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Abstract
Introduction: Creativity as a prominent human characteristic and its relationship with
different variables reflected in various studies, but not so much with BEF.
Aim: The purpose of this study was to check the relation between creativity and brain
executive functions in a sample of Saghez’s guidance school students, based on contradicting
results.
Method: 318 guidance school students completed four questionnaires: Abedi’s creativity
test, Wechsler's intelligent subscale tests of reasoning and memory digit, and Andre Rey's
organization test. Simple correlation and multiple regression tests were used to analyze the
data.
Results: The findings of this study showed significant relationship between reasoning and
creativity (r=0.149) and could predict 2.43 of its variance. There was a positive relation
between flexibility and reasoning (r=0.198) and indirect memory digits (r=0.156).
Conclusion: This study showed that brain executive functions, specifically reasoning can
predict creativity. This would provide implications for fostering students’ capabilities and the
how of thises relations.
Keywords: Brain Executive Functions, Reasoning,Working Memory, Organizing, Creativity.
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سال پنجم ،شماره 3379 ،3
صفحات66-08 :

غفور احراری ،1رحیم بدری گرگری ،2سروه عبداللهی ،3پروانه پرکار ،4هیوا یوسفی
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 .3دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی آموزش و پرورش ،دانشگاه تبریز
 .2عضو هیات علمی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ،دانشگاه تبریز
 .3دبیر آموزش و پرورش آموزش و پرورش ،آموزش و پرورش
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چکیده:
مقدمه :خالقیت بهعنوان یکی از ویژگیهای برجسته ی انسانی و ارتباط آن با متغیرهای مختلف در مطالعات متفاوت بازتاب یافته
است؛ اما در مورد عملکردهای اجرایی کمتر نمود یافته است.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خالقیت و عملکردهای اجرایی مغز (استدالل و حافظه کاری و سازماندهی) با
توجه آراء و نتایج متناقض قبلی ،در نمونهای از دانش آموزان مقطع راهنمایی (متوسطه اول) شهرستان سقز بود.
روش 330 :نفر از دانش آموزان مقیاسهای خالقیت عابدی و عملکردهای اجرایی (استدالل و حافظه کاری وکسلر و
سازماندهی آندره ری) را تکمیل کردند .دادهها با همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه تحلیل گردید.
یافتهها :نتایج حاصل از همبستگی و رگرسیون نشان داد که مؤلفهی استدالل رابطهی مثبتی با خالقیت کل داشته ( )r =8/347و
میتواند  2/43درصد از واریانس آن را پیشبینی نماید .همچنین انعطافپذیری رابطهی معناداری با استدالل ( )r = 8/370و حافظه
ارقام معکوس ( )r= 8/356دارد.
نتیجهگیری :مؤلفهی استدالل میتواند نقش معنیداری در پیشبینی خالقیت داشته باشد .این امر میتواند تلویحی برای آموزش
این مهارتها در دانش آموزان و چگونگی رابطه بین این متغیرها باشد.
واژههای کلیدی :خالقیت ،عملکردهای اجرایی مغز ،استدالل ،حافظه کاری ،سازماندهی
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همراهی و همگامی با تغییرات شتابان در عرصههای

پردازش اطالعات ،تفکر خالق ،تفکر انتقادی،

مختلف ،مستلزم توانایی تغییر و انعطافپذیری فکری و

تصمیمگیری ،حل مسئله و مفهوم آفرینی میداند.

بررسی راهحلهای دیگر ،دوری از درجا زدن و درجا

عصب روان شناسان ترکیب خاصی از این مهارتها را

ماندن و اجتناب از روشهای ثابت و راهحلهای

عملکردهای اجرایی شناختی 34میدانند .در بین این

منسوخ و بیثمر در برخورد با مسائل و مشکالت نوین

مهارتهای

مهارتهای

یا داشتن مهارت خالقیت است .مطالعه جهانی سیای

انعطافپذیری شناختی (تغییر و یا تداوم در موقعیت)،

او 3خالقیت را مهمترین شایستگی در دنیای کنونی

شکلگیری راهبرد ،توجه ،حافظه کاری ،نظارت بر

میداند (آی بی ام )2838 ،2و استارکو )2838( 3معتقد

پاسخ و بازداری اشاره کرد (راس .)2832 ،35این

است که نقش خالقیت در لذت بخشی و معنی دادن به

فرایندها ،عملکردهای شناختی را هماهنگ کرده ،منابع

زندگی بشر است .همچنین فرایندهایی چون

توجه را تخصیص داده ،اهداف و اولویتها را مدیریت

هدفگذاری ،برنامهریزی ،اولویتبندی ،سازماندهی،

نموده و دستگاه شناختی را به صورت یکپارچه

انعطافپذیری ،نگهداری و دستکاری اطالعات در

مدیریت مینماید (کوپر ،2882 ،36به نقل از گروگل،39

حافظهی کاری و خود نظارتی در موفقیت دانش

.)2885

آموزان تأثیر دارد (ملتزر .)2838 ،4با این حال ارتباط

اگرچه بلیک )2833( 30بر این باور است که برای

بین خالقیت و عملکردهای اجرایی چندان روشن نشده

عملکردهای اجرایی مغز

37

است.

اساسی صورت نگرفته است و اصطالحی کلی برای

از دیدگاه گیلفورد ،3760( 5به نقل از دیلون)2887 ،6

تواناییهای شناختی سطح باال است (بارون ،2884 ،28به

خالقیت همان واگرایی فکری ،9یا به عبارتی تولید

نقل از لتزمن ،)2887 ،23از آن به عنوان توانایی اتخاذ و

ایدههای متعدد و متنوع است که دارای ابعاد سیالی،0

ادامه مهارتهای مناسب حل مسئله جهت دستیابی به

انعطافپذیری 7و نوآوری( 38ابتکار) است .تورنس

33

خاص،

میتوان

به

هنوز تعریف رسمی و

هدف یاد شده که دارای زیر مجموعه هایی چون

نیز مؤلفه بسط 32را به آنها افزوده است .خالقیت دارای

قضاوت ،تصمیمگیری ،برنامهریزی و رفتار اجتماعی،

بعد فراشناختی است و با کارکردهای شناختی و

کنترل و تنظیم شناخت است .کاربرد اصطالح رهبر

فرایندهای عالی ذهنی نظیر تفکر ،هوش ،تخیل و

ارکستر 22یا از تیم رهبری و یا تیم مربیگری فوتبال

پردازش اطالعات در ارتباط است (گیلفورد ،3758 ،به

ذهنی (مک کالوسکی ،پرکینز و ون دیونر)2887 ،23

نقل از پن و یو .)2836 ،33شعبانی ( )3307کارکردهای

برای مدیر اجرایی مغز نشانه اهمیت این کارکردها

1
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3
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4
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5
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7
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8
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9
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10
Originality
11
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12
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مقدمه

شناختی تفکر را یادسپاری و یادآوری ،استدالل،

67

غفور احراری و همکاران

عملکردهای اجرایی و مؤلفههای آن بیان میگردد.

ماهیتاً سیال و نیازمند حل مسئله جدید با حداقل ارتباط

رابطه خالقیت با عملکردهای اجرایی (استدالل ،حافظه

با یادگیری قبلی هستند ،دارد (بوش و همکاران،2885 ،

کاری و سازمان دهی)

به نقل از پوردی ،)2833 ،سولبرگ و مارتیر ( ،2883به

با توجه به گستردگی عملکردهای اجرایی ،در این

نقل از پوردی )2833 ،تفکر سیال را نیز بخشی از

پژوهش تنها به بررسی سه بخش از آن ،یعنی؛ استدالل

عملکردهای اجرایی می دانند و دیلون ( )2887خالقیت

(راهبرد حل مسئله با یک نظریه کلی و آزمایش فرضیه

را با توجه به تاثیری که بر بازداری ،رفتار هدف مدار،

ها) ،حافظه کاری (ظرفیت نگهداری اطالعات در ذهن

حل مسئله و انعطاف پذیری ذهنی دارد ،بخش مهمی از

با هدف تکمیل یک تکلیف) و سازمان دهی  /برنامه

عملکرد اجرایی می داند .از نظر جنسن ( )2832لب

ریزی ( توانایی در مدیریت تکلیف ،پیگیری اطالعات و

پیشانی با فعالیت های هدفمندی چون قضاوت ،حل

رسیدن به هدف) و ارتباط آن ها با خالقیت و مولفه

مسئله ،برنامه ریزی و خالقیت سروکار داشته و نقش

های چهارگانه ی آن اکتفا می شود.

مهمی در خالقیت بازی می کند (دیتریچ.)2884 ،
1

جدول ( )1خالصه ای از نظریه های مربوط به عملکردهای اجرایی مغز (برگرفته از پوردی  ،2111 ،ص)97 .
لوریا

2

استاس و بنسون

3

لزاک

4

سولبرگ و ماتیر

5

کیل و کاستیک

6

()3766

()3706

()3775

()2883

()2882

پیش بینی

آغازگری

اراده (شامل خودآگاهی و

آغاز کردن و تحریک (شروع

برنامه ریزی ،طرح ریزی،

خود نظارتی)

رفتار)

استفاده از راهبرد ،تبعیت از

برنامه ریزی

برنامه ریزی

برنامه ریزی

بازداری پاسخ (توقف رفتار)

تولید ،سیالی ،آغازگری

اجرا

نتیجه گیری

عمل هدفمند

مداومت در انجام تکلیف (تداوم

تغییر و بازداری

نظارت بر خود

سازمان دهی

عملکرد موثر

قاعده

رفتار)

تنظیم

سازمان دهی (سازمان دهی رفتار و

شکل گیری مفهوم و

افکار)

استدالل انتزاعی

تفکر مولد (خالقیت ،سیالی،
انعطاف پذیری شناختی)
آگاهی (نظارت و
تعدیل رفتار خود)

11

Purdy
Luria
3
Stuss & Benson
4
Lezak
5
Sohlberg & Mateer
6
Keil & Kaszniak
2
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است .در جدول ( )3سیر تحول نظریههای مربوط به

عملکردهای اجرایی نقش مهمی در فعالیت هایی که
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کردن ،طبقه بندی کردن ،تحلیل اشتباهات ،استقراء

درنتیجه کیفیتبخشی ایدههای خالق را سبب میشود.

کردن،

با این حال دیدگاههای متناقضی برای این روابط وجود

تخیل،تصمیمگیری و بررسی ،پژوهش ،حل مسئله و

دارد (سوتارد2834 ،6؛ فورلی و ممرت .)2835 ،9اگر

اختراع تمرکز دارد (داونز و لومباردی3776،3؛ به نقل از

چه خالقیت با عملکردهای اجرایی هماهنگی داشته

مشایخ و برزیده .)3307 ،خسروانی ( ،2885به نقل از

(دایموند )2833 ،0و تمامی عملکردهای اجرایی درگیر

ترابی و سیف )3373 ،نیز بسط را توانایی برنامهریزی و

خالقیت هستند و به ویژه بازداری هسته فرایند خالق به

سازماندهی در انجام امور مختلف میداند .داوسن و

شمار می رود (کارمادا و همکاران،)2839 ،7

گوایر ( ،2884به نقل از علی زاده )3305 ،انعطاف

بررسیهای تجربی نتایج متفاوتی از رابطهی خالقیت -

پذیری را بازنگری در برنامه به هنگام برخورد با موانع،

و مؤلفههای آن  -با عملکردهای اجرایی  -و مؤلفههای

اطالعات یا خطاهای جدید و نیز سازگاری با تغییر

آن  -فراهم آوردهاند؛ که از آن جمله میتوان به عدم

شرایط می دانند .آردیال و سورلوف ،2889( 2به نقل از

رابطه بین خالقیت و عملکردهای اجرایی (دیلون،

نجاتی )3372 ،دو نوع کارکرد شناختی برای مغز در

2887؛ لی و تریولت ،2833 ،38به نقل از بندیک و

نظر می گیرند؛ کارکردهای مبتنی بر قانون 3که تفکر و

همکاران )2834 ،حافظه ی کاری (فورلی و ممرت،

عملکرد فرد را تنظیم و کنترل میکند و تحت عنوان

 )2835تا رابطه ی مثبت خالقیت با برنامه ریزی

کارکردهای اجرایی شناخته میشود و دیگری

(دارینی ،پژوهش و مشیری ،)2833 ،33بازداری

کارکردهای غیر قانونمند 4مبتنی بر هیجانات ،شناخت

(گروبورز ،نکا ،2883 ،32به نقل از بندیک و همکاران،

اجتماعی و عوامل تأثیرگذار موقعیتی است .نمی توان

 ،)2834بازداری شناختی (بندیک ،فرانز ،هین و

خالقیت را بهسادگی در زیر مجموعه اخیر قرار داد،

نیوباور )2832 ،33و حافظه فعال (دیدرو و همکاران،34

چون از یک طرف نیازمند طرح و برنامه ،توانایی

 ،2832به نقل از بندیک و همکاران2834 ،؛ سوتارد،

شناختی و ساخت قبلی است و از طرف دیگر ماهیت

 )2834و رابطه ی منفی با عملکردهای اجرایی (شارما و

ساختار شکنانه دارد .خالقیت با حافظه نیز ارتباط می

بابو ،)2839 ،35بازداری تداخل (دورفمن ،مارتیندیل،

یابد ،زیرا ایدههای خالق از تداعی موفقیتآمیز مفاهیم

گاسیموا و وارتانیان ،2880 ،36به نقل از بندیک و

بیارتباط قبلی که از حافظه اخذ میشود ،سرچشمه

همکاران )2834 ،و روابط متفاوت زیر مؤلفه های

میگیرد (کویستلر ،3764 ،5به نقل از بندیک ،جاوک،

خالقیت با سرعت پردازش اطالعات (بهار و

سومار ،آرندسی و نیوباور .)2834 ،زایش چنین پاسخ

آذتورک ،39تفکر خالق بر فرایند های استداللی

قیاسی،

حمایت

سازنده،

خالصه

هایی نیازمند جستجو و انتخاب آن چه که از حافظه
بازیابی شده در حافظه فعال است .گنجایش بیشتر
حافظه فعال جستجوی راحت تری را در حافظه فراهم
1

Downs & Lombardi
Ardila & Surloff
3
Rule Base Functions
4
Non Rule Base Functions
5
Koestler
2

6

Southard
Furley & Memmert
8
Diamond
9
Camarda et al.
10
Lee & Therriault
11
Darini, Pazhouhesh & Moshiri
12
Groborz & Necka
13
Benedek, Franz, Heene & Neubauer
14
de Dreu et al.
15
Sharma & Babu
16
Dorfman, Martindale, Gassimova & Vartanian
17
Bahar & Ozturk
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تفکر خالق بر فرایند های استداللی پیچیده مثل مقایسه

میآورد که احتمال بازیابی بیشتر مفاهیم مرتبط و

غفور احراری و همکاران

93

اشتباهات ،استقراء قیاسی ،حمایت سازنده ،خالصه

خالق را سبب میشود .با این حال دیدگاههای متناقضی

کردن ،تخیل،تصمیمگیری و بررسی ،پژوهش ،حل

برای این روابط وجود دارد (سوتارد2834 ،6؛ فورلی و

مسئله و اختراع تمرکز دارد (داونز و لومباردی3776،3؛

ممرت .)2835 ،9اگر چه خالقیت با عملکردهای

به نقل از مشایخ و برزیده .)3307 ،خسروانی ( ،2885به

اجرایی هماهنگی داشته (دایموند )2833 ،0و تمامی

نقل از ترابی و سیف )3373 ،نیز بسط را توانایی

عملکردهای اجرایی درگیر خالقیت هستند و به ویژه

برنامهریزی و سازماندهی در انجام امور مختلف

بازداری هسته فرایند خالق به شمار می رود (کارمادا و

میداند .داوسن و گوایر ( ،2884به نقل از علی زاده،

همکاران ،)2839 ،7بررسیهای تجربی نتایج متفاوتی از

 )3305انعطاف پذیری را بازنگری در برنامه به هنگام

از رابطهی خالقیت  -و مؤلفههای آن  -با عملکردهای

برخورد با موانع ،اطالعات یا خطاهای جدید و نیز

اجرایی  -و مؤلفههای آن  -فراهم آوردهاند؛ که از آن

2

جمله میتوان به عدم رابطه بین خالقیت و عملکردهای

( ،2889به نقل از نجاتی )3372 ،دو نوع کارکرد

اجرایی (دیلون2887 ،؛ لی و تریولت ،2833 ،38به نقل

شناختی برای مغز در نظر می گیرند؛ کارکردهای مبتنی

از بندیک و همکاران )2834 ،حافظه ی کاری (فورلی

بر قانون 3که تفکر و عملکرد فرد را تنظیم و کنترل

و ممرت )2835 ،تا رابطه ی مثبت خالقیت با برنامه

میکند و تحت عنوان کارکردهای اجرایی شناخته

ریزی (دارینی ،پژوهش و مشیری ،)2833 ،33بازداری

میشود و دیگری کارکردهای غیر قانونمند 4مبتنی بر

(گروبورز ،نکا ،2883 ،32به نقل از بندیک و همکاران،

هیجانات ،شناخت اجتماعی و عوامل تأثیرگذار

 ،)2834بازداری شناختی (بندیک ،فرانز ،هین و

موقعیتی است .نمی توان خالقیت را بهسادگی در زیر

نیوباور )2832 ،33و حافظه فعال (دیدرو و همکاران،34

مجموعه اخیر قرار داد ،چون از یک طرف نیازمند طرح

 ،2832به نقل از بندیک و همکاران2834 ،؛ سوتارد،

و برنامه ،توانایی شناختی و ساخت قبلی است و از

 )2834و رابطه ی منفی با عملکردهای اجرایی (شارما و

سازگاری با تغییر شرایط می دانند .آردیال و سورلوف

35

طرف دیگر ماهیت ساختار شکنانه دارد .خالقیت با

بابو  ،)2839 ،بازداری تداخل (دورفمن ،مارتیندیل،

حافظه نیز ارتباط می یابد ،زیرا ایدههای خالق از

گاسیموا و وارتانیان ،2880 ،36به نقل از بندیک و

تداعی موفقیتآمیز مفاهیم بیارتباط قبلی که از حافظه

همکاران )2834 ،و روابط متفاوت زیر مؤلفه های

اخذ میشود ،سرچشمه میگیرد (کویستلر ،3764 ،5به

خالقیت با سرعت پردازش اطالعات (بهار و

نقل از بندیک ،جاوک ،سومار ،آرندسی و نیوباور،

آذتورک )2830 ،39اشاره کرد .گیلهولی و همکاران

30

 .)2834زایش چنین پاسخ هایی نیازمند جستجو و

( )2889نیز دریافتند افرادی که از نظر توانایی های

انتخاب آن چه که از حافظه بازیابی شده در حافظه فعال

6

است .گنجایش بیشتر حافظه فعال جستجوی راحت
تری را در حافظه فراهم میآورد که احتمال بازیابی
1

Downs & Lombardi
Ardila & Surloff
3
Rule Base Functions
4
Non Rule Base Functions
5
Koestler
2

Southard
7
Furley & Memmert
8
Diamond
9
Camarda et al.
10
Lee & Therriault
11
Darini, Pazhouhesh & Moshiri
12
Groborz & Necka
13
Benedek, Franz, Heene & Neubauer
14
de Dreu et al.
15
Sharma & Babu
16
Dorfman, Martindale, Gassimova & Vartanian
17
Bahar & Ozturk
18
Gilhooly et al
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پیچیده مثل مقایسه کردن ،طبقه بندی کردن ،تحلیل

بیشتر مفاهیم مرتبط و درنتیجه کیفیتبخشی ایدههای

 92پیشبین ی خالقیت دانش آموزان بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز

اجرایی در سطح باالتری قرار دارند ،ایده های ابتکاری

شدند .پرسشنامه و مقیاسها به کمک همکاران

و تازه ای را تولید مینمایند ،در حالی که تعامل

آموزشدیده اجرا گردید .محرمانه بودن اطالعات

معناداری بین حافظه کاری و مرحله نهفتگی 3حل

گردآوریشده به شرکتکنندگان تضمین داده شد.

با نگاهی به مطالب فوق میتوان دریافت که رابطه

ابزارها

خالقیت با عملکردهای اجرایی مدنظر این مطالعه

خالقیت :در این تحقیق برای سنجش متغییر خالقیت از

چندان روشن نشده و نتایج متناقضی به چشم میخورد.

پرسشنامه  68گویه ای خالقیت عابدی استفادهشده

لذا این پژوهش با هدف روشن تر ساختن و چگونگی

است .این آزمون در واقع چهار عامل تشکیل دهنده

شکل این روابط انجام گرفت .در حقیقت موضوع

خالقیت یعنی سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری را

ارتباط بین هوش و خالقیت به طور کلی (جاوک،

مورد سنجش قرار میدهد .عابدی آزمون خالقیت را از

بندیکت ،دانست و نیوباور )2833 ،3و رابطه ی بین

نظر روایی همزمان بررسی و همبستگی بین دو خرده

عملکردهای اجرایی و خالقیت به طور خاص هنوز

آزمون ابتکار ( )r = 8/479و بین دو خرده آزمون

جای بحث دارد (پن و یو .)2836 ،در مجموع محققان

سیالی ( )r= 8/460را به دست آورد .هنجاریابی با

فرضیههای ذیل را مورد ارزیابی قرار دادند.

استفاده از آزمون خالقیت عابدی روی تعداد  037نفر

 .3بررسی رابطه خالقیت و مؤلفههای آن با استدالل،

دانشآموز که از این تعداد  438نفر پسر و  487نفر

 .2بررسی رابطه خالقیت و مؤلفههای آن با حافظه

دختر بودند ،اجرا شد .نتایج تحقیقات عابدی حاکی

کاری (مستقیم و معکوس)،

است در روش آزمون – بازآزمون که بر روی 50

 .3بررسی رابطه خالقیت و مؤلفههای آن با

دانش آموز با فاصله  35روز اجرا گردیده ضرایب

سازماندهی /برنامهریزی (تصویر اول و دوم)،

همبستگی خرده آزمونهای سیالی ،بسط ،ابتکار و

 .4پیشبینی خالقیت بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز

انعطافپذیری در اجرای اول و دوم به ترتیب ،8/823

(استدالل ،حافظه کاری و سازماندهی).

 8/634 ،8/444و  8/575بهدستآمده است که جز
مقوله سیالی ،ضرایب همبستگی بقیهی مقوالت در حد

روش

 8/83معنی دار است و در روش ضریب همسانی درونی

برای بررسی رابطه بین خالقیت و عملکردهای اجرایی

آلفای کرونباخ نیز ضریب همسانی درونی برای 037

مغز ،تعداد  330نفر [ 362پسر ( 75پایه اول و  69پایه

دانشآموز در خرده آزمونهای سیالی ،بسط ،ابتکار و

سوم) و  356دختر ( 95پایه اول و  03پایه سوم)] در

انعطافپذیری ،به ترتیب  8/60 ،8/40 ،8/69و  8/55به

ردهی سنی  33تا  35سال ،از بین حدود  5888نفر از

دست آمده که در حد  8/83معنی دار است .در روش

دانش آموزان مدارس دولتی مقطع راهنمایی تحصیلی

همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون نیز نتایج در

(متوسطه اول) ،در چهار مدرسه (دو مدرسه دخترانه و

سطح  8/83معنی دار بوده است .همچنین برای بررسی

دو مدرسه پسرانه) به شیوهی خوشهای تصادفی انتخاب

روایی همزمان این مقیاس از آزمون خالقیت تورنس
استفاده شد که همبستگی آنها بین  8/479تا  8/384بود

1

incubation
Arnardóttir
3
Jauk, Benedek, Dunst &Neubauer
2

(دائمی و مقیمی.)3303 ،
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خالق مسئله فراهم نگردید (ارناردوتیر.)2836 ،2

غفور احراری و همکاران

93

برای بررسی کارکرد اجرایی

کودکان  6تا  32ساله انطباق و هنجاریابی شده است.

استدالل ،2از خرده مقیاس حافظه رقمی مستقیم و

ضریب اعتبار این خرده آزمون در کودکان آمریکایی

معکوس 3جهت سنجش کارکرد حافظه کاری 4و از

 9/5و  38/5ساله به ترتیب  8/68و  38/5اعالم شده

جهت بررسی توانایی های

است (جانه ،ابراهیمی قوام و علیزاده .)3373 ،این خرده

تشابهات وکسلر

3

آزمون آندره ری

5

6

سازماندهی و برنامه ریزی  ،به صورت فردی استفاده

آزمون که آزمون ذخیره کالمی محسوب می شود

شد؛ که در ادامه توضیحی مختصر و همچنین روایی و

دارای دو قسمت یعنی ارقام به ترتیب مستقیم ( 9سؤال

پایایی آن ها بیان می گردد.

دوقسمتی) و آزمون ارقام به ترتیب معکوس ( 9سؤال

آزمون خرده مقیاس تشابهات :جهت بررسی توانایی

دوقسمتی) هست .این رشته اعداد ،از رشته سه عددی

استدالل عینی ،انتزاعی و تفکر منطقی دانش آموزان از

شروعشده و تا رشته نه عددی ادامه مییابد .نمره

خرده مقیاس تشابهات که توسط شهیم ( )3393در

آزمودنی برابر تعداد اعدادی است که فرد حداقل

دانشگاه شیراز برای کودکان  6تا  32ساله انطباق و

دریکی از فهرستها بهدرستی تکرار کند .اگر

هنجاریابی شده است ،استفاده شد .ضرایب اعتبار این

آزمودنی نتوانست سه رشته را به طور متوالی درست

خرده آزمون در کودکان آمریکایی  9/5و  38/5ساله

تکرار کند ،آزمایش ابتدا در بخش مستقیم و سپس در

به ترتیب  8/66و  8/03اعالم شده است (جانه ،ابراهیمی

بخش معکوس ،متوقف می شود (نجاتی .)3307 ،در

قوام و علیزاده .)3373 ،این آزمون شامل  39سؤال است

این پژوهش نمرات این دو فرایند به طور مجزا و نیز به

که از آزمون شوندگان می خواهد شباهت بین دو چیز

صورت مجموع هر دو آزمایش مورد تحلیل قرار

را بیان کنند که از اشیاء و مثالهای عینی (شباهت بین

گرفت .در ایران ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای

توپ و پرتقال) شروع شده و به مثالهای انتزاعی

خرده مقیاسها از دامنه  8/65تا  8/05و برای شاخص ها

(شباهت بین آزادی و عدالت) ختم میشود .برای

از  8/95تا  8/06قرار داشت .همچنین ضرایب پایایی به

سؤاالت  3تا  4نمره صفر یا یک تعلق میگیرد و برای

دست آمده در روش دو نیمه کردن برای خرده مقیاس

سؤاالت  5تا  39نمره صفر ،یک یا دو به نسبت درستی

ها نیز از  8/62تا  8/04و برای شاخص ها از  8/98تا

یا نزدیکی شباهت بیانشده ،داده میشود .نمرهگذاری

 8/05متغیر بود (ساعد ،روشن و مرادی .)3309 ،طبق

آن برحسب موفقیت فرد انجام میگیرد.

نظر ساعد ،روشن و مرادی ( )3309مطالعات زیاد

آزمون حافظه رقمی وکسلر :برای ارزیابی حافظه

پایایی و اعتبار باالی این مقیاس را تائید کردهاند.

کاری ،دقت و توالی شنیداری ،حافظه کوتاه مدت

گراث-مارنات )2883( 9نیز ضمن هنجاریابی زیر

شنیداری ،توجه و تمرکز و توالی حافظه از خرده

مقیاس ارقام معکوس ،آلفای  8/65را برای آن و

آزمون حافظه رقمی وکسلر استفاده گردید .این آزمون

ضریب اعتبار  8/03را با روش باز آزمایی گزارش
نموده است.

Wechsler’s similarities subtest
Reasoning
3
)Digit Memory Test (forward and backward digit span
4
Working Memory
5
Andre Rey
6
organizational and planning abilities
1
2

آزمون آندره ری  :جهت سنجش برنامه ریزی /
سازمان دهی از آزمون آندره ری برای افراد باالی 9
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عملکردهای اجرایی :در این تحقیق از خرده مقیاس

نیز توسط شهیم ( )3393در دانشگاه شیراز برای

 94پیشبین ی خالقیت دانش آموزان بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز

است که در جلوی فرد گذاشته می شود تا عین تصویر

نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران

را بکشد .پس از یک وقفه از وی خواسته می شود تا

هنجاریابی و روایی مالکی  . 8/5پایایی  8/62به دست

دوباره آن را از حفظ بکشد .به هر جزء تصویر بر

آمد .همچنین ناظری ( )3303نیز آن را بر روی دانش

حسب درستی از  2تا  8نمره تعلق می گیرد .این آزمون

آموزان دختر مقطع راهنمایی تهران هنجاریابی نموده

توسط میرهاشمی ( ،3393به نقل از جانه ،ابراهیمی قوام

است.

و علیزاده )3373 ،در تهران هنجاریابی گردید ،جهت
تعیین میزان روایی مالکی آزمون از خرده آزمون

یافته ها

حافظه عددی وکسلر استفاده شد و ضریب 8/25

جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آمار

( )p =8/883به دست آمد و برای محاسبه ی ضریب

توصیفی ،همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

پایایی از روش بازآزمایی استفاده گردید و ضریب

استفاده گردید .ابتدا داده های پرت با روش های خاص

پایایی  8/62به دست آمد (جانه ،ابراهیمی قوام و

آماری تعیین و حذف گردیدند ،نرمال بودن متغیرها

علیزاده .)3373 ،اگر چه در اجرای این آزمون می توان

یعنی کجی و کشیدگی آن ها مورد بررسی قرار گرفت

نحوه ی ترسیم شکل و مراحل و مدت زمان آن را نیز

که بیشتر متغیرها  -پس از حذف داده های پرت  -در

ارزیابی و نمره گذاری کرد ،اما در اینجا تنها مجموع

دامنه قابل قبول ( +3و  )-3قرار داشتند .میانگین،

نمرات کشیدن تصویر در مرحله اول (از روی کارت

انحراف استاندارد و همبستگی متغیرها در جدول ()2

 )Aو مرحله دوم (پس از چند دقیقه وقفه) در مقایسه با

نشان داده شده اند.

تصویر اصلی و جمع نمرات هر دو مرحله بررسی
جدول  )2میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین خالقیت و عملکردهای اجرایی مغز
متغیرها

میانگین (انحراف استاندارد)

همبستگی با خالقیت
-

خالقیت

)32/84( 335/86

استدالل

)4/43( 32/30

*

8/347

حافظه کاری

)3/32( 38/27

8/893

سازماندهی

)7/23( 63/6

8/853

مجموع کارکردهای اجرایی

)32/50( 04/30

8/334

*p< 05

در این بررسی تنها استدالل با خالقیت کل رابطهی

رابطهی بین مؤلفههای خالقیت با عملکردهای اجرایی و

معناداری ( )r=8/347در سطح  8/85دارد .نتایج بررسی

زیر مؤلفههای آنها نیز در جدول  3ارائه شده است.

جدول ( )3ماتریس همبستگی بین مؤلفههای خالقیت (سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری) و مؤلفههای استدالل ،حافظه کاری
(مستقیم و غیر مستقیم) و سازماندهی (تصویر اول ،تصویر دوم)
متغیرها

مؤلفههای خالقیت
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سال استفاده شد .کارت  Aمتشکل از  30جزء ادراکی

گردید .این آزمون توسط پناهی ( )3303بر روی 388
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حافظه مستقیم

8/833

8/843

- 8/863

8/854

حافظه معکوس

8/860

8/380

8/807

تصویر بار اول

8/825

8/885

8/835

8/803

تصویر بار دوم

8/806

8/866

8/847

8/843

استدالل
کاری
هی

حافظهی سازماند

عملکردهای اجرایی مغز

8/836

8/384

8/805

**8/370

**

8/356

*p< 05, **p< 001

همان طور که در جدول  3مشاهده میگردد بین مؤلفه

مثبت هستند .برای به دست آوردن فرمول پیش بینی

انعطافپذیری خالقیت با استدالل ( )r=8/370و

خالقیت بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز رگرسیون

حافظهی کاری معکوس ( )r=8/356رابطهی معنیداری

گام به گام پس از تائید پیش فرض های آن اجرا شد؛

در سطح  8/83وجود دارد .در مورد سایر مؤلفهها نیز

که نتیجه آن در جدول  4آمده است.

به جز رابطه بین حافظه مستقیم و ابتکار ،سایر رابطه ها
جدول ( )4تحلیل رگرسیون گام به گام خالقیت بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز (استدالل ،حافظه کاری و سازماندهی)


t

SE

P

8/355

2/48

8/308

8/839

- 8/348

- 3/92

8/530

8/800

متغیرها
استدالل
مستقیم
حافظه

2/53

8/289

8/833

8/560

معکوس
سازماندهی

برنامه ریزی

عملکردهای اجرایی مغز

حافظه ی کاری

حافظه

3/32

8/806

8/300

3/539

تصویر 3
سازماندهی

- 8/200

- /837

8/994

3/873

تصویر 2

همان طور که در جدول  4مشاهده میگردد پس از

کامل رگرسیون با مجموع سه متغیر عملکردهای

اجرای رگرسیون بر مبنای مؤلفه های مختلف

اجرایی ،تنها استدالل سهم معناداری ( )p=8/836در

عملکردهای اجرایی مغز ،حافطه ی کاری معکوس نیز

پیش بینی خالقیت داشت (جدول .)5

سهم معناداری دارد ()p=8/833؛ اما پس از اجرای
جدول  )5رگرسیون گام به گام ،معناداری استدالل در پیش بینی خالقیت
گام

متغیرها



t

SE

R2

F

P

3

استدالل

8/356

2/43

8/397

2/48

5/73

8/836
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سیالی

بسط

ابتکار

انعطافپذیری

95

 96پیشبین ی خالقیت دانش آموزان بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز

(استدالل) ( 8/85 +مجموع حافظه کاری) 8/834 +

میگیرد (وارتانیان ،مارتیندل و وایتکاوسکی.)2883 ،2

(مجموع سازماندهی)

فرضیه دیگر این تحقیق بررسی رابطه خالقیت کل با

در پیش بینی خالقیت بر مبنای عملکردهای اجرایی

حافظه ی کاری بود که نتیجه ی معناداری به دست

مغز ،ضریب بتای مجموع مؤلفههای دیگر یعنی

نیامد .این یافته با نتیجه لی و تریوت ( ،2833به نقل از

حافظهی کاری و سازماندهی نیز برای نشان دادن سهم

بندیک و همکاران )2834 ،همسو بود .بررسی های

آنها به فرمول پیشبینی اضافهشده است.

بیشتر نشان داد که مؤلفه انعطافپذیری مربوط به
خالقیت با حافظهی کاری معکوس ارتباط مثبت

بحث و نتیجهگیری

معناداری دارد .این نتیجه با یافتههای دیدرو و همکاران

هدف از این پژوهش تعین میزان رابطهی خالقیت و

( ،2832به نقل از بندیک و همکاران ،)2834 ،ابراور و

مؤلفههای آن با عملکردهای اجرایی مغز (استدالل،

همکاران ( ،2880به نقل از بندیک و همکاران)2834 ،

حافظه کاری و سازماندهی /برنامهریزی) در دانش

و سوتارد ( )2834همسو بود .به نظر می رسد این امر بر

آموزان دختر و پسر متوسطه اول بر اساس نتایج بعضاً

مبنای فرایند پردازشی ناهمسان بازیابی ارقام مستقیم و

متناقض قبلی بود .تحلیل داده های به دست آمده نشان

معکوس باشد (رینولدز ،3779 ،3به نقل از ولف،4

داد که استدالل با خالقیت و مؤلفههای آن ،به ویژه زیر

 .)2884حافظه معکوس مستلزم چیزی بیش از یادآوری

مؤلفهی انعطافپذیری رابطهی معناداری داشت .اگرچه

صرف ارقام بوده و نیازمند یک دگرگونی و تغییر ذهنی

مطالعات محدودی رابطهی خالقیت را با عملگرهای

قبل از پاسخگویی است .حافظه کاری در واقع هسته ی

اجرایی بررسی نمودهاند ،اما در مورد رابطهی خاص

عملکردهای شناختی محسوب می گردد که بسیاری از

استدالل با خالقیت پژوهش یا یافتهای همسو یا

عملکردهای عالی شناختی [و نیز خالقیت] را هدایت

ناهمسویی به دست نیامد .در تبیین این رابطه می توان

می نماید (نجاتی .)3307 ،نظریه کنترل توجه در

گفت با توجه به این که استدالل و خالقیت هر دو

شناخت خالق( 5شرما و بابو )2839 ،بیان می دارد که

توانمندی های عالی ذهن محسوب می شوند ،بین آنها

تولید ایده ها در نتیجه کنترل نزولی پردازش هاست که

به ارتباط مثبتی بر قرار است .در واقع این نتیجه نشان

نه تنها مانع پاسخ های غالب و مداخله ی محرک های

داد که خالقیت ،به ویژه در حیطه استدالل و بررسی

نامربوط خارجی میگردد ،بلکه به ارزیابی و تعریف

تشابهات بین دو چیز با اصول آزمونهای خالقیت که

مجدد ایده های اولیه نیز یاری می رساند .همچنین باید

ارتباط غیرمعمول بین چیزهای ناهمگون را بررسی

در نظر داشت اگر چه تفکر علّی مستلزم تفکر همگرا

میکنند در ارتباط است .همچنین انعطافپذیری بخش

می باشد ،در گام اول نیازمند تفکر واگرا یا خالق

اصلی اغلب نظریههای مربوط به عملکردهای اجرایی

است .چرا که برای تعیین دلیل کافی ،فرد باید دالیل

مغز بهحساب میآید که در خالقیت نیز به چشم

متعدد اولیه را در نظر داشته باشد (سانومیا و

میخورد .سرانجام این که خالقیت که در اصل نوعی
1

inductivereasoning
Vartanian, Martindale & Kwiatkowski
3
Reynolds
4
Wolfe
5
controlled attention theory of creative cognition
2
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فرمول پیش بینی خالقیت = 8/432 + 327/60

حل مسئله شمار می رود از استدالل استقرایی 3نیرو

غفور احراری و همکاران
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معتقدند که حافظه ی کاری از طرفی اطالعات را در

سیلوا )2833( 5نیز بر این باورند که فرایندهای اجرایی

خود نگه داشته و از طرف دیگر بین اطالعات مرتبط و

به افراد امکان استفاده از راهبرد ،تغییر مقوله ،مدیریت

نامرتبط تمایز قایل می شود .در نتیجهی هر دوی این

تداخل ،تشخیص الگو و جستجوی مستقیم و فرایندهای

راهکارها برای عملکرد خالق ضروری هستند.

بازیابی را میدهد؛ بنابراین افرادی که مهارتهای

در فرضیه دیگر ارتباط معناداری بین خالقیت و

عملکرد اجرایی بیشتری – البته نه در همه حوزه ها-

مؤلفههای آن با سازماندهی یا برنامهریزی به دست

داشته باشند میتوانند خالقیت بیشتری را بروز دهند .در

نیامد .محققان نتوانستند پژوهشی را که به بررسی رابطه

واقع تولید ایده های خالق نیازمند دو عامل ضروری

سازماندهی به عنوان بخشی از عملکردهای اجرایی و

است :تخیل که وابسته به تجربه است و پاالیش که

خالقیت پرداخته باشد ،دست پیدا کنند .با توجه به این

مربوط به انتخاب بهترین راه حل ها است (داچ،6

که سازماندهی یافتن الگوهای مشخص و برنامه ریزی

 .)2889در این صورت عملکردهای اجرایی که مستلزم

برای انجام و طراحی یک الگوی از پیش تعیین شده و

ارزیابی و انتخاب درست هستند با خالقیت در هم

نیز یادآوری شکل و ترسیم آن در این تحقیق بود و

میآمیزند .همچنین بر اساس نظریه آستانه( 9جاوک و

خالقیت مستلزم عبور از ساختار معمول و ایجاد طرحی

همکاران )2833 ،توانایی خالق و هوش با هم در

نو می باشد ،بنابراین ممکن است یافتن چنین نتیجه ای

ارتباط اند ،اما این رابطه در سطوح مختلف الزاما خطی

دور از انتظار نباشد .مینتزبرگ ،3774( 3به نقل از

نیست .همچنین زمانی که خالقیت مستلزم کنترل

سورنسون )2886 ،4برنامه ریزی را ساده کردن ،شکستن

عمدی توجه باشد ،حافظه کاری و در نتیجه کرتکس

و خرد کردن عمدی تکالیف و فعالیت ها می داند که

پیش پیشانی در فرایند خالق دست دارند (رانکو،0

می تواند با ماهیت پیچیده و کلی گرای خالقیت

 .)2889در مجموع دیتریچ ( )2884معتقد است که

متفاوت باشد.

خالقیت نیازمند تواناییهای شناختی چون حافظه

در مورد فرضیه ی اصلی این تحقیق یعنی پیش بینی

کاری ،تمرکز مداوم ،انعطاف شناختی و اولویت در

خالقیت بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز ،می توان

قضاوت است که نوعاً فعالیتهای کرتکس پیش

گفت که در بین سازه های مربوط به عملکردهای

پیشانی محسوب میشوند.

اجرایی فقط استدالل توانست نقش معنی داری در پیش

در این پژوهش با توجه به گستردگی مفهوم ،پیچیدگی

بینی خالقیت داشته باشد .محققان نتوانستند مطالعهای را

و چند بعدی بودن مؤلفههای مربوط به عملکردهای

جهت مقایسهی نتایج پیدا کنند؛ اما همان طور که گفته

اجرایی مغز (گیلفورد ،3760 ،به نقل از دیلون2887 ،؛

شد خالقیت از یک طرف مستلزم رهایی و عدم ساختار

مک کالوسکی ،پرکینز و ون دیونر )2887 ،که موجب

ذهن در برخورد با مسائل و از طرفی نیازمند تجارب

ناتوانی در سنجش و ارزیابی دقیق آنها میشود ،تنها

قبلی و دانش و آگاهی نظام مند است .این ساختارمندی

سه مورد از مؤلفههای کارکردهای اجرایی مورد

1

5

2

6

Sannomiya & Yamaguchi
Unsworth & Engle
Mintzberg
4
Sorenson
3
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یاماگوچی .)2836 ،3آنزورث و انجل )2889( 2نیز

به گونه ای در استدالل نیز به چشم می خورد .بیتی و

 90پیشبین ی خالقیت دانش آموزان بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز

بررسی قرار گرفتند .بر این اساس نمیتوان ارتباط یا

بررسی متغیرهای اثرگذار ،استفاده از سایر شیوههای

عدم ارتباط آنها را بهطور مشخص تبیین نمود .ممکن

تحلیل آماری و ابزارهای متناسب تصویر بهتری از

است برخی از این روابط  -رابطه ی منفی یا نداشتن

روابط این مفاهیم ارائه نماید.

همکاران ( )2832یادآور شده اند که این تناقضات

تشکر و قدردانی

میتواند به دلیل ویژگیهای افراد در داشتن سیالی

از مدیریت آموزشوپرورش شهرستان سقز ،مدیران

اندیشه و افزایش تکانش گری باشد .ابزارهای ارزیابی

مدارس و کلیه دانشآموزانی که در این مطالعه شرکت

نیز میتواند دلیل این تناقضات باشد .لفتیس)2884( 3

کرده و محققین را یاری رساندند ،کمال تشکر و

معتقد است که ابزارهای به کار رفته برای ارزیابی

قدردانی را داریم.

بزرگساالن ممکن است به دلیل کاهش میزان
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