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Abstract
Introduction: The aim of the present study was to investigate the relationship between family
communication patterns (conversation and conformity) and social creativity in students.
Method: The sample of the study included 392 junior high school students from first to third
grades (148 males and 244 females), selected using multi-stage cluster sampling. The revised
version of Family Communication Patterns Scale and social creativity problem-solving tasks
were used for data collection. The validity and reliability of used tools were at a satisfactory
level for use in an Iranian context. Data analysis was done using multiple regression analysis.
Results: The obtained results showed that family conversation orientation had a positive and
significant contribution to the prediction of social creativity. The family conformity orientation
was found to be a negative and significant predictor of social creativity.
Conclusion: As a result, it can be concluded that high conversation orientation in family can
increase social creativity in children whereas emphasis on conformity in family decreases the
children’s social creativity.
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 دهکيچ
 باشد.آموزان میشنود و همنوایی( و خالقیت اجتماعی دانش و هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده )گفتمقدمه: 

ها از به منظور انتخاب آزمودنیدختر( بود.  844پسر و  142آموز پایه اول تا سوم راهنمایی )دانش 938نمونه پژوهش حاضر شامل  روش:

به  زبین فهرست مدارس راهنمایی شهرستان شیراز دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب و از هر پایه تحصیلی نی
ها، مقیاس تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده و تکالیف آموزان کالسصورت تصادفی یک کالس انتخاب گردید. سپس کلیه دانش

 . اطالعات جمع آوریو روایی این ابزارها برای استفاده در فرهنگ ایرانی احراز گردید اعتبارحل مسأله خالقیت اجتماعی را تکمیل نمودند. 
 استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شده با 

یری همنوایی گبینی کننده مثبت و معنادار خالقیت اجتماعی است. جهتگیری گفت و شنود خانواده پیشها نشان داد که جهتیافته ها:یافته

 باشد. ماعی میبینی کننده منفی و معنادار خالقیت اجتخانواده نیز پیش

بینی کننده خالقیت اجتماعی در فرزندان است در حالی که تأکید بر همنوایی در خانواده، از ارتقاء گفت و شنود خانواده، پیشگيري: نتيجه

 کاهد.میزان خالقیت اجتماعی فرزندان می

 

 شنود، همنوایی و الگوهای ارتباطی خانواده، خالقیت اجتماعی، گفت کليدواژه ها:
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 مقدمه
ترین نهاد مؤثر در تربیت و رفتار آدمی و همچنین خانواده، از مهم

رود. خانواده نظامی است که دهنده شخصیت وی به شمار میشکل
 کند و میزان سازگاریاولین تأثیرها را بر زندگی شخص اعمال می

 نماید. عوامل مختلفی دراو را با محیط اجتماعی اطرافش تعیین می
رند که هر یک به نحوی بر فرایند تحول و یک خانواده وجود دا
تعداد اعضای خانواده،  از قبیلگذارند. عواملی رشد فرزندان اثر می

سطح تحصیالت و درآمد والدین، روابط موجود در یک خانواده و 
های فرزندان و والدین از جمله متغیرهای مؤثّر بر میزان همبستگی

 ،واتزالویک، بیوین و جکسون. [1] شوندرشد فرزندان محسوب می

گذار خانواده را نظامی قانون [8] رحیمی و خیّر، به نقل از 1391
طور مداوم در حال تعریف و کنند که اعضای آن به تعریف می

شان تعریف مجدّد ماهیت روابط خود بر مبنای الگوی ارتباطات

کرد های عملاین الگوها به شناخت بعضی از جنبه هستند. شناخت
دو بُعد زیربنایی  [4] فیتزپاتریک و ریچی .[9] کندخانواده کمک می

گیری همنوایی را در الگوهای شنود و جهتوگیری گفتجهت
، [9] کوئرنر و فیتزپاتریکاند. ارتباطات خانواده تعیین کرده

ها شرایطی را فراهم شنود را میزانی که خانواده و گیری گفتجهت
به شرکت آزادانه و آورند که در آن همه اعضای خانواده تشویق می

نظر درباره طیف وسیعی از  راحت در تعامل، بحث و تبادل

گیری همنوایی نیز عبارت اند. جهتموضوعات شوند، تعریف کرده
ها، ها بر روی همسان بودن نگرشاست از میزانی که خانواده

کنند. ترکیب این دو بُعد، چهار طرحواره ها و عقاید تأکید میارزش

که الگوهای ارتباطات خانواده  [4]کند نواده را ایجاد میارتباطات خا
. این چهار نوع الگو یا چهار نوع خانواده از [9] شوندخوانده می

های زیاد یا کم بر روی پیوستارهای دو بُعد ترکیب وضعیت

و  شوندنوایی حاصل میگیری همشنود و جهتوگیری گفتجهت
 گرا، خانواده حفظثرتکننده، خانواده ک خانواده توافق عبارتند از

معتقد  [5] رحیمینقل از  ، به(1399) بامریندقید. کننده و خانواده بی
شنود باال تمایل دارند که فرزندانی  و هایی با گفتدهاست که خانوا

مسأله و توانایی رهبری باال های اجتماعی، قدرت حلبا مهارت
 گیریهایی با جهتتربیت کنند. این در حالی است که خانواده

کنند و عالقه کمتری به افشای همنوایی باال، از تعارض اجتناب می

ز انگیی در فرایندهای چالشاحساسات و جستجوی حمایت اجتماع
توان به نقش الگوهای ارتباطی خانواده در دارند. بر این اساس می

سب های نو و مناافزایش میزان خالقیت در فرزندان برای تولید ایده

 در حل مسایل فردی و اجتماعی پی برد. 
شود اما خالقیت هرچند خالقیت، اغلب از دیدگاه فردی مطالعه می

های . تجزیه و تحلیل ویژگی[9]تواند در گروه نیز مشاهده شود می
ای هافراد و موضوعات خالق نشان داده است که بیشترین نوآوری

علمی و هنری، از تفکرات مشترك، مکالمات احساسی و 
های بین افراد مختلف و تأکید بر اهمیت بُعد اجتماعی کشمکش

. خالقیت در درون فرد اتفاق [1]خالقیت، ظهور پیدا کرده است 

مینه های یک فرد و زافتد بلکه در کنش متقابل بین اندیشهنمی

. به همین دلیل از عبارت [2]دهد فرهنگی او رخ می -اجتماعی
های خالقیت اجتماعی، برای توصیف تعامل خالق در حوزه

ها نه تنها الزم، بلکه . تعامالت انسان[3]شود اجتماعی استفاده می
. خالقیت اجتماعی به [1]محور اصلی خالقیت اجتماعی است 

فرهنگی که در آن محصوالت جدید  -ن یک فرایند اجتماعیعنوا
آید، تعریف شده و تنها در افراد برجسته دیده و مناسبی به وجود می

ود ششود، بلکه به عنوان یک استعداد کلی در نظر گرفته مینمی

. تازگی و نو بودن یک [2]تواند پرورش یابد که در هر فردی می
 -عمل در حوزه خالقیت اجتماعی، در طول یک پیوستار روانی

ابط تواند از روکند. همچنین، اندازه گروه نیز میتاریخی تغییر می

دوتایی تا حد یک اجتماع متغیر باشد. در پژوهش حاضر تمرکز 
 فردی است. های نو در روابط بینحلاصلی بر بررسی ارائه راه

اد دارای خالقیت اجتماعی هنگام ورود به عرصه اجتماع، دارای افر

 هایرفتار مطلوب اجتماعی هستند و جهت تجربه امور و فعالیت
هایشان با گروه همسان . اگر ارزش[11]مختلف، آمادگی دارند 

شوند و پیچیدگی و های گروه نمینباشد، به سادگی تابع ارزش
 دهد.شدگی ترجیح میتازگی را بر سادگی و شناخته

گروه دوست و اجتماعی است و برای از طرفی، انسان مخلوقی 
برآوردن نیازهای عاطفی، اجتماعی و زیستی خود، احتیاج به تعامل 

 های متفاوتالعملبا دیگران دارد. در یک گروه، با توجه به عکس
افراد نسبت به یک مسأله، داشتن ارتباط خوب با دیگران و وجود 

 به افزایش تعامل مثبت گروهی از اهمیت باالیی برخوردار است و
 کند. توانایی ایجاد وبازدهی کارهای فردی نیز کمک بسیاری می

فردی، نیازمند دارا بودن خالقیت اجتماعی است. حفظ روابط میان
نو و بدیع،  هاییگونه که فرد یا افرادی بتوانند با استفاده از ایدهبدین

. در اکثر مطالعات، [11]تعارضات را شناسایی و آن را حل کنند 
ن اولین نظام اجتماعی شناخته شده است که از خانواده به عنوا

همان آغاز تولد، نقش بسیار مهمی در تحول، رشد و پرورش 
اد هایی را در فرزندان ایجتواند تواناییاجتماعی فرزندان داشته و می

هایی برای انجام و شکوفا کند. پدر و مادر، از طریق ایجاد فرصت
تجارب تسلّطی، پاسخگوی های مفید و ارائه انواع مختلف فعالیت

 هایی را میها مهارتو به آن [18]شان هستند های کودکانارتباط
ات طآموزند که هنگام ورود به محیطی بزرگتر که مستلزم ارتبا

و  [14]،  [19]های متعدد گرشان باشند. پژوهشبیشتر است، یاری

حاکی از اهمیت نوع ارتباطات اعضای خانواده در پرورش  ،[15]
نکه آیا الگوهای خالقیت در کودکان است. اما تاکنون درباره ای

تواند زمینه ساز ایجاد خالقیت اجتماعی در ارتباطی خانواده می
کودکان نیز باشد، پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین اهمیت 

بررسی در زمینه تعامالت اعضاء خانواده به عنوان عامل تأثیرگذار 
بر پرورش فرزندانی خالق در زمینه مسایل اجتماعی نمود پیدا 

 کند. می
ی الگوهابا توجه به مباحث فوق، پژوهش حاضر به بررسی رابطه 

آموزان پرداخته است. خالقیت اجتماعی در دانش ارتباطی خانواده و
 ارتباطی الگوهای بین آیا -1 :از عبارتند پژوهش این سؤاالت
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 رابطه راهنمایی مدارس آموزاندانش اجتماعی خالقیت خانواده و
 توانندمی خانواده ارتباطی الگوهای ابعاد آیا -8دارد؟  وجود
 آموزاندانش در آن ابعاد و اجتماعی خالقیت کنندهبینیپیش

 باشند؟  راهنمایی مدارس

 روش 
اساس پژوهش حاضر بر رابطه بین متغیرها قرار دارد، لذا از نوع 
 همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش

اول تا سوم مدارس راهنمایی شهر  هایآموزان دختر و پسر پایه
مشغول به تحصیل  1923-31شیراز بود که در سال تحصیلی 
آموز پایه اول تا سوم دانش 938بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 

گیری دختر( بود که به روش نمونه 844پسر و  142راهنمایی )
 بدین صورتای تصادفی انتخاب شده بودند. مرحلهای چندخوشه
بین فهرست مدارس راهنمایی شهرستان شیراز، دو مدرسه  که از

دخترانه و دو مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب و از هر پایه 
رای ب تحصیلی نیز به صورت تصادفی یک کالس انتخاب گردید.

آوری اطالعات مربوط به متغیرهای مورد پژوهش، از جمع
و تکالیف  [4]واده شده الگوهای ارتباطی خاننظرپرسشنامه تجدید

استفاده شد. به منظور ایجاد  [19]حل مسأله خالقیت اجتماعی 
شرایط یکسان در پاسخگویی به سؤاالت مقیاس خالقیت اجتماعی، 

آموزان توزیع گردیده و بین همه دانشابتدا سؤال یک این مقیاس 

دقیقه برای پاسخگویی به آن در نظر گرفته شد. برای  5مدت زمان 
سؤاالت دو و سه این مقیاس نیز به همین ترتیب عمل گردید. برای 

 یها، چهار پرسشنامهکنترل اثر احتمالی ترتیب ارائه پرسشنامه

قرار  دانش آموزاندیگر پژوهش، به ترتیب کامأل تصادفی در اختیار 
گرفت. اگر چه محدودیت زمانی خاصی برای پاسخگویی به 

کنندگان در پژوهش، تقریبا در سواالت وجود نداشت اما شرکت

های عادی دقیقه در همان محل کالس 91تا  85مدت زمان بین 
ا به هها پرداختند. قبل از ارائه پرسشنامهخود به تکمیل پرسشنامه

ات مختصری در باره هدف تحقیق، ضرورت آموزان، توضیحدانش
ها و چگونگی پاسخ به سواالت داده شد. همکاری صادقانه آن

همچنین یادآوری گردید که نیازی به ذکر نام و مشخصات نیست 
 ها بتوانند در کمال راحتی و صداقت به سواالت پاسخ دهند. تا آن

این ابزار یک مقیاس : پرسشنامه الگوهاي ارتباطي خانواده

طراحی شده و  [4]فیتزپاتریک و ریچی خودسنجی است که توسط 
ای دهنده را در دامنهبدین وسیله درجه موافقت یا عدم موافقت پاسخ

گزاره  89درباره = کامال مخالفم( 1= کامال موافقم،  4ای )پنج درجه

عاد سنجد. این ابزار ابمینه ارتباطات خانوادگی او هستند، میکه در ز
گزاره اول  11سنجد، بدین صورت که شنود و همنوایی را میوگفت

د شنو و گزاره بعد مربوط به بعد گفت 15مربوط به بعد همنوایی و 
و بُعد  91تا  1شنود در دامنه  و است. بنابراین نمرات بُعد گفت

 قرار دارند.  44تا  1همنوایی در دامنه 
 و این ابزار پایه نظری قوی دارد و ساز و کارهای تأثیر ابعاد گفت

یان خوبی بشنود و همنوایی بر ارتباطات خانواده و پیامدهایش را به

کند. این موارد شواهدی برای روایی سازه مقیاس را به دست می
، جهت احراز [11] نیاکوروش . در ایران، در تحقیق[9]دهد می

روایی سازه از روش های تحلیل عاملی و همسانی درونی استفاده 
شنود و همنوایی را در تحلیل وشد. وی ارزش ویژه دو عامل گفت

گزارش نمود که بر روی هم  89/9و  42/9عاملی به ترتیب 
 نمود. نتیجه ضریب همبستگی ابعادواریانس را تبیین می 49/91%

و  19/1شنود و همنوایی با نمره کل به ترتیب  و گیری گفتجهت

گزارش شده است. در پژوهش حاضر، روایی مقیاس، از طریق  44/1
ویه گمحاسبه ضریب همبستگی هر گویه با نمره بُعد مربوط به آن 

قرار داشتند  99/1تا  95/1دست آمد. تمام ضرایب که در دامنه  به

 ترین همبستگیدر سطح یک هزارم معنادار بودند و هر سؤال بیش
های انجام شده درباره را با مقیاس مربوط به خود داشت. بررسی

تا  38/1)دامنه  23/1این ابزار، میانگین مقدار آلفای کرونباخ  اعتبار
( برای 19/1تا  24/1)دامنه  13/1شنود و  و بعد گفت ( برای24/1

به روش بازآزمایی بعد از یک دوره سه  اعتبارهمنوایی و ضریب 
برای وضعیت  39/1شنود و  و برای بُعد گفت 33/1ای، هفته

این مقیاس  اعتبار، [11] نیاکورش. [9]اند همنوایی را گزارش کرده

و  21/1شنود  و را به روش ضریب آلفای کرونباخ برای بُعد گفت
به دست آورده است. در تحقیق حاضر،  21/1برای بُعد همنوایی 

ر این ااز روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقد اعتبارجهت تعیین 

 24/1شنود و همنوایی برابر  و ضریب به ترتیب برای وضعیت گفت
 باشد.مطلوب مقیاس می اعتباربود. ضرایب، بیانگر  15/1و 

برای ارزیابی میزان  :تکاليف حل مساله خالقيت اجتماعي

رود مچیمسأله خالقیت اجتماعی خالقیت اجتماعی، از تکالیف حل
استفاده شد. در این تکالیف، بر اساس پژوهش  [19] و لیوبرت

کنندگان خواسته شد تا در پاسخ از شرکت [19] مچیرود و لیوبرت
به سه مسأله اجتماعی که برحسب ماهیت فرد یا افراد درگیر با هم 

های خالقانه خود را بنویسند و عالوه بر محاسبه حل فاوتند، راهمت
نمره کل خالقیت اجتماعی، نمره فرد در دو بُعد سیالی و ابتکار نیز 

 محاسبه گردید. 

های معتبر و خالقانه ارائه شده توسط در بُعد سیالی، تعداد پاسخ
 اسخپکودك در نظر گرفته شد. نمره باالتر به معنای تعداد بیشتر 

های معتبر است. برای به دست آوردن نمره فرد در بُعد ابتکار، ابتدا 
ها ها و فراوانی آنهای مشابه در کل پرسشنامهطبقات پاسخ

مشخص شد. سپس برای هر طبقه میانگین گرفته شد. نمره 
دست آمده از عدد یک کسر گردید و به این نحو، نمره  میانگین به

ای پرسشنامه هر فرد، مجموع نمرات آن طبقه محاسبه گردید. بر
های وی در هر سؤال به عنوان نمره آن سؤال و مجموع پاسخ

نمرات سه سؤال به عنوان نمره بُعد ابتکار منظور گردید. نمره باالتر، 
دهنده میزان ابتکار بیشتر است. نمره کل خالقیت اجتماعی نشان

 دست آمد. های سیالی و ابتکار به نیز از مجموع نمرات مؤلفه
دست آوردن روایی همگرا، از ، برای به[19] مچیرود و لیوبرت

های هوشی همبستگی پرسشنامه خالقیت اجتماعی با آزمون

(، سیالی 1314آزمون استفاده غیرمعمول از جعبه )تورنس، )مختلف 
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 استفاده (گویی( و تکالیف قصه1359، ترستون و ترستونکلمات )
کردند. همبستگی پرسشنامه خالقیت اجتماعی با آزمون جعبه، برابر 

21/1=r (11/1=p با سیالی کلمات برابر ،)58/1=r (11/1=p و با )

( بود. با توجه به اینکه 11/1=p) r=55/1گویی برابر تکالیف قصه
 استفاده قرار میاین پرسشنامه اولین بار بود که در ایران مورد 

گرفت، در پژوهش حاضر، جهت تعیین روایی، از روایی همگرا 

( و روایی واگرا [12]نفس روزنبرگ )رابطه خالقیت اجتماعی با عزت
( [13]و همکاران  ماتسون)رابطه خالقیت اجتماعی با پرخاشگری 

استفاده شد. میزان ضرایب همبستگی بین عزت نفس و خالقیت 

( و r ،11/1=p=83/1(، مولفه سیالی )r ،11/1=p=91/1اجتماعی )
( مثبت و معنادار بود و نتایج حاکی r ،11/1=p=91/1مولفه ابتکار )

از دارا بودن روایی همگرای پرسشنامه خالقیت اجتماعی است. 

حاکی از وجود رابطه منفی و معناداری همچنین، نتایج روایی واگرا 
( r ،11/1=p= -81/1بین مقیاس پرخاشگری و خالقیت اجتماعی )

( و ابتکار r ،11/1=p= -12/1های آن یعنی مولفه سیالی )و مؤلفه
(88/1- =r ،11/1=p است. به طور کلی نتایج حاکی از روایی )

 مطلوب پرسشنامه خالقیت اجتماعی برای استفاده در فرهنگ

 ایرانی است.
، ضریب پایایی این ابزار را به روش [19] مچیرود و لیوبرتهمچنین 

اند. در پژوهش حاضر، جهت گزارش کرده21/1آلفای کرونباخ، 

آلفای کرونباخ  ل، از روشتعیین پایایی هر دو مؤلفه و نمره ک
شد که مقدار این ضریب برای مولفه سیالی، ابتکار و استفاده 

بود که بیانگر  31/1و  94/1، 15/1خالقیت اجتماعی به ترتیب برابر 

 باشد.مطلوب مقیاس می اعتبار

 هایافته
به منظور بررسی اطالعات توصیفی متغیرها، میانگین و انحراف 

آمده است. 1معیار متغیرهای پژوهش در جدول 

 
  میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .1جدول

 هاي آمار توصيفيشاخص

 خالقيت اجتماعي الگوهاي ارتباطي خانواده

 کل سيالي ابتکار همنوایي گفت و شنود

 21/18 42/1 99/5 98/91 85/51 میانگین

 95/9 18/4 41/8 13/2 13/18 انحراف معیار

 آیا بین الگوهای»سؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه  به پاسخ در
آموزان مدارس ارتباطی خانواده و خالقیت اجتماعی در دانش

 تفادهاس پیرسون همبستگی ضریب از «راهنمایی رابطه وجود دارد؟

مشهود است، خالقیت  8همانطور که در جدول (. 8)جدول  .گردید
شنود روابط مثبت و  و های آن با بعد گفتاجتماعی و مولفه

معناداری و با بُعد همنوایی رابطه منفی و معناداری داشته است. 

 
 (=938Nماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه ) .2جدول

 متغير 1 2 3 4 5

 شنودوگفت-1 -    

 همنوایی-8 -11/1 -   

 ابتکار-9 84/1* -84/1* -  

 سیالی-4 89/1* -85/1* 31/1* - 

 خالقیت اجتماعی-5 84/1* -85/1* 31/1* 33/1* -

11/1≤p * 

 عاداب آیا»مبنی بر اینکه  به سؤال دوم پژوهش، پاسخ برای
ت خالقی کنندهبینیپیش توانندمی خانواده ارتباطی الگوهای
 از« باشند؟ راهنمایی مدارس آموزاندانش در آن ابعاد و اجتماعی

گردید  استفاده به شیوه همزمان متغیری چند رگرسیون روش
 و گیری گفتدهد که جهتنشان می 9(. نتایج جدول 9)جدول 

اعی خالقیت اجتمبینی کننده مثبت و معنادار شنود خانواده پیش

(1111/1>p  ،88/1 =βو مولفه )( 1111/1های آن یعنی سیالی> 
p  ،81/1 =β( ابتکار ، )1111/1>p  ،89/1 =βگیری ( و جهت

بینی کننده منفی و معنادار خالقیت اجتماعی همنوایی خانواده، پیش
(1111/1>p ،89/1-  =βو مولفه ) های آن یعنی سیالی
(1111/1>p  ،89/1-  =β( و ابتکار )1111/1>p  ،88/1-  =β )

باشد. می
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 های آن بر ابعاد الگوهای ارتباطی خانوادهنتایج رگرسیون چندگانه خالقیت اجتماعی و مؤلفه .3جدول 

 >β t P شده تعدیل F P< R 2R 2R متغير مالک بينمتغير پيش

 شنودوگفت
 11/1 11/1 99/1 1111/1 29/89 ابتکار

89/1 11/4 1111/1 

 1111/1 11/4 -88/1 همنوایی

 شنودوگفت
 11/1 11/1 98/1 1111/1 21/88 سیالی

81/1 99/4 1111/1 

 1111/1 25/4 -89/1 همنوایی

 شنودوگفت
 11/1 11/1 99/1 1111/1 91/84 خالقیت اجتماعی

88/1 91/4 1111/1 

 1111/1 31/4 -89/1 همنوایی

 

 بحث 
ای هخالقیت اجتماعی و مولفههای پژوهش حاضر، بر اساس یافته

شنود الگوهای ارتباطی خانواده رابطه مثبت و معنادار وآن با بعد گفت

ای هیافتهو با بعد همنوایی رابطه منفی و معناداری را نشان داد. 

مبنی  [81]و  [81]، [15]، [14]ها پژوهش، با نتایج برخی از پژوهش

بر تأثیر شیوه های فرزندپروری، نحوه تربیت والدین و نوع ارتباطات 

خانواده بر رفتار، عملکرد، انتظارات و میزان خالقیت فرزندان، 

، کنند که ارتباطهای این پژوهش بیان میباشد. یافتههمسو می

به عنوان نقش کلیدی در کارکرد خانواده دارد. ادراك از خانواده 

باشد و اعضای نهادی منعطف که در آن تعامالت باز و بالمانع می

د، کننخانواده در مورد موضوعات مختلف با یکدیگر گفتمان می

 هایی که جوی مبتنی بر همنوایی دارند، سبب مینسبت به خانواده

راز شان را ابشود که فرزندان بتوانند به راحتی عواطف و احساسات

ای ههایی به جای تأکید بر استفاده از شیوهن خانوادهکنند. در چنی

های آزمون شده در حل مسایل مختلف خصوصاً در سنتی و راه

زمینه تعامالت بین افراد، قابلیت پذیرش ایده های مختلف و جدید 

وجود دارد که همین مسأله زمینه ساز رشد خالقیت اجتماعی در 

عالوه بر این، یافته های این  گردد.ها میگونه خانوادهفرزندان این

ت و بینی مثبشنود قادر به پیشوپژوهش نشان داد که بعد گفت

های آن و بعد همنوایی قادر به معنادار خالقیت اجتماعی و مولفه

 یهای آن مبینی منفی و معنادار خالقیت اجتماعی و مولفهپیش

فت اباشد. پژوهشی که به طور دقیق این رابطه را بررسی کند، ی

که  [15]، [14]، [19]نشد. اما نتایج این مطالعه، با نتایج مطالعات 

به بررسی رابطه نوع خانواده با میزان خالقیت فرزندان به طور کل 

تبیین نتیجه حاصل از این پژوهش، در  باشد.اند، همسو میپرداخته

ود هایی با بُعد گفت و شنگونه بیان کرد که در خانوادهتوان اینمی

های گسترده و باال، ارتباطات باز و خودانگیخته وجود دارد و بحث

. والدین [89]، [88]گیرد در رابطه با موضوعات مختلف صورت می

به در نظر گرفتن همه جوانب یک مطلب قبل از اتخاذ تصمیم، بیان 

د های دیگران، تأکیآشکار عقاید و حتی به چالش کشیدن دیدگاه

هایی فرزندان چنین خانواده. در نتیجه، [85]و  [84]، [88]دارند 

مسأله و توانایی رهبری و های اجتماعی، قدرت حلدارای مهارت

که همین مسأله باعث  [89]، [5]قدرت ابراز وجود باالیی هستند 

های حل تعارض در روابط اجتماعی، به دنبال شود تا در موقعیتمی

های نو، ابتکاری و حلو بتوانند راهیافتن راه حل مناسب بوده 

های با عکس، در خانوادهبر .[81]ای را به کار گیرند خالقانه

د که کننده هستند تأکید دارنهمنوایی باال، والدین مستبد و کنترل

ن ها باید از تعارض و مقابله با جمع اجتناب کنند، در فرزندان آ

ر کلی طوها شوند، به بزرگترها احترام گذارند و بهها تسلیم آنبحث

. [83]و  [82]، [85]، [84]، [88]فردی را بگیرند جلوی مسایل بین

هایی با همنوایی باال، بر اجتناب از تعارض و تعامالت در خانواده

هم تکیه دارد. ارتباطات بین دو نسل خانواده به وابستگی متقابل 

شنوی از والدین و دیگر کننده حرفها منعکسدر این خانواده

رود ها از فرزندان انتظار می. در این خانواده[91]بزرگساالن است 

، در نتیجه فرزندان [9]شان عمل کنند تا مطابق با میل والدین

ده و رها یاد می گیرند که از منابع قدرت پیروی کاینگونه خانواده

در حل مسائل بین فردی، به جای به کارگیری تفکر واگرا و خلق 

های سنتی و مورد اعتماد قبلی استفاده های جدید، از شیوهشیوه

یت تر بودن میزان خالقکنند که همین مسأله توجیه کننده پایین

 ها است.گونه خانوادهاجتماعی در فرزندان این

 گيرينتيجه
انواده از عوامال تأثیرگذار بر میزان  نحوه ارتبااطاات اعضاااای خا   

ها در زمینه مساااائل بین فردی و عملکرد خالقااناه فرزندان آن  

توانند با اعمال تجدید نظرهایی در باشاااد. والدین میاجتماعی می

ارتبااطاات خود در خااانواده، زمینااه ارتقاااء خالقیاات اجتماااعی    

خانواده ای که هر چه محیط شاان را فراهم سازند، به گونه فرزندان

تری را فراهم آورد و ابراز گوی بااز و گساااترده و  شااارایط گفات 

از ستواند زمینهاحسااسات و ابراز عقاید فرزندان را ترغیب کند، می 

به  تریهای نوینپرورش فرزندانی خالق گردد که قادرند با شایوه 

های حال مساااائال اجتماعی بپردازند. همچنین با توجه به یافته  

ود که شو مسائولین تعلیم تربیت توصایه می  پژوهش، به مدارس 

ای آموزش دهند که هاای ارتبااطی و اجتماعی را به گونه  مهاارت 

آموزان را فراهم آورد. زمیناه رشاااد خالقیات اجتمااعی در دانش   
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تواند نقایص موجود در جوّ خانواده را تا مدرساه جایی است که می 

 ائه مسئولیتحدودی جبران نماید. به وجود آوردن شرایطی برای ار

آموزان و تشاااویق آنان در به و ایجااد حس اساااتقالل در دانش 

های گوناگون های جدید در موقعیتها و شااایوهحل کارگیری راه

تواناد گامی بس بزرگ در جهت پرورش خالقیت اجتماعی در  می

های این مطالعه، عدم امکان آموزان باشد. از جمله محدودیتدانش

های طبیعی اسااات. چنانچه شااارایط مشااااهده افراد در موقعیت

گردید. شااد، احتماالً نتایج بهتری حاصاال میمشاااهده فراهم می

 گرایهای فردگرا یا جمعهمچنین تکرار تحقیق حاضار در فرهنگ 

 تواند مفید باشد.های قومی دیگر نیز میدیگر و با گروه
ی که ما را در انجام این پژوهش از همه عزیزان تشکر و قدرداني:

یاری دادند، کمال تشکر را داریم.
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