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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship between compromise and creativity of
children with the popularity of parents. The
research method was correlation type. The
statistical population was consisted of all students
in the fifth and sixth grade of Tehran's 4th district
in the academic year 1394-95, and in a sample of
100 individuals and by access available method,
executed. To measure the variables, three standard
questionnaire of parents' popularity by Afrooz
(2162); Social Adaptation of California; and Abedi's
creativity (6674) have been used. Data were
analyzed using descriptive and inferential statistics
using SPSS software. In the description level the
measures of central tendency and dispersion of
different charts was used and to evaluate
hypotheses of study regression analysis and its
assumptions have been used. The findings suggest
that.6) Parents' popularity is able to predict the
overall score of social adaptation and components
of social skills, family relationships, and social
relationships, but has not had a meaningful
relationship with the components of social
templates, antisocial interests, and school
relationships.2) Parents' popularity is able to predict
the total score of creativity and its quadruple
components
(fluidity,expansion,
innovation,
flexibility). The result is that by promoting and
reinforcement of parents' popularity socialization
and creativity can be promoted.
Key Words: creativity, students, social
compromise, parental popularity
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مقدمه
خانواده از نظر تکوين و پرورش شخصيت در فرزندان و همچنين سازگاري فرد با جامعه داراي آثار وسيعي ميباشد
(ياکوب و ماريانا و سياهيراه .)2164 ،خانواده از نخستين نظامهاي نهادي عمومي و جهاني است که براي رفع
نيازمنديهاي حياتي و عاطفي انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد (شرفي ،)6964 ،و تنها نهاد فطري ،طبيعي،
بيبديل و جاودانه انسان است (افروز .)6969 ،اين نهاد مجموعه بههم پيوسته از اعضايي است که در تعامل با
يکديگرند (درخورد .)6961 ،کارکردهاي مختلف خانواده و نقش اساسي آن در جامعه يکي از مهمترين داليل
پيدايش و بقاي آن از ابتدا تا به امروز ميباشد (مهدوي .)6964 ،از کارکردهاي مهم خانواده ،برقراري روابط عاطفي
بين زن و مرد و ساير اعضاي خانواده است که مايه آرامش آنها ميشود (عدالتي و ريدژوان .)2161 ،6ازدواج معموالً
اصليترين و مهمترين زمينه اي است که عملکرد و اثر صميميت و روابط اجتماعي رشد يافته در آن تجلي پيدا
ميکند (جمالي .)6969 ،خانواده مهمترين و قويترين عامل اجتماعي کردن و سازش يافتگي اجتماعي کودکان
تلقي ميشود که در شکل دادن به شخصيت و خصوصيات و انگيزهها نقش کليدي دارد ،رفتار اجتماعي را هدايت
ميکند و ارزشها و اعتقادات و هنجارهاي فرهنگ را منتقل ميکند (خالقي ،روح مهر و توکلي.)2117 ،
خانوادهها از حيث کيفيت روابط دروني و ميزان استحکام آنها ،به سه تيپ کلي خانواده متزلزل ،متعادل و
متکامل تقسيمبندي ميشوند (شرفي .)6964 ،خانواده متزلزل از هدف اصلي خويش بازمانده ،آرمانش را از دست
داده و از درون تهي گشته و چنين خانوادهاي داراي روابط خصمانه و غيردوستانه است (دسليوا .)2169 ،2خانواده
متعادل داراي شبکهاي از روابط متقابل است که اعضاي آن درگير با مشکالت و موانع اجتماعي بوده ،و هر چند در
مقابله با مشکالت شيوه منطقي اتخاذ نموده و بين کنش و واکنش آنان نسبت به مسائل تناسب ويژهاي وجود
دارد ،اما اعضاء در پي منافع شخصي خويش هستند (ارجمندزاده .)6969 ،اما در خانواده متکامل بستر براي رفع
نيازهاى جسمى و نيازهاى روحى و روانى توامان فراهم است (کوبياک ،بونتاويتز و چوو .)2169 ،9به عبارتي در اين
دسته خانوادهها ،در مسير رشد و شکوفايى شخصيت هر يک از اعضاء ،بر اساس نظريه مزلو ،عالوه بر تمرکز بر
نيازهاى اساسى و اوليه ،نيازهاى غيراساسى و ثانويه نظير نياز به احترام ،محبوبيت و دلبستگى نيز داراي جايگاه
خاصي است .از ديگر خصيصههاي خانواده متکامل ،نه تنها وجود يک فرهنگ مبتني بر احترام متقابل است که در
بين تمامي اعضاء حکمفرماست ،بلکه والدين از جايگاه و منزلت ويژهاي نزد فرزندان برخوردارند و داراي محبوبيت
و احترامي خاص در چشم فرزندان خويش ميباشند ،بهگونهاي که اين محبوبيت قدرت نفوذ باال و سطح مقبوليت
بسيار خاصي براي والدين نزد فرزندان به ارمغان ميآورد (اسدي.)6969 ،
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محبوبيت زياد والدين در چشم فرزندان خويش توام با احترام و ارزش بسياري که فرزندان به والدين خود
دارند ،را ميتوان از جمله خصيصههاي کانون گرم خانواده برشمرد که در سايه اين کانون بنيادين نتايجي چون
تقويت و تعالي همه جانبه حاصل خواهد شد (خالقي و همکاران .)2117 ،والدين سالم و بالغ در مقايسه با والدين
نابالغ و ناسالم معموالً با حساسيت و مهرباني بيشتري به نيازها و اشارات کودکان توجه ميکنند و اين نوع رفتار،
امنيت عاطفي ،استقالل ،توانش اجتماعي ،موفقيت هوشي و بهويژه رشد خالقيت را تشويق ميکند (خالقي و
همکاران .)2117 ،
محبوبيت 6به معناي مورد پذيرش و محبت ديگران قرار گرفتن است (اسدي ،)6969 ،و يک قابليت رفتاريست
که به انسان اجازه ميدهد پذيرفته شود و مورد ارزش ،احترام و دوست داشته شدن قرار گيرد .ميل به محبوبيت
يک نياز ذاتي است و همه انسانها دوست دارندکه مورد احترام وعالقه ديگران باشند (گيوليا ،دوتي و ماريو،2
 .)2169فرد محبوب ،انساني صادق ،راستگو و دلسوز است ،آگاه به امور مختلف بوده و در حوزه خود از تخصص و
دانش الزم برخوردار است .همچنين به نقشها و وظايف خود آگاهي دارد ،به آنها عمل ميکند و به نحو شايسته با
اطرافيان خود رابطه انساني برقرار ميکند (مرعشي شوشتري .)6962 ،بر اساس نظريه مزلو ،يکى از نيازهاى
اساسى براى هر کس ،نياز به محبت ورزى و دلبستگى است که در همه انسانها مشترک است (اميني .)6964 ،به
نظر وي ،آدمى در اين مرحله تشنه ارتباط عاطفى با ديگران است ،يعنى در جست جوى يافتن پايگاه و تکيهگاهى
براى تأمين نياز دلبستگى خويشتن است (ارجمندزاده.)6969 ،
محبوبيت والدين 9در نزد فرزندان ،به عنوان يک متغير کليدي ،با صفات و رفتارهاي مختلفي از جانب فرزندان
ارتباط دارد و مبتني بر پذيرش ،مقبوليت ،نفوذ ،همنوايي ،قضاوت و نگرشهاي آنها نزد فرزندانشان ميباشد (خان
احمدي .)6978 ،والديني که همواره با فرزندان خود دوست و صميمي هستند و هنگام استمداد از او ،هرگز به
سرزنش آنان نميپردازند ،محبت و اعتماد آنها را به خود جلب ميکنند (حامدي .)6961 ،محبوبيت والدين نزد
فر زندان نشان از دلبستگي و تعلق عاطفي توام با منزلت و احترام ويژه فرزندان به والدين خود است .اين محبوبيت
به والدين امکان مي دهد در اليههاي دروني شخصيت فرزندان نفوذ کنند و در نتيجه تأثيرگذاري تربيتي آنان بر
فرزندان را آسان و کارآمدتر مينمايد (افکاري .)6962 ،بنابراين ،ميتوان اينگونه بيان نمود که فرزندان نيز به نوبه
خود از محبوبيتي که از والدينشان دارند ،نيز منتفع ميشوند (چن ،چين و تان ،)2169 ،4و اعتماد به نفس و کفايت،
تجربه احساس نشاط و خشنودي (حسنزاده کالته ،)6961 ،سالمت رواني ،غلبه بر خودشيفتگى و مثبت نگرى
فرزندان اشاره نمود (کيترود و لينگستاد .)2164 ،9بنابراين ،محبوبيت والدين نزد فرزندان ،تاثيرات بسياري بر رفتار و
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تربيت فرزندان خواهد داشت .از ميان تمام متغيرهايي که به نظر ميرسد با محبوبيت والدين مرتبط باشند ،مقاله
حاضر به دنبال بررسي اين موضوع است که آيا خالقيت و سازش يافتگي فرزندان با ميزان محبوييت والدين آنها
رابطه دارد؟ به عبارت ديگر ،آيا محبوبيت ميتواند پيشبيني کننده مناسبي براي خالقيت و سازش يافتگي فرزندان
باشد؟ .براي تبيين نظري اين رابطهها ،نيم نگاهي به اين دو متغير ضروري است.
بر اساس مباني نظري پژوهش به نظر ميرسد ،سـازش يـافتگي فرزنـدان بـا محبوبيـت والـدين رابطـه دارد.
محبوبيت والدين ميتواند نقش موثري بر تقويت مهارت سازشيافتگي اجتماعي فرزنـدان ايفـا نمايـد .بـه عبـارت
ديگر ،والدين به ويژه والدين محبوب با توجه به نقش کليدي که در خـانواده دارنـد ،قابليـت اثرگـذاري از جوانـب
گوناگون بر فرزندان خود را دارند (کانديدا ،پيترسون و هنري .)2169 ،6بنابراين ،خانواده با فراهم نمـودن امکانـات،
شرايط و بسترهاي الزم ميتواند از جوانب متفاوت موجبات رشد ،توسعه و تعالي فرزندان را در ابعاد مختلـف نظيـر
سازگاري تحصيلي (گردايس ،کار ،کالرک ،)2169 ،2سازگاري بـين فـردي يـا اجتمـاعي (المـب و کلـي،)2161،9
سازگاري خانوادگي (رادلوف )2169 ،4و سازگاري عاطفي (بالتر )2169 ،9را فراهم نمايـد (گيوليـا ،دوتـي و مـاريو ،
 .)2169پژو هشگران بر اين باورند که شخصيت فرزندان زير چتر نفوذ والدين قرار داشته و بنابراين ،آنچه در آينـده
تحت عنوان حس خرسندي يا خوشبختي و ناخرسندي يا بدبختي شاهد آن هستيم ،تا حد زيادي وابسته به عملکرد
اين کارکرد و نفوذ آن است (احدي ،ميرزايي و نريماني .)6977 ،از سويي والدين بهويژه والدين محبوب در تالشـند
که کانوني مقدس با عنوان خانواده ايجاد کنند (اميني ،)6964 ،که خود مهمتـرين و قـوي تـرين عامـل اجتمـاعي
کردن و سازش يافتگي اجتماعي فرزندان تلقي ميشود که در شکلدادن به شخصـيت وخصوصـيات و انگيـزههـا
نقش کليدي دارد ،رفتار اجتماعي را هدايت ميکند (هرمزينيا ،)6969 ،و ارزشها و اعتقادات و هنجارهاي فرهنگ
را منتقل ميکند (اما ،آنا و آندرز.)2169 ،9
اصطالح سازش يافتگي معموالً به سازگاري روانشناختي يا اجتماعي اشاره دارد (شامس ،)6966 ،و عبارت
است از ثبات عاطفي و جسارت در روابط اجتماعي (سينهاوسينگ 6669 ،به نقل از کرمي .)6964 ،واژه سازش يا
سازگاري 8به معناي نرمش و انعطاف است و به مجموعهاي از تغييرات رواني اطالق مي شود که به منظور ارضاي
نيازها و اميال در فرد به وجود ميآيند ،به گونهاي که آسيبي به خود فرد يا ديگران نرساند (هاشميان .)6979 ،به-
طور کلي ،سازش يک مفهوم عام است و به همه راهبردهايي که فرد براي اداره کردن موقعيتهاي تنشآور
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زندگي اعم از تهديدهاي واقعي يا غيرواقعي به کار ميبرد ،گفته ميشود (عسکري ،زکيئي و عليخاني .)6966 ،فرد
سازگار قادر به تجارب و مسئوليتهاي مربوط به نقش و يا موقعيت خود در زندگي است و قادر به ابراز مستقيم
عواطف خود که متناسب با ميزان و نوع محبت در عمل است و قدرت تحمل درد و ناکامي عاطفي را دارد.
همچنين داراي انرژي تمرکز يافته بر يک هدف معين و واحد و عادات و نگرشهاي سازمان يافته در مواجهه با
مشکالت است (نوابي .)6961 ،يک فرد در يک موقعيت اجتماعي خاص ميتواند خود را به راههاي گوناگون با آن
موقعيت تطبيق دهد يا سازگار کند (مک دانلد ،6679 ،به نقل از اسالمي نسب.)6969 ،
يکي ديگر از متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش که به نظر ميرسد با محبوبيت والدين در نزد فرزندان،
رابطه دارد ،خالقيت است .خالقيت يکي از ويژگيهاي افراد سرامد جامعه است و جامعه به افراد خالق نيازمند
است .خالقيت با تعابير متعدد و متنوعي تعريف شده است (رضائيان و پورعزت .)6977 ،ميتوان خالقيت را به-
کارگيري تواناييهاي ذهني براي ايجاد يک فکر يا مفهوم جديد دانست (کايزر 6697 ،6به نقل از رضائيان.)6977 ،
خالقيت دربرگيرندة توليد راهحلهاي اصيل و تازه ،حل مسائل مبهم و بسيار پيچيده است (حامدي و افروز.)6961 ،
فوکس 2معتقد است که خالقيت عبارت است از هر نوع فرايند تفکري که مسالهاي را بهطور مفيد و بديع حل کند.
همچنين به اعتقاد سيدل 9توانايي ربط دادن و وصل کردن موضوعها ،صرف نظر از اين که در چه حوزه يا زمينهاي
انجام ميگيرد ،از مباني بهره گيري خالق ذهن است .فروم 4نيز معتقد است که خالقيت توانايي ديدن و پاسخ
دادن است .به اين ترتيب ،ميتوان گفت که بهطور کلي خالقيت عبارت است از «بهکارگيري تواناييهاي ذهني
براي ايجاد يک فکر يا مفهوم جديد» .بنابراين ،بروز خالقيت در هر فعاليتي قابل انتظار بوده و محدود به هيچ نوع
خاصي از فعاليتها نيست .بهطورکلي ،آنچه در فرآيند خالقيت اهميت دارد ،تفکر است (رضائيان و پورعزت،
 .)6977از طرفي تجارب خالق و تخيلي به ما فرصت ميدهد تا به رشد استعدادهاي خود براي تفکر ،عمل و تبادل
نظر پرداخته و بتوانيم به گسترش مهارتهاي جسمي و ذهني خود ،پرورش احساسات ،حواس پنجگانه ،کشف
ارزشها و درک فرهنگ خود و ديگران بپردازيم (کين  ،2169به نقل از جمالي.)6969 ،
با آنکه عامل توارث پيدايش استعداد خالقيت را در افراد ممکن ميسازد ،بروز و رشد اين استعداد تحت تاثير
عوامل محيطي است .خالقيت خصوصيتي نيست که در انحصار عدهاي خاص باشد ،بلکه تمامي افراد به درجاتي در
زمينههاي مختلف داراي قدرت خالقه بوده و اگر زمينههاي الزم برا ي شکوفايي و رشد آن فراهم شود ،ميتوانند
آن را ظاهر سازند (جلنس 2116 ،به نقل از رضاييان و پورعزت .)6977 ،روانشناسان بر اين اعتقادند که خالقيت
قابل آموزش و ارتقاء است و عواملي همچون خانواده ،ويژگيهاي فردي و ويژگيهاي محيطي در ايجاد و رشد آن
تاثير دارند .از طرفي نبايد از خاطر برد که عواملي همچون «فقدان اعتماد به نفس»« ،ترس از انتقاد و شکست»،
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«تمايل به همرنگي با جمعيت» و «فقدان تمرکز ذهني» ممکن است در ظهور خالقيت عوامل باز دارنده به شمار
آيند که افزايش توان خالقيت و نوآوري در گرو رفع اين موانع است (تري.)2161 ،6
محبوبيت والدين ميتواند موجبات تقويت خالقيت فرزندان را فراهم آورده و آنان را خالقتر نمايد .به عبارتي بدون
شک خانواده مهمترين نقش را در کنترل و هدايت تخيل و ظهور خالقيت دارد .خانوادهها بايد شـرايط الزم جهـت
فعاليتهاي متنوع براي کودکان را فراهم نموده و فرصتهاي الزم را براي سوال کردن ،کنجکاوي و کشف محيط
به کودکان بدهند .تنيبه و تهديدهاي مکرر ،آفت خالقيتهاي ذهن است .محيط اجتماعي کودکان و تاييد بر روي
انگيزه خالق بسيار مفيدتر از تاکيد روي استعداد ميباشد (چن و ليو .)2164 ،2بدون شک خانواده مهمترين نقش را
در کنترل و هدايت تخيل و ظهور خالقيت بر عهده دارد .خانوادهها بايد شرايط الزم جهت فعاليتهاي متنوع براي
کودکان را فراهم نموده و فرصتهاي الزم را براي سوال کردن ،کنجکاوي و کشف محيط به کودکان بدهند .تنيبه
و تهديدهاي مکرر ،آفت خالقيتهاي ذهن است .زمينه رشد خالقيت در خانه زماني فراهم ميشود که والدين بـه
کودکان آزادي زيادي بدهند و به آنها احترام بگذارند .از نظر عاطفي الزم است در حد اعتدال به آنها نزديک شد و
بر روي ارزشهاي اخالقي و نه قوانين خاص تأکيد نمود .با تشويق و تاييد رفتار کودک و فراهم آوردن زمينههاي
مساعد و تدارک لوازم بازيهاي دلخواه او ،ميتوان قـدرت تخيـل و خالقيـت کودکـان را تقويـت نمـود .خيـال-
پردازيهاي کودکان را نبايد سرزنش کرد ،زيرا خالقيت او محدود ميشود (شاه حسيني .)6969 ،برخي از پـژوهش
هايي که متغيرهاي مورد بررسي در اين مقاله را مطالعه نمودهاند ،ميتوان به پژوهشهاي بهمني ،ترابيان و رضايي
نژاد ( ،)6969خداورديان ،گلشني و امامي پور ( ،)6969صدقي طـارمي ،افـروز و شـکوهي يکتـا ( ،)6964لطفيـان،
افروز ،و شهسواراني ( ،)6969فرتاش ( )6969و شکوهييکتا ،اکبري و شهابي ( )6969اشاره نمود .امـا هيچيـک از
اين پژوهشها به موضوع پژوهش حاضر نپرداختهاند .با توجه به اهميت رابطه نظري بين اين متغيرها ،مسئله اصلي
در مقاله حاضر اين بوده است که آيا محبوبيت والدين در نزد فرزندان ،پيشبيني کننده مناسـبي بـراي خالقيـت و
سازش يافتگي فرزندان به شمار ميرود؟
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي ،و از نظر روش گردآوري دادهها ،تحقيقي پيمايشي از نوع همبستگي
محسوب ميشود .جامعه آماري شامل کليه دانشآموزان پايه پنجم و ششم منطقه  4شهر تهران در سال تحصيلي
 6964-69ميباشد .براي تعيين حجم نمونه ،ليندمن ( ،6671به نقل از هومن )6969 ،پيشنهاد کردهاند ،حجم گروه
نمونه در مطالعات رگرسيون و همبستگي دست کم بايد  611نفر باشد .بر اين اساس ،حجم نمونه  611نفر تعيين
شد و بر اين اساس  91دانشآموز پسر و  91دانشآموز دختر انتخاب شدند .همچنين از روش نمونهگيري در

6 Terry
2 Chen & Liu

84

رابطه سازش يافتگي و خالقيت فرزندان با محبوبيت والدين

دسترس استفاده شد .به اين صورت که به يک مدرسه دخترانه و يک مدرسه در دسترس مراجعه گرديد .براي ورود
به مدارس ،از اداره آموزش و پرورش شهر تهران ،معرفي نامهاي براي آموزش و پرورش منطقه  4دريافت شد و
پس از مراجعه به آن اداره ،دو نامه براي ورود به دو مدرسه به انتخاب خود آنها ،دريافت گرديد .سپس با مراجعه به
مدارس مورد نظر ،از هر مدرسه  91دانش آموز انتخاب گرديد.
براي سنجش متغيرها از سه پرسشنامه استاندارد محبوبيت والدين افروز ()6966؛ سازش يافتگي اجتماعي
کاليفرنيا ()6699؛ و خالقيت عابدي ( )6999با روايي و اعتبار مناسب ،استفاده شده است.
براي سنجش محبوبيت والدين نزد فرزندان آنها ،از پرسشنامه محبوبيت والدين افـروز ( )6966اسـتفاده شـده
است .پرسشنامه محبوبيت والدين با هدف سنجش ميزان محبوبيت والدين در بين فرزنـدان آنهـا ،در سـال 6966
توسط افروز تدوين گرديد .اين پرسشنامه داراي  91سوال است که  91سئوال آن جهت سنجش محبوبيت مـادر و
 91سئوال ديگر آن براي سنجش محبوبيت پدر تهيه شده است که عالوه بر اين ،يک نمره کـل بـراي محبوبيـت
والدين به دست ميدهد .يک نمونه سوال از پرسشنامه عبارت است از :همواره مشتاق هم کالمي و هم صحبتي با
مادرم هستم .پاسخ سوالها پنج گزينهاي ليکرت بوده و بين  6تا  9امتياز به خود اختصاص ميدهنـد .نمـرات هـر
آزمودني از مجموع امتياز سواالت به دست ميآيد و طيف نمرات قابل دريافت براي محبوبيت والـدين  91تـا 671
ميباشد ک ه نمرات بيشتر ،نشانگر محبوبيت بيشتر والدين در نزد فرزندان آنها است .روايي ايـن پرسشـنامه توسـط
افروز و اسدي ( ) 6962بررسي شده است و قابليت اعتماد اين پرسشنامه در نمونه اجرا شده به وسيله ضريب آلفاي
کرونباخ  1/99به دست آمد (افروز و اسدي  .)6962در پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي کرونبـاخ معـادل  1/87بـه
دست آمد .اين پرسشنامه متغير محبوبيت والدين را ميسنجد که توسط افراد نمونه مورد بررسـي (دانـش آمـوزان)
تکميل شده است
جهت سنجش و اندازهگيري سازش يافتگي اجتماعي از خـردهآزمـون سـازش اجتمـاعي در فـرم مخصـوص
کودکان و نوجوانان آزمون شخصيتي کاليفرنيا استفاده شده اسـت .آزمـون شخصـيتي کاليفرنيـا توسـط کـالرک و
همکاران ( ،6699به نقل از ابوالقاسميو نريماني )6974 ،ساخته شد .خردهآزمون سازش اجتماعي با هـدف تعيـين
ميزان سازش يافتگي اجتماعي افراد طراحي شده و از  61سؤال تشکيل شده است و در آن شش نمره مربـوط بـه
عاملهاي قالبهاي اجتماعي ،مهارتهاي اجتماعي ،عاليق ضداجتماعي ،روابط خانوادگي ،روابط مدرسهاي ،روابط
اجتماعي و يک نمرة سازش اجتماعي به دست ميآيد (شافر ،6699 ،به نقل از ابوالقاسمي و نريماني .)6974 ،يکي
از سواالت اين پرسشنامه عبارت است از  :آيا افراد خانواده به سبب کاري که براي آنها انجـام مـيدهيـد بـا شـما
مهربان هستند؟ .پاسخ به اين سوال در طيف ليکرت  9گزينهاي از  6تا  9نمره داده ميشود و نمره هر آزمـودني از
جمع امتيازهاي سوالهاي همان مولفه به دست ميآيد .طيف نمرات قابل دريافت براي هر فـرد بـين  61تـا 491
مي باشد .نمرات بيشتر نشانگر سازش يافتگي اجتماعي بيشتر است .روايي سازه و محتواي ايـن پرسشـنامه توسـط
کالرک و همکاران ( ،6699به نقل از ابوالقاسمي و نريماني )6974 ،به تاييد رسيد .همچنين ضرايب پايايي آزمـون
را با استفاده از فرم تصحيح شده اسپيرمن-براون براي خردهآزمون سازش فردي  ،1/61 ،1/76براي خـردهآزمـون
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سازش اجتماعي  1/78 ،1/66و براي نمره کل آزمون  1/69به دست آورد .ضرايب پايايي اين آزمـون در پـژوهش
خجسته مهر ( ،6989به نقل از ابوالقاسمي و نريماني )6974 ،بر روي نوجوانان بينا و نابينا ( )n= 81بـا اسـتفاده از
فرمول کودر -ريچاردسون  21براي خردهآزمون سازش فردي در گـروه بينـا  1/71و در گـروه نابينـا  ،1/77بـراي
خردهآزمون سازش اجتماعي در گروه بينا  1/86و در گروه نابينـا 1/77گـزارش شـده اسـت .در پـژوهش احـدي و
همکاران ( )6977ضريب پايايي خرده آزمون سازش اجتماعي با استفاده از روش دو نيمه سازي  1/97گزارش شد.
در پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي کرونباخ معادل  1/72به دسـت آمـد .ايـن پرسشـنامه متغيـر سـازش يـافتگي
اجتماعي را ميسنجد که توسط افراد نمونه مورد بررسي (دانش آموزان) تکميل شده است.
براي سنجش خالقيت از آزمون خالقيت مداد کاغذي عابدي ( ،)6999که با هـدف سـنجش خالقيـت بـراي
گروه سني  8تا  68سال تدوين شده و به صورت گروهي اجرا ميشود ،استفاده شد .اين آزمون ،چهار مقوله اساسي
خالقيت ،يعني سيالي ،ابتکار ،انعطاف پذيري و بسط را ميسنجد (افروز و همکاران .)6962 ،يکي از سـواالت ايـن
پرسشنامه عبارت است از :وقتي با مساله خيلي دشواري رو به رو ميشويد ،معموال چه ميکنيد؟ الف :گريه ميکنم،
چون فکر نميکنم بتوانم مساله را حل کنم .ب :گريه نميکنم ،اما ناراحت ميشوم .ج :سعي مـيکـنم راه مناسـبي
براي حل مساله بيابم .براي سه گزينه نمرات  2 ، 6و  9به معناي خالقيت پايين ،متوسـط و بـاال ،اختصـاص داده
ميشود و طيف نمرات قابل دريافت هر آزمودني بين  91تا  671قـرار خواهـد داشـت کـه نمـرات بـاالتر نشـانگر
خالقيت بيشتر است .براي بررسي اعتبار و روايي اين آزمون روي يک گروه  991نفري از دانـش آمـوزان کـالس
سوم راهنمايي مدارس تهران اجرا گرديد و درسال  ،6679عابدي و شوماخر 6در آمريکا مواد آزمون را از نو ساختند
و بارها مورد تجديدنظر قرار گرفت و اولين بار به وسيله انيل ( )6664تشريح گرديد .پايايي آزمون خالقيت عابدي،
از طريق آزمون مجدد دانش آموزان مدارس راهنمايي تهران در سال  6999در چهار بخش آزمون به اين ترتيب به
دست آمد :ضريب پايايي بخش سيالي  ،1/79ابتکار  ،1/72انعطـاف پـذيري  ،1/74بسـط ( 1/71عابـدي.)6982 ،
ضريب همساني دروني با استفاده از آلفاي کرونباخ براي خرده آزمونهاي سيالي ،انعطاف پـذيري ،ابتکـار و بسـط
روي  2281دانش آموز اسپانيايي به ترتيب  1/96 ، 1/99 ، 1/89و  1/96گزارش شد (آزمندي .)6669 ،در پژوهش
حاضر نيز ضرايب آلفاي مولفهها به ترتيـب  1/76 ، 1/89 ، 1/89و  1/86بـه دسـت آمـد .ايـن پرسشـنامه متغيـر
خالقيت را ميسنجد که توسط افراد نمونه مورد بررسي (دانشآموزان) تکميل شده است .پس از ورود اطالعات در
رايانه ،در سطح توصيفي از شاخصهاي گرايش مرکزي ،شاخصهـاي پراکنـدگي ،نمودارهـاي پـي پـي پـالت و
اسکاتر ،و در سطح استنباطي نيز از رگرسيون چندمتغيره و مفروضههاي آن استفاده گرديد.
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يافتهها
يافتههاي توصيفي در جدول  6نشان داده شده است:
جدول  -1آمار توصيفي متغيرهای تحقيق
متغير

خالقيت

شاخص
نمره کل
سيالي
بسط
ابتکار
انعطاف
محبوبيت والدين

سازش
يافتگي
اجتماعي

نمره کل
قالبهاي اجتماعي
مهارتهاي اجتماعي
عاليق ضد اجتماعي
روابط خانوادگي
روابط مدرسهاي
روابط اجتماعي

ميانگين
662/69
47/29
66/89
21/99
68/68

ميانه
669
49
66
21
68

انحراف استاندارد
7/96
4/96
2/79
2/96
2/99

621/96

668

22/94

221/99
66/69
29/79
29/69
22/14
29/99
44/6

227
21
29
24
22
28
49

21/69
2/94
4/72
2/14
2/78
9/28
9/69

يافتههاي مربوط به بررسي مفروضههاي تحليل رگرسيون ،حاکي از اين است که تمامي مفروضهها مهيا بوده و از
هيچ مفروضهاي تخطي نشده است .اين يافتهها نشان ميدهد که -6 :بررسي نرمال بودن دادههاي مورد تحليل،
حاکي از آن است که سطح معناداري آزمون کولموگروف-اسميرنوف در تمام متغيرها ،بزرگتر از  1/19بوده و دادهها
از توزيع نرمال برخوردار بوده است -2 .بين متغيرهاي پيشبين و متغير مالک همبستگي مناسب و معناداري
مشاهده شده است (جدول -9 .)2نمودار پي پي پالت ،حاکي از خطي بودن رگرسيون است -4 .بر اساس نمودار
اسکاتر ،دادهها بين  9و  -9انحراف معيار قرار داشته و داده پرت مشاهده نميشود.
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جدول  -2ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرهای مورد بررسي
2

9

4

متغيرها و مولفهها

6

 .6محبوبيت والدين

-

 .2نمره کل خالقيت

1/46
**

-

 .9سيالي

1/26
**

1/26
**

-

 .4بسط

1/91
**

1/86
**

1/92
**

 .9ابتکار

1/44
**

1/89
**

1/48 1/24
** **

9

9

8

7

6

61

66

62

-

 .9انعطاف پذيري

1/21
**

1/24
**

1/69
*

1/12

1/19
**

-

 .8نمره کل سازش
يافتگي

1/29
**

1/46
**

1/99 1/96
** **

1/24
**

1/29
**

-

 .7قالبهاي
اجتماعي

1/16

1/99
**

1/94
1/16
**

1/92
**

1/19

1/24
**

-

 .6مهارتهاي
اجتماعي

1/79
**

1/94
**

1/96 1/26
** **

1/44
**

1/26
**

1/21
**

1/21
**

-

 .61عاليق ضد
اجتماعي

1/64
*

1/49
**

1/27 1/99
** **

1/22
**

1/19

1/79
**

1/69
*

1/69
*

-

 .66روابط خانوادگي

1/64
*

1/99
**

1/24 1/22
** **

1/68
*

1/18

1/77
**

1/29
**

1/64
*

1/92
**

-

 .62روابط مدرسه اي 1/16

1/96
**

1/97 1/28
** **

1/29
**

1/22
**

1/74
**

1/29
**

1/26
**

1/96
**

1/94
**

-

1/99
**

1/89
**

1/71 1/24
** **

1/84
**

1/27
**

1/92
**

1/97
**

1/99
**

1/24
**

1/29
**

1/92
**

 .69روابط اجتماعي

6
9

-

در بررسي فرضيه اول پژوهش و فرضيههاي فرعي آن ،مبني بر اينکه «بين ميزان محبوبيت والدين نزد فرزندان و
سازش يافتگي اجتماعي فرزندان و مولفههاي آن رابطه وجود دارد» ،يافتههاي حاصل از  8تحليل رگرسيون
جداگانه حاکي است که محبوبيت والدين با نمره کل سازش يافتگي اجتماعي و مولفههاي مهارتهاي اجتماعي،
روابط خانوادگي ،و روابط اجتماعي رابطه معناداري داشته ،بهنحوي که محبوبيت والدين ،قادر به پيشبيني
87

رابطه سازش يافتگي و خالقيت فرزندان با محبوبيت والدين

متغيرهاي مذکور است .همچنين مولفههاي قالبهاي اجتماعي ،عاليق ضداجتماعي ،و روابط مدرسهاي ،معنادار
نبوده و در نتيجه محبوبيت والدين قادر به پيشبيني آنها نيست (جدول .)9
جدول  -3نتايج تحليل رگرسيون فرضيه اول فرضيه های فرعي آن
متغيرهاي مالک
نمره کل
سازش يافتگي
قالبهاي اجتماعي
مهارتهاي اجتماعي
عاليق ضداجتماعي
روابط خانوادگي
روابط مدرسهاي
روابط اجتماعي

ضريب
رگرسيون

خطاي
استاندارد

عرض از مبدا و
متغير پيشبين
عرض از مبداء

262/67

69/81

محبوبيت والدين
عرض از مبداء
محبوبيت والدين
عرض از مبداء
محبوبيت والدين
عرض از مبداء
محبوبيت والدين

6/26649/97
1/12
262/67
6/26697/22
1/18

1/66
69/79
1/18
69/81
1/66
67/19
1/16

عرض از مبداء

269/91

21/96

محبوبيت والدين

6/28-

1/68

عرض از مبداء

696/89

21/76

محبوبيت والدين
عرض از مبداء
محبوبيت والدين

1/19619/21
1/19

1/66
9/94
1/12

مقادير
بتا

-1/48
1/16
-1/48
1/19
-1/48
-1/12
1/62

مقدار t

سطح
معناداري

26/92

1/16

-61/96
61/99
1/98
26/92
-61/96
8/99
1/86

1/16
1/16
1/81
1/16
1/16
1/16
1/42

64/97

1/16

-8/98

1/16

8/29

1/16

-1/92
66/98
2/99

1/84
1/16
1/16

ضريب
تولرانس

ضريب
VIF

1/62

6/17

1/69

6/19

1/66

6

1/67

6/16

1/67

6/12

1/99

6/91

1/66

6

آماره
دوربين
واتسون
6/897

در بررسي فرضيه دوم پژوهش و فرضيههاي فرعي آن ،مبني بر اينکه «بين ميزان محبوبيت والدين نزد فرزندان و
خالقيت فرزندان و مولفههاي آن رابطه وجود دارد» ،يافتههاي حاصل از  9تحليل رگرسيون جداگانه حاکي است
که نمره محبوبيت والدين با نمره کل خالقيت و مولفههاي چهارگانه آن (سيالي ،بسط ،ابتکار ،انعطاف پذيري)
رابطه معناداري داشته ،به نحوي که محبوبيت والدين ،قادر به پيشبيني متغيرهاي مذکور است (جدول .)4
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جدول  -4نتايج تحليل رگرسيون فرضيه دوم فرضيههای فرعي آن
متغيرهاي مالک

نمره کل خالقيت
مولفه سيالي
مولفه بسط
مولفه ابتکار
مولفه انعطاف
پذيري

ضريب
رگرسيون

خطاي
استاندارد

عرض از مبدا و
متغير پيش بين
عرض از مبداء

269/66

64/14

محبوبيت والدين
عرض از مبداء
محبوبيت والدين
عرض از مبداء
محبوبيت والدين
عرض از مبداء
محبوبيت والدين

-6/29
274/99
-6/62
269/91
-6/28
269/66

1/66
67/12
1/69
21/96
1/68
64/14
1/66

عرض از مبداء
محبوبيت والدين

-1.252
611/86

8/97

1/16

1/14

مقادير
Beta

-1/46
-1/48
-1/48
-1/46
1/69

مقدار t

سطح
معناداري

26/64

1/16

-61/96
69/87
-8/99
64/97
-8/98
26/64
-61/96

1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16

69/26

1/16

2/99

1/121

ضريب
تولرانس

ضريب
VIF

1/62

6/17

1/69

6/19

1/66

6

1/67

6/16

1/67

6/12

آماره
دوربين
واتسون

6/896

بحث و نتيجهگيری
خالصه يافتههاي پژوهش حاضر حاکي از آن است که )6 :محبوبيت والدين قادر به پيشبيني نمرات کـل سـازش
يافتگي و مولفههاي مهارتهاي اجتماعي ،روابط خانوادگي ،و روابط اجتماعي ميباشد ،اما توانايي پيشبيني مولفه-
هاي قالبهاي اجتماعي ،عاليق ضداجتماعي ،و روابط مدرسهاي را نداشته است )2 .محبوبيـت والـدين قـادر بـه
پيشبيني نمره کل خالقيت و مولفههاي چهارگانه آن (سيالي ،بسط ،ابتکار ،انعطاف پـذيري) مـيباشـد .بنـابراين،
بحث و نتيجهگيري در دو بخش قابل طرح و ارائه است.
در خصوص يافتههاي فرضيه اول (پيشبيني سازش يافتگي اجتماعي بر اسـاس محبوبيـت والـدين) ،در بـين
پژوهشهاي پيشين ،چنين نتايجي يافت نشد .اما اين يافتهها ،بر اساس ادبيات نظري پژوهش حاضر تاييد ميشود.
به عبارت ديگر ،والدين محبوب با توجه به نقش کليدي که در خانواده دارند ،قابليت اثرگذاري از جوانب گوناگون بر
فرزندان خود را دارند (کانديدا و همکاران .)2169 ،خانواده بـا فـراهم نمـودن امکانـات ،شـرايط و بسـترهاي الزم
مي تواند از جوانب متفاوت موجبات رشد ،توسعه و تعـالي فرزنـدان را در ابعـاد مختلـف نظيـر سـازگاري تحصـيلي
(گردايس و همکاران ،)2169 ،سازگاري بين فردي يا اجتماعي (المب و کلي ،)2161،سازگاري خانوادگي (رادلوف،
 )2169و سازگاري عاطفي (بالتر و همکاران )2169 ،را فراهم نمايد (گيوليا ،دوتي و ماريو  .)2169 ،پژوهشگران بر
اين باورند که شخصيت فرزندان زير چتر نفوذ والدين قرار داشته و بنـابراين ،آنچـه در آينـده تحـت عنـوان حـس
خرسندي يا خوشبختي وناخرسندي يا بدبختي شاهد آن هستيم تا حد زيادي وابسته به عملکرد اين کارکرد و نفوذ
آن است (احدي و همکاران .)6977 ،از سويي والدين بهويژه والدين محبوب در تالشند که کانوني مقدس با عنوان
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خانواده ايجاد کنند (اميني ،)6964 ،که خود مهمترين و قويترين عامل اجتماعي کردن و سازش يافتگي اجتماعي
فرزندان تلقي ميشود که در شکلدادن به شخصيت وخصوصيات و انگيزهها نقش کليدي دارد ،رفتـار اجتمـاعي را
هدايت ميکند (هرمزينيا .)6969 ،ويژگي فرد سازش يافته آن است که نسبت به خود واقعبين است ،بدين معنـي
که درباره انگيزههايش خود را فريب نميدهد ،هدفهاي قابل دسترس براي خـود طـرح مـيکنـد و از تعارضـات
غيرالزم پرهيز مينمايد .او با مشکالت شخصياش به طور عيني برخورد ميکند ،درست مانند زماني کـه بـه حـل
يک مسئله رياضي و يا تنظيم تعادل دوچرخه و يا ساختن يک ميز ميپردازد ،خود را با حقايق الزم و مربوط آشـنا
ميسازد و اطمينان مييابد که مشکل را شناخته است ،آنگاه براي حل آن برنامه ريزي مي کند (عسکري ،زکيئي و
عليخاني .)6966 ،از ديگر سو ،برخي پژوهشها تا حدودي با پژوهش حاضر در اين بخش شباهت دارنـد ،از جملـه
ميتوان به پژوهشهاي سادات شـجاعي ( ،)6969کورسـيني ،)2169( 6کيتـزمن ،)2111(2و فروسـچ 9و همکـاران
( )2111اشاره کرد .سادات شجاعي ( )6969در پژوهش خود نشان داد که بين رضايتمندي زناشـويي والـدين بـا
سازش يافتگي اجتماعي فرزندان رابطه معناداري وجود دارد که با توجه به اينکه رضايتمندي زناشويي الزمه بروز
محبوبيت والدين است ،به نحوي تاييدکننده يافته هاي پژوهش حاضر است .در بين تحقيقات انجام شده در خـارج
از کشور نيز کورسيني ،)2169( 4در پژوهش خود نشان داده است که رضايت زناشويي زوجين موجب بهبود سازش
يافتگي اجتماعي ميگردد .وي همچنين بيان داشته است که عدالت بين زوجـين موجـب بهبـود سـازش يـافتگي
اجتماعي ميشود .کيتزمن )2111( 9نيز در پژوهشي با عنوان «رابطه ميان مشکالت و نارضايتي زناشويي بـر رشـد
عاطفي -اجتماعي و ارتباطي کودکان» نشان داده است کـه مشـکالت و نارضـايتي زناشـويي بـر رشـد عـاطفي-
اجتماعي و ارتباطي کودک تاثير منفي ميگذارد .همچنين طبق مطالعات فروسچ 9و همکـاران ( ،2111بـه نقـل از
نامي )6961 ،مشکالت زناشويي با بروز اختاللهاي رفتاري در کودکان ،درون گرايي ،مشکالت درسي ،دلبسـتگي
ناايمن ،اشکال در برقراري روابط با همساالن و اشکال در مهارتهاي حل مسئله همراه است.
همچنين در مورد يافتههاي فرضيه دوم (پيشبيني خالقيت بر اساس محبوبيت والدين) ،برخي پـژوهشهـاي
پيشين ،يافتههاي حاضر را تاييد ميکند .برخي از اين پژوهشها به طور مستقيم و برخي ديگر به طور تلويحي ،بـا
يافتههاي پژوهش حاضر همخواني دارند .از اين ميان ،ميتوان بـه پـژوهشهـاي ارجمنـدزاده ( ،)6969رضـاييان
( ،)6966فراهيني ( ،)6976تقوي جورابچي ( )6977و مظفري ( ،)6977در داخل کشور و پژوهشهـاي کورسـيني،

6 . Corsini
2 . Kitzman
9 . Forosch
4 . Corsini
9 . Kitzman
9 . Forosch
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( )2169و سالوي  )2162( 6در خارج کشور اشاره کرد .به عنوان نمونه ،ارجمندزاده ( )6969در نتايج پژوهش خـود
بيان دا شته است که بين محبوبيت مادر با سالمت روان و خالقيت دانش آموزان ارتباط معنـيدار آمـاري مشـاهده
شد .والدين محبوب از فرزندان سالمتر و خالقيت مناسبي برخوردارند .وي همچنـين بيـان داشـته اسـت کـه« :در
نهايت به نظر ميرسد که دانشآموزان دبيرستاني تيزهوشان از نظر سالمت روان و خالقيت با ساير دانش آمـوزان
متفاوت هستند .شرايط محيط مطلوب خانواده و محيط آموزشي و نوع برخورد خانواده و محبوبيت والدين ميتوانـد
در اين تفاوتها نقش داشته باشد .والدين با توجه به نقش کليدي که در خانواده دارند ،قابليت اثرگذاري از جوانـب
گوناگون بر فرزندان خود را دارند (کانديدا و همکاران .)2169 ،خانواده مهمترين و قويترين عامل اجتماعي کردن
کودکان تلقي ميشود که در شکل دادن به شخصيت و خصوصيات و انگيزهها نقش کليدي دارد ،رفتار اجتماعي را
هدايت ميکند و ارزشها و اعتقادات و هنجارهاي فرهنگ را منتقل ميکند (خالقي و همکاران .)2117 ،بنـابراين،
خانواده با فراهم نمودن امکانات ،شرايط و بسترهاي الزم ميتواند از جوانب متفاوت موجبات رشد ،توسعه و تعـالي
فرزندان را در ابعاد مختلف فراهم نمايد (گيوليا ،دوتي و ماريو  .)2169 ،به اعتقاد «ويليـامز» محـيطهـاي بـيش از
اندازه رسمي و بيش از اندازه آزاد براي خالقيت نسبتاً مضرند و هرگز نخواهند توانست خالقيت را در فـرد بـهطـور
سالم بپرورانند .تورنس نيز ميگويد محيطي که هم آزادي بيان و هم ارتباط سالم را تبيين کند ،از لحـا پـرورش
خالقيت بهترين محيط محسوب ميشود (ديداري ،6966 ،به نقل از جمـالي .)6969 ،همچنـين بـه اعتقـاد راجـرز
واضح است که خالقيت را نميتوان با فشار بهوجود آورد ،بلکه بايد به آن اجازه داده شود تا ظهور کند و با فـراهم
کردن امنيت رواني و آزادي ،احتمال ظهـور خالقيـت سـازنده را ميتـوان افـزايش داد (حامـدي و افـروز.)6961 ،
بنابراين ،ادبيات پژوهش حاکي از آن است که محيط صميمي خانواده و محبوبيت والدين ،در رشد خالقيـت مـوثر
است.
در انجام هر پژوهشي با توجه به ماهيت ويژهاي که داراست ،محدوديتهاي خاصي وجود خواهد داشت .در
طي انجام اين پژوهش نيز محقق با محدوديتهايي مواجه گرديد که برخي از آنها عبارتند از  )6 :فقدان يک پايگاه
اطالعاتي مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه )2 .عدم تخصيص وقت کافي جهت پر کردن پرسشنامه
از سوي افراد نمونه )9 .عدم برخورد درست برخي از واحدهاي سازماني در مقابل توزيع پرسشنامه )4 .پرسشنامه
خود به عنوان يک محدوديت تلقي ميشود .بدين معنا که پرسشنامه ،نگرش افراد را بررسي ميکند ،نه واقعيت را،
که اين امر مي تواند به عنوان يک محدوديت تلقي شود .همچنين زياد بودن تعداد سواالت پرسشنامه نيز يکي از
موانعي است که انگيزه پاسخگويي را کاهش داده و ممکن است از دقت جوابهاي آنان بکاهد )9 .با توجه به افراد
مورد مطالعه ميتوان ادعا نمود که تعميم نتايج نمونه به جامعه و مکانهاي ديگر بايستي با دقت بسيار باال صورت
پذيرد )9 .دسترسي به والدين برخي از دانشآموزان که داراي تحصيالت عالي و پستهاي مهم شغلي بودهاند،
ممکن نبود و همين امر ممکن است محقق را بر دسترسي به اطالعات محروم سازد.

6 . Sulloway
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) والدين براي بهبود رضايتمندي خود به تمام چالشها و6 : همچنين بر اساس نتايج تحقيق پيشنهاد ميشود
 بدين منظور توصيه ميشود مراجعه به مشاوران خانواده.موانع با جديت نگاه کرده و سعي در بهبود آن داشته باشند
 همچنين استفاده از مشاورههاي خانوادگي هم براي فرزند.به عنواني امري کمک کننده به طور مداوم استفاده شود
) والدين در جهت بهبود2 .و هم والدين ميتواند فوايد زيادي را در رفع مشکالت رضايتمندي زوجين داشته باشد
 ارتباط قويتر و صميميتري را با فرزندان شکل داده و سبب،روابط اجتماعي فرزندان و توسعه سازش يافتگي آنان
 توصيه ميشود وقت و زمان بيشتري را براي، در اين ميان.شکلگيري اعتماد و اطمينان قوي بين خود شوند
) مشکالت خانوادگي و زناشويي تا حد امکان بين والدين پنهان9 .فرزندان تحت هر شرايطي اختصاص دهند
)4 . زيرا اثرات مخربي را بر انگيزه پيشرفت و خالقيت آنها ميگذارد،بماند و به ذهن و فکر کودکان منتقل نشود
 دانش آموز و،مدارس به منظور توسعه انگيزه پيشرفت و خالقيت دانش آموزان فضاي ارتباطي سه جانبه مدرسه
 ميتواند راه گشا بوده و، بدين منظور برنامههاي دورهمي و مستمر.والدين را در اطراف امور مدرسه توسعه دهند
.مفيد واقع شود
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