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Abstract
Aim: Positive mood and cognitive flexibility are known to enhance creativity.
The present study examines this important issue in the age range of 8 to 12
years, assuming that positive mood is likely to promote creativity by affecting
cognitive flexibility. Methods: The study population included all female
students aged 8 to 12 years in districts 4 and 8 of Tehran. From the research
population, 60 people in two age groups of 8 to 10 (8/80  0/76) and 10 to 12
(11/20  0/76) years were selected by available sampling method. After
randomly placing individuals in research groups based on the induced mood
and age, individuals were assessed using the computerized version of
Wisconsin Card Sorting (1948) and the Torrance Creative Thinking (1974)
test. The collected data were analyzed using independent t-test, Pearson
correlation coefficient, Mann-Whitney U and Hayes mediator regression
model (2018). Results: Regression model analysis confirmed the mediating
role of cognitive flexibility between mood and creativity, where positive mood
improves individuals' cognitive flexibility and thereby enhances performance
in creativity test. Conclusion: The findings of this study as evidence of the
importance of mood on the level of cognitive flexibility and creative
performance in children emphasized the need to consider this issue in
educational settings with the aim of creating and strengthening creative
thinking in children.
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مقاله پژوهشی

بررسی تحولی اثر خلق مثبت بر انعطافپذیری شناختی و رابطة آن
با خالقیت
دریافت مقاله1400/08/03 :
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چکیده
هدف :خلق مثبت و انعطافپذیری شناختی از عوامل تقویت کنندة خالقیت شناخته میشوند .مطالعة

دریافت اصالحات1400/09/23 :

حاضر با این فرض که خلق مثبت احتماالً با اثرگذاری بر انعطافپذیری شناختی موجب ارتقا خالقیت
میشود ،این مهم را در بازة سنی  8تا  12سال بررسی کرده است .روش :جامعة پژوهش شامل کلیة
دانش آموزان دختر  8تا  12ساله مناطق  4و  8شهر تهران بودند .از جامعة پژوهش  60نفر در دو گروه

پذیرش1400/09/25 :

سنی  8تا  )8/800/76( 10و  10تا  )11/200/76( 12سال به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
شد .پس از جایگذاری تصادفی افراد در گروه های پژوهش بر مبنای حالت خلقی القا شده و سن آنها،
افراد با استفاده از نسخه کامپیوتری آزمون کارتهای ویسکانسین ( )1948و آزمون تفکر خالق تورنس
( ،)1974مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادههای گردآوری شده با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل،
ضریب همبستگی پیرسون ،یو مان-ویتنی و مدل رگرسیونی متغیر میانجی هیز ( )2017تجزیهوتحلیل
شدند .یافتهها :تحلیل مدل رگرسیونی نقش میانجی انعطافپذیری شناختی میان حالت خلقی و نمرات
افراد در آزمون خالقیت را تأیید کرده و نشان داد خلق مثبت موجب بهبود انعطافپذیری شناختی افراد

انتشار آنالین1401/04/01 :

و به واسطة آن عملکرد بهتر آنها در آزمون خالقیت میگردد .نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش به
عنوان شاهدی علمی اهمیت حاالت خلقی و تأثیر آن بر میزان انعطافپذیری شناختی و عملکرد خالقانه
در کودکان را نشان میدهد و بر ضرورت در نظر گرفتن این مسئله در محیطهای آموزشی با هدف ایجاد
و تقویت تفکر خالقانه در کودکان تأکید داشت.

کلید واژهها :انعطافپذیری شناختی ،خالقیت ،خلق مثبت ،مراحل تحولی

استناد به این مقاله :نجفعلی قندهاری ،الهه ،.مختاری ،ستاره ،.و برهانی ،خاطره .)1401( .بررسی تحولی اثر خلق مثبت بر انعطافپذیری
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مقدمه
دوران کودکی مناسبترین زمان برای یادگیری مهارتهای خالقانه است و دوران آموزش ابتدایی
از اهمیت بسیار زیادی در خصوص یادگیری این مهارتها برخوردار است (راس و فیورلی.)2010 ،
مطالعات بسیاری زیادی در مورد تحول خالقیت در دوران کودکی انجام شده ،اما نتایج قطعی در
پی نداشتهاند (آلفونسو و سانتوس .)2016 ،خالقیت معموال تحت عنوان تولید ایدهها ،بینشها و
یا راهحل هایی برای مشکالت که اصیل (کپی برداری نشده باشد) و کاربردی هستند ،تعریف
میشود (استرنبرگ و لوبارت .)1999 ،پژوهشها نشان دادند که خالقیت ساختار پیچیدهای دارد
که نیازمند عملکردهای مختلف مغز مانند حافظه ،شبیهسازی آینده ،پردازش معنایی و توجه
است (کویزیومی ،یودا ،لی و همکاران .)2020 ،عالوه بر این ،مطالعات تصویربرداری مغزی در
سال های اخیر نشان دادند که تفکر خالقانه فعالیت چندین شبکه مغزی از جمله :شبکة حالت
پیش فرض مغز 1،شبکة کنترل اجرایی2و شبکة کنترل توجه3را شامل میشود (بیتی و همکاران،
2018؛ هی و همکاران2019 ،؛ گیرن و همکاران.)2020 ،
مهمترین نتایج پژوهش های اخیر در مورد خالقیت بیانگر این موضوع است که تفکر خالق را
میتوان تسهیل کرد (ریتتر و همکاران )2012 ،و در دهههای گذشته ابزارهای مختلفی (مانند:
بارش مغزی 4،ایجاد ارتباطات تصادفی5و ) ...به منظور بهبود خالقیت ساخته و مورد ارزیابی قرار
گرفتند (اسکات ،لریتز و مامفورد.)2004 ،
رانکو ( )2007در خصوص رویکرد تحولی نسبت به خالقیت اظهار داشت که نظریة انطباق پیاژه6
با تحول خالقیت مرتبط است .باید یک مشکل درک شده وجود داشته باشد ،یک عدم تعادل7
بین فرآیندهای جذب8و سازگاری 9،این تنش به شروع دوره انطباق و شروع فرآیند خالق کمک
میکند .بیشتر مطالعات خالقیت در دوره کودکی بر روی به اصطالح "رکود خالقیت در پایه
چهارم" تمرکز کردهاند (تورنس .)1968 ،مطالعات دیگر نیز کاهش رشد خالقیت کودکان در
سنین  8تا  10سالگی را نشان دادهاند (اسمیت و کارلسون1983 ،؛ لوبارت و التری1995 ،؛ الئو
و چئونگ .)2010 ،در حوالی این سن ،کودکان تواناییهای استداللی را توسعه میدهند که
میتواند عملکرد خالقانه را به شیوهای منفی تحت تأثیر قرار دهد ،زیرا تفکر آنها به تدریج
منطقیتر و قراردادیتر میشود (لوبارت و التری .)1996 ،اقدامات کودکان اغلب با این محاسبات
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انجام می شود که چگونه ممکن است باعث عدم تأیید دیگران شود .آنها هنجارها و انتظارات
اجتماعی را درونی میکنند و فشار همساالن ممکن است بر آنها تأثیر زیادی بگذارد (آلفونسو و
سانتوس .)2016 ،رانکو ( )2007بیان می کند که این تغییرات در قالب فرآیندهای بلوغ طبیعی
رخ میدهد ،زیرا کودکان وارد مرحلة "قراردادی" در تفکر و استدالل اخالقی میشوند که به
عنوان بخشی از یک مسیر تحولی ضروری به سمت مرحله "فوق قراردادی" بزرگساالن تعریف
شده است (گاردنر1973 ،؛ وینر .)1982 ،استدالل دیگری که برای توضیح افت خالقیت در دوران
کودکی استفاده میشود ،قرار گرفتن در معرض محیط ساختارمند مدرسه است (تورنس.)1968 ،
با توجه به یافتههای فوق در پژوهش حاضر دو گروه سنی  8تا  10و  10تا  12سال به منظور
بررسی تأثیر تحول بر رابطة میان خلق مثبت ،انعطافپذیری شناختی و خالقیت انتخاب شدند.
یکی از عواملی که مورد توجه محققین در زمینه تسهیل تفکر خالق بوده ،وضعیت خلقی افراد
است (شن و همکاران2018 ،؛ ریتر و فرگوسن .)2017 ،بر خالف هیجانات که معموال مدت زمان
کوتاهی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد ،خلق ،حالت عاطفی نسبتا پراکنده و تعمیم یافتهای است
که به طور معمول فاقد یک رابطة عینی مشخص است که موجب تحریک رفتاری هدفمند
میگردد (دیویس .)2009 ،خلق اغلب بدین صورت تعریف میشود که از دو بعد مجاور هم تشکیل
شده است :خلق مثبت1و خلق منفی(2واتسن ،کالرک و تلجن .)1988 ،خلق مثبت به حالتهای
خلقی اشاره دارد که باعث افزایش احساس خوشایندی گردیده و خلق منفی به حاالتی گفته
میشود که موجب افزایش احساس ناخوشایندی میشود (واتسون و تلگان .)1985 ،با این حال،
حالتهای خلقی در دو بعد دیگر باهم تفاوت دارند :فعال سازی(3سطح برانگیختگی) و تنظیم
تمرکز(4هیگینز .)2005 ،دیدرو ،باس و نیستجاد ( )2008این موضوع را مطرح کردند که سطح
برانگیختگی (فعال سازی در مقابل غیرفعال سازی) را باید در ارتباط میان خالقیت و خلق در
نظر گرفت ،زیرا برانگیختگی (فعال سازی) با افزایش انعطافپذیری شناختی در خلق مثبت موجب
بهبود شاخصهای تسلط و اصالت در خالقیت و در خلق منفی با افزایش تداوم5بر خالقیت تأثیر
میگذارد .پژوهشهای فراوانی اثر وضعیت خلقی را بر تفکر خالق بررسی کردهاند (آیزنک1995 ،؛
ایزن و همکاران .)1987 ،به طور کلی به نظر میرسد خلق مثبت با بهبود تفکر واگرا6که عبارت
است از تولید پاسخ های متعدد از اطالعات موجود با ایجاد ترکیبات غیر منتظره ،تشخیص ارتباط
میان مفاهیمی که در نگاه اول بسیار دور بنظر میرسند یا تبدیل اطالعات به شکلهای غیر
4
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منتظره (گیلفورد ،)1967 ،ارتباط داشته اما این اثر را بر روی تفکر همگرا1که عبارت است تأکید
بر دقت و منطق و استفاده از استراتژیهای متداول جستجو ،تشخیص و تصمیمگیری (مدنیک،
 ،)1962ندارد ،هر چند تأثیر خلق مثبت بر تفکر همگرا به طور دقیق مشخص نیست (دیویس،
.)2009
2
دی روجی و جونز ( )2013بر این باورند که در مورد وضعیت خلقی ،دیدگاه گرایش ارزیابی بر
خالف دیدگاه ساده انگارانه خلق منفی -مثبت ،تبیین بهتری در مورد اثر وضعیت خلق بر روی
خالقیت ارائه میدهد .برای مثال پژوهش دی دریو ،باس و نیجستاد ( )2008نشان داد که سطح
برانگیختگی (فعال شدن در مقابل غیرفعال شدن) بایستی در ارتباط میان وضعیت خلقی و
خالقیت مد نظر قرار گیرد بدین صورت در حالت برانگیختگی ،خلق مثبت به دلیل بهبود
انعطافپذیری شناختی بر روی روانی و سیالیت خالقانه و اصالت ایدهها و راهحلها تأثیر میگذارد
در حالی که اگر خلق منفی تجربه شود به دلیل بهبود پایداری شناختی بر ترکیب فزاینده عناصر
و احتماالت تأثیر گذار است .انعطافپذیری شناختی به معنی توانایی انسان به منظور جابهجایی
میان حالتهای مختلف فعالیت ذهنی برای رسیدن به اهداف است (مداگیلیا و همکاران .)2018 ،
اصطالحات و مؤلفههای دیگر انعطافپذیری شناختی ،انعطاف ذهنی ،3تغییر آمایه ذهنی 4،تغییر
شناختی 5،تغییر تکلیف 6و تغییر توجه است .انعطافپذیری شناختی یک پیشنیاز برای دیگر
کارکردهای ذهنی و یک عامل مهم در انجام تکالیف شناختی سطح باال همچون خالقیت است
(دیاموند.)2013 ،
تقویت تفکر خالق از مسیر انعطافپذیری شناختی کنار گذاشتن زمینه و دیدگاه غالب 7و
استفاده از تداعیهای سلسله مراتبی گسترده رخ می دهد و در قالب تفکر واگرا با استفاده از
دستهبندیهای شناختی گسترده و جابهجایی میان آنها نمود پیدا میکند (دی دریو ،نیجستاد،
بچتولد و باس.)2011 ،
از منظر دیدگاه تحولی بسیاری از مطالعات و پارادایمها نشان میدهند که انعطافپذیری از سن
 3تا  6سالگی به میزان قابل توجهی بهبود مییابد .اگر انعطافپذیری به طور مشابه در بین
چندین کارکرد گسترش یابد ،این بدان معنی است که انعطافپذیری یک ظرفیت شناختی
تعمیمیافته و یک فرایند کنترلی اجرایی است که در طیف گستردهای از تکالیف مورد استفاده
قرار میگیرد (زالزو و فرایی.)1998 ،
5
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تحقیقات نشان میدهند که خالقیت به حالتهای خلقی حساس است (ایزن و ریو.)2005 ،
خلق مثبت باعث افزایش خالقیت فرد میگردد که این بهبود خالقیت توسط دو مکانیسم هدایت
می شود ،بدین صورت که در ابتدا خلق مثبت باعث افزایش انعطافپذیری شناختی و افزایش
توانایی فرد در ایجاد ارتباط بین ایدهها میگردد (ایزن ،)2004 ،که نتیجة آن افزایش بررسی فرد
در گزینههای موجود ،قبل از تصمیمگیری است و در قدم بعدی خلق مثبت باعث افزایش کارآیی
فرد در پردازش اطالعات میگردد که به فرد اجازه میدهد از پردازشهای نامربوط و اطالعات
اضافی هنگام تصمیمگیری اجتناب کند (ملرز .)2000،خلق مثبت دامنه و وسعت توجه را باال
میبرد (دری بری ،)1993 ،و باعث بازیابی بیشتر اطالعات در حافظه میگردد (ایزن.)1999 ،
خلق مثبت لزوما دسترسی و یا پردازش کلی اطالعات را بهبود نمیبخشد اما پردازش مؤثر،
انعطافپذیر و آزاد اطالعات را تسهیل میکند (کوهل.)2005 ،
اگر چه رابطة میان خلق و خالقیت در پژوهشهای متعددی بررسی شده اما پژوهشهای
اندکی تا به امروز به بررسی نقش میانجی انعطافپذیری شناختی در میان خلق و خالقیت
پرداختند .عالوه براین ،جنبة تحولی رابطة خلق با خالقیت نیز در پژوهشی بررسی نشده است.
پژوهشهای انجام شده در خصوص رابطة خلق و انعطافپذیری شناختی نشان میدهند ،خلق
مثبت موجب بهبود عملکرد افراد در آزمونهای انعطافپذیری شناختی در مقایسه با خلق منفی
و خنثی میگردد (هیرت و همکاران .)2008 ،در مورد رابطة میان خلق ،انعطاف پذیری شناختی
و خالقیت نیز ،پژوهشهای انجام شده نشان میدهند که خلق مثبت با نقش میانجی
انعطافپذیری شناختی بر عملکرد خالقانه در افراد تأثیر میگذارد (لین و همکاران .)2014 ،اما
تاکنون این رابطه به صورت تحولی و با تمرکز بر محدوده سنی  8تا  12سال که مطالعات پیشین
(اسمیت و کارلسون1983 ،؛ لوبارت و التری1995 ،؛ الئو و چئونگ )2010 ،نشاندهندة تغییرات
قابل توجه خالقیت در آن بوده ،مورد بررسی قرار نگرفته است.
پژوهش حاضر قصد دارد تأثیر القای خلق مثبت را بر انعطافپذیری شناختی بسنجند و در
مرحله بعدی اثر انعطافپذیری شناختی متآثر از تغییر خلق را بر خالقیت در دو گروه سنی
متفاوت بررسی نماید.
روش
جامعة آماری این مطالعه نیمه آزمایشی کلیة دانش آموزان دختر  8تا  12ساله مناطق  4و 8
شهر تهران بود .نمونة پژوهش حاضر به منظور مقایسه دو گروه سنی و وضعیت خلقی مثبت و
خنثی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد .حجم نمونه در دو رده سنی  8تا  10و 10
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تا  12بر اساس طرح پژوهش و با استفاده از نرم افزار  Gpowerبرای هر گروه  30نفر (آلفای:
 ،0/05فاصله اطمینان ،0/95 :دو متغیر پیشبین و اندازه اثر )0/5 :تعیین شد .بنابراین در هر
رده سنی  15نفر به صورت کامال تصادفی در گروه آزمایش (خلق مثبت) و کنترل (خلق خنثی)
قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش
 فرم کوتاه آزمون وکسلر کودکان نسخه چهارم :)WISC-V( ۱این آزمون به منظور
سنجش هوش افراد در محدوده سنی  6تا  16سال طراحی شده و از  15خرده مقیاس شامل 10
مقیاس اصلی و  5مقیاس مکمل تشکیل شده است .هر مقیاس دارای میانگین  10و انحراف
استاندارد  3است .مقدار ضریب پایایی این آزمون برای خرده مقیاسها به جز دو خرده مقیاس
تکمیل خط زنی و نماد یابی که برابر  0/79بود ،برابر با  0/8تا  0/9است .ضریب بازآزمایی آزمون
در خصوص نمره کل آزمون برابر  0/92برای چهار شاخص اصلی برابر  0/84تا  0/93و برای خرده
مقیاسها برابر دامنهای از  0/74تا  0/92است (والستروم ،بروژ ،ژو و ویس .)2018 ،بر اساس
پژوهش انجام شده توسط شهیم ( )1373چهار خرده آزمون واژگان ،اطالعات ،مکعبها و تکمیل
تصاویر بهترین ترکیب چهارتایی به عنوان فرم خالصه شدة آزمون هوش وکسلر کودکان است که
با استفاده از روش مک نمار2اعتبار آن با مقایسه نمرات هوشبهر در فرم کوتاه و نمرات هوشبهر
فرم اصلی آزمون بدست آمده و نتایج نشان داد که در بیش از  55درصد موارد میان نمرات
هوشبهر فرم کوتاه و فرم کامل آزمون هماهنگی وجود دارد .در پژهش حاضر افرادی که بیش از
یک انحراف استاندارد ( )15با نمره میانگین ( )100فاصله داشتند از پژوهش کنار گذاشته شدند.
 آزمون تفکر خالق تورنس :)TTCT( 3آزمون تفکر خالق تورنس ( )1974یکی از
متداولترین و مناسبترین شیوة ارزیابی خالقیت در کودکان است .این آزمون دارای سه تکلیف
مجزا است .این فرمها شامل سه فعالیت به شرح ذیل است )1( :ساختن یک تصویر با استفاده از
شکل )2( ،تکمیل تصاویر ناقص )3( ،ساختن تصویر با استفاده از دایرهها .در آزمون تصویری
تورنس ،چهار مؤلفه سـیالی 4،انعطافپذیری 5،ابتکار 6و بسط 7اندازهگیری میشوند (تورنس،
 ،1974به نقل از گنجی ،نیوشا و هدایتی .)1391 ،در نمونة ایرانی ،پیرخائفی ( )1372ضریب
1

4
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2
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3
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پایایی  0/ 80در فاصلة زمانی دوهفتهای به شیوه بازآزمایی بر روی  48دانشآموز را در عناصر
سیالی  ،0/ 78در ابتکار  ،0/74در انعطافپذیری  0،./81و در بسط  0/ 9گزارش نمود .همچنین
روایی محتوایی ابزار فوق به تأیید متخصصان روانسنجی و روانشناسی رسیده است (پیرخائفی،
 ،1372به نقل از گنجی و همکاران)1391 ،؛ بنابراین آزمونهای تورنس به ویژه فرم «ب»
تصویری ،آزمونی مرجع در حوزه خالقیت محسوب میشود.
 آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین :)WCST(۱این آزمون توسط گرانت و برگ
( )1948ساخته شده و در مطالعة انعطاف پذیری شناختی به طور گسترده مورد استفاده قرار
گرفته است (بیگدلی ،بادین و صباحی .)1395 ،مهمترین نمره در این آزمون نمرة خطای
درجاماندگی افراد است .خطای درجاماندگی زمانی مشاهده میشود که آزمودنی علیرغم تغییر
اصل ،به دسته بندی خود بر اساس اصل قبل ادامه میدهد و یا اینکه در بار اول بر اساس یک
حدس غلط دستهبندی میکند و علیرغم دریافت بازخورد (نادرست) بر پاسخ خود اصرار میورزد،
با توجه به اینکه تعداد پاسخهای همهی آزمودنیها یکسان نیست ،میتوان از نسبت پاسخهای
در جامانده استفاده کرد (بیگدلی ،بادین و صباحی .)1395 ،در پژوهش حاضر از نسخة کامپیوتری
آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین که با استفاده از نرم افزار  Inquisit 5توسط بورچرت
در سال  2012بر اساس نسخة اصلی آزمون کارتهای ویسکانسین (گرانت و برگ)1948 ،
طراحی شده است .فورتیونی و هیتون ( )1996در پژوهش خود نشان دادند که نسخة کامپیوتری
آزمون ویسکانسین نتایج کامال مشابهی با آزمون کارتهای ویسکانسین دارد .پژوهشهای دیگر
نیز نشان دادند که آزمون کامپیوتری و نسخه استاندارد آزمون کارتهای ویسکانسین در میان
افراد دارای اختالالت روانپزشکی و افراد نرمال تفاوتی در نتایج ندارند (لوونگ1990 ،؛ فلدشتین
و همکاران.)1999 ،
 آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک :)SAM( 2به منظور سنجش وضعیت خلقی
آزمودنیها از نسخه مداد-کاغذی با مقیاس  9درجهای آزمون خود ارزیابی با کمک تصاویر آدمک
ابداع شده توسط النگ ( )1980استفاده گردید .آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک ،شامل یک
سری اشکال گرافیکی است که سه بعد هیجان شامل خوشایندی ،برانگیختگی و غلبه را در یک
مقیاس پیوسته مورد بررسی قرار میدهد .در بعد خوشایندی تصویر شماره  1به معنی سرحال
نبودن ،غمگینی و عصبانیت ،و تصویر شماره  9به معنی خوشحالی و خوشایندی بوده و در بعد
برانگیختگی تصویر شماره  1به معنی آرامش ،خواب آلودگی و تصویر شماره  9به معنی هیجان
زده و برانگیخته بود .در ایران نظری ،نبی زاده واحدی و رستمی ( )1391میزان پایایی آزمون
Self-Assessment Manikin

2

Wisconsin Card Sorting Test
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خودارزیابی تصاویر آدمک را در بعد خوشایندی  0/89و در بعد انگیختگی  0/83و روایی
آزمون را  0/56تا  0/87بدست آمد.

همزمان1

ابزار و شیوة القای خلق :پژوهشها نشان دادند که موثرترین شیوة القای خلق استفاده از
ویدیو و داستان است (وسترمان و همکاران1996 ،؛ نیگبور و اولسبرگر .)2019 ،برای اندازهگیری
خلق پایة آزمودنی ها از آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک در هر دو گروه استفاده شد .القای خلق
مثبت از طریق نمایش ویدیویی با محتوای تولد به همراه موزیکی شاد به مدت  4دقیقه و 35
ثانیه ایجاد گردید (در خصوص مدت زمان نمایش ویدیو رجوع کنید به :داروس و همکاران،
2018؛ مارکوسن-کالورتز وهمکاران2019 ،؛ النت جر .)2010 ،همچنین القای خلق خنثی نیز
از طریق نمایش ویدیویی به مدت  4دقیقه و  39ثانیه با محتوای طبیعت و حیوانات بدون استفاده
از موزیک شاد بود .مطالعات پیشین اعتبار ظاهری ویدیو کلیپهای شاد بعنوان ابزاری برای ایجاد
خلق مثبت در کودکان را تأیید کردهاند (کمپیون .)2013 ،همچنین مطالعة پایلوت در پژوهش
حاضر نشان داد که کودکان پس از مشاهده ویدیو استفاده شده در این مطالعه بطور معناداری
افزایش خلق مثبت گزارش کردند ( .)t =-4.323; p ≤ 0.001پس از نمایش ویدیوها در هر
دوگروه آزمایش و کنترل میزان تغییر خلق شرکتکنندگان با استفاده از آزمون خودارزیابی
تصاویر آدمک مورد سنجش قرار گرفت.
شیوه اجرای پژوهش
پس از دریافت کد اخالق  IR.SBU.REC.1398.011از دانشگاه شهید بهشتی تهران و کسب
رضایتنامة کتبی از کودکان و والدینشان ،کلیة افراد حاضر در پژوهش به منظور کنترل عملکرد
هوشی و شناختی با استفاده از آزمون فرم کوتاه وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند .پس از اجرای
آزمون وکسلر افراد دارای شرایط به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص یافتند.
سپس برای اندازه گیری خلق پایة شرکتکنندگان از آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک در هر دو
گروه استفاده شد .در گروه آزمایش به منظور القای خلق مثبت از نمایش ویدیویی کودکانة شاد
که شامل تصاویر تولد و بازی کودکان بود و قبال در یک اجرای پایلوت مورد بررسی قرار گرفته
بود استفاده شد و در گروه کنترل به منظور القای خلق خنثی در افراد از یک ویدیو با محتوای
خنثی که شامل تصاویر طبیعت بود استفاده شد .پس از القای خلق ،وضعیت خلقی تمامی شرکت
کنندگان با آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک مجدد بررسی شد.

Concurrent validity
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معیارهای ورود به مطالعه سن بین  8تا  12سال ،نداشتن سابقه هر گونه بیماری اعم از جسمانی،
روانی و صرع ،عدم مصرف هرگونه داروی موثر بر عملکرد شناختی ،رضایت والدین برای شرکت
کودک در پژوهش بود .معیار عدم ورود به مطالعه در مرحله اجرا این بود که پس از القای محرک
خلق مثبت (با استفاده از پخش کلیپ ویدیویی شاد) تغییر خلق در جهت مثبت درکودکان رخ
نداده باشد که این مهم از طریق آزمون خودارزیابی آدمک سنجیده میشد .سپس در هر دو گروه،
برای سنجش میزان انعطافپذیری شناختی ،فرم کامپیوتری آزمون کارتهای ویسکانسین اجرا
گردید و در آخر از آزمون خالقیت تورنس فرم(ب) برای سنجش خالقیت استفاده شد.
نتایج
جدول  1مشخصات توصیفی متغیرهای ضریب هوشی افراد (فرم خالصه آزمون هوش وکسلر)،
انعطافپذیری شناختی (آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین-خطای درجاماندگی) و متغیر
نمرة کل خالقیت (آزمون خالقیت تورنس) را بر اساس حالت خلقی القا شده و گروههای سنی
نشان میدهد.
نتایج تحلیل در جدول  1نشان داد که تفاوت ضریب هوشی افراد در میان گروههای سنی و
خلقی بسیار اندک بوده و با توجه به نرمال نبودن توزیع نمرات افراد در این متغیر ،آزمون مان
ویتنی به منظور مقایسه نتایج گروهها استفاده شد .نتایج آزمون مان ویتنی نشان دهنده عدم
تفاوت معنادار در میان گروههای پژوهش (خلق ) u=425/500 ، p=0/717 :و (سنp=0/118 :
 ) u=344/500 ،در متغیر ضریب هوشی بود .در خصوص متغیرهای خطای درجاماندگی و نمرة
کل خالقیت نتایج آزمون مان ویتنی در گروه  8تا  10سال نشاندهندة عدم تفاوت معنادار دو
گروه خلق مثبت و خنثی در تعداد خطای درجاماندگی ( ) u=84/000 ، p=0/236و تفاوت
معنادار دو گروه در نمره کل خالقیت ( ) u=37/500 ، p=0/002بود .در گروه  10تا  12سال
دو گروه خلق مثبت و خنثی در متغیر خطای درجاماندگی تفاوت معنادار داشتند (، p=0/004
 ) u=44/000اما در نمرة کل خالقیت تفاوت دو گروه معنادار ( )u=106/000 ، p=0/787نبود.
در نهایت در کل نمونه در خصوص متغیر نمرة کل خالقیت با توجه به نرمال بودن توزیع نمرات
در میان افراد از آزمون تی مستقل به منظور مقایسه گروهها استفاده شد .نتایج آزمون نشان
دهنده تفاوت معنادار نمرات افراد در گروههای سنی ( )t =2/004 ، df=58، p=0/049و گروههای
خلقی( )t =2/074 ، df=58، p=0/043بود و در خصوص متغیر تعداد خطای درجاماندگی با
توجه به نرمال نبودن توزیع نمرات نتایج آزمون مان ویتنی نشاندهندة تفاوت معنادار دو گروه
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خلق مثبت و خنثی ( )u=256/500 ، p=0/004و عدم تفاوت معنادار دو گروه سنی(،p=0/089
 )u=335/500بود.
جدول شماره  .۱مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش بر اساس گروههای سنی و خلق افراد
متغیرها

گروه خلقی

گروه سنی
 8تا  10سال

ضریب هوشی افراد
 10تا  12سال
 8تا  10سال
آزمون ویسکانسین (خطای درجاماندگی)
 10تا  12سال
 8تا  10سال
نمره کل خالقیت
 10تا  12سال

میانگین

انحراف استاندارد

مثبت

97/27

7/96

خنثی

95/73

7/95

مثبت

100/27

10/62

خنثی

100/60

10/01

مثبت

6/20

4/37

خنثی

10/20

2

مثبت

7/67

4/68

خنثی

12/93

5/03

مثبت

36/16

6/26

خنثی

27/07

7/67

مثبت

27/22

9/84

خنثی

26/62

10/04

در مجموع در گروه سنی  8تا  10سال ،افراد درگروه خلق مثبت عملکرد بهتری در آزمون تفکر
خالق داشتند و تفاوت معناداری میان دو گروه خلقی در انعطافپذیری شناختی مشاهده نشد.
در گروه  10تا  12سال نیز افراد در گروه خلق مثبت در آزمون انعطافپذیری شناختی عملکرد
بهتری داشتند اما در آزمون تفکر خالق تفاوت معناداری میان دو گروه خلقی مشاهده نشد .در
کل نمونه نیز افراد گروه  8تا  10سال در آزمون تفکر خالق عملکرد بهتری داشتند و افراد در
گروه خلق مثبت در هر دو متغیر آزمون تفکر خالق و انعطافپذیری شناختی در مقایسه با گروه
خلق خنثی عملکرد بهتری داشتند.
به منظور بررسی فرضیة اصلی پژوهش یعنی اینکه آیا انعطافپذیری شناختی متأثر از خلق
مثبت باعث بهبود خالقیت در کودکان میگردد یا خیر ،از مدل پیشنهادی هیز ( )2018استفاده
شد تا نقش میانجی متغیر انعطافپذیری شناختی در میان متغیر خلق و خالقیت بر مبنای تحلیل
رگرسیون بررسی شود .ابتدا مفروضههای آماری تحلیل رگرسیون در خصوص متغیرهای مدل
مورد بررسی قرار گرفت .مفروضة نرمال بودن توزیع خطاها با استفاده از ترسیم نمودار جعبهای و
پی-پی پالت بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .به منظور بررسی مفروضة عدم هم خطی در
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متغیرهای پیشبین از آماره تورم واریانس استفاده شد که به ترتیب (خطای درجاماندگی= 1/175
و خلق مثبت یا خنثی=  1/166بوده و با توجه به مقدار آمارة عدم هم خطی متغیرهای پیشبین
تأیید گردید .در نهایت مفروضة توزیع نرمال متغیر مالک (نمرهکل آزمون خالقیت) با استفاده از
آزمون شاپیرو ویلک مورد بررسی و مورد تأیید ( )W =0/963 ، df=60، p=0/069قرار گرفت.
جدول شماره  .2نتایج مدل رگرسیونی نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در رابطه
خلق و خالقیت
انعطافپذیری شناختی (خطای
درجاماندگی)

متغیرهای پیش بین

خلق (مثبت)

α

انعطافپذیری
شناختی(خطای
درجاماندگی)
عدد ثابت

iM

ضریب
تغییرات

خطای
استاندارد

معناداری

-4/966

1/602

0/003

خالقیت (نمره کل خالقیت)
ضریب
تغییرات

خطای
استاندارد

معناداری

2/927

2/452

0/237

----

-----

-----

b

-0/385

0/186

0/0428

11/90

1/133

0/000

iY

31/439

2/736

0/000

’C

R2=0/142

R2=0/134

 p =0/003؛58( =9/604؛ F )1

 p =0/016؛57( =4/420؛ F )2

بر اساس بخش اول تحلیل رگرسیون متغیر خلق افراد ،که به صورت یک متغیر عددی با در
نظر گرفتن عدد یک برای افراد در گروه خلق مثبت و عدد صفر برای افراد در گروه خلق خنثی
تعریف شده است ،به صورت منفی و معناداری بر میزان خطای درجاماندگی آنها تأثیر میگذارد.
به عبارت دیگر عضویت افراد در گروه خلق مثبت به طور معناداری موجب کاهش میزان خطای
درجاماندگی در مقایسه با گروه خلق خنثی می گردد و مقدار ضریب بتا در مورد تأثیر خلق بر
میزان خطای درجاماندگی در افراد  -4/96است.
بر اساس نتایج بخش دوم تحلیل متغیر خلق نمیتواند به صورت مستقیم تأثیر معناداری بر
متغیر نمرات خالقیت افراد بگذارد ،به عبارتی ضریب بتا برابر با  2/92است که معنادار نیست اما
متغیر تعداد خطای درجاماندگی به صورت منفی و معناداری میتواند بر نمرات خالقیت افراد
تأثیر گذارد ،به عبارتی ضریب بتا برابر با  -0/38و در سطح  0/05معنادار است و با افزایش یک
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واحد در متغیر تعداد خطای درجاماندگی نمرات افراد در آزمون خالقیت  -0/38کاهش پیدا
میکند.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر القای خلق مثبت بر انعطافپذیری شناختی و در مرحلة
بعدی اثر انعطافپذیری شناختی متاثر از تغییر خلق را بر خالقیت در دو گروه سنی  8تا  10و
 10تا  12سال صورت گرفت .نتایج نشان داد القای خلق مثبت موجب تغییرات متفاوتی در
انعطاف پذیری دو گروه سنی  8تا  10سال و 10تا  12سال و رابطة آن با خالقیت میگردد ،به
اینصورت که دو گروه سنی تفاوت معناداری در نمرات آزمون خالقیت داشته و به طور کلی افراد
در گروه  8تا  10سال عملکرد بهتری در این آزمون داشتند.
یافتهها نشان داد دو گروه خلق مثبت و خنثی در انعطافپذیری شناختی با یکدیگر اختالف
معنادار داشتند؛ به اینصورت که گروه خلق مثبت عملکرد بهتری در انعطافپذیری شناختی
داشتند.
در نهایت تحلیل دادهها نشان داد که در رابطة میان خلق مثبت و خالقیت ،انعطافپذیری
شناختی نقش میانجی را ایفا کرده و عضویت در گروه خلق مثبت موجب کاهش معنادار خطای
درجاماندگی در آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین گردیده و از طرف دیگر مدل تحلیل
رگرسیون نشان داد که با یک واحد افزایش در میزان خطای درجاماندگی افراد نمرات کل آزمون
خالقیت در آنها به طور معناداری کاهش پیدا میکند .اما در مدل تحلیل رگرسیونی رابطه
معناداری میان وضعیت خلق افراد و نمرات آنها در آزمون خالقیت یافت نشد.
مطالعات تجربی رابطة میان انعطاف پذیری شناختی و خالقیت را در بزرگساالن (بندک و
همکاران2012 ،؛ پن و یو )2018 ،و کودکان (کرام ،فلیپتی و گوییترز )2018 ،تأیید کردهاند .به
طور خاص مدل پیشنهادی جدید در مورد خالقیت ،تسلط تداعی 1راکه با استفاده از تکالیف
تسلط کالمی اندازهگیری میشود ،مکانسیم اصلی تأثیر حافظه کاری و هوشبهر در تفکر واگرا و
همگرا نشان میدادند (لی و تریاولت .)2013 ،در مطالعة انجام شده توسط فیلپتی و کرام
( 117 ،)2020کودک در دامنة سنی  8تا  13سال با هدف بررسی رابطة میان انعطافپذیری
شناختی ،خالقیت و عملکرد تحصیلی با استفاده آزمون خالقیت تورنس فرم الف ،آزمون مرتب
کردن کارت های ویسکانسین مورد سنجش قرار گرفتند .نتایج مطالعة آنها نشان داد که میان
تعداد طبقات تکمیل شده در آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین و نمرات کل آزمون
Associative Fluency
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خالقیت تورنس رابطة مثبت و معناداری ( )p>0/05 ، r=0/17وجود دارد .با این وجود در تحلیل
رگرسیون انجام شده در این مطالعه نتایج افراد در آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین
جزئی از عوامل معنادار در پیشبینی نمرات افراد در آزمون خالقیت تورنس نبود .در این مطالعه
تحلیلی در خصوص تفاوت گروههای سنی حاضر در پژوهش در انعطاف پذیری شناختی و خالقیت
انجام نشده بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دو گروه خلق مثبت و خنثی در گروه سنی  8تا  10سال در
نمرة کل خالقیت با یکدیگر اختالف معنادار داشته و گروه خلق مثبت عملکرد بهتری در مقایسه
با گروه خلق خنثی داشته است .یافتههای پژوهش حاضر در خصوص رابطة خلق مثبت و خالقیت
با پژوهشهای شن و همکاران ( ،)2018چن ،هو و پالکر ( ،)2016اینودر و همکاران (،)2015
ریتر و فرگوسن ( )2017همسو بود .پژوهشهای متعددی چگونگی تأثیر وضعیت خلقی بر تفکر
خالق را بررسی کردهاند .به طور کلی خلق مثبت به نظر میرسد که موجب بهبود تفکر واگرا
میشود اما تأثیری بر تفکر همگرا ندارد (ووسبورگ1998 ،؛ دیویس .)2009 ،بر اساس نظریة دی
روجی و جونز ( )2013دیدگاه تمایل ارزیابی1در مورد وضعیت خلق (به عنوان یک نظریه متقابل
در مورد دیدگاه ساده انگارانه خلق مثبت و منفی در نظر گرفته میشود) تبیین بهتری از تأثیر
خلق بر خالقیت ارائه میکند.
در پژوهش حاضر تفاوت معناداری در نمرات آزمون خالقیت میان گروه خلق مثبت و خنثی در
گروه سنی  10تا  12سال یافت نشد .یکی از دالیل احتمالی عدم تفاوت معنادار دو گروه در این
دامنة سنی میتواند کاهش تفکر خالقانه در این بازة سنی به صورت عمومی باشد .بر اساس نظریة
تورنس ( )1968به طور تقریبی نیمی از کودکان در حدود  9سالگی (پایه چهارم دبستان) دچار
افت محسوس در تفکر خالقانه میشوند .این افت محسوس در تفکر خالقانه در دورهای رخ میدهد
که کودکان به استفاده رسمی از زبان میپردازند (عدم استفاده از استعاره و بیان خالقانه) و
دورهای که تنها به تولید هنر بازنمایی2میپردازند (شناسایی و توصیف دنیای عینی اطراف) که
یکی از دالیل اصلی آن آموزش در مدارس و قواعد حاکم بر فضای آموزشی میتواند باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که گروه خلق مثبت در شاخصهای پاسخهای درجامانده و تعداد
کل پاسخهای خطا در آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین با گروه خلق خنثی تفاوت
معنادار دارند و با توجه به میانگین گروه ها افراد در گروه خلق مثبت عملکرد بهتری نسبت به
گروه خلق خنثی داشتند .یافتههای پژوهش حاضر در خصوص تأثیر خلق مثبت بر انعطافپذیری
شناختی با پژوهشهای دیدرو ،باس و نیستجاد ( ،)2008فردریکسون ( ،)2003 ،2001هیرت و
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همکاران ( )2008و ایسن ( )2008همسو بود .انعطافپذیری شناختی به انعطافپذیری در
راهبردها یا توانایی تغییر توجه در میان محرکها ،عملیات و مجموعههای ذهنی هنگام پاسخ به
خواستهها اشاره دارد (وارتانیان .)2009 ،شواهد تجربی نشان دادند که خلق مثبت میتواند به
افراد کمک کند تا راهبردهای منعطفتری در طراحی و آزمون فرضیات به کار برند (دیدرو و
همکارن2008 ،؛ هیرت و همکاران ،)2008 ،و میان جنبههای مختلف اطالعات توجه خود را
تغییر دهند (استرادار ،ایسن و یانگ.)1997 ،
بر اساس نظریة توجه گسترده و سازندة1خلق مثبت در مقایسه با خلق منفی موجب گستردهتر
شدن دامنة توجهی نسبت به متغیرهای حاضر در محیط و تولید ایدههای سازنده میگردد و این
تغییر در عملکرد سیستم توجهی میتواند یکی از عوامل احتمالی بهبود عملکرد افراد در
آزمونهای انعطافپذیری شناختی باشد (فردریکسون.)2003 ،
نتایج پژوهش حاضر در مورد نقش میانجی انعطافپذیری میان وضعیت خلقی افراد و خالقیت
با پژوهشهای خلیل،گودی و کریم ( ،)2019هیرت و همکاران ( ،)2008لین و همکاران ()2014
همسو بود .مطالعات گذشته نشان دادند که خلق مثبت در مقایسه با خلق منفی و خنثی تأثیر
بیشتری بر خالقیت در افراد دارد (هیرت و همکاران .)2008 ،پژوهشها به طور خاص نشان دادند
که القای خلق مثبت موجب بهبود عملکرد افراد در تداعی های غیرمحتمل (ایسن ،دائوبمن و
نویسکی ،) 1987 ،تسهیل حل صحیح مسائل بینش محور ( ایسن و همکاران )1987 ،و بهبود
عملکرد افراد در تفکر واگرا میگردد (هیرت و همکاران .)2008 ،مطالعة حاضر با نشان دادن
مکانیسم اثر خلق مثبت بر خالقیت که از طریق اثرگذاری بر میانجی انعطافپذیری شناختی
است ،بر یافتههای پیشین میافزاید.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدودظ سنی نمونه پژوهش اشاره کرد با
توجه به اینکه پژوهش حاضر فقط در بین نوجوانان  8تا  12سالة انجام شده است در مورد تعمیم
نتایج حاصل از آن به سایر گروههای سنی بایستی مالحظات الزم را در نظر گرفت .عالوه بر این،
با توجه به محدود بودن زمان مطالعه ،روش پژوهش حاضر مقطعی بود ،در حالی که به منظور
درک بهتر تغییرات در دورة نوجوانی انجام پژوهش به روش طولی میتوانست مؤثرتر باشد.
در پایان با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود از ابزارهای استاندارد القای خلق مثبت
(پخش کلیپ و موسیقی شاد ،استفاده از تصاویر و  )...به منظور بهبود انعطاف پذیری شناختی و
خالقیت در محیطهای آموزشی استفاده گردد و از القای خلق مثبت به منظور تسهیل کارکرد
انعطاف پذیری شناختی در فرایند درمان اختالالتی که بهبود این کارکرد از اهداف طرح درمان
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است در کنار تمرینات معمول استفاده گردد .با توجه به عدم بررسی روند تحولی خالقیت و
انعطافپذیری شناختی در بافت فرهنگی ایران و با استفاده از آزمونهای جدید که نرم شده باشند
به پژوهشگران پیشنهاد میشود این پژوهش را در مورد گروههای سنی متفاوت و با ابزارهای
جدیدتر تکرار کنند.
سپاسگزاری
بر خود الزم میدانیم از کلیة کودکان و والدین آنها که در انجام پژوهش حاضر مشارکت داشتند
صمیمانه قدردانی کنیم.
تعارض منافع
بر حسب مدارک ،در این مقاله هیچ گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
حمایت مالی
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ،نویسنده اول مقاله در رشته توانبخشی شناختی
است که در تاریخ  1398/11/27مورد دفاع قرار گرفته است.
موازین اخالقی
در پژوهش حاضر اصول اخالقی پژوهش از جمله محرمانه ماندن و حریم خصوصی شرکت
کنندگان رعایت شده و شرکت در پژوهش هیچ گونه آسیب احتمالی برای مشارکت کنندگان
نداشته است.
مشارکت نویسندگان
مقالة حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ،نویسندة اول مقاله در رشته توانبخشی
شناختی است که در تاریخ  1398/11/27مورد دفاع قرار گرفته است .تمامی نویسندگان در
شکلگیری و طراحی پروژه مشارکت داشتند .نویسندة اول وظیفه گردآوری دادهها و تحلیل اولیه
را بر عهده داشت .نویسندة اول مسئولیت وظیفة نوشتار نسخه اولیة مقاله و نویسندة دوم
مسئولیت وظیفة نظارت بر پژوهش و تأیید ابزارها را بر عهده داشتند .همة نویسندگان در فرایند
ویرایش و بازنگری مقاله نقش داشتند.
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