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چكيده
هدف پژوهش ،بررسی نقش تمایزیافتگی خود در پیشبینی خودشکوفایی زوجین با میانجیگری تفکر خالق
است .این پژوهش بهروش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن تمام زوجین شهر مشهد بودند
که از این جمعیت 57 ،زوج ( 071نفر) بهروش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای بهعنوان اعضای نمونه انتخاب
شدند و پرسشنامههای خودشکوفایی اهواز ( ،)ASAIتفکر خالق و تمایزیافتگی خود ( )DSIرا تکمیل کردند.
دادهها با استفاده از نرمافزار  spss-42تحلیل ،و از آزمونهای آماری متناسب با نوع متغیرها شامل ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی،
همبستگی مثبت معناداری وجود دارد ( )P=1/110و تفکر خالق میتواند نقش میانجیگری را در رابطه این دو

متغیر ایفا کند بهطوری که تمایزیافتگی خود در مسیر مستقیم ( )=1/40و تفکر خالق در مسیر غیرمستقیم
( )=1/10پیشبینیکننده خودشکوفایی زوجین است.
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مقدمه
خانواده مهمترین نهاد اجتماعی و زیربنای زندگی فردی و کانون شکلگیری شخصیت انسانی
است .بر این اساس خانواده اولین و اصلیترین واحد سالمت روان شناخته میشود که نشاط و
پویایی افراد جامعه در گروی بهزیستی اعضای آن است .میتوان خانواده را مهد پرورش اندیشه،
اخالق و تعالی روح انسانی دانست .از دیرباز نیز ،زندگی مطلوب و رسیدن به رشد و
خودشکوفایی ،همواره آرزوی بشر و چگونگی دستیابی بهآن مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان
بوده است .خودشکوفایی 1بازنمایی حالت روانی بهینۀ برای انسان ،و کوشش درونزادی برای به
حداکثر رساندن استعدادهای فردی تعریف شده است و میتواند یکی از اجزای رشد شخصی
درنظر گرفته شود؛ همچنین خودشکوفایی ،حرکت و گرایش به سمت وحدت و یکپارچگی
درونی خود است (مزلو1791 ،2؛ چنگ و پیج1771 ،3؛ همگی بهنقل از اسمیت2112 ،4؛ مسترز،5
2117؛ لستر2113 ،6؛ کریمس ،کنریک و نل .)2119 ،9آبراهام مزلو ،یکی از مهمترین صاحبنظران
در زمینه خودشکوفایی در نظریه خود ،که به "هرم نیازها" 8شهرت دارد ،سلسلهمراتبی را برای
رسیدن بهخودشکوفایی الزم میداند .بهنظر وی برای رسیدن بهاین مرحله از زندگی ،ابتدا باید
نیازهای جسمی (خوراک ،پوشاک ،مسکن و نیاز جنسی) و بعد بهترتیب نیازهای امنیت ،عشق و
تعلق و عزتنفس فرد ارضا شود تا بتوان بهخودشکوفایی رسید .بهعقیده مزلو ،محبت کافی در
دوره کودکی و ارضای نیازهای زیستی و ایمنی در دو سال اول زندگی ،زمینۀ الزم خودشکوفایی
است (شولتز و شولتز .)1373 ،7ویژگیهایی که مزلو و راجرز ،11سردمداران مکتب انسانگرایی برای
افراد خودشکوفا عنوان میکنند از بسیاری جهات همپوشانی دارد که در اینجا بهطور نمونه به
دیدگاه راجرز در مورد افراد خودشکوفا اشاره میشود .از دیدگاه راجرز ( )1761رسیدن به
خودشکوفایی بهمعنای رسیدن بهباالترین سطح سالمت روانی است .پذیرش همه تجربهها ،گرایش
بهزندگی کامل در هر لحظه از هستی ،برخورداری از خالقیت سطح باال ،داشتن توانایی هدایت
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تفکر ،خود متمایزسازی و استقالل شخصی از ویژگیهای افراد خودشکوفاست (به نقل از گرین و
بارک.)2119 ، 1
یکی از مهمترین متغیرهایی که میتواند خودشکوفایی را در افراد پیشبینی کند ،تمایزیافتگی
خود 2است .تمایزیافتگی خود ،مفهوم کلیدی در نظریه نظامهای خانواده موری بوئن ،3و توانایی
بهدست آوردن کنترل هیجانی و در عین حال ماندن در جو عاطفی خانواده خویش است .این
مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقعبینانه دربارۀ موضوعات عاطفی در خانواده است.
تمایزیافتگی شامل نوعی ظرفیت درون فردی برای متمایز کردن تفکر و هیجان از هم و نیز توانایی
میان فردی برای حفظ استقالل درون بافت روابط عمیق با افراد مهم زندگی است (گلدنبرگ و
گلدنبرگ1373 ،4؛ نیکولز1373 ،5؛ توایسون و فریدلندر2111 ،6؛ کلور2117 ،9؛ روتس،
جانکووسکی و سانداج .)2117 ،8بهترین موقعیت برای مشاهده سطح تمایز و تفکیک هرکس
زمانی است که خانواده دچار تنش و اضطراب شدیدی شده است؛ در چنین حالتی افراد تمایزیافته
ممکن است عواطف شدیدی را تجربه کنند؛ اما با این عواطف تحلیل نمیروند و واکنش آنها
کنترل شده است .این افراد از هویتی محکم برخوردارند و در زمینۀ اینکه چه کسی و با چه
اعتقادی هستند ،یقین بیشتری دارند .آنها اجباری در وفق دادن خود با انتظارات دیگران نمیبینند؛
خودمختاری و انعطافپذیری بیشتری نسبت بهدیگران دارند؛ از کارکرد عقلی و هوشی بارزی
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خود بهجای هدایت شدن براساس منطق ،عقاید و خواستههای دیگران ،احساس آزادی در عمل و

برخوردارند و درنهایت اینکه افراد تمایزیافته ،افراد پخته و خودشکوفایی هستند .در مقابل ،افراد
تمایزنایافته در موقعیتهای تنشزا بسادگی در عواطف حاکم یا جاری خانواده حل میشوند و در
جداسازی خود از دیگران مشکل دارند .شخصیت این افراد چیزی نیست مگر عقاید و ارزشهای
متعلق بهدیگران .افراد تمایزنایافته حتی در برابر سطوح پایین اضطراب هم دچار بدکاری میشوند
و با افزایش خطر یا ناامنی در خانواده ،بیشتر بهاعضا میچسبند (کر 7و بوئن1778 ،؛ توایسون و
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فریدلندر2111 ،؛ اسکورن و دندی2114 ،1؛ اسپنسر و براون2119 ،2؛ نریمانی و همکاران2117 ،؛
حسینیان و نجفلویی1371 ،؛ پلگ و یتژاک2111 ،3؛ سهرابی و همکاران .)2113 ،مطابق نظریه
بوئن ،تمایزیافتگی برای سازگاری در سطح روانشناختی و نیز سطح ارتباطات بسیار ضروری است؛
چرا که افراد در مرحله همسرگزینی بهسوی فردی متمایل میشوند که از سطح تمایزیافتگی مشابه
خودشان برخوردار باشد (جنکینز ،بابولتس و شوارتز)2115 ،4؛ بنابراین سطح تمایزیافتگی فرد
متقابال بر محیط ،زندگی اجتماعی و آینده فرد از جمله رابطه زناشویی وی تأثیرگذار است
(نیکولز.)1373 ،
نتایج پژوهشهایی که تاکنون انجام شده است ،رابطه مثبت بین تمایزیافتگی خود با رضایت
زناشویی (گابینز ،پروسا و بارتل هرینگ 2111 ،5و جمالیمطلق ،آشتیانی و سلیمانی،)2113 ،
صمیمیت زناشویی (کنر 2118 ،6و یوسفی و همکاران ،)2117 ،تعهد زناشویی (کاوسی امید،
 ،)1373سازگاری زناشویی (اسکورون و دندی 2114 ،و زارعی ،فرحبخش و اسماعیلی،)1371 ،
کیفیت زندگی زناشویی (نقشینه1373 ،؛ کرمی 1373 ،و تاجیک ،)1374 ،بهزیستی روانشناختی
(حسینی 1372 ،و ویسکرمی ،امیری و حسینی )1373 ،و سالمت روان (سوربرگ و الیورز2116 ،9
و برهمند )2111 ،را نشان داده است .همچنین در پژوهش افشون ( )1371که در مورد دانشجویان
صورت گرفت ،همبستگی مثبت بین تمایزیافتگی و خودشکوفایی بهاثبات رسید .رابطه مثبت بین
دو متغیر تمایزیافتگی خود و خالقیت نیز در پژوهش ترابی ( )1389و عبدی ( )1371به اثبات
رسیده که بین جمعیت دانشجویان انجام شده است.
از دیگر متغیرهایی که در پیشبینی خودشکوفایی نقش دارد تفکر خالق 8است .بیشک یکی
از زیباترین و در عین حال پیچیدهترین ویژگیهای انسان ،قدرت آفرینندگی و خالقیت اوست.
زندگی در قرن حاضر هر لحظه در حال بهروز شدن است و خالقیت ضرورت استمرار زندگی
فعال بهشمار میرود .بهکمک همین ویژگی است که انسان میتواند اهداف آرمانگرایانه خود را
پدید آورد و تواناییهای خود را شکوفا سازد (سلیمی و عصاره .)1372 ،سازمان بهداشت جهانی
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 .4مدیریت رابطه  .5مقابله با تنش  .6مدیریت هیجان  .9حل مسئله  .8تصمیمگیری  .7تفکر نقادانه
و  .11تفکر خالق را مهارتهای زندگی معرفی کرده است .این سازمان مهارتهای زندگی را
اینگونه تعریف میکند :توانایی رفتار سازگارانه و مثبت بهگونهای که فرد بتواند با چالشها و
ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید (به نقل از صحراییان و همکاران .)1371 ،در همین
راستا ،منظور از تفکر خالق نوعی از تفکر است که قدرت کشف و تولید اندیشههای جدید را
فراهم میآورد و بهحل مسائل سخت و حل نشده میپردازد .در این الگو تفکر ،هیچگاه مشکل
عامل مزاحم بهشمار نمیآید ،بلکه فرصت کشف راهحلهای نو و بدیع تلقی میشود (رنجدوست و
عیوضی .)1372 ،تفکر خالق عالوه بر اینکه یکی از ده مهارت اصلی زندگی است ،یکی از
حیطههای  16گانه زندگی نیز در کنار عواملی همچون  .1سالمتی  .2عشق  .3کار  .4پول
 .5کودکان  .6بستگان  .9یادگیری  .8کمک کردن  .7احترام به خود  .11اهدف ،ارزشها و زندگی
معنوی  .11خانه  .12دوستان  .13جامعه  .14محله  .15تفریح و سرگرمی بهشمار میرود (غفوری،
زندیپور و حسینیان .)1378 ،همانطور که مالحظه میشود ،تفکر خالق جزء جداناشدنی زندگی
و یکی از مهارتهای الزم زندگی سالم و موفق است که زوجین با استمداد از آن میتوانند بهشیوه
مفید و مؤثر ،عمل کنند.
پژوهشهایی که تاکنون انجام شده است ،همبستگی مثبت بین تفکر خالق با برونگرایی،
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( 1)WHOدر سال  ،1776ده مهارت شامل  .1خودآگاهی  .2همدلی  .3ارتباط بینفردی مؤثر

توافقپذیری ،وظیفهمداری و گشودگی نسبت به تجربه (نادر1388 ،؛ حسینیفر و همکاران،
 ،)2111انگیزه پیشرفت (غریب1372 ،؛ قاسمی و همکاران ،)2111 ،رضایت از زندگی (دهداران،
 )1371و عزتنفس (زینلی )1387 ،را بهنتیجه رسانده است .همچنین در پژوهشی که جمشیدی
( )1371دربارۀ کارشناسان تربیت بدنی انجام داد ،معلوم شد که بین ارضای نیازهای جسمی،
امنیت ،احترام و خودشکوفایی با خالقیت ،رابطه مستقیم وجود دارد .در پژوهش رانکو ،ایبرسول و
مراز )1771( 2نیز همبستگی مثبت بین خالقیت و خودشکوفایی بهاثبات رسیده است.
از این مباحث ،میتوان نتیجه گرفت که بهدالیلی این پژوهش از اهمیت و ضرورت برخوردار
است .از طرفی تالش برای دستیابی بهزندگی مطلوب همواره در تمامی دورههای زندگی بشری
وجود داشته است و انسانها همیشه بهدنبال تجربه حیات رشدیافتهتر و سازندهتر بودهاند .از سوی
1. World Health Organization
2. Runco., Ebersole & Mraz
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دیگر خانواده در عین اینکه کوچکترین واحد اجتماعی است ،مبنای هر اجتماع بزرگتر ،و
زمینهساز رشد جسمی ،روانی و اجتماعی اعضای آن است .بیشک سالمت روان اعضای اصلی
خانواده یعنی زن و شوهر در رسیدن به رشد و بلوغهای یاد شده تأثیر بسزایی دارد .پر واضح است
که صرف زندگی مشترک و در کنار هم بودن همسران ،دلیلی بر سالم بودن رابطه زوجی نیست و
رابطه موفق به آگاهی ،تالش و مراقبت نیاز دارد؛ از اینرو ارائه آموزشهای الزم بهزوج در زمینه
مهارتهای ارتباطی (مانند توانایی تمایزیافتگی خود) و مهارتهای زندگی (مانند تفکر خالق)
میتواند مفید و مؤثر واقع شود؛ بهطور مثال ،دشواری و چالش بخشی از زندگی است و رویارویی
خانواده با چالشهای مختلف اجتنابناپذیر است .برخی از این چالشها مثل تولد نوزاد یا ازدواج
فرزندان ممکن است مثبت و برخی مثل از دست دادن شغل یا بیماری و مرگ یکی از اعضای
خانواده ممکن است منفی باشد .این چالشها احتماال موجب تنش در خانواده میشود؛ پس الزم
است اعضای خانواده بویژه زنوشوهر ،که نقش الگو را برای فرزندانشان ایفا میکنند بهمهارت
تفکر خالق مجهز باشند تا با استفاده از آن متفاوت از قبل بهمسئله بنگرند و سریعتر بهتعادل و
سازگاری برسند .دربارۀ تمایزیافتگی نیز یکی از اقداماتی که میتوان انجام داد ،کمک بهزوج
برای تمیز فکر از احساس ،تعیین مرز یا محدودیتهایی هم در چگونگی تعامل با یکدیگر و هم
دربارۀ افراد خارج از رابطه زناشویی (فرزندان ،والدین ،دوستان و )...است؛ بنابراین با توجه به
اینکه دو ویژگی تمایزیافتگی خود و پرورش تفکر خالق ،قابل آموزش و یادگیری است و باید
تأثیر احتمالی بر خودشکوفایی زناشویی داشته شد ،موضوع پژوهش ،اهمیت آموزشی ،اجتماعی و
روانشناختی دارد و بیانگر این است که برای داشتن خانوادهای سالم و شکوفا باید بهمتمایز بودن و
استقالل اعضای آن از یکدیگر و همچنین داشتن نگاهی نو و خالقانه بهچالشهای زندگی توجه
ویژهای کرد .امید است که یافتههای این پژوهش مورد استفاده متخصصان تعلیم ،زوج درمانگران
و خانواده درمانگران واقع شود .بنابراین با تکیه بر مبانی نظری و پژوهشهای پیشین ،محققان در این
پژوهش بهدنبال پاسخ بهاین سؤال هستند که آیا تفکر خالق میتواند نقش میانجیگری را در رابطه
تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین ایفا کند یا خیر.

روش
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پژوهش پیشرو بهروش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است .جامعه آماری این

کردند که از این تعداد ،دو فرهنگسرای "خانواده" و "شهر زیبا" بهطور تصادفی و با روش
خوشهای تک مرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند .این روش نمونهگیری بهدلیل وسعت جامعه و
نبود فهرست کامل اعضای آن برگزیده شد .پرسشنامهها پس از کسب رضایت آگاهانه و با درنظر
گرفتن معیار ورود بهپژوهش (گذشت حداقل یک سال و حداکثر بیست سال از زندگی مشترک)
در اختیار زوجهای مراجعهکننده بهدو فرهنگسرا قرار گرفت که تعدادشان  84زوج ( 168نفر) بود.
پس از حذف پرسشنامههای مخدوش ،تعداد نهایی شرکتکنندگان به  95زوج ( 151نفر) رسید.
همچنین در این تحقیق ،اصول اخالقی پژوش شامل رازداری و حفظ حریم خصوصی اشخاص
رعایت شد .ابزارهای سنجش نیز شامل این موارد است:
پرسشنامه خودشکوفایی اهواز ( :1)ASAIاین پرسشنامه  25گویهای که مقیاسی تکبعدی
است در سال  1399توسط اسماعیلخانی و همکاران در اهواز ساخته شد .نمرهگذاری این آزمون
از نوع لیکرت  4درجهای بهاین صورت است = 1( :هرگز = 1 ،بهندرت = 2 ،گاهی اوقات و
 = 3اغلب اوقات) .سؤاالت  21 ،17و  21این پرسشنامه نیز معکوس نمرهگذاری میشود .پایایی
این مقیاس بهدو روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ توسط سازندگان آن سنجیده میشود و ضرایب
پایایی در دو روش بهترتیب  1/71و  1/72بهدست آمده است که نشاندهنده پایایی بسیار خوب این
مقیاس است (اسماعیلخانی ،نجاریان و مهرابیزاده هنرمند .)1381 ،همچنین در پژوهش پیشرو،

نقش میانجیگری تفکر خالق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین...

پژوهش ،تمام زوجین شهر مشهد بودند که آبان و آذر  1376بههفده فرهنگسرای مشهد مراجعه

آلفای کرونباخ این پرسشنامه با اجرای آن روی  95زوج شرکتکننده ،برابر با  1/71بهدست آمد
که بیانگر پایایی و همسانی درونی خوب این مقیاس است.
پرسشنامه تمایزیافتگی خود ( :2)DSIاین پرسشنامه توسط اسکورن و فریدلندر ( )1778ساخته
شد؛ سپس اسکورن و اسمیت ( )2113آن را بازنگری کردند .مقیاس تمایزیافتگی خود  43سؤالی
بهصورت طیف لیکرت از ( 1ابدا در مورد من صحیح نیست) تا ( 6کامال در مورد من صحیح
است) نمرهگذاری میشود .سؤالهای  41 ،39 ،31 ،29 ،23 ،17 ،15 ،11 ،9 ،4و  43بهصورت مثبت
و دیگر سؤاالت بهشکل معکوس نمرهگذاری میشود .اسکورن و فریدلندر ( )1778ضریب آلفای
کرونباخ کل آزمون را  1/88گزارش کردهاند .همچنین اسکورن و اسمیت ( )2113پایایی کل
آزمون را با ضریب آلفای کرونباخ 1/72 ،بهدست آوردهاند که اینها همگی نشان از پایایی خوب
1. Ahwaz Self- Actualization Inventory
2. Differentiation of Self Inventory
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این مقیاس دارد .در پژوهش پیشرو نیز ضریب پایایی کل آزمون برابر با  1/91بهدست آمد.
پرسشنامه تفکر خالق :پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خالق ،که ترجمه شده یک مقاله
خارجی است ،شامل  21گویه است .این مقیاس تاکنون در ایران اجرا نشده و نیازمند اعتباریابی
(سنجش روایی و پایایی) است .نمرهگذاری این آزمون بهصورت طیف لیکرت پنج نقطهای است
که برای گزینههای «هیچ»« ،بهندرت»« ،بعضی اوقات»« ،اغلب اوقات» و «همیشه» بهترتیب امتیازات
 4 ،3 ،2 ،1و  5درنظر گرفته میشود .ولچ و مک دوال ( )2111پایایی این مقیاس را براساس آلفای
کرونباخ 1/81 ،گزارش کردهاند که بیانگر همسانی درونی خوب این آزمون است .همچنین،
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش برابر با  1/84بهدست آمد.

یافتهها
تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش با نرمافزار  SPSS-24و با استفاده از شاخصها و
روشهای آماری شامل میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر صورت
گرفت .در جدول  ،1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،انحراف معیار و
همچنین همبستگی بین متغیرها نشان داده شده است.
جدول  .1ميانگين ،انحراف معيار و همبستگی متغيرها
همبستگی

ميانگين

انحراف معيار

تمایزیافتگی

074/91

00/17

0

تفکر خالق

27/42

00/17

1/12

0

خودشکوفایی

72/12

00/77

1/14

1/11

تمایزیافتگی

تفكر خالق

خودشكوفایی

0

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،بیشترین همبستگی بین متغیر تفکر خالق و
خودشکوفایی و کمترین همبستگی بین تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی است .همچنین
اطالعات مربوط بهمتغیرهای پیش بین (تمایزیافتگی خود و تفکر خالق) و مالک (خودشکوفایی)
در جدول  2آمده است.
881

مجموع مجذورات

ميانگين مجذورات

Df

F

Sig

رگرسیون

1011/70

0771/47

4

05/19

1/110

باقیمانده

01112/72

11/547

025

کل

02215/15

021

برای بررسی نقش میانجیگری تفکر خالق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی
زوجین از آزمون آماری تحلیل مسیر استفاده شد .پیش از آزمون آماری تحلیل مسیر ،پیشفرض
عادی بودن دادهها بررسی ،و معلوم شد که توزیع متغیرهای تفکر خالق (،P > 1/15
 )2K-S = 1/153 ،P = 1/21 ،S-V1 = 1/77و تمایزیافتگی خود (،S-V = 1/77 ،P > 1/15
 )K-S = 1/151 ،P = 1/21عادی است؛ درحالی که خودشکوفایی عادی نیست (،P < 1/15
 .)K-S = 1/17 ،P = 1/115 ،S-V=1/75شرط عادی بودن دادهها در آزمون شاپیروـویلک
و آزمون کالموگروف ـ اسمیرنوف این است که سطح معناداری از  1/15بیشتر باشد .همچنین
مشخص شد که متغیرهای پیش بین از یکدیگر مستقل است و بین آنها هم خطی وجود ندارد
()4VIF = 1/13 ،3TO = 1/89؛ چراکه هرچه شاخص ضریب تحمل ( )TOLبه  1نزدیکتر باشد و
شاخص تورم واریانس ( )VIFاز  2کوچکتر باشد ،احتمال هم خطی کمتر است .در بررسی فرضی
دیگر معلوم شد که بین خطاها یا باقیمانده ها همبستگی وجود ندارد .استقالل خطاها بیانگر تفاوت

نقش میانجیگری تفکر خالق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین...

جدول  .2اطالعات مربوط بهمتغيرهاي پيش بين و مالک

مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده از یکدیگر است که با آزمون دوربین ـ واتسون 5سنجیده
میشود .آماره دوربین ـ واتسون بین  1تا  4است و اگر بین باقیماندهها همبستگی متوالی نباشد،
مقدار این آماره باید به  2نزدیک باشد که در این پژوهش مقدار آن برابر است با ()DW = 1/94؛
پس نتیجه میگیریم که پیشفرضهای تحلیل مسیر رعایت شده است و میتوان بهنتایج اعتماد کرد.
(الزم به ذکر است که بررسی عادی بودن دادهها ،عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل و استقالل
خطاها ،جزء پیشفرضهای آزمون تحلیل رگرسیون نیز هست) .پس از بررسی پیشفرضها بهآزمون
الگو پرداخته شد .برونداد تحلیل مسیر در شکل  1نشان داده شده است.
1. Shapiro-Wilk
2. Kolmogorov-Smirnov
3. Tolerance
4. Variance Inflation Factor
5. Durbin-Watson
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خودشكوفایی

تمایزیافتگی خود

)2/19( 9/21
)4/52( 9/25

)2/12( 9/21
تفكر خالق

شكل  .1برونداد تحليل مسير

برای سنجش وضعیت برازش الگو ،شاخصهای مطلق ،تطبیقی و مقتصد مورد بررسی قرار
گرفت .این شاخصها در جدول  3گزارش شده است.
جدول  .2شاخصهاي برازش الگو
1/41

شاخص

Df

NFI1

NNFI2

RMSEA2

AGFI4

GFI5

4

0

0/17

1/11

0

0

(خی دو) ،میزان تفاوت ماتریس همبستگی الگو را با ماتریس کواریانس یا

همبستگی الگوی برازش یافته اندازهگیری میکند و هرچه بهصفر نزدیکتر باشد ،نشاندهنده برازش
بهتر الگو است و آزمون معناداری آن برای قضاوت درباره برازش الگو ضرورت دارد .شاخص
 ،RMSEAمیزان انحراف بهازای افزایش در درجه آزادی را نشان میدهد و برای آن مقدار کمتر
از  1/15مطلوب است .در دیگر شاخصهای برازش نیز اگر مقدار آنها از  1/71بیشتر باشد،
نشاندهنده برازش مناسب الگو است که با توجه بهآنچه در جدول  3مالحظه میشود ،الگوی
پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
برای بررسی نقش میانجیگری تفکر خالق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی
زوجین ،ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم آزمون شد که این ضرایب در جدول  4گزارش شده

است.
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1. Normed Fit Index
2. Non-Normed Fit Index
3. Root Mean Square Error of Approximation
4. Adjusted Goodness of Fit Index
5. Goodness of Fit Index



B

T

تمایزیافتگی خود < خودشکوفایی

1/40

1/02

4/51

تمایزیافتگی خود > تفکر خالق

1/17

1/40

2/74

تفکرخالق > خودشکوفایی

1/10

1/14

1/11

مسيرها
مستقیم
غیرمستقیم

ضرایب مسير به تفكيک
مستقيم و غيرمستقيم
1/40
1/01

در جدول مشاهده میشود که تمام ضرایب مسیر معنادار است .بیشترین ضریب مسیر ،مسیر
تمایزیافتگی خود بهتفکر خالق ( )β=1/35و کمترین ضریب مسیر ،مسیر تمایزیافتگی خود به
خودشکوفایی ( )β=1/21است .تأثیرات کلی مستقیم و غیرمستقیم متغیرها نشان میدهد که مسیر
مستقیم تمایزیافتگی خود بهخودشکوفایی از مسیرهای غیرمستقیم تمایزیافتگی خود بهتفکر خالق
و تفکر خالق بهخودشکوفایی قویتر است.

بحث و نتيجهگيري
یکی از نتایج پژوهش این بود که بین تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی در زوجین همبستگی
مثبت معناداری وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیقات (کر و بوئن( ،)1778 ،توایسون و فریدلندر،

نقش میانجیگری تفکر خالق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین...

جدول  .4ضرایب مسير به تفكيک مستقيم و غيرمستقيم

( ،)2111اسکورن و دندی( ،)2114 ،اسپنسر و براون( ،)2119 ،نریمانی و همکاران،)2117 ،
(حسینیان و نجفلویی( ،)1371 ،پلگ و یتژاک( ،)2111 ،سهرابی و همکاران( ،)2113 ،افشون،
 )1371و (گرین و بارک )2119 ،همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت که مطابق نظریه
بوئن ،افراد تمایزیافته ،تفکر واقعبینانه دربارۀ موضوعات عاطفی در خانواده دارند .آنها انعطافپذیر
هستند و میتوانند بین شناخت و احساسات و همچنین روابط میان فردی عمیق و حفظ استقالل
شخصی تعادل برقرار کنند .این افراد از هویتی محکم برخوردارند؛ کارکرد عقلی و هوشی آنها
بارز است و دربارۀ اینکه چه کسی هستند و چه اعتقادی دارند ،یقین بیشتری نسبت بهدیگر افراد
دارند .افراد تمایزیافته بهعقاید شخصی خود وفادارند حتی زمانی که بهابراز خالف عقایدشان
مجبور باشند و اجباری در وفق دادن خود با انتظارات دیگران نمیبینند؛ مشابه این ویژگیها ،افراد
خودشکوفا نیز در رویارویی با مسائل و ارتباطاتشان با دیگران ،جهتگیری واقعگرایانهای دارند و
تالش میکنند تا ادراکات خود را مبتنی بر واقعیت بسازند .این افراد انعطافپذیر هستند و به
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کمک هوش زیاد خود ،نسبت بههر تجربه تازهای پذیرا هستند .آنها عالوه بر عالقه اجتماعی و
نگرش دلسوزانه نسبت بهدیگران و نیاز به برقراری روابط میان فردی عمیق به با خود بودن و تنهایی
نیز نیاز دارند و میتوانند بین این دو نیاز متناقض ،تعادل برقرار کنند .میتوان گفت که افراد
خودشکوفا با طبیعت درونی خودشان و نه طبیعت فرهنگی جامعه اداره میشوند؛ چراکه داشتن
توانایی هدایت خود بهجای هدایت شدن براساس منطق ،عقاید و خواستههای دیگران ،احساس
آزادی در تفکر و عمل ،خودمختاری و استقالل شخصی از دیگر ویژگیهای افراد خودشکوفاست.
با توجه بهتشابه ویژگیها ،بدیهی است که همسران خود تمایزیافته ،خواه ناخواه از ویژگیهای افراد
خودشکوفا نیز برخوردار خواهند بود .دارا بودن این ویژگیهای مثبت در زندگی زناشویی بهحال
همسران مفید و مؤثر واقع خواهد شد؛ بهطور مثال ،هنگامی که یکی از زوجین بهخلوت و تنهایی
نیاز دارد ،همسرش با پذیرش و تأیید این نیاز او ،زمینهای فراهم میآورد که پاسخگوی نیاز
شریک زندگیش باشد بدون اینکه رفتار همسرش را بیمهری و سردی تعبیر کند؛ چراکه ممکن
است نیاز بهخلوت با خود و تنهایی را گاهی در خودش نیز احساس کند .روشن است که با آگاهی
همسران از ویژگیها و نیازهای یکدیگر و البته عمل بهاین دانستهها با کاهش چشمگیر تعارضات
زناشویی روبهرو خواهیم بود.
یافته دیگر این پژوهش نشان داد که بین تفکر خالق و خودشکوفایی در زوجین رابطه مثبت
معنادار وجود دارد .این یافته با نظریه مزلو ( ،)1754راجرز ( )1761و پژوهشهای جمشیدی ()1371
و رانکو ،ایبرسول و مراز ( )1771همسو است .در تبیین این نتیجه باید گفت که تفکر خالق نوعی
از تفکر است که قدرت کشف و تولید اندیشههای جدید را فراهم میکند و بهحل مسائل سخت و
حل نشده میپردازد .در این تفکر ،مشکل هیچگاه عاملی مزاحم بهشمار نمیآید ،بلکه فرصت
کشف راهحلهای نو و بدیع تلقی میشود؛ بههمین دلیل است که افراد خالق پذیرای اشتباهاتشان
هستند .افراد خالق بهمشکالت بهشیوه جدید مینگرند و نسبت بهراههای مختلف ابراز هیجان،
تفکر و عمل ،نوآوری دارند .طبق نظر انسانگرایانی همچون مزلو و راجرز ،افراد خودشکوفا از
خالقیت سطح باالیی برخوردارند .آنها ذهنهای فعالی برای اکتشاف و توانایی زیادی برای استدالل
دارند .نیاز بهشناخت و کسب دانش ،یکی از مهمترین نیازهایشان است و دائماً بهسمت تجربههای
جدید در حرکتند .خودشکوفایی با توانایی تمیز دادن و متحد کردن عملکردهای شناختی در
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ارتباط است .افراد خودشکوفا همانند افراد خالق ،مشتاق اشتباه کردن هستند؛ تمایل زیادی برای
ورود بهتجربه پیچیده شناختی دارند و از درگیر شدن در این تجربهها لذت میبرند .بنابراین در

توانایی در زندگی زناشویی فراهم شده باشد ،شاهد مواردی خواهیم بود که متأسفانه امروزه در
زندگیهای زناشویی کمتر بهچشم میخورد؛ مواردی مانند پذیرش خطاهای یکدیگر ،نگرش
متفاوت بهمشکالت زندگی ،همفکری بهمنظور کشف راهحلهای نو برای حل مسائل و توانایی
استدالل بهشیوه منطقی .طبعاً این شیوه زندگی کردن ،رشد و بلوغ عقلی ،آرامش فکری ،سالمت
روان و خودشکوفایی را برای همسران بهارمغان خواهد آورد .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد،
بین متغیرهای این پژوهش بیشترین همبستگی بین دو متغیر تفکر خالق و خودشکوفایی بهدست
آمد.
از دیگر نتایج این پژوهش ،رابطه مثبت معناداری بود که بین تمایزیافتگی خود و تفکر خالق
بهدست آمد؛ بدین معنی که هرچه فرد ،خود تمایزیافتهتر باشد ،خالقیت بیشتری دارد و بالعکس.
این یافته با نتایج تحقیقات ترابی ( )1389و عبدی ( )1371همسو است .در تبیین این یافته میتوان
گفت از یکسو عامل هم آمیختگی با دیگران ،که یکی از ویژگیهای افراد تمایزنایافته است،
بیانگر ناتوانی در حفظ عقاید خالقانه در حضور دیگران است  .افراد همآمیخته تحت تأثیر سیستم
عاطفی محیط و واکنشهای دیگران رفتار میکنند؛ بنابراین میتوان گفت همسران نامتمایزی که در
سامانه عاطفی خانواده مستحیل میشوند و در کارها استقالل و خودمختاری ندارند از داشتن تفکر
خالق نیز محروم هستند و هنگام روبهرو شدن با مسئله یا مشکلی در زندگی بهروشهای ناکارآمد

نقش میانجیگری تفکر خالق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین...

صورتی که تفکر خالق از دوره کودکی در زوجین پرورش یافته باشد و همچنین زمینه بروز این

قبلی متوسل میشوند و نمیتوانند افکار و راهحلهای گوناگونی بیابند؛ این در حالی است که
داشتن توأمان این ویژگیها در زوجین بهآنها کمک میکند تا هنگامی که با مشکلی در زندگی
زناشویی روبهرو میشوند با پذیرش مسئله و پرهیز نکردن از آن بتوانند احساسات منفی مشکل را
مدیریت ،و با تفکر راهحل مدار ،مسئله را بهشیوه منطقی و واقعبینانه حلوفصل کنند .همچنین
داشتن خالقیت کمک میکند که بتوانند بهاشتباهات خود در زندگی نه بهچشم شکست بلکه به
عنوان فرصت تجربهاندوزی ،رشد و پختگی بیشتر بنگرند.
سرانجام آخرین یافته پژوهش بیانگر این است که تفکر خالق میتواند نقش میانجیگری را
در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین ایفا کند؛ بدین معنی که فرد تمایزیافته،
خالقیت بیشتری دارد و این تفکر خالق موجب خودشکوفایی او در زندگی زناشویی میشود .با
توجه بهاینکه این یافته برای اولینبار در این پژوهش بهدست آمد ،امکان مقایسه آن با دیگر یافتهها
وجود ندارد .تبیین پژوهشگران این پژوهش در راستای این یافته چنین است :زن و مردی که با
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سطح تمایزیافتگی پایین ازدواج میکنند ،انتظار میرود بلوغ عاطفی کمتر ،و ظرفیتی محدود برای
صمیمیت و یکی شدن داشته باشند .این مسئله نیازمند این میشود که هر دو نفر برای پایداری
ازدواجشان ،رشد و خود رهبریشان را قربانی ازدواج کنند .در مقابل در نظامهای زناشویی
تمایزیافته ،همسران نقشی نرمشپذیرتر و رابطهای صمیمانهتر دارند؛ تفاوت عقاید و اشتباهات
یکدیگر را تحمل ،و واکنشهای عاطفی کمتری را تجربه میکنند .آنها با برخورداری از تفکر
خالق بهدنبال چالش با مشکالت زندگی و یافتن راهحلهای تازه و گوناگونی هستند که در صورت
مؤثر واقع نشدن یکی ،دیگری را امتحان کنند؛ در همین راستا گیلفورد )1769( 1بهدو نوع تفکر در
انسان اشاره میکند :تفکر همگرا و تفکر واگرا .بهنظر گیلفورد تفکر واگرا همان تفکر خالق است
که برخالف تفکر همگرا ،که همواره درپی یافتن پاسخی صحیح است ،پاسخها و افکار متعددی را
برای هر سؤال ارائه میکند .گیلفورد تفکر واگرا یا همان خالق را شامل سه مهارت میداند:
 .1روانی (سیالی) :توانایی ذهن در تولید افکار فراوان دربارۀ هر موضوع .2 .انعطافپذیری :تولید
اندیشههای گوناگون و متنوع .3 .ابتکار :توانایی ذهن در نوآوری و ابداع فکر نو و منحصربهفرد (به
نقل از زادمهر .)1373 ،یادگیری و البته بهکارگیری هر یک از این مهارتها توسط زوجین میتواند
در حلوفصل چالشهای زندگی راهگشا باشد .استفاده نکردن از مهارتهای الزم برای شروع و
تداوم زندگی زناشویی میتواند به تعارضات زوجی ،فشار روانی ،نارضایتی جنسی ،بیماریهای
جسمی و روحی و حتی مرگ منجر شود (میری و همکاران)1373 ،؛ بنابراین همسران همزمان با
تسلط در مهارتهایی از جمله تمایزیافتگی خود و تفکر خالق بهآرامش و تعادل در زندگی فردی،
زناشویی و اجتماعی میرسند و همچنین توانمندیهای روانی همچون خودشکوفایی را نیز تجربه
خواهند کرد.
در جمعبندی نتیجه میشود که تفکر خالق میتواند نقش واسطه را در رابطه تمایزیافتگی خود
و خودشکوفایی زوجین ایفا کند و دو متغیر تمایزیافتگی خود و تفکر خالق میتواند در رسیدن
زوجین بهخودشکوفایی تأثیر بسزایی داشته باشد .بنابر اعالم مؤسسه بینالمللی سالمت روان
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کارآمدترین مداخله ،پیشگیری در سطح اولیه یعنی آموزش و مهارت آموزی با هدف ارتقای
سالمت روان است .از طرفی نگرش سیستمی درباره خانواده بیان میکند که ارتباطات درون سامانه
خانواده طوری بههم گره خورده است که تغییر در هر عضو باعث تغییر غیرقابل اجتناب در تمام
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بهاثبات رسیده این امکان فراهم است که با آموزش مهارتهای ارتباطی و زندگی همچون
تمایزیافتگی خود و تفکر خالق به زن و مرد ،خواه در مشاوره پیش از ازدواج و خواه در جلسات
زوج درمانی و بروز تغییر مثبت در آنان ،شاهد بهبودی در کل سامانه خانواده و افرادی رشدیافتهتر
و پختهتر باشیم .وقتی خانواده محلی امن ،جایگاهی بانشاط و جهت مثبت و سازندهای داشته باشد،
پشتوانهای محکم برای زندگی اجتماعی ایجاد میکند و زمینهساز جامعهای سالم میشود.
منابع
اسماعیلخانی ،فرشته؛ نجاریان ،بهمن؛ مهرابیزادههنرمند ،مهناز ( ،)0191ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای
سنجش خودشکوفایی ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا ،ش  41 :)11( 00ـ .0
افشون ،مریم ( ،)0111بررسی رابطه تمایزیافتگی با سالمت روان و خودشكوفایی دانشجویان دانشگاه آزاد
شهر دهدشت ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
تاجیک ،زینب ( ،)0112پيشبينی همدلی و کيفيت زندگی دانشجویان زن متأهل براساس الگوهاي ارتباطی و
تمایزیافتگی خود ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا(س).
ترابی ،رضا ( ،)0195بررسی رابطه بين تمایزیافتگی و خالقيت با عملكرد تحصيلی در دانشجویان دانشگاه
عالمهطباطبایی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمهطباطبایی.
جمشیدی ،صغری ( ،)0110رابطه نيازهاي انگيزشی با خالقيت کارشناسان تربيتبدنی آموزش و پرورش

نقش میانجیگری تفکر خالق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین...

اعضای آن میشود .بنابراین میتوان گفت حال که ارتباط و همبستگی بین متغیرهای این پژوهش

استان مازندران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آمل.
حسینی ،حسین ( ،)0114تعيين نقش تمایزیافتگی خود ،سبكهاي هویت و هوش معنوي در پيشبينی بهزیستی
روانشناختی دانشجویان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه رازی.
حسینیان ،سیمین؛ نجفلویی ،فاطمه ( ،)0111رابطه تمایز خودنشانگان روانشناختی و جسمی در زنان مراجعهکننده
بهمراکز مشاوره ،زن و مطالعات خانواده ،ش  22 :)00( 1ـ .41
دهداران ،مریم ( ،)0110بررسی رابطه خالقيت ،راهبردهاي مقابله با استرس و رضایت از زندگی دانشجویان،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
رنجدوست ،شهرام؛ عیوضی ،پروانه ( ،)0114بررسی رابطه هوش هیجانی دبیران با تفکر خالق دانشآموزان
متوسطه .پژوهش در برنامهریزي درسی ،ش  047 :)1( 4ـ .001
زادمهر ،مجتبی ( ،)0111بررسی و تحليل محتواي کتاب تفكر و پژوهش ششم ابتدایی از دیدگاه خالقيت
گيلفورد ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیامنور تهران.
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زارعی ،سلمان؛ فرحبخش ،کیومرث؛ اسماعیلی ،معصومه ( ،)0111تعیین سهم خود متمایزسازی ،اعتماد ،شرم و
گناه در پیشبینی سازگاری زناشویی ،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي ،ش  21 :)1( 04ـ .70
زینلی ،زهرا ( ،)0191رابطه راهبردهاي فراشناختی و خالقيت با عزتنفس و عملكرد تحصيلی دانشآموزان
دبيرستانی شهر سده ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
سلیمی ،لیال؛ عصاره ،علیرضا ( ،)0114تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی براساس
عوامل خالقیت گیلفورد ،ابتكار و خالقيت در علومانسانی ،ش  011 :)2( 4ـ .52
شولتز ،دوان؛ شولتز ،سیدنیالن ( .)4117نظریههاي شخصيت ،ترجمه یحیی سیدمحمدی ،)0111( ،تهران :نشر
ویرایش.
عبدی ،فاطمه ( ،)0111بررسی رابطه خود متمایزسازي و خالقيت با عملكرد تحصيلی در دانشجویان دانشكده
علومتربيتی و روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمهطباطبایی.
غریب ،مصطفی ( ،)0114تأثير خودپنداره بر انگيزه پيشرفت تحصيلی با ميانجیگري خالقيت دانشآموزان
مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران در منطقه هفت سال تحصيلی  1212ـ  ،1211پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه سمنان.
غفوری ،سحر؛ زندیپور ،طیبه؛ حسینیان ،سیمین ( ،)0119اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی
مثبتنگر فریش بر تقویت تابآوری خانواده ،فصلنامه فرهنگیـتربيتی زنان و خانواده ،ش 045 :)25( 02
ـ .017
کاوسیامید ،سکینه ( ،)0111رابطه تمایزیافتگی خود ،همبستگی و انطباقپذیري خانواده و صميميت زناشویی
با تعهد زناشویی در معلمان زن شهر همدان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه رازی.
کرمی ،مینوش ( ،)0111رابطه ویژگيهاي شخصيتی ،سبكهاي دلبستگی و تمایزیافتگی خود باکيفيت زناشویی
دبيران زن شهر کرمانشاه ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه رازی.
گلدنبرگ ،ایرنه؛ گلدنبرگ ،هربرت ( .)4111خانواده درمانی ،ترجمه حمیدرضا حسینشاهیبرواتی ،سیامک
نقشبندی ،الهام ارجمند ،)0111( ،تهران :نشر روان.
میری ،معصومه؛ میری ،محمدرضا؛ شریفزاده ،غالمرضا؛ میری ،مریم ( .)0111تأثیر آموزش غنیسازی روابط بر
رضایتمندی زناشویی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال  ،0110مراقبتهاي نوین ،ش 00
( 097 :)1ـ .055
نادر ،مجید ( ،)0199رابطه پنج عامل شخصيت و خالقيت در ميان دانشآموزان دبيرستانهاي استعداد درخشان،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
نقشینه ،طیبه ( ،)0111رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده (خانواده) ،الگوهاي ارتباطی خانواده و
تمایزیافتگی خود باکيفيت زندگی در زنان متقاضی طالق ،مراجعهکننده بهمرکز مشاوره دادگستري
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