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  چکیده
 انآموزدانش هیجانی خالقیت بینیپیش هدف با حاضر، پژوهش
 این .شد انجام ايمقابله هايسبک و خانواده کارکرد اساس بر تیزهوش
 شامل آن آماري جامعه و است همبستگی توصیفی نوع از پژوهش
 تحصیلی سال در که اصفهان متوسطه مدو پایه تیزهوش انآموزدانش

 137 تعداد جامعه این بین از که شد ،بودند تحصیل به مشغول 94-93
 انتخاب نظامند تصادفی گیرينمونه روش با پسر) 95 و دختر 42( نفر

 )،1999( آوریل هیجانی خالقیت نامهپرسش شامل پژوهش ابزار شدند.
 سبک نامهپرسش و )1983( مستر مک خانواده کارکرد ابعاد نامهپرسش
 دگردی تایید ابزارها پایاي و روایی که بود )1990( پارکر و اندلر ايمقابله

 نتایج د.ش استفاده مسیر تحلیل ماريآ روش از هاداده تحلیل براي و
 خالقیت با کلی کارکرد و رفتار کنترل مؤلفه که داد نشان پژوهش
 و مدارمسئله سبک بین همچنین دارد. منفی و مستقیم رابطه هیجانی
 خالقیت و مدارهیجان سبک فاصله و مثبت رابطه هیجانی خالقیت
 بود آن از حاکی یافته دیگر د.دار وجود معناداري و منفی رابطه هیجانی

 اثر مدارهیجان و مدار مسئله سبک واسطهبه خانواده کارکرد مؤلفه که
 توانمی حاضر تحقیق نتایج برحسب دارد. هیجانی خالقیت بر منفی
 انآموزدانش هیجانی خالقیت بر يتأثیرگذار و مهم نقش خانواده گفت

 هیجانی خالقیت از که آموزانیدانش اینکه مجموع در و دارد. تیزهوش
 سبک از زندگی فشارهاي و هااسترس برابر در هستند برخوردار بیشتري
  کنند.می استفاده مدارمسئله ايمقابله

  
  کلیدي واژگان

  .تیزهوش اي،مقابله سبک خانواده، هیجانی، قیتخال
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to predict the emotion-
al creativity of the gifted students on the basis of 
family functioning and coping styles. Research 
Method was descriptive study with correlational de-
sign .The population of this study consisted of gifted 
students in Esfahan city in the academic year of 
1393-94. 137 students (95 boys and 42 girls) were 
selected by systematic random sampling. They an-
swered three questionnaires which consist of Avril's 
questionnaire of emotional creativity (1999), McMas-
ter Family Function dimensions questionnaire (1983) 
and Endler and Parker coping style questionnaire 
(1990). The validity and reliability of these scales 
were approved. Path analysis was used to analyze the 
data. The findings showed that there is a direct and 
negative relationship between behavior control and 
overall performance factors, and emotional creativity. 
In addition, the results showed that there is a positive 
relationship between Problem-focused style and emo-
tional creativity whereas there is a negative relation-
ship between emotion-focused style and emotional 
creativity. The family function factor has negative 
influence on emotional creativity due to problem-
focused and emotion-focused style. Based on these 
results, it can be claimed that family has an important 
and influential role in emotional creativity of gifted 
students. In sum, these findings tell us those students 
who have more emotional creativity use more Prob-
lem-focused coping style against stresses and strains 
of life. 
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  مقدمه
 ژهیو مدارس .هستند جامعه ندهیآ هايسرمایه نوجوانان
 اي برايویژه طیشرا ،زهوشیت ای سرآمد آموزاندانش

 طیمح آموزاندانش نیا و دارند خود آموزاندانش رشیپذ
 يعاد مدارس آموزاندانش به نسبت یتفاوتم یآموزش
به  عواملی چنین .)1385 همکاران، و شناس(حق دارند

 هیجانی هايویژگی بین تفاوت موجب تواندمی احتمال
 در باشد. پژوهاندانش و آموزاندانش گروه دو این

 هیجانات و شناخت مدیریت و کنترل تفاوت، این راستاي
  باشد. داشته موضوع این در بسزایی کمک تواندمی

 شامل که است یشناختروان ياسازه ،1هیجان
 یک در شود.یم هایتموقع و هایزهانگ شناخت، ارزیابی
 گیرندیم قرار متضاد بعد دو در هیجانات کلی يبندطبقه
 و خوشایند یا مثبت هايیجانه از اندعبارت که
 به آنها اداره براي که ناخوشایند یا منفی هايیجانه

 کاروسو، و مایر و (سالوي است نیاز هیجانی هوش
2002.(  

 انواع و هادرجه )1388 هاشمی، از نقل به( آوریل
 ؛کندیم بیان خالق هیجانی يهاپاسخ براي را گوناگونی

 مؤثر کاربرد ،هیجانی خالقیت سطح، ترینیینپا در
 متداول و پذیرفته شده فرهنگ یک در که است هیجانات

 بر مشتمل هاپاسخ این ،بعدي ترچیدهیپ سطح در است.
 یا فرد یازهاين که است استاندارد هیجان تغییر و تعدیل
 شامل سطح باالترین در و کند ینتأم بهتر را گروه
 اساس بر هیجان از جدیدي شکل رشد و یريگشکل
 آن اساس بر که است قواعدي و باورها در تغییر

 آوریل .شوندیم استوار و گیرندیم شکل هایجانه
 و باورها هیجانی، باهوش افراد است معتقد )2007(

 معنادار را هیجان یک که کنندیم درك را قواعدي
 و ارزیابی را موقعیت صحیح طوربه هستند قادر و کندیم

 شدهارائه پاسخ اگر کنند. بیان ماهرانه را خود احساسات
 و بودن مؤثر باشد، فرهنگی قواعد و باورها با تطابق در
  است. محتمل آن بودن »2هوشمند« طورینهم

 عواطف و هیجان حوزه در ايسازه هیجانی خالقیت
 )1991( نولزتوماس و آوریلتوسط  بار اولین که است

                                                
1. Emotional 
2. Intelligent 

 هیجانی خالقیت محققان این دیدگاه از شد. مطرح
 جدید روشی به (اصالت) خود ابراز از است عبارت

 و یافته طبس فرد فکري خطوط آن اساس بر که (بداعت)
 (آوریل، (اثربخشی) یابدمی افزایش او فردي میان روابط
 با 1980 سال از هیجانات ۀحیط در خالقیت ).2011
 صورتبه را هیجانی خالقیت وا .شد شروع آوریل فعالیت
 صورتی به هاهیجان از ترکیبی بیان و تجزیه توانایی
 ).1388 (هاشمی، کندمی تعریف تأثیرگذار و بدیع
 صورتبه که است مالك 4 دربرگیرنده هیجانی تخالقی
 و تجارب صادقانه بیان صداقت، .1 است: شدهبیان زیر

 هايهیجان در تغییر ایجاد بداعت، .2 ،خویش هايارزش
 اثربخشی، .3 ،جدید هیجانی حاالت ایجاد یا و معمول

 براي درنهایت کهطوريبه موقعیت با هیجان هماهنگی
 هیجان درك توانایی آمادگی، .4 و شدبا مفید گروه یا فرد
 ،آوریل ؛1991 نولز، و (آوریل آن شناسایی به میل و

 با ارتباط در ).2010 کمپ، و اسکیم ویدال، ؛2005
 هب هیجانی خالقیت و کلی ورط به خالقیت پیشایندهاي

 یا فردي عوامل نقش به هاپژوهش از برخی خاص طور
 ؛2015 یی، و (شیو شخصیتی هايویژگی مانند درونی
 شناختی، سبک ها،توانمندي )،1991 نولز، و آوریل
 برخی و دارند اشاره وراثت و حرکتی هايمهارت
 بر مؤثر بیرونی یا محیطی عوامل نقش به هاپژوهش
 پورتر، و کیومر فاچز،( شناختی خالقیت، جمله از خالقیت

 نژاد، دشتی و حسینی ؛1392 ساداتی، و ملتفت ؛2007
 والدگري هايسبک ،)1393 همکاران، و زادهمهدی ؛1395

 ارتباطی الگوهاي )،2005 اسنایدر، و جانسون (اسکینر،
 نیازهاي و )2002 ،3فیتزپاتیک و (کورنر خانواده
 اشاره )2001 همکاران، و ریان و (دسی پایه شناختیروان
 عوامل اساس بر متغیرها انتخاب چارچوب همچنین دارند.
 دسی ریان و دسی نظریه طبق بر و خالقیت، بر اثرگذار

 .است )2005 ،سونس و )ج ب، الف، 2008 و 2004(
 اما ؛باشد متنوع کامالً است ممکن خانواده کارکردهاي

 فردي نیازهاي برآوردن باید خانواده اصلی کارکرد
 به شدید لطمه موقع در لامث؛ براي باشد خانواده اعضاي
 شکل به دارد نامکا نیازها این خانواده، اعضاي از یکی

 درآید خانواده وقت و منابع براي ايفزاینده تقاضاي
                                                
3  . Koerner & Fitzpatrick 
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 ،3هندن از نقل به ؛1978 ،2لندویک و 1واتزالویک(
 به خانواده هر روانی بهداشت و کارکردي ازنظر ).2008
 افراد رفتاري و شناختی عاطفی، کارکردهاي کلیه بهبود

 ارتقا سطح باالترین به را آنها و شودمیمنجر  خانواده
 حد در خود ذاتی هايتوانایی از افراد کهطوريبه دهدمی

 خوب، سازگاري حالت یک و ندکنمی استفاده کمال
 را دیگران و زندگی به مثبت نگرش و بهزیستی احساس
 هايیژگیو به اصل در خانواده کارکرد .کنندمی ایجاد

 خانواده کارکرد دیگر یانببه دارد.اشاره  خانواده سیستمی
 تغییرات با انطباق یا هماهنگی در خانواده توانایی یعنی،

 ،هاتعارض کردن حل حیات، طول در شده یجادا
 ی،انضباط الگوهاي در موفقیت و اعضاء بین همبستگی

 اصول و مقررات اجراي و افراد میان حدومرز رعایت
 خانواده نظام کل از حفاظت هدف با نهاد این بر حاکم

 همکاران، و کرمی از نقل به ؛9921 ،5هاول و 4پورتس(
 ةحوز در سودمند بسیار هايیهنظر جمله از ).1391

 مدل است. مستر مک مدل ،خانواده کارکرد روي پژوهش
 با سیستمی مدل یک خانواده، کارکرد از مستر مک
 هايویژگی که است خانواده کارکرد از بالینی گیريجهت

 مهم تبادلی الگوي و خانواده گروه ساختاري و رفتاري
 و نر کیت( کندمی معین را خانواده اعضاي میان موجود

 و محمدي زاده علی از نقل به ؛1996 همکاران،
 است شده ساخته ابزار دو مدل این اساس بر همکاران).

 درون دیدگاه از هم را خانواده تجربی ارزیابی امکان که
 زا هم و خانواده) سنجش ابزار از استفاده (با خانوادگی
 بنديرتبه مقیاس از استفاده (با بیرونی گرمشاهده دیدگاه
 زاده علی( کندمی فراهم )MCRS مستر، مک بالینی

  ).1385 خسروي، ملک غفار محمدي،
 خانواده بهنجار کارکرد ارزیابی براي مستر مک دلم

 قادر را خانواده که است آن شهدف و است شده طراحی
 حرکت کاراتر ايدامنه سويبه ناکارا دامنه یک از تا سازد
 بعد شش اینشش بعد دارد؛  مستر مک دلم کند.

 دهیپاسخ ها،نقش ارتباط، مسئله، حل از: اندعبارت

                                                
1. Vatzlavyk 
2. Viklund 
3  . Henden 
4. Pvrts 
5. Havel 

 و (میلر رفتار کنترل و عاطفی آمیختگی عاطفی،
 ملک غفار محمدي، زاده (علی ).2000 همکاران،
بین  دهدمی نشان تحقیقات ).1385 خسروي،

 مدارس در تحصیل به لمشغو شتیزهو انآموزدانش
 تحصیل به لمشغو انآموزدانش به نسبت تیزهوشان ویژه
 سازگاري و روانی سالمت نظر  از عادي، مدارس در

 ویژه مدارس و دارد وجود يچشمگیر تفاوت اجتماعی
 پیامدهاي و است مفیدتر تیزهوش انآموزدانش براي

 ،7اشنایدر و 6الندو( داشت خواهد آنها براي مطلوبی
 رلوحی. می)1389 پاشا، شریفی حسن از نقل به ؛1997

 و خالقیت بین معنادار رابطه به خود تحقیق در )،1386(
 ابعاد از عاطفی مشارکت و عاطفی دهیپاسخ بعدهاي
 پیش از این در کهچنانآن یافت. دست خانواده کارکرد
 مختلفی عوامل از متأثر هیجانی خالقیت ،شد بیان
 افراد 8ايمقابله هايسبک ،از آنها یکی که باشد تواندمی
 بسیار يهاسازه زا .است فشارها و استرس با برخورد در

 يامقابله سبک هیجانی، خالقیت با ارتباط در مهم
 ).1385 همکاران، و گودرزي یمحمدعل( است نوجوانان
 تواندیم که است چالش پر و ییرتغ پر يادوره نوجوانی،

 بالقوه منابع تمام و باشد دشوار و زااسترس نوجوان براي
 در زیاد تغییرات با که نوجوانانی براي فراخواند. را او

 مهم بسیار مقابله هستند، روبرو زندگی مختلف يهاجنبه
 افراد آن طریق از که است فرایندي مقابله است.

 کنندمی کنترل را زااسترس عوامل از ناشی هاياسترس
 تحت را عوامل این وسیلهبه هایجادشد منفی هیجانات و

 شناختی، مقابله ،دیگر عبارتبه آورند.درمی کنترل
 هايدرخواست کنترل براي شخص رفتاري و هیجانی
 یا کند،می تهدید را فرد که است ايویژه درونی و بیرونی

 محمدخانی، ترجمه ؛1999 ،9که کلین( طلبدمی مبارزه به
 ).1387 همکاران، و محمدخانی شهرام از قولنقل ؛1386
 هايواکنش را مقابله )1981( 10موس و نگر بیلی

 عوامل و موقعیت به پاسخ در افراد رفتاري و شناختی
 تعریف ،است افتاده اتفاق اخیرشان زندگی در که فشارزا

                                                
6. Lando 
7. Schneider 
8. Coping Styles 
9. Klinke 
10. Bylyngr and Mouse 
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 اداره و کنترل براي تالش را مقابله الزاروس کنند.می
 دهکر تعریف زااسترس و خطرناك نظر به هايموقعیت

 از استفاده در است معتقد )1382( 1ساپینگتون است.
 متفاوت هايشیوه به افراد از یک هر ايمقابله هايسبک
 را پاسخی زا،تنش محرك به کسهیچ و کنندمی عمل
 مقابله هايویژگی .دهدنمی اند،داده آن به دیگران که
 راهبردهاي تا دهدمی امکان ما به زیرا .است مهم
 کدام دریابیم و کرده بررسی و مطالعه را متفاوت ايمقابله
؛ است ترمناسب مختلف شرایط و هاموقعیت در سبک

 روانی راهبرد فشار با مقابله اصلی راهبرد سه کلی طوربه
 اي مقابله راهبرد .1 از اندعبارت که دارد وجود
 راهبرد .3 3مدارهیجان ايمقابله راهبرد .2 2مدارمسئله
 بر فرد مدارمسئله مقابله سبک در .4تنابیاج ايمقابله
 این در دارد. آن حل بر سعی و شودمی متمرکز مسئله
 فشارزا حادثه به مربوط اطالعات يآورجمع به فرد سبک
 آن از که را منابعی کند،می فکر آن درباره پردازد،می

 در منابع از استفاده براي و کندمی ارزیابی است برخوردار
 مقابله کند.می آماده ايبرنامه و رحط خود دسترس
 عاطفی هايواکنش و هیجانات کنترل بر مدارهیجان
 برخورد هیجانی مقابله، سبک این در افراد د.کنمی تأکید
 با زدن فریاد و شدن عصبانی کردن، گریه با و کنندمی
 اجتنابی، ايمقابله سبک در کنند.می مقابله روانی فشار
 واقعیت از شدن دور و شناختی تغییرات در سعی فرد

 و فرار به اقدام مشکل، از گرفتن فاصله با و دارد فشارآور
 تالش عاطفی حمایت دریافت براي و کرده اجتناب

 آرامش برگرداندن دنبال به فرد حالت این در کند.می
 به فشارزا، موقعیت خاطر به که است ايخوردههمبه

 از را دخو تا کندمی کوشش و است آمده وجود
 که پژوهشی در .برهاند پریشانی و موجود هايآشفتگی
 و ايمقابله هايسبک بررسی در )،1387( عبداللهی
 بود آن از حاکی نتایج رساند انجام به هیجانی خالقیت

 سبک و هیجانی خالقیت بین معناداري ۀرابط که
 با است. برقرار ايمقابله هايسبک ابعاد از مدارمسئله
 هايسبک اینکه گرفتن نظر در با و باال واردم به توجه

                                                
1  . Sapyngtvn 
2. Problem Focused Coping 
3. Emotion Focused Coping 
4. Avoidance Focused Coping 

 ،دارد نوجوانان هیجانی خالقیت در مهم نقشی ايمقابله
 متغیر عنوانبه ايمقابله هايسبک عامل تحقیق این در

 جانبهسه رابطه تا است شده گرفته نظر در گرمداخله
 هايسبک و خانواده کارکرد هیجانی، خالقیت متغیر
  شود. بررسی ايمقابله
 سبک و خانواده کارکرد مستقیم ارتباط زمینه در
 تیزهوش انآموزدانش در هیجانی خالقیت و ايمقابله
 باشد، داشته وجود اگر یا نیست موجود تحقیقاتی پیشینه

به  حاضر پژوهش روازاین است؛ دسترسغیرقابل و کم
 خالقیت رابطه تبیین به بار نخستین براي ،احتمال
 سبک و مستر مک خانواده رکردکا مدل و هیجانی
 روازاین است. پرداخته تیزهوش انآموزدانش در ايمقابله
 ابعاد و هیجانی خالقیت رابطه پژوهش این اصلی هدف

 انآموزدانش در ايمقابله هايسبک و خانواده کارکرد
 پژوهش هدف، به رسیدن منظوربه که است تیزهوش
  است: زیر فرضیات به گوییپاسخ درصدد حاضر

 ياواسطه نقش بررسی حاضر پژوهش از هدف
 و خانواده کارکرد انیم رابطه در ايمقابله هايسبک

؛ است علی مدل یک چارچوب در هیجانی خالقیت
 هايپژوهش از که را مدلی منظور این براي بنابراین،

 )1 (شکل داددرون مدل عنوان به و شده مشتق قبلی
 متغیرها، میان وابطر ارزیابی از پس که دهکر انتخاب
  .دشویم برازش مدل نهایتاً و شده برآورد ضرایب

  
  روش
  مطالعه مورد افراد و آماري جامعه )الف

 جامعه است. همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش
 پایه در و دختر انآموزدانش کلیه بررسی، مورد آماري
 دبیرستان مقطع تجربی و ریاضی هايرشته دوم

 در 1393- 1394 تحصیلی سال در که دوم) (متوسطه
 210 جمعیت با اصفهان شهر 1 ناحیه تیزهوشان مدارس

 نمونه حجم شد. شامل را ندبود تحصیل به مشغول نفر
 توجه با و مورگان جدول کوکران فرمول اساس بر آماري

 نظر در )95 پسر و 42 (دختر نفر 137 جامعه جمعیت به
 تصادفی يریگنمونه روش از تحقیق این در شد. گرفته
 شد. استفاده نظامند
  



  85    ... ايبررسی رابطه ابعاد کارکرد خانواده و خالقیت هیجانی با نقش واسطه  :صادق یوسفی و سمیه ساداتی فیروزآبادي

  

  گیرياندازه ابزار )ب
  هیجانی خالقیت مقیاس .1

 و جوکار ترجمه ؛1999( آوریل توسط نامهپرسش این
 3 در هیجانی خالقیت سنجش منظور به )1388 البرزي،
 است شده تهیه اصالت و اثربخشی بداعت، امادگی مؤلفه

 کم) (خیلی 1 طیف در گویه هرو  است گویه 30 شامل و
 این در نمره حداقل دارد. قرار زیاد) (خیلی 5 تا

 با است 150 برابر نمره حداکثر و 30 برابر نامهپرسش

 شد تایید املع 3 وجود )1999( اوریل عامل تحلیل انجام
 روش با آوریل .است مقیاس این روایی بیانگر این که

 91/0را هیجانی خالقیت کل نمره پایایی کرونباخ، آلفاي
 به را بداعت و اصالت اثربخشی، آمادگی، ابعاد پایایی و

 براي و آورد دست به 85/0 ،80/0 ،89/0 ،80/0 ترتیب
 و عاملی تحلیل روش از ،نامهپرسش روایی ۀمحاسب

 اساس بر که کرد استفاده مشابه هايآزمون با همبستگی
 آورد. دست به بعد سه بعد، چهار جايبه عامل تحلیل
 ( دادند عامل یک تشکیل باهم اصالت و شیاثربخ ابعاد
 ضریب )،1996( آوریل و گاتبزال ).1388 البرزي، و جوکار
 86/0 کرونباخ آلفاي روش از استفاده با را آزمون پایایی

 89/0 تا 80/0 بین ايدامنه بعد چهار براي و کردند برآورد
 همکاران، و هیعبدالل نیز ایران در کردند. گزارش را
 براي را 65/0 و 68/0 کرونباخ آلفاي ریبض )،1387(

 در کردند. گزارش ورزشکار غیر و ورزشکار دانشجویان
 آلفاي روش از پایایی بررسی براي نیز حاضر پژوهش
 هیجانی، خالقیت کل نمره براي که شد استفاده کرونباخ
 اثربخشی/ و بداعت آمادگی، ابعاد براي و 94/0 ضریب
 دستبه 73/0 ،92/0 ،78/0 ضرایب ترتیب، به اصالت

 قدیري هايپژوهش در نامهپرسش این روایی آمد.
 و )2010( عبدي و نژادیان قدیري )،1381( نژادیان
  است. هشد تأیید متخصصان توسط )1388( هاشمی

  
  خانواده کارکرد مقیاس .2

 سنجش نامهپرسش حاضر، پژوهش در گیرياندازه ابزار
 و بالدوین ین،اپشتا توسط که است )FAD( خانواده
 است شده تدوین مستر مک الگوي بنابر )1982( بیشاپ

 دهیپاسخ ها، نقش ارتباط، مسئله، حل مختلف ابعاد و
 گیرياندازه را رفتار کنترل و عاطفی آمیختگی عاطفی،

 و شده ترجمه مرحله دو طی ،ایران در آزمون این د.کنمی

 یجانیه تیخالق بینیپیش در هیاول یفرض مدل .1شکل 
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 ینیام است. شده گیرياندازه آن سنجیروان مشخصات
 مقیاس سؤالی 41 نسخه پایایی خود پژوهش در )1379(

 آلفاي ضریب وي کرد برآورد 92/0 را خانواده کارکرد
 مشکل حل کرد: ذکر چنین را مقیاس خرده 7 کرونباخ

 عاطفی همراهی ،72/0 هانقش ،38/0 ارتباط ،61/0
 کارکرد و 61/0 رفتار کنترل ،65/0 عاطفی آمیزش ،64/0
 ارتباط مقیاس خرده از غیر دهدمی نشان که 81/0 کلی
 و محمدي زاده دارند. خوبی نسبتاً درونی همسانی بقیه
 زمینه در خود مطالعه در )1385( خسروي ملک
 باز پایایی آزمون، این سنجیروان هايویژگی گیرياندازه
 خرده براي 56/0 گستره در هفته یک فاصله با آزمایی
 مقیاس خرده يبرا 8/0 تا عاطفی دهیپاسخ مقیاس
 براي نیز حاضر پژوهش در اند.کرده گزارش را هانقش

 که شد استفاده کرونباخ آلفاي روش از پایایی بررسی
 آمد. دست به 96/0 ضریب خانواده کارکرد کل نمره براي

 همراهی ها،نقش ارتباط، مشکل، حل هايمؤلفه همچنین
 به کلی، کارکرد رفتار، کنترل عاطفی، آمیزش عاطفی،
 ،74/0 ،75/0 ،84/0 ،82/0 ،77/0 ،64/0 ضرایب ترتیب

 داراي حدي تا خانواده کارکرد مقیاس آمد. دست به 85/0
 مطالعه یک در ابزار این است. بینپیش و همزمان روایی
 رضایت مقیاس با ساله 60 حدوداً زوج 178 روي مستقل
 قدرت و داشت متوسط همبستگی واالس الك زناشویی
 روحیه مقیاس نمرات بینیپیش رايب خوبی نسبتاً

 ابزار این عالوهبه است. داده نشان فیالدلفیا سالمندي
 و بالینی هايخانواده اعضاي متمایزسازي قدرت
 خرده هفت در بنابراین .داردرا  بالینی غیر هايخانواده
 شناخته هاگروه براي خوبی روایی داراي خود مقیاس
  ).1379 (ثنایی، است شده

 يامقابله يهاسبک و یجانیه تیخالق يرهایمتغ به مربوط یفیتوص يهااخصش .2 جدول

  
  هاآماره

  هیجانی خالقیت  ايمقابله هايسبک
  کل نمره اثربخشی  آمادگی  نوآوري مداراجتناب  مدارهیجان  مدارمسئله

  19/3 16/3  47/3  06/3  26/3  09/3  50/2  میانگین
  ./41  ./57  ./71 ./42 ./58  ./55  ./59  معیار انحراف
  23/0  31/0  09/0  19/0  76/0  73/0  089/0  کجی

 32/0  45/0  25/0 24/0  79/0  81/0  34/0  کشیدگی

 آن ابعاد و خانواده کارکرد ریمتغ به مربوط یفیتوص يهاشاخص .1جدول 

  
  هاآماره

  خانواده عملکرد
 حل
  مشکل

 هانقش  ارتباط
 همراهی
  عاطفی

 یزشآم
  عاطفی

 کنترل
 رفتار

 عملکرد
  کلی

  کل نمره

  14/2  04/2 20/2  08/2  33/3  26/2  11/2  99/1  میانگین
 ./30  ./38  ./39  ./47 ./42 ./34  39/0  43/0  معیار انحراف

 398/0  098/0  08/0  178/0  076/0  164/0  34/0  17/0  کجی

  67/0 49/0  22/0  346/0 21/0  47/0  65/0  58/0 کشیدگی
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  ايمقابله هايسبک مقیاس. 3
 با مقابله هايسبک بررسی براي و هنجاریابی ترجمه،
 گرفته کار هب 1361 – 71 دهه در تهران نوجوانان بحران

 که است )عبارت( مقوله 48 شامل آزمون این .شد
 خیلی تا )1( هرگز از لیکرت روش به مقوله هر هايپاسخ
 که طورهمان مقابله آزمون است. شدهمشخص )5( زیاد

 رفتارهاي اصلی زمینه سه ،شده اشارهپیش از این 
 مقابله از اندعبارت که گیردبرمی در را ايمقابله
 مدیریت جهت در مسئله با فعال برخورد یا مدارانهمسئله

 هايپاسخ بر تمرکز یا مدارانه هیجان مقابله آن، حل و
 به که مسئله از فرار یا اجتنابی مقابله و مسئله به هیجانی

 روي یا و دیگر افراد و اجتماع به آوردن روي شکل دو
 دکنمی بروز تازه فعالیت یک در شدن درگیر و آوردن

 سه بحران با مقابله نامهپرسش ).1990 پارکر، و اندلر(
 شامل که گیردبرمی در را ايمقابله رفتارهاي اصلی ۀزمین

 جهت در مسئله با فعال برخورد یا مدارمسئله قابلهم .1
 بر تمرکز یا مدارهیجان مقابله .2 .آن حل و مدیریت

 از فرار یا اجتنابی مقابله .3 .مسئله به هیجانی هايپاسخ
 آوردن دست به براي 1380 احمدي، فتوت .است مسئله
 گروه در استرس با مقابله هايسبک نامهپرسش پایایی

 مقابله در که دکر استفاده کرونباخ آلفاي از دانشجویان
در مقایسه  و 85/0 دختران و 92/0 پسران ،مدارمسئله
و در مقایسه  85/0 دختران و 82/0 پسران مدارهیجان

 آمد. دست به 82/0 دختران و 85/0 پسران اجتنابی
 از زااسترس هايموقعیت با نامهپرسش اعتبار ضریب
 باالیی سطح در قریشی پژوهش در ،کرونباخ آلفاي طریق

 بیگی، حاجت از نقل (به است آمدهدستبه )8133/0(
 روش از پایایی بررسی براي حاضر، پژوهش در ).1379
 سبک کل نمره براي که شد استفاده کرونباخ آلفاي
 مداري، مسئله ابعاد براي و 94/0 ضریب اي،مقابله
 ،93/0 ضرایب ترتیب، به مدارياجتناب و يمدارهیجان

 نیز یاد شده نامهپرسش روایی آمد. دستبه 90/0 ،89/0
  .است گردیده ثابت شدهانجام ایران در که تحقیقاتی طی

  

  زهوشیت انآموزدانش نیب در پژوهش يرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر .3 جدول
  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیر
                          1  مشکل حل
                        1  ./51**  ارتباط
                      1  ./30**  ./**51  هانقش

عاطفهمراهی
  ي

**44/.  **41/.  **45/.  1                    

 آمیزش
  عاطفی

**49/.  **35/.  **55/.  **58/.  1                  

                1  ./42**  ./33**  ./54**  ./28**  ./51**  رفتار کنترل
              1  ./53**  ./61**  ./54**  ./59**  ./40**  ./70**  کلی عملکرد
            1  ./44** ./18*  ./22**  ./19*  ./24**  ./**26 ./40**  مدارمسئله
          1  - ./13  - ./19* - ./17*  - ./17*  - ./06  - ./09  ./01 - ./08  مدارهیجان
        1  ./25**  ./41**  ./36** ./07  - ./01  ./06  ./15  ./06 ./23**  مداراجتناب
      1  ./16  - ./25**  - ./03  ./10 ./03  ./18*  ./05  ./10  ./19* ./16  نوآوري
    1  ./39**  - ./17*  - ./34**  - ./19*  - ./08 - ./05  ./04  - ./03  - ./11  ./08 - ./11  آمادگی

  1  ./38**  ./38**  - ./29**  - ./18*  - ./18*  - ./15 ./11  - ./01  - ./14  - ./08  ./04 ./01  اثربخشی
 )P> 01/0( درصد 99 اطمینان سطح در يمعنادار **
 )P> 05/0( درصد 95 اطمینان سطح در يمعنادار *
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  هایافته
 و تجزیه استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در هاداده

 میانگین، گزارش به توصیفی سطح در .شده است تحلیل
 در وته قرار گرف مطالعه مورد متغیرهاي معیار انحراف
 با هافرضیه آزمون و همبستگی ماتریس استنباطی سطح

 لیزرل افزارنرم از استفاده بارا  مسیر تحلیل از استفاده
   است. شده گزارش مدل برازش پایان در شده و سیربر

 مورد متغیرهاي توصیفی هايشاخص ارائه به بتداا
 بین همبستگی ماتریس سپس و هشد پرداخته مطالعه
 انحراف و میانگین 2 و 1 جدول است. شده رائها متغیرها
 همبستگی ماتریس 3 جدول و پژوهش متغیرهاي معیار

  دهد.می نمایش را مطالعه مورد متغیرهاي
 برابر خانواده کارکرد نمره کل یانگینم ،1 جدول در

 4 تا 1 از که نمرات دامنه به توجه با که است 14/2 با
 مقایسه دارد. متوسط مقدار از کمتري میانگین است

 که دهدیم نشان خانواده کارکرد ابعاد هايیانگینم
 همراهی بعد به مربوط ابعاد، بین در میانگین باالترین
 بعد به مربوط آناز  بعد و تاس 33/3 میانگین با عاطفی
 میانگین ترینیینپا است. 26/2 میانگین با هانقش

 که آنجا از است. مشکل حل بعد به مربوط )99/1(

 است 1 قدرمطلق از کمتر کشیدگی و کجی هايشاخص
 آن تبع به و هاداده توزیع بودن نرمال بیانگر مسئله این

   .است پارامتریک فرضپیش رعایت
 يامقابله يهاسبک متغیرهاي میانگین ،2 جدول در

 به توجه با که است شدهگزارش هیجانی خالقیت و
 توانیم يامقابله يهاسبک در آمده دستبه نمرات
 26/3 میانگین با مداراجتناب يامقابله سبک که گفت
 و است دیگر ابعاد بین در میانگین باالترین داراي

 مدارمسئله سبک به مربوط 50/2 با میانگین ترینیینپا
 است. 19/3 با برابر هیجانی خالقیت نمره میانگین است.

 که دهدیم نشان هیجانی خالقیت ابعاد میانگین مقایسه
 و 47/3 نمره با آمادگی دبع به مربوط میانگین باالترین

 16/3 نمره با اثربخشی بعد به مربوط میانگین ترینیینپا
 در پژوهش متغیرهاي بین همبستگی آزمون نتایج است.
 کارکرد ابعاد جدول این در است. شده گزارش 3 جدول
 يامقابله يهاسبک و خالقیت ابعاد و خانواده
 با وآورين بعد که دهدیم نشان نتایج است. شدهگزارش
 مقابله سبک و عاطفی آمیزش و ارتباط مشکل، حل ابعاد

 هر با آمادگی بعد ).P> 05/0( دارد ارتباط مدار هیجان
 هم اثربخشی بعد و دارد ارتباط داراي يامقابله سبک سه
  .دارد ارتباط يامقابله سبک سه هر با

  زهوشیت آموزاندانش يبرا یجانیه تیخالق بر پژوهش يرهایمتغ کل و میرمستقیغ م،یمستق اثرات .4 جدول

 مسیرها
 برآورد

  غیراستاندارد
 خطاي
 .C.R معیار

 برآورد
استاندارد(بتا

(  
p 

 تبیین واریانس
 شده

  41  001/0 - 38/0 57/3 528/0 89/1  هیجانی خالقیت ---> کلی عملکرد
  001/0 - 26/0 - 3/6 - 48/0 - 732/1  هیجانی خالقیت --->  رفتار کنترل
  001/0 - 22/0 - 2/3 - 51/0 64/1  هیجانی خالقیت --->  مدارمسئله
  001/0 - 32/0  - 62/2  - 37/0 - 97/0  هیجانی خالقیت --->  مدارهیجان
 N.S - 09/0 34/1 - 565/0 76/0  هیجانی خالقیت --->  اجتنابی
  27  001/0 - 42/0 - 1/5 434/0 198/2  مدارمسئله ---> کلی عملکرد
 N.S  07/0 31/1  63/0  83/0  مدارمسئله --->  رفتار کنترل
 23  001/0 - 26/0 42/3 541/0 849/1  مدارهیجان ---> کلی عملکرد
 N.S  062/0 13/1  66/0  75/0  مدارهیجان --->  رفتار کنترل
    هیجانی خالقیت ---> قیممست غیر اثر

    002/0  18/0 81/2 43/0 21/1  هیجانی خالقیت ---> کلی عملکرد
   N.S  06/0  4/1  59/0  85/0  هیجانی خالقیت --->  رفتار کنترل
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 مدلی ارائهبر  مبنی حاضر پژوهش هدف به توجه با
 اساس بر تیزهوش انآموزدانش جانیهی خالقیت براي

 از يامقابله سبک ياواسطه نقش با خانواده کارکرد
 پرداخته آن بیان به ادامه در که مسیر تحلیل روش
  .شود، استفاده شدمی

 نهایی مدل حاضر ژوهشدر پ ها،یافته اساس بر
 با خانواده کارکرد اساس بر هیجانی خالقیت بینیپیش
 شمارة شکل مطابق ايمقابله يهاسبک ايواسطه نقش

 است. آمده دستبه 2
 متقابل همبستگی ضرایب وهعال سوم جدول نتایج
 د،شومی مالحظه که طور همان دهد.می نشان را متغیرها
 متغیرهاي با خالقیت به نسبت نگرش همبستگی دامنه

 هدف اینکه به توجه با .است 61/0 تا 01/0 از پژوهش
 انآموزدانش هیجانی خالقیت بینیپیش حاضر، پژوهش
 ايمقابله هايسبک و خانواده کارکرد اساس بر تیزهوش

 کل و مستقیم غیر و مستقیم اثر ضرایب، 4 جدول ،است
 آورده آنها معناداري سطح با همراه پژوهش، متغیرهاي

 انجام از قبل که است الزم نکته این ذکر است. شده
 شاخص از استفاده با توزیع بودن نرمال مسیر تحلیل
 پیش این که گرفت قرار بررسی مورد کشیدگی و چولکی
   بود. قراربر فرض

 در ،دهدمی نشان 4 جدول نتایج که طورهمان
 توسط هیجانی خالقیت واریانس درصد 41 مجموع

 که صورت دینب شود.می تبیین پژوهش متغیرهاي
 - 38/0 ضرایب با ترتیب به رفتاري کنترل و کلی عملکرد

 هیجانی خالقیت بر مستقیم اثر منفی صورتبه - 26/0 و
 به 21/0 ضریب با مدارمسئله ايمقابله سبک دارد.

 بتاي با مدار هیجان ايمقابله سبک و مثبت صورت
 دارد. اثر هیجانی خالقیت روي منفی صورت به - 32/0
 رفتاري کنترل و 18/0 کلی عملکرد رمستقیمغی اثر
 نشان را نهایی مدل 2 نمودار راستا این در است.06/0
 و اندنبوده معنادار که متغیرهایی مدل، این در دهد.می

 گریم پیشنهاد به بنا بودند، درصد 10 از کمتر آنها ضریب

  است. شده حذف )2002( یارنولد و
 استفاده برازش هايشاخص از ،مدل برازش منظور به

   .است دهآم 3 شماره جدول در آن نتایج که دش
 جدول در که برازش یینکو يهامشخصه به توجه با

 یخوب نسبتاً برازش سطحازیاد شده  مدل شده گزارش 5
 .است برخوردار

  
  بحث و گیرينتیجه
 کارکرد ابعاد میان رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش
 گري میانجی به توجه با هیجانی خالقیت و خانواده
 هدف این به رسیدن براي .شد انجام ايمقابله هايسبک

 مورد متغیرهاي تجربی و نظري پیشینه به توجه با
 از استفاده با وشد  پیشنهاد مفهومی مدل یک ،پژوهش
 تحلیل نتایج گرفت. قرار آزمون مورد مسیر تحلیل روش
 این هايداده با پیشنهادي مدل که داد نشان مسیر

 41 است توانسته و دارد خوبی نسبتا برازش پژوهش
 تحلیل کند. تبیین را هیجانی خالقیت واریانس از درصد
 بتاي با مستقیم طوربه رفتار کنترل دبع داد، نشان مسیر
 کارکرد بعد دو - 376/0 با کلی کارکرد بعد و - 260/0

 انآموزدانش هیجانی خالقیت که هستند خانواده
 زمینه در پژوهشی چند هر کنند.می بینیپیش را تیزهوش
 خالقیت با متغیرها این اساس بر ساختاري مدل تدوین
 موضوع، این براي دهش انجام هايبررسی حد در هیجانی
 صورت به متغیرها این از یک هر تأثیر اما نگرفته، صورت
 مورد مستقیم غیر و مستقیم صورت به نوعی به مجزا

 خالقیت افزایش در آنها کارائی و گرفته قرار مطالعه
 هايیافته جهت این از است. شده بررسی افراد هیجانی

 علی و )1392( صبري پژوهش هايیافته با پژوهش این
 نتایج است. همسو و همخوان )،1391( زادگان عیسی
 در خانواده نقش که دهدمی نشان مختلف هايپژوهش
 توجه با است. مؤثر انآموزدانش هیجانی خالقیت بهبود

 عامل هر در باال نمره خانواده کارکرد آزمون در اینکه به
 برعکس، و است پایین کارکرد با خانواده ةدهندنشان
 و کلی کارکرد بعد دو در منفی جهت گفت توانمی

 بعد دو این نمره هرچه که دارد این از نشان رفتار کنترل
 و آیدمی پایین انآموزدانش هیجانی خالقیت رود،می باال

 مدل برازش هايمشخصه .5 جدول

CFI NFI GFI AGFI RMSEA 

91/0 92/0 95/0 96/0 055/0 
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 آید، پایین رفتار کنترل و کلی کارکرد نمره هرچه
 ؛ بنابراینرودمی باال انآموزدانش هیجانی خالقیت

 داراي هايخانواده در که دکر استدالل توانمی
 کلی کارکرد و رفتار کنترل بعد تیزهوش انآموزدانش
 این در هیجانی خالقیت افزایش سبب تواندمی صحیح
 قواعدي به رفتار کنترل مؤلفه که دانیممی شود. افراد
 گذراند.می را آموزش اساس آن بر خانواده کهدارد  اشاره
 و تأثیر میزان هدربرگیرند همچنین رفتار کنترل بعد

 خانواده دارند. یکدیگر بر خانواده اعضاي که است نفوذي
 رفتار کنترل براي هاییشیوه به نیاز سازگاري و بقاء براي

 ابعاد از میانگینی نیز کلی کارکرد و دارد خود اعضاي
 در سازيآماده دهد.می نشان را خانواده کارکرد مختلف
 و همدلی باز، اطاتارتب داشتن به منوط هیجانی خالقیت

 حل در تواندمی خود باال عامل سه که است برانگیختگی
 بروز در نیز امر این و کند کمک خانواده در مسائل
 )،2001( امابلی باشد. مؤثر انآموزدانش هیجانی خالقیت
 اطالعات عامل سه به خالقیت بروز است معتقد

 درزمینه اطالعات کسب و پرورش معناي به موضوعی
 هايویژگی معناي به خالقانه هايمهارت نظر، مورد

 و خطا و پذیريریسک همچون خالقانه شخصیتی

 برانگیختگی درنهایت و مشکل حل جهت در کوشش
 بروز براي شرایط این سه هر او نظر از که است درونی

 در هیجانی چه و شناختی چه ايحوزه هر در خالقیت

 خانواده عضايا تعامالت با ویژهبه خانوادگی هايمحیط
 هاییخانواده رسدمی نظر به گیرد.می شکل یکدیگر با
 دهندمی فرزندانشان به هیجانات ابراز براي را فضایی که
 کنند، تأمل خود حساساتا در تا کنندمی تشویقرا  آنها و

 ؛شوندمی آنها در خالقانه هايمهارت تقویت موجب
 با یهایانوادهخ در هیجانات بروز و تنظیم توانایی ویژهبه

 موضوعی اطالعات هم آنها حل و هامسئله شناخت بستر
 در را درونی برانگیختگی هم و خالقانه هايمهارت هم و

 موقعیت وتحلیلتجزیه در آنها به و دهدمی افزایش آنها
 نقل (به کندمی کمک بدیع طوربه هیجانات ابزار هیجانی

 رفتار نترلک بعد به توجه با ).1392 صبري، مصطفی از
 ایفا آموزاندانش در را حمایتی نقشی فرضیه این در که
 و استانداردها رفتار کنترل گفت توانمی ،کندمی

 در ؛ بنابراینکندمی توصیف را رفتاري هايآزادي
 ایجاد با والدین تیزهوش، آموزاندانش هايخانواده

 خالقیت مسیر ،خانواده در بجا و صحیح هنجارهایی
 بعد همچنین اند.دهکر فراهم را خود فرزندان در هیجانی
 تعامالت، این مجموعکه  دارد این از نشان کلی کارکرد
 که کندمی ایجاد تیزهوش آموزدانش در را هاییویژگی
 و خود هیجانات درك و تشخیص در توانایی شامل

 تشخیص مسائل، حل در هیجانات از استفاده دیگران،
 و تنظیم توانایی نهایت در و هیجانات پیامدهاي و علل

 هیجان در خالقانه نو هايایده بروز و هیجانات کنترل

 کنترل رفتار

 عملکرد کلی

 مدارسبک هیجان

 مدارسبک مسئله

 قیت هیجانیخال

R2=0/417 

R2=0/32 

R2=0/265 
 زهوشیت انآموزدانش يبرا یجانیه تیخالق ینیبشیپ یینها مدل .1 شکل
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 به هیجانی، خالقیت داراي افراد کهازآنجایی و است
 دهندمی اهمیت فردي بین روابط و اجتماعی همکاري

 از بهتر خود هیجانات بروز و تنظیم در و )1999 آوریل،(
 توانمی )،1388 البرزي، و جوکار( کنندمی عمل دیگران
 مشورت، و همکاري بر هاییخانواده چنین تأکید که گفت
 شده فرزندان در دیگران، با همکاري حس تقویت موجب

 تأثیر آنها در خالق هیجانات بروز استعداد بر سان،بدین و
  د.نگذارمی مثبتی
 سبک دو معنادار رابطه ،پژوهش این نتایج دیگر از
 جهت است. هیجانی خالقیت اب مدارهیجان و مدارمسئله

 هیجان سبک یرتأث جهت و مثبت مدارمسئله سبک یرتأث
 برابر مدارمسئله سبک یرتأث شدت و است بوده منفی مدار
این  است. - ./320 با برابر مدارهیجان سبک و ؛/214 با

 )،1387( هیعبدالل محمدحسین تحقیقاتنتایج با نتایج 
 رحیم و )1387( بیترا اسماعیل سید محمدي، داود سید

 بر )1999( آوریل است. همسو و همخوان )1386( داوري
 نمره که افرادي کرد، گزارش هاییپژوهش اساس

 با مواجهه هنگام هست، باال آنها هیجانی خالقیت
 به را ايمقابله راهکارهاي از طیفی پرتنیدگی موقعیت

 دادن ترجیح به آنها گرایش شامل که برندمی کار
 گشاییمسئله خود، مهار روي که است یراهکارهای

 ارزیابی و اجتماعی حمایت جستجوي شده،ریزيبرنامه
 نتایج با هایافته از بخشی لذا و دارد؛ تأکید مثبت مجدد

 )2004( تاگدا دارد. همخوانی )1999( آوریل پژوهش
 پس را منفی هیجانات پذیرانعطاف افراد که کندمی اشاره
 کردن پیدا و بازگشت براي را بتمث هیجانات و زنندمی

 برند.می کارهب تنیدگیپر مواجهات هنگام در مثبت معناي
 افراد که شودمی باعث مثبت هیجانات ابراز نیز سویی از

 سازمان را اطالعات ببینند، هاایده بین ايتازه پیوندهاي
 براي را جدیدي هايحلراه و سازند یکپارچه داده،

 هیجانات، این از ناشی القیتخ کنند. خلق مشکالت
 مختلف هايفعالیت در شدن درگیر براي را فرد آمادگی
 برابر در افراد ،موقع این در بخشد.می ارتقاء و بهبود
 نمره که افرادي شوند؛می پذیرانعطاف مشکالت و موانع

 هايموقعیت با همواجه هنگام باالست، آنها خالقیت
 برندمی کار به را ايهمقابل راهکارهاي از طیفی پرتنش،

 است راهکارهایی دادن ترجیح به آنها گرایش شامل که
 شده،ریزيبرنامه گشایی مسئله خود، مهار روي که

 تأکید مثبت مجدد ارزیابی و اجتماعی حمایت جستجوي
 و زنندمی پس را منفی هیجانات پذیر،انعطاف افراد دارد.

 معناي نکرد پیدا و بازگشت براي را مثبت هیجانات
 از برند.می کار به هاتنش با مواجهه هنگام در مثبت
 خالقیت معنادار و منفی رابطه ، دربارهدیگر سویی

 به که افرادي گفت توانمی مدارهیجان سبک با هیجانی
 سبک به زندگی مشکالت و هااسترس با رویارویی هنگام
 و حل جايبه یعنیآورند؛ روي می مدارهیجان مقابله
 تسکین و آرامش کسب دنبال به مشکل بنیادي فصل
 از کنند،می اجتناب زااسترس شرایط از و گردندمی موقتی

 نتایج با که برخوردارند تريضعیف هیجانی خالقیت
 سوهم و خوانیهم )1387( محمدخانی شهرام پژوهش
 افزایش انآموزدانش در هیجانی خالقیت هرچه و هست
 در استرس با مقابله جانیهی هايشیوه از کمتر یابد

   کرد. خواهند استفاده زندگی رویدادهاي
 در دهدمی نشان پژوهش هايیافته دیگر سویی از
 سبک بر کلی کارکرد مؤلفه تیزهوش، انآموزدانش
 ؛است منفی آن جهت و مؤثر مداري مسئله يامقابله

 يامقابله سبک بر نیز کلی کارکرد مؤلفه همچنین
 نشان نتایج است. مثبت آن جهت و مؤثر مدار هیجان

 انتخاب با خانواده کارکرد مختلف ابعاد بین که دهدیم
 دارد. وجود معناداري يرابطه ي،امقابله سبک

 را فرد مقابله مختلف يهاسبک نمره توانیم کهيطوربه
 کارکرد مقیاس مختلف ابعاد در اکتسابی نمره روي از

 این در آمدهدستبه تایجن بنابراین ؛کرد بینییشپ خانواده
 ازجمله دیگر تحقیقات از تعدادي نتایج با همسو بخش

 پروین )،1389( قمري محمد و نامخوش امیرحسین
 کاظمی شعاع مهرانگیز )،1383( یاسالم عبداهللا و کدیور

 يزند اله کرامت و طاهري یارؤ )،1392( حقانی سعیده و
 يهاپژوهش قمطاب کند.یم ییدتأ را باال فرضیه )،1391(

 انتخاب با خانواده ساختار و کارکرد وضعیت چگونگی باال
 رابطه روانی فشار با مقابله براي مختلف يکارهاراه

  دارد. وجود معنادار
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 با که کرد بیان توانیم یافته این تبیین راستاي در
 نشان خانواده کارکرد آزمون در پایین نمره اینکه به توجه

 گروه در گفت توانیم بالعکس، و دارد بهتر کارکرد از
 با مقابله مداريمسئله شیوه بین تیزهوش انآموزدانش

 و معکوس رابطه خانواده کارکرد در اختالل و استرس
 اختالل و استرس با مقابله اجتنابی و هیجانی شیوه بین
 از که کسانی دارد. وجود مستقیم رابطه خانواده کارکرد در

 و دارهدف اقدامات کنند،یم استفاده مدارمسئله شیوه
 ذهنی مجدد يبندسازمان مسئله، حل براي مداري مسئله

 مسئله بر یدتأک با موقعیت تغییر در کوشش و مسائل از
 از که کسانی دهند.یم انجام مسئله حل و یزيربرنامه
 هیجانی يهاپاسخ ،کنندیم استفاده هیجانی مقابله
 زیاد، شدن انیهیج خاطر به خود دانستن مقصر ازجمله
 نشان شدن یاییرؤ و یفتگیخودش شدن، عصبانی

 هایتفعال نیز اجتنابی مقابله از کنندگاناستفاده دهند.یم
 موقعیت از اجتناب منظوربه که دارند شناختی تغییرات و

 محیط مهم جنبه خانواده کارکرد شود.یم انجام زااسترس
 جانیهی و اجتماعی جسمانی، سالمت که است خانواده
 بهینه کارکرد سطح دهد.یم قرار یرتأث تحت را فرزندان

 در تغییرات طریق از تواندیم خانواده یک درون در
 که دیگر بیرونی يهااسترس همچنین خانواده شرایط
 قرار یرتأث تحت سازد، متأثر را خانواده محیط است ممکن
  ).1389 ،نامخوش و (قمري گیرد
 باال پژوهش در دهدیم نشان هایافته دیگر سویی از
 نقش قبولی قابل حد تا است توانسته يامقابله سبک

 کلی کارکرد نتایج، به توجه با کند. ایفا را خود ياواسطه
 يامقابله سبک ياواسطه نقش با خانواده کارکرد ابعاد در

 هیجانی خالقیت بر بیشتري کلی اثر است توانسته
  بگذارد.
 با هماهنگ رحاض پژوهش نتایج یکل طوربه
 تواندیم خانواده دهدیم نشان مطالعات سایر هايیافته
 در هیجانات حوزه در خالقیت بروز در مؤثر نقشی
 بین ارتباط ینهمچن د.داشته باش تیزهوش انآموزدانش
 يامقابله يهاسبک و هیجانی خالقیت يهامؤلفه برخی
 سالمت و زندگی يفشارها بین ارتباط توانندیم کارآمد
 بروز از و دهکر تعدیل را انآموزدانش یشناختروان

 اینکه به توجه با کند. پیشگیري یشناختروان مشکالت
 يهامهارت نیز و هیجانی خالقیت از ياعمده قسمت
 يهامهارت نیز و فرزندان بر خانواده اثربخش و مؤثر
 و تدوین با توانیم ؛ بنابرایناست آموختنی يامقابله
 عناصر این تقویت به ،مؤثر آموزشی يهابرنامه اجراي
 يسازمفهوم که داشت توجه باید حال ینا با د.کر کمک
 نیازمند هیجانی خالقیت تجربی اعتباریابی و نظري

هایی محدودیت حاضر مطالعه است. بیشتري مطالعات
 در خانوادهنداشتن  حضور توانیم جمله از که داشت
 از استفاده نینهمچ و خانواده کارکرد آزمون اجراي

 معتبر غیر اطالعات به گاه که یگزارش خود ابزارهاي
  کرد. اشاره ،شودیم منجر
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