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Abstract 

The aim of this study was to determine the psychometric indices of the scale "Interaction 

between cognition, emotion and motivation in creativity" among students of Azad University 

of Central Tehran in the academic year of 2019-2020. The tool used was the scale of 

interaction between cognition, excitement and motivation in creativity (Soroa et al., 2015). 

The data analysis method was exploratory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient. 

The results showed that this scale consists of 4 factors (first factor 10.63, second factor 4.06, 

third factor 1.89, fourth factor 1.76) which together explained 59.91% of the total variance. 

Cronbach's alpha coefficient for each subscale as well as the total scale was higher than 0.7. 

In general, the results showed that the scale has acceptable psychometric indices in the student 

sample and In general, the results showed that the scale has acceptable psychometric indices 

in the student sample and the psychological characteristics obtained from this scale have 

justified its future use to assess individual differences in emotional and motivational 

creativity. 
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 چکیده

در بین دانشجویان دانشگاه  "تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خالقیت"های روانسنجی مقیاس  این پژوهش با هدف تعیین شاخص
خالقیت انجام شد. ابزار مورد استفاده مقیاس تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در  99-99آزاد واحد تهران مرکزی در سال تحصیلی 

ها تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ بوده است. نتایج نشان  ( بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده1122)سوروآ و همکاران، 
( که روی هم رفته 13/2، عامل چهارم 99/2، عامل سوم 13/0، عامل دوم 33/21عامل تشکیل شده است )عامل اول  0داد این مقیاس از 

حاصل  1/1ها و نیز مقیاس کل باالتر از  واریانس کل را تبیین کردند. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای تک تک خرده مقیاس درصد 92/29
های  های روانسنجی قابل قبولی در نمونه دانشجویی برخوردار است و ویژگی شد. به طور کلی نتایج نشان داد مقیاس مذکور از شاخص

های فردی در خالقیت هیجانی و انگیزشی توجیه نموده  مقیاس، استفاده آینده آن را برای ارزیابی تفاوت روانشناختی به دست آمده از این
 .است

 
 

 دانشجویان. ،روایی ت،یدر خالق زهیو انگ جانیشناخت، ه نیتعامل ب واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.
 

 

 مقدمه 

 طیمح رد؛یگ یشکل م طیدر تعامل فرد با مح تیخالق ندیافر»
را در  تیخالق و شودیم یاجتماعو  یکیزیف کیمنجر به تحر

 منجر به کسب تی. در حال حاضر خالقکندیم تیاعضا تقو
و سازمانها برای پرورش  شودیبرای سازمان م یرقابت تیمز

با هم  دیمحصوالت و خدمات جد توسعه ریکارکنان خالق در مس
 یدر توسعه آت یمهم نقش ت،یخالق[. »2« ]کنند یرقابت م

 نیبر ا ت،یدر مورد خالق ی. مطالعات قبلکندیم فایکشورها ا
رقابت و  ییدر توانا یعامل مهم ت،یدارد که خالق دیتأک دگاهید

 نیمثبت، اول یطرف، خلق و خو کیاز  [.2] است یتوسعه مل
کردن  یو رهبر یریپذ انعطاف تیقابل جادیرا با ا تیراه خالق
به عنوان  تیوضع عیمحدود کردن احساسات، تسر یمردم برا

 .کند می بیمنحصر به فرد ترغ یا وهیو عمل به ش ،یمشکل ریغ
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را  یانگیزه، در لغت به معنای سبب و دلیل و چیزی است که کس
کند. در اصطالح نیز مفهومی است که دو جنبه  به کاری وادار می

در آن لحاظ شده است. از یک سوی، محرک رفتار است که 
شود  همان عامل و نیروی درونی است و رفتار فرد را موجب می

همیشه از جنبه  هو از سوی دیگر، دارای نتیجه و هدف است ک
چرا که هیچ رفتاری بدون  ی تأثیر در رفتار، به هدفی توجه دارد؛

توان گفت انگیزه، مفهومی دو  شود. بنابراین، می انگیزه انجام نمی
محرک رفتار و از سوی دیگر، به منظوره است که از سویی، به 

نتیجه و هدف رفتار اشاره دارد. شاید بتوان آن را چنین تعریف 
 [. 1] «شود. عاملی درونی که موجب رفتار فرد می: » ردک

پرسشنامه سنجش وص سنجش خالقیت تاکنون  در خص
 1پیرندس تیپرسشنامه خالق(،  2991) 2تورنس تیخالق

(، مقیاس ارزیابی 2999) 3راودسپ تیپرسشنامه خالق (،2919)
 (CT) یعابد تیپرسشنامه خالق(، 1113خالقیت مدیریتی )

 ( و سیاهه2929) (CREE) تیپرسشنامه سنجش خالق(، 2333)
( در ایران استانداردسازی ECI( )2999) 0لیخالقیت هیجانی آور

اند که طبیعتاً بسیار قدیمی بوده و هر یک کاستی  و بومی شده
و انگیزه  جانیتعامل بین شناخت، ه"اند. مقیاس  هایی را داشته

"در خالقیت
2 (EDICOS( )1122 نیز از جمله ابزاری است که )

 1122و همکاران در سال  3در حیطه خالقیت توسط سوروآ
تدوین گردید. این مقیاس خالقیت در تعامل بین شناخت، 

 (COU) 1ندیناخوشا –همگرا سبک  0هیجان و انگیزه را از نظر 
 9ریدلپذ -واگرا سبک،  (COPRE) 9رانهیشگیپ-همگرا سبک، 
(DIP)  21آمیز تحریک-واگرا سبکو (DIPRO)  31در قالب 

دهد.  از این رو پژوهشگران تصمیم  گویه مورد بررسی قرار می
بر آن گرفتند تا این ابزار را که نسبت به سایر ابزارهای مطرح 

تر است، مورد  شده در این حیطه جدیدتر و دارای فرم کوتاه
های روانسنجی قرار دهند تا خالء حاکم در این حیطه  بررسی

 برطرف گردد. 
هایی که در حوزه خالقیت در کشور به انجام  در پژوهش

. استفاده شده استعمدتا از پرسشنامه خالقیت عابدی  اند، رسیده
این پرسشنامه از جمله ابزارهایی است که در حیطه خالقیت در 
کشور بومی سازی شده است و همانطور که در بخش بیان 

ارد مساله ذکر شد، ابزارهایی که تاکنون در این حیطه استاند
اند. برای مثال پرسشنامه  هایی را داشته اند هر یک کاستی شده

ای است که در  سؤالی سه گزینه 31خالقیت عابدی یک آزمون 
سال قبل( توسط اونیل، عابدی و  13میالدی ) 2993سال 
برگر تنظیم شد. در این آزمون برای گزینه )الف( صفر  اسپیل

گزینه )ج( دو نمره در نمره، برای گزینه )ب( یک نمره و برای 
شود. همانگونه که بیان شد این پرسشنامه فرمی نظر گرفته می

بلند و قاعدتا برای آزمودنی خسته کننده خواهد بود به طبع وجود 

آید. لذا  ابزاری کوتاه جهت سنجش این متغیر ضروی به نظر می
درصدد دستیابی به ابزاری معتبر در این حیطه اما  انپژوهشگر

 . ندر و طبیعتا جدیدتر برآمدت کوتاه
خالق  ( در پژوهشی بیان کرد2391شاه حسینی و همکاران )

 یانسان است که برا یها ییتوانا نیتر از مهم یکیبودن 
 تیرو سنجش خالق نیدارد. از ا تیاهم تیبه موفق یابیدست
نشان داد که  یاکتشاف یعامل لیتحل جیهست. نتا تیاهم زیحا
شده  لیعامل تشک کیمطالعه از  یشناخت اخالق برا اسیمق

 د؛ینما یم نییکل آزمون را تب انسیدرصد از وار 13/22است که 
 نینشان داد که ا زین یدییتا یعامل لیتحل جینتا ن،یعالوه بر ا

برخوردار است  یبرازش مناسب یاز شاخص ها اسیمق
(RMSEA=0/093همچن .)اسیمق یهمگرا ییروا یبررس نی 

مطالعه با پرسشنامه فراشناخت و فراشناخت  یبرا شناخت خالق
پرسشنامه  نیرابطه مثبت و معنادار ا از یحاک جانیمثبت و فراه

شناخت خالق  اسیمق یدرون یهمسان جیها با ابزار داشت. نتا
( 12/1کرونباخ ) یآلفا بیمطالعه، با استفاده از روش ضر یبرا

ابزار  نیبخش ا تیرضا یدرون یبه دست آمده نشان از همسان
 یفارس هاست که نسخ نیا انگریپژوهش ب یها افتهیداشت. 

از  انیمطالعه در جامعه دانشجو یشناخت خالق برا اسیمق
توان  یبرخوردار است و م یروان سنجش قابل قبول اتیخصوص

 یروان شنخت یمعتبر در پژوهش ها یاز آن به عنوان ابزار
 .[3] استفاده کرد

هدف در پژوهشی با ( 2393اکبری بلوطبنگان و همکاران )
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس 

نتایج بیان کردند خودکارآمدی خالقیت در معلمان مدارس 
تحلیل عاملی نشان داد مقیاس از یک عامل اشباع شده و از 
شاخص های برازش مناسبی برخوردار است. بین خودکارآمدی 

ا خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی انضباطی رابطه خالقیت ب
مثبت و معنا داری وجود داشت. هم چنین پرسش نامه از ضریب 
پایایی قابل قبولی برای کل نمونه و برای معلمان زن و مرد 

پاسخ حاکی از -برخوردار بود. نتایج آزمون بر اساس نظریه سوال
تابع آگاهی  برازندگی با مدل سیم جیما بوده و آزمون دارای

مناسبی بود. یافته های پژوهش بیانگر این می باشد که نسخه 
فارسی مقیاس خودکارآمدی خالقیت در جامعه معلمان مدارس 
از ویژگی های روان سنجی قابل قبولی برخوردار بوده و می 
توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روان شناختی 

 .[0] استفاده نمود
 ( در پژوهشی بیان کردند2392نجاتی و شیرعلی پوراقدم )

 نایو مبهم است بنابر دهیچیپ ،یچند وجه یمفهوم تیخالق
پژوهش  است. قیو نادق مبهمیی و شاخص ها فیتعر یدارا
پرسشنامه  یابیو هنجار یساختار یابیبا هدف اعتبار ها آن
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سه  یاکتشاف یعامل لیتحل جیراودسپ انجام گرفت. نتا تیخالق
نمود.  را مشخص سو اعتماد به نف یابی دهیا ت،یعامل حساس

نشان داد که سه عامل استخراج شده،  لیتحل نیا جینتا نیهمچن
 لی. تحلکردند نییرا تب تیخالق ریمتغ انسیدرصد از وار 31/32

استخراج شده با توان  ینشان داد که عامل ها یدییتأ یعامل
 ییروا ،ییایپا لیتحل .کردند یریرا اندازه گ تیخالق یخوب

داد که سؤاالت در  نشان تیخالق یها لفهمؤ یصیهمگرا و تشخ
به  ییایبرخوردارند. پا یاز دقت کاف تیخالق یسنجش مؤلفه ها

از  شتریب زیمرکب ن ییایو پا 31/1باالتر از  کرونباخی روش آلفا
سازه  نییگزارش شد که نشان دادکه هر سه مؤلفه در تع 11/1

پژوهش  نیحاصل از ا جیاز دقت الزم برخوردارند. نتا تیخالق
و  خورداربر یخوب ییایو پا یینشان دادکه پرسشنامه مذکور از روا

 یراودسپ م اسیاز مق لذا مناسب است تیسنجش خالق یبرا
 .[2] استفاده نمود یو روانشناس یتیتوان در مطالعات ترب

هیجانی خالق پاسخ های ( در پژوهشی بیان کرد 2390ثابت )
درجه ها و انواع گوناگونی دارند: در پایین ترین سطح، خالقیت 
هیجانی کاربرد موثر هیجانات موجود پیشین را شامل است که 
در یک فرهنگ موردپذیرش و متداول است. در سطح پیچیده تر 
بعدی این پاسخ ها مشتمل بر تعدیل و تغییر هیجان استاندارد 

میزان همبستگی بین خرده آزمون های  ها نشان داد یافته است.
محاسبه شد که  10/1خالقیت تورنس و خالقیت هیجانی آوریل 

. برای سنجش پایایی بودنشان دهنده روایی همزمان آزمون 
آزمون، سهم هر سوال در پایایی آزمون و همبستگی هر سوال و 
نمره کل آزمون محاسبه شد. تحلیل عاملی با استفاده از شیوه 

، روش واریماکس و مقادیر ویژه بزرگ تر از درست نماییبیشینه 
نشان  KMO-Bartlettیک اجرا گردید. نتایج حاصل از آزمون 

. برای تعیین تعداد بوددهنده بالمانع بودن انجام تحلیل عاملی 
هیجانی آوریل از ماتریس  عامل مناسب برای آزمون خالقیت

واریانس تبیین شده استفاده شد. در این ماتریس عواملی که 
، به عنوان عامل مجزا معرفی بودند 2دارای مقادیر ویژه باالتر از 

 9ند. نتایج نشان داد متغیر خالقیت هیجانی آوریل دارای دش
 .[3بود ]گویه با بار عاملی باال 
اثر  یابیارز"هشی با عنوان ( در پژو1122سوروآ و همکاران )

: ساخت و اعتبار تیدر خالق هزیو انگ هیجانمتقابل شناخت، 
 یوجود دارد که نشان م یشواهد روزافزون بیان کرد "یسنج

خاص از  یبینشانگر ترک تیدر خالق یفرد یدهد تفاوتها
است.  یزشیانگ حاتیو ترج هیجانی التیتفکر، تما یسبکها

 یابیکه امکان ارز بود مقیاس کی جادیپژوهش، ااین هدف از 
 ییشناسا نی، و همچنییو همگرا ییدر واگرا یفرد یتفاوتها
خاص را فراهم آورد.  یزشی/ انگ هیجانی/  یشناخت اتیخصوص

چهار  ارساخت کی یدییو تأ یاکتشاف یها لیو تحل هیتجز جینتا

،  رانهیشگیپ-، همگرا ندیناخوشا-همگرا ی)سبک ها یعامل
ابعاد  نی( را نشان داد. ارانهیشگیپ-، و واگرا ریدلپذ-واگرا

مطالعه  نیرا نشان داد. در ا همزمان یداریو پا یکاف یسازگار
در رابطه با  یخارج یمربوط به اعتبارسنج یداده ها نیهمچن

با سبک  زشی/ انگ هیجانمرتبط با  تیخالق یریادگیسبک 
و حوزه  تی، جنستی، شخصهیجانی یتفکر، سبک ها یها

 یروانشناخت یهایژگی، و یارائه شده است. به طور کل یلیتحص
، تیخالق اسیدر مق زهیو انگ هیجانبه دست آمده از شناخت، 

 تیدر خالق یفرد یتفاوتها یابیارز یرا برا آن ندهیاستفاده آ
 .[1نمود ] هیتوج یزشیو انگ هیجانی

 

 روش پژوهش
لحاظ روش  ازی، حاضر از لحاظ هدف کاربرد پژوهشروش 

بود.  یها بصورت کمّ دادهی آور از لحاظ جمع توصیفی پیمایشی و
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکز )هر دو جنس دختر و پسر( که در 

در این واحد دانشگاهی مشغول به  99-99سال تحصیلی 
ه از تحلیل به دلیل اینکه قرار بر استفاد باشند. تحصیل می

یا  21پذیر  اکتشافی و تاییدی است، لذا برای هر متغیر مشاهده
. از این رو  حجم نمونه را به ازای هر [9]نمونه الزم است  11

نفر با احتساب ریزش نمونه برآورد نموده که مشتمل  21گویه 
نفر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد  311بر 

ها  پرسشنامه عیکه توز به دلیل اینبوده و  تهران مرکزی هستند
 یمجاز یها قابل دسترس در شبکه ینترنتیا یها نکیل قیاز طر

در دسترس  یریگ نمونه وهیواتساپ و تلگرام بود لذا ش رینظ
 . دیمنظور گرد

 

 ابزار پژوهش
شناخت،  نیتعامل ب اسیمقابزار مورد استفاده در پژوهش، 

بوده است که قبل از ترجمه  (1122) تیدر خالق زهیو انگ جانیه
( طی ایمیل اجازه 1122آن به فارسی، از سازنده آن )سوروآ، 

های  سازی جهت بررسی ویژگی فرایند آماده ،استفاده اخذ شده
ترجمه ) (2911) 22نیبر مدل ترجمه برسل یروانسنجی آن مبتن

به  یسیو برگردان انگل یسیبه انگل یبرگردان فارس ،یبه فارس
نسخه توسط مترجم مسلط به هر دو  3 قیو سپس تطب یفارس

 .زبان( انجام شد
ای خودگزارش است که  گویه 31این مقیاس، یک مقیاس 

های  های فردی واکنشی در واکنش اطالعاتی در مورد تفاوت
 0دهد و  هیجانی و انگیزشی به تفکر واگرا و همگرا ارائه می

شود و  یازی نمره گذاری میامت 3عامل دارد که در طیف لیکرت 
)کامال موافقم(  3)به شدت مخالف( تا  2های آن از  گزینه
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هستند. روایی و پایایی این ابزار توسط سوروآ و همکاران 
 .( مورد تایید واقع شده است1122)
 

 ها یافته
یافته های توصیفی در خصوص ویژگی های جمعیت شناختی 

 نمونه نشان داد

های آن  منوط به رعایت پیش فرض انجام هر تحلیل آماری
تحلیل است؛ پیش فرض تحلیل اکتشافی نیز دارا بودن شاخص 

است. در پژوهش  1/1باالتر از  21(KMOبرداری ) کفایت نمونه
حاصل شده از  1/1برداری باالتر از  حاضر شاخص کفایت نمونه

 این رو مجاز به انجام تحلیل اکتشافی بودیم.
 

 
 ها در تحلیل اکتشافی نهایی ( توضیح واریانس با چرخش عامل2جدول )

 عامل
 مجموع مربعات بارها پس از چرخش ارزش ویژه اولیه

 جمع درصدتجمعی درصدواریانس جمع

2 22/9 11/30 11/30 93/9 

1 11/3 39/21 33/03 10/1 

3 93/2 10/1 91/23 93/0 

0 90/2 12/3 92/29 12/2 

 
 0، تعداد  23( پس از اعمال چرخش پرومکس2مطابق جدول )

اند که روی هم رفته  را کسب کرده 2عامل ارزش ویژه باالتر از 
 اند. درصد واریانس کل را تببین نموده 92/29

 
 چرخش به تفکیک عامل ( بارعاملی هر گویه پس از1جدول )

 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول

 بار گویه بار گویه بار گویه بار گویه بار گویه

2 13/1 1 12/1 21 22/1 11 12/1 13 32/1 

3 32/1 0 30/1 21 33/1 13 20/1 11 19/1 

2 11/1 1 91/1 23 19/1 10 32/1 19 92/1 

3 92/1 9 10/1 21 91/1 12 13/1 19 29/1 

9 31/1 22 99/1 29 39/1   31 12/1 

  20 01/1 29 31/1     

  22 33/1 11 93/1     

  23 91/1 12 09/1     

 

 

بار عاملی به تفکیک هر عامل پس از اِعمال  (1)در جدول 
محاسبه شده  3/1چرخش پرومکس و با فیکس کردن بار روی 

 است.
پس از اطمینان از روایی سازه بدست آمده اقدام به بررسی اعتبار 

 پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ شد. 
 
 
 
 

 ها ها و گویه مقدار آلفای کرونباخ به تفکیک عامل (3جدول )
 ضریب آلفای کرونباخ عامل

 99/1 ندیناخوشا-سبک همگرا

 19/1 رانهیشگیپ-سبک همگرا

 92/1 زیآم کیتحر-سبک واگرا

 
( مقدار آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه و مقدار 3در جدول )

آلفای کل هر عامل گزارش شده است. همانگونه که مشاهده 
 31شود مقادیر آلفا مقادیری قابل قبول هستند. بنابراین فرم  می



 و همکاران اشرفی
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ای مقیاس تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خالقیت  گویه
 برخوردار است.از اعتبار کافی 

 

 بحث و نتیجه گیری
 بررسی ساختار عاملی از شیوهبرای در این پژوهش 

با بکارگیری تحلیل عاملی اکتشافی های اصلی  مؤلفه تحلیل
عاملی باالتر از  بارپرومکس( استفاده شده است. روش چرخش )
در یک عامل، مشخص شد  سوالکم سه  و با داشتن دست 3/1

هم  ویر عامل بر 0عامل اشباع شده است. این  0از  مقیاسکه 
کردند. با توجه به را تبیین  کل درصد واریانس 92/29در حدود 

مربوط به   9و 3، 2، 3، 2های شماره  بار عاملی بدست آمده گویه
، 9، 1، 0، 1های شماره  ، گویه"ندیناخوشا-سبک همگرا"عامل 

، "رانهیشگیپ-همگرا سبک"مربوط به عامل  23و  22، 20، 22
، 13، 11، 12، 11، 29، 29، 21، 23، 21، 21های شماره  گویه

و  "زیآم کیتحر-واگرا سبک"مربوط به عامل  12و  10
 سبک"مربوط به عامل  31و  19، 19، 11، 13های شماره  گویه
بودند. این نتیجه با نتایج سوئورا و همکارانش  "ریدلپذ-واگرا

ده است، دارای ( که سازه اصلی این مقیاس بو1122)
های بسیاری بوده است از جمله اینکه وی برای عامل  مغایرت

را گزارش  9تا  2های شماره  گویه "ندیناخوشا-سبک همگرا"
 0، 1های شماره  نموده است در حالی که در پژوهش حاضر گویه

اند. عالوه  قرار گرفته "رانهیشگیپ-همگرا سبک"در عامل  1و 
 سبک"( برای عامل 1122همکارانش )بر این مغایرت، سوروآ و 

اند در  را گزارش کرده 23تا  9های  گویه "رانهیشگیپ-همگرا
در  23و  21، 21های شماره  حالی که در پژوهش حاضر گویه

 سبک"اند. عامل  قرار گرفته "زیآم کیتحر-واگرا سبک"عامل 
تنها عاملی بوده است که هیچگونه مغایرتی را  "ریدلپذ-واگرا

های مشاهده شده  ده است. شاید بتوان گفت مغایرتنشان ندا
نشانه تاثیرپذیری این مقیاس از فرهنگ ایرانی و یا ایراد در 

 ترجمه انجام شده بوده است. 
جهت بررسی اعتبار ابزار نیز از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته 
شد. مقدار آلفای کرونباخ برای هر چهار عامل و مقیاس کل 

های سوروآ و  بدست آمد و یافته حاصل با یافته 1/1باالتر از 
 همکاران همسو بوده است.

های انسان است  ترین توانایی خالق بودن یکی از مهمدر واقع 
که برای دستیابی به موفقیت اهمیت دارد. از این رو سنجش 

خالقیت مفهومی چندوجهی، [. 3] خالقیت حایز اهمیت هست
هایی مبهم  تعریف و شاخص پیچیده و مبهم است بنابرین دارای

ها و انواع  های هیجانی خالق درجه پاسخ [.2]و نادقیق است 
ترین سطح، خالقیت هیجانی کاربرد  در پایین و گوناگونی دارند

موثر هیجانات موجود پیشین را شامل است که در یک فرهنگ 

تر بعدی این  پذیرش و متداول است. در سطح پیچیده مورد
  [.3] تعدیل و تغییر هیجان استاندارد استها مشتمل بر  پاسخ

دهد  شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان میهمچنین 
های فردی در خالقیت نشانگر ترکیبی خاص از  تفاوت
 های تفکر، تمایالت هیجانی و ترجیحات انگیزشی است سبک

های شناختی خالقیت با این ایده سروکار دارند که  نظریه[. 1]
های  های خالقانه، بدون بنیان ها و پیشرفت ناییها، توا حل راه

های  پذیر نیست. در واقع، افراد خالق، توانایی شناختی امکان
های شناختی هم بر فرایندهای  شناختی خاصی دارند. توانایی

شناختی و هم بر خود فرد تأکید دارد. در زمینة فرایندهای 
ی خالقانه ها شناختی، تأکید بر سازوکارهای زیربنایی اندیشه

های فردی  یادگیرنده، تفاوت های شخص است. از نظر ویژگی
شوند که بر این سازوکارها تأثیرگذارند. افراد خالق  مطرح می

ها دارند و این ویژگی برای  های قدرتمندتری برای اندیشه تداعی
های  تری را برای فعالسازی همزمان مؤلفه ها حیطة گسترده آن

سازد که در حال انجام آن  فراهم میمختلف درگیر در تکلیفی 
در مجموع خالقیت توانایی تفکر انتقادی، منعطف [. 9] هستند

های جدید و مفید  ها و تولید راه حل بودن، قابلیت ترکیب اندیشه
های روانشناختی به دست آمده از  ویژگی[. 22، 21]است 

شناخت، هیجان و انگیزه در مقیاس خالقیت، استفاده آینده آن 
های فردی در خالقیت هیجانی و  برای ارزیابی تفاوت را

 .ه استانگیزشی توجیه نمود

 
 واژه نامه 
1. Torrance تورنس 
2. Randesip پیرندس 
3. Rawdsp راودسپ 
4. Avril لیآور 
5. motion/motivation-related 

Divergent and 

Convergentthinking styles 

Scale 

 و انگیزه در خالقیت جانیه

6. Soroaa سوروآ 

7. Convergent–unpleasant   ندیناخوشا -همگرا 
8. Convergent–preventive  رانهیشگیپ-همگرا 
9. Divergent–pleasant  ریدلپذ -واگرا 
10. Divergent–proactive  آمیز تحریک-واگرا 
11. Breslin نیبرسل 
12. Kaiser-Meyer-Olkin  برداری کفایت نمونهشاخص 
13. Promax پرومکس 
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