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چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری ابعاد خالقیت و سرگردانی ذهنی دانشجویان دانشگاه تبریز بود .روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی میباشد .بدین منظور  333نفر دانشجویان دانشگاه تبریز به روش تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده و پرسشنامههای خالقیت
عابدی و سرگردانی ذهنی ) (MWQرا تکمیل کردند .برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده ،از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده
شد .بررسی روابط و مدل مفهومی پژوهش نشان داد فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین خالقیت و سرگردانی ذهنی رابطه وجود دارد تایید شده و
خالقیت بر سرگردانی ذهنی تأثیر معنادار دارد ( ،)P>3/31 ،R=3/35و ضریب مسیر مقدار نیز  3/44است که شدت رابطه متوسطی را نشان میدهد.
بررسی شاخصهای برازش مدل نشان از این دارد که مدل پژوهش از بزارش نسبتا مناسب با دادهها برخوردار است RMSEA ،برابر با ،3/371
 CFIبرابر با  GFI ،3/93برابر با  PGFI ،3/93برابر با  NFI ،3/68برابر با  ،3/89مقدار  X2برابر با  68/61و سطح معناداری آن کمتر از 3/35
و نسبت  X2بر  dfبرابر با  268است .مقایسه مقادیر بتا یا ضرایب استاندارد شده رگرسیونی نشان میدهد که باالترین تأثیر بر سرگردانی ذهنی
مربوط به بعد سیالی با ضریب  3/213و بعد ابتکار با ضریب  3/151است .مطابق نتایج ،بعد بسط در حضور ابعاد دیگر خالقیت بر سرگردانی
ذهنی تأثیر ندارد ( .)P<3/35با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که ابعاد خالقیت بر سرگردانی ذهنی افراد تأثیر دارد.
کليد واژه گان :سرگردانی ذهنی ،خالقیت ،انعطافپذیری ،ابتکار ،سیالی

مقدمه
دانشجویان قشر جوان و فعال و آیندهداران و آینده-

افراد نسبت به سایر افراد و اقشار ضرورت بیشتری دارد.

سازان هر جامعهای هستند که بخش اعظم نیروی فعال

به دلیل مزایایی که خالقیت در سطح فردی و اجتماعی

جامعه را نیز تشکیل میدهند .این قشر از افراد جامعه

دارد نیازمند تحقیقات وسیعی به منظور شناخت عوامل

پیشبرد مرزهای علم و فناوری را به عهده داشته و ثبات

مؤثر بر خالقیت و باال بردن مهارتهای خالق هستیم.

سیاسی و اقتصادی جامعه را باید در آیندهای بسیار نزدیک

سرگردانی ذهنی 1یک پدیده فراگیر است که طی آن

تأمین نموده و زمام کشور را به عهده بگیرند .از این رو

ذهن به جای تمرکز بر روی مطالبات شناختی و ادراکی

میتوان گفت که دانشجویان مهمترین قشر و اعضای

محیط در لحظه حال ،به سوی اندیشههای شخصی نظیر

جامعه میباشند که باید توجه همه جانبهای به مسائل آنان

برنامهریزی و خیالپردازی برای تعطیالت آخر هفته و

شود .با توجه به اینکه کارکرد و وظیفه اصلی دانشجویان،

مواردی از این قبیل ،منحرف میشود .ما در موقعیتهای

گسترش مرزهای دانش و تولید علم است و منشاء و

مختلفی از قبیل رانندگی ،مطالعه ،شستن ظرفها و گفتگو

شالوده علم را خالقیت تشکیل میدهد ،خالقیت برای این

به راحتی تسلیم افکارمان میشویم .در چنین شرایطی

Mind-wandering

1.
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ذهن ،به راحتی از توجه به محرکهای محیطی جدا شده

سرگردانی ذهنی میشوند (کانه و همکاران2337 ،؛ مک-

و به سمت افکار شخصی جلب میشود .در واقع

وی و کانه2312 ،6؛ آنسورس و مک میالن .)2313 ،7بر

سرگردانی ذهنی حاصل یک تمایل ذاتی و ناخودآگاه ذهن

اساس برخی نظریهها (مکوی و کانه )2312 ،سرگردانی

برای انحراف از محرکهای محیطی به سوی افکار

ذهنی پدیدهای خودکار و حاصل علل روانی ،محیطی و

شخصی و درونی است (گراندچمپ ،برابوزک ،هوپی ،و

ناتوانی سیستم کنترل اجرایی در جلوگیری از تداخل

دلورم.)2311 ،1

افکار نامرتبط با تکلیف جاری است .از سوی دیگر

براساس پژوهش اسکولر 2و همکاران ()2311

سرگردانی ذهنی هنگامی رخ میدهد که توجه فرد از

سرگردانی ذهنی ،لزوما فرایند فقدان تمرکز نیست و

تمرکز بر روی تکلیف جاری به سوی افکار نامرتبط با آن

کیفیت ادراک بواسطه سرگردانی ذهنی افزایش مییابد.

جلب شده ،در نتیجه انجام تکلیف با خطاهای بیشتری

بهطوریکه هنرمندان و طراحان از این کارکرد ذهنی برای

مواجه میشود (مکوی و کانه .)2339 ،براساس نتایج

خلق یا پی بردن به ساختارهای مازاد بهره میبرند.

منفی حاصل از نقص در کنترل توجه میتوان پیشبینی

فراتحلیلی که اخیرا توسط سیو و اُرمرود )2339( 3در

کرد که سرگردانی ذهنی ،به عملکردهای شناختی نظیر

رابطه با تایید دوره نهفته انجام گرفته نشان داد که ،چنانچه

بینش در حل مسئله و خالقیت آسیب میرساند .در مقابل

فواصل نهفتگی غالباً بوسیله افکار نامرتبط با تکلیف پر

برخی پژوهشها نشان میدهند که ممکن است سرگردانی

شوند ،به مراتب تأثیرگذارتر خواهند بود .جالب اینکه

ذهنی برای عملکردهای شناختی مذکور سودمند باشند

بیشتر افکار نامرتبط با تکلیف طی سرگردانی ذهنی رخ

(بارس2313 ،8؛ اسکولر و همکاران.)2311 ،

میدهند (اسمالوود و اسکولر .)2336 ،4بهکمک کنار هم

پژوهشگران در زمینه ارتباط سرگردانی ذهنی با

قرار دادن اطالعات مذکور میتوان این فرض را مطرح

ظرفیت حافظه فعال اتفاق نظر دارند .برخی از نویسندگان

کرد که سرگردانی ذهنی میتواند در سودمندی دوره

معتقدند که حافظه فعال در بروز سرگردانی ذهنی نقش

نهفتگی (یافتن راهحلهای جدید برای مسائلی که پیش از

دارد ،در حالی که برخی دیگر معتقدند که حافظه فعال

دوره نهفتگی مطرح شدهاند) ،نقش اساسی داشته باشد.

ارتباط نزدیکی با فرایند کنترل ذهن در بازگشت بر روی

براساس پژوهس بایرد 5و همکاران ( )2312خالقیت در

تکلیف مورد نظر دارد اما سرگردانی ذهنی از این منابع

پاسخگویی به مسائل ،عمدتاً بهواسطه دوره نهفتگی

کنترل تبعیت نمیکند (مکوی و کانه.)2313 ،
از دیگر متغیرهایی که میتواند بر سرگردانی ذهنی

حاصل از افکار نامرتبط با تکلیف افزایش مییابد.
گیلهولی و همکاران ( )2337متوجه شدند

دانشجویان تأثیر بگذارد میتوان به ابعاد خالقیت اشاره

کارکردهای اجرایی همبستگی معناداری با تعدادی از

کرد .خالقیت یا فرایند به وجود آوردن تفاسیر جدید و

پاسخهای جدید بهدست آمده طی آزمایش دارند .اما

قابل استفاده از نظرات و موضوعات جدید ،بارها توسط

ارتباطی با پاسخهای بازیابی شده از حافظه ندارند .لذا بر

یافتههای پیشین حاصل از هنجارها و کاربردهای معمولی،

این اساس مکانیزم جلوگیری از کاربردهای رایج برای

به عقب رانده شده بودند (گیلهولی ،فیوراتو ،آنتونی ،و

موضوعات پیچیده روزمره حاصل نقش توجه و به عبارتی

واین .)2337 ،9تنها پس از این محدودیتهاست که یک

ظرفیت حافظه فعال است.

نفر میتواند به ایدههای خالقانه و مبتکرانه بیاندیشد .مثالً

مطالعات متعدد نشان دادهاند افرادی که ظرفیت

کابرد جدید یک ابزار مرسوم آزمایشگاهی میتواند به

حافظه فعال پایینی دارند به احتمال بیشتری دچار

عنوان مقیاسی برای خالقیت یا تفکر واگرا قرار گیرد و
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نخستین برونداد استفاده خالقانه از موضوعات رایج است

منفی (مارچ ،)2313 ،4و انگیزش درونی و بیرونی (کلیگ

که به سادگی از حافظه بلندمدت بازیابی میشوند .باوجود

و تامیک )2313 ،5اشاره کرد .همچنین صیف و ثابت

اینکه چنین پاسخهای رایجی بهسادگی میسر میشود اما

مهارلوئی ( )1393نشان دادهاند که ویژگیهای فردی،

برخی افراد میتوانند اندیشههای خود را بهجای

مانند خود راهبری ،ریسکپذیری و پیشکنشی ،اثر

کاربردهای رایج یک موضوع ،به سوی راهکارهای

غیرمستقیم و معناداری بر خالقیت دانشجویان داشته و

مناسبتر برای آن موضوع معطوف کنند (گیلهولی و

بهوسیله تأثیر بر خلق مثبت ،انگیزش درونی و

همکاران .)2337 ،رنکو )2336( 1عنوان میکند که

خودکارآمدی بر خالقیت اثر می گذارند.

خالقیت 2ایجاد ارتباط بین ایدههای نو و دانش جدید

افکار نامرتبط با تکلیف با احتمال باالی رخدادن

است ،آنچه امروزه به عنوان دانش نامیده میشود تجارب،

سرگردانی ذهنی توام است .اما لزوما این شرایط به

مهارتها و اطالعات است؛ اما در آینده فرایندهای خالق

افزایش یافتن راهحلهای خالقانه بهویژه در مورد

دانش نامیده میشوند و خالقیت افراد به وسیله چگونگی

موضوعاتی که بعد از دوره نهفتگی برای اولین بار مطرح

استفاده از دانش اندازهگیری میشود .خالقیت همان

میشوند ،ختم نمیشود .از نظر سینگر و

آنتروباس6

تمایل و ذوق به "ایجاد" است که در همه افراد و همه

(1972؛ به نقل از مکوی و کانه )2312 ،موضوعات

سنین بهطور بالقوه وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،خالقیت

خالقانه جدید و غیرتکراری همبستگی مثبتی با گرایش

ظرفیت دیدن روابط جدید و پدید آوردن اندیشههای

به سرگردانی ذهنی دارند .در پژوهشی در طی اندازه-

غیرمعمول و فاصله گرفتن از الگوهای سنتی تفکر می-

گیریهای آزمایشگاهی توسط وایت و شاه )2311( 7نشان

باشد .تفکر خالق ترکیبی از قدرت ابتکار و انعطاف-

داده شد افراد دارای اختالل بیشفعالی/کمبود توجه،

پذیری است که فرد را قادر میسازد خارج از تفکر معمول

گرایش زیادی به خالقیت دارند ،ضمن اینکه ارزیابیها

و معقول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد (رشیدی و شهر

نشان دادند ،افراد مبتال به اختالل بیشفعالی/کمبود توجه

آرای .)1387 ،خالقیت دارای چهار بعد یا ویژگی به شرح

در مقایسه با افرادی که این اختالل را ندارند ،خالقیت

زیر است:

هنری بیشتری از خود نشان میدهند.

 .1سیالی یا روانی :توانایی برقراری رابطه معنادار بین فکر

دیجیکسترهاویز و میورس )2336( 8نشان دادند که

و اندیشه و بیان است ،که براساس تعداد افکار یا راهحلها در

تمرکز ارادی عمیق بر روی مسائل مانع خالقیت است،

یک زمان مشخص اندازهگیری میشود؛  .2اصالت یا ابتکار:

درحالی که فقدان تمرکز میتواند باعث برانگیخته شدن

توانایی تفکر به شیوه غیرمتداول و خالف عادت رایج است،

خالقیت شود .یافتههای پژوهش بایرد و همکاران ()2312

که همراه با جوابهای غیرمعمول ،عجیب و زیرکانه است؛ .3

نیز حاکی از این است که پرداختن به تکایف ساده

انعطافپذیری :توانایی تفکر به راههای مختلف برای حل یک

خارجی بهواسطه سرگردانی ذهنی ،حل خالقانه مسائل را

مساله جدید است؛ و  .4بسط :توانایی توجه به جزئیات در

تسهیل میکند .همچنین اسکولر و همکاران ()2314

حین انجام یک فعالیت است.

معتقدند موقعیتهای مساعد کننده سرگردانی ذهنی می-

عوامل زیادی در خالقیت تأثیر دارند .به عنوان مثال

توانند در برانگیختن خالقیت مؤثر باشند .کانه ()2313

از عوامل تأثیرگذار و مرتبط با خالقیت میتوان به

نیز نشان داده است که حافظه کاری و سرگردانی ذهنی

ویژگیهای شخصیتی و ریسکپذیری (کلنی2331 ،3؛ به

در خالقیت نقش دارند.

نقل از صیف و ثابت مهارلوئی ،)1393 ،خلق مثبت و
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نمونههای متعددی در زمینه حصول ایدههای خالقانه

اما با توجه به مخدوش بودن پاسخ تعدادی از

حین سرگردانی ذهنی وجود دارد .با وجود تعدد پژوهش-

آزمودنیها و همچنین در نظر گرفتن مالکهای خروج،

هایی که بصورت غیرمستقیم رابطه خالقیت و سرگردانی

نمونه نهایی به  333نفر تقلیل یافت .دامنه سنی

ذهنی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند ،امروزه بیشتر

پاسخگویان بین  18تا  32سال بود که بیش از نیمی از

پژوهشهایی که بهطور مستقیم به بررسی ارتباط میان این

پاسخگویان ( 55درصد) بین  18تا  22سال سن داشتند.

دو متغیر میپردازند در جریان هستند .براساس نتایج

برای جمعآوری دادهها نیز از ابزارهای زیر استفاده شد.

پژوهشهای غیرمستقیم ،ایدههای خالقانه غالباً زمانی که

پرسشنامه خالقيت عابدی :پرسشنامه سنجش خالقیت

فرد مشغول افکار نامرتبط با تکلیف است بیشتر از زمانی

که به آزمون سنجش خالقیت عابدی ) (CTمشهور است

که مشغول افکار مرتبط با تکلیف هستند و یا حتی

بر اساس نظریه تورنس درباره خالقیت و در سال 1363

هنگامی که تکلیفی در جریان نیست ،رخ میدهند (سیو و

به وسیله عابدی در تهران ساخته شده است .این

آورمرود.)2339 ،

پرسشنامه چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و در

از آنجایی که خالقیت ویژگی با اهمیتی برای افراد و

نهایت فرم  63سوالی آن در دانشگاه کالیفرنیا به وسیله

مخصوصاً دانشجویان محسوب میشود و میتواند در

عابدی تدوین گردیده .پرسشنامه خالقیت عابدی )(CT

تمامی جوانب زندگی انسانی باعث گره گشایی از مسائل

دارای  63سوال سه گزینهای است و چهار خرده مقیاس

و مشکالت و پیشرفتهای علمی و حرفهای و حتی

را میسنجد که عبارتند از :سیالی ،بسط ،ابتکار و

اجتماعی شود ،پژوهش در نظر دارد رابطه آن را با

انعطافپذیری .هر چه فرد در این پرسشنامه نمره باالتری

سرگردانی ذهنی بررسی کند .سرگردانی ذهنی به دالیل

بگیرید دارای خالقیت بیشتری است (عابدی .)1372 ،در

مختلفی در افراد و بخصوص در دانشجویان وجود دارد

پژوهشی که توسط سازنده پرسشنامه انجام گرفته است،

اما کمتر مورد توجه قرار گرفته و پژوهشهای کمی در

ضریب پایایی بعد سیالی  ،3/85ابتکار  ،3/82انعطاف-

رابطه با چگونگی روابط این دو متغیر صورت پذیرفته

پذیری  ،3/84و بسط  3/83به دست آمده است (عابدی،

است .در این پژوهش متغیر خالقیت به عنوان متغیر پیش

 .)1372در پژوهش دیگری نیز که بر روی  2273دانش-

بین و متغیر سرگردانی ذهنی به عنوان متغیر مالک در نظر

آموز اسپانیایی به منظور تعیین روایی و پایایی آزمون

گرفته شده است و سوال مطرح شده بدین صورت می-

سنجش خالقیت انجام شد ،آلفای کرونباخ برای

باشد که بین ابعاد خالقیت و سرگردانی ذهنی رابطه وجود

خردهمقیاس سیالی  ،3/75انعطافپذیری  ،3/66ابتکار

دارد؟

 3/61و بسط  3/61به دست آمد (آزمندی ،ویال و عابدی،1
 .)1996در این پژوهش پایایی کل مقیاس خالقیت با

روش تحقيق

استفاده از آلفای کرونباخ برابر با  3/86بدست آمد .پایایی

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماری

بعد سیالی با استفاده از آلفای کرونباخ  ،3/78بعد بسط

مطالعه حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز تشکیل

 ،3/74بعد ابتکار  3/83و بعد انعطافپذیری نیز  3/76به-

داده بودند که از آن میان با توجه به نوع پژوهش و تعداد

دست آمد.

متغیرهای مورد مطالعه از جامعه مورد نظر تعداد  384نفر

مقياس سرگرداني ذهني :)MWQ( 2این مقیاس

نمونه به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ،که

توسط مرزاک ،فرانکلین ،فیلیپس ،بایرد و

حجم آن بر اساس فرمول زیر محاسبه شده بود ،انتخاب

( )2313و با استفاده از سه مقیاس

شد.
2

اسکالر3

خیالپردازی4

2

𝑧4
)4(1/96
=+3
+ 3 = 384
2
𝐿
20%

=𝑛

1

3

2.Mind-Wandering

4.Daydream

.Mrazek, Franklin, Philips, Baird & Schooler
)Frequency Scale (DDFS

.Auzmendi, Villa & Abedi
Questionnaire
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(گیامبرا ،)1995 ،1مقیاس خطاهای شناختی مرتبط با

نفس کم است .مقدار پایایی پرسشنامه سرگردانی ذهنی

توجه( 2چینه ،کاریر و اسمیلک )2336 ،3و مقیاس

در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 3/73

توجه و آگاهی ذهن( 4مقیاس ذهنآگاهی) (براون و

بهدست آمد.

ریان ،)2333 ،5ساخته شده است و برای سنجش

روش اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از

سرگردانی ذهنی به کار میرود .مقیاس سرگردانی

برآورد حجم نمونه ،نمونه پژوهش به روش خوشهای

ذهنی دارای  5خرده مقیاس است که موضوعاتی نظیر

چند مرحلهای نمونهگیری شد .سپس ،اخذ مجوزهای

توانایی مطالعه ،استرس ،اعتماد بنفس ،خلق و رضایت

الزم و جلب رضایت آزمودنیها ،توضیح مختصری از

از زندگی را در بر میگیرد و افراد پاسخ خود را به هر

اهداف پژوهش به آنها ارائه شده و رضایت و همکاری

عبارت با استفاده از یک مقیاس پنج درجهای لیکرت

آگاهانهشان جلب شد .در نهایت پرسشنامهها به صورت

از «تقریبا هرگز= »1تا «همیشه= »5درجهبندی میکنند.

گروهی در اختیار آزمودنیها قرار داده شده و دادهها

این مقیاس دارای ثبات درونی باال و اعتبار همگرای

جمعآوری شدند .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،داده-

خوبی است ،بهطوری که روی سه گروه نمونه (سه

های خام وارد  SPSSشده و با روشهای همبستگی و

مقطع تحصیلی راهنمایی ،متوسطه و دانشگاهی) ،اجرا

همچنین معادالت ساختاری بوسیله نرم افزار Amos

شده و آلفای کرونباخ آن  ،3/85گزارش شده است که

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

به ثبات درونی خوب و همبستگی باالی میان خرده

یافتهها

مقیاسها اشاره دارد .این مقیاس یک نمره کلی برای

در پژوهش حاضر  333نفر دانشجو ( 226نفر زن و

سرگردانی ذهنی به دست میدهد که دامنه آن از  33تا

 134نفر مرد) با میانگین و انحراف معیار سنی ± 4/63

 5متغیر است .نمره باالتر نشان دهنده سرگردانی ذهنی

 24/83شرکت کرده بودند .اطالعات جمعیتشناختی

بیشتر است که با عملکرد نامناسب حافظه فعال

نمونه مورد مطالعه در جدول  1آمده است.

همبستگی منفی دارد .همچنین نمره باال دراین مقیاس
قادر به پیشبینی خلق پایین ،اضطراب زیاد و اعتماد به
جدول  .6ویژگيهای جمعيتشناختي نمونه ()N= 993
متغير

سطوح

فراواني

درصد

جنس

زن

551

16

مرد

631

95

کارشناسي

563

63

کارشناسي ارشد

96

66

دکترا

2

5

 66تا  55سال

665

22

 59تا  53سال

32

53

 56تا  95سال

29

61

ميزان تحصيالت

سن

جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه پژوهش
حاضر را نشان میدهد.
1.Giambra

)Attention and Awareness Scale (MAAS

2.Attention

)Related Cognitive Errors Scale (ARCE
Carriere & Smilek

4.Mindful
5.Ryan

3.Cheyne,
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جدول  .5ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش
ميانگين

انحراف معيار

متغير
بعد سيالي

2/21

3/28

بعد بسط

1/99

3/29

بعد ابتكار

2/13

3/32

بعد انعطافپذیری

2/27

3/35

خالقيت

2/16

3/24

سرگرداني ذهني

3/47

3/99

سرگردانی ذهنی با نمره کل خالقیت است که شدت

آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 2

همبستگی بهدست آمده برابر با  3/35است .در بین

با میانگین و انحراف معیار نشان داده شده است.
نتایج جدول 3نشان میدهد بین تمامی متغیرها در

ابعاد خالقیت ،بعد سیالی با ضریب همبستگی  3/33و

ماتریس همبستگی رابطه معنادار وجود دارد

بعد بسط با ضریب همبستگی  ،3/14به ترتیب دارای

( )P>3/31و جهت تمامی روابط بهدست آمده مثبت

قویترین و ضعیفترین رابطه را با سرگردانی ذهنی

است .نتایج این جدول نشان میدهد قویترین رابطه

هستند.

جدول  .9ضریب همبستگي بين خالقيت و ابعاد آن با سرگرداني ذهني
6

متغيرها
 .6بعد سيالي

9

5

2

1

1

ــ

 .5بعد بسط

**

 .9بعد ابتكار

**

 .1بعد انعطاف پذیری

**

 .2خالقيت

**

 .1سرگرداني ذهني

**

ــ

3/96
**

3/21

ــ

3/26

**

3/13

**

3/12

3/95

**

3/62

**

3/65

3/11

*

3/99

**

3/53

3/61

ــ
**

3/36

**

3/53

ــ
**

3/92

ــ

)(*=0/05 & **=0/01

نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره (جدول

استاندارد ( ، )SEمقدار  tو سطح معناداری (P-

ضرایب) در جدول  4ارائه شده است .در این جدول

 )Valueگزارش شده است .روش اجرای آزمون

مقادیر ضریب رگرسیون استاندارد نشده (،)B

رگرسیون نیز روش همزمان ( )Enterاست.

ضریب رگرسیون استانداردشده ( ،)Betaخطای
جدول  .1آزمون رگرسيون چندگانه تأثير ابعاد خالقيت بر سرگرداني ذهني
متغير مستقل

B

SE

Beta

t

P-Value

مقدار ثابت

1/26

3/133

ــ

69/16

> 3/336

بعد سيالي

3/31

3/593

3/563

9/56

3/336

بعد بسط

3/56

3/536

3/315

6/35

3/931

بعد ابتكار

3/13

3/563

3/626

5/66

3/393

بعد انعطافپذیری

3/91

3/631

3/653

5/33

3/393

نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد که

بسط ،ابتکار و انعطافپذیری) سه بعد سیالی

در بین متغیرهای مؤثر بر سرگردانی ذهنی (ابعاد سیالی،

( ،(P<3/31ابتکار و انعطافپذیری ()P>3/35
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سرگردانی ذهنی را پیشبینی کرده و میتوانند به طور

و بعد ابتکار با ضریب  3/151است .مطابق نتایج ،بعد

معناداری تغییرات سرگردانی ذهنی را تبیین کنند .جهت

بسط در حضور ابعاد دیگر خالقیت بر سرگردانی ذهنی

تأثیر تمامی متغیرهای مستقل یا پیشبین بر سرگردانی

تأثیر ندارد (.)P<3/35

ذهنی مثبت است .مقایسه مقادیر بتا یا ضرایب استاندارد

آزمون مدل پژوهش

شده رگرسیونی نشان میدهد که باالترین تأثیر بر
سرگردانی ذهنی مربوط به بعد سیالی با ضریب 3/213

شكل  .6مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد شده
X2∕df= 268

P<3/35

X2= 68/61

NFI= 3/89

GFI= 3/93

PGFI= 3/68

در مجموع با ارزیابی تمامی شاخصهای برازش

CFI= 3/93

RMSEA= 3/371

دارد و میتوان گفت بین داده ها و مدل نظری تطابق
قابل قبول و قابل پذیرشی وجود دارد.

میتوان استنباط کرد که شاخصهای برازش بدست
آمده در مجموع نشان از برازش قابل قبول دادهها با مدل

جدول  .2شاخصهای برازش مدلهای پژوهش
NFI

CFI

PGFI

GFI

RMSEA

(مقدار )P

3/63

3/33

3/16

3/39

3/336

P>3/32

نسبت مجذور کای

درجه آزادی

بر درجه آزادی

()df

Chi-square
(مجذور کای)

5/16

51

16/16

در جدول  5نتایج مربوط به آزمون مدل گزارش

آمده در سطح خطای کمتر از  3/35معنادار است

شده است .مقدار ضریب مسیر استاندارد شده و مقدار

( )P>./35و چنانچه مقدار  tبیشتر از  2/58شود بدین

آزمون  tدر جدول  6گزارش شده است .اگر مقدار t

معناست که رابطه بهدست آمده در سطح خطای کمتر

بیشتر از  1/96شود بدین معناست که رابطه بهدست

از  3/31معنادار شده است ( .)P>3/31همانطور که
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مشاهده میشود بررسی روابط و مدل مفهومی پژوهش

دارد ( .)P>3/35ضریب استاندارد شده تأثیر ابعاد

نشان میدهد که سوال پژوهش مبنی بر اینکه "آیا بین

خالقیت بر سرگردانی ذهنی برابر با  3/44است که

ابعاد خالقیت و سرگردانی ذهنی رابطه وجود دارد"

نشان از تأثیر متوسط ابعاد خالقیت بر سرگردانی ذهنی

اینگونه پاسخ داده میشود که در سطح اطمینان 99

دارد .جهت رابطه هم مثبت میباشد.

درصد ،ابعاد خالقیت بر سرگردانی ذهنی تأثیر معنادار
جدول  .1آزمون فرضيههای پژوهش :بررسي ضرایب استاندارد شده سطح معناداری و مقدار t
نوع رابطه

ضریب استاندارد شده

مقدار t

مقدار P

نتيجه

تأثير خالقيت بر سرگرداني ذهني

3/44

5/53

> 3/331

تایید فرضیه

بیشفعالی/کمبود توجه متمرکز نبوده و این کودکان

بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد

تحت تأثیر محرکهای نامرتبط تمرکز خود را از

خالقیت و سرگردانی ذهنی در بین دانشجویان انجام

دست میدهند .اما ممکن است این قبیل کودکان در

گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که بین ابعاد

همین زمان فقدان تمرکز ،قادر به تفکر واگرا نسبت

خالقیت و سرگردانی ذهنی رابطه مثبت وجود دارد.

به گسترهای از رخدادها باشند (الساید ،الرسون،

موضوع کلیدی در مطالعه علمی سرگردانی ذهنی

پرسون ،سانتوش ،و ریدلیوس2333 ،3؛ شاو 4و

فهمیدن محتوی کیفی گسستگی افکار است (مک-

همکاران.)2337 ،

وی و همکاران2339 ،؛ کیلینگزورث و

براساس پژوهش باتو همکاران ()2314

گیلبرت2313،1؛ اسمالوود .)2313 ،بهعنوان مثال

خالقیت با افزایش سطوح کارکرد اجرایی ،بهویژه

هنگامی که ذهنمان ضمن تمرکز دچار سرگردانی

هنگام توجه و پردازش اطالعات حین انجام تکالیفی

ذهنی شده به احتمال زیاد ما مشغول اندیشیدن به

که نیاز به مداخالت شناختی اندکی دارند ،همراه

آینده هستیم تا گذشته و حال (اسمال وود و

است.

همکاران ،)2339 ،همچنین این افکار نامرتبط با

بر اساس برخی نظریهها سرگردانی ذهنی پدیده

تکلیف به احتمال زیاد مربوط به نگرانیهای

ای خودکار و حاصل علل روانی ،محیطی و ناتوانی

شخصی هستند تا خیالبافی (مکوی و کانه.)2339 ،

سیستم کنترل اجرایی در جلوگیری از تداخل افکار

پژوهشهای تجربی مختلف نشان دادهاند که

نامرتبط با تکلیف جاری است (مکوی وکانه،

سرگردانی ذهنی میتواند با برانگیختگی خالقیت

 .)2312از سوی دیگر سرگردانی ذهنی هنگامی رخ

مرتبط باشد .این خالقیت زمانی افزایش مییابد که

میدهد که توجه فرد از تمرکز بر روی تکلیف

ذهن افراد ضمن درگیر بودن با مطالبات تکلیفی که

جاری به سوی افکار نامرتبط با آن جلب شده ،در

در حال انجامش هستند ،به عوامل نامرتبط با آن

نتیجه انجام تکلیف با خطاهای بیشتری مواجه می-

تکلیف نیز مشغول است (اسکولر.)2311،

شود (مکوی و کانه.)2339 ،

برخی پژوهشها (آبراهام ،ویندمان ،سیفن،

همچنین پژوهش دیگری نشان داده است که

داوم ،و گونتورکان )2336 ،2به همبستگی مثبت میان

تمرکز ارادی عمیق بر روی مسائل مانع خالقیت

خالقیت با عالیم اختالل بیش فعالی/کمبود توجه

است ،درحالی که فقدان تمرکز میتواند باعث

اشاره کردهاند .توجه در کودکان مبتال به اختالل

برانگیخته شدن خالقیت شود (دیجیکسترهاویز و
میورس .)2336 ،درمجموع براساس نتایج حاصل از

1.Klingsworth

Larsson, Persson, Santosh & Rydelius,

& Gilbert
& .Abraham & Windmann, Siefen, Daum
Güntürkün
2

3.El-Sayed,
4

.Shaw
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تحقیقات مختلف میتوان نتیجه گرفت که موقعیت-

نمونههای متعددی در زمینه حصول ایدههای

های مساعد کننده سرگردانی ذهنی میتوانند در

خالقانه حین سرگردانی ذهنی وجود دارد .با وجود

برانگیختن خالقیت مؤثر باشند (اسکولر و همکاران،

تعدد پژوهشهایی که به صورت غیرمستقیم رابطه

.)2314

خالقیت و سرگردانی ذهنی را مورد بررسی و

در پژوهش حاضر نیز بین متغیرهای مؤثر بر

مطالعه قرار داهاند ،امروزه پژوهشهایی که مستقیم

سرگردانی ذهنی (ابعاد سیالی ،بسط ،ابتکار و

به بررسی ارتباط میان این دو متغیر میپردازند در

انعطافپذیری) سه بعد سیالی ،ابتکار و

جریان هستند .براساس نتایج پژوهشهای غیر-

انعطافپذیری بر سرگردانی ذهنی مؤثر هستند و

مستقیم؛ ایدههای خالقانه غالبا زمانی که فرد مشغول

میتوانند به طور معناداری تغییرات سرگردانی ذهنی

افکار نامرتبط با تکلیف است بیشتر از زمانی که

را تبیین کنند .جهت تأثیر تمامی متغیرهای پیشبین

مشغول افکار مرتبط با تکلیف میباشد و یا حتی

بر سرگردانی ذهنی مثبت است.

هنگامی که تکلیفی در جریان نیست ،رخ میدهند

نظریه پردازانی نظیر

گیلفورد1

(،)1967

(سیو و آورمرود .)2339 ،به گفته اسکولر و

استرنبرگ ،)1993( 2مایهالی ،)1996( 3رانکو و

همکاران ( )2314به نظر میرسد سرگردانی ذهنی

آلبرت ،)1993( 4و منگ )2331( 5ضمن تاکید بر

برای افکار مرتبط با خالقیت و برنامهریزی سودمند

ابعاد فردی خالقیت بر ابعاد آموزشی آن نیز اشاره

باشد .لذا دورههای زمان نهفته که امکان سرگردانی

کردهاند .گیلفورد ( )1967بویژه چهار عنصر را برای

ذهنی را بوجود میآورد یاری بخش فرایند خالقیت

خالقیت برشمرده که ماهیتی آموزشی دارند و

است.

عبارتند از سیالی ،انعطافپذیری ،ابتکار و بسط.

با توجه بهاینکه هیچ پژوهشی خالی از نقص و

عنصر سیالی به کمیت یا تعداد ایدهها ،انعطاف-

محدودیت نیست ،پژوهش حاضر نیز محدودیت-

پذیری به تنوع و گوناگونی ایدهها ،ابتکار به منحصر

هایی داشت .از محدودیتهای این پژوهش میتوان

بهفرد بودن یا غیرمعمولی بودن ایدهها و بسط به

به این موارد اشاره کرد :با توجه به این که پژوهش

جزئیات ایدهها مربوط میشود .مرور تحقیقات

حاضر از نوع همبستگی بوده ،بنابراین نمیتوان

خالقیت نیز بیانگر آن است که خالقیت در ترکیب

روابط به دست آمده را از نوع روابط علت و معلولی

عناصر اصلی خود (یعنی سیالی ،انعطافپذیری و

تلقی کرد .همچنین از آنجایی که یافتههای پژوهش

ابتکار) تحت تأثیر آموزش افزایش یافته و به ویژه

بر اساس مقیاسهای خودگزارشدهی بوده و

توانائی ابتکار از جهش محسوسی برخودار میشود.

گزارشهای شخصی در پرسشنامهها اصوالً به دالیل

پژوهش رونالد 6و همکاران ( )2333نشان داد

امیال و نیازهای آگاهانه و ناآگاهانه آزمودنی با

که ممکن است القای دامنه متنوعی از محرکهای

سوگیریهای احتمالی همراه میباشند که نتایج

توجهی با بسط و توسعه عطف توجه در شبکه

پژوهش را از لحاظ صحت یافتهها با مشکل مواجه

معنایی که خالقیت را تقلیل یا بهبود میبخشد

میکنند .لذا پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی

همپوشانی داشته باشد.
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4.Runco

2.Sternberg

5.Meng

3.Myhalyi

6.Ronald
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Abstract
The aim of present study was to investigate the relationship between creativity dimension’s and mind wandering
in students of Tabriz University. For this purpose, 330 students of Tabriz University were selected by multistage
random cluster, and then completed creativity questionnaire (abedi), and mind wandering questionnaires (MWQ).
Data were analyzed by structural equation modeling. Relationships and conceptual model suggests the hypothesis
that, there is a relationship between creativity and mind wandering, approved and mind wandering has significant
effect on creativity (r=0/35 p<0/05). The size of path coefficient is 0/44, which shows average relationship severity.
Evaluation of model fitting showed that, research model is fit with data. (RMSEA=0/071, CFI=0/90, GFI=0/93,
PGFI=0/68 NFI=0/89, X2=68/61, P<0/05, X2∕df=268). Comparison of standardized regression or coefficients beta
shows the highest impact on mind wandering related to the fluid by a factor of 0/210 and initiative by a factor of
0/151. According to the results, expansion factor in the presence of mind wandering does not have effect on other
aspects of creativity (P<0/05). Based on the results of present study, it can be concluded that, creativity has effect
on mind wandering of people.
Keywords: Creativity, Mind wandering, Flexibility, Initiative, Fluid
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