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چكيده
زمینه :امروزه خالقیت جایگاه خاصي را در روانشناسي به خود اختصاص داده است .توجه
به پرورش خالقیت كودكان ،یكي از مهم ترین برنامهههها بهرای توسهعة كشهور در زمینههههای
مختلف است.
هدف :با توجه به اهمیت بعد تربیتهي خالقیهت و ن ها خهانواده در با فعهل كهردن جنبههههای
گوناگون رشد ،هدف كلي تح یق بررسي ارتباط بین جو عاطفي خانواده با خالقیهت دانها-
آموزان دختر پایه پنجم ابتدائي است.
روش :جامعة آماری ،داناآموزان دختر پایة پنجم م طع ابتدائي ناحیة  1شههر اصهفهان و
وا دین آنها هستند .نمونه آماری  220نفر از دانا آموزان دختر پایه پنجم ابتهدائي و وا هدین
آنها هسهتند كهه بهه روش نمونهه گیهری خوشهه ای رنهد مرحلهه ای انتخهاد شهده انهد .ابهزار
اندازهگیری پرسشنامهی شیوه فرزندپروری و آزمون خالقیت تورنس است .تجزیهه و تحلیهل
اطالعات در دو سطح توصیفي و استنباطي انجام گرفته است.
یافتههه ههها :نتههایق تح یههق نشههان مههي دهههد بههین جههو عههاطفي خههانواده و خالقیههت در سههطح
( )P ≥ 0/05رابطه وجود ندارد .بین سهب
وجود ندارد .بین سب

م تدرانهه و خالقیهت در سهطح ( )P ≥ 0/05رابطهه

سهل گیر و مستبد با خالقیهت در سهطح ( )P ≥ 0/05رابطهه معكهو

وجود دارد.
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168
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد

نتیجه گیری :بهترین سب

فرزندپروری ،سب

م تدرانه است .وا هدین در ایهن سهب

در

تربیت سخت و در امر كنترل میانهه رو هسهتند .انتظهارات آنهها قاطعانهه بها رفتهاری سهنجیده و
مع ول است و محدودیت های متناسب و منط ي برای كودكان اعمال مي كنند .كودكان این
وا دین پرانرژی ،شایسته ،قابل اعتماد و مست ل و ...هستند.
واژههاي كليدي :جو عاطفي ،خانواده ،خالقیت،كودكان ،مشاوره.

پيشگفتار
خالقیت به عنوان نیاز عا ي بشر در تمام ابعاد زندگي مطرح است .در جامعة امروزی كه
به سرعت در حال تغییر و تحول و پیشرفت است  ،نیاز به افراد مبتكر و خالق برای رویارویي
با مشكالت و فائق آمدن بر آنها ضروری است .توانایيهای خالق به رگونه زیستن افراد
كم

ميكند.
برای برنامهریزی در جهت آیندهای روشن ،ن ا ارزشمند آموزش آن است كه برای

همهی كودكان تجربههای ي درجهت رشد تفكر خالق فراهم نماید و این امر را در مدرسه نیز
دنبال كند .توانایي های خالق به كیفیت زندگي در داخل و خارج مدرسه كم

ميكند.

بنابراین هر بخشي از یادگیری در طول زندگي باید به حا ت و افكار خالق توجه داشته باشد
(جاالنگو.)2003 ،1
خالقیت توان دیدن ریزها به روشي جدید است .دیدن مسائل و مشكالتي كه هیچ فرد

یو

دیگر ممكن نیست ،متوجه وجودآنها بشود و سپس ارائه راهحل جدید و منحصر به فرد و

سازم

مؤثر برای آن مشكالت (فاو ر و كانتي.)1997 ،2

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

نهاد خانواده م د ترین و مهمترین محیطي است كه شخصیت و شكلگیری رفتارهای
فرزندان را پایهریزی مينماید و رگونگي این نهاد در ح ی ت بخا مهمي از سرنوشت افراد
1 . Jalongo
2 . Fowler & County

جایگاه ویژهای از دیرباز مورد توجه اندیشمندان اجتماعي بوده است .از ی

سو ،ارتباط و

كنا مت ابل خانواده با اجزا و نهادهای دیگر جامعه كه به پویایي و پیشرفت آن انجامید و از
سوی دیگر ،پایداری و پایندگي آن در طول اعصار و قرون متمادی ،بسیاری از اندیشمندان
را بر آن داشته كه در حوزههای گوناگون علمي و با رویكردهای مختلف به مطا عة این
واحد اجتماعي همت گمارند (بستان.)1383 ،
آدكینز )2003( 1بیان مي كند :كودك نخستین تجارد حمایت اجتماعي خود را در
كانون خانواده كسب مي كند .نحوه برخورد ،پذیرش ،دوست داشتن و رفتار مساعد كودك
او را برای احیای ن ا های اجتماعي و برطرف ساختن نیازهایا یاری مي دهد .ارتباط
پیوند افراد خانواده در سالمت رواني كودك تاثیر و برطرف ساختن نیازهایا یاری ميدهد.
ارتباط و پیوند افراد خانواده در سالمت رواني كودك تأثیر به سزائي دارد .مطا عات نشان

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خالقیت دانش آموزان دختر ...

به شمار ميرود .خانواده ،واحدی اجتماعي با ابعاد گوناگون است كه به د یل اهمیت و
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مي دهد كه حمایت و پذیرش وا دین ،خونگرم بودن و تربیت فرزند به صورت آزاد منشانه

برر

موجب افزایا عزت نفس در كودك مي شود.

سی

این مسأ ه پذیرفته شده است كه امید و حمایت وا دین در زندگي تحصیلي كودكان
ن ا حیاتي دارد .بیشترین بهره هنگامي نصیب كودك مي شود كه وا دین ،كودك و
مراقبین با یكدیگر همكاری داشته باشند .وا دین زمان زیادی را صرف كودكان خود مي-

تأث
یر
عوام
ل

كنند و ن اط ضعف و قوت آنها را مي شناسند ،نیازهای آنها را پیا بیني مي كنند و در سال-

فرد

های او یه زندگي فرزندانشان ،تصمیمات بسیاری برایشان مي گیرند .بنابراین منط ي است كه

یو

برای بهره مند شدن كودك از همكاری و ا دین او استفاده شود (هوبارت و فرانكل،2
.)2001

سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . Adkins
2 . Hobart & Frankel

مدیرا
ن
….
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خانواده مانند هر سازمان اجتماعي نیاز به مدیریت دارد .اثربخشي ،موف یت ،بهرهوری و
سالمت نظام خانواده ،نیز مانند هر نظام اجتماعي دیگر ،با شیوههای رهبری و مدیریت وا دین
در خانواده بستگي دارد .هر عضو خانواده ،ی

نیز تحت تأثیرشیوههای مدیریت وا دین خود هستند .به همین ترتیب ،فرزندان خانواده نیز بر
رفتار وا دین خود اثر ميگذارند .روابط بین فردی اعضای خانواده آثار دیرپایي بر شخصیت
آنان ميگذارد و رون وا دین ن ا مدیریت را بر عهده دارند ،بنابراین مسئو یت آنان در
ارائه رهبری اثر بخا در خانواده و دستیابي به بهرهوری بهینه خانواده سنگینتر است
(ساعتچي.)1382 ،
بامریند 1بر سه سب
سهلانگارانه  -3سب
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برر
سی
تأث

جزء از نظام خانواده است و فرزندان خانواده

تربیتي تأكید ميكند كه عبارتند از -1 :سب

مستبدانه  -2سب

م تدرانه .انت ال دادن ارزشها و رفتارها در هری

تربیتي متفاوت است .در سب

از سب

های

مستبدانه وا دین مایل هستند در امر پرورش كودك ضعیف

و در كنترل آنها قوی عمل كنند كه این وا دین طرفدار انضباط قوی و خواستار فرمانبرداری
سریع هستند .در سب

سهلانگارانه وا دین مایل هستند در امر پرورش كودك متعادل باشند

و ي در كنترل ضعیف عمل ميكنند این وا دین خواهاهای آني كودكان را پذیرفته و

یر

نسبت به وا دین دیگر نظارت كمتری بر روی رفتار كودكان دارند و در سب

عوام

وا دین در تربیت سختگیر و در امر كنترل میانهرو هستند .انتظارات آنها قاطعانه با رفتاری

ل

سنجیده و مع ول است و زمینه را برای شایستگي اجتماعي در دوران كودكي فراهم ميكنند

فرد
یو
سازم

م تدارانه

(مور.)1992 ،2
همچنین تح ی ات مور و دیگران )2004( ،3نشان داده كه باال رفتن كیفیت ،روابط بین

انی

كودكان -وا دین ،نتایق رضایتبخشي از قبیل تعامالت روحي و فكری و صالحیت های

بر

اجتماعي و پایین آوردن مشكالت و مسائل رفتاری را به همراه دارد.

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Baumrind
2 . Moore
3 . Moor& others

تفاوت دارند از جمله -1 :حمایت نشان داده شده به فرزند در تشكیل ی
او -2 ،كنترل رفتار فرزند در جهت كم
برای كم

به پرورش اعتماد به نفس (م

رابطه عاطفي با

به ارت اء رفتار در حد بلوغ -3 ،اعطای است الل
كي.)2006 ،1

شخصیت سا م و رشد یافته در جریان تربیت صحیح و پرورش عواطف و افكار و رفتار به
وجود مي آید .بنابراین باید انرژی مادی و معنوی برای بهبود و رشد و تعلیم و تربیت
كودكان و كاها مشكالت و موانعي كه در این راه هست صرف شود .ف ر فرهنگي و
تربیتي وا دین ،دشواریهای زیادی را در راه رشد فرزندان ایجاد ميكند و آنها را در معرض
مخاطرات ،ذهني ،عاطفي و اجتماعي قرار ميدهد كه اتخاذ تدابیر همه جانبه را اجتنادناپذیر
ميسازد (نلسون ،ایزرائل .)1367 ،همه كودكان با استعدادهای خالق متو د ميشوند اما به
علت عدم وجود محیط و شرایط مناسب این استعداد در تمام افراد شكوفا نميشود .بر اسا

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خالقیت دانش آموزان دختر ...

بنابراین سب

های مستبدانه ،سهل گیر و م تدر در ویژگي های متعدد و مهم با هم

171

تح ی ات در بین عوامل تأثیرگذار بر رشد خالقیت ،خانواده از اهمیت زیادی برخوردار

برر

است .رگونگي ارتباط مت ابل وا دین -فرزندان با بسیاری از خصوصیتهایي كه منجر به

سی

رشد عاطفي ،اجتماعي ،فیزیكي و ذهني فرزندان ميشود ارتباط دارد و ميتواند تأثیر مثبت
یا منفي برروی فرزندان داشته باشد (كندل.)1990 ،2

تأث
یر
عوام

بامریند دریافت كه كودكاني كه توسط وا دین م تدر پرورش داده شدهاند در اواسط

ل

كودكي در زمینههایي مانند است الل،خالقیت ،پشتكار ،مهارت های اجتماعي ،مهارت های

فرد

تحصیلي ،مهارتهای رهبری ،خویشتنداری بهتر هستند .نوجوانان این وا دین ،عزتنفس

یو

باالتری دارند و از حاظ اجتماعي معتمد به نفس و كارآمد هستند (م
سب

فرزند پروری مستبدانه و سب

كي.)2006 ،3

سهل گیر ،رابطه ای با رشد و توسعه مثبت كودك

ندارند .این امر احتماال ً به خاطر این است كه هر دو سب

ممكن است فرصت كودك برای
1 . Mckay
2 . Kandel
3 . Mckay

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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یادگیری و رگونگي غلبه بر استر

را محدود كند .كودكان وا دین مستبد ممكن است

فرصتي كمي برای تصمیم گیری در مورد خود و این كه ره ریزی نیاز دارد ،داشته باشد در
حا ي كه كودكان وا دین بیا از حد مهربان و سهل گیری ممكن است بدون دستورا عمل
مورد نیاز برای رشد و توسعه وجدان اخالقي و تنظیم اهداف مناسب برای آینده رشد نمایند
(مركز اطالعات دوران كودكي.)2007 ،
وا دین معموالً مهم ترین ،عامل در رشد استعدادهای فرزند خود هستند .رنین وا دیني
عالوه بر اینكه مراقب فرزندان خود هستند ،معلم ،تشویق كننده ،تربیت كننده ،همبازی و
حتي در بعضي اوقات «بهترین دوست فرزندان خود هم محسود مي شوند .وا دین بدون
ش

 ،حافظ و پرورش دهنده استعداد فرزندان هستند .آنها باید به كودكان اجازه دهند كه

مطابق با سنشان عمل كنند .آنها را به سوی موارد جزئي كه باید توسط بزرگساالن رعایت
172
برر
سی
تأث
یر

شود سوق ندهند و به م طع رشد كودك احترام بگذارند (ا وینو.)1995 ،1
میلگرام )1990( 2موقعیت خانوادگي را از عوامل اساسي در تح ق توانایي های با وة
انسان ميداند .او استناد به تح ی اتي مينماید كه نشان دادهاند رفتار و نگرش وا دین و
كمیت و كیفیت عالئق آنها و نحوة تعامل با فرزندانشان در رشد توانایي های فرزندان كامالً
مؤثر است (حسیني.)1378 ،

عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

همانگونه كه رفتار و طرز برخورد وا دین ميتواند خالقیت را تشویق كند ،ميتواند
تضعیف كنندة آن نیز باشد .تدبیر و دستورا عملها یا راه و روش های محدود كننده برای
ی

فعا یت ،امكان اینكه این فعا یت بتواند ی

تجربة خالقانه باشد را كاها ميدهد (و ز،3

.)2004
بسیاری از خانواده ها هم اكنون طیف وسیعي از ضروریات را بدون فدا كردن زمان با هم
بودن در خانواده كسب ميكنند اما برخي خانوادهها كه ميتوانند این وقت آزاد را با فرزندان

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Alvino
2 . Milgram
3 . Wells

پرورش كودكاني بيتفاوت با شایستگي در حد پایین ميشوند .حمایت و به كارگیری
استراتژیهای شناخته شده برای رشد و انعطافپذیری كه سالمت آنها را تضمین ميكند
الزم است .بعضي از این استراتژی ها در جامعه ،برخي در مدرسه و بسیاری برای خانوادهها
است .آنها ریشه در ارتباط عمیق دارند كه با هم بودن وا دین و بچهها آنها را رشد ميدهد
(گینسبورگ.)2007 ،1
تورنس و گاف 2معت دند وا دین باید به كودكان فرصت دهند كه خالقیت خود را نشان
داده ،با خالقیت خود مشكالت را حل كنند  .آنها مي توانند برای پرورش خالقیت كودكان
موارد زیرا را نجام دهند:
 به كودكان بیاموزند برای پرورش خالقیت كودكان موارد زیر را انجام دهند: -با گوش دادن به ایدهها و راه حلهای غیر معمول كودكان نشان دهند كه آنها با ارزش

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خالقیت دانش آموزان دختر ...

خود داشته باشند ،آن را صرف زندگي شتابزده امروز ميكنند و با برنامههای فشرده منجر به

173

هستند.

برر

 -فرصت هایي برای یادگیری خود آغاز ایجاد كنند.

سی

 -برای كودكان فرصتهائي فراهم كنند كه بدون تهدیدهای ارزیابي فوری یاد بگیرند ،فكر

تأث
یر

كنند و كشف كنند.

عوام

 -اشتباهات كودكان را به عنوان بخشي از فرآیند خالق بپذیرند.

ل

نتایق تح ی ات میلر و جرارد )1979( 3نشان مي دهد وا دین كودكان خالق تمایل دارند كه

فرد

آنها به شخصیتي با ثبات دست یابند و از مهارت باالیي برخوردار شوند.ارتباط بین كودكان

یو

خالق با وا دینشان از نظر عاطفي و احسا

بیا از حد نیست .همچنین رابطه آنها خصمانه و

از روی بي اعتنایي وبي عالقگي نیز نیست بلكه این رابطه توأم با احترام ،است الل و عدم
وابستگي و آزادی است.

سازم
انی
بر
خالق

1 . Ginsburg
2 . Torrance & Goff
3 . Miller &Gerard

یت
مدیرا
ن
….
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نتایق مطا عات میچل و دادك )1991( 1نشان مي دهد مادران فرزندان بسیار خالق كمتر
از دیگران برخورد احساسي با فرزندان خود دارند و این مادران از اعتماد به نفس و خود
شناسي باالتری نسبت به مادران دیگر برخوردار هستند.
مورگان و وامپلر )2003( 2بیان ميكنند :وا دیني كه خالقیت را در فرزندان خود پرورش
ميدهند ،معموالً حن صمیمانه و گرم در آموزش دارند .همچنین ویژگي هایي مانند تشویق،
حمایت بدون كنترل بیا از حد ،ا گوسازی برای ارزش های مشخص مانند سختكوشي،
عشق به تعلیم و تربیت ،به كارگیری محدود قوانین و دستورات ،قابلیت انطباق و سازگاری و
توافق بین وا دین و ...دارند .اینگونه خانوادهها مسائل و مشكالت خود را به خوبي حل مي
كنند و اغلب دارای حسشوخطبعي هستند .این ویژگي ها از طریق كاها اضطراد و
استر

174
برر
سی
تأث

اجازة ظهور به اندیشهها و ایدههای تازه و بدیع ميدهد و در نتیجه باعث ت ویت

حس خالقیت ميشود.
اگر فرزندان مایل به داشتن استفاده از فرصت هایي كه در اطراف آنها وجود دارد باشند
امّا هیچ نوع همكاری بین فرزندان و وا دین وجود نداشته باشد رشد و توانایي باال در
فرزندان از بین ميرود .بهترین نتایق در موارد انساني وقتي به دست آمده كه كودكان مورد

یر

احترام باشند و به آنها اجازه داده شود اختیارات كافي برای ساخت بیشتر كشفیات و

عوام

تصمیماتشان را داشته باشند .بلوم 3و همكاران ( )1985مطا عهای بر روی زندگي  120مرد و

ل

زن جوان كه دارای دستاوردهای جهاني بودند انجام دادند .نتایق مطا عه نشان داد صرف نظر

فرد
یو
سازم

از توانایي های او یه آنها ،دستیابي به این مدارج عا ي ناشي از ی

فرآیند مؤثر تشویق و

آموزش مداوم بود كه همواره با ساعت ها تمرین و فعا یت تحتنظر وا دین كه آنها را

انی

هدایت ميكرده اند همراه بوده است.وا دیني كه در محیطي با ف ر فرهنگي هستند و ممكن

بر

است دارای روابط كالمي مناسب خانوادگي نباشند ،بر روی رشد هوشي فرزندانشان تأثیر

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Michel & dudek
2 . Morgan & wampler
3 . Bloom

های كالمي و هوشي و انگیزه به وجود ميآورد (فریمن.)200 ،1
به طور كلي آموزش وا دین و اجرای برنامه هایي در این زمینه به منظور تحكیم نظام
خانواده ها است و به تأ ثیر نظارت بر عملكرد فرزندان و برقراری ارتباط صمیمي با آنها و
تعلیم و تربیت مستمر تأ كید مي شود .وا دین مي آموزند ،كمتر فرزندان خود را تنبیه و
مجازات كنند .نحوه تعلیم و تربیت صحیح به آنها آموزش داده مي شود و به آنها كم

مي

شود از مشكالت فرزندان خود مطلع گردند و در جهت حل آن بكوشند (دوهرتي.)2006 ،2
تفكر خالق محصول سالها تفكر ،یادگیری و آمادگي است .با توجه به اهمیت بعد تربیتي
خالقیت و ن ا خانواده در با فعل كردن جنبههای گوناگون رشد در این م ا ه به ارتباط بین
جو عاطفي خانواده و خالقیت داناآموزان دختر پایة پنجم م طع ابتدایي پرداخته ميشود.
هدف كلي تح یق بررسي ارتباط بین جو عاطفي خانواده با خالقیت داناآموزان دختر پایة

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خالقیت دانش آموزان دختر ...

ميگذارند .ف ر فرهنگي معموالً ضعفهای رواني را در زمینههای ادراك و توجه ،توانایي-

175

پنجم ابتدایي است و اهداف جزئي تح یق شامل -1 :بررسي ارتباط بین سب

تربیتي

برر

م تدرانه و خالقیت داناآموزان دختر پایة پنجم ابتدائي -2 .بررسي ارتباط بین سب

تربیتي

سی

مستبدانه و خالقیت داناآموزان دختر پایة پنجم ابتدائي -3 .بررسي ارتباط بین سب

تربیتي

سهلگیرانه و خالقیت داناآموزان دختر پایة پنجم ابتدائي ناحیة ی
تح یق بر اسا

است .همچنین این

فرضیههای زیر مورد بررسي خواهد شد:
تربیتي م تدرانه در تربیت فرزندان و خالقیت داناآموزان دختر پایة پنجم

ابتدائي رابطه وجود دارد.
 -3بین سب

یر
عوام
ل

 -1بین جو عاطفي خانواده با خالقیت داناآموزان دختر پایة پنجم رابطه وجود دارد.
 -2بین سب

تأث

تربیتي مستبدانه و خالقیت داناآموزان دختر پایة پنجم ابتدائي رابطه وجود

دارد.

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . Freeman
2 . Doherty

مدیرا
ن
….
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 -4بین سب

تربیتي سهلگیرانه و خالقیت داناآموزان دختر پایة پنجم ابتدائي رابطه وجود

دارد.

روش پژوهش
روشتح یق ،توصیفي ،همبستگي است .جامعه آماری در این تح یهق دختهران پایهه پهنجم
ابتدایي ناحیه 1شهرستان اصفهان و وا دین ایهن دانهاآمهوزان هسهتند .نمونهه آمهاری در ایهن
تح یق  220نفر از داناآموزان دختر پایه پنجم ابتهدایي و وا هدین آنهها هسهتند كهه بهه روش
نمونهگیری خوشهای رند مرحلهای انتخاد شدند.
 -1انتخاد تصادفي ناحیه  1آموزش و پرورش از بین  5ناحیهه آمهوزش و پهرورش شهرسهتان

176
برر
سی
تأث

اصفهان.
 -2انتخاد تصادفي  7مدرسه ابتدائي دخترانه در ناحیه .1
 -3انتخاد تصادفي داناآموزان دختر كال

پنجم ابتدایي.الزم بهه ذكهر اسهت بها توجهه بهه

اینكه  21پرسشنامه كامل پاسخ داده نشهده ،محاسهبات آمهاری براسها

199پرسشهنامه انجهام

یر

گرفته است.

عوام

در این تح یق از دو ابزار اندازهگیری استفاده شده است .در ارتباط با جو عاطفي خانواده از

ل
فرد
یو
سازم

پرسانامه شیوه فرزندپروری در سه سب

م تدرانه ،سهلگیر و مستبد استفاده شد .این

پرسانامه توسط بامریند طراحي شده و شامل  30سؤال بسته پاسخ است كه برای هر سب
 10سوال بر اسا

م یا

پنق درجهای یكرت طرح شده است .پایایي و روایي این پرسشنامه
1

انی

در تح ی ات متعددی به دست آمده است .برای پایایي پرسشنامه بوری از روش باز آزمایي

بر

استفاده كرده است كه در بین گروه مادران  %81برای شیوه سهلگیر % 86 ،برای شیوه

خالق

استبدادی و  %78برای شیوه م تدرانه و در بین پدران  ،%77برای شیوه سهلگیر %85 ،برای

یت
مدیرا
ن
….

1 . Buri

برای پایایي پرسا نامه ،اسفندیاری از روش بازآزمایي بر روی مادران استفاده كرده است
كه برای شیوه سهل گیری  %69شیوه استبدادی  ،%77و شیوه م تدرانه  ،%73به دست آمده
روایي پرسشنامه نیز توسط صاحبنظران روانشناسي و روانپزشكي مورد تأیید قرار گرفته
است .در ارتباط با خالقیت نیز از آزمون خالقیت تورنس استفاده شد .این پرسشنامه حاوی
 60سؤال است كه هر سوال مشتمل بر سه گزینه است كه از صفر تا دو امتیاز دارد .امتیاز 100
ا ي  120بیانگر خالقیت بسیار زیاد 85 ،ا ي  100خالقیت زیاد 75 ،ا ي  85متوسط 50 ،ا ي
 75خالقیت كم 50،ا ي پایین خالقیت بسیار كم است.جهت سنجا پایایي آزمون خالقیت
از آ فای كرونباخ استفاده شده این ضریب برای پرسشنامه  %87برآورد گردید.
روش آماری مورد استفاده در تح یق در دو سطح توصیفي و استنباطي انجام گرفته است.
در سطح توصیفي از فراواني ،درصد ،میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و در سطح

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خالقیت دانش آموزان دختر ...

شیوه استبدادی و  %88برای شیوه م تدرانه به دست آمده است .عالوه بر مطا عات خارجي

177

استنباطي ضریب همبستگي پیرسون ،رگرسیون ،آزمون  Tهتلینگ ،آزمون  Tهمبسته

برر

استفاده شده است.

سی
تأث
یر
عوام

يافتهها

ل
جدول  .1توزیع میزان خالقیت دانا آموزان

فرد

میزان خالقیت

فراواني

درصد

یو

 50و پایین بسیار كم

3

1 /5

سازم

 50-75كم

38

19/1

انی

 75-85متوسط

58

29/1

بر

 85-100زیاد

74

37/2

خالق

 100-120بسیار زیاد

26

13/1

یت

جمع

199

100

مدیرا
ن
….
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178
برر

براسا

یافته های جدول شمارة ( )1میزان خالقیت 1/5درصد دانا آموزان نمره  50و

پایین تر19/1 ،درصد بین 29/1 ،50-75درصد بین 37/2 ، 75-85درصد بین 85-100و 13/1
درصد بین  100-120بوده است.
جدول  .2توزیع كمینه ،بیشینه  ،میانگین و انحراف معیار شیوه های فرزندپروری
دامنه نمرات
سب

كمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

آزاد گذاری

14

47

33/63

5/45

استبدادی

17

42

31/36

4/58

اقتدار منط ي

10

40

16/75

3/81

فرزندپروری

یافته های جدول ( )2نشان مي دهد دامنه نمرات آزاد گذاری بین  14تا  ، 47استبدادی بین
17تا 42و اقتدار منط ي بین  10تا  40در نوسان بوده است.

سی

جدول  .3م ایسه میانگین شیوه های فرزند پروری

تأث

شیوههای

میانگین

انحراف معیار
5/45
4/86

یر

فرزندپروری

عوام

آزاد گذاری

33/63

ل

استبدادی

31/36

فرد

اقتدار منط ي

16/75

f=1593/036 t =792/45 sig =0/001
2

یو
سازم
انی

3/82

براسا

یافته های جدول ( f )3مشاهده شده در سطح  p≥0/05معنا دار بوده بنابراین بین

بر

شیوههای فرزندپروری تفاوت وجود دارد .بیشترین شیوه فرزند پروری آزادگذاری و

خالق

كمترین اقتدار منط ي بوده است.

یت
مدیرا
ن
….

براسا

شیوه فرزند پروری

اختالف میانگین

سطح معنا داری

آزاد گذاری استبدادی

2/27

0/001

آزاد گذاری اقتدار منط ي

16/88

0/001

استبدادی اقتدار منط ي

14/58

0/001

نتایق جدول ( )4بین شیوه آزاد گذاری با استبدادی و اقتدار منط ي و بین استبدادی

با اقتدار منط ي تفاوت وجود دارد.
جدول  .5ضریب همبستگي بین خالقیت و شیوه های فرزند پروری
ضریب
همبستگي
خالقیت

آزاد گذاری

اقتدار منط ي

استبدادی

r

p

n

r

p

n

r

p

n

-/157

0/028

199

-0/141

0/048

199

-0/024

0/739

199

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خالقیت دانش آموزان دختر ...

جدول  .4م ایسه زوجي اختالف میانگین دو به دو شیوههای فرزندپروری

179
برر

یافته های جدول ()5نشان مي دهد ضریب همبستگي بین خالقیت با شیوه فرزندپروری

سی

آزادگذاری و استبدادی در سطح  p≥0/05معنادار بوده است .بنابراین بین شیوه فرزند

تأث

پروری آزادگذاری و استبدادی یا خالقیت رابطه معكو
كدام ی

وجود دارد .

از شیو ه های فرزند پروری توان پیا بیني خالقیت داناآموزان را دارا هستند.

جدول  .6ضریب همبستگي و مجذور ضریب همبستگي رندگانه پیا بیني خالقیت براسا
مدل
گام به

مرحله

گام

اول

براسا

یر

شیوههای فرزند پروری

عوام
ل
فرد

ضریب همبستگي

مجذورضریب

مجذورضریب

خطای

یو

رندگانه

همبستگي رندگانه

همبستگيرندگانه تعدیل شده

استاندارد

سازم

0/157

0/025

0/025

14/42

یافته های جدول ()6شیوه آزادگذاری  2درصد خالقیت فرزندان را تبیین مي كند.

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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جدول  .7آزمون معناداری رگرسیون رند گانه

آزمون معنادار رگرسیون

F

سطح معناداری

اول

42/57

0/001

نتایق جدول ( )7نشان مي دهد نتایق معاد ه رگرسیون در سطح  p ≥0/05معنا دار بوده است.
جدول  .8پیا بیني كننده ها ی خالقیت
ضرایب غیر استاندارد
مدل
B

180

خطای
استاندارد

مرحله

ضریب ثابت شیوه فرزند

99/87

4/43

اول

پروری آزاد گذاری

-0/429

0/189

ضرایب
استاندارد

t

Beta

-0/157

سطح
معناداری

15/51

0/001

-2/21

0/028

برر
سی
تأث
یر
عوام

براسا

یافته های جدول ( )8بهترین پیا بیني كننده های خالقیت شیوه فرزند پروری

آزاد گذاری است .به ازای ی

واحد افزایا در شیوه فرزند پروری آزاد گذاری میزان

خالقیت  0/157واحد كاها ميیابد.

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

بحث و نتيجهگيري
یكي از ویژگیهای جهان امروز ،انفجار علم و دانا در همة حوزهها و تأثیر عمیق آن در
زندگي فردی و اجتماعي است .جهاني كه با این سرعت در حال تغییر و تحول است نسلي را

خالق

ميطلبد كه با نیروی تفكر صحیح تصمیم بگیرد و بتواند به حل مسائل و مشكالت بپردازد .از

یت

پیچیدهترین جلوههای اندیشة انسان تفكر خالق است .اسبورن ( )1375معت د است ميتوان

مدیرا
ن
….

بیشترین امكان را برای پرورش قدرت خالقیت بوجود ميآورد مخصوصاً با تمرین مستمر
توسعه داد .بر اسا

مطا عات ،عوامل مختلفي در رشد خالقیت تأثیر دارد .با توجه به اینكه

سال های او یه دورة مهم برای رشد جنبههای مختلف در كودكان است ،خانواده به عنوان
عامل مهمي در شكلگیری خالقیت محسود مي شود .به همین د یل در این تح یق به
ارتباط بین جو عاطفي خانواده و خالقیت داناآموزان دختر پایة پنجم ابتدایي ناحیة 1
شهرستان اصفهان پرداخته شده است .یافتههای تح یق نشان ميدهد بین سب
سهلگیر و مستبدانه با خالقیت رابطة معكو

فرزندپروری

وجود دارد؛ یعني هر ره وا دین از سب

مستبدانه و سهلگیر استفاده كنند ،باعث كاها خالقیت ميشود (جدول  .) 5با استفاده از
آزمون  tهتلینگ میانگین شیوههای فرزندپروری م ایسه شده است .بر اسا

یافتههای جدول

( f )3مشاهده شده در سطح  p ≥0/05معنادار بوده و بنابراین بین شیوههای فرزندپروری

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خالقیت دانش آموزان دختر ...

موهبت خالقیت را با بالاستفاده گذاردن پژمرده نمود و یا با استفاده از فعا یتهایي كه

181

تفاوت وجود دارد .بیشترین شیوة فرزندپروری سهلگیر و كمترین م تدر بوده است .با

برر

استفاده از آزمون  tهمبسته ،م ایسة زوجي اختالف میانگین دو به دو شیوههای فرزندپروری

سی

انجام گرفته است .بر اسا

نتایق جدول ( )4بین شیوة آزادگذاری با استبدادی و اقتدار

منط ي تفاوت وجود دارد .كمترین اختالف بین دو سب
( )2/27است و بیشترین اختالف بین سب
یافتههای این تح یق در مورد ارتباط سب

آزادگذاری و استبدادی است كه

تأث
یر
عوام

آزادگذاری و م تدرانه است كه ( )16/88است.

ل

مستبدانه و سهلگیر با خالقیت مشابه نتایق

فرد

تح ی ات انجام گرفته قبلي است .نتایق تح یق جاویدی كالته( ،)1373دورنبوش ،1990( 1به
ن ل از پیساكانو ،)2006،مور و زاف ،)2002( 2گنزا س ،گرین وود و نلسو ،2001( 3م

یو
سازم
انی
بر
خالق

1 . Dornbusch
2 . Moor& zaff
3 . Gonzalez , Green wood & Wentz

یت
مدیرا
ن
….
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182
برر
سی
تأث

كي ،)2006،ماندارا ،2003( 1پیساكانو ،)2006،بامریند( ،1967م

كي )2006،با این تح یق

همسو است.
نتایق تح ی ات مور و زاف ( ،)2002حاكي از آن است كه فرزنداني كه وا دینشان حامي
و مراقب و د سوز بوده ،نظارت مستمر بر آنان داشته و م ررات خانوادگي را ت ویت كرده
اند ،دار ای انگیزه بیشتری بوده و در تحصیل موفق تر بوده اند .همچنین از نظر فیزیكي و
رواني سالمت مطلوبي داشتند .در برابر اینها فرزنداني كه وا دینشان بسیار سخت گیر بوده و
هیچ گونه آزادی عمل و است الل به آنها نداده اند رفتارهای مخاطره آمیز بیشتری داشته اند.
نتایق تح یق بندك و همكاران ( )1393نشان داد كه آموزش مهارتهای زندگي بر
خالقیت تاثیر دارد .آموزش مهارت های زندگي به د یل تغییر مثبت در خودپنداره ،عزت
نفس ،خود آگاهي و كاها استر

از حاظ رواني آمادگي خالقیت در دانا آموزان را

افزایا ميدهد.
همان طور كه قبالً گفته شد در خانوادههای مستبد كنترل باال با سطوح پاییني از صمیمیت
وجود دارد .آنها معیارهای مطلق برای رفتار كودك وضع ميكنند و انتظار دارند

یر

دستوراتشان بدون شرح اجرا شود .در این خانوادهها از روشهای تشوی ي كمتر استفاده و از

عوام

كنترل تنبیهي مانند تنبیه فیزیكي و عاطفي استفاده ميشود .استفاده از این روش ها باعث

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

افزایا اضطراد و استر

و عدم اعتماد به نفس در كودكان ميشود كه مانعي برای ظهور

اندیشههای بدیع و در نتیجه عدم رشد خالقیت است .وا دین سهلگیر نیز كنترل كمي بر
روی فرزندانشان دارند و انتظاراتشان از آنها كم است .آنها دارای واكنا انضباطي متناقض
هستند و خواهاهای آني كودكان را پذیرفته و نسبت به وا دین دیگر مطا عات كمتری بر
روی رفتار كودكان دارند و همین موارد باعث ميشود كودكان كنترل رنداني بر خود

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Mandara

موارد مانعي برای رشد خالقیت آنها ميشود.
نتایق فرضیات دیگر تح یق بیانگر آن است كه بین جو م تدرانه و خالقیت داناآموزان
ارتباط وجود ندارد(جدول  .) 5همچنین بین جو عاطفي خانواده و خالقیت ارتباط وجود
ندارد(جدول شمارة  .)7-6نتایق تح یق خدارحیمي( )1383با این تح یق همسو بوده و نتایق
تح یق میر وحي،مو وی و آتاپور ( )1386بیانگر آن است كه بین خالقیت داناآموزان با
پاسخدهي عاطفي و مشاركت عاطفي رابطة معنادار وجود دارد و ي بین خالقیت سایر زیر
م یا

های جو عاطفي خانواده مانند ارتباط ،ن اها،حل مسئله ،عملكرد كلي و نظارت بر

رفتار ارتباط معناداری وجود ندارد .همچنین بین متغیرهای فضای منزل ،نوع منزل ،شغل پدر
و مادر ،تعداد اعضای خانواده ،تربیت تو د با خالقیت رابطه معناداری مشاهده نگردید و ي
نتایق تح ی ات تعدادی از صاحبنظران مانند مطا عات میچل و دادك ،)1991( 1مور و

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خالقیت دانش آموزان دختر ...

نداشته باشند و از روی انگیزه و بدون فكر قبلي عمل كنند و از نظر تفكر نابا غ باشند .همین

183

همكاران ( ،)2004بلوم و همكاران( )1985فریمن )2000 ،با این نتیجه همسو نبوده و

برر

همخواني ندارد .نتایق كاظمي زاده و قاسم آبادی ( )1394نشان داد كه خالقیت با عاطفه

سی

مثبت و انگیزش دروني همبستگي مثبت معناداری دارد و با عاطفه منفي دارد كه این
همبستگي از نظر آ ماری معنادار نیست .همچنین بر اسا

یافته های پژوها ،عاطفه مثبت و

تأث
یر
عوام

انگیزش دروني به ترتیب مي توانند  % 46و  % 4از واریانس خالقیت را پیا بیني كنند.

ل

دورنبوش ( )1990در تح ی ي به این نتیجه رسید نوجواناني كه با وا دین م تدر پرورش یافته

فرد

اند ،سطح باالتری از به خود متكي بودن ،موف یت در مدرسه ،مشكالت رواني كمتر و

یو

درگیری كمتری در بزهكاری در م ایسه با خانواده های غیر م تدر دارند .همچنین دانا
آموزان موفق اغلب وا دینشان را فهمیده ،مسئول ،مهربان ،مشوق موف یت و در سخت گیری

سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . Michel & Dudek

مدیرا
ن
….
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متعادل مي دانند .به عكس دانا آموزان ناموفق وا دینشان را بسیار خشن ،سهل انگار یا تنبیه
كننده در اعمال تكنیكهای انضباطي معرفي مي كنند (پیساكانو)2006 ،1
در ارتباط با نتایق این تح یق ميتوان ذكر كرد ،فرزندان در سنین باالتر بیشتر با همساالن
مطابق ميشود كه این امر ميتواند موجب خاموش شدن حس خالقیت و كم شدن انعطاف
پذیری آنها شود (و ز .)2004 ،2همچنین وا دین باید آگاه باشند در آمیختن حمایت و كنترل
فرزندان در سنین مختلف تا حدی متفاوت باشند (م

كي .)2006 ،3از طرف دیگر

كودكان ميتوانند بازخورد را با توجه به تفاوت های فردی به شكل های مختلف معنا كنند.
گفتن اینكه او دارد كار را به شكلي بدانجام ميدهد ،ممكن است به عنوان ی

بهانه برای

قطع كار تل ي شود ،زیرا این به نظر تالش با ارزشي نميآید .برای دیگری ،این جواد
ممكن است افزایا انگیزه برای بهبود اشتباهاتا ایجاد كند .همچنین تفاوت های فردی

184
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل

خواهران و برادران به علل مختلف از جمله ،عوامل محیطي غیر مشترك و  ...یادآور این
نكته است كه برای تأثیر مؤثر خانواده بر روی كودكان باید تفاوت های فردی فرزندان مورد
توجه قرار گیرد.
بر اسا

جدول ( )1توزیع میزان خالقیت داناآموزان ،حدود  50درصد داناآموزان

دارای خالقیت در حد زیاد و بسیار زیاد است و این در شرایطي است كه با توجه به نتایق
جدول شمارة( ) 3استفاده از شیوه فرزندپروری م تدارانه كمترین درصد را به خود اختصاص

فرد

داده است كه در این ارتباط ميتوان بیان نمود عوامل دیگری از قبیل عوامل آموزشي،

یو

اجتماعي ،اقتصادی ،فردی ،روابط خواهران و برادران ،ترتیب تو د و  ....ميتواند در خالقیت

سازم

فرزندپروری،

انی
بر

داناآموزان مؤثر باشد .به طوركلي براسا
سب

م تدرانه است .وا دین در این سب

نظر صاحبنظران ،بهترین سب

در تربیت سخت و در امر كنترل میانه رو هستند.

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Pisacano
2 . Wells
3 . Mckay

برای كودكان اعمال ميكنند .آنها به بحث در ارتباط با مشكالتي كه فرزندان دارند مي
پردازند و به نیازها و تمایالت آنها توجه دارند .كودكان این وا دین پرانرژی ،شایسته ،قابل
اعتماد و مست ل و ....هستند .در حا ي كه م ایسة میانگین شیوههای فرزندپروری (جدول
شمارة  )3نشان ميدهد كمترین شیوه فرزندپروری ،سب

م تدرانه بوده است كه این امر مي

تواند ناشي از عدم اطالع وا دین از مسائل تربیتي باشد .سعادت و كمال كودكان در گرو
رشد دانایي و توانایي وا دین است .واقعیت زندگي خانوادگي ،بیانگر آن است كه بسیاری از
وا دین آشنایي كافي در زمینة تربیت فرزندانشان ندارند .ف ر فرهنگي و تربیتي وا دین موانعي
برای رشد فرزندان فراهم ميكند .برای بهبود عملكرد وا دین و تحكیم نظام خانواده باید
آنها از نحوة صحیح تعلیم و تربیت كودكان آگاه باشند و در این زمینه آموزشهای الزم را
دریافت نمایند .این آموزشها باعث بهبود طرز تفكر آنان در زندگي خود و رفتار با
كودكان ميشود.
از آنجایي كه هر كودكي حق دارد استعداد با وه خود را رشد دهد ،وا دین باید همة
عواملي را كه در رشد مطلود كودك دخا ت دارد به خدمت گیرند .احترام به نیروهای

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خالقیت دانش آموزان دختر ...

انتظارات آنها قاطعانه با رفتاری سنجیده و مع ول است و محدودیت های متناسب و منط ي

185
برر
سی
تأث
یر

خالق توسط وا دین ،حس بزرگي و قدرت شخصي ميآورد كه باعث ميشود كودكان در

عوام

طول زندگي دوام بیاورند .هرگاه بتوان در سالهای شكلگیری كودك عشق ماداما عمر به

ل

فراگیری و میل به پیگیری آن را در كودكان ترغیب نمود ،آنها را برای ن اهای پربار و

فرد

مسئو یتپذیر در جامعة پیچیدة جهاني آماده كردهایم.

یو

سپاسگزاري :بر خود الزم دانسته از تمام عزیزاني كه در انجام این پژوها ما را یاری
نمودهاند قدرداني و تشكر نماییم.

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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