشاغل و خالق

که  )1996ل، یآماب(ت یدر خالق 4افتهیم ات نظایبراساس نظر

 محیطینگاهی اجتماعی به خالقیت دارند و معتقدند که عوامل 

 یزشیانگ يهابر سازه ير گذاریثاق تین از طریژه والدیوهب

 و با استفاده از نظریه دشونیت میش خالقیا افزایموجب کاهش 

اي سازهکه نقش واسطه) 2000(دسی و ریان  5خود تعیینی

 اي انگیزشی از جمله منبع کنترل، انگیزش درونی وه

خودکارآمدي را بین متغیرهاي محیطی و پیامدهایی همچون 

تفکرخالق، بهزیستی روانی، پیشرفت تحصیلی و سازگاري 

ن یمشمول در رابطه ب يندهایفرا یبه بررسکند، تبیین می

پرداخته ت کودکان یمادران شاغل به تفکر خالق و خالق نگرش

نشان  1حاضر که در شکل  پژوهش يشنهادیمدل پدر .است

ر یمتغمادران شاغل به تفکر خالق با پنج بعد نگرش   ،داده شده

ر درون زاد یمتغت یخالقر واسطه ویمتغ منبع کنترل ؛زادبرون

  .در نظر گرفته شده است

                                                

4. systematic approaches
5. self-determination theory

3. Cohen, S., & Oden, S.
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  1شکل 

  مدل پژوهش 

  

مورد هاي پژوهشی با توجه به مدل پیشنهاد شده این سوال

ت یا نگرش مادران شاغل به خالقیآ -1بررسی قرار گرفت، 

منبع ) یو ناکام يت، کنترل،  بازی، خالقيریادگی /آموزش(

ا نگرش مادران یآ -2کند؟ و یم بینیرا پیش در کودکان کنترل

و  يباز ت، کنترل،ی، خالقيریادگی /آموزش(ت یشاغل به خالق

را القیت درکودکان خ منبع کنترل اينقش واسطهبا ) یناکام

کند؟بینی میپیش

  روش

پژوهش حاضر : پژوهش ي، نمونه و روش اجرايآمار جامعه

ت کودکان یمطالعه خالق آن هدف است و ياسهیمقا یاز نوع عل

ه یجامعه پژوهش کل .در ارتباط با نگرش مادران شاغل بود

 ییپنجم مقطع ابتدا یلیه تحصیدختر و پسر پاآموزان دانش

    راز، ورودي سال تحصیلییپرورش شهرستان ش آموزش و

ان یاز م مورد نظر انتخاب گروه نمونه يبرا. بودند 89-88

بر اساس نظر کارشناسان چهارگانه آموزش و پرورش،  ینواح

ه ین ناحیاز ا سپسد، شه معرف انتخاب یعنوان ناحهک بیه یناح

خاب انت یادفطور تصهمدرسه دخترانه ب دو درسه پسرانه وم دو

 انتخاب یطور تصادفهکالس پنجم ب شدند و از هر مدرسه دو

در  یآموزانهرکالس دانش از .گروه نمونه قرار گرفت و در شده

شان شاغل بودند منظور از که مادرانپژوهش شرکت کردند 

هرکمکه دستهستندیمادران،پژوهشنیادرمادر شاغل 

اییخصوص یسازماندرخانهازرونیبدرساعتچهارروز

افتیدربابت کارشانیحقوقوداشتهاشتغالکاربهیدولت

 43دانش آموز دختر و  60ن پژوهش یت در ایدر نها .کنندیم

 شانمادران همراهبه ،سال 9-11سنی  در دامنه دانش آموز پسر

  .  قرارگرفتند یابیمورد ارز سال 27- 42سنی  در دامنه

  

  ابزار سنجش

 پرسشنامه :(PAAT) نیالدو يپرسشنامه آموزگار

ه تهیه یگو 50در )  1995( استورمتوسط  1آموزگاري والدین

تفکر  يهاشده و به  ارزیابی نگرش والدین نسبت به شاخص

        ،خالقیت، ناکامی، کنترل، بازي(خالق در پنج بعد 

از کامال موافقم تا کامال یکرتی به شیوه ل) یادگیري /آموزش

در پژوهش . )1997به نقل از گارن، ( مخالفم، پرداخته است

ه مورد سنجش یگو 5که هر بعد را با  سوالی 25حاضر از فرم 

روایی و پایایی  ).1997گارن، (د شدهد استفاده  یقرار م

 پرسشنامه مذکور در تحقیقات متعددي از جمله استورم

با ) 1997(و گارن ) 1990( 2استورم، باروس و استورم ،)1995(

   یل عاملی، روایی محتوایی، همبستگی با هاي تحلشیوه

یی بررسی و بازآزماپایایی  هاي مشابه و آلفاي کرونباخ وآزمون

در ) 1997(گارن . )1997نقل ازگارن، به ( ده استشیید تا

پژوهش خود همبستگی مثبت و معنادار بین این پرسشنامه و 

دست هب) 1985(3گرایی والدین شافر و اگرتونمقیاس نوین

 را 80/0ضریب آلفاي کرونباخ ) 1979(بکت همچنین . وردآ

قابل   ).1997نقل از گارن، به ( گزارش کرد براي پرسشنامه

                                                
1. Parent As a Teacher Inventory (PAAT)
2. Storm, R., Barros, L., & Storm, S.
3. Schaefer, C. E., & Edgerton, M.

خالقیت

نگرش مادران شاغل به 

  تفکر خالق

  بازي

  ناکامی

کنترل

آموزش و یادگیري

خالقیت 

  منبع کنترل
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ذکر است که در پژوهش حاضر ابتدا پرسشنامه از انگلیسی به 

سپس ترجمه فارسی مجددا به انگلیسی  وفارسی ترجمه 

 نظر ازهاي پرسشنامه گویه برگردانده شد و در این انتقال، 

همبستگی براي تعیین روایی، . مورد انطباق قرار گرفتفرهنگی 

در دامنه ( دشمحاسبه  مورد نظرعامل  گویه با نمره کل در هر

. بررسی شدعالوه بر این روایی محتوایی نیز ). 87/0تا  78/0

م هر گروه یف و مفاهیمراه تعارهن منظور پرسشنامه بهیراي اب

اساتید  نفر 7ار یدر اخت ییامحتو یابیارز ياز ابعاد برا

تایید پرسشنامه  ییمحتوا ییرواقرارگرفت و روانشناسی تربیتی 

روش  و به 88/0آلفاي کرونباخ  صورتبه  یپایایمقادیر . شد

  . دست آمدبه 91/0 ییبازآزما پایایی

 کلندیاستر -یکینو یرونیب - یدرون منبع کنترلاس یمق

(NSIECS): یو درون یرونیب رلمنبع کنت يریاندازه گ يبرا ،

توسط  1استریکلند -بیرونی نویکی -مقیاس منبع کنترل درونی

سازندگان این . ه شده استیته) 1973(کلند یاستر و یکینو

 تهیه کردنده یگو 102مقیاسی با  در ابتدا ياس کاغذ مدادیمق

تم کاهش یآ 40ها به تعداد گویهه یاول يهالیاز تحل که بعد

کودکان در دو  يرم کوتاه براآزمون دو فسازندگان  سپس .افتی

کودکان کالس سوم تا  يبرا ياهیگو 18اس یگروه شامل مق

ه یته 12تا  7کودکان کالس  يبرا ياهیگو 21اس یششم و مق

 به صورتکه  ياهیگو 18اس یدر پژوهش حاضر از مق. کردند

ن آزمون هر چه نمره یدر ا. دشاستفاده  است، ریو خ یبل

. است یدرون منبع کنترل يتر باشد به معناباال یآزمودن

در  63/0 ییآزمون را به روش بازآزما ییایپا ،ازندگان آزمونس

          را در دوره زمانی  76/0و میزان  ،دوره زمانی نه ماهه

 63/0نیز  یدرون یهمسان مقداراي گزارش کردند و پنج هفته

از شهرآراي، نقل به ؛ 1373( در ایران برومند نسب. دست آمدبه

اي این مقیاس را گویه 40هاي روانسنجی فرم ویژگی )1378

لفاي آدر این گزارش پایایی به شیوه . مطلوب گزارش نمود

دست هب 50/0و  47/0هاي تنصیف به ترتیب میزان کرونباخ و

 46/0آمد و روایی همزمان آن با مقیاس کنترل درونی راتر 

 این مقیاساي گویه 18فرم  در پژوهش حاضر، .دشگزارش 

                                                

(NSIECS)

 مقیاس این ابتدا در .مورد استفاده قرار گرفتبراي اولین بار 

 ییایپاسپس  .انطباق قرار گرفت مورد فرهنگی از نظر ترجمه و

 به روش کودر ریچاردسونپایایی  و 78/0 آن ییباز آزما

 ییآزمون از روا ییروا یبررس ين برایهمچن. دست آمدهب69/0

ن یوالد يشده در پرسشنامه آموزگار وه ذکریبه ش ییمحتوا

  .دشاستفاده 

آزمون خالقیت : (TTCT) تصویري تورنسآزمون خالقیت 

بـه  )1992( و همکارانش 3توسط تورنس 2تصویري تورنس

 و کار رفته استگیري خالقیت بهعـنـوان مـالکـی براي اندازه

هاي ایده قدرت ایجاد(لفه خالقیت شامل سیالی وچهار م

پذیري ، انعطاف)هاي تازهتوانایی ایجاد ایده(ابتکار  ،)فراوان

) یاتیتوجه به جز(و بسط ) هایی با طبقات متنوعتولید پاسخ(

) 1989(تورنس . دهدرا با سه فعالیت مورد سنجش قرار می

را براي این  63/0و ضرایب روایی  90/0و  80/0ضرایب پایایی 

 حقیقت. )1377حقیقت،  نقل ازبه ( کندآزمون ذکر می

همبستگی آزمون تورنس را با آزمون ، بررسییک  در) 1377(

 86/0 و ضریب آلفاي کرونباخ آن را 72/0خالقیت عابدي 

نیز در پژوهش خود روایی ) 1388(صدقی  .گزارش نمود

را  84/0لفاي کرونباخ آضریب یید کرد و امحتوایی آزمون را ت

ي کرونباخ در پژوهش حاضر ضریب آلفا. براي آن گزارش نمود

نمره کل نیز  دست آمد و همبستگی نمره ابعاد باهب 88/0معادل 

 01/0قرارداشت که همگی در سطح  78/0تا  63/0در دامنه 

  .بودند معنادار

  هاافتهی

قسمت اطالعات توصیفی و پژوهش حاضر در دو  يهاافتهی

ثیر نگرش مادران احاصل از تحلیل مسیر شامل تهاي یافته

 منبع کنترلر نگرش مادران و یثاو ت ع کنترلمنبشاغل بر 

میانگین، انحراف  ،1جدول  در .گزارش شده استبرخالقیت 

 یت کالمیو خالق منبع کنترلاستاندارد متغیرهاي نگرش، 

  .شده است نشان داده

                                                
2. The Torrance Test Creative Thinking (TTCT)
3. Torrance, E. P.

1. Nowicki – Strickland Internal- External Control Scale
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  1جدول 

  نگرش مادران شاغل، منبع کنترل و خالقیت میانگین و انحراف استاندارد

انحراف استاندارد گینمیان متغیر

40/2 71/14 بازي

82/1 76/13 کنترل

95/1 18/15 آموزش و یادگیري

12/2 97/17 ناکامی

61/1 41/19 خالقیت

6/2 7/10 منبع کنترل

3/3 44/110 خالقیت

دگاه ید ،مادران شاغلدهد که در نگرش نشان می 1جدول 

نگرش و ) 41/19( نیانگین میشتریت بیآنان نسبت به خالق

جدول . داردرا ) 76/13(میانگین ن ینان نسبت به کنترل کمترآ

همبستگی نگرش مادران شاغل با منبع کنترل و خالقیت را  2

  .دهدنشان می

  

  2دول ج

  منبع کنترل و خالقیت، همبستگی نگرش مادران شاغل ماتریس
  7  6  5  4  3  2  1  متغیر

              1  بازي -1

            1  16/0٭  کنترل -2

          1  25/0  28/0٭  ناکامی -3

        1  28/0٭  25/0٭  24/0٭  یادگیري -4

      1  13/0٭  25/0٭  26/0٭  31/0٭  رفتار خالقانه -5

    1  20/0٭  14/0٭  10/0  14/0٭  15/0٭  منبع کنترل -6

  1  28/0٭  30/0٭٭  12/0٭  21/0٭  18/0٭  23/0٭  خالقیت -7

01/0 p 05/0p      ٭٭>   ٭>

  

  

 یمدل همبستگ يارهیدهد که بین متغنشان می 2جدول 

مربوط  یب همبستگین ضریشتریب. داردمعنادار وجود مثبت و 

ت در کودکان یخالقانه و خالق رفتار مادران بهبه عامل نگرش 

)30/0= r(  مربوط به عامل  ین همبستگیکمترو       

از . است )r = 12/0( ت در کودکان یو خالق يریادگی /آموزش

ز یت در کودکان نیخالقو  منبع کنترل نیبگر ید يسو

   .دارد وجود )r =28/0(مثبت و معنادار  یهمبستگ

از روش تحلیل  پژوهشهاي سوالبررسی  منظوربه

ترین عمده .دش ستفادها 1همزمان روشبه  رگرسیون چندگانه

                                                
1. multiple regression (enter)

بود  منبع کنترلاي هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه

؛ 1986( 2بارون و کنیبراي آزمون مدل، مراحل پیشنهادي  و

منبع ون یاساس رگرسب بریترتبه  )1386، ينقل از البرزبه 

ون یت، رگرسیابعاد نگرش مادران نسبت به خالق يرو کنترل

ت و ینگرش مادران نسبت به خالق ریمتغ يت رویخالق

ر نگرش یهمراه با متغ منبع کنترل يت رویون خالقیرگرس

ار جه به صورت نمودید و نتش ت اجرایمادران نسبت به خالق

ل یمرحله سوم تحل). 2 شکل( ه استم شدیر ترسیل مسیتحل

                                                
2. Baron, R. M., & Kenny, D. A.
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  .آورده شده است 3در جدول  با متغیرهاي نگرش مادرانهمراه   منبع کنترلرگرسیون خالقیت روي یعنی ون یرگرس

3جدول 

منبع کنترلنتایج رگرسیون خالقیت روي ابعاد نگرش مادران همراه با 

متغیر
خالقیت

RR2β

  بازي

56/0

  
  

31/0  

*19/0  

  08/0  کنترل

  05/0  ناکامی

  10/0  آموزش و یادگیري

  رفتارخالقانه 
*16/0  

  منبع کنترل
*23/0  

* p < 01/0

  

 و R = 56/0با  ب همبستگی چندگانه برابریضر 3جدول در 

ضریب تعیین . دست آمدبهR2 = 31/0 با ضریب تعیین برابر

از طریق  منبع کنترلواریانس درصد از  31 دهد کهنشان می

 .قابل توجیه است ت یمادران نسبت به خالقمتغیر نگرش 

مقایسه . بود مادرانضرایب بتا بیانگر سهم هریک از ابعاد نگرش 

   رفتارخالقانه و ) β = 19/0( يابعاد بازضرایب نشان داد 

)16/0 = β(  منبع کنترلو )23/0 = β (ثبتبینی کننده مپیش 

  . هستند تیخالقمعنادار و

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  2شکل 

   منبع کنترل يگربا واسطه کودکان  تیخالق رر نگرش مادران بیثاتمدل  

  

دهد، بعد از انجام سه ینشان م 2گونه که نمودار همان

ان پنج بعد نگرش مادران نسبت به یون از میمرحله رگرس

م یمستق صورتبههم  يبعد نگرش نسبت به باز ،تیخالق

)31/0 = β (م یرمستقیغ صورتبه و هم)19/0 = β( ینیبشیپ 

، بعاد کنترلا .ت در کودکان بودیم خالقیکننده مثبت و مستق

نه ) تیر بر خالقیثات(م یمستق به صورتنه  يریادگی آموزش و

بازي

ناکامی
خالقیت منبع کنترل

  19/0٭٭

16/0٭٭

23/0٭٭

31/0٭٭

رفتارخالقانه

13/٠٭
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ت یبر خالق) منبع کنترل واسطهبه (م یرمستقیغ به صورت

 به صورتز یبه رفتار خالقانه ن نگرش .ر نداشتندیثاکودکان ت

 صورتبه زین یو نگرش به ناکام )β = 16/0( میمستق

  .ت بودندیکننده خالق ینیبشیپ )β = 13/0( میرمستقیغ

  

  بحث

   در سه قسمت تبیین نتایج حاصل ازپژوهش حاضر 

منبع  ت بایمادران نسبت به خالقابتدا رابطه نگرش  .شودمی

بر مادران م نگرش یرمستقیغ م ویر مستقیثاسپس ت ،کنترل

ت مورد بحث یو خالق منبع کنترلت رابطه یو در نها تیخالق

ماري حاکی از آن هاي آنتایج تحلیل .ردیگ یقرار م یو بررس

 ،تیان ابعاد متفاوت نگرش مادران نسبت به خالقیبود که از م

نده مثبت و معنادار کن ینیبشیپ یو ناکام يتنها ابعاد باز

 چه مادران نگرش ن معنا که هریاهب. بودند منبع کنترل

داشتند کودکان داراي  یو ناکام ينسبت به باز يترمثبت

قات گارن یجه کسب شده با تحقینت. بودند یدرون منبع کنترل

هاي مرتبط به انگیزش و پژوهش) 2005(و چان ) 1997(

براساس پژوهش حاضر نگرش مادران به . همسو استدرونی 

است که آنان به نقش  یتیاز اهم یحاک يبازت در بعد یخالق

 یو اجتماع يفرد يهاتیدر فعال يباز یتیو ترب یآموزش

ن اساس هر چه مادران به نقش یبرا. دهندیفرزندان خود م

بازي در زندگی فرزندان اهمیت بیشتري بدهند و در این امر 

باعث مورد توجه قرار دهند، خوداستقاللی و آزادي کودکان را

و  یدس( دشویم در فرزندان یدرون يهازشیانگ يریگشکل

از  ياریبس يارضا يآزاد و رها برا یمکان ،يباز). 2000ان، یر

فرزندان  ين برایتواند توسط والدیکه ماست کودکان  يازهاین

 یکه حاک یطینکه با محیا اید و یک واحد کار درآی به صورت

 یطیه محب استخودمختارانه فرزندان  يد رفتارهاییااز ت

ل شود یت کننده تبدیسرگرم کننده، درمان کننده و ترب

هاي مناسبی کودکان در طول بازي فرصت). 2003ک، یگرلن(

براي آزمایش و انجام رفتارهایی دارند که در زندگی واقعی 

        يهابراساس مدل ).2000اوکی، (امکان آن نیست 

ط یمل با محکودکان در تعا يازهایزش، نیدر انگ 1ییگرابافت

ج و یپنتر(د شویدر آنان م یدرون یزشیمنجر به باور انگ

بر این باور است که ماهیت ) 1997(بالک ). 2002شانک، 

پذیري را در خودکنترلی بازي، قدرت اکتشاف و ریسک

، کند بازيبیان می) 1996(مان . دهدکودکان افزایش می

تر از می شود که آنان فرا موجبو شده کودکان  باعث رشد

ت و ین اساس هرچه مادران به اهمیبرا. ندیشنداسن خود بی

 يداشته باشند برخوردها يترنگرش مثبت يگاه بازیجا

در  يریپذتیولوز به مسیآنان با فرزندان ن یو آموزش یتیترب

  . دشویآنان منجر م

دهد یز نشان مین در پژوهش حاضر یبعد ناکام یبررس

با هر  فورا کودکان را يازهاین د همهیکه معتقدند نبا یمادران

منبع  يریاجابت کرد منجر به شکل گ یوه درخواستینوع ش

 یاجتماع یه روانیاساس نظربر. دنشویدر آنان م یدرون کنترل

که در برآورده  یو ناتوان يازمندیکسون کودکان با توجه به نیار

 ،نیوالد ییبر اساس نوع پاسخگوو شان دارند يازهایکردن ن

در این . دهندیاز خود نشان م ا مستقلی یوابستگ يرفتارها

برآورده  يد براینگرش مادر آن است که کودکان با اگرراستا 

به  يشتریب يریپذتیولوخود تالش کنند مس يازهایکردن ن

از سوي دیگر شاید بتوان گفت باور مثبت .دهندیفرزندان م

اي نسبت به جایگاه بازي در رشد کودکان، فضاي مناسبی بر

ها براي کودکان ایجاد ها وشکستها، محرومیتتحمل ناکامی

  . دهدنوعی خود استقاللی را پرورش میکند و بهمی

از آن بود که  یج پژوهش حاضر حاکینتا از قسمت دیگري  

   م و هم یمستق صورتبههم  يمادران نسبت به بازنگرش 

 و نگرش مادراندارد اثر  تیخالق م بریرمستقیغ صورتبه

ت کودکان یم خالقیمستق صورتبهز ینسبت به رفتار خالقانه ن

ن پژوهش نقش نگرش مادران یدر ا. دهدیم ر قراریثارا تحت ت

با  در رابطه. دارد زیاديت یت فرزندان اهمیبر خالق يبه باز

   شده با جه کسبینت ،تیبر خالق يم بازیر مستقیثات

) 2005(ومن ین و) 1997(ت و همکاران یها يهاپژوهش

تواند در خالقیت توانایی در کودکان است که می. همسو است

عالوه بر آن که ابزاري در جهت تخلیه  بازي نمود یابد و

                                                
1. contextual models
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به . دارد در کودکان 1سزایی در بیان خودب نقش هیجان است،

ها و که کودکان به علت ناتوانی در بیان ایده این معنا

کننـد و احـساس فکـر میراحـتی آنچـه را شان، بـهاحساسات

    ). 1386، يالبرز( دهندنشان میکنند در بازي می

که  ر هستندبر این باو)  2011(من و هادن پچا -استنتون

ترین نتایج بازي اندیشه خالق از مهم و لهاتوانایی حل مس

پژوهش خود  ز درین) 1997(همکاران  ت ویها. کودکان است

کودکان در پرورش  يدر بازن یو مشارکت والد يبه نقش باز

نیز ) 1372( يدیمف. اندد کردهیکات یرشد شناخت ت ویخالق

نقل از به ( کید داردابه نقش بازي در پرورش خالقیت ت

  .)1386البرزي، 

خود  یشناخت یابیه ارزیدر نظر) 2000( ریان دسی و  

 ی، وابستگیستگیشا یاز اساسیسه ن يارضا یچگونگمعتقدند 

 يهازشیانگ یطیر فرزندان توسط عوامل محد یو خوداستقالل

ن امر منجر یرد که ایگیدر کودکان شکل م یرونیا بی یدرون

ت در آنان یو خالق یشناخت يهاییا کاهش توانایش یبه افزا

ن نگرش مادران نسبت به یبنابرا). 1996ل، یآماب(شود یم

آنان نسبت به  یتیترب يدر برخوردها يرفتار خالقانه و باز

هرچه کودکان . ر داردیثافرزندان ت يازهاین يارضا یگچگون

 يشتریب یو خوداستقالل یستگیاحساس تعلق، احساس شا

 ،يالبرز( خواهند داشت يشتریت بیداشته باشند خالق

    زمانی  معتقد است خالقیت) 2002(ساندرز  ).1386

هاي زمانی بدون فشارهاي محیطی پذیر است که دورهامکان

هایی دارد نیاز به محیط عبارتی خالقیت هشد، بوجود داشته با

را  هایش فرصت الزم براي شکوفاییکه به فرد و توانمندي

 برايتوان گفت بازي محیطی مناسب براین اساس می. بدهد

به تواند که می بودههاي فردي ها و ضعفشناخت توانمندي

  ).1386نقل از البرزي، به (کمک کند بروز استعدادها 

منبع ج پژوهش حاضر آن بود که هر چه افراد یر نتاگیاز د

جه ین نتیا. دارند يشتریت بیتر داشته باشند خالقیدرون کنترل

 و) 1998( کیزواستر - پوفال ،)2003(  یقات هنسیبا تحق

توان به  ین رابطه مییدر تب. همسو است) 1990( کسونیار

و  تیک سازه سوم که هم با خالقیعنوان به يپندارنقش خود

                                                

 )2007(پارك . اشاره نمود ارتباط دارد منبع کنترلهم با 

مات قاطع یباال دارد، تصم يکه خودپندار يمعتقد است فرد

 يباورها و ،نسبت به خود یینان باالیاطم اعتماد و رد،یگیم

 هایژگین ویا یتمام .ش داردیهایستگینسبت به شا یمثبت

افراد  ییاز سو .دهدنشان میدر فرد را  یدرون منبع کنترل

عبارتی ههستند، ب ییمثبت و باال ياهپندارخود يخالق دارا

 ییباال يدارند، خود پندارها یدرون منبع کنترلکه  يافراد

هنسی، ( دهندینشان م يشتریخالقانه ب يدارند و رفتارها

2003.(   

 منبع کنترلمثبت و  هپندارخود ياریبس يهادر پژوهش

ن افراد یا  .ق شناخته شده استافراد خال يهااز شاخص یدرون

 یمبهم را دارند، خود کنترل يهاتیرند، تحمل موقعیپذسک یر

را بر اعمال خود به حداقل  یطیدارند و نقش عوامل مح ییباال

 منبع کنترل يکه دارا یکودکان ).2000ن ، سیمنت( اندرسانده

و  يریگمیله، تصما، حل مسیف شناختیهستند در تکال یدرون

 يهان کودکان فرصتیا. کنندیر بهتر عمل میپذسکیف ریتکال

    ف یند و تکالییبیخود تدارك م يبرا يشتریانتخاب ب

انتخاب  براي خود خالقانه يهاتیرا از جمله فعال يزیانگچالش

 يریادگیات یت مطابق نظریدر نها). 2007پارك، (کنند یم

که بر است  يریادگیک یتوان گفت نگرش خالق یم یاجتماع

 باندورا،( دشویجاد میج ایط به تدریاثر تعامل فرد با مح

از جمله خانواده،  یطیعوامل مح يریادگین یدر ا). 1997

 یاساس يازهایارضا ن یبراساس چگونگ همساالن و مدرسه

را در  ییهانگرش ،يو آزاد یستگیاز به شایژه نیوهانسان ب

ا یم یقطور مستهتواند بیدهند که میکودکان شکل م

اشتغال  .ر گذارداعمال خالقانه آنان اث م بر افکار ویرمستقیغ

ر یثافرزندان ت يازهایبه ن یدگیتوجه و رس یمادران بر چگونگ

  . خواهد داشت یا منفیمثبت 

منبع ها، ن نگرشیکه پژوهش حاضر ارتباط بنیبا توجه به ا

شنهاد ینموده پ یت را در مادران شاغل بررسیو خالق کنترل

 يهایژگیمادران شاغل و و یآت يهاد در پژوهششویم

 یر شاغل بررسیسه با مادران غیدر مقاشان یو عاطف یتیشخص

در مدل  .نه در نظر گرفته شودین زمیدر ا يشتریب يرهایو متغ

  يرهایتواند نقش متغیم ياریبس يرهایمتغ یمورد بررس

ران ماد یت زندگیفیک و یت از زندگیرضااز جمله، زاد برون
1. self expression
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ت یبر خالق يرگذاراث يواسطه را برامتغیرهاي ا یو  ،شاغل

ترین از مهم .شود ید بررسیعهده داشته باشند که با کودکان بر

هاي اجرایی پژوهش حاضر جلب نظر مادران براي محدودیت

 نکهانجام همکاري در پژوهش بود و همچنین با توجه به ای

دایی انجام گرفت آموزان ابتروهی از دانشگ رويپژوهش حاضر 

در تر و هاي وسیعهاي بعدي با نمونهشود پژوهشپیشنهاد می

شود ویژه توصیه میبه .هاي سنی مختلف انجام شودگروه

همچنین از . طراحی شوندتحقیقات کیفی نیز در این زمینه 

هاي پژوهش حاضر آن بود که مطالعه از نوع دیگر محدودیت

دست آمده احتیاط هوابط بهمبستگی است و باید در تحلیل ر

  . نمود

هاي اخیر با توجه به افزایش میزان اشتغال مادران در دهه

در کشور ایران و با توجه به ضرورت پرورش و تعلیم فرزندان 

مستقل و خودمختار، شناخت عوامل نگرشی و بنیادي در تعلیم 

که تحقیقات  الزم استو تربیت فرزندان اهمیت بسزایی دارد و 

هاي نظري و کاربردي اولیه به منظور ایجاد پایه بیشتري

   از . دشوآموزش براي مادران به ویژه مادران شاغل انجام 

ترین کاربردهاي آموزشی این پژوهش لزوم تغییر در باورها مهم

توانیم مدعی زمانی می. پروري والدین استهاي فرزندو نگرش

ایم که شتههاي اساسی جهت پرورش خالقیت برداشویم که گام

در فرهنگ . پروري را در والدین ایجاد کنیمفرهنگ خالقیت

هاي پرورش خالقیت پروري بیش از آن که اجراي روشخالقیت

پروي هاي بنیادین در فرزندنگرش اهمیت داشته باشد، باورها و

هاي اخیر تبلیغات با وجودي که در دهه. ز اهمیت استیحا

کودکان انجام شده است اما بسیاري پیرامون پرورش خالقیت در

توان علت آن دست نیامده که شاید بهموفقیتی در این زمینه ب

ي جهت راز باورهاي صحیح فرزندپرو را عدم آگاهی والدین

  .پرورش خالقیت دانست

  راجعم

نقش باورهاي فرزندپروري و نگرش مادران ). 1390( .البرزي، م

زنان، مطالعات فصلنامه . به تفکر خالق بر خالقیت کودکان

28، 7 -24.  

معلمان با  یارتباط يهارابطه سبک ).1389( .، ميالبرز

و یشناخت ياساس باورهاآموزان بردانش یت شناختیخالق

  .33- 43، 5، معاصر یروانشناس. آنان یزشیانگ

ن یر ادراك از والدیثتا). 1389. (ر، میو خ. ، جوکار، ب.، ميالبرز

 یزشیانگ يوجه به باورهات کودکان با تیو معلم بر خالق

  .161-181، 54، یاسنمجله روانش .آنان

گري باورهاي انگیزشی تبیین واسطه). 1386( .مالبرزي، 

 درمدل خالقیت کودکان با رویکرد به متغیرهاي خانوادگی،

. آموزان مقطع ابتداییاي و باورهاي اسنادي در دانشمدرسه

  .رساله دکتري، دانشگاه شیراز

کنترل مادر و فرزند با  مکان  ارتباط ). 1378(. شهرآراي، م

مجله روانشناسی و علوم تربیتی  .پیشرفت تحصیلی فرزند

.1- 22 ،59دانشگاه تهران، 

     هاي شخصیتی بررسی ویژ گی). 1377( .شحقیقت، 

آموزان خالق و تعیین رابطه میان خالقیت با پیشرفت دانش

گروهی تحصیلی، هوش، طبقه اجتماعی و جنسیت در 

شوراي . آموزان سال سوم راهنمایی در شهر شیرازازدانش

  .تحقیقات آموزشی استان فارس

پردازي در اثیر الگوي تدریس بدیعهت). 1388. (صدقی، س

 علوم تجربی بر خالقیت دانش آموزان پسر پایه اولدرس 

کارشناسی  پایان نامه .منطقه درودزن فارس دوره ابتدایی

  .اسالمی ارسنجانارشد، دانشگاه آزاد 
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نقش واسطهای منبع کنترل در رابطه بین نگرش مادران شاغل به تفکر خلاق و خلاقیت کودکان 

Mediating role of locus of control on the relationship between employed mothers’ attitudes to creativity and children's creativity

محبوبه البرزی*

دانشگاه شیراز

چکیده

اشتغال زنان در نگرشها و باورهاي فرزندپروري آنان اهميت بسزايي دارد. پژوهش حاضر به بررسي رابطه نگرش مادران شاغل نسبت به تفکر خلاق و  خلاقيت کودکان با واسطهگري منبع کنترل پرداخت. شرکتکنندگان اين پژوهش 103 دانشآموز (60 دختر، 43 پسر) در دامنه سنی 11-9 سال با مادرانشان (در دامنه سنی 42-27 سال)  بودند. مادران با پرسشنامه آموزگاري والدين (PAAT) و دانشآموزان با پرسشنامههای منبع کنترل دروني و بيروني (NSIECS) و آزمون خلاقيت تصويري تورنس (TTCT) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاکي از آن بود که نگرش مادران به خلاقیت رابطه مستقیم و غیرمستقیم با خلاقیت کودکان دارد. براین اساس از ميان ابعاد نگرشهاي مادران به خلاقيت، نگرش به بازی و نگرش به ناکامی پيشبيني کننده مثبت و معنادار منبع کنترل درونی بودند و علاوه بر این نگرش به رفتار خلاقانه و بازی به صورت مستقيم و مثبت خلاقیت را در کودکان پیشبینی میکردند. منبع کنترل دروني نیز پيشبيني کننده مثبت و معنادار خلاقيت درکودکان بود. این پژوهش نقش واسطهاي منبع کنترل در رابطه بین نگرشهای مادران نسبت به خلاقیت را برخلاقیت کودکان تایید نمود. 
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Whether a woman is employed or not seems to play an important role in her attitude and beliefs towards child rearing. This study investigated the role of employed mothers’ attitudes to creativity on students’ creativity with regard to the mediating effect of locus of control. One hundred and three students (60 girls and 43 boys) with mothers (25-42 years) from elementary schools in the city of Shiraz participated in this study. Mothers completed Parent As a Teacher Inventory (PATT). Students completed Nowicki – Strickland Internal- External Control Scale and Torrance Test  creativity form. Results indicate that the mothers’ attitude to creativity had direct and indirect effects on creativity. Attitude to play and frustration were significant positive predictors of locus of control.  Attitude to creativity and play were direct and  positive predictors of children's creativity. Finally, internal locus of control was a significant positive predictor of creativity in children. This study suggests a mediating effect of locus of control on the relationship between mothers attitudes to creativity and children's creativity. 

]

Keywords:   woman's occupation,   internal   control,   attitude, creativity

________________________________________


 مقدمه

اشتغال زنان
 بهعنوان يک پديده اجتماعي پيامدهای متعددي در زمينههاي خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد. در اين ميان از يک سو نقش آموزشي و تربيتي مادران در خانه و از سوي ديگر تغيير و تحولات سريع جامعه، پيشرفتهاي تکنولوژي و نياز به پرورش فرزنداني متفکر که قادر به رويارويي با دنياي غير قابل پيشبيني باشند و بهعبارتي از تفکر خلاق برخوردار باشند (البرزي، 1386)،  اهميت اشتغال زنان را در مسايل مربوط به پرورش و تربيت فرزندان دو چندان ميسازد. بيشتر پژوهشهايي که در ارتباط با نقشهاي تربيتي والدين در زمينه تفکر کودک بهويژه در مادران شاغل انجام گرفته، بر شيوههاي فرزندپروري، تعاملات اجتماعي و برخوردهاي تربيتي آنان تاکید کرده است (ايسيک و گوون، 2007؛ باربر و دلفابرو،2000؛ تالیب، محمد و مامات، 2011؛ وارلينزکايا و اسپير، 2006). 

نگاهي بنياديتر نشان میدهد که هرگونه تدبير تربيتي والدین ناشي از باور و نگرش آنان نسبت به کودک، تفکر و تربيت او است (السزوسکی- کوبیليوس، 2008؛ چان ، 2005؛ گورسوي و ييلديز بيکاکي، 2007؛ لی، 2010). لی (2010) براین باور است که رشد استعدادها در کودکان به ارزشها، نگرشها و باورهای والدین بستگی دارد. السزوسكي- كوبيليوس (2008) معتقد است باورهای والدین در مورد تربیت فرزندان تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارهای تحصیلی و اجتماعی کودکان دارد. براساس دیدگاه بتستز (2005) ويژگيها و شرايط کاري بر نگرش و باورهاي والدين در تربيت فرزند و همچنین والد خوب بودن تاثير دارد. البرزی (1390) دریافت نگرش مثبت مادران نسبت به خلاقيت و بازي پيشبينيکننده مثبت و معنادار خلاقيت در کودکان است. تونگ و کمپبل (2001) معتقدند نگرش والدين نقش اساسي در روش برخورد با فرزندان دارد، والدين ديکتاتور کودکان را مطيع و والدين استدلالگر و علاقمند، فرزنداني حساس، صبور، متفکر و خلاق پرورش ميدهند. 

مادران شاغل با توجه به شرایط شغلی خود نگرشها و باورهاي متفاوتي را نسبت به فرزندان و تفکر آنان دارند. تالیب و همكاران (2011) معتقدند اشتغال مادران بهطور غیرمستقیم از طریق روشهای فرزندپروری و نگرشهای تربیتی بر رفتار و رشد فرزندان تاثیر دارد. از دیدگاه این محققان ساعات کاری، برنامه کاری، تقاضاهای شغلی و نوع شغل در اتخاذ سبک تربیتی مادران شاغل نقش بسزایی دارد. اگيوز (2010) نیز بر این باور است که تمایلات کودکان به فعالیتهای آزاد و خلاقانه از جمله نقاشی، به عوامل فردی و محیطی به ویژه نگرشهای والدین بستگی دارد. گورسوي و یيلدیز بيکاکي (2007) در پژوهش خود دريافتند موقعيت شغلي مادران تاثير معنادار روي ادراک آنان از کودکانشان دارد و شیوههای تشويق و تنبيه مادران شاغل تفاوت معنادار با مادران خانهدار دارد. مادران شاغل در جستجوي فرصتهاي اجتماعي بيشتري براي فرزندان هستند و به نوع تفکر و بينش آنان بهويژه تفکر هدفمند و خلاق اهميت ميدهند (هاپوسالا و  پوکلا، 1999).

در ديدگاهها و مدلهاي متعددي که با تاکيد بر عناصر فردي، محيطي و شخصيتي در تبيين افکار خلاقانه کودکان ارايه شده بر نقش باورها و شيوههاي تعاملي افراد تاثيرگذار اجتماعي بهويژه مادران بر خلاقيت تاکيد شده است (آيسنك، 1994(. در اين زمينه نقش نگرشهاي مادران در ارتباط با ابعاد و عناصر تفکر خلاق، تاثير بسزايي در شيوههاي تعاملي و فرزندپروري آنان دارد (چان، 2005). فینگ و همكاران (2004) به نقش باورهای فرزندپروری کنترلکننده و باورهایی که با حمایت از رفتارهای مستقلانه در فرزندان انجام میشود و منجر به افزایش پیشرفت درآنان میگردد، اشاره دارند. پراتوم و ساواتسمبون (2012) در مدلی چند سطحی از خلاقیت به نقش نگرشها و باورهای فرهنگی و خانوادگی بر کاهش و افزایش خلاقیت اشاره دارند. گارن (1997) در پژوهش خود دريافت والدين حمايتگر به فرزندان اجازه استقلال و تفکر آزاد      ميدهند و به يادگيري فعال از طريق بازي، داستانگويي و موسيقي اهميت ميدهند و خوداطميناني
، خودپنداره مثبت و مهارتهاي اجتماعي را در فرزندان بهوجود ميآورند.

بر اساس مدلهاي نظاميافته در خلاقيت، نوع کنترل و انگيزش افراد از جمله خودکارآمدي، منبع کنترل و باورهاي خودتنظيمي، که تحتتاثير افراد تاثيرگذار اجتماعي مانند والدين است منجر به افزايش يا کاهش خلاقيت ميشود (هنسي، 2003). در این دیدگاه از جمله سازههاي انگيزشي موثر بر خلاقيت کودکان که متاثر از شيوههاي تربيتي و تعاملي والدين با کودکان است، ميتوان از انگیزش درونی و منبع کنترل
 نام برد. تحقیقات متعددی نقش انگیزش درونی را بر خلاقیت بررسی کردهاند (البرزی، 1389، 1390؛ سلارت، نوردستروم، کوواس و تاکمورا، 2008؛ فان و زانک، 2009). در کلیه این پژوهشها عوامل محیطی از جمله شیوههای فرزندپروری و روشهای تربیتی در خانه و مدرسه از طریق اثرگذاری بر باورهای انگیزشی موجب افزایش یا کاهش خلاقیت میشوند. این پژوهشها بر نقش مثبت و تسهیلکننده انگیزش درونی بهعنوان متغیر واسطهای بین عوامل محیطی و خلاقیت تاكيد ميكنند. اما در ارتباط با نقش منبع کنترل، پارک (2007) معتقد است در بسياري از تعاريف مربوط به نگرش نسبت به خلاقیت
، منبع کنترل متغيري اساسي است که با تاثيرپذيري از نوع  نگرش شکل ميگيرد و پيامدهاي مختلفي دارد. پژوهشهايي که به بررسي رابطه بين خلاقيت و منبع کنترل در کودکان پرداختهاند نتايج متفاوتي کسب  کردهاند. در گروهي از آنها رابطه مثبت و معنادار بين خلاقيت و منبع کنترل دروني تاييد شده است (پوفال- استروزيک، 1998؛ هنسي، 2003). پانلز و کلاكستن (2008) به رابطه مثبت بین خلاقیت و هسته کنترل اشاره دارند. در گروهي ديگر از پژوهشها رابـطه بين خلاقيت و منبع کنتـرل براسـاس سـن و جنـس 

متفاوت گزارش شده است (کوهن و ادن
، 1974؛ به نقل از پارک، 2007). ديويس (1975) در پژوهش خود بين خلاقيت و منبع کنترل چه بيروني و چه دروني ارتباط معنادار پيدا نکرد و دريافت که فرد خلاق نه جهتگيري دروني و نه جهتگيري بيروني دارد بلکه بدون فشار عوامل، عمل ميكند.  

با وجود پژوهشهاي متعددي که در ارتباط با نقش والدين بر انگيزش و خلاقيت کودکان انجام گرفته است (آمابيل، 1996؛ البرزي، 1386؛ البرزي، جوکار و خير، 1389)،  پژوهشهايي که به بررسي ساختار ارتباط نقش واسطهای منبع کنترل دررابطه بین نگرش والدين و بهصورت ويژه مادران شاغل و خلاقيت بپردازند، محدود هستند. پژوهش حاضر براساس نظريات نظام يافته
 در خلاقيت (آمابيل، 1996) که نگاهی اجتماعی به خلاقیت دارند و معتقدند که عوامل محیطی بهويژه والدين از طريق تاثير گذاري بر سازههاي انگيزشي موجب کاهش يا افزايش خلاقيت ميشوند و با استفاده از نظریه خود تعیینی
 دسی و ریان (2000) که نقش واسطهای سازههای انگیزشی از جمله منبع کنترل، انگیزش درونی و خودکارآمدی را بین متغیرهای محیطی و پیامدهایی همچون تفکرخلاق، بهزیستی روانی، پیشرفت تحصیلی و سازگاری تبیین میکند، به بررسي فرايندهاي مشمول در رابطه بين نگرش مادران شاغل به تفکر خلاق و خلاقيت کودکان پرداخته است. در مدل پيشنهادي پژوهش حاضر كه در شكل 1 نشان داده شده،  نگرش مادران شاغل به تفکر خلاق با پنج بعد متغير برونزاد؛ منبع کنترل متغير واسطه و خلاقيت متغير درون زاد در نظر گرفته شده است.

		





شكل 1


 مدل پژوهش

با توجه به مدل پيشنهاد شده اين سوالهاي پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت، 1- آيا نگرش مادران شاغل به خلاقيت (آموزش/ يادگيري، خلاقيت، کنترل،  بازي و ناکامي) منبع کنترل در کودکان را پيشبيني ميكند؟ و 2- آيا نگرش مادران شاغل به خلاقيت (آموزش/ يادگيري، خلاقيت، کنترل، بازي و ناکامي) با نقش واسطهاي منبع کنترل خلاقيت درکودکان را پيشبيني ميكند؟

روش

جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش: پژوهش حاضر از نوع علي مقايسهاي است و هدف آن مطالعه خلاقيت کودکان در ارتباط با نگرش مادران شاغل بود. جامعه پژوهش کليه دانشآموزان دختر و پسر پايه تحصيلي پنجم مقطع ابتدايي آموزش و پرورش شهرستان شيراز، ورودي سال تحصيلي    89-88 بودند. براي انتخاب گروه نمونه مورد نظر از ميان نواحي چهارگانه آموزش و پرورش، بر اساس نظر کارشناسان ناحيه يک بهعنوان ناحيه معرف انتخاب شد، سپس از اين ناحيه دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه بهطور تصادفي انتخاب شدند و از هر مدرسه دو کلاس پنجم بهطور تصادفي انتخاب شده و در گروه نمونه قرار گرفت. از هرکلاس دانشآموزاني در پژوهش شركت كردند که مادرانشان شاغل بودند منظور از مادر شاغل در اين پژوهش، مادراني هستند که دست کم هر روز چهار ساعت در بيرون از خانه در سازماني خصوصي يا دولتي به کار اشتغال داشته و حقوقي بابت کارشان دريافت ميکنند. در نهايت در اين پژوهش 60 دانش آموز دختر و 43 دانش آموز پسر در دامنه سنی 11-9 سال، بههمراه مادرانشان در دامنه سنی 42-27 سال مورد ارزيابي قرارگرفتند.  

ابزار سنجش

پرسشنامه آموزگاري والدين (PAAT): پرسشنامه آموزگاري والدين
 توسط استورم (1995)  در 50 گويه تهيه شده و به  ارزيابي نگرش والدين نسبت به شاخصهاي تفکر خلاق در پنج بعد (خلاقيت، ناکامي، کنترل، بازي،        آموزش/ يادگيري) به شيوه ليکرتي از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم، پرداخته است (به نقل از گارن، 1997). در پژوهش حاضر از فرم 25 سوالي که هر بعد را با 5 گويه مورد سنجش قرار مي دهد استفاده شد (گارن، 1997). روایی و پایایی پرسشنامه مذکور در تحقیقات متعددی از جمله استورم (1995)، استورم، باروس و استورم
 (1990) و گارن (1997) با شیوههای تحلیل عاملی، روایی محتوایی، همبستگی با    آزمونهای مشابه و آلفای کرونباخ و پايايي بازآزمایی بررسی و تایید شده است (به نقل ازگارن، 1997). گارن (1997) در پژوهش خود همبستگی مثبت و معنادار بین این پرسشنامه و مقیاس نوینگرایی والدین شافر و اگرتون
(1985) بهدست آورد. همچنین بکت (1979) ضریب آلفای کرونباخ 80/0 را برای پرسشنامه گزارش کرد (به نقل از گارن، 1997).  قابل ذکر است که در پژوهش حاضر ابتدا پرسشنامه از انگلیسی به فارسی ترجمه و سپس ترجمه فارسی مجددا به انگلیسی برگردانده شد و در این انتقال،  گویههای پرسشنامه از نظر فرهنگی مورد انطباق قرار گرفت. براي تعيين روايي، همبستگي هر گويه با نمره کل در عامل مورد نظر محاسبه شد (در دامنه 78/0 تا 87/0). علاوه بر این روایی محتوایی نیز بررسي شد. براي اين منظور پرسشنامه بههمراه تعاريف و مفاهيم هر گروه از ابعاد براي ارزيابي محتوايي در اختيار 7 نفر اساتيد روانشناسي تربيتي قرارگرفت و روايي محتوايي پرسشنامه تاييد شد. مقادير پايايي به صورت آلفاي کرونباخ 88/0 و به روش پايايي بازآزمايي 91/0 بهدست آمد. 


مقياس منبع کنترل دروني- بيروني نويکي- استريکلند (NSIECS): براي اندازه گيری منبع کنترل بيروني و دروني، مقياس منبع کنترل دروني- بيروني نويکي- استريکلند
 توسط نويکي و استريکلند (1973) تهيه شده است. سازندگان این مقياس کاغذ مدادي در ابتدا مقیاسی با 102 گويه تهیه کردند که بعد از تحليلهاي اوليه تعداد گویهها به 40 آيتم کاهش يافت. سپس سازندگان آزمون دو فرم کوتاه براي کودکان در دو گروه شامل مقياس 18 گويهاي براي کودکان کلاس سوم تا ششم و مقياس 21 گويهاي براي کودکان کلاس 7 تا 12 تهيه کردند. در پژوهش حاضر از مقياس 18 گويهاي كه به صورت بلي و خير است، استفاده شد. در اين آزمون هر چه نمره آزمودني بالاتر باشد به معناي منبع کنترل دروني است. سازندگان آزمون، پايايي آزمون را به روش بازآزمايي 63/0 در دوره زمانی نه ماهه، و میزان 76/0 را در دوره زمانی           پنج هفتهای گزارش کردند و مقدار همساني دروني نیز 63/0 بهدست آمد. در ایران برومند نسب (1373؛ به نقل از شهرآرای، 1378) ویژگیهای روانسنجی فرم 40 گویهای این مقیاس را مطلوب گزارش نمود. در این گزارش پایایی به شیوه آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب میزانهای 47/0 و 50/0 بهدست آمد و روایی همزمان آن با مقیاس کنترل درونی راتر 46/0 گزارش شد. در پژوهش حاضر، فرم 18 گویهای اين مقياس برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا اين مقياس ترجمه و از نظر فرهنگی مورد انطباق قرار گرفت. سپس پايايي باز آزمايي آن 78/0 و پايايي به روش کودر ریچاردسون 69/0بهدست آمد. همچنين براي بررسي روايي آزمون از روايي محتوايي به شيوه ذکر شده در پرسشنامه آموزگاري والدين استفاده شد.

آزمون خلاقيت تصويري تورنس (TTCT): آزمون خلاقيت تصويري تورنس
 توسط تورنس
 و همکارانش (1992) بـه عـنـوان مـلاکـي براي اندازهگيري خلاقيت بهکار رفته است و چهار مولفه خلاقيت شامل سيالي (قدرت ايجاد ايدههاي فراوان)، ابتکار (توانايي ايجاد ايدههاي تازه)، انعطافپذيري (توليد پاسخهايي با طبقات متنوع) و بسط (توجه به جزييات) را با سه فعاليت مورد سنجش قرار ميدهد. تورنس (1989) ضرایب پایایی 80/0 و 90/0 و ضرایب روایی 63/0 را برای این آزمون ذکر میکند (به نقل از حقيقت، 1377). حقیقت (1377) در يك بررسی، همبستگی آزمون تورنس را با آزمون خلاقیت عابدی 72/0 و ضریب آلفای کرونباخ آن را 86/0 گزارش نمود. صدقی (1388) نیز در پژوهش خود روایی محتوایی آزمون را تایید کرد و ضریب آلفای کرونباخ 84/0 را برای آن گزارش نمود. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ معادل 88/0 بهدست آمد و همبستگی نمره ابعاد با نمره کل نیز در دامنه 63/0 تا 78/0 قرارداشت که همگی در سطح 01/0 معنادار بودند.

يافتهها

يافتههاي پژوهش حاضر در دو قسمت اطلاعات توصيفي و يافتههاي حاصل از تحليل مسير شامل تاثير نگرش مادران شاغل بر منبع کنترل و تاثير نگرش مادران و منبع کنترل برخلاقيت گزارش شده است. در جدول 1، ميانگين، انحراف استاندارد متغيرهاي نگرش، منبع کنترل و خلاقيت کلامي نشان داده شده است.



جدول 1


ميانگين و انحراف استاندارد نگرش مادران شاغل، منبع کنترل و خلاقيت


		انحراف استاندارد

		ميانگين

		متغير



		40/2

		71/14

		بازي



		82/1

		76/13

		كنترل



		95/1

		18/15

		آموزش و يادگيري



		12/2

		97/17

		ناكامي



		61/1

		41/19

		خلاقيت



		6/2

		7/10

		منبع كنترل



		3/3

		44/110

		خلاقيت





جدول 1 نشان ميدهد که در نگرش مادران شاغل، ديدگاه آنان نسبت به خلاقيت بيشترين ميانگين (41/19) و نگرش آنان نسبت به کنترل کمترين ميانگين (76/13) را دارد. جدول 2 همبستگي نگرش مادران شاغل با منبع كنترل و خلاقيت را نشان ميدهد.

جدول 2


ماتريس همبستگي نگرش مادران شاغل، منبع کنترل و خلاقيت


		متغير

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1- بازي

		1

		

		

		

		

		

		



		2- كنترل

		٭16/0

		1

		

		

		

		

		



		3- ناكامي

		٭28/0

		25/0

		1

		

		

		

		



		4- يادگيري

		٭24/0

		٭25/0

		٭28/0

		1

		

		

		



		5- رفتار خلاقانه

		٭31/0

		٭26/0

		٭25/0

		٭13/0

		1

		

		



		6- منبع كنترل

		٭15/0

		٭14/0

		10/0

		٭14/0

		٭20/0

		1

		



		7- خلاقيت

		٭23/0

		٭18/0

		٭21/0

		٭12/0

		٭٭30/0

		٭28/0

		1





01/0 p <٭٭    
05/0p < ٭ 

جدول 2 نشان ميدهد که بين متغيرهاي مدل همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد. بيشترين ضريب همبستگي مربوط به عامل نگرش مادران به رفتار خلاقانه و خلاقيت در کودکان (30/0= r) و کمترين همبستگي مربوط به عامل        آموزش/ يادگيري و خلاقيت در کودکان  (12/0 = r) است. از سوي ديگر بين منبع کنترل و خلاقيت در کودکان نيز همبستگي مثبت و معنادار (28/0= r) وجود دارد. 

بهمنظور بررسي سوالهای پژوهش از روش تحليل رگرسيون چندگانه به روش همزمان
 استفاده شد. عمدهترين هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش واسطهاي منبع کنترل بود و براي آزمون مدل، مراحل پيشنهادي بارون و کني
 (1986؛ به نقل از البرزي، 1386) به ترتيب براساس رگرسيون منبع کنترل روي ابعاد نگرش مادران نسبت به خلاقيت، رگرسيون خلاقيت روي متغير نگرش مادران نسبت به خلاقيت و رگرسيون خلاقيت روي منبع کنترل همراه با متغير نگرش مادران نسبت به خلاقيت اجرا شد و نتيجه به صورت نمودار تحليل مسير ترسيم شده است (شكل 2). مرحله سوم تحليل رگرسيون يعني رگرسيون خلاقيت روي منبع کنترل  همراه با متغيرهاي نگرش مادران در جدول 3 آورده شده است.

جدول 3


نتايج رگرسيون خلاقيت روي ابعاد نگرش مادران همراه با منبع کنترل

		متغير

		خلاقيت



		

		R

		R2

		β



		بازي

		56/0

		31/0

		*19/0



		کنترل

		

		

		08/0



		ناکامي

		

		

		05/0



		آموزش و يادگيري

		

		

		10/0



		رفتارخلاقانه 

		

		

		*16/0



		منبع کنترل

		

		

		*23/0





* p < 01/0

در جدول 3 ضريب همبستگي چندگانه برابر با 56/0 = R و ضريب تعيين برابر با 31/0 =  R2بهدست آمد. ضريب تعيين نشان ميدهد كه 31 درصد از واريانس منبع کنترل از طريق متغير نگرش مادران نسبت به خلاقيت  قابل توجيه است. ضرايب بتا بيانگر سهم هريک از ابعاد نگرش مادران بود. مقايسه ضرايب نشان داد ابعاد بازي (19/0 = β) و رفتارخلاقانه    (16/0 = β) و منبع کنترل (23/0 = β) پيشبيني کننده مثبت و معنادار خلاقيت هستند. 


















شكل 2


 مدل تاثير نگرش مادران بر خلاقيت کودکان  با واسطهگري منبع کنترل 

همانگونه که نمودار 2 نشان ميدهد، بعد از انجام سه مرحله رگرسيون از ميان پنج بعد نگرش مادران نسبت به خلاقيت، بعد نگرش نسبت به بازي هم بهصورت مستقيم (31/0 = β) و هم بهصورت غيرمستقيم (19/0 = β) پيشبيني کننده مثبت و مستقيم خلاقيت در کودکان بود. ابعاد کنترل، آموزش و يادگيري نه به صورت مستقيم (تاثير بر خلاقيت) نه به صورت غيرمستقيم (به واسطه منبع کنترل) بر خلاقيت کودکان تاثير نداشتند. نگرش به رفتار خلاقانه نيز به صورت مستقيم (16/0 = β) و نگرش به ناکامي نيز بهصورت غيرمستقيم (13/0 = β) پيشبيني کننده خلاقيت بودند.

بحث

نتايج حاصل ازپژوهش حاضر در سه قسمت تبيين    ميشود. ابتدا رابطه نگرش مادران نسبت به خلاقيت با منبع کنترل، سپس تاثير مستقيم و غيرمستقيم نگرش مادران بر خلاقيت و در نهايت رابطه منبع کنترل و خلاقيت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. نتايج تحليلهاي آماري حاکي از آن بود که از ميان ابعاد متفاوت نگرش مادران نسبت به خلاقيت، تنها ابعاد بازي و ناکامي پيشبيني کننده مثبت و معنادار منبع کنترل بودند. بهاين معنا که هرچه مادران نگرش  مثبتتري نسبت به بازي و ناکامي داشتند کودکان دارای منبع کنترل دروني بودند. نتيجه کسب شده با تحقيقات گارن (1997) و چان (2005) و پژوهشهای مرتبط به انگیزش درونی همسو است. براساس پژوهش حاضر نگرش مادران به خلاقيت در بعد بازي حاکي از اهميتي است که آنان به نقش آموزشي و تربيتي بازي در فعاليتهاي فردي و اجتماعي فرزندان خود ميدهند. براين اساس هر چه مادران به نقش بازي در زندگي فرزندان اهمیت بیشتری بدهند و در اين امر خوداستقلالي و آزادي کودکان را مورد توجه قرار دهند، باعث شکلگيري انگيزشهاي دروني در فرزندان ميشود (دسي و ريان، 2000). بازي، مکاني آزاد و رها براي ارضاي بسياري از نيازهاي کودکان است که ميتواند توسط والدين براي فرزندان به صورت يک واحد کار درآيد و يا اينکه با محيطي که حاکي از تاييد رفتارهاي خودمختارانه فرزندان است به محيطي سرگرم کننده، درمان کننده و تربيت کننده تبديل شود (گرلنيک، 2003). کودکان در طول بازي فرصتهاي مناسبي براي آزمايش و انجام رفتارهايي دارند که در زندگي واقعي امکان آن نيست (اوکي، 2000). براساس مدلهاي        بافتگرايي
 در انگيزش، نيازهاي کودکان در تعامل با محيط منجر به باور انگيزشي دروني در آنان ميشود (پنتريج و شانک، 2002). بالک (1997) بر اين باور است که ماهيت خودکنترلي بازي، قدرت اکتشاف و ريسکپذيري را در کودکان افزايش ميدهد. مان (1996) بيان ميکند بازي، باعث رشد کودکان شده و موجب مي شود که آنان فراتر از سن خود بيانديشند. براين اساس هرچه مادران به اهميت و جايگاه بازي نگرش مثبتتري داشته باشند برخوردهاي تربيتي و آموزشي آنان با فرزندان نيز به مسووليتپذيري در آنان منجر ميشود. 

بررسي بعد ناکامي در پژوهش حاضر نيز نشان ميدهد مادراني که معتقدند نبايد همه نيازهاي کودکان را فورا با هر نوع شيوه درخواستي اجابت کرد منجر به شکل گيري منبع کنترل دروني در آنان ميشوند. براساس نظريه رواني اجتماعي اريکسون کودکان با توجه به نيازمندي و ناتواني که در برآورده کردن نيازهايشان دارند و بر اساس نوع پاسخگويي والدين، رفتارهاي وابستگي يا مستقل از خود نشان ميدهند. در اين راستا اگر نگرش مادر آن است که کودکان بايد براي برآورده کردن نيازهاي خود تلاش کنند مسووليتپذيري بيشتري به فرزندان ميدهند. از سوی دیگر شاید بتوان گفت باور مثبت نسبت به جایگاه بازی در رشد کودکان، فضای مناسبی برای تحمل ناکامیها، محرومیتها وشکستها برای کودکان ایجاد میکند و بهنوعی خود استقلالی را پرورش میدهد. 


قسمت ديگري از نتايج پژوهش حاضر حاکي از آن بود که نگرش مادران نسبت به بازي هم بهصورت مستقيم و هم    بهصورت غيرمستقيم بر خلاقيت اثر دارد و نگرش مادران نسبت به رفتار خلاقانه نيز بهصورت مستقيم خلاقيت کودکان را تحت تاثير قرار ميدهد. در اين پژوهش نقش نگرش مادران به بازي بر خلاقيت فرزندان اهميت زيادي دارد. در رابطه با تاثير مستقيم بازي بر خلاقيت، نتيجه کسبشده با    پژوهشهاي هايت و همکاران (1997) و نيومن (2005) همسو است. خلاقيت توانايي در کودکان است که ميتواند در بازي نمود يابد و علاوه بر آن که ابزاري در جهت تخليه هيجان است، نقش بسزايي در بيان خود
 در کودکان دارد. به اين معنا که کودکان به علت ناتواني در بيان ايدهها و احساساتشان، بـهراحـتي آنچـه را فکـر ميکننـد و احـساس ميکنند در بازي نشان میدهند (البرزي، 1386).     استنتون- چاپمن و هادن (2011)  بر اين باور هستند که توانايي حل مساله و انديشه خلاق از مهمترين نتايج بازي کودکان است. هايت و همکاران (1997) نيز در پژوهش خود به نقش بازي و مشارکت والدين در بازي کودکان در پرورش خلاقيت و رشد شناختي تاکيد کردهاند. مفيدي (1372) نيز به نقش بازي در پرورش خلاقيت تاکيد دارد (به نقل از البرزی، 1386).



دسی و ریان (2000) در نظريه ارزيابي شناختي خود معتقدند چگونگي ارضاي سه نياز اساسي شايستگي، وابستگي و خوداستقلالي در فرزندان توسط عوامل محيطي انگيزشهاي دروني يا بيروني در کودکان شکل ميگيرد که اين امر منجر به افزايش يا کاهش تواناييهاي شناختي و خلاقيت در آنان ميشود (آمابيل، 1996). بنابراين نگرش مادران نسبت به رفتار خلاقانه و بازي در برخوردهاي تربيتي آنان نسبت به چگونگي ارضاي نيازهاي فرزندان تاثير دارد. هرچه کودکان احساس تعلق، احساس شايستگي و خوداستقلالي بيشتري داشته باشند خلاقيت بيشتري خواهند داشت (البرزي، 1386). ساندرز (2002) معتقد است خلاقیت زمانی     امکانپذیر است که دورههای زمانی بدون فشارهای محیطی وجود داشته باشد، بهعبارتی خلاقیت  نياز به محيطهايي دارد که به فرد و توانمنديهايش فرصت لازم براي شکوفايي را بدهد. براین اساس میتوان گفت بازی محیطی مناسب برای شناخت توانمندیها و ضعفهای فردی بوده که میتواند به بروز استعدادها كمك كند (به نقل از البرزی، 1386).

از ديگر نتايج پژوهش حاضر آن بود که هر چه افراد منبع کنترل درونيتر داشته باشند خلاقيت بيشتري دارند. اين نتيجه با تحقيقات هنسي ( 2003)، پوفال- استروزيک (1998) و اريکسون (1990) همسو است. در تبيين رابطه ميتوان به  نقش خودپنداري بهعنوان يک سازه سوم که هم با خلاقيت و هم با منبع کنترل ارتباط دارد اشاره نمود. پارک (2007) معتقد است فردي که خودپنداري بالا دارد، تصميمات قاطع ميگيرد، اعتماد و اطمينان بالايي نسبت به خود، و باورهاي مثبتي نسبت به شايستگيهايش دارد. تمامي اين ويژگيها منبع کنترل دروني را در فرد نشان ميدهد. از سويي افراد خلاق داراي خودپندارهاي مثبت و بالايي هستند، بهعبارتی افرادي که منبع کنترل دروني دارند، خود پندارهاي بالايي دارند و رفتارهاي خلاقانه بيشتري نشان ميدهند (هنسي، 2003). 

در پژوهشهاي بسياري خودپنداره مثبت و منبع کنترل دروني از شاخصهاي افراد خلاق شناخته شده است.  اين افراد ريسک پذيرند، تحمل موقعيتهاي مبهم را دارند، خود کنترلي بالايي دارند و نقش عوامل محيطي را بر اعمال خود به حداقل رساندهاند (سيمنتن ، 2000). کودکاني که داراي منبع کنترل دروني هستند در تکاليف شناختي، حل مساله، تصميمگيري و تکاليف ريسکپذير بهتر عمل ميکنند. اين کودکان فرصتهاي انتخاب بيشتري براي خود تدارک ميبييند و تکاليف     چالشانگيزي را از جمله فعاليتهاي خلاقانه برای خود انتخاب ميکنند (پارک، 2007). در نهايت مطابق نظريات يادگيري اجتماعي ميتوان گفت نگرش خلاق يک يادگيري است که بر اثر تعامل فرد با محيط به تدريج ايجاد ميشود (باندورا، 1997). در اين يادگيري عوامل محيطي از جمله خانواده، مدرسه و همسالان براساس چگونگي ارضا نيازهاي اساسي انسان بهويژه نياز به شايستگي و آزادي، نگرشهايي را در کودکان شکل ميدهند که ميتواند بهطور مستقيم يا غيرمستقيم بر افکار و اعمال خلاقانه آنان اثر گذارد. اشتغال مادران بر چگونگي توجه و رسيدگي به نيازهاي فرزندان تاثير مثبت يا منفي خواهد داشت. 

با توجه به اينکه پژوهش حاضر ارتباط بين نگرشها، منبع کنترل و خلاقيت را در مادران شاغل بررسي نموده پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي مادران شاغل و ويژگيهاي شخصيتي و عاطفيشان در مقايسه با مادران غير شاغل بررسي و متغيرهاي بيشتري در اين زمينه در نظر گرفته شود. در مدل مورد بررسي متغيرهاي بسياري ميتواند نقش متغيرهاي  برونزاد از جمله، رضايت از زندگي و کيفيت زندگي مادران شاغل، و يا متغيرهاي واسطه را براي اثرگذاري بر خلاقيت کودکان بر عهده داشته باشند که بايد بررسي شود. از مهمترین محدودیتهای اجرایی پژوهش حاضر جلب نظر مادران برای انجام همکاری در پژوهش بود و همچنین با توجه به اینكه پژوهش حاضر روي گروهی از دانشآموزان ابتدایی انجام گرفت پیشنهاد میشود پژوهشهای بعدی با نمونههای وسیعتر و در گروههای سنی مختلف انجام شود. بهویژه توصیه میشود تحقیقات کیفی نیز در این زمینه طراحي شوند. همچنین از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر آن بود که مطالعه از نوع همبستگی است و باید در تحلیل روابط بهدست آمده احتیاط نمود. 

با توجه به افزایش میزان اشتغال مادران در دهههای اخیر در کشور ایران و با توجه به ضرورت پرورش و تعلیم فرزندان مستقل و خودمختار، شناخت عوامل نگرشی و بنیادی در تعلیم و تربیت فرزندان اهمیت بسزایی دارد و لازم است که تحقیقات بیشتری به منظور ایجاد پایههای نظری و کاربردی اولیه آموزش برای مادران به ویژه مادران شاغل انجام شود. از    مهمترین کاربردهای آموزشی این پژوهش لزوم تغییر در باورها و نگرشهای فرزندپروری والدین است. زمانی میتوانیم مدعی شویم که گامهای اساسی جهت پرورش خلاقیت برداشتهایم که فرهنگ خلاقیتپروری را در والدین ایجاد کنیم. در فرهنگ خلاقیتپروری بیش از آن که اجرای روشهای پرورش خلاقیت اهمیت داشته باشد، باورها و نگرشهای بنیادین در فرزندپروی حايز اهمیت است. با وجودی که در دهههای اخیر تبلیغات بسیاری پیرامون پرورش خلاقیت درکودکان انجام شده است اما موفقیتی در این زمینه بهدست نیامده که شاید بتوان علت آن را عدم آگاهی والدین از باورهای صحیح فرزندپروری جهت پرورش خلاقیت دانست.
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