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Abstract
The purpose of this study was predict emotional
creativity based on family functioning with
mediating role of coping styles using path
analysis. Research method has been discussed the
relationship between the variables using
correlational test. Statistical society consisted
students of second secondary eleventh grade
studying in Isfahan the academic year 9394whilethe sampling method was Multi-stage
random cluster of girls and boys schools. The
instruments included Averill emotional creativity
questionnaire (1999), McMaster Family Function
Dimensions Questionnaire (1983), Endler and
Parker Coping Style Questionnaire (1990) and
the data obtained were analyzed using path
analysis. The path analysis, preformed via
LISREL software, showed that the components
of Family Functioning could predict students'
emotional creativity at P <0.05. In detail,
problem-solving, behavior control and overall
performance components had direct and indirect
effect on emotional creativity positively. In
regard of mediation role the results showed that.
The dimensions of avoidance-focused style and
problem -focused style (of coping style) had a
mediating role between family functioning and
emotional creativity. These results compel us to
be aware of the importance of the family
functioning and coping styles on emotional
creativity of students. A greater concentrate on
coping style (i.e. avoidance-focused style and
problem -focused style) and proper family
functioning (i.e. problem-solving, behavior
control and overall performance components)
could improve emotional creativity among
students.
Keywords: emotional creative, family function,
coping styles.
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چکیده
 پیشبینی خالقیی هیجیان بیس ا یا،هدف از انجام پژوهش
ابعاد کارکسد خانواده بیا نشیش وا یه ای یک هیای مشابلی ای
 رابهیة بیی،  روش پژوهش با ا تفاده از آزمون همکستگ. ا
متغیسها را مورد بحث و بسر قسار داده ا و جامعة آمیاری
 دانشآموزان پای یازدهم متو ه اصفهان ک در ال،پژوهش
 مشغول ب تحصیل بودند ک ب شیوة خوشی ای49-49 تحصیل
 ابیرار.چندمسحل ای در مدار دختسان و پسسان انتخاب شیدند
،)9444 پییژوهش شییامل پس شیینامة خالقی ی هیجییان آوریییل
) و پس شینامة9499 پس شنامة ابعاد کارکسد خانواده م مستس
 روش آمیاری میورد.) بیود9441 ک مشابل ای اندلس و پارکس
 نتایج تحلیل مسیس حاک از آن بود ک.ا تفاده تحلیل مسیس بود
مؤلف ی هییای کییارکسد خییانواده خالقی ی هیجییان را در ییه
 بدی صورت ک مؤلفیة حیل. معنادار پیشبین م کنندP<1/10
 کنتسل رفتار و کارکسد کل اثس مستشیم و غیسمستشیم بیس،مشکل
 در ارتکییاق بییا نشییش. خالقی ی هیجییان دانییشآمییوزان داش ی
وا ه ای نتایج حاک از آن بود کی مؤلفی هیای مسیلل میدار و
اجتنابمدار نشش وا ه ای را بی کارکسد خیانواده و خالقیی
 نتایج ای تحشیق ما را از اهمی کارکسد خانواده و.ایفا م کنند
.ییک هییای مشابلیی ای بییس خالقییی هیجییان آ ییاه میی کنیید
بدی صورت ک تمسکر بیشتس بس راهکسدهای مشابل ای و کارکسد
)  کنتسل رفتار و کارکسد کلی،خانواده منا ب مثل حل مشکل
.خالقی هیجان دانشآموزان را بهکود م بخشد
، کییارکسد خییانواده، واژههاا کلیااد خالقییی هیجییان
.ک های مشابل ای
somayehsadati@shirazu.ac.ir : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
انسان ها درعین حال که موجوداتی عقالنی هستند ،خصاای

ایدة خالقیت هیجانی توسط آوریل ( )2001طرحشده اسات.
او خالقیت هیجاانی را شاامل ساه معیاار ناوآوری ،کاارایی

هیجانی نیز دارند که این ویژگی ،آنها را به موجودی هیجانی

(اثربخشی) و اصاالت توصایف مایکناد .در ایان خصاو
آوریل ( )2007معتقد است افراد با خالقیت هیجاانی قادرناد

تبدیل کرده است .سالها در فرهنگهای مختلف باه واسا ة
سنتها و قواعد مرسوم ،عمال کاردن بار اسااج هیجاانهاا

به طاور صاحیح موقعیات را ارزیاابی و احساساات خاود را

مذموم شمرده میشد؛ زیرا این باور وجود داشت کاه هیجاان

ماهرانه بیان کنند .خالقیت هیجانی ابزار خود (صاداقت) باه

حیوانات هساتند و ایان ویژگای باا

روش جدید (بداعت) است که بر اساج آن خ اوط فکاری

منشأ خشونت و مخت

فرآیندهای عالی تفکّار همواون هاوش و هیجاان در ت ااد

فرد بسط یافته (اثربخشی) و رواباط میاان فاردی او افازای

هستند؛ اما امروزه روانشناسان با طرح مفهوم هوش هیجانی
و خالقیت هیجانی سعی داشتهاند این موضوع را روشن کنند

مییابد (جوکار ،البرزی .)1389،آوریل ( )2001در تحقیقاات
خود نشان داد که در موضوع خالقیت هیجانی ،مردم در ابراز

که این دو مقوله یعنی هوش و هیجان و یا خالقیت و هیجان

احساسات و تجارب خالقانه خود باه دیگر متفاوت هستند.

1

در تقابل با یکدیگر نیستند (آوریل.)2007 ،2

او خالقیت هیجانی را به تواناایی هار فاردی در احسااج و
ابراز آن احساسات که به صاورت منحصاربهفارد نیاز اسات،

آوریل ( )2007معتقد است افاراد دارای هاوش هیجاانی
باورها و قواعدی را به شکل معناداری درک میکنناد و قاادر

تعریف میکند .آوریل و نانلی ( )1992معتقدند افراد مستعد

هستند به طور صحیح موقعیت را ارزیابی و احساساات خاود

بروز هیجاناات خالقاناه ،بیشاتر از ساایرین بارای شاناخت

را ماهرانه بیان کنند .اگر پاسخ ارائهشده در ت ابق با باورهاا و

میکنند و توجاه بیشاتری باه هیجاناات

9

هیجانی زمان صر

قواعد فرهنگی باشد ،مؤثر باودن و هماین طاور «هوشامند»3

خود و دیگران دارند .از زمان م رح شدن خالقیات هیجاانی

بودن آن محتمل است .به ایان ساب  ،هاوش هیجاانی یا
مؤلفااه همگاارا 4هساات یعناای همگرایاای بااه ساامت آنوااه

پژوه های بسیاری به بررسی و شناسایی عوامال تأثیرگاذار
بر آنها اقادام کاردهاناد .ازجملاه عوامال تأثیرگاذار بار روی

موردپذیرش فرهنگ است .عالوه بر این دو پیامد دیگار نیاز

خالقیاات هیجااانی شااامل عملکاارد خااانواده ،شخصاایت،

پاسخ یا رخداد هیجانی می تواند از سنت و

سب های مقابله ای افراد ،تعامل اجتماعی ،محیط زندگی فارد
و غیره است .از میان این عوامل ،یکی از مه ترین این عوامل

ممکن است :ی

قاعدة مرسوم فاصله گیرد که در این شرایط میتوان بهناوعی
واگرایاای 5در ارائااه پاسااخ اشاااره کاارد .اگاار ایاان واگرایاای

اثرگذار بر خالقیت هیجانی کاه کمتار پژوهشای درایانبااره

دربرگیرندة نوعی پاسخ غیرساازنده و منفای باشاد مایتاوان

انجامگرفته است ،ابعاد کارکرد خانواده است.

رواننژند 6تلقی شود ،ولی اگر دربرگیرنادة پیامادهای مثبات

خانواده از ارکان عمده و نهادهاای اصالی هار جامعاه و

از

یکی از طبیعیترین گروههایی اسات کاه مایتواناد نیازهاای

پاسخ و رخداد هیجانی خالق شاناخته

مادی ،عاطفی ،تکاملی و همونین نیازهای معنوی انسانهاا را

باارای خااود و دیگااران باشااد حتاای در صااورت انحاارا
هنجارها به عنوان ی
خواهد شد.

خالقیت هیجانی 7در رویکردی جدید که موازی بااهوش

هیجانی م رحشده اسات ،باهعناوان عااملی ماؤثر در تنظای

برطر

نماید .این واحد اجتماعی مبدأ بروز عواطف انساانی

و کانون صمیمانهترین روابط و تعاامالت باین فاردی اسات.
اهمیت خانواده به اندازه ای است که ساالمت و بالنادگی هار
جامعه ای وابسته بهسالمت و رشد خاانوادههاای آن اسات و

هیجانها و بهداشت روانی مورد توجه قرارگرفته است .نظار
بر این است که خالقیت هیجانی باا غناای زنادگی هیجاانی

هیچی

شخ

نیامده است (ساروخانی.)1377 ،

در ارتباط است (آیوسوی  ،باراکت ،مایار.)2007 ،8

2. Averill
4. convergent
6. neurotic
8. Ivcevic, Brackett & Mayer

از آسی های اجتماعی فارغ از تاأثیر خاانواده پدیاد

1. emotional Intelligence
3. intelligent
5. divergent
7. emotional creativity
9. Nunley
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از نظر کارکردی و بهداشات روانای در هار خاانواده باه

به شیوههای متفاوت عمل میکنند و هایچکاس باه محارک

بهبود تماام کارکردهاای عااطفی ،شاناختی و رفتااری افاراد

تن زا ،پاساخی را کاه دیگاران باه آن دادهاناد ،نمایدهاد.

خانواده منجر میشود و آنها را به باالترین س ح ارتقا میدهد
بهطوریکه افراد از توانااییهاای ذاتای خاود در حاد کماال

ویژگیهای مقابله مه است ،زیرا به ما امکاان مایدهاد تاا
راهبردهای مقابلهای متفااوت را م العاه و بررسای کارده و

حالات ساازگاری خاوب ،احسااج

در موقعیتها و شرایط مختلف مناس تر

استفاده می نمایند و ی

دریابی کدام سب

بهزیستی و نگرش مثبت به زندگی و دیگران را ایجاد میکند.

است .بهطورکلی سه راهبرد اصلی مقابلاه باا فشاار راهبارد

کارکرد خانواده جنباة مها محایط خاانوادگی اسات کاه در

روانای وجاود دارد کاه عباارتاناد از  .1راهبارد مقابلاهای

سالمت جسمانی ،اجتماعی و هیجانی کودکان را تحت تاأثیر

مسئلهمدار  .2راهبرد مقابلهای هیجانمدار  .3راهبرد مقابلاهای

قرار میدهد .به عبارتی محیط برانگیزناده و پارورشدهناده،

اجتنابی .در سب

مقابلة مسئلهمادار فارد بار مسائله متمرکاز

کودکان را قادر میسازد تا یااد بگیرناد و پیشارفت کنناد .در

میشاود و ساعی بار حال آن دارد .در ایان ساب  ،فارد باه

پژوهشی که صابری و همکااران ( )1392در بررسای راب اه

جمعآوری اطالعات مرباوط باه حادثاة فشاارزا مایپاردازد،

الگوهای ارتباطی خانواده ،هوش هیجانی و خالقیت هیجاانی
صورت گرفته ،نتاای نشاان داد راب اه معنااداری باین بعاد

دربارة آن فکر میکند ،مناابعی را کاه از آن برخاوردار اسات
ارزیابی میکند و برای استفاده از منابع در دسترج خود طرح

گفتوشنود و خالقیت هیجانی وجود دارد.

و برنامهای آماده میکند .مقابلة هیجانمدار بر کنترل هیجانات

آنچنانکه در قبل بیاان شاد خالقیات هیجاانی متاأثر از
عوامل مختلفای مایتواناد باشاد کاه یکای دیگار از عوامال

و واکن های عاطفی تأکید ماینمایاد .افاراد در ایان ساب
مقابله ،هیجانی برخورد میکنند و باا گریاه کاردن ،عصابانی

تأثیرگذار بر خالقیت هیجانی ،سب های مقابلاهای 1افاراد در

شدن و فریاد زدن با فشار روانی مقابلاه مایکنناد .در ساب

برخورد باا اساترج و فشاارها اسات .از عوامال مهمای کاه

مقابلهای اجتنابی ،فرد سعی در تغییرات شناختی و دور شادن

سالمت روان انسان را به مخاطره میاندازد ،مواجهشدن او باا

از واقعیت فشار آور دارد و با فاصله گرفتن از مشکل ،اقادام

وقایع ناخوشایندی است که به طور روزمره باا آنهاا ساروکار

به فرار و اجتناب کرده و برای دریافت حمایت عاطفی تالش

دارد .هری از این وقایع ممکن است انسان را تحت تنیدگی
قرار میدهد .در زندگی هر نوجوان فراز و نشی های زیاادی

میکناد .در ایان حالات فارد باه دنباال برگردانادن آراما
به ه خوردهای است که به خاطر موقعیت فشارزا ،باه وجاود

وجود دارد که تا وقتی بی ازانادازه افراطای نباشاد ،موجا

آمده است و کوشا

جالبی و هیجان انگیز بودن زندگی میشاود؛ اماا افارادی کاه

موجود و پریشانی برهاند .در تحقیقی که داوری ( ،)1386در

جادی قارار

کناار آمادن باا

تحت استرج شدیدی هستند در معرض آسی

خواهند گرفت .از این رو مهارت هایی قابل فراگیری هستند و
میتاوان باا صار

وقات و تاالش آنهاا را باه چهاارچوب
2

مقابله ای فرد افزود (آوریل ،لیرا ،کواریبیاج و مولینا 2016 ،؛
استوییس و والرند2015 ،3؛ سازمان بهداشت جهانی.)2001 ،

مایکناد تاا خاود را از آشافتگیهاای

راب ة خالقیت و هاوش هیجاانی ،باا ساب

استرج نشان داد که هوش هیجانی با استفاده از ساب

کناار

آمدن مسئلهمدار ،با استرج راب ه دارد؛ که نتای فاوق را نیاز
حمیدی ( )1386نیز در پژوه

خود به آن دستیافته بود.

با توجه باه اینکاه در ارتبااط کاارکرد خاانواده و ساب

بیلینگر و موج )1981( 4مقابله را واکن های شناختی و
رفتاری افراد که در پاسخ به موقعیت و عوامل فشارزا که در

مقابلهای و خالقیت هیجانی در دان آموزان پیشینه تحقیقاتی
موجود نیست یاا اگار وجاود داشاته باشاد ،کا و غیرقابال

زندگی اخیرشان اتفاقی افتاده است تعریف میکنند .الزاروج

دسترج است؛ باوجوداین تحقیقات اما راب اة باین ایان ساه

مقابله را تالش بارای کنتارل و اداره موقعیاتهاای باه نظار

متغیر موردبررسی قرار نگرفته و خأل پژوهشی در ایان زمیناه

خ رناک و استرجزا تعریف کرده است .سااپینگتون ()1382

حاضر برای نخستین بار باه

معتقد است در استفاده از سب های مقابلهای هر ی

محسوج است .ازاینرو پژوه

از افراد

تبییان راب اة خالقیت هیجاانی و ماادل کاارکارد خااناواده

2. Oriol, Lira, Covarrubias & Molina
4. Billings & Moos

1. coping styles
3. St-Louis & Vallerand
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م مستر و سب
اینرو هد

مقابلهای در دان آموزان پرداخته اسات .از

اصلی این پاژوه

راب اه خالقیات هیجاانی و

ابعاد کارکرد خانواده و سب های مقابلاهای در دانا آماوزان
است که به منظور رسیدن به هد  ،پژوه حاضار درصادد
پاسخگویی به فرضیات زیر است:

 .2سااب هااای مقابلااهای ماایتوانااد خالقیاات هیجااانی در
دان آموزان را پی بینی کند.
 .3کااارکرد خااانواده ماایتوانااد سااب هااای مقابلااهای در
دان آموزان را پی بینی کند.
لذا طبق فرضیات فوق مدلی طبق شکل  1ارائه گردید.

 .1کارکرد خانواده می تواند خالقیت هیجانی دان آماوزان را
پی بینی کند.

حل مشکل
ارتباط

سبک هیجانمدار

نقشها
سبک مسئلهمدار

آمیزش عاطفی

خالقیت هیجانی

کنترل رفتار

عملکرد کلی

سبک اجتنابمدار

شکل  .1مدل فرضی اولیه در پیشبینی خالقیت هیجانی
روش
روش پژژژوهش ،جامع ژة آمژژاری و نمونژژه :جامعاة آماااری

مبتنی است .این ابزار بهعنوان بخشی از پایانناماه کارشناسای
2

ارشااد توماااج در سااال  1989طراحای و اجراشااده و ط ای
سال های  1991تا  1999توسط آوریال و همکااران

ماورد

پژوه  ،شامل دان آموزان پسر و دختر شاغل باه تحصایل
در پایه دوم در رشتههای ریاضی و تجربای مق اع دبیرساتان

تجدیدنظر قرار گرفت .در چهارمین بازنگری ،تغییرات اجارا

(متوس ه دوم) که در سال تحصیلی  1393-1394در مدارج

درآمد (آوریل .)1999 ،این ابزار چهار بعد خالقیت هیجاانی

عادی آموزش وپرورش ناحیه  1شهر اصفهان با جمعیت 825

یعنا ای «آماااادگی»« ،ناااوآوری»« ،کاااارایی» و «اصاااالت» را
اندازهگیری میکند .این ابزار دارای پنجاه عبارت (سی عبارت

نفر مشغول به تحصیل میباشند.

اصلی و بیست عبارت خنثی) هست .سای عباارت اصالی و
تحلیل عوامل بر روی این پرسشنامه انجاام گرفات و نساخه

ابزار پژوهش
 .1مقیاس خالقیت هیجانی :پرسشانامة خالقیات هیجاانی ،

نهایی در سال  1999توسط آنها صورت گرفت کاه شاامل 7

مقیاج مداد -کاغذی است که بار گازارش خاود افاراد

عبارت بارای آمادگی 14 ،عبارت بارای ناوآوری 5 ،عباارت

2. Thomas

1. Emotional Creativity Inventory

1

ی
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برای کارایی و  4عبارت بارای اصاالت اسات .چهاار ماالک

)59 ،52 ،43؛ نق هاا (ساؤالهاای ،34 ،30 ،23 ،15 ،10 ،4

مزباور در چااارچوب ساه خااردهمقیااج آمااادگی ،نااوآوری،

)53 ،45 ،40؛ همراهی عاطفی (سؤالهای ،39 ،28 ،19 ،9 ،5

اثربخش ای /اصااالت در آزمااون خالقی ات هیجااانی ساانجیده
میشود .این مقیاج صرفاً برای اهدا غرباالگاری درزمیناة

)57 ،49؛ آمیزش عااطفی (ساؤالهاای ،33 ،23 ،22 ،21 ،13
)54 ،42 ،37 ،35؛ کنترل رفتاار (ساؤالهاای ،32 ،27 ،17 ،7

خالقیت هیجانی طراحی گردیده است .استفاده از ایان ابازار

)58 ،55 ،48 ،47 ،44؛ کارکرد کلی (سؤالهاای ،11 ،8 ،6 ،1

در ایاران باارای اولاین بااار توسااط قاادیری نژادیاان ()1381

 .)56 ،51 ،46 ،41 ،36 ،31 ،26 ،20 ،16نمونااه سااؤالهااای

طیاف پان درجاهای

پرسشنامه شامل  .1ما اکثر مشکالت روزمرة خاانواده را حال

لیکرت (خیلی کمتر -تا حدی کمتر -تقریباً برابر -تاا حادی

میکنی و  .2وقتی یکی از اع ای خانواده ما ناراحت باشاد،

بیشاتر -خیلای بیشااتر) تنظای شاادهانااد .نموناه سااؤالهااای

بقیه علت آن را مایداناد ،اسات .ثناایی و امینای ( )1379در

پرسشاانامه شااامل  .1عکااسالعماال عاااطفی ماان متفاااوت و

پژوه

خود پایایی نسخة  41سؤالی مقیاج کارکرد خانواده

منحصربهفرد است؛ و  .2میتوان باهطاور همزماان احسااج

را  0/92بااارآورد کااارد وی ضاااری

تنهاایی ،عصابانیت و شاادی داشااته باشا  ،اسات .هاشاامی
( )1388پایایی کل آزماون را باا اساتفاده از آلفاای کرونباا

خردهمقیاج را چنین ذکر نماود :حال مشاکل  ،0/61ارتبااط
 ،0/38نق ها  ،0/72همراهی عاطفی  ،0/64آمیازش عااطفی

پای اایی خااردهمقی ااجهااای آمااادگی ،0/64

 ،0/65کنتاارل رفتااار  0/61و کااارکرد کلاای  0/81کااه نشااان

نااوآوری  0/85و اثربخشی/اصااالت  0/71باارآورد کاارد .در

میدهد غیر از خردهمقیاج ارتباط بقیه همسانی درونی نسابتاً

حاضار ،بارای بررسای پایاایی نیاز از روش آلفاای

حاضر ،برای بررسای پایاایی نیاز از

صورت گرفته است .این آزمون در ی

 0/84و ضاارای
پژوه

خوبی دارند .در پژوه

آلفاااای کرونباااا 7

کرونبا استفاده شد کاه بارای نماره کال خالقیات هیجاانی،

روش آلفای کرونبا استفاده شد که برای نماره کال کاارکرد

 0/94و برای ابعاد آمادگی ،بداعت و اثربخشی /اصالت

 0/96به دست آمد .همونین مؤلفههاای حال

ضری

به ترتی  ،ضارای

خانواده ضری

 0/73 ،0/92 ،0/78باه دسات آماده اسات.

مشکل ،ارتباط ،نق ها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل

قاادیرینژادی اان (،)1381

،0/82 ،0/77 ،0/64

روایاای ای ان پرسشاانامه در پااژوه

قدیرینژادیان و هاشامی ( )1388و قادیرینژادیاان و عابادی
( )2010توسط متخصصان مورد تأیید قرارگرفته است.
 .7مقیاس كاركرد خانواده :مقیاج کارکرد خانواده 1ی

رفتار ،کاارکرد کلای ،باه ترتیا

ضارای

 0/85 ،0/74 ،0/75 ،0/84به دست آمد .مقیاج کارکرد خانواده
تا حدی دارای روایی همزمان و پی بین اسات .ایان ابازار در
ی

م العه مستقل روی  178زوج حدوداً  60ساله باا مقیااج

پرسشنامه  60سؤالی است که برای سنجیدن کارکرد خاانواده

رضایت زناشویی الک ا واالج همبساتگی متوساط داشات و

مستر که قبالً ذکر شد ،تدوینشده است.

قدرت نسبتاً خوبی بارای پای بینای نمارات مقیااج روحیاه

بر مبنای الگوی م

2

سالمندی فیالدلفیا نشان داده است .بهعالوه ایان ابازار قادرت

توصیف ویژگیهاای ساازمانی و سااختاری خاانواده

متمایزسازی اع ای خانوادههاای باالینی و خاانوادههاای غیار

تهیه شده است که تواناایی خاانواده را در ساازش باا حاوزه

بالینی دارد بنابراین در هفت خردهمقیااج خاود دارای روایای

این ابزار در سال  1983توسط اپساتین ،بالادوین و بیشااب
باهد

وظااایف خااانوادگی بااا ی ا

مقیاااج خااود گاازارش دهاای،

خوبی برای گروهها شناخته شده است (ثنایی و امینی.)1379 ،
 .3مقیاس سبکهای مقابلهای :در این تحقیق برای سب

موردسنج و ارزیابی قرار می دهد (صیادی .)1381 ،مقیاج
کارکرد خانواده دارای ش بعد است :برای ارزیاابی هرکادام

مقابله با فشار روانی از پرسشنامه مقابلاه باا بحاران 3انادلر و

از خردهمقیاجهای کارکرد خاانواده ،ساؤالهاای خاصای در

ابازار انادازهگیاری ماداد -

پارکر )1990( 4استفاده شد .ی

پرسشنامه گنجانیده شده است .خردهمقیاجهاا و ساؤالهاای

کاغذی ،خود گزارشی است که شامل چهالوهشات عباارت

مربوط به آنها در زیر آورده شدهاند :حل مشکل (ساؤالهاای

است که پاسخهای هر عباارت باه روش لیکارت از «هرگاز»

)50،60 ،38 ،24 ،12 ،2؛ ارتباط (سؤالهاای ،29 ،18 ،14 ،3

شده است .نموناه سؤالهای

2. Epstein, Baldwin & Bishop
4. Endler & Parker

( )1تا «خیلی زیاد» ( )5مشخ

)1. Family Assessment Device (FAD
)3. Coping Inventory for Stressful Situations (CISS
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پرسشنامه شامل  .1وقت را به نحاو بهتاری تنظای مایکان .
 .2در بدن احساج درد مایکان  ،اسات« .سایاهة مقابلاه باا
موقعیت تنیدگیزا» سه زمینة اصلی رفتارهای مقابلاهای را در
برمیگیرد که عباارتاناد از« :مقابلاه مسائله مادار»« ،مقابلاه
هیجان مدار» و «مقابله اجتنابی» .ابزار موردنظر دارای دو فارم
بزرگساااالن و نوجوانااان اساات کااه در ایاان تحقیااق از فاارم
نوجوانان استفادهشده است .با توجه به اینکه آزمون بهصورت
پن درجهای لیکرت است ،حداکثر نمره برای هر عبارت نمرة
 5و حداقل نمره  1است .با توجه باه یافتاه هاای ساازندگان
آزمااون اناادلر و پااارکر 1990 ،و همونااین متخصصااان و
روانشناسااان ،بااهویااژه روانشناساای بااالینی ،چنااین اسااتنباط
میشود که آزمون موردنظر برای سنج سب های مقابله باا
تنیدگی از روایی م لوبی برخوردار است (جعفرنژاد.)1382 ،
ضری اعتبار پرسشنامه با موقعیت هاای اساترج زا از طریاق
آلفای کرونبا در پژوه قریشی (به نقل از حاجاتبیگای،
 )1379در س ح باالیی ( )0/8133باهدسات آماده اسات .در
پژوه حاضار ،بارای بررسای پایاایی نیاز از روش آلفاای
کرونبا استفاده شاد کاه بارای نماره کال ساب مقابلاهای،
ضری  0/94و بارای ابعااد مسائله ماداری ،هیجاانمادار و
اجتنااابمااداری بااه ترتیاا  ،ضاارای 0/90 ،0/89 ،0/93

بهدستآمده است .روایی پرسشنامة مذکور نیز طی تحقیقاتی
که در ایران انجام شده ثابت گردیده است.
ی فتهه
دادههااای حاصاال از پااژوه بااهوساایله ناارمافاازار SPSS
تجزیهوتحلیل گردید که نتاای باه دسات آماده از محاسابات
آماری برای آزمون پرس های پژوه به ترتی زیر است.
1

ماتریس همبستگی متغیرها
نتای آزمون همبستگی بین متغیرهای پاژوه در جادول 1
گزارششده است .در این جدول ابعاد کارکرد خانواده و ابعاد
خالقیت و سب های مقابلهای گزارششده است .نتای نشاان
می دهد که بعد اثربخشای در مقایساه باا دو بعاد ناوآوری و
آمادگی دارای روابط معنیدار بیشتری با متغیرهای سب هاای
مقابلهای و ابعاد کارکرد خانواده است (.)P>0/05
با توجه به هد پژوه حاضر مبنی ارائاه مادلی بارای
خالقیت هیجانی دان آموزان تیزهاوش بار اسااج کاارکرد
خانواده با نق واسا های ساب مقابلاهای از روش تحلیال
مسیر که در ادامه به بیان آن پرداختهشده است.

جدول  .1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

** معنیداری در س ح اطمینان  99درصد ()P> 0/01

* معنیداری در س ح اطمینان  95درصد ()P> 0/05

)1. statistical Package for Social Science (SPSS
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به منظور تحلیل اطالعات ،ابتدا مدل رگرسیون چندگانه را

همانطور کاه در مادل نشاان داده شاده فرضایات ابعااد

با استفاده از روش گامبهگام تعیین گردید و سپس متغیرهاایی

کارکرد خانواده (حل مشکل ،کنترل رفتار و کاارکرد کلای) و

کااه دارای راب ااه معناایداری بااا متغیرهااای وابسااته نبودنااد،
حذ شده

مؤلفههای سب مقابلهای (مسئلهمدار و اجتنابمدار) به شکل
واس ه ای تأیید شدند .بادین صاورت کاه از باین متغیرهاای

و به دنبال آن با اساتفاده از تحلیال مسایر آثاار مساتقی ،

برونزاد ،مؤلفة حل مشکل ،کنترل رفتار و کاارکرد کلای اثار

از متغیرها بر متغیر وابسته بررسی

مستقی و غیرمستقی بر خالقیت هیجانی دان آموزان داشت.

غیرمستقی و اثر کل هری
گردید.

در ارتبااط باا نقا

همانطور که بر اساج یافتهها ،پژوه

حاضر مدل نهایی

پی بینی خالقیت هیجانی بر اساج کارکرد خانواده باا نقا

واسا های نتاای حااکی از آن باود کااه

مؤلفه های مسئلهمدار و اجتنابمدار نقا

واسا های را باین

کارکرد خانواده و خالقیت ایفا میکنند.

واساا های سااب هااای مقابلااهای م ااابق شااکل شاامارة 2
بهدستآمده است.
-0/466

حل مشکل

R =0/339
2

سبک مسئلهمدار

-0/188

ارتباط

-0/241



-0/283

نقشها

0/186

0/260 
0/280

آمیزش



عاطفی

0/142

R2=0/223
خالقیت هیجانی

0/144

0/243

کنترل رفتار

-0/262

0/209

عملکرد کلی

سبک اجتنابمدار
R2=0/181

شکل  .1مدل نهایی پیشبینی خالقیت هیجانی
جدول  .7اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و كل متغیرهای پژوهش بر خالقیت هیجانی
مسیرهای به روی

اثرات مستقی

معناداری

اثرات غیرمستقی

معناداری

اثرات کل

معناداری

حل مشکل

0/186

0/001

-0/085

0/005

0/101

0/041

ارتباط

0/079

0/5

-0/248

0/0001

-0/169

0/4

نق ها

0/017

0/68

-0/098

0/03

-0/081

0/18

همراهی عاطفی

0/124

0/056

-0/004

0/11

0/130

0/04

آمیزش عاطفی

0/108

0/063

-0/012

0/16

0/096

0/11

کنترل رفتار

0/144

0/02

-0/052

0/04

0/092

0/13

عملکرد کلی

0/243

0/001

-0/046

0/01

0/197

0/0001

مسئله مدار

0/142

0/003

-

-

0/142

0/005

هیجان مدار

-0/083

0/11

-

-

-0/083

0/13

اجتناب مدار

-0/262

0/004

-

-

-0/262

0/0001

خالقیت هیجانی
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واسا های

بهمنظور روشان شادن بهتار و بررسای نقا

ضری

رگرسیونی آن برابر باا -0/262باه دسات آماده اسات

سب های مقابلهای ،در جادول  2اثار مساتقی و غیرمساتقی

ونشان می دهد که در بین متغیرهای مدل ،سب

متغیرهای برون زاد بر خالقیت هیجانی آمده است .همانطاور
که نتای جدول  2نشان میدهاد از باین مؤلفاههاای الگاوی

بهترین پی بینی کننده خالقیت هیجانی است .بعاد از ساب
اجتناب مدار ،مؤلفه کاارکرد کلای باا ضاری استانداردشاده

ارتباطی خاانواده مؤلفاه هاای حال مشاکل ،کنتارل رفتاار و

استانداردشااده -0/169

عملکرد کلی به ترتی

 0/243 ،0/144 ،0/186اثار

با ضرای

 0/197و مؤلف اة ارتباااط بااا ضااری

دارای بیشترین تأثیر بر خالقیت هیجانی هستند.

مستقی بر خالقیت هیجانی داشتند و بیشترین اثار (کال) بار
خالقیت هیجانی مربوط باه ساب

اجتناابمادار اسات کاه

اجتنابمادار

بهمنظور برازش مادل از شااخ

هاای بارازش اساتفاده

گردید که نتای آن در جدول شماره  3آورده شده است.

جدول  .3مشخصههای برازش مدل
CFI

NFI

GFI

AGFI

RMSEA

0/93

0/94

0/96

0/97

0/05

با توجه به مشخصههای نکویی برازش کاه در جادول 3

مسئلهمدار مثبت و به منظور تأثیر ساب

اجتناابمادار منفای

گزارش شاده مادل ماذکور از سا ح بارازش نسابتاً خاوبی

بوده است .با توجه به نتای فاوق قابال اساتنباط هسات کاه

برخوردار است.

دان آموزانی که در هنگام هیجانات خود از خالقیت و بدیع
استفاده مینمایند ،در مقابال فشاارها و اساترجهاا از ساب

بحث و نتیجهگیر
این پژوه بهمنظاور ارائاة مادلی بارای خالقیات هیجاانی

هیجانی کمتر بهره می برند در هنگام اساترجهاای روانای از

واسا های

مقابلهای اجتنابمدار استفاده می نمایند .تحقیقات دیگر

دان آموزان بر اساج کاارکرد خاانواده باا نقا

مقابلهای مسئلهمادار و دانا آماوزانی کاه از ایان خالقیات
سب

سب های مقابلهای انجامگرفته است .با توجه باه نتاای بعاد

هموااون نتااای عبااداهای ،فراهااانی و ابراهیماای (،)1387
محمدی ،ترابی و غرایی ( )1387و داوری ( )1386همخاوان

مثبت خالقیت هیجانی را در دان آموزان پی بینی میکنناد.
در آزمون کارکرد خانواده با توجه به اینکه نمرة مثبت بیاانگر

و همسو است .در راستای تبیین این یافته می توان بیاان کارد
که باا توجاه باه اینکاه بار اسااج تحقیقاات متعادد مقابلاه

خالقیات

مسئلهمدار سازگارترین راهبرد مقابلهای است و کسانی کاه از

ماؤثر

مقابله عملی اساتفاده مایکنناد از نحاوة کنتارل رویادادهای

کارکرد خانواده است ،میتوان این چنین استدالل کرد کاه در
خانواده های دارای دانا آماوزان عاادی والادین و اع اای

استرج زا رضایت بیشتری دارند و کمتر افسارده و م ا رب

حل مشکل ،کنترل رفتار و کارکرد کلی بهصاورت مساتقی و

کاه

کارکرد خاانواده اسات و درنتیجاه افازای

هیجانی در دان آموزان عادی همراه باا کااه

خانواده نقشی مؤثر در افزای

نقا

خالقیت هیجانی دان آموزان

میشوند .در مشاهدة جداول مرتبط با ارتباط سب

مقابلاهای

و خالقیت هیجانی مشاهده نمودی که دان آموزان با افزای

نداشته اند که می تواند بیانگر این موضوع باشاد کاه خاانواده

خالقیت هیجانی ،استفاده از راهبرد سب مقابلهای مسئلهمدار
را بهعنوان سب مقابلهای خود انتخاب میکنند .نتیجة فوق را

را ارائه بدهد و باعث ایجاد زمینه های مساعد بارای افازای
خالقیت هیجانی فرزندان خود شوند .هموناین تحقیقای کاه

می توان به این صورت اساتدالل کارد کاه دانا آماوزان باا
حمایتهای هوشامندانه خاانوادهشاان کاه موجا

راب ة فوق را بررسی کرده باشد یافت نشاد ،لاذا نیااز اسات

مهارت های تصمی گیری ،حل مسائله ،تفکار ،خودآگااهی و

نتوانسته است حمایت های هیجانی و محی ی متناس

با فارد

آماوزش

تحقیقات بیشتری در این راب ه صورت پذیرد.

مهارت های ارتباطی ،موج

از یافته های دیگر پژوه  ،معناداری بین خالقیت هیجانی
با سب مسئلهمدار و اجتنابمدار است .بهمنظور تأثیر ساب

به موضوعات می شاود و آناان خواهاد توانسات جنباههاای

دید بازتر و عمیقتر آنان نسابت

مختلف موضاوع را موردبررسای قارار داده و باه حال آناان
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بپردازند که همین امر موج
درنتیجه کس

آرام

تصامی گیاریهاای درسات و

دان آموزان میشود؛ به طوریکه آنان به راحتی مایتوانناد از

و سالمت روان بیشتر آنان خواهد بود.

خااود (خااانواده،

سیساات هااای حمااایتی موجااود در اطاارا

دان آموزان در ارزیابی شناختی اولیه ،موقعیتهای استرجزا
را کمتر تهدیدکننده ارزیابی کرده و به این نتیجاه برساند کاه

دوستان ،همکاران) و جامعه بهتر استفاده کنند (احمادیزاده؛
به نقل از آقاجانی )1381 ،که این عوامل درنهایت مایتوانناد

امکان جباران موقعیات هاای تهدیدکنناده وجاود دارد .آنهاا

تأثیر مثبتی بر ابراز وجود ،عزتنفس و مسئولیتپذیری افاراد

همونین به این باور میرسند که میتوانند از امکانات و منابع

داشته باشد؛ بنابراین بهمنظور ایمنسازی دان آموزان ،توصیه

خود برای مقابله با موقعیت فشارزا بهاره بگیرناد (آقاخاانی،

میشود که به آنان آموزش داده شود که کمتار از ساب هاای

.)1381

مقابلهای ناکارآمد ،اجتنابی و هیجانی استفاده کنند ،بلکه بیشتر

خالقیت در حاوزه هیجاناات مساتلزم تغییار باورهاا یاا

از سب

مقابله ای من قی و مسئلهمدار استفاده کنند .همونین،

رفتارهای موجود است (آوریل .)1999 ،افرادی کاه از ساب

باید برای نوجوانانی که در بهکارگیری ساب هاای مقابلاهای

مسئلهمدار استفاده مینمایند به هنگام مواجه با شرایط دشاوار

من قی یا مسئلهمدار مهارت کافی ندارند ،آماوزش هاای الزم

و آسی زا ،با این ذهنیت کاه بایاد در باورهاا و رفتارهاای
خود تغییراتی به وجود آورناد ،باه ارزیاابی مجادد هیجاان

فراه کنند .هرچه خانوادهها میازان حمایات و توجاه مثبات
خود را افزای پیدا دهند به همان نسابت قادرت و مهاارت

حال مسائله را باهگوناهای

ماییاباد.

می پردازند و راهبردهای مناس

خالقانه و منحصربهفرد به کار می گیرند .با توجاه باه نقا
خالقیت هیجانی در استفاده از سب

استفاده از شایوه مقابلاه مسائلهمادار نیاز افازای

خانوادههایی که با فرزندان خود بهطور مکرر و آزاد به ارتباط

کنار آمدن مسئلهمادار

و تعامل با یکدیگر میپردازناد و در حال مشاکالت بتوانناد

با استرج و پیامدهای سالمتی بیشتر ،می توان امیادوار باود

وظایف و تکالیف

کارایی مؤثری داشته باشند و در تخصی

که با ارتقا خالقیت هیجانی دانا آماوزان عزیاز ،ساالمت

به اع ای خانواده نق

جامعه نیز ارتقا یابد.

فرزندان آنها نیز از شیوة مقابلاة مسائلهمادار بیشاتر اساتفاده

از سویی دیگر یافتههای پاژوه

نشاان مایدهاد چهاار

میکنند؛ و در طر

خود را بهصاورت کامال ایفاا کنناد،
مقابل هرچه خانوادهها بر ه نوایی عقاید

مؤلفة حل مشکل ،ارتباط ،نق ها و آمیزش عاطفی بر ساب
مقابلهای مسئلهمدار مؤثر هستند و مایتوانناد تغییارات آن را

و نگرشها و اطاعت از والدین و عدم ارتباط و تعامل تأکیاد
کنند دارای فرزندانی میشوند که در برخاورد باا تان هاا و

پی بینی کنند .به منظور تأثیر مؤلفه های حل مشکل ،ارتباط و

فشارهای زندگی بهصورت هیجانی و اجتنابی رفتار نماوده و

و آمیزش عاطفی منفی است .همونین سه مؤلفة ارتباط،

با گریه کردن ،فریاد زدن ،عصبانی شدن و رفتارهای شابیه آن

مقابلاهای اجتناابمادار ماؤثر

به تخلیه هیجانی خود پرداخته و تالش بر رهاسازی خاود از

هستند و می توانند تغییرات آن را پی بینای کنناد .باهمنظاور

آشفتگی و پریشانیهای حاصل از وقوع استرج و رسیدن باه

نق

نق ها و کنترل رفتار بر سب

تأثیر مؤلفههای ارتباط و نق ها و کنترل رفتار مثبات اسات.
نتای نشان می دهد که بین ابعاد مختلف کاارکرد خاانواده باا
انتخاااب سااب

مقابلااهای ،راب ااة معناااداری وجااود دارد

آرام

موقت و به تعویق انداختن حل مسئلهدارند.
دان آماوزانی کاه در خاانوادههاای دارای کاارکرد بهتار

زندگی میکنند گرای

دارند کاه از داشاتن الگوهاای نقا

بهطوریکه میتوان نمرة سب های مختلف مقابلاة فارد را از
روی نمرة اکتسابی در ابعاد مختلف مقیاج کاارکرد خاانواده

مثبت برای ایجاد روابط و عزتنفس باال سود ببرناد .روشای
که خانوادهها عمل میکنند میتوانند به اع ای آن برای کناار

پی بینی کرد .نتای فاوق نیاز ها ساو باا نتاای تحقیقااتی

آمدن با شرایط نامناس

کند.

هموااون شااعاع کاااظمی ،حقااانی ،سااعادتی و خواجااهونااد

امروزه دان آموزان به دلیل نقا

( ،)1391طاهری و زندی ( )1391است و فرضیة پاژوه

را

تأیید میکند.

وزندگی ناگوار و استرج کم

مهمای کاه در ادارة آینادة

کشور دارند یکی از قشرهای مه جامعه به شامار مایآیناد.
چون این قشر از جامعه است که در آینده متخصصان اصالی

در راستای تبیین این یافته می توان بیان کرد کاه حمایات

در زمینههای گوناگون علمی ،فنای و هناری باوده و مادیران

مهااارت ارتباااطی در

اصلی در ادارة کشور و هدایت سایر اقشار جامعه باه سامت

خااانواده و مدرسااه موجاا

افاازای
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کمال و اهدا

کشور هستند .لذا خانوادهها میتوانند با توجه

پژوه

حاضر پیشنهادهایی به محققان عالقهمناد در عرصاه

به منابع زیادی که برای استرج ایان افاراد وجاود دارد ایان

خالقیت هیجانی و کارکرد خانواده م رح مایشاود :نخسات

اثرات را تعدیل کارده و دانا آماوزان را از تاأثیرات منفای
استرج رها سازد نوع راهبرد اتخاذشاده بارای مقابلاه باا آن

اجرای پژوه در جوامع گسترده تری هموون دان آماوزان
ابتدایی یا راهنمایی را بررسی کنند .در درجه بعد با توجه باه

و کنترل رفتار

اینکه خالقیت هیجانی حوزهای جدید در پژوه های کشور

مقابلهای اجتناابمادار راب اهای مساتقی و معناادار

ماست پیشنهاد میشود به عوامال دیگار خاانوادگی همواون

برقرار است .با توجه باه اینکاه در آزماون کاارکرد خاانواده

سب های فرزند پروری نیز توجه بشاود .از محادودیتهاای

جهت مثبت نشان از راب اهای ضاعیف را مایرسااند ،نشاان

این پژوه

میتواند به عدم ح اور خاانوادههاا در اجارای

می دهد هرچه خانواده حمایت خود را در ارتباط بین اع ا و

آزمون کارکرد خانواده نام برد.

است؛ و از جهت دیگر مؤلفههای ارتباط ،نق
بر سب

عدم درست تخصی
می تواند در انتخاب سب

وظایف و تکالیف به اع ای خاانواده
اجتنابمدار دان آموزان در برابار

فشااار و اسااترجهااای رواناای مااؤثر باشااد .ماایتااوان گفاات
بهکارگیری سب های مقابلهای ناکارآمد و اجتناابی مایتواناد
سااالمت رواناای فاارد را بااه خ اار ماایاناادازد و در مقاباال
بهکارگیری سب

مقابلهای مسئلهمدار و من قی میتواند نق

و سپری مه در برابر فشارها و استرج دانست .باهکاارگیری
مقابلهای اجتنابی میتواند موجا

سب

افازای

افساردگی،

اض راب و عالئ جسمانی شاود و ناکارآمادی اجتمااعی را
دهد (گودرزی و معینی رودبالی.)1385 ،

کاه

درمجموع با توجه به یافتاههاای باهدساتآماده از جنباه
نظری می توان گفت با توجه به نبود پژوه پیشین درزمیناة
ارتباط مستقی دو متغیار ابعااد کاارکرد خاانواده و خالقیات
هیجانی و پراکندگی پژوه های مرتبط با ابعاد این متغیرهاا،
م العة حاضر تالشی هرچند ناچیز در جهات ارتقاای دانا
موجود در این زمینه بود .در عرصه عمل نیز یافتاههاای ایان
پژوه

میتواند اطالعاات مهمای بارای والادین ،مسائوالن

جامعه و دان آموزان داشته باشد .یکی از این یافتههاا ،تاأثیر
اندک خانواده ها بر خالقیت هیجانی فرزندانشان بود؛ بنابراین
پیشنهاد میشود هزینة سرانة خدماتی درزمینة آموزش صحیح
و مؤثر والدین در حاوزه پارورش باروز خالقاناه هیجاناات
فرزندانشان برگزارشاده و رهنمودهاای آن در سا ح جامعاه
منتشر شود .با نظر به نتای دیگر پاژوه

اساتفاده از ساب

من بع
آقاجانی ،م ( .)1381بررسی تأثیر آموزش مهارت های زنادگی بار
سالمت روان و منبع کنترل نوجوانان در مق ع دبیرساتان شاهر
تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشاگاه
الزهرا.
ثنائی ،ب .امینی .)1379( . ،مقایسة کارکرد خانواده در دو گروه
دان آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگاران .پاژوه هاای
مشاوره (تازهها و پژوه های مشاوره).9- 28 ،)7-8( 2 ،
حمیدی،

( .)1386راب ة هوش هیجانی با سب هاای مقابلاهای

در نوجوانان دختر و پسر مناطق محاروم .مجلاه روانشناسای
کاربردی.432-444 ،)5( 4 ،
حاجت بیگی .)1379( . ،بررسی راب اه شایوه هاای مقابلاه باا
اسااترج خااود کارآماادی و سااالمت روان در دان ا آمااوزان
متوس ه شهر تهران .پایاننامه کارشناسای ارشاد دانشاگاه آزاد
تهران مرکزی.
جوکار ،ب .البرزی ،م .)1389( .راب اة ویژگای هاای شاناخت باا

خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی .م العاات روانشاناختی
دانشگاه الزهراء.89- 110 ،)1( 6 ،
داوری ،ر .)1386( .راب ة خالقیت و هوش هیجانی ،با سب هاای
کنار آمدن با استرج .فصلنامه اندیشه و رفتار.49-62 ،)6( 2 ،
ساپینگتون ،آ .)1382( .بهداشت روانی .ترجمه حمیدرضاا حساین

شاهی برواتی .تهران ،انتشارات روان.
ساروخانی ،ب .)1377( .طالق پژوهشای در شاناخت واقعیات و
عوامل آن  .تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم .

مقابلهای مسئلهمدار و من قی تواند در بهداشات روانای فارد

شعاع کاظمی ،م .حقانی ،ج .سعادتی ،م .خواجاهوناد ،ا.)1391( .

عالئ افسردگی و اض راب شاود؛

راب ه بین حمایت اجتماعی خانواده و سب های مقابلاه ای در
سیر بهبودی بیماران سرطان پستان .فصلنامه بیماریهای پستان
ایران.35 – 40 ،)4( 6 ،

مؤثر باشد و باعث کاه

لذا بهمنظور ارتقاء س ح سالمت روانی دان آموزان ،توصایه
میشود با آنان آماوزش داده شاود کاه کمتار از ساب هاای
مقابلهای ناکارآمد ،اجتنابی و هیجانی بهاره ببرناد .بار مبناای
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