فصلنامه روانشناسي تربيتي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن
سال هفتم ،شماره اول ،بهار  ،5931پياپي 51
صص 93-15

رابطهی سبکهای دلبستگي و طرحوارههای ناسازگار اوّليّه با خلّاقيّت در
دانشآموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین
کلثوم مرادی ،*5محمّدرضا
)1

جاللي5

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات قزوین ،گروه روانشناسی
)2

استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
*نویسنده مسوولk.moradi@iran.ir :

تاریخ دریافت مقاله  49/11/22تاریخ آغاز بررسی مقاله  49/11/11تاریخ پذیرش مقاله 49/1/24
چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهی سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه با خلّاقیّت دانشآموزان دختر نوجوان مدارس شهر قزوین
است .نمونهی آماری پژوهش  159نفر دانشآموز دختر نوجوان را شامل میشود .این دانشآموزان به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب
شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای سبک دلبستگی بزرگسال هازن و شیور ،طرحوارههای ناسازگار اوّلیّهی یانگ(فرم کوتاه) و خلّاقیّت عابدی
استفاده شد .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی است .روشهای آماری بهکار رفته در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل دادهها شامل همبستگی
پیرسون ،رگرسیون چند متغیّری (به روش همزمان) است .نتایج ضرایب همبستگی نشان میدهد؛ تنها میان خلّاقیّت و سبک دلبستگی دوسوگرا ارتباط
منفی و معناداری وجود دارد .به نحوی که با کاهش نمرههای دانشآموزان در سبک دلبستگی دوسوگرا ،میزان خلّاقیّت آنها افزایش مییابد و بالعکس.
ل طرحوارهها با خلّاقیّت نیز ارتباط منفی و معنادار در سطح
دو سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی با خلّاقیّت ارتباط معناداری را نشان ندادند .همچنین نمره ک ّ
 1/15دارد .نتایج رگرسیون چند متغیّری(به روش همزمان) نشان می دهد متغیّر بریدگی و خودگردانی بیشترین سهم و اثر را در خلّاقیّت دارند .به عبارتی
دیگر ،این دو متغیّر به طور معناداری در پیشبینی خلّاقیّت تأثیر دارند.
کليد واژگان :سبک های دلبستگی ،طرح واره های ناسازگار اوّلیّه ،خلّاقیّت

مقدمه
توسعه و پیشرفت بشر امروز مرهون تالش اندیشمندان و

زیرا استعدادی است الهی و مهم ترین وجه شبهانسان با

قدرت خلّاقه ی ذهن و اندیشه ی بارور آنان است.

خالق است .عبور از تنگناها ،غلبه بر محیط پیرامون و حلّ

کشوری می تواند ،در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی،

مسائل

میسّر

فرهنگی ،علمی ،پیشرفت نماید و در جهان امروزی حرفی

است(سیلوایه،مهدوینژاد ،مهدوینژاد)1942،

برای گفتن داشته باشد که بتواند انسان هایی خلّاق تربیت

مجموعهای از توانائیها و خصیصهها است که موجب

نماید .در این پژوهش سعی بر آن بوده که به نقش برخی

تفکّر خالّق

برای تفکّر خالّق،

از عناصر کلیدی مانند سبک های دلبستگی و طرح واره

ویژگیهایی قائل است که عبارتند از:سّیالی  ،اصالت ،

های ناسازگار اوّلیّه در بروز و ظهور خلّاق ّیت پرداخته

انعطاف پذیری  ،بسط

(گیلفورد1451،به نقل از

شود.

حسینی.)1921،

خلّاقیّت مفهومی مهم و در عین حال بسیار پیچیده است،
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زندگی

تنها

با

میشود .گیلفورد

خلّاق ّیت

.خلّاق ّیت
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تورنس خلّاقیت را فرایند حسّاسشدن به مسائل ،نقایص،

را جهانشمول می داند و می گوید همهی انسان ها ،این

شکافهای دانش ،عناصر مفقود ،ناهماهنگیها ،تعیین

نیازها را دارند ،طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه شامل پنج

مشکالت؛ جستجوی راهحل ،حدسزدنها ،یا تدوین

حوزه هستند زیرا از پنج نیاز هیجانی اساسی ارضاءنشده

فرضیّهها و احتمالًا تغییر و بازآزمایی آنها و سرانجام انتقال

نشأت میگیرند که عبارتند از-1:بریدگی وطرد – 2

نتایج میداند (تورنس .)1441 ,هر جامعه ای که به بقا و

خودگردانی و عملکردمختل  – 9محدودیّتهای مختل

پیشرفت خود می اندیشد باید بتواند افراد خلّاقی پرورش

-9دیگرجهتمندی

-5گوش به زنگی بیش از حد و

دهد ،زیرا فرد خلّاق به درستی از مهارت های تفکّر و

بازداری (یانگ.)1911 ,

تواناییهای هوشی خود آگاه می شود و آن ها را به کار

افرادی که طرحوارههای شان در حوزهی بریدگی و طرد

می گیرد (تورنس.)1925 ,.

قرار دارد نمیتوانند دلبستگیهای ایمن و رضایتبخشی

خلّاقیّت یک ویژگی ثابت شخصیتّی نیست که بی هیچ

با دیگران برقرارکنند و معتقدند نیازشان به ثبات ،امن ّیت،

تغییر و تحوّلی در وجود انسان نهفته باشد ،این ویژگی

محبّت ،عشق وتعلّق خاطر برآورده نخواهد شد.

تحت تأثیر عوامل و یا موانعی تقو ّیت و یا تضعیف و حتّی

خانوادههای اصلی آن ها معموالً بیثبات ،بدرفتار ،سرد و

نابود میشود .بعضی شرایط زمینههای ظهور و گسترش

بیعاطفه ،طردکننده و منزوی هستند .این افراد اغلب

خلّاقیّت را فراهم میآورند ،در حالی که بعضی موقعیّتها

بیشترین آسیب را میبینند ،افرادی که طرح واره-های

رشتههای خلّاق ّیت را در وجود آدمی خشک میکنند

شان در حوزه خودگردانی /عملکرد مختل قرار دارد ،از

(حسینی .)1921 ,گیلفورد( )1441ویژگی هایی مثل

خود و محیط اطراف ،انتظاراتی دارند که در توانایی آنها

سلطهگری  ،منفیبافی  ،مقاومت  ،ترس  ،عیب جویی،

برای تفکیک خود از نماد والدین و دست یابی به عملکرد

انتقاد ازدیگران ،سازشکاری ،تسلیم در برابر قدرت و

مستقالنه مانع ایجاد میکند .والدینشان یا به شدّت از

را از موانع بروز خلّاقیّت می داند (سیف,.

آنها حمایت کرده و یا به ندرت از آن ها مراقبت یا

 .)1915خود پندارهی مثبت با خلّاق ّیت رابطهی مثبت و

نگهداری نمودهاند .این افراد نمی توانند هویّت مستقلی به

خود پندارهی منفی با خلّاقیّت رابطهای منفی دارد ،زیرا

دست آورند و زندگی شان بدون دریافت کمکهای

خودپندارهی منفی را مجموعهای از طرحوارههای ناکارآمد

بیشائبهی دیگران اداره نمیشود .مثالً افرادی که طرحواره

تشکیل میدهند .یانگ طرحوارههای ناسازگاراوّلیّه را

شکست دارند معتقدند بدون شک در دستیابی به حدّ

الگوها یا درونمایههای عمیق و فراگیری میداند،که از

معمول پیشرفت شکست خواهند خورد و در مقایسه با هم

خاطرات و هیجانها ،شناختوارهها و احساسات بدنی

سنّ و سالهای شان ،بسیار نابسندهاند.

شکل گرفتهاند ،در دوران کودکی و نوجوانی به وجود

همین ترس از شکست باعث می شود که این افراد ،به

آمدهاند ،در سیر زندگی تداوم دارند ،دربارهی خود و رابطه

رفتارهای ابتکاری نپردازند و خود را افرادی بیکفایت،

با دیگران هستند و به شدّت ناکارآمدند .به اعتقاد یانگ

ناموفّق و شکست خورده بدانند ،این افراد اغلب خودخواه،

این طرح واره ها به دلیل ارضاء نشدن نیازهای هیجانی

لوس ،بیمسؤولیّت و خود شیفته به نظر میرسند،

اساسی دوران کودکی پدید آمدهاند ،او به پنج نیاز اساسی

افرادی که طرحوارههای شان در حوزهی دیگر

ایمن به دیگران -2خود گردانی

جهتمندی قرار دارد ،به جای رسیدگی به نیازهای خود

،کفایت وهو ّیت– 9،آزادی در بیان نیازها و هیجان های

به دنبال ارضای نیازهای دیگران هستند و در روابط

و تفریح– 5،محدودیّتهای

اجتماعی تمایل دارند بر پاسخهای دیگران بیشتر از

واقعبینانه وخویشتنداری اشاره میکند .یانگ این نیازها

نیازهای خود تأکید کنند ،کنترل خود را به دست دیگران

کمرویی

انسانها -1دلبستگی

سالم– 9،خود انگیختگی
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میسپارند و در برابر آن ها تسلیم میشوند زیرا احساس

بشارت،شریفی ،ایروانی  .)1911،از این پایگاه امن که

میکنند ،مجبورند این کار را انجام دهند (یانگ.)1911 ,

متضمّن اعتماد کودک به دیگران (نگارهی دلبستگی ) و

بنابراین حوزهی طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه میتوانند هم

خود است ،رفتار اکتشافی

تقویّت می شود و عملکرد

مانع خلّاقیّت شوند و هم حتّی خلّاقیّت را در ریشه خشک

اجتماعی گسترش می یابد .وقتی مادر بی تفاوت ،یا طرد

نمایند .در عین حال محیط اوّلیّه ی تحوّل کودک ،زمینه ی

کننده باشد ،مشخّصههای دلبستگی بر محورفقدان اعتماد

صی را فراهم می آورد که از مهم
ایجاد طرح واره های خا ّ

به خود و دیگران شکل میگیرد .کنش به

ترین آن ها سبک دلبستگی فرد است.

هنجاراکتشافگری که از مشخّصههای افراد دارای سبک

چنین بیان شده بازنماییهای دلبستگی میتوانند به عنوان

دلبستگی ایمن است انعطافپذیری و جسارت الزم را

طرح وارههای شناختی برای روابطی مفهومسازی شوند

برای آزمون گری وتجربه آموزی در اختیار فرد ایمن قرار

که در پاسخ به تجربیّات با مراقبان در دوران کودکی شکل

می دهد .انسان خلّاق امید وار است ،خود را قبول دارد و

از

از انگاره های انفعالی حذر می کند و عالقهمند و با نشاط

گرفتهاند(ویردن

و

همکاران،2111،

به

نقل

رفیعی،حاتمی ،فروغی.)1941،

در جهت هدفهایش گام برمیدارد (واحدیان.)1941 ,.

دلبستگی را تمایل کودک به برقراری نوعی رابطه نزدیک

افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا)

با افرادی معیّن و احساس امنیّت بیشتر در حضور این افراد

در مقایسه با افراد ایمن از قدرت اکتشافگری

میدانند (اتکینسون و همکاران .)1919،نیاز به دلبستگی

وجوارجویی کمتری برخوردارند(کوبک ،1411 ،به نقل از

یک نیاز نخستین است که از هیچ نیاز دیگری مشتق نشده

واحدیان .)1941،تاکنون مطالعههای گسترده ای در زمینه

و نیازی اساسی برای تحّول شخصیّت است ،بالبی امنیّتی

ی متغیّرهای مرتبط و مؤثّر با خلّاقیّت انجام گرفته است.

را که به وسیلهی دلبستگی ایجاد میشود مهمترین ویژگی

در میان مجموعه ای از عوامل شناختی ،متغیّرهای محیطی،

روابط در سراسر زندگی ،رابطهی اوّلیّه را به عنوان الگویی

متغیّرهای شخصیّتی و جنس ّیت ،عواملی وجود دارند که به

برای روابط آینده میدانست(بالبی ،1429،به نقل از

نظر می رسد از اهمّیّت بسیاری برخوردار هستند ،که

واحدیان .)1941 ،بر همین اساس اینثورث و همکاران

مطالعه ی کمتر روی آن ها صورت گرفته است.

موفّق به ابداع موقعیّتی آزمایشی برای تشخیص انواع

طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه یکی از این متغیّرها است که

روابط کودک و مراقب او گشتند و سه سبک دلبستگی

ارتباط آن با سبکهای دلبستگی ،افسردگی ،مشکالت

را از یکدیگر تفکیک

عاطفی و غیره بررسی شده است .امّا در ارتباط با خلّاقیّت

ایمن

 ،اجتنابی و دوسوگرا

کردند)کارداتزک .)2114 ،

یا اصالً بررسی نشده و یا کمتر .پژوهشها نشان می دهند

در ادامهی این روند ،هازن و شیور موفّق به ردیابی این

هر دو متغیّر یعنی طرح-واره های ناسازگار اوّلیّه و خلّاق ّیت

سبک در روابط بزرگساالن شدند (واحدیان .)1941 ,.افراد

می توانند متأثّر از سبک های دلبستگی باشند .مثالً نتایج

با سبک دلبستگی ایمن گرایش دارند تا تجربه های روابط

پژوهش(زافیروپلو ،الکسیا  )2119 ،نشان داد فراوانی طرح

شان را بیشتر به صورت مثبت توصیف کنند و به ادامهی

واره های ناکارآمد تحت تأثیر ابعاد دلبستگی قرار دارد.

روابط شان بیشتر از شرکتکنندگان مضطرب دوسوگرا

شواهد به دست آمده نشان می دهند که الگوهای شناختی

تمایل دارند(کارداتزک.)2114 ،

که در دوران کودکی شکل می گیرد ،با اشکال مختلف

حسّاسیّت ،پاسخگویی و حضور فعّال مادر و دسترسی

دلبستگی والدین مرتبط است و به نوبه ی خود تفکّر و

منظّم نوزاد به وی ،خطوط اصلی دلبستگی ایمن را در

رفتار را در کودکی و بزرگسالی تحت تأثیر قرار می دهد.

کودک ترسیم میکنند(بالبی ،1414،1429،1411 ،به نقل از

حمایت افراطی پدر ،مرتبط با طرح واره های ناسازگار
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اوّلیّه است و اعمال کنترل بیش از حد یک اثر منفی بر

اضطراب دلبستگی باال ،با خودگزارش دهی باالتر مرتبط

جامعه پذیری کودک می گذارد و او از تماس نزدیک با

بودند .نتایج پژوهش (گیلک )1942 ,.که روی معلوالن

دیگران اجتناب می کند و قادر به بیان احساسات و نظرات

جسمی دختر  15سال به باال انجام شد .نشان داد که اثر

خود نخواهد بود.

غیر مستقیم تاب آوری و خودپنداشت با میانجی گری

نتایج پژوهش(گلزار،صبری،خوشبخت )1949،روی 211

خلّاقیّت در بعد سیّالی و ابتکار معنادار و اثر تاب آوری بر

دانشجوی سال اوّل مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز انجام

خودکارآمدی از طریق خلّاق ّیت در بعد انعطاف پذیری

شد .نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن دوسوگرا و

معنادار نیست .همچنین اثر خودپنداشت بر خودکارآمدی

اجتنابی به طور منفی و معنادار سازگاری اجتماعی را پیش

به واسطه ی خلّاقیّت در بعد انعطاف پذیری معنادار و اثر

بینی می کنند .عالوه بر این هوش هیجانی در رابطه بین

تاب آوری و خودپنداشت بر خودکارآمدی به واسطه ی

سبک های دلبستگی ناایمن و سازگاری اجتماعی دارای

خلّاقیّت در بعد بسط معنادار به دست نیامد .پژوهش (نیو

نقش واسطه ای بود .نتایج پژوهش (کورمییر ،جوردا،

و لیو  )2114 ،نشان داد که آموزش صرف باعث خلّاقیّت

الروس ،والبرگ ،کاالهان  )2111 ،روی 112نفر انجام شد

نمی شود و آموزش صریح و روشن خلّاقیّت را تسهیل

که در آن به بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اوّلیّه و

نمی کند ولی تا حدودی خلّاقیّت را تحت تأثیر قرار می

افسردگی پرداخته شده بود .نشان داد بین نمرات 15طرح

دهد .پژوهش حاضر همسو با پژوهشهای فوق به منظور

واره و نمرات مقیاس افسردگی همبستگی مثبت وجود

پاسخ به این سوأل پژوهشی است که آیا بین سبکهای

دارد .و این ارتباط می تواند یک آسیب پذیری شناختی به

دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه با خلّاق ّیت در

ویژه در روابط بین فردی و مهارتهای شخصی ایجاد کند.

دانشآموزان دختر نوجوان رابطه وجود دارد؟

نتایج پژوهش (ویلیامز  )2111 ،که در آن به بررسی نظریّه

فرضیّههای پژوهش:

دلبستگی ،و طبقه بندی سبک های مختلف با در نظر
گرفتن عوامل خانوادگی و همچنین ارتباط سالمت روان

فرضيّهی اصلي

با سبک دلبستگی افراد پرداخته شده بود .نشان داد که بین

بین سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اوّلیّه

هرج و مرج خانواده و سبک دلبستگی در سه گروه

با خلّاق ّیت دختران نوجوان رابطه وجود دارد.

(دوسوگرا ،اجتنابی ،ایمن) تفاوتی وجود نداشت .ولی بین
سبک دلبستگی و سالمت روان که اضطراب و افسردگی

فرضيّههای فرعي

مورد بررسی قرار گرفت ،ارتباط معناداری وجود داشت.

-1بین سبکهای دلبستگی با خلّاق ّیت دختران نوجوان

گروه ایمن نمرات افسردگی و اضطراب پایین قابل توجّهی

رابطه وجود دارد.

را نشان دادند در حالی که گروه مضطرب نمرات افسردگی

-2بین طرح واره های ناسازگار اولیّه با خلّاقیّت دختران

و اضطراب باالی قابل توجّهی را نشان دادند.

نوجوان رابطه وجود دارد.

نتایج پژوهش(وودوارد ،پاتن ،اولسن ،جونز  )2119 ،که

 -9سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه

به بررسی همزمان سبک دلبستگی و حمایت اجتماعی در

میتوانند میزان خلّاق ّیت را در دختران نوجوان پیشبینی

اختالل استرس پس از سانحه در زنانی که مورد خشونت

کنند.

خانوادگی قرارگرفته بودند .نشان داد خود گزارش دهی

طرح پژوهشي

ارتباط معناداری با اضطراب دلبستگی دارد .اضطراب

در این پژوهش با توجّه به ماهیّت موضوع و هدف

دلبستگی با  PTSDارتباط دارد .حمایت اجتماعی پایین،

پژوهش از روش توصیفی – همبستگی استفاده شده است.
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جامعه  ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعهی آماری این

فرم کوتاه پرسشنامه طرحوارهی یانگ

پژوهش کلیّهی دانشآموزان دختر نوجوان شهر قزوین ،در

اندازهگیری طرح واره های ناسازگار اوّلیّه از پرسش نامهای

سال تحصیلی  49-49است که در مدرسه های این شهر

که یانگ (  ) 2115با  25سؤال ،مقیاس پاسخگویی

مشغول به تحصیل هستند.

درجهای لیکرت (کامالً نادرست =  1تا کامالً درست = )1

روش نمونه گیری
نمونه و روش نمونه گیری :نمونهگیری به صورت تصادفی

و  15خرده مقیاس شامل محرومیّت هیجانی ،
رهاشدگی/بی ثباتی و بی-اعتمادی/بدرفتاری انزوای

خوشهای چندمرحلهای انجام گرفت ،ابتدا از بین دو ناحیّه،

اجتماعی /بیگانگی  ،نقص  /شرم  ،شکست ،وابستگی /

یک ناحیّه و از بین مدرسه های یک ناحیّه ،سه مدرسه و

بی کفایتی  ،آسیب پذیری به ضرر  ،گرفتاری /در دام

از هر مدرسه دو کالس ،انتخاب گردید .در نتیجه تعداد

افتادگی  ،اطاعت  ،از خودگذشتگی  ،بازداری هیجانی ،

نمونه به 111نفررسید ،که از این تعداد 159،دانش آموز به

معیارهای سرسختانه  ،استحقاق  ،خویشتن داری و

پرسش نامه ها به طور کامل جواب داده بودند.

خودانضباط ناکافی تهیّه و آماده اجرا کرده استفاده شد .هر
پنج سؤال این پرسش نامه مربوط به یک طرحواره و برای

ابزار اندازهگیری دادهها :به منظور گردآوری دادهها و پاسخ

به دست آوردن نمره طرحوارهها ،میانگین نمره در هر 5

به سؤواالت پژوهشی ،سه پرسشنامه مورد استفاده قرار

سؤال محاسبه می گردد .در هر کدام از طرح واره ها که

داده شد.

فرد نمره بیشتری کسب کند ،آن طرح واره به عنوان طرح
واره ترجیحی وی در نظر گرفته میشود (پیوسته-گر,.

پرسشنامهی خلّاقيّت عابدی

.)1941

این پرسشنامه در سال ( 1919ش) از سوی جمال عابدی

پرسشنامهی سبک دلبستگي هازن و شيور

( 1411م) ازسوی خود

برای اندازه گیری سبک های دلبستگی از مقیاس دلبستگی

در ایران ساخته شده و در سال

پژوهشگر در دانشگاه کالیفرنیا مورد تجدید نظر قرارگرفته

بزرگسال استفاده شد .مقیاس بزرگسال که با استفاده از

است و شامل  11سؤال 9گزینه ای است؛ گزینه ها نشان

مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور ساخته شده و در مورد

دهندهی میزان خلّاقیت ازکم به زیاد است.این آزمون بر

دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است ،یک

پایه نظریّه تورنس درباره خلّاق ّیت ساخته شده است و

آزمون  15سؤالی است و سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی

خلّاقیّت را در چهار بعد سیّالی ،انعطاف-پذیری ،بسط و

و دو سوگرا را در مقیاس 5درجهای لیکرت (خیلیکم،1کم

ابتکار می سنجد .از آنجا که 9گزینهی هر سؤال به ترتیب

 ،2متوسّط ،9زیاد،9خیلیزیاد )5میسنجد.سؤواالت مربوط

نشان دهندهی خلّاقیّت از کم به زیاد است ،نحوه ی

به سبک اجتنابی  :5-9-9-2-1سبک ایمن 11-4-1-2-1

نمرهگذاری به این صورت است که اگر آزمودنی ،گزینهی

و سبک دو سو گرا  15-19-19-12-11است .کمترین و

الف را انتخاب کند  1نمره ،گزینه ب 2و گزینه ج 9نمره

بیشترین نمره ی آزمودنی در خرده مقیاس های آزمون به

میگیرد .اعتبار پرسش نامه :ضریب اعتبار به دست آمده با

ترتیب  5و  25خواهد بود .ضریب آلفای کرونباخ (پایایی)

استفاده از روش آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف

پرسشهای خرده مقیاسهای ایمن ،اجتنابی و دو سو گرا

آزمون بین  %11تا  %25است و در بررسی انجام شده

در مورد یک نمونه دانشجویی ( 1911نفر شامل  111دختر

دیگری ،این ضریب برای کلّ آزمون معادل  %11گزارش

و  121پسر) برای کلّ آزمودنی ها به ترتیب ،1/19 ، 1/11

شده است (حسینی .ن)1912 , .

( ،/15برای دانشجویان دختر  1/19 ،1/19 ، 1/11و برای
دانشجویان پسر  1/15 ،1/19و  )1/11محاسبه شد که نشانه
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ی همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است.

یافتههای پژوهش
ن
در بخش توصیفی شاخص های توصیفی مربوط به س ّ

بین نمره های  15نفر از متخصّصان روان شناسی مورد

دانش آموزان و متغیّرهای مورد بررسی در جدول های زیر

بررسی قرار گرفت .ضرایب توافق کندال(روایی) برای

ارائه شده است.

سبک های دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب

در ادامه نتایج بهدست آمده از فرضیّههای پژوهش بررسی

 1/11 ، 1/11و  1/25محاسبه شد(رفیعی و همکاران

میشود:

.)1941،

در فرضیّهی اوّل نتایج بر اساس جدول  5نشان میدهد،

روش تجزیه و تحلیل دادهها:

که تنها میان خلّاق ّیت و سبک دلبستگی دوسوگرا ارتباط

در روش تجزیه وتحلیل از شاخص های آمار توصیفی و

منفی و معناداری وجود دارد .به نحوی که با کاهش نمره

آمار استنباطی استفاده شده است .درحوزه ی آمار توصیفی

های دانش آموزان در سبک دلبستگی دوسوگرا ،میزان

از میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون؛

خلّاقیّت افزایش می یابد .در خصوص دو سبک دلبستگی

و در حوزه ی آماراستنباطی از رگرسیون چند متغیّری(به

ایمن و اجتنابی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

مقیاس دلبستگی بزرگسال به سنجش ضرایب همبستگی

روش همزمان ) استفاده شده است.
جدول .5شاخصهای توصيفي مربوط به سن
متغیّر

تعداد

میانگین

سن

159

11,11

انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد

دامنه

اندازهگیری
1,15

1,19

19 -12

جدول  .5شاخصهای توصيفي مربوط به طرحوارههای ناسازگار اوّليّه
متغیّر

خرده مقیاس ها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد اندازه گیری

دامنه

محرومیّت هیجانی

159

11,12

9,49

1,94

5-24

رهاشدگی

159

12,22

5,21

1,91

5-91

بی اعتمادی

159

12,91

5,19

1,91

5-21

انزوای اجتماعی

159

11,14

9,19

1,92

5-25

نقص  /شرم

159

2,94

9,99

1,22

9-21

شکست

159

2,25

9,19

1,92

5-21

وابستگی

159

1,14

9,55

1,21

9-29

آسیبپذیری

159

1,94

9,91

1,91

5-21

گرفتاری

159

11,21

5,92

1,92

5-24

اطاعت

159

11,19

9,42

1,91

5-21

از خودگذشتگی

159

15,21

594

1,99

5-21

بازداری هیجانی

159

12,14

5,99

1,99

5-91

معیارهای سرسختانه

159

21,14

5,12

1,95

1-91

استحقاق

159

12,12

5,19

1,91

5-91
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ادامه جدول  .5شاخصهای توصيفي مربوط به طرحوارههای ناسازگار اوّليّه
متغیّر

حوزه ها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد اندازه گیری

دامنه

خویشتنداری

159

19,49

9,55

1,91

5-22

بریدگی

159

59,42

11,22

1,95

21-111

خودگردانی

159

91,22

12,99

1

21-11

مختل

159

91,11

1,11

1,15

11-55

دیگر جهت گیری

159

25,11

1,99

1,12

11-59

گوش بهزنگی

159

99,11

1,59

1,11

12-55

159

121,44

91,91

9,21

29-242

نمره کلّ طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه

القيّت و خرده مقياسها
جدول  .9شاخصهای توصيفي مربوط به خ ّ
متغیّر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد اندازهگیری

دامنه

ابتکار

159

95,12

9,49

1,91

22-91

سیّالی

159

91,12

5,19

1,95

99-12

انعطافپذیری

159

29,14

9,99

1,22

12-91

بسط

159

25,11

9,92

1,21

11-99

نمره کلّ خالّق ّیت

159

192,99

12,54

1,11

44-112

جدول  :4شاخصهای توصيفي مربوط به سبکهای دلبستگي
متغیّر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد اندازهگیری

دامنه

سبک دلبستگی ایمن

159

11,59

2,42

1,29

11-25

سبک دلبستگی اجتنابی

159

19,11

2,99

1,14

1-21

سبک دلبستگی دوسوگرا

159

19,95

9,25

1,91

1-29

جدول  :1ضرایب همبستگي ميان سبکهای دلبستگي با خ ّلاقيّت
متغیّرهای پیش بین

متغیّر مالک :خلّاقیّت
تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

159

-1,19

1,24

سبک دلبستگی اجتنابی

159

-1,11

1,12

سبک دلبستگی دوسوگرا

159

-1,11

1,15

سبک دلبستگی ایمن

جدول .6ضرایب همبستگي ميان طرحوارههای ناسازگار اوّليّه با خلّاقيّت
متغیّرهای پیش بین

متغیّر مالک :خلّاقیّت
تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

محرومیّت هیجانی

159

-1,21

1,11

رهاشدگی

159

-1,21

1,11

بی اعتمادی

159

1,19

1,11

انزوای اجتماعی

159

-1,15

1,15

نقص  /شرم

159

-1,22

1,11

شکست

159

-1,22

1,11

وابستگی

159

-1,91

1,11
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ادامه جدول .6ضرایب همبستگي ميان طرحوارههای ناسازگار اوّليّه با خلّاقيّت
متغیّر مالک :خلّاقیّت

متغیّرهای پیش بین

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

آسیبپذیری

159

-1,11

1,11

گرفتاری

159

1,12

1,19

اطاعت

159

-1,29

1,11

از خودگذشتگی

159

1,14

1,29

بازداری هیجانی

159

-1,19

1,11

معیارهای سرسختانه

159

1,19

1,14

استحقاق

159

1,19

1,12

خویشتنداری

159

-1,12

1,11

بریدگی

159

-1,22

1,11

خودگردانی

159

-1,22

1,11

مختل

159

1,12

1,91

دیگر جهتگیری

159

-1,11

1,19

گوش بهزنگی

159

1

1

نمره کلّ طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه

159

-1,14

1,15

جدول  .3نتایج همبستگي چندگانه
مدل

R

R2

 R2تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

همزمان

1,91

1,19

1,11

12,15

جدول  .8نتایج تحليل واریانس
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

9219,94

1

911,11

باقی مانده ها

21115,21

195

195,22

مجموع

29221,21

159

-

F

سطح
معناداری

2,21

1,11

جدول  .4نتایج رگرسیون و ضرایب استاندارد شده
مدل

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معناداری

Constant

191,41

11,11

-

19,24

1,11

بریدگی

-1,21

1,11

-1,22

-2,91

1,11

خودگردانی

-1,14

1,11

-1,14

-1,41

1,15

مختل

1,21

1,19

1,19

1,51

1,19

دیگر جهت گیری

1,11

1,19

1,12

1,12

1,91

گوش بهزنگی

1,11

1,12

1,15

1,11

1,51

سبک ایمن

-1,99

1,91

-1,11

-1,21

1,29

سبک اجتنابی

-1,21

1,99

-1,19

-1,91

1,12

سبک دوسوگرا

1,12

1,91

1,11

1,11

1,49

00
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در فرضیّهی دوم نتایج گزارش شده در جدول 1حاکی از

پیش بین اثر شدیدی بر متغیّر مالک دارد .ستون مربوط به

این است که میان خلّاقیّت با خرده مقیاس های محرومیّت

 tو سطح معناداری نیز میزان تأثیر هر یک از متغیّرهای

هیجانی ،رها شدگی ،نقص ،شکست ،وابستگی و اطاعت

پیش بین را بر متغیّر مالک نشان می دهد که در جدول باال

در سطح  1,11و همچنین با خرده مقیاس انزوای اجتماعی

بیشترین سهم و اثر را متغیّر بریدگی و خودگردانی در

در سطح  1,15رابطه منفی و معنادار وجود دارد .در

خلّاقیّت دارند .به عبارت دیگر این دو متغیّر به طور

خصوص  5حوزه طرح واره ها نیز دو حوزه بریدگی و

معناداری در پیش بینی خلّاق ّیت تأثیر دارند.

خودگردانی در سطح  1,11با خلّاقیّت ارتباط منفی و

بحث و نتیجهگیری:

معناداری نشان می دهند .نمره کلّ طرح واره ها با خلّاق ّیت

فرضیّهی اوّل :بین سبکهای دلبستگی با خلّاقیّت دختران

نیز ارتباط منفی و معنادار در سطح  1,15دارد .بنابراین با

نوجوان رابطه وجود دارد.

توجّه به اینکه میان نمره کلّ طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه

نتایج این پژوهش نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن و

با خلّاق ّیت در سطح  15/1ارتباط منفی و معناداری به دست

خلّاقیّت ارتباط معناداری وجود ندارد .برای آزمون این

آمده است میتوانیم نتیجه بگیرم که فرضیّهی پژوهشی

فرضیّه ،ضریب همبستگی پیرسون  r= -0.04نشان داد

تأیید میشود و این مطابق مفروضهی پژوهشی است.

بین نمره های سبک دلبستگی ایمن و نمره های کلّی

به منظور پاسخ گویی به فرضیّهی اصلی پژوهش و بررسی

خلّاقیّت دانش آموزان رابطه وجود ندارد .این یافته ها با

رابطه میان سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار

مطالعههای صورت گرفته از سوی (واحدیان )1941 ,.که

اوّلیّه با خلّاق ّیت و تعیین میزان تأثیر دو متغیّر طرح واره ها

در آن به مقایسه ی سبک های دلبستگی و خلّاق ّیت پرداخته

و سبک دلبستگی بر پیش بینی خلّاقیّت از روش رگرسیون

شده بود نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن و خلّاقیّت

چندمتغیّری (به روش هم زمان) استفاده و نتایج حاصل در

رابطه ی معناداری وجود ندارد هم سویی نشان داد .هم

جدول های  ،4 ،1 ،2ارائه شده است.

چنین این یافته با سپژوهش صورت گرفته از سوی

ضرایب همبستگی چندگانه ( )R = 1,91و مجذور

(پاشاشریفی،تنگستانی،شریفی )1942،هماهنگی دارد که

ضرایب همبستگی ( )R2 = 1,19در جدول باال گزارش

در آن رابطه ی بین خودکارآمدی ،خود تنظیمی و خلّاقیّت

شده است .همان گونه که مشاهده می شود مقدار

بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت

همبستگی چندگانه میان متغیّرهای مالک و پیش بین 1,91

و نشان داد تنها خودکارآمدی در تبیین پیشرفت تحصیلی

بوده و  1,19درصد تغییرات مربوط به متغیّر خلّاقیّت از

معنادار است ولی خلّاق ّیت در پیشرفت تحصیلی فاقد تأثیر

طریق طرح واره ها و سبک دلبستگی به حساب آمده

معنادار است  .در این پژوهش تنها عامل پیش بینی کننده

است.

ی پیشرفت تحصیلی در مورد دانشجویان دختر

نتایج حاصل از محاسبه تحلیل واریانس به منظور

خودکارآمدی بود .و در مورد دانشجویان پسر ،عامل پیش

معناداری مدل مورد استفاده در جدول  1گزارش شده

بینی کننده ی پیشرفت تحصیلی خلّاق ّیت بود  .بنابراین یک

است .مطابق نتایج به دست آمده مقدار  Fبرابر با  2,21به

تبیین احتمالی میتواند عامل جنسیّت باشد .این پژوهش

دست آمده که در سطح معناداری  1,11معنادار بوده و می

روی دانش آموزان دختر صورت گرفته است و اگر هم

توان نتیجه گرفت مدل مورد استفاده مدل مناسبی است.

زمان روی دانش آموزان پسر صورت می گرفت می

ضرایب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هر یک از

توانست دلیل گویاتری بر درستی این احتمال باشد .هم

متغیّرها در مدل در جدول باال گزارش شده است .اعداد

چنین (گیلفورد )1429 ،بیان می کند که از هوشبهر 121

بزرگ نشان دهنده این هستند که تغییر یک واحد در متغیّر

به باال بین هوش و خلّاقیّت رابطه ی معناداری دیده نمی
04

رابطهی سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اوّل ّیه با خلّاقیّت  /مرادی و جاللی

شود ،بنابراین تبیین دیگر این است که ،همراه با افزایش

همچنین با توجّه به ضریب همبستگی  r=-0/16با سطح

نمره ها در سبک دلبستگی ایمن ،نمره های خلّاقیّت

معناداری  15/1نشان داد بین نمرههای سبک دلبستگی

افزایش نیافته باشد و احتمال می رود در سطح معیّنی از

دوسوگرا و نمرههای کلّی خلّاق ّیت دانشآموزان رابطهی

نمره های سبک ایمن ،ارتباط معناداری با خلّاقیّت وجود

منفی معناداری وجود دارد و این مطابق مفروضه های

داشته باشد .هم چنین پژوهش-های دیگری نشان داده که

نظری و پژوهشی است .بنابراین تنها میان خلّاقیّت و سبک

بین پیشرفت تحصیلی و آزمون های خلّاق ّیت رابطه ی

دلبستگی دوسوگرا ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .به

معناداری وجود ندارد (سیف 1911 ،به نقل از پاشا شریفی

نحوی که با کاهش نمره ها در سبک دلبستگی دوسوگرا

و همکاران .)1942،نتایج پژوهش (بشارت )1942 ,نیز

میزان خلّاقیّت دانش آموزان افزایش می یابد و بالعکس.

نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن با ناگویی هیجانی رابطه

این یافته با پژوهش (واحدیان )1941 ,.که در آن به بررسی

ی منفی معنادار وجود دارد که ناهمسو با نتیجه پژوهش

سبک های دلبستگی و خلّاقیّت در بین دانشجویان دختر

است .نتایج برخی از پژوهش ها که به این مسأله پرداخته

و پسر پرداخته بود .نشان داد که تنها بین سبک دلبستگی

اند احتمال می-دهند نوجوانان دلبسته ی ایمن به دلیل

دوسوگرا و خلّاقیّت رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد

برخورداری از مهارت های ذهنی و خلّاق از مهارت های

همسویی نشان می دهد .نتایج پژوهش (امانی و

بیشتری در حلّ مسائل خلّاق برخوردار باشند.

همکاران )1941،نشان داد بین سبک دلبستگی ناایمن

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک

دوسوگرا و سازگاری رابطه ی منفی و معناداری وجود

دلبستگی اجتنابی و خلّاق ّیت ارتباط معناداری وجود ندارد.

دارد هماهنگ با یافته پژوهش است .پژوهش (وردن،

برای آزمون این فرضیّه r= -0/11 ،نشان داد بین نمره

المبرتون ،کروک ،والش  )2115 ،نیز نشان داد .بین سبک

های سبک دلبستگی اجتنابی و نمره های کلّی خلّاق ّیت

دلبستگی دوسوگرا و اعتماد به نفس پایین رابطه وجود

دانش آموزان رابطه وجود ندارد .هر چند ارتباط منفی

دارد .همچنین نتایج پژوهش(باروکالف ،وردن ،بری ،

سبک اجتنابی و خلّاق ّیت به شکل توصیفی نزدیک به

 )2112که روی  51فرد مبتال به بیماری روانی انجام گرفت

مفروضه ی پژوهشی است .نتایج این یافته با پژوهش

نشان داد در بیماران دو نوع سبک دلبستگی اضطرابی و

صورت گرفته از سوی (شمساسفندآباد،کاکاوند،

اجتنابی گزارش شد و سبک اضطرابی و اجتنابی در بیماران

ترابی )1941،که نشان داد بین سبک دلبستگی اجتنابی و

روان پریش با مشکالت بین فردی آن ها مرتبط است.

پیشرفت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود ندارد

نتایج پژوهش(بشارت و همکاران  )1911،نیزهماهنگ با

همسویی نشان می دهد .همچنین با پژوهش (واحدیان,.

نتایج این پژوهش نشان داد که آزمودنیهای دارای سبک

 )1941که نشان داد بین سبک دلبستگی اجتنابی و خلّاق ّیت

دلبستگی ناایمن بیش از آزمودنیهای دارای سبک

رابطه ی معناداری وجود ندارد هماهنگی دارد ولی با

دلبستگی ایمن از سازوکارهای دفاعی رشدنایافته استفاده

پژوهش (امانی،اعتمادی ،فاتحیزاده،بهرامی )1941،که

کردند .نتایج این پژوهش ها می توانند تبیینی بر این یافته

نشان داد بین سبک دلبستگی اجتنابی و سازگاری رابطه ی

باشند .دلبستگی ،حاصل ارتباط کودک با مراقب اوّلیّه

منفی معنادار وجود دارد همسویی نشان نمی دهد .انجام

است .وقتی مراقب اصلی در هنگام نیاز کودک پاسخگو و

پژوهش های گسترده روی گروه های مختلف از هر دو

گرم و پذیرنده باشد و کودک تجربه ی یک رابطه ی ایمن

جنس می تواند اطّالعات بیشتری در این رابطه در اختیار

و حمایت کننده را داشته باشد .در بزرگسالی معموالً

پژوهش گران قرار دهد زیرا پژوهش های کمی مبنی بر

سازگارتر است .چنین فردی الگوی مثبت از خود و

بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و خلّاق ّیت وجود دارد.

دیگران دارد به دیگران کمک می کند و در کنار آن ها
04
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احساس آرامش و آسودگی خاطرمی نماید .ولی کودکی

پنج حوزه ی طرح واره ها نیز دو حوزه ی بریدگی و

که پاسخ های متناقض دریافت کرده باشد همواره نگران

خودگردانی در سطح  11/1با خلّاقیّت ارتباط منفی و

برقراری رابطه با دیگران است زیرا فکر می کند دیگران

معناداری را نشان می دهند .همچنین نمرهکل طرح واره

تمایلی به این رابطه ندارند و او را ترک خواهند کرد.

ها با خلّاق ّیت نیز ارتباط منفی و معنادار در سطح 15/1

بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که افراد دوسوگرا به دلیل

دارد .به نحوی که با کاهش نمره های طرح واره های

دریافت پاسخ های متناقض دچار عزّت نفس ضعیف و

ناسازگار اوّلیّه میزان خلّاق ّیت دانش آموزان افزایش می یابد

اعتماد به نفس پایین می شوند از انعطاف الزم و قدرت

و بالعکس .بنابراین فرضیّه ی پژوهشی دوم تأیید می

اکتشاف گری که از ویژگی بارز افراد خلّاق است بهره مند

گردد .این در حالی است که خرده مقیاس های( بی

نیستند .پژوهش ها نشان دادهاند که توجّه همراه با احترام

اعتمادی ،آسیب پذیری ،گرفتاری ،ازخودگذشتگی،

کودک ،خودنظم دهی ،استقالل ،احترام به عالئق ،در جهت

بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه ،استحقاق،

رشد اعتماد به نفس که با خصوصیّات افراد خلّاق

خویشتن داری و حوزه های مختل ،دیگرجهت گیری،

همسویی دارد ،از زمینه های مناسب برای ظهور رشد

گوش به زنگی رابطه ای با خلّاق ّیت نشان ندادند .اگر چه

خلّاقیّت است(یوسفیشهیر،واحدی ،لطفینیا .)1911،نتایج

پژوهش های مستقیمی که بتوان یافته های حاضر را با آن

پژوهش بار-آن و پارکر ،2111،به نقل از واحدیان)1941،

مقایسه کرد وجود ندارد ولی نتایج پژوهش حاضر با نتایج

نشان داد که کودکان ایمن از نظر هیجانی ،خود را بیان می

پژوهش(یوسفی و همکاران )1941،که نشان داده بود

کنند ،درک بهتری از هیجان ها دارند و در مقایسه با

میانگین نمرات دانش آموزان دارای اضطراب مدرسه در

کودکان نا ایمن در تنظیم هیجان دارای توانایی بیشتری

طرح واره های ناسازگار اوّلیّه( تنهایی ،آسیب پذیری ،بی

هستند .همچنین پژوهش (افروز ،فراهینی ،رسولزاده

اعتمادی ،نقص ،شکست ،اطاعت ،معیارهای سرسختانه،

طباطبایی )1942،به نقش شیوه های تربیتی والدین در باال

ایثار ،گرفتار ،استحقاق ،خودکنترلی ناکافی) بیشتر از دانش

بردن اعتماد به نفس ،ایجاد خودپنداره ی مثبت و رشد

آموزان بدون اضطراب مدرسه است همسویی نشان می

اجتماعی در فرزندان اشاره دارد و تأثیر شیوه های تربیتی

دهد .همچنین نتایج پژوهش(منتظری و همکاران)1941،

مناسب را در کمرویی پایین و به تبع آن جسارت و جرأت

نشان داد که با باال رفتن نمره های طرح واره های( تنهایی،

ورود به چالش ها و مسائل بیشتر و برخورداری از ظرفیّت

آسیب پذیری ،بی اعتمادی ،نقص ،شکست ،معیارهای

های شناختی که زمینه ساز خلّاق ّیت باالتر است را مناسب

سرسختانه و استحقاق) عالئم افسردگی دانش آموزان

می داند.

افزایش پیدا می کند هماهنگ با نتایج پژوهش است .طرح

فرضیّهی دوم :بین طرح واره های ناسازگار اوّلیّه با

واره های ناسازگار اوّلیّه ،الگوهای هیجانی شناختی خود-

خلّاقیّت دختران نوجوان رابطه وجود دارد.

آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحوّل در ذهن

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی

شکل گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند (یانگ,

رابطه ی بین طرح وار های ناسازگار اوّلیّه با خلّاق ّیت

 .)1911بنابراین ریشه ی طرح واره های ناسازگار اوّلیّه را

گزارش شده در جدول 1حاکی از این است که میان

باید در تجربه های ناگوار دوران کودکی جستجو کرد .زیرا

خلّاقیّت با خرده مقیاس های( محرومیّت هیجانی،

این تجربه های ناگوار منجر به شکل گیری الگوهایی می

رهاشدگی ،نقص ،شکست ،وابستگی و اطاعت) در سطح

شوند که عواطف منفی ،اعتماد به نفس پایین ،هیجان ها و

 11/1و همچنین با خرده مقیاس انزوای اجتماعی در سطح

شناخت های ناکارآمد نتیجه ی آن خواهد بود .با توجّه به

 15/1رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد .در خصوص

این که در این پژوهش نمرات دانش آموزان در طرح واره
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های(محرومیّت هیجانی ،رهاشدگی ،نقص ،شکست،

فرد احساس کند بدون کمک دیگران نمی تواند از عهده

وابستگی ،اطاعت و انزوای اجتماعی) با خلّاق ّیت رابطه ی

ی مسئولیّت های خود برآید .بنابراین فرد با داشتن هر یک

منفی و معناداری را نشان داد .می توان استنباط کرد تجربه

از این احساس های مخرّب ،به اعتماد به نفس ،داشتن

های ناخوشایند دوران کودکی طرح واره هایی را پایه

هویّت مستقل ،استعداد ،ارزشمند بودن و عواطف خود

ریزی می کنند که با خلّاقیّت پایین ارتباط دارند .در همین

لطمه می زند .برعکس داشتن ویژگی هایی مثل اعتماد به

جهت پژوهش هایی وجود دارند که ارتباط عوامل تحوّلی

نفس باال ،هویّت مستقل ،انعطاف پذیری ،مسئول ّیت

با شکل گیری طرح وا ره ها را بیان می کنند .نتایج

پذیری ،اعتماد به استعدادها و توانمندی ها ،عواطف مثبت

پژوهش(رفیعی و همکاران )1941،نشان داد که بین سبک

که ریشه در طرحوارههای کارآمد دارند از ویژگی های

دلبستگی دوسوگرا و طرح واره های حوزه ی بریدگی و

فرد خلّاق است .بنابراین وجود طرح واره های ناسازگار

طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل و حوزه ی گوش به

شناختی ممکن است بین افرادی که از خلّاقیّت باالیی

زنگی رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد .در پژوهشی

برخوردارند و افرادی که خلّاقیّت شان تضعیف شده تمایز

دیگر(منز،بریت ،ولیربرگن  )2111 ،نشان دادند که رابطه

ایجاد کند.

بین اضطراب دلبستگی وآسیب شناسی روانی به گونهی

فرضیّه ی اصلی پژوهش :بین سبکهای دلبستگی و

کامل به وسیلهی شناختهای طرد و بریدگی و خود

طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه با خلّاق ّیت دختران نوجوان

جهتدهی میانجی میگردد .تبیین دیگر برای یافته ی

رابطه وجود دارد.

پژوهش ویژگی هایی است که (تورنس )1441 ,آن ها را

فرضیّهی سوم :سبکهای دلبستگی و طرحوارههای

از موانع بروز خلّاق ّیت می داند .ویژگی هایی مانند :غرور،

ناسازگار اوّلیّه میتوانند میزان خلّاقیّت دختران نوجوان را

سلطه گری ،کنترل ،منفی گرایی و مقاومت ،ترس ،عیب

پیشبینی کنند.

جویی ،شکست ،تسلیم در برابر قدرت ،ترسویی .این

به منظور پاسخ گویی به فرضیّه ی اصلی پژوهش و بررسی

ویژگی ها را می توان نتیجه طرح واره های ناکارآمدی

رابطه بین سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار

دانست که ریشه در تجربه های ناگوار دوران کودکی

اوّلیّه با خلّاق ّیت و تعیین میزان تأثیر دو متغیّر طرح واره ها

دارند .افرادی که طرح واره ی محرومیّت هیجانی دارند از

و سبک دلبستگی بر پیش بینی خلّاقیّت از روش رگرسیون

هرگونه محبّت ،عاطفه ،همدلی ،حمایت محروم مانده اند

چند متغیّری(به روش همزمان) استفاده شد .نتایج حاصل

و امیدی به برقراری یک رابطه ی عاطفی با دیگران ندارند.

از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه ی بین

افرادی که طرح واره ی رهاشدگی دارند اعتقاد دارند

سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اوّلیّه با

روابط شان با افراد مهمّ زندگی ثباتی ندارد .افرادی که

خلّاقیّت با توجّه به نتایج جدول 5و 1نشان می دهد بین

طرح واره ی نقص دارند خود را افرادی ناقص ،حقیر و

سبک دلبستگی دوسوگرا و خلّاق ّیت ،همچنین طرح واره-

بی ارزش قلمداد می کنند .افرادی که طرح-واره ی

های ناسازگار اوّلیّه و خلّاقیّت در سطح  15/1رابطه ی

شکست دارند ترس از شکست باعث شده نسبت به

منفی و معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیّه ی اصلی

همساالن شان در حوزه های مختلف غالباً احساس بی

پژوهش تأیید می-شود .نتایج به دست آمده از جدول2

کفایتی کنند و خود را افرادی ناالیق ،بی استعداد ،بدانند.

نشان می دهد ،مقدار همبستگی چندگانه میان متغیّرهای

افرادی که طرح واره ی اطاعت دارند کنترل خود را به

مالک و پیش بین)  ( R= 0/36بوده و) (ضریب تبیین

دیگران می سپارند برای این که از خشم و انتقام دیگران

به دست آمده است .ضریب تبیین به دست آمده ( ) به ما

در امان بمانند .طرح واره ی وابستگی باعث می شود که

می گوید  19/1درصد تغییرات مربوط به متغیّر خلّاقیّت از
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طریق متغیّرهای پیش بین یعنی سبک های دلبستگی و

اند که جرقّه ی راه حل های موفقیّت آمیز ،از طریق شوخ

طرح واره های ناسازگار اوّلیّه پیش بینی می شوند.

طبعی زده شده است.

به منظور بررسی معناداری ضریب تبیین محاسبه شده از

نتایج پژوهش(پیوستهگر،یوسفنژاد)1941،همسو با نتایج

تحلیل واریانس استفاده شده است که نتایج آن در جدول

این پژوهش نشان داد بین برخی حوزههای طرحوارههای

 1نشان می-دهد) ( F= 2/76در سطح معناداری 11/1

ناسازگار اوّلیّه مثل انزوای اجتماعی،شکست ،از

معنادار بوده زیرا  Fمشاهده شده از  Fجدول بزرگتر

خودگذشتگی با رضایت از زندگی رابطهی منفی معنادار

است .نتیجه می گیریم مدل مورد استفاده مدل مناسبی

وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش(نخلستانی)1942،

است .نتایج رگرسیون چند متغیّری و ضرایب استاندارد

نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با طرحوارهها غیر

شده در جدول  4برای ارزیابی سهم هر یک از متغیّرها

از طرحواره ایثار و معیارهای سرسختانه همبستگی منفی

گزارش شده است t .به دست آمده و سطح معناداری

معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش(بدرهکرده )1941،همسو

میزان تأثیر هر یک از متغیّرهای پیش بین را بر متغیّر مالک

با نتایج این پژوهش نیز نشان داد که بین هیجانخواهی و

نشان می دهد که در این میان بیشترین سهم و اثر را متغیّر

خلّاقیّت دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد .با افزایش

بریدگی و خودگردانی در خلّاقیّت دارند .به عبارت دیگر

هیجانخواهی ،خلّاقیّت افزایش مییابد و بالعکس .با توجّه

این دو متغیّر به طور معناداری در پیش بینی خلّاق ّیت تأثیر

به این که در این پژوهش طرح واره های بریدگی و

دارند.

خودگردانی بیشترین سهم و اثر را در پیش بینی خلّاق ّیت

ضرایب تأثیر متغیّر بریدگی  Beta= 0/27و خودگردانی

نشان دادند و پژوهش های انجام شده در جهت این

 Beta= 0/19که با توجّه به آماره  tبرآورد می شود

پژوهش نیز اهمّیّت طرح واره های ناسازگار اوّلیّه را در به

توانسته اند تغییرات مربوط به خلّاقیّت را پیش بینی کنند.

وجود آوردن بسیاری از اختالالت نشان می دهند .بنابراین

نتیجه ی این پژوهش با پژوهش(موریس ،آنکلس ،رولفس

در یک نتیجهگیری کلّی میتوان گفت که تجربههای

 )2119 ،که نشان داد طرح واره های بریدگی و طرد در

ناگوار دوران کودکی که در به وجود آوردن بسیاری از

ارتباط بین سبک دلبستگی ناایمن و مشکالت عاطفی و

اختالالت نقش اساسی دارند ،میتوانند زمینه ساز عواملی

مشکالت همساالن نوجوانان میانجی می گردد و این طرح

باشند که از موانع خلّاقیّت به شمار میآیند .وقتی محیط

واره می تواند عالئم افسردگی را در نوجوانان پیش بینی

اوّلیّهی کودک طوری باشد که به همهی خواستههای

کند همسویی دارد .همچنین نتیجه ی این پژوهش با

کودک توجّه شود و هیچ حدّ و مرزی برای این خواستهها

پژوهش (خورشیدزاده ،برجعلی ،سهرابی ،دالور)1941 ،

در نظر گرفته نشده باشد و یا طوری باشد که هیچ توجّهی

هماهنگ است که نشان داد حوزه ی بریدگی و طرد با

به خواستههای منطقی کودک نشود در هر دو صورت

اضطراب اجتماعی رابطه دارد .یعنی هر چه قدر خانواده

منجر به شکلگیری طرحوارههایی میگردد که از موانع

ها بی عاطفه ،سرد ،مضایقه گر ،منزوی ،تندخو باشند،

خلّاقیّت به شمار میآیند .در این پژوهش هم نشان داده

میزان اضطراب اجتماعی در افراد باالتر می رود .نتیجه ی

شد که هرچه خانوادهها سرد ،مضایقهگر ،کنترلکننده،

پژوهش(دوزیوس ،مارتین  )2114 ،نشان داد که تعدادی

بیعاطفه باشند یا توجّه افراطی به کودک خود نشان دهند

از حوزه های طرح واره های ناسازگار اوّلیّه با کاهش

در کاهش خلّاقیّت فرزندان خود نقش دارند با رفع این

تطبیقی از سبک های شوخ طبعی همراه بوده است.

اشکاالت میتوانیم شاهد بروز و ظهور خلّاق ّیت در

ل خلّاق مسائل یاد آور شده
بسیاری از پژوهش گران ح ّ

نوجوانان و جوانان که آیندهسازان این جامعه هستند باشیم.
در مطالعات آتی ضروری به نظر میرسد این موضوع با
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تکیه بر نقش جنسیّت در نظر گرفته شود .پیشنهاد میشود

-

برنامههای آموزشی و پیشگیرانه برای جلوگیری از تثبیت

روان شناسی ،مشاوره ،علوم تربیتی و جامعه شناسی .تهران:

طرحوارههای ناسازگار اوّلیّه

سخن.
-

اختالل اضطراب اجتماعی .پژوهش های روان شناسی بالینی و

اتکینسون ,.ر .و همکاران ( .)1919زمینه روانشاسی

مشاوره ,شماره .99-1 ,1

هیلگارد (جلد اول)( .م .ن .براهنی و همکاران ,مترجم) تهران:

-

رشد.
-

افروز ,.غ  .فراهینی ؛ ن .طباطبایی؛ ک .)1942( .رابطه ی

دارای خیانت زناشویی .فصلنامه ی علمی پژوهشی جامعه
شناسی زنان ,شماره .91-21 ,1

تیزهوشان .مجله ی روانشناسی مدرسه ,شماره .159-192 ,9

-

امانی ؛ر .اعتمادی؛ ع .فاتحیزاده؛ م .بهرامی؛ ف.)1941( .

شاهد .اندیشه های نوین تربیتی ,شماره .21-55 ,14

شناسی بالینی و شخصیّت  /دانشگاه شاهد 21-15 ,شماره .1

-

بدره-کرده ,.ک .)1941( .بررسی رابطه شیوه های فرزند

-

دبیرستانی شهر سنندج .قزوین :پایان نامه کارشناسی ارشد

نوآوری های آموزشی ,شماره .191-122 , 91

بشارت ,م .ع .)1942( .نقش واسطه ای راهبردهای نظم

-

دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین.

بشارت ,.م .ع .شریفی؛ م .ایروانی؛ م .)1911( .بررسی

اندیشه های نوین تربیتی ,شماره .121-112 ,21

رابطه ی سبکهای دلبستگی ومکانیسمهای دفاعی .روانشناسی,

-

شماره .214-221 ,14
پاشاشریفی؛ح .تنگستانی؛ ی .شریفی؛ ن .)1942( .پیش

هیجانی .روان شناسی تحوّلی :روان شناسان ایرانی ,شماره ,92
.149-111

خلّاقیّت دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن .فصلنامه علمی -

-

پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی 121-151 ,شماره چهارم.
پیوسته-گر ,.م .یوسفنژاد؛ م .)1941( .رابطه ی رضایت

نقش واسطه ای خلّاقیّت .روان شناسی تحوّلی :روان شناسان
ایرانی.915-912 ,

وپژوهش در روانشناسی کاربردی ,شماره .15-51 , 2

-

تورنس ,.ا .پ .)1925( .استعدادها و مهارت های خلّاقیّت

منتظری ,.م.ص .کاوهفارسانی؛ ذ .مهرابی؛ ح.ع .شکیبا؛ ع.
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Abstract
This study has been researched aimed to investigate the relationship between attachment styles and early
maladaptive schemas and creativity in teen female students in Qazvin city. The study sample include 154 teen
female students .The students were selected through multi-stage cluster sampling. In order to collect data, Hazan
and Shaver Adult attachment style questionnaire, early maladaptive schemas Yang (short form) and Abedi
creativity were used. The research is descriptive and correlational. Statistical methods in this study are used to
analyze the data, including Pearsonian correlation, multiple regression. The results of Correlation coefficients
showed that there is a significant negative relationship only between creativity and ambivalent attachment In a
way that with Decreasing the scores of students in ambivalent attachment style, their creativity will rise and vice
versa. In the case of both secure and insecure attachment style and creativity, there was no significant relationship
between them. Also the total score of schemes have a significant negative relationship with creativity at the level
of 0.05. Multiple regression analysis (Simultaneous) revealed that disconnection and autonomy variable have the
largest share and effect in creativity. In other words, these two variables significantly affect the anticipation of
creativity.
Key words: Attachment Styles ,Early Maladaptive Schemas, Creativity
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