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 چکيده
دانش آموزان دختر  یشناختروان یستیو بهز تیخالق ینیبشیپژوهش پ نیهدف از انجام ا

فرزند و چند فرزند شهر همدان تکیهامادران در خانواده ییگراکمال دوره متوسطه بر اساس

دختر پژوهش را دانش آموزان  یاست. جامعه آمارهمبستگی–یفیاست. پژوهش حاضر توص

 لیتشک 01191به تعداد  59-59 یلیو مادرانشان در سال تحص همداندوره متوسطه شهر 

نفر است که  019( 1110و نورکراس ) کیبر اساس فرمول تاباچن ی؛ که از جامعه آماردادیم

ز ا یتصادف یاخوشه یریگنفر انتخاب شد؛ که با استفاده از روش نمونه 001 اطیبنا بر احت

 یهاوپرورش همدان انتخاب شد. دادهآموزش ناطقمتوسطه دخترانه م مدرسه 95 نیب

 یعابد تی(، پرسشنامه خالق0559شورت ) یتر ییگراپرسشنامه با استفاده پرسشنامه کمال

( به دست آمد با استفاده از آزمون 0595) فیر یشناختروان یستی( و پرسشنامه بهز0999)

تر دانش آموزان دخ یشناختروان یستیو بهز تیقنشان داد خال جیشد. نتا لیتحل ونیرگرس

است.  ینیبشیفرزند قابل پتک یهامادران خانواده ییگرادوره متوسطه بر اساس کمال

 ییگرادانش آموزان دختر دوره متوسطه بر اساس کمال یشناختروان یستیبهز نیهمچن

 هانش آموزان دختر دورد تیاست؛ اما خالق ینیبشیچند فرزند قابل پ یهامادران خانواده

 .ستین ینیبشیچند فرزند قابل پ یهامادران خانواده ییگرامتوسطه بر اساس کمال

ند چ ،یفرزندتک ،ییگراکمالت،یخالق ،یشناختروان یستیبهز : يديکل واژگان

 یفرزند
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  2 راد ییصفا رجیا،  1 اين يهاد تایآز
 عی همدانکارمند شاغل در دفتر اسناد پزشکی تامین اجتما 0
 ایران همدان، ،علوم انسانی، دانشگاه آزاد همدان دانشکده مدرس و عضو هیئت علمی، 1

 

 نام نویسنده مسئول:

 آزیتا هادي نيا

 

 دانش آموزان دختر بر اساس یشناختروانی ستیو بهز تيخالق ینيبشيپ

 فرزند و چند فرزند شهر همدانتکي هامادران در خانواده ییگراکمال
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 مقدمه
یندانتقال در فرا (. کودکان1109، 0دارد )هان و کیم مهم یاو نقش یتشخص یریگبا کودکان در شکل یو دائم یکخانواده بر اثر ارتباط نزد

 این چرخه، درشخصیتی والدین هستند.  باثباتهای ویژگی ترمهماز همه و  یفرزند پرورهای ین، شیوهوالد ینه امروتحت در خانواده،  نسلی

 رییگدر شکل یریگاست که خانواده نقش چشم ییعطببنابراین، ؛ است غلط یزیدرست و چه چ یزیآموزند که چه چیکودکان در خانواده م

 و بسیار پیچیده های مهماز بحث یکیکودک،  مادر بر مخصوصاًین والد ریتأث همطالع(. براین اساس، 0999ی،دارد )زارع و رفتار کودک یتشخص

 دهد.یل میرشد را تشک یروانشناس

 یاسازه،1ییگراکمالگرایی اوست. باشد، کمال رگذاریتأثرزندان تواند بر وضعیت روانی فهای شخصیتی مادر که مییکی از ویژگی

کامالً  یهایابیبه ارزش یلتما با برای عملکرد، همراه یعال یارهایبودن و وضع مع نقصیبا تالش برای ب( که 1101، 9)فلت چندبعدی است

از  یاعبارت است از شبکه ییگرا(. کمال1115، 4ویته) شودیدر مورد اشتباهات، مشخص م ازحدشیب یتو حساس یانتقادی از رفتار شخص

پایبندی  ،نانهیب واقع ریغ یارهایوضع مع یگران کهشخص از خود و د یهایابیو ارزش یدادهامربوط به رو تفسیرهای ها شامل انتظارات وشناخت

 .(1112، 9است )آرنکف هانآ یهابا عملکرد از مشخصه یو معادل دانستن ارزش شخص معیارها جدی و بدون تأمل به آن

 یهایابیمورد ارز گاهچیهو  فرزندانشان از ارتکاب اشتباهات مبرا باشند ،انددرتالشی عملکرد عال یارهایمع یینگرا با تعکمالمادران 

ارات باالی عملکرد و رفتار برای و انتظ یارهااز مع یناش یروان یجاد فشارا لهیوسمادران به ییگراکمال(. 1119، 2و اتو 9یرند)استبرقرار نگ یمنف

 (.1100)استبر،  قرار دهد یرآنان را تحت تأثوضعیت روانی  تواندینوجوانان م

پندارند. های کودکان را نیز دشوار میپردازند بلکه پذیرفتن و پاداش دادن به تالشمیفرزندشان های موفقیت ریتحقتنهابهنهاین مادران 

 گاه احساسدهند. این کودکان هیچها هشدار میو به آن دارندیمها را به انجام کارهای بهتر واکودکانشان پیوسته آنتأیید رفتار  یجاها بهآن

های بنابراین این کودکان مانند والدینشان موفقیت. اندازه کافی خوب نیست تا نظر والدین را جلب کندهابهکنند زیرا رفتار آنخرسندی نمی

 (.1101، 9لوالدینشان را برآورده نخواهند ساخت )دی یهاداشتچشمگاهچیکنند هارند و احساس میشمخود را کوچک می

 یکعنوانبهیشناختروانیستیبهزبنابراین، دور از انتظار نیست که وضعیت بهزیستی روانی این فرزندان از حد مطلوبی برخوردار نباشد. 

 یزو ن دنینمایرا تجربه م ی مثبتهاجانیطور عمده هباالتر، به یستیفراد بااحساس بهزاست. ایجانیو ه یشامل عناصر شناخت یسازه چندبعد

ربه و خشم را تج ی، اضطرابافسردگ یرنظ یمنف یهاجانیهیشترب مقابل گروه کهیدارند، درحال یمثبت یابیخودارزیع پیراموناز حوادث و وقا

 (.0954)صفاری نیا،  کنندیم

 این اساس، مثبت را ارائه کردند. بر یبهداشت روان ییاشناختروانیستیبهز یالگو 9شناختی بهزیستی روان زپرداهینظر(، 1111) 5یفر

 توانایی و یگرانبا د یمیروابط گرم و صم یبرقرار) 00، رابطه مثبت(داشتن نگرش مثبت به خود) 01خود پذیرش عامل 9از  یشناختروانیستیبهز

و معنا  یداشتن هدف در زندگ) 09هدفمندی ، زندگی(اجتماع یدر مقابل فشارها یستادگیا توانایی واحساس استقالل )01ی، خودمختاری(همدل

)ریف و همکاران،  شودیمیلتشک یط(مح یریتفرد در مد ییتوانا) 09محیط و تسلط بر (احساس رشد مستمر) 04یشخص (، رشددادن به آن

1111.) 

که در  هایژگیوبگذارد. یکی از این  ریتأثی دیگر فرزندان نیز هایژگیوبر  تواندیمیی والدین گراکمالی، شناختروانعالوه بر بهزیستی 

 ساخت فرآیند عنوان به توان آنراهای مهم انسان است که میخالقیت است. خالقیت یکی از ویژگی ردیگیمی قرار موردبررساین پژوهش 

 (.1115 ،09رابینسوازم) کرد تعریف است ابتکاری و بودن رمعناپ اصالت، خصایص دارای یا ارزشمند هم و است اصیل هم که چیزی

                                                           
1  Han & Kim 
2  perfectionism 
3  Flett 
4  Hewitt 
5  Arnkoff 
6  Stoeber 
7  Otto 
8  Dill 
9  Ryff 
10  self-acceptance 
11  positive relationship 
12  autonomy 
13  purposeful life 
14  personal Growth 
15  environmental mastery 
16  Robinson & Azzam  
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ئله؛ و غیره؛ تعیین مس هایخالقیت را فرآیند حساس شدن نسبت به مسائلکمبودها، شکاف دانش، عناصر ناپیدا، ناهماهنگ( 1119) 0هانگ

ها؛ و سرانجام ارائه عریف وتعدیل و آزمون مجدد آنو ت هاهیدر مورد کمبودها؛ ارزیابی و آزمون فرض یسازهیحل، حدس زدن، فرضجستجوی راه

 کندیجدید یا دستاوردهای نوین خلق م یهادهیگفت که خالقیت، یک فرایند ذهنی است که در آن فردا توانی. در کل مکندینتایج تعریف م

فکر بر ت دیآموزشخالقیت، تأک یهانبه تمام برنامهج نیتر. مهمدینمایدیگر بازسازی و ترکیب م یاگونهو محصوالت موجود را به هادهیو یا ا

 (.1115، 1)ما چندگانه براییک مسئله است یهاحلتوانایی تولید راه گریدعبارتواگرا یا به

ر منزل اند که ددهد که این بیماران والدینی کمال طلب داشتههستند نشان میبهزیستی روانی پایین تاریخچه رشد بیمارانی که دچار 

در کودکان  ی و کهترینیبخودکماحساس سبب نمودارشدن رانهیگ(. این رفتارهای سخت1119، 9)واراچی کردندفرمایی میدرت مطلق حکمباق

. همیشه در اشتباهش ، خوداستجانب والدین بهرسد که همیشه حقچراکه فرد به این نتیجه می،این شرایط نامساعد جهیشود. درنتمی

، ردبیها از بین مدر آن بهزیستی روانی راآورد. گرایی والدین مسائل جدی را برای فرزندان به وجود میکند که کمال(، بیان می1112)4وایت

بین ویژگی  کندیم( بیان 1119) 9همچنین سانتوسآید. ها به وجود میحس عمیق شکست و خشم و عصبانیت و عدم ابراز وجود در آن

( نیز در پژوهش خود اذعان 1100) 9فرزندان دختر رابطه منفی معناداری وجود دارد. ماهون مسئلهوانایی حل یی والدین با خالقیت و تگراکمال

 ی خالقانه فرزندان رابطه وجود دارد.هاحلراهیی والدین و کاهش گرایش به گراکمالبین  کندیم

از تفاوت معنادار  هاپژوهشکهیدرحالنبوده است.  ردتوجهموتعداد فرزندان  شدهانجامیهاپژوهشدر  دهدیممطالعه پیشینه پژوهش نشان 

 فرزندان در بهزیستی حکایت دارد.  و چند فرزندانتکبین 

 تاب د،بوسنمی کنند،می لمس گیرند،می بیشتردرآغوش هاراآن پذیرند،می بیشتر را کودکشان فرزندتک مادران دهدمی نشان هاپژوهش

  .برندمی حمام دهندومی

 و سالمت در و شودمی مادروکودک بین مثبت یبستگ دل حس ایجاد باعث سنی دوره دراین فرزندان و مادران بیشتر هرچه مالتتعا 

 (.0992شیرازی،) دارد مهمی نقش یسال بزرگدر حتی هاکودک و خالقیت و توانایی آن روان بهزیستی

از  هاآنیریرپذیتأثی دانش آموزان و شناختروانسازه خالقیت و بهزیستی دو  زمانهمحالو با توجه اینکه هیچ پژوهش مدونی به بررسی  

پژوهشی موجود، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا خالقیت  خألیی والدین نپرداخته است؛ و با نظر به وجود گراکمال

 ی است؟نیبشیپو چند فرزند قابل  فرزند تک یهاخانوادهدر یی مادران گراکمالی دانش آموزان دختر بر اساس شناختروانو بهزیستی 

 

 فرضيات تحقيق
 قابل پیش بینی است. فرزندتک هایمادران خانواده ییگراکمال بر اساس متوسطه دوره دختر آموزان دانش خالقیت

 .است ینیب شیفرزند قابل پتک یهامادران خانواده ییگراکمال بر اساس متوسطه دختردوره آموزان دانش یشناختروان بهزیستی

 است. ینیب شیقابل پچند فرزند هایمادران خانواده ییگراکمال بر اساس متوسطه دوره دختر آموزان دانش خالقیت

 .است ینیب شیقابل پچند فرزند هایمادران خانواده ییگراکمال بر اساس متوسطه دختردوره آموزان دانش یشناختروان بهزیستی

 

 روش پژوهش
است و  یکاربرد قاتیپژوهش ازنظر هدف، از نوع تحق نیاست. همچن یهمبستگ یفیتوص یهاپژوهش از نوع پژوهش نیا

 همدان و مادرانشان شهر متوسطه دختردوره آموزان دانش را پژوهش آماری بوده است. جامعه یدانیم قاتیها از دسته تحقدادهیآورازنظرجمع

نفر انتخاب شد که با  001( 1110) 2داد. حجمنمونه بر اساس فرمول تاباچنیک و نورکراسمی تشکیل10119به تعداد 59-59تحصیلی درسال

تصادفی انتخاب شدند به دست آمد.  طوربهمدرسه که  09مدرسه متوسطه دخترانه شهر همدان از  95ایاز بین گیریخوشهاستفاده از روشنمونه

 99الی  91متوسط  طوربهکالس درس و هر کالس  09الی  01شامل متوسط  طوربهکه ها بودند دولتی و هنرستان -این مدارس خصوصی

آموزان موجود در کالس با توجه به تعداد دانش فرزندتکآموز چند فرزند و دانش 9الی  9تصادفی به  طوربهآموز داشت که از هر کالس دانش

)مربوط به چند فرزندان از شماره  1( و پرسشنامه شماره 001-0الی  0-0ماره از ش فرزندانتک)مربوط به  0های شماره انتخاب و پرسشنامه

ی برا(0559) همکاران و شورتی تر یهاپرسشنامهدر این پژوهش پرسشنامه بوده که در آن از هاداده( داده شد. ابزار گردآوری 001-1الی  0-1

                                                           
1  Cited & Huang 
2  Ma 
3  Varachai 
4 White 
5 Santos 
6 Mahon 
7Tabachnick & Norcross 
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 تیدرنهااست جهت بررسی خالقیت و  مشهور( CT) عابدی خالقیت سنجش آزمون به که خالقیت سنجش یی.پرسشنامهگراکمالیریگاندازه

ی توزیع جهت بررس رنفیکلموگروف اسمآزمون  از هاداده لیوتحلهیتجزاستفاده شد. جهت ( PWB) 0ریف یشناختروان پرسشنامه بهزیستی

 شد.استفاده تحلیل رگرسیون از آزمون سنجش فرضیات  منظور به ونرمال 

 

 ي پژوهشهاافتهی
 یهاروشنیاز بهتر یکی. ردیآزمون نرمال بودن صورت گ دیبا ردیگیها صورت مکه با فرض نرمال بودن داده یقبل از هرگونه آزمون

 عیوزت نکهیبر ا یها ما فرض صفر مبتننرمال بودن داده یاست. هنگام بررس رنوفیاسم-ها آزمون کولموگروفدادهعینرمال بودن توز ییشناسا

 یلیصورت دل نیدر ا د،یبه دست آ 19/1 یتر مساواگر آماره آزمون بزرگ نی؛ بنابرامیکنیآزمون م %9 یاست را در سطح خطا الها نرمداده

 ها نرمال خواهد بود.داده عیتوز گریدعبارتداده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به نکهیبر ا یرد فرض صفر مبتن یبرا

 براي بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغيرها اسميرنوف-(: آزمون کولموگروف1جدول )

 سطح معناداری zآماره  تعداد متغیر

ک
ت

ند
رز

ف
 

 099/1 192/0 001 یشناختروانبهزیستی 

 999/1 919/1 001 خالقیت

 199/1 949/0 001 گرایی مثبتکمال

 911/1 294/1 001 یی منفیگراکمال

ند
رز

د ف
چن

 

 929/1 290/1 001 یشناختروانبهزیستی 

 922/1 951/1 001 خالقیت

 122/1 559/1 001 گرایی مثبتکمال

 991/1 912/1 001 یی منفیگراکمال

 

(که این p<19/1است ) 19/1تحقیق باالتر از  یهاآمدهمؤلفهدستبهzداری مقادیر ( بیانگر این است که سطح معنی0اطالعات جدول )

ق های تحقیهای پارامتری جهت بررسی فرضیها، دارای توزیعی نرمال بوده و امکان استفاده از آزمونامر بیانگر آن است که نمرات این متغیره

 وجود دارد.

 

 فرضيه اول
 .است ینیبشیپ قابلفرزند تک هایخانواده مادران ییگراکمال بر اساس اساس بر متوسطه دوره دختر آموزان دانش خالقیت

در این  واردشده( متغیرهای 1در جدول ). است شدهاستفاده زمانهمبه روش  متغیری چندیون فرضیه از تحلیل رگرساین جهت بررسی 

 است. شدهدادهتحلیل نمایش 

 یی مادرانگراکمال يهامؤلفه واردشده در تحليل رگرسيون(: متغيرهاي 2جدول )

 روش متغیر مالک واردشدهنیبشیپمتغیرهای 

 یی مثبتگراکمال
 زمانهم خالقیت

 یی منفیگرالکما

 

 شدهعنوان متغیر مالک در نظرگرفتهبهخالقیت بین و عنوان متغیر پیشبهگرایی مثبت و منفی (، کمال1بر اساس اطالعات جدول )

 .است

 خودهمبستگیی و بررسی : خالصه مدل رگرسيون(3) جدول

R 2R 2AR دوربین واتسون انحراف استاندارد 

19/1 199/1 199/1 94/09 59/0 

                                                           
1 psychological well-being 
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. است 19/1یبر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با گردد که شدت همبستگمشاهده می (9) در جدولبر اساس اطالعات 

 یینتببین یرهای پیشتواند توسط متغیم خالقیت، یعنی یرمالکمتغ از تغییرات %9 دهدیمکه نشان است 19/1برابر  شدهلیتعدRمجذور 

شود و رد میها یماندهباقبین  خودهمبستگیاحتمال ، لذا است شدهمحاسبه 9/1تا  9/0 بین اعدادن واتسون دوربی آمارهشود. همچنین 

 مسئله(، آزمون آنوا این 4در جدول )ندارد. یریمورد بعدازآنتأث یماندهباق یزان، در میماندۀیکموردباق یزانم یکدیگربوده وها مستقل از یماندهباق

 کند. ینیبشیوابسته را پ یرمتغ ییرات( تغی)و مناسب یطورمعناداربهتواندیمیونمدل رگرسکه آیا  کندیمرا بررسی 

 رگرسيونی جدول آنوا براي بررسی معناداري مدل: (4) جدول

 .F Sigآماره  میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییر
 529/242 592/0459 1 رگرسیون

 995/199 994/19099 012 باقیمانده 149/1 02/9

 - 950/19991 015 مجموع

 

 ینا گرانیباین امر که است شدهمحاسبه 19/1یزان کمتر از م 012و  1 یآزادبا درجه  Fیمعناداریزانم(، 4بر اساس اطالعات جدول )

 (.F( 012,1)= 02/9و  p< 19/1) معنادار است%59یونی در سطح است که مدل رگرس

 آموزانگرایی مادران بر خالقيت دانشي کمالهامؤلفهريرگرسيون تأث ضرایب: (5) جدول شماره

 عامل
 Beta راستانداردیضرایب غ

 t استاندارد
 سطح

 انحراف معیار B داریمعنی

 111/1 195/9 - 191/09 299/012 مقدار ثابت

 109/1 910/1 142/1 149/1 909/1 گرایی مثبتکمال

 499/1 -299/1 -121/1 119/1 -099/1 گرایی منفیکمال

 

و ضریب  109/1گرایی مثبت با سطح معناداری ، کمالشدهدر نظرگرفتهنیبشیپ(، از بین متغیرهای 9اطالعات جدول )با توجه به 

 111/1 را در تبیین واریانس متغیر مالک داشتند. همچنین سطح معناداری مقدار ثابت برابر با ریتأث، بیشترین 142/1 استانداردشدهیونیرگرس

، شدهانجامی نهایی آنالیز رگرسیون نیست. نتیجهرگذاریشده بر متغیر مالک تأثمحاسبه مقدار ثابتدهد است که این امر نشان می شدهمحاسبه

 متغیرهای مؤثر در مدل در زیر آمده است. راستانداردیغبه همراه ضرایب 

 خالقیت = 299/012(+909/1× یی مثبتگراکمال)

 

 فرضيه دوم
 ی است.نیبشیپقابل  فرزند تک هایخانواده مادران ییگراکمال دانش آموزان دختر دوره متوسطه بر اساس یشناختروانهزیستی ب

در  واردشده( متغیرهای 9در جدول ). است شدهاستفاده زمانهمبه روش  متغیری چنداز تحلیل رگرسیون  نیز فرضیهاین جهت بررسی 

 است. شدهدادهاین تحلیل نمایش 

 یی مادرانگراکمال يهامؤلفه واردشده در تحليل رگرسيون(: متغيرهاي 6جدول )

 روش متغیر مالک واردشدهنیبشیپمتغیرهای 

 یی مثبتگراکمال
 زمانهم یشناختروانبهزیستی 

 یی منفیگراکمال

 

عنوان متغیر مالک در  به یشناختروانبهزیستی و بین عنوان متغیر پیش بهگرایی مثبت و منفی بر اساس اطالعات جدول باال، کمال

 .است شدهنظرگرفته

 

 

 

http://www.؟.ir/


   39 -19، ص 1931، پاییز  11فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
http://www.psyj.ir 

 

 خودهمبستگیی و بررسی : خالصه مدل رگرسيون(7) جدول

R 2R 2AR دوربین واتسون انحراف استاندارد 

12/1 12/1 199/1 29/4 59/0 

 

. است 12/1ضریب همبستگی چندگانه برابر با بر اساس مقدار  یگردد که شدت همبستگمشاهده می (2) در جدولبر اساس اطالعات 

یرهای تواند توسط متغیم ی،شناختروانبهزیستی  یعنی یرمالکمتغ از تغییرات %9 دهدیمکه نشان است 19/1برابر  شدهلیتعدRمجذور 

رد ها یماندهباقبین  دهمبستگیخواحتمال ، لذا است شدهمحاسبه 9/1تا  9/0 بین اعداددوربین واتسون  آمارهشود. همچنین  یینتببین پیش

در ادامه و در جدول  ندارد. یریتأث آن از مورد بعد یماندهباق یزان، در ممورد یک یماندۀباق یزانم یکدیگربوده وها مستقل از یماندهباقشود و می

 کند. ینیبشیوابسته را پ یرمتغ ییرات( تغیب)و مناس یطورمعناداربهتواندیم یونمدل رگرسکه آیا  کندیمرا بررسی  مسئله(، آزمون آنوا این 9)

 جدول آنوا براي بررسی معناداري مدلرگرسيونی: (8جدول )

 .F Sigآماره  میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییر
 914/59 942/059 1 رگرسیون

 491/11 149/1411 012 باقیمانده 109/1 99/4

 - 950/1959 015 مجموع

 

 ینا گرانیباین امر که است شدهمحاسبه 10/1یزان کمتر از م 012و  1با درجه آزادی  Fیمعنادار یزانم(، 9اساس اطالعات جدول )بر 

 (.F( 012,1)= 99/4و  p< 10/1)معنادار است%55یونی در سطح است که مدل رگرس

 آموزانی دانششناختوانرگرایی مادران بر بهزیستی ي کمالهامؤلفهريرگرسيون تأث ضرایب: (8) جدول

 عامل
 راستانداردیغضرایب 

Beta استاندارد t داریسطح معنی 
B انحراف معیار 

 111/1 424/9 - 115/4 099/94 مقدار ثابت

 114/1 509/1 199/1 129/1 110/1 گرایی مثبتکمال

 092/1 -912/0 -015/1 194/1 -199/1 گرایی منفیکمال

 

و ضریب  114/1گرایی مثبت با سطح معناداری ، کمالشدهدر نظرگرفتهنیبشیپ(، از بین متغیرهای 9دول )اطالعات جبا توجه به 

 111/1را در تبیین واریانس متغیر مالک داشتند. همچنین سطح معناداری مقدار ثابت برابر با  ریتأث، بیشترین 199/1 استانداردشدهیونیرگرس

، شدهنجامای نهایی آنالیز رگرسیون نیست. نتیجهرگذاریشده بر متغیر مالک تأثمقدار ثابتمحاسبههد داست که این امر نشان می شدهمحاسبه

 متغیرهای مؤثر در مدل در زیر آمده است. راستانداردیغبه همراه ضرایب 

 خالقیت = 099/94(+199/1× یی مثبتگراکمال)

 

 فرضيه سوم

 ی است.نیبشیپقابل  فرزند چند های خانواده مادران ییگرامالک دانش آموزان دختر دوره متوسطه بر اساس تیخالق

در  واردشده( متغیرهای 5در جدول ). است شدهاستفاده زمانهمبه روش  متغیری چنداز تحلیل رگرسیون نیز فرضیه این جهت بررسی 

 است. شدهدادهاین تحلیل نمایش 

 یی مادرانگراکمالیهاواردشده در تحليل رگرسيونمؤلفه(: متغيرهاي 9جدول )

 روش متغیر مالک واردشده نیبشیپمتغیرهای 

 یی مثبتگراکمال
 زمانهم خالقیت

 یی منفیگراکمال
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 .است شدهعنوان متغیر مالک در نظرگرفتهبهخالقیت بین و عنوان متغیر پیشبهگرایی مثبت و منفی بر اساس اطالعات جدول باال، کمال

 خودهمبستگیی و بررسی رگرسيون: خالصه مدل (11) جدول

R 2R 2AR دوربین واتسون انحراف استاندارد 

04/1 111/1 114/1 05/09 59/0 

 

. است 11/1یبر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با گردد که شدت همبستگمشاهده می (00) در جدولبر اساس اطالعات 

 یینتببین یرهای پیشتواند توسط متغیم خالقیت، یعنی یرمالکمتغ از تغییرات %4/1 هددیمکه نشان است 114/1برابر  شدهلیتعدRمجذور 

شود و رد میها یماندهباقبین  خودهمبستگیاحتمال ، لذا است شدهمحاسبه 9/1تا  9/0 بین اعداددوربین واتسون  آمارهشود. همچنین 

(، آزمون آنوا این 00در جدول )ندارد. یریتأث آن از مورد بعد یماندهباق یزان، در ممورد یک یماندۀباق یزانم یکدیگربوده وها مستقل از یماندهباق

 کند. ینیبشیوابسته را پ یرمتغ ییرات( تغی)و مناسب یطورمعناداربه تواندیم یونمدل رگرسکه آیا  کندیمرا بررسی  مسئله

 رگرسيونی جدول آنوا براي بررسی معناداري مدل: (11) جدول

 .F Sigآماره  میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی غییرمنبع ت
 199/115 015/409 1 رگرسیون

 050/024 419/09999 012 باقیمانده 919/1 11/0

 - 999/05199 015 مجموع

 

 ینا گرانیباین امر که است شدهمحاسبه 19/1یزان از م بیشتر 012و  1با درجه آزادی  Fیمعناداریزانم(، 00بر اساس اطالعات جدول )

 نیست.معناداریونی است که مدل رگرس

 

 فرضيه چهارم

 ی است.نیبشیپقابل  فرزند چند هایخانواده مادران ییگراکمال دانش آموزان دختر دوره متوسطه بر اساس یشناختروانبهزیستی 

 واردشده( متغیرهای 01در جدول ). است شدهدهاستفا زمانهمبه روش  متغیری چنداز تحلیل رگرسیون  نیز فرضیهاین جهت بررسی 

 است. شدهدادهدر این تحلیل نمایش 

 یی مادرانگراکمالیهاواردشده در تحليل رگرسيونمؤلفه(: متغيرهاي 12جدول )

 روش متغیر مالک واردشدهنیبشیپمتغیرهای 

 یی مثبتگراکمال
 زمانهم یشناختروانبهزیستی 

 یی منفیگراکمال

 

 عنوان متغیر مالک دربهیشناختروانبهزیستی بین و عنوان متغیر پیشبهگرایی مثبت و منفی (، کمال01اس اطالعات جدول )بر اس

 .شودیم( پرداخته 09در جدول ) خودهمبستگیتوانایی تبیین و  میزانی، به بررسی شدت همبستگدر ادامه . است شدهنظرگرفته

 خودهمبستگیررسی ی و ب: خالصه مدل رگرسيون(13) جدول

R 2R 2AR دوربین واتسون انحراف استاندارد 

14/1 19/1 14/1 99/4 99/0 

 

. است 19/1یبر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با گردد که شدت همبستگمشاهده می (09) در جدولبر اساس اطالعات 

یرهای تواند توسط متغیم ی،شناختروانبهزیستی  یعنی یرمالکمتغ از تغییرات %4 دهدیمکه نشان است 14/1برابر  شدهلیتعدRمجذور 

رد ها یماندهباقبین  خودهمبستگیاحتمال ، لذا است شدهمحاسبه 9/1تا  9/0 بین اعداددوربین واتسون  آمارهشود. همچنین  یینتببین پیش

(، آزمون 04در جدول )ندارد. یریتأث مورد بعدازآن یماندهباق یزانم ، درمورد یک یماندۀباق یزانم یکدیگربوده وها مستقل از یماندهباقشود و می

 کند. ینیبشیوابسته را پ یرمتغ ییرات( تغی)و مناسب یمعنادار طور به تواندیم یونمدل رگرسکه آیا  کندیمرا بررسی  مسئلهآنوا این 

http://www.؟.ir/


   39 -19، ص 1931، پاییز  11فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
http://www.psyj.ir 

 

 جدول آنوا براي بررسی معناداري مدلرگرسيونی: (14) جدول

 .F Sigآماره  میانگین مربعات مجموع مربعات آزادی درجه منبع تغییر
 929/29 091/042 1 رگرسیون

 999/10 192/1902 012 باقیمانده 192/1 95/9

 - 109/1494 015 مجموع

 

 گرنایباین امر که است شدهمحاسبه 19/1یزان کمتر از م 012و  1با درجه آزادی  Fیمعنادار یزانم(، 04بر اساس اطالعات جدول )

 (.F( 012,1)= 95/9و  p< 19/1)معنادار است%59یونی در سطح است که مدل رگرس ینا

 آموزانی دانششناختروانگرایی مادران بر بهزیستی ي کمالهامؤلفهريرگرسيون تأث ضرایب: (15) جدول شماره1جدول 

 عامل
 Beta راستانداردیغضرایب 

 اریدمعنیح سط t استاندارد
B انحراف معیار 

 111/1 424/9 - 511/4 500/95 مقدار ثابت

 199/1 991/0 051/1 152/1 099/1 گرایی مثبتکمال

 111/1 -992/1 -199/1 121/1 -092/1 گرایی منفیکمال

 

و ضریب  11/1عناداری گرایی منفی با سطح م، کمالشدهدر نظرگرفتهنیبشیپ(، از بین متغیرهای 09اطالعات جدول )با توجه به 

 111/1را در تبیین واریانس متغیر مالک داشتند. همچنین سطح معناداری مقدار ثابت برابر با  ریتأثبیشترین  ،199/1 استانداردشده یونیرگرس

، شدهانجامز رگرسیون ی نهایی آنالینیست. نتیجهرگذاریشده بر متغیر مالک تأثمحاسبه مقدار ثابتدهد است که این امر نشان می شدهمحاسبه

 متغیرهای مؤثر در مدل در زیر آمده است. راستانداردیغبه همراه ضرایب 

 خالقیت = 500/95(+-199/1× یی مثبتگراکمال)
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 يريگجهينتبحث و 
 منظوربهز کرده و تمامی تالش خود را توجه خود را روی فرزند خود متمرک معموالًیی مثبت گراکمالدارای  فرزندتکی هاخانوادهمادران 

ا و ییدن رس کهینجای ا، اما بهگیرندیرا برای خود در نظر م یارهاییمع بندند. این مادرانهای مثبت فرزند خود به کار مییژگیوافزایش 

 این کنندیماین مادران سعی  دارد. یتبه هدفدر نظرشان اهم یدنرس یتالش کردن برا صرفبر ایشان مهم باشد،  یارهابه آن مع یدننرس

 ی فرزند خودهای شخصتیمحدود حال،ینو درع ببرنداز تالش و رقابت برای برتری و کمال لذت  کنند که خودالقامفهوم را در ذهن فرزندان 

 کنندیم این مادران سعی، گریدانیبهاانتخاب کنند. بهآنبرای ای را و معقوالنه ریباالاما انطباق پذ یهامالک کوشندیو م شناسندیمیترا به رسم

 یگران.نه با د رقابت کنندباخود در تربیت فرزند خود این موضوع را مدنظر داشته باشند که فرزندانشان 

ها حائز رتبه اول شود بلکه حتی در صورت شکست فرزند خود به وی تنها از فرزند خود انتظار ندارند که در تمامی زمینهاین مادران نه

ها در درجه اول اهمیت دارد. این امر موجب خواهد دهند و همواره این موضوع را مدنظر دارند که تالش و کوشش در انجام فعالیته میروحی

های خود ادامه دهد و از شرایط مناسبی برای رشد و پیشرفت برخوردار گردد که این دور از استرس و تنش به فعالیتبه هاآنشد که فرزند 

 فزایش خالقیت وی کمک شایانی خواهد کرد.ه ابموضوع 

رایی مادر گی دیگر همراه با کمالهامؤلفهرسد که بتوان از اثر بینی نبود. به نظر میگرایی منفی قابل پیشدر کمال فرزندتکخالقیت 

تیم توانسگردید شاید میسی مییی مانند خودکارآمدی فرزندان هم بررهامؤلفهدر بررسی خالقیت فرزند استفاده کرد اگر در این سنجش، 

خودکارآمدی بر  مؤلفهریتأث( در پژوهش خود بر روی 0951بینی نماییم. محمود ایروانی و همکاران )یی منفی هم پیشگراکمالخالقیت را در 

ی مانند هاهمؤلفشاید اگر  و؛ است مؤثرآموز خودکارآمدی بر ابتکار و بسط فکری دانش مؤلفهآموز به این نتیجه دست یافتند که خالقیت دانش

آموزان را بر اساس آن بررسی و توانستیم خالقیت دانششد میگرایی بررسی میناسازگار اولیه مادران همراه با پرسشنامه کمال وارهطرح

های د و ویژگیباش تیبااهمآموز هم های شخصی فردی دانشهای شخصیتی و جنبهبینی نماییم. نکته مهم دیگر این است که ویژگیپیش

در  هابر خالقیت باشد، بنابراین بررسی این ویژگی مؤثرتواند از عوامل ی، تمایل به خطر کردن و هوش میزیخود انگشخصیتی متنوع، 

ثبت م ییگراکمالدارای  مادرانآموزان با بینی خالقیت در دانشدر بررسی و پیش کنندهکمکگرایی منفی، شاید با مادران کمال آموزاندانش

دارند. چنانچه این مادران تنها یک فرزند داشته باشند یمی فرزند خویش معطوف هاییتواناتمامی توجه خود را به رفاه و شکوفایی  معموالً

یی مثبت پذیرش شرایط و گراکمالی هایژگیویکی از  کهییازآنجاینده فرزند خویش تعیین خواهند کرد. آاهدافی را برای زندگی حال و 

یدن رس درراهکمک به فرزندشان  هاآنکنند و تمامی تالش ینمی ذاتی هر فرد است، چنین مادرانی فرزند خود را با دیگران مقایسه هاییاناتو

ال و با فراغ ب ترراحتنیز استرس و فشار روانی کمتری را تجربه کند و  هاآن. این امر سبب خواهد شد که فرزند استبه اهداف شخصی خودش 

 ی فرزندان ارتباط دارد.شناختروانبا بهزیستی  مسئلههای روزانه خود را پیگیری نماید که این یتفعالند بتوا

های مختلف به فرزند خود امید داده و به وی بیاموزند که نفس تالش دیگر چنین مادرانی همواره سعی خواهند کرد که در زمینهعبارتبه

باشند که عنوان پشتیبانی دلسوز و مهربان برای فرزند خویش مطرح میآن عمل. این مادران همچنین بهو فعالیت پیگیر اهمیت دارد نه نتیجه 

 شود.فرزند می شناختیرواناین موضوع موجب ایجاد دلگرمی در فرزند آنان خواهد گشت. مجموعه این عوامل موجب افزایش بهزیستی 

بر سالمت  مؤثرعوامل  ازجملهیی مثبت، گراکمال ازجملهی کارآمد والدین هایگژیوکه  کندیم( عنوان 1101) 0این بحث کیم دیتائدر 

 .استی فرزندان شناختروانروانی و بهزیستی 

( 0954که این مخالف با پژوهش رضایی و همکاران ) ستیفرزندنتکشناختی بین مناسبی در بهزیستی روانگرایی منفی مادر پیشکمال

ر در این توان گفت اگدر توضیح و تبیین این نتیجه میاستی شناختروانگرایی منفی در بهزیستی نقش کمال ای با عنوان بررسیدر مقاله

ناختی شبین بودن بهزیستی روانشد شاید احتمال قابل پیشبررسی می فرزندتکآموزان ی دیگری مانند اضطراب در دانشهامؤلفهتحقیق 

 باالتر وجود داشت.

یالت رسد سطح تحصری حاصل تحصیالت اکثر مادران چند فرزند در این مناطق زیر دیپلم بوده است که به نظر میبا توجه به نتایج آما

( مشخص شد منزلت اجتماعی مادر با خالقیت رابطه دارد. 0990به سزایی داشته است. در تحقیق علی کریمی ) ریتأثی این فرضیه جهیدرنت

موزان آگرایی مادران، خالقیت دانشتوانستیم با کمالشد میس مناطق شمال و جنوب شهر گرفته میمساوی از مدار صورتبهگیری اگر نمونه

آموزان در اجرای طرح پژوهش بود. طی پژوهشی که علی کریمی از موارد تبیین تفکیک جنسیتی دانش گرید یکبینی کنیم. یدختر را پیش

موز آبنابراین اگر در این پژوهش از پسران دانش؛ در خالقیت برتر از دختران هستند ( انجام داده است مشخص گردید که پسران0990در سال )

 بینی کنیم.آموزان چند فرزند را پیشتوانستیم با توجه به تحقیقات فوق، خالقیت دانششد میهم استفاده می

رار ی قموردبررسگرا ترتیب تولد مادر کمالآموزان چند فرزند با این است که در بررسی خالقیت دانش موردبحثیکی دیگر از موارد 

ز خواهر یا کوچک بودن ا تربزرگمهمی در کودکی است. رگذاریتأثنگرفته است. آلفرد آدلر بر این عقیده است که ترتیب تولد، عامل اجتماعی 
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د. والدین برای فرزند اول دقت بیشتری کنهای مختلف والدین شرایط متفاوتی برای فرزندان ایجاد مییا برادر و قرار گرفتن در معرض نگرش

والدین است، فرزند اول اغلب نقش معلم، مربی و رهبر را  میتقس یبفوری و  موردتوجهگذارند و توجه زیادی به فرزند اول دارند. فرزند اول می

 لبطرقابتتر و بینخوش معموالًند دوم هستند. فرز شناسفهیوظو  باوجدانتر است. فرزندان اول منظم، مقتدر، عقالنی پخته ازلحاظدارد و 

 باشند.می

رسد ترتیب تولد در خالقیت فرزندان بنابراین به نظر می؛ زنند تا موفق شوندی دست به هر کاری میسالبزرگدر  معموالًفرزندان آخر 

توانستند، خالقیت را به همراه هم می مؤلفهگردید این دو رسد اگر ترتیب تولد فرزندان، در پژوهش مشخص میهم نقش دارد. به نظر می

با پژوهش  همسو است؛ کهگرایی مادر ی به همراه کمالفرزند پرورهای بینی کنند. یکی دیگر از موارد تبیین این پاسخ عدم بررسی سبکپیش

ی با فرزند پروری هااست که طی پژوهش به این نتیجه رسیدند که سبک 0999شهرام واحدی، حسین لطفی، نعیمه یوسفی شهپر سال 

 خالقیت فرزندان رابطه داشته و بین سبک تربیتی و اقتدار منطقی والدین با خالقیت فرزندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

. مادرانی خوددارندیی منفی از هر موقعیت فرزندان خود ناراضی بوده احساس شکست و یاس در تربیت فرزندان گراکمالمادران دارای 

ان از شرایط این فرزند معموالًانشان ندارند فرزندتکتککه زمان و توانایی الزم را برای رسیدگی به ییازآنجارای چندین فرزند هستند که دا

که فرزندشان در آن زمینه در سطح یدرصورتآورند و حتی یمای به فرزندان خود فشار ینهزمدر هر  معموالًراضی نخواهند بود. این والدین 

 کنند.یمباشد عکس این موضوع را احساس خوبی 

فرزندانشان نقش حمایتی و پشتیبانی را ایفا کنند و انتظار برای تک تک زمانطورهمبهقادر نیستند  معموالًمادران دارای چند فرزند 

که این مادران دیگر ازآنجاییبارتعبه؛ و فردی موفق گردند برآمدهی خویش کارهاپساز  خودصورتخودبهبهبتوانند  هاآندارند که فرزندان 

ازحدی از فرزندان خویش دارند که این عوامل سبب یشبهای فرزندانشان نیستند انتظارات زیاد و در جریان امور و فعالیت دیدوشایباکه  گونهآن

شوند که این عوامل  نفساعتمادبه یجتاً از دست دادننتازحد، دچار استرس و ترس و یشبی روانی هاتنشفشار و  براثرشود که کودکان یم

دانش آموزان دختر دوره متوسطه  شناختیروان یستیبهزتوان گفت که بین یمخواهد شد.لذا  آنان شناختیروانموجب کاهش بهزیستی 

مادران بهزیستی گرایی منفی رابطه معنادار و منفی وجود دارد، یعنی با افزایش کمالچند فرزند  یهامادران خانواده یی منفیگراکمالو

بر دانش آموزان دختر دوره متوسطه  شناختیروان یستیبهزتوان اظهار داشت که ی فرزندان آنان کاهش خواهد یافت؛ پس میشناختروان

 است. بینییشپچند فرزند قابل  یهامادران خانواده یی منفیگراکمال اساس

اما ؛ نی کندبیتواند بهزیستی روانی فرزندان را پیشگرایی مادران میمالپاسخ این فرضیه تحقیقات زیادی نشان داده است که ک برخالف

ای هشاید یکی از دالیل آن محیط ؛ کهبینی کندتواند بهزیستی چند فرزند را پیشگرایی نمیدر این پژوهش مشخص گردید که کمال

در  میرمستقیغ صورتبهقتصادی یکی از عواملی است که گیری و یا در نظر نگرفتن عوامل اقتصادی باشد. عامل اجهت نمونه شدهانتخاب

ینی بیی مادر در این پژوهش بررسی گردید شاید احتمال پیشگراکمالشرایط اقتصادی خانواده همراه ابا  مؤلفهاست. اگر  مؤثربهزیستی روانی 

 رفت.بهزیستی روانی باالتر می
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