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آزیتا هادي نيا  ،1ایرج صفایی

راد 2

 1کارمند دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی همدان
 2مدرس و عضوهیئت علمی دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان،همدان،ایران
نام نویسنده مسئول:
آزیتا هادي نيا

چکيده
هدف از انجام این پژوهش پیشبینی خالقیت روانشناختی دانش آموزان دختر دوره
متوسطه بر اساسکمالگرایی مادران در خانوادههایتکفرزند و چند فرزند شهر همدان
است .پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را دانش
آموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان و مادرانشان در سال تحصیلی  96-95به
تعداد  10050تشکیل میداد؛ که از جامعه آماری بر اساس فرمول تاباچنیک و
نورکراس 105نفر است که بنا بر احتیاط  110نفر انتخاب شد؛ که با استفاده از روش
نمونهگیریخوشهای تصادفی از بین  39مدرسه متوسطه دخترانه مناطق
آموزشوپرورش همدان انتخاب شد .دادههای پرسشنامه با استفاده پرسشنامه
کمالگرایی تری شورت ( )1995و پرسشنامه خالقیت عابدی ()1363به دست آمد
با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شد .نتایج نشان داد خالقیتدانش آموزان دختر
دوره متوسطه بر اساس کمالگرایی مادران خانوادههایتکفرزند قابل پیشبینی است؛
اما خالقیت دانش آموزان دختر دوره متوسطه بر اساسکمالگرایی مادران خانوادههای
چند فرزند قابل پیشبینی نیست.

واژگان کليدي  :خالقیت ،کمالگرایی ،تکفرزندی ،چند فرزندی .شهر
همدان
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مقدمه
خانواده اولین محل تأثیرپذیری کودک است .کودک در چارچوب محیط خانوادگی و برحسب جهتگیریها و روشهای تربیتی والدین
خود ،خود را می شناسد .خانواده تحت شرایط صحیح ،کودکان را آماده میکند تا استعدادهایشان را شناسایی کنند و بهمنزلهافرادی سالم،
وضعیت روانی مناسبی داشته باشند .رفتار والدین و نوع تربیت آنها میتواند در تربیت و ایجاد زمینههای رشد شناختی کودکان نقش اساسی
داشته و به بهبود وضعیت روانی آنها کمک کند (نیکزاد .)1390 ،در تبیین تأثیر مادر بر وضعیت روانی فرزندان پژوهشهای زیادی انجامشده
است .ازجمله عامل اضطراب و افسردگی مادر (محمد زاده و نجفی ،) 1389 ،جو هیجانی و رضایت زناشویی (سلطانی فر و بینا ،)1386 ،روابط
حمایتگرانه مادر (لوبنکو1و سبر )2010 2،و والدگری(3فرزادفر و هومن.)1386 ،
با توجه به ساختار خالقیت و دورهی زمانی شکلگیری هسته خالق در افراد که در دوره نوجوانی است به جرات میتوان گفت خانواده و
عوامل خانوادگی در خالقیت افراد بسیار مهم و بارز هستند (جوچلرویچ)2010 4،؛ و به عبارتی میتوان گفت شکلگیری شخصیت فرد که
دربردارنده تمامی فرآیندهای شناختی و پردازش اطالعات ازجمله فرآیندهای عالی پردازش مرتبط با خالقیت است ،تحت تأثیر والدین بهویژه
مادران بهعنوانمهمترین عامل مؤثر و دخیل در رشد و شکوفایی شخصیت ،محیط زندگی و همچنین توانمندیهای شناختی و کارکردهای
عقالنی و سالمت روان فرزندان است (بالنچ5و آبوجا.)2002 6،
در سالهای اخیر گروهی از پژوهشگران مثبت نگر  ،رویکردی متفاوت برای تبیین و مطالعه حوزه سالمت روان برگزیدهاند .آنان سالمت
روان را معادل کارکرد مثبت روانشناختی تلقی و آن را در قالب اصطالح بهزیستی روانشناختیمفهومسازیکردهاند .این گروه نداشتن بیماری
را برای احساس سالمتی کافی نمیدانند بلکه معتقدند که داشتن احساس رضایت از زندگی ،پیشرفت بسنده ،تعامل کارآمد و مؤثر با جهان،
انرژی و خلق مثبت ،پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت از مشخصههای فرد سالم است (کاراداماس.)2007 7،
یکی دیگر از جنبههای وجود سالمت روان در افراد خالقیت است .خالقیت مهمترین و اساسیترینویژگیهای انسان است که تقریباً همه
ابعاد و جنبههای زندگی انسان و تمدن وی را تحت تأثیر قرار میدهد (مانفلید8و همکاران )2008 ،درواقع خالقیت دربرگیرنده تولید راهحلهای
اصیل و تازه ،حل مسائل مبهم و بسیار پیچیده است .خالقیت در بسیاری از زمینههای زندگی روزمره ،مهم است و به نظر میرسدخصیصهای
شایسته در افراد برای توصیف و بیان آنها باشد خالقیت در علم و آموزش بهاندازهحوزههای صنعتی و اقتصاد موردنیاز است (فینگ9و همکاران،
 .)2009بر این اساس ،این پژوهش به دنبال پیشبینی خالقیت و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر بر اساس کمالگرایی مادران است.
درواقع این پژوهش در پی آن است که به شناسایی تأثیر مؤلفه کمالگرایی بر وضعیت روانی فرزندان بپردازد و میتواندبرایجمعآوری
اطالعات ضروری مفید برایبرنامهریزی در حیطه تربیت فرزندان ،زمینه مساعدی را فراهم آورد .خالقیت نیز از آن جنبه حائز اهمیت است که
میتوان با شناسایی عوامل مؤثر بر آن در راستای افزایش این متغیر مهم و تأثیرگذار گامی برداشت.
جنبه دیگر اهمیت این پژوهش در جامعه آماری موردمطالعه نهفته است .جامعه این پژوهش ،یعنی دانش آموزان دختر در مرحلۀ نوجوانی
به سر میبرند .در حیطه رشد انسان ،مقطع نوجوانی از دوران بحرانی و شاخصی است که بسیاری از صاحبنظران آن را دوران طغیان فشار
مینامند و تکوین هویت فرد بهمنظوردستیابی به شخصیت سالم ،با بهزیستی باال تلقی میکند؛ بنابراین ،مطالعه بر روی این گروه از افراد
جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است و نهایتاً ضرورت انجام پژوهش در این است که هرچند موضوع موردمطالعه از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است؛ اما هیچ پژوهش مدونی به بررسی آن نپرداخته است .لذا پر کردن خأل پژوهش موجود ضروری مینماید.

مبانی نظري
خالقيت :خالقیت ازجمله مسائلی است که دربارهی ماهیت و تعریف آن تاکنون بین محققان و روان شناسان توافق به عمل نیامده است؛
و یکی از مفاهیم پیچیده مربوط به انسان است که ارائه تعریف روشن ،بدون ابهام ،دقیق و موردپذیرش اکثریت روانشناسان و مربیان تعلیم و
تربیت از آن مشکل است .به لحاظ لغوی در زبان انگلیسی ،ریشه واژه خالقیت عبارت التین  Greateاست که در فرهنگهای واژگان به
گونههای متفاوتی تعریفشده است .ازجمله در فرهنگ واژگان ماکاری ،خالقیت به معنای تکامل فکر یا تخیالت فرد ،به شکل اختراع و ابداع
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معنا شده است  .در فرهنگ و بستر ،خالقیت توانایی یا قدرت ایجاد محصول نوین ،از راه بهکارگیری قدرت تصور و تحلیل ذکرشده است
(ضحاکی .)1392 ،ا کثر روانشناسان در این مطلب توافق دارند که خالقیت به دستاوردهای تازه و ارزشمند1اشاره دارد .آیزنک ()2000معتقد
است خالقیت فرآیند روانی استکه منجر به حل مسئله ،ایده سازی ،مفهومسازی ،ساختن اشکال هنری ،نظریهپردازی و تولیداتی میشود که
بدیع و یکتا باشند (مهربان و شهروز.)1391 ،
ازنظر لغوی در زبان فارسی ،خالقیت با سازههایی هم چون نوآوری ،ابداع و اختراع تعریفشده است که باوجود تشابه با سازههایذکرشده،
متفاوت از آن هاست ،خالقیت فعالیتی فکری و ذهنی است که الزمه و زیرساخت نوآوری است ،ولی نوآوری بیشتر جنبه علمی دارد و محصول
نهایی عمل خالق است.
ابداع نیز بهکارگیری خالقیت است .در حقیقت ابداع ماحصل حرکتی است که نقطه شروعش در خالقیت و حیطۀ فکر بود و با بهکارگیری
تجارب دیگر ،بهصورت پدیده نوظهور ،آشکارشده است .ارتباط با خالقیت و ابداع ،چنین است که خالقیت بدون ابداع قابلتصور نیست ،اما ابداع
بدون خالقیت بیمعنی است؛ اما اختراع عبارت است از ایده یک مخترع که در عمل راهحل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را ارائه دهد .به
گونۀ ساده راهحل نوین یک مشکل صنعتی ،اختراع نامیده میشود (امیری .)1392 ،گفتنی است افزون بر تعاریف لغوی ،برخی از فرآیندهای
ذهنی هم چون حل مسئله ،استدالل قیاسی ،استدالل استقرایی و توانایی با فرآیند خالق مترادف فرض شدهاند (هارناد.)2014 2،
درمجموع تعریفهای خالقیت را چنین تقسیمبندی مینمایند :بعضی از تعریفها ،ویژگیهای شخصیتی افراد را محور قرار داده و بعضی
دیگر بر اساس فرآیند خالق و تعریفهای دیگر برحسب محصول خالق به خالقیت نگریستهاند .ازجمله افرادی که برحسب شخصیت به خالقیت
مینگرد گیلفورد ( )1950است .او معتقد است خالقیت مجموعهای از توانائیها و خصیصههاست که موجب تفکر خالق میشود.
برخی از تعریفها بر پایۀ فرآیند خالقیت استوار است ،مانند تعریف مدینک )1962(3ازنظر او خالقیت عبارت است از :شکل دادن به
عناصر تداعیبهصورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق است یا به شکلی مفید است .هرچندعناصر ترکیب جدید غیرمشابهتر باشد،
فرآیند حل کردن خالقترخواهد بود .گیرلین )1954(4معتقد است :خالقیت ارائه کیفیتهای تازهای از مفاهیم و معانی است .تایلور)1988(5
خالقیت را شکل دادن تجربهها در سازمانبندیهای تازه میداند .وجه اشتراک این تعاریف تازگی و نو بودن است؛ اما تازگی بهتنهایی نمیتواند
مفهوم خالقیت را روشن سازد؛ زیرا بسیاری چیزها نو و تازه هستند ولی خالقانه نیستند .بر این اساس مالک محصول خالق در نظریههای
معاصر تازگی و تناسب یا ارزش است .استین )1974(6خالقیت را بر مبنای این دو عامل چنین تعریف میکند :خالقیت فرآیندی است که
نتیجۀآنیک کار تازهای باشد که توسط گروهی در یکزمانبهعنوان چیزی مفید و رضایتبخش مقبول واقع شود.
ورنون )1989(7نیز از همین چشمانداز به خالقیت مینگرد .خالقیت توانایی شخص در ایجاد ایدهها ،نظریهها ،بینشها یا اشیای جدید
و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینههاست که بهوسیله متخصصان بهعنوان پدیدهای ابتکاری و ازلحاظ علمی ،زیباییشناسی ،فنآوری
و اجتماعی باارزش قلمداد گردد .استرنبرگ )2009(8نیز تفکر خالق را ترکیبی از قدرت ،ابتکار ،انعطافپذیری و حساسیت در برابر نظریاتی
میداند که یادگیرنده را قادر میسازد خارج از تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و احتماالً خشنودی
دیگران خواهد بود.
کمالگرایی :کمالگرایی شامل کوششهای است برای دستیابی به معیارهای باال و اغلب غیرقابلدسترس ،ترس از اشتباه کردن و به
دنبال آن عزتنفس پایین زمانی که به معیارهای شخصی باالدست یافته نمیشود .فیلسوفان و درمانگران اولیه ،کمالگرایی را جنبه مهمی از
رفتار انسانی میدانستند و عمدتاً آن را ویژگی ناکارآمدی در نظر میگرفتند .فروید ()1929 ،1956کمالگرایی را بهعنواننشانهی مشترکی از
روان رنجوریخصوصاً روان رنجوری وسواسی تلقی کرده و آن را نتیجه وجود من برتر9سختگیر تنبیه گری میدانست که خواهان پیشرفتی
ممتاز و بینظیر در تمام حوزههای زندگی است .فروید همچنین معتقد بود کمالگراییجنبهای از خودشیفتگی است؛ بنابراین نویسندگان اولیه،
کمالگرایی را بخشی از شخصیت در نظر میگرفتند .بیش از یک قرن است که کمالگراییشناختهشده است .بااینوجود برای سالیان زیادی
بیشتر از اینکهموردبررسی تحقیقات تجربی قرار گیرد ،بهسادگی توسط پزشکان بهعنوان یک سازه مطرح میشد .توصیفات بالینی اولیه از
کمالگرایی حاوی ویژگیهایتوصیفکنندهی مفیدی هستند که بهخوبی خصوصیات این پدیده را در برمیگیرد (سعیدی.)1395 ،
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ژانت1در سال  1898اولین فردی بود که در خصوص کمالگرایی نوشت .او کمالگرایان را افرادی با عقاید محکم و ثابت میدانست.
درنتیجه ،سختی (انعطافناپذیری) یکی از اولین خصوصیاتی بود که در مورد کمالگرایی مطرح شد .از دیگر نویسندگان اولیه که به اهمیت
کمالگرایی پی برده بودند میتوان به اپیکتتوس2و دوبویس3اشاره کرد .آلفردآدلر ( )1956به اهمیت کمالگراییدرروانرنجورهااشارهکرده است.
او تالش برای کامل بودن را بخش اساسی پاسخ انسان به احساس حقارت و ناشایستگیمیدانست ،اگرچهآدلر برای کمالگرایی جنبه سالم و
انطباقی نیز قائل بود .به عقیده آدلر تالش برای کامل بودن بهنجار و ذاتی است .در دیدگاه او چنین تالشی از اجزای سالم عالقه اجتماعی است.
مشکل زمانی ایجاد میشود که فرد برای برتری ،معیارهای غیرواقعبینانه در نظر بگیرد (ایگان.)2012 4،
الیس ( )1962در نخستین نوشتهاش درباره درمان عقالنی  -هیجانی رفتاری ،مجدداًکمالگرایی را بهعنوان یکی از باورهای غیرمنطقی
اصلی معرفی کرد که موجب مشکالت هیجانی میشود .او کمالگرایی را اینگونه تعریف کرد :منظور از کمالگرایی داشتن این باور است که
(همواره یکراه حل دقیق ،کامل و درست برای مشکالت انسانی وجود دارد و اگر این راهحل کامل پیدا نشود فاجعهآمیز خواهد بود) .این تعارف
اولیه بالینی ،عمدتاًکمالگرایی را ویژگی منفی در نظر میگیرند که با آسیبشناسی و ناکارآمدی در ارتباط است؛ بااینحال ،هاماچک)1978(5
با اتخاذ رویکردی متفاوت نخستین کسی بود که بین انواع متفاوت کمالگرایی فرق گذاشت .او کمالگرایی را در دو بعد بررسی کرده است:
نرمال و نوروتیک .وی کمالگرایان بهنجار را افرادی میدانست که با رسیدن به اهدافشان ،احساس شادمانی میکنند .در مقابل
کمالگرایاننابهنجار هرگز از عملکردشانراضی نیستند .عالوه براین کمالگرایاننابهنجارمعموالًنمیتوانند به معیارهای شخصی عملکردشان دست
یابند و این خود بهشدتعزتنفسشان را کاهش میدهد (همراهی.)1394 ،
کمالگرایی ،درواقع باوری غیرمنطقی است که اشخاص نسبت به خود و محیط اطراف خوددارند .افرادی که کمالگرا هستند ،معتقدند
که خود و محیط اطرافشان باید کامل بوده و هرگونه تالشی در زندگی باید بدون اشتباه و خطا باشد .گاهی بعضی از افراد احساس میکنند
کارها را باید صد در صد درست انجام دهند و در غیر این صورت بازنده هستند و یا احساس میکنند کاری را که به انجام رساندهاندبهاندازه
کافی خوب نیستند و یا اینکه نوشتن مقاالت و طرحهای خود را به بهانه اینکه بایستی آنها را دقیق و بیعیب انجام دهند ،به تعویق میاندازند.
6
در چنین صورتی شخص بهجای حرکت در مسیر موفقیت سعی در کامل بودن دارد (مهرابی زاده و وردی .)1389 ،ادرهولدت و گلد برگ
اذعان کردند که کمالگرایی ممکن است باعث به وجود آمدن مشکالتی شود و حتی اضطراب را در حین ارتکاب اشتباه به دنبال داشته باشد.
بر اساس عقیده این پژوهشگران ،تجربه کمال گرایانه یک نیاز ثابت برای به دست آوردن تائید ،رفع کمبود استراتژیهایمقابلهایمؤثر ،ارزیابی
همیشگی قضاوتهای خود و ریسک نکردن به خاطر ترس از شکست و کسب تجربه تعلل و به تأخیر انداختن کارها است .کمالگراها معموالً
استانداردهای خیلی باالیی را تعیین میکنند (پلین.)2012 ،

فرضيات تحقيق
خالقیت دانش آموزان دختر دوره متوسطه بر اساس کمالگرایی مادران خانوادههایتکفرزند قابل پیشبینی است.
خالقیت دانش آموزان دختر دوره متوسطه بر اساس کمالگرایی مادران خانوادههای چند فرزند قابل پیشبینی است.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی است .همچنین پژوهش ازنظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است و
ازنظرجمعآوریدادهها از دسته تحقیقات میدانی بوده است .جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان و مادرانشان
در سال تحصیلی  96-95به تعداد  10050تشکیل میداد .حجم نمونه بر اساس فرمول تاباچنیک و نورکراس 110 )2001(7نفر انتخاب شد
که با استفاده از روش نمونهگیریخوشهای از بین  39مدرسه متوسطه دخترانه شهر همدان از  13مدرسه که بهطور تصادفی انتخاب شدند به
دست آمد .این مدارس خصوصی -دولتی و هنرستانها بودند که بهطور متوسط شامل  12الی  18کالس درس و هر کالس بهطور متوسط 30
الی  35دانشآموز داشت که از هر کالس بهطور تصادفی به  3الی  6دانشآموز چند فرزند و تکفرزند با توجه به تعداد دانشآموزان موجود در
کالس انتخاب و پرسشنامههای شماره ( 1مربوط به تکفرزندان از شماره  1-1الی  )110-1و پرسشنامه شماره ( 2مربوط به چند فرزندان از
شماره  2-1الی  )110-2داده شد .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه بوده که در آن از پرسشنامههای تری شورت و همکاران
1
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( )1995برای اندازهگیریکمالگرایی وپرسشنامه سنجش خالقیت که به آزمون سنجش خالقیت عابدی ( )CTمشهور است جهت بررسی
خالقیت استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیلدادهها از آزمون کلموگروفاسمیرنف جهت بررسی توزیع نرمال و بهمنظور سنجش فرضیات از آزمون
تحلیل رگرسیون استفاده شد.

یافتههاي پژوهش
قبل از هرگونه آزمونی که با فرض نرمال بودن دادهها صورت میگیرد باید آزمون نرمال بودن صورت گیرد .یکی از بهترین روشهای
شناسایی نرمال بودن توزیع دادهها آزمون کولموگروف-اسمیرنوف است .هنگام بررسی نرمال بودن دادهها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع
دادهها نرمال است را در سطح خطای  %5آزمون میکنیم؛ بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  0/05به دست آید ،در این صورت دلیلی
برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .بهعبارتدیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود.
جدول ( :)1آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغيرها

تعداد

آماره z

سطح معناداری

خالقیت

110

0/606

0/856

کمالگرایی مثبت

110

1/346

0/053

کمالگرایی منفی

110

0/754

0/620

خالقیت

110

0/590

0/877

کمالگرایی مثبت

110

0/993

0/277

کمالگرایی منفی

110

0/807

0/532

متغیر

تکفرزند
چند فرزند

اطالعات جدول ( )1بیانگر این است که سطح معنیداری مقادیر zبهدستآمدهمؤلفههای تحقیق باالتر از  0/05است ( )p>0/05که این
امر بیانگر آن است که نمرات این متغیرها ،دارای توزیعی نرمال بوده و امکان استفاده از آزمونهای پارامتری جهت بررسی فرضیههای تحقیق
وجود دارد.
فرضيه اول
خالقیت دانش آموزان دختر دوره متوسطه بر اساس بر اساس کمالگرایی مادران خانوادههایتکفرزند قابل پیشبینی است.
جهت بررسی این فرضیه از تحلیلرگرسیون چند متغیری به روش همزماناستفادهشده است .در جدول ( )2متغیرهای واردشده در این
تحلیل نمایش دادهشده است.
جدول ( :)2متغيرهاي واردشده در تحليل رگرسيون مؤلفههاي کمالگرایی مادران

متغیرهای پیشبین واردشده
کمالگرایی مثبت
کمالگرایی منفی

متغیر مالک

روش

خالقیت

همزمان

بر اساس اطالعات جدول ( ،)2کمالگرایی مثبت و منفی بهعنوان متغیر پیشبین و خالقیت بهعنوان متغیر مالک در نظر گرفتهشده
است.
جدول ( :)3خالصه مدل رگرسيونی و بررسی خودهمبستگی

R
0/23

R2
0/056

AR2
0/038

انحراف استاندارد

دوربین واتسون

15/34

1/98

بر اساس اطالعات در جدول ( )3مشاهده میگرددکه شدت همبستگی بر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با  0/05است.
مجذور Rتعدیلشده برابر  0/03است که نشان میدهد  %3از تغییرات متغیر مالک یعنی خالقیت ،میتواند توسط متغیرهای پیشبین تبیین
شود .همچنین آماره دوربین واتسون بین اعداد  1/5تا  2/5محاسبهشده است ،لذا احتمال خودهمبستگی بین باقیماندهها رد میشود و
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باقیمانده ها مستقل از یکدیگر بوده و میزان باقیماندۀ یک مورد ،در میزان باقیمانده مورد بعدازآن تأثیری ندارد .در جدول ( ،)4آزمون آنوا این
مسئله را بررسی میکند که آیا مدل رگرسیونمیتواندبهطور معناداری (و مناسبی) تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند.
جدول ( :)4جدول آنوا براي بررسی معناداري مدل رگرسيونی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

منبع تغییر

درجه آزادی

رگرسیون

2

1495/957

747/978

باقیمانده

107

25186/634

235/389

مجموع

109

26682/591

-

آماره F
3/17

Sig.
0/046

بر اساس اطالعات جدول ( ،)4میزان معناداری  Fبا درجه آزادی  2و  107کمتر از میزان  0/05محاسبهشده است که این امر بیانگر
این است که مدل رگرسیونی در سطح  %95معنادار است ( p> 0/05و .)F )2,107( =3/17
جدول شماره ( :)5ضرایب رگرسيون تأثير مؤلفههاي کمالگرایی مادران بر خالقيت دانشآموزان

ضرایب غیراستاندارد

عامل

انحراف معیار

 Betaاستاندارد

t

سطح معنیداری

-

8/259

0/000

2/521

0/013

-0/736

0/463

مقدار ثابت

B
107/788

13/050

کمالگرایی مثبت

0/618

0/245

0/247

کمالگرایی منفی

-0/153

0/208

-0/072

با توجه به اطالعات جدول ( ،)5از بین متغیرهای پیشبین در نظر گرفتهشده ،کمالگرایی مثبت با سطح معناداری  0/013و ضریب
رگرسیونیاستانداردشده  ، 0/247بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس متغیر مالک داشتند .همچنین سطح معناداری مقدار ثابت برابر با 0/000
محاسبهشده است که این امر نشان میدهد مقدار ثابت محاسبهشده بر متغیر مالک تأثیرگذار نیست .نتیجهی نهایی آنالیز رگرسیونانجامشده،
به همراه ضرایب غیراستاندارد متغیرهای مؤثر در مدل در زیر آمده است.
(کمالگرایی مثبت×  = 107/788+ )0/618خالقیت
فرضيه دوم
خالقیت دانش آموزان دختر دوره متوسطه بر اساس کمالگرایی مادرانخانوادههای چند فرزند قابل پیشبینی است.
جهت بررسی این فرضیه نیز از تحلیلرگرسیون چند متغیری به روش همزماناستفادهشده است .در جدول ( )6متغیرهای واردشده در این
تحلیل نمایش دادهشده است.
جدول ( :)6متغيرهاي واردشده در تحليل رگرسيون مؤلفههاي کمالگرایی مادران

متغیرهای پیشبین واردشده
کمالگرایی مثبت
کمالگرایی منفی

متغیر مالک

روش

خالقیت

همزمان

بر اساس اطالعات جدول باال ،کمالگرایی مثبت و منفی بهعنوان متغیر پیشبین و خالقیت بهعنوان متغیر مالک در نظر گرفتهشده است.
جدول ( :)7خالصه مدل رگرسيونی و بررسی خودهمبستگی

R
0/14

R2
0/022

AR2
0/004

انحراف استاندارد

دوربین واتسون

13/19

1/96

بر اساس اطالعات در جدول ( )7مشاهده میگرددکه شدت همبستگی بر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با  0/02است.
مجذور Rتعدیلشده برابر  0/004است که نشان میدهد  %0/4از تغییرات متغیر مالک یعنی خالقیت ،میتواند توسط متغیرهای پیشبین
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تبیین شود .همچنین آماره دوربین واتسون بین اعداد  1/5تا  2/5محاسبهشده است ،لذا احتمال خودهمبستگی بین باقیماندهها رد میشود و
باقیمانده ها مستقل از یکدیگر بوده و میزان باقیماندۀ یک مورد ،در میزان باقیمانده مورد بعدازآن تأثیری ندارد .در جدول ( ،)8آزمون آنوا این
مسئله را بررسی میکند که آیا مدل رگرسیونمیتواندبهطور معناداری (و مناسبی) تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند.
جدول ( :)8جدول آنوا براي بررسی معناداري مدل رگرسيونی

منبع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

رگرسیون

2

418/129

209/065

باقیمانده

107

18638/425

174/191

مجموع

109

19056/555

-

آماره F
1/20

Sig.
0/305

بر اساس اطالعات جدول ( ،)8میزان معناداری  Fبا درجه آزادی  2و  107بیشتر از میزان  0/05محاسبهشده است که این امر بیانگر
این است که مدل رگرسیونی معنادار نیست.
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بحث و نتيجهگيري
مادران خانوادههای تکفرزند دارای کمالگرایی مثبت معموالً توجه خود را روی فرزند خود متمرکز کرده و تمامی تالش خود را بهمنظور
افزایش ویژگیهای مثبت فرزند خود به کار میبندند .این مادران معیارهایی را برای خود در نظر میگیرند ،اما بهجای اینکه رسیدن و یا
نرسیدن به آن معیارها بر ایشان مهم باشد ،صرف تالش کردن برای رسیدن به هدف در نظرشان اهمیت دارد .این مادران سعی میکنند این
مفهوم را در ذهن فرزندان خودالقا کنند که از تالش و رقابت برای برتری و کمال لذت ببرند و درعینحال ،محدودیتهای شخصی فرزند خود
را به رسمیت میشناسند و میکوشند مالکهای باال اما انطباق پذیر و معقوالنهای را برای آنها انتخاب کنند .بهبیاندیگر ،این مادران سعی
می کنند در تربیت فرزند خود این موضوع را مدنظر داشته باشند که فرزندانشان با خود رقابت کنند نه با دیگران.
این مادران نهتنها از فرزند خود انتظار ندارند که در تمامی زمینهها حائز رتبه اول شود بلکه حتی در صورت شکست فرزند خود به وی
روحیه میدهند و همواره این موضوع را مدنظر دارند که تالش و کوشش در انجام فعالیتها در درجه اول اهمیت دارد .این امر موجب خواهد
شد که فرزند آنها بهدور از استرس و تنش به فعالیت های خود ادامه دهد و از شرایط مناسبی برای رشد و پیشرفت برخوردار گردد که این
موضوع به افزایش خالقیت وی کمک شایانی خواهد کرد.
خالقیت تکفرزند در کمالگرایی منفی قابل پیشبینی نبود .به نظر میرسد که بتوان از اثر مؤلفههای دیگر همراه با کمالگرایی مادر در
بررسی خالقیت فرزند استفاده کرد اگر در این سنجش ،مؤلفههایی مانند خودکارآمدی فرزندان هم بررسی میگردید شاید میتوانستیم خالقیت
را در کمالگرایی منفی هم پیشبینی نماییم .محمود ایروانی و همکاران ( )1392در پژوهش خود بر روی تأثیر مؤلفه خودکارآمدی بر خالقیت
دانش آموز به این نتیجه دست یافتند که مؤلفه خودکارآمدی بر ابتکار و بسط فکری دانشآموز مؤثر است؛ و شاید اگر مؤلفههای مانند طرحواره
ناسازگار اولیه مادران همراه با پرسشنامه کمالگرایی بررسی میشد میتوانستیم خالقیت دانشآموزان را بر اساس آن بررسی و پیشبینی
نماییم .نکته مهم دیگر این است که ویژگیهای شخصیتی و جنبههای شخصی فردی دانشآموز هم بااهمیت باشد و ویژگیهای شخصیتی
متنوع ،خود انگیزی ،تمایل به خطر کردن و هوش میتواند از عوامل مؤثر بر خالقیت باشد ،بنابراین بررسی این ویژگیها در دانشآموزان با
مادران کمالگرایی منفی ،شاید کمککننده در بررسی و پیشبینی خالقیت در دانشآموزان با مادران دارای کمالگرایی مثبت معموالً تمامی
توجه خود را به رفاه و شکوفایی تواناییهای فرزند خویش معطوف می دارند .چنانچه این مادران تنها یک فرزند داشته باشند اهدافی را برای
زندگی حال و آینده فرزند خویش تعیین خواهند کرد .ازآنجاییکه یکی از ویژگیهای کمالگرایی مثبت پذیرش شرایط و تواناییهای ذاتی هر
فرد است ،چنین مادرانی فرزند خود را با دیگران مقایسه نمیکنند و تمامی تالش آنها کمک به فرزندشان درراه رسیدن به اهداف شخصی
خودش است .این امر سبب خواهد شد که فرزند آنها نیز استرس و فشار روانی کمتری را تجربه کند و راحتتر و با فراغ بال بتواند فعالیتهای
روزانه خود را پیگیری نماید که این مسئله با بهزیستی روانشناختی فرزندان ارتباط دارد.
با توجه به نتایج آماری حاصل تحصیالت اکثر مادران چند فرزند در این مناطق زیر دیپلم بوده است که به نظر میرسد سطح تحصیالت
درنتیجهی این فرضیه تأثیر به سزایی داشته است .در تحقیق علی کریمی ( )1381مشخص شد منزلت اجتماعی مادر با خالقیت رابطه دارد.
اگر نمونهگیری بهصورت مساوی از مدارس مناطق شمال و جنوب شهر گرفته میشد میتوانستیم با کمالگرایی مادران ،خالقیت دانشآموزان
دختر را پیشبینی کنیم .یکی دیگر از موارد تبیین تفکیک جنسیتی دانشآموزان در اجرای طرح پژوهش بود .طی پژوهشی که علی کریمی
در سال ( ) 1381انجام داده است مشخص گردید که پسران در خالقیت برتر از دختران هستند؛ بنابراین اگر در این پژوهش از پسران دانشآموز
هم استفاده میشد میتوانستیم با توجه به تحقیقات فوق ،خالقیت دانشآموزان چند فرزند را پیشبینی کنیم.
یکی دیگر از موارد موردبحث این است که در بررسی خالقیت دانشآموزان چند فرزند با مادر کمالگرا ترتیب تولد موردبررسی قرار
نگرفته است .آلفرد آدلر بر این عقیده است که ترتیب تولد ،عامل اجتماعی تأثیرگذار مهمی در کودکی است .بزرگتر یا کوچک بودن از خواهر
یا برادر و قرار گرفتن در معرض نگرشهای مختلف والدین شرایط متفاوتی برای فرزندان ایجاد میکند .والدین برای فرزند اول دقت بیشتری
می گذارند و توجه زیادی به فرزند اول دارند .فرزند اول موردتوجه فوری و بی تقسیم والدین است ،فرزند اول اغلب نقش معلم ،مربی و رهبر را
دارد و ازلحاظ عقالنی پختهتر است .فرزندان اول منظم ،مقتدر ،باوجدان و وظیفهشناس هستند .فرزند دوم معموالً خوشبینتر و رقابتطلب
میباشند.
فرزندان آخر معموالً در بزرگسالی دست به هر کاری میزنند تا موفق شوند؛ بنابراین به نظر میرسد ترتیب تولد در خالقیت فرزندان
هم نقش دارد .به نظر میرسد اگر ترتیب تولد فرزندان ،در پژوهش مشخص میگردید این دو مؤلفه به همراه هم میتوانستند ،خالقیت را
پیشبینی کنند .یکی دیگر از موارد تبیین این پاسخ عدم بررسی سبکهای فرزند پروری به همراه کمالگرایی مادر است؛ که همسو با پژوهش
شهرام واحدی ،حسین لطفی ،نعیمه یوسفی شهپر سال  1388است که طی پژوهش به این نتیجه رسیدند که سبکهای فرزند پروری با
خالقیت فرزندان رابطه داشته و بین سبک تربیتی و اقتدار منطقی والدین با خالقیت فرزندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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مادران دارای کمالگرایی منفی از هر موقعیت فرزندان خود ناراضی بوده احساس شکست و یاس در تربیت فرزندان خوددارند .مادرانی
که دارای چندین فرزند هستند ازآنجاییکه زمان و توانایی الزم را برای رسیدگی به تکتکفرزندانشان ندارند معموالً از شرایط این فرزندان
راضی نخواهند بود .این والدین معموالً در هر زمینهای به فرزندان خود فشار میآورند و حتی درصورتیکه فرزندشان در آن زمینه در سطح
خوبی باشد عکس این موضوع را احساس میکنند.
مادران دارای چند فرزند معموالً قادر نیستند بهطور همزمان برای تک تکفرزندانشان نقش حمایتی و پشتیبانی را ایفا کنند و انتظار
دارند که فرزندان آنها بتوانند بهصورت خودبهخود از پسکارهای خویش برآمده و فردی موفق گردند؛ بهعبارتدیگر ازآنجاییکه این مادران
آنگونه که بایدوشاید در جریان امور و فعالیتهای فرزندانشان نیستند انتظارات زیاد و بیشازحدی از فرزندان خویش دارند که این عوامل سبب
میشود که کودکان براثر فشار و تنشهای روانی بیش ازحد ،دچار استرس و ترس و نتیجتاً از دست دادن اعتمادبهنفس شوند که این عوامل
موجب کاهش بهزیستی روانشناختی آنان خواهد شد .لذا میتوان گفت که بین بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر دوره متوسطه
وکمالگرایی منفی مادران خانواده های چند فرزند رابطه معنادار و منفی وجود دارد ،یعنی با افزایش کمالگرایی منفی مادران بهزیستی
روانشناختی فرزندان آنان کاهش خواهد یافت؛ پس میتوان اظهار داشت که بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر دوره متوسطه بر
اساسکمالگرایی منفی مادران خانوادههای چند فرزند قابل پیشبینی است.
برخالف پاسخ این فرضیه تحقیقات زیادی نشان داده است که کمالگرایی مادران میتواند بهزیستی روانی فرزندان را پیشبینی کند؛ اما
در این پژوهش مشخص گردید که کمالگرایی نمیتواند بهزیستی چند فرزند را پیشبینی کند؛ که شاید یکی از دالیل آن محیطهای
انتخابشده جهت نمونه گیری و یا در نظر نگرفتن عوامل اقتصادی باشد .عامل اقتصادی یکی از عواملی است که بهصورت غیرمستقیم در
بهزیستی روانی مؤثر است .اگر مؤلفه شرایط اقتصادی خانواده همراه اباکمالگرایی مادر در این پژوهش بررسی گردید شاید احتمال پیشبینی
بهزیستی روانی باالتر میرفت.
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