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و خالقیت هیجانی با  شناختیسبکهدف این پژوهش، تدوین مدل ساختاری رابطه : هدف

  .آموزان دختر دوره دوم دبیرستانی بوددر دانش هیجانی اجتماعینقش میانجی شایستگی 

همبستگی از نوع مدل معادالت  روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهشروش پژوهش: 

آموزان دختر پایه یازدهم دوره دوم متوسطه این پژوهش تمام دانش جامعه آماریساختاری بود. 

گیری نمونهروش نفر به 064، هاآندر شهر تهران بودند که از بین  89-89در سال تحصیلی 

قیت هیجانی آوری  ها با استفاده از پرسشنامه خالانتخاب شدند. دادهای تصادفی خوشه

و پرسشنامه شایستگی  (9899های شناختی ویتکین و همکاران )(، پرسشنامه سبک9888)

های پژوهش از ضریب جهت تحلی  دادهآوری شد. ( جمع2492اجتماعی زو و جی )-هیجانی

استفاده  AMOS.22و  SPSS.22 افزارهایساختاری و نرم مدل معادالتپیرسون و همبستگی

نتایج نشان داد که  ها:یافته .در نظر گرفته شد 40/4عناداری در این پژوهش . سطح مشد

-مثبت (P ،00/4=β<49/4) خالقیت هیجانیبا  هیجانی اجتماعیضریب مسیر بین شایستگی 

ا خالقیت ب شناختیسبکاجتماعی، رابطه بین -معنادار بود. نتایج نشان داد شایستگی هیجانیو

اجتماعی -شایستگی هیجانی گیری:نتیجه. (P ،22/4=β<49/4)  گری کردهیجانی را میانجی

ن کنند. نتایج ایهای شناختی و خالقیت هیجانی نقش میانجی ایفا میدر رابطه بین سبک

رش پرووتربیت و اداره آموزشوشناسی، تعلیمهای روانتواند برای متخصصان حیطهپژوهش می

 مفید باشد.
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 مقدمه

(. در سمت شناختی 2496در مرز بین شناخت و هیجان، خالقیت قرار دارد )آداماکو، دانسو، اودین و دامواه، 

ست ا شدهبندیطبقهتفکر  "عالی"این مرز، خالقیت در باالترین سطح از پردازش تفکر، جزء فرآیندهای 

(. در سمت هیجانی، خالقیت موقعیتی برای شدیدترین 2490سترو، وایلی و بروزکووسکی، )اگری، کینگ، کا

(. اغلب 2496کار و فلیث، کند )آلنتجارب عاطفی زندگی، از ناامیدی محض تا اوج سرمستی را فراهم می

 کهحوینبهدانند می "هاهای جدید بین پدیدهتوانایی تشکی  تداعی"رویکردهای جدید به خالقیت را شام  

(. 2424گردد )المودهن، پکیاناثار، استچی و کیو، هایی جدید در قالب طرحواره جدید میبه تولید ایده

اد متفاوت . ابعاندکردهمتفاوتی بررسی و تعریف  هایدیدگاهاز  پردازاننظریهخالقیت شناختی را پژوهشگران و 

 خالقیت شناختی است که هایمالکو  هاشاخص تفکر از، بسط، اصالت و پیچیدگی پذیریانعطافسیالی، 

(. 2496توجه شده است )بالزارروتی، بیاسونی، ویالنی، پروناس و ولوتی،  هاآنهای مختلف به در مدل

باالتر از  9شود. ادراک خودکارآمدیهای خود متأثر میهای شخصی افراد از ارزیابی تواناییمجموعه هدف

باعث تعهد بیشتر او به افراد دیگر برای رسیدن به اهدافشان  درنتیجهو  کشدهدف، افراد را به چالش می

شوند که با آن احساس رضایت و راحتی کنند و از کارهای که شود. بیشتر افراد درگیر کارهایی میمی

بندورا بر اساس  وسیلۀبهاصطالحی است که  2کنند.  خودکارآمدی خالقیتتوانند انجام دهند، اجتناب مینمی

(. در ک  خودکارآمدی خالقیت 2496است )بیانچی و شونفلد،  یافتهگسترشاصطالح خودکارآمدی، 

-یم تأثیراز توانایی است که روی انتخاب، تالش، هدف، دستاورد و پیامدها  خود قضاوتییک  دهندهنشان

 (. 2496گونزالس، -گذارد )کورگنت، اسپین و هرناندز

های روزمره زندگی است که با مطالبات و چالش مؤثرفرد در مقابله  اجتماعی، توانایی-شایستگی هیجانی

شام  توانایی فرد در تداوم حالت بهزیستی و نمود این توانایی در رفتار مثبت و انطباقی در تعام  با دیگران، 

اجتماعی به توانایی درک، مدیریت -(. شایستگی هیجانی 2499فرهنگ و محیط است )داتو، کینگ و والذز، 

ر د آمیزموفقیتای که مدیریت شود، به شیوههای اجتماعی و هیجانی زندگی فرد گفته میو ابراز جنبه

وظایف زندگی همچون یادگیری، ایجاد ارتباط، ح  مسائ  روزمره و سازگاری با نیازهای پیچیده رشد و 

اقبت از خود و دیگران را ها، خودآگاهی، کنترل تکانه، همکاری و مرشود. این شایستگیتوسعه را شام  می

توان گفت عدم توانایی فرد برای بروز بنابراین می؛ (2499گیرد )داینر، سلیگمن، چوی و اویشی، نیز در برمی

شخصی، کاهش  مسائ  وفص ح اجتماعی خود منجر به کاهش توانایی وی در  –شایستگی هیجانی 

گردد )دومیتروویچ، دورالک، توانی در یادگیری میخودکارآمدی، خالقیت و افزایش احتمال ابتالی فرد به نا

 (.2499استیلی و ویسبرگ، 

 بسیاری از افراد با سبک ازآنجاکهشان است و شناخت تأثیرهای عاطفی افراد تحت با توجه به اینکه پاسخ

ره رویدادها اتواند به تعصب در ارزیابی و قضاوت دربکنند. این موضوع میتفکرشان با دیگران ارتباط برقرار می

(. نظریه 2496های شناختی منجر شود )دمپرات، جینات، جنگمانس و جولیبرت، و مسائلی به دلی  تحریف

ی های غلط بر پایه اطالعات ناکافشناختی مشکالت روانی را ناشی از فرایندهای چون تفکر معیوب، استنباط

                                                           
1. Efficacy  

2. Creativity Self-Efficacy  
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د. یکی از انواع خطاهای شناختی، تحریف دانیا نادرست و ناتوانی در متمایز کردن خیال از واقعیت می

نگری، باعث  (. تفکر قطعی2496هان، هیرایی و رایان، باشد )دینگری می شناختی با عنوان تفکر قطعی

شود و در حقیقت مادر تحریفات شناختی بوده و تمام تحریفات شناختی در اص  به این تحریف واقعیات می

 باشد که حادثه و یا امری را با قاطعیت مساویی تحریف شناختی می. تفکر قطعی نگر نوعگرددبرمیتحریف 

   (.2449کوفی، پک و فینک ،  چونداند )فردریکسن، چیز دیگر می

 گذاردمیخود بر یادگیری اثر  نوبهبهدر نظام آموزشی و در ارتباط با یادگیری عوام  متعددی وجود دارند که 

 (. نتایج پژوهش2498باشند. )فانچینی، جونگبولد و دیرانی، های شناختی مییکی از این عوام  سبک

( نشان داد که بین خالقیت و تفکر قطعی نگر رابطه معکوس و معنادار وجود 2494ئیها و همکاران )کوپایه

نگری در حوادث منفی با نگری و قطعینگر، رابطه مطلقهای تفکر قطعیدارد. همچنین، از میان مؤلفه

نگر با خالقیت هیجانی معنادار و معکوس ، رابطه تفکر قطعیعالوهبهر و در جهت عکس بود. خالقیت معنادا

نگری در تعام  با دیگران، قطعی نگری در های  قطعینگری، مؤلفههای قطعیبود. همچنین، از میان مؤلفه

 بینیشپیاند و مؤلفه با متغیر خالقیت هیجانی، رابطه عکس و معنادار نشان داده نگریمطلقحوادث منفی و 

( نشان داد بین 2498آینده، رابطه معناداری با خالقیت هیجانی نداشت. همچنین نتایج دهقانی و همکاران )

چنین رابطه معناداری بین هوش هوش هیجانی و خالقیت با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار و هم

 خودکارآمدی به دست آمد. گریهیجانی و خالقیت با انگیزش پیشرفت از طریق میانجی

متغیرهای خالقیت هیجانی را با تفکر  که صورت پذیرفته، پژوهش جامعی که رابطه هایبررسیبر اساس 

ی اجتماع -ای خودکارآمدی خالقیت و شایستگی هیجانیهای شناختی با نقش واسطهقطعی نگر و سبک

کردن این خأل پژوهشی و فراهم آوردن  بود. بنابراین پژوهش حاضر به دلی  پر نشدهانجاممشخص کند، 

 تعیین برازش بنابراین هدف از انجام این پژوهش؛ باشددانش الزم در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار می

تماعی اج -آموزان با نقش میانجی شایستگی هیجانیو خالقیت هیجانی دانش شناختیسبکمدل ساختاری 

 زیر بود:  سؤالرستانی بود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آموزان دختر دوره دوم دبیدر دانش

 -آموزان با نقش میانجی شایستگی هیجانیو خالقیت هیجانی دانش شناختیسبکآیا مدل ساختاری  -9

 آموزان دختر دوره دوم دبیرستانی از برازش مطلوب برخوردار است؟ اجتماعی در دانش
 

 روش پژوهش

همبستگی، همراه معادالت ساختاری  -توصیفی وتحلی تجزیهروش  ازنظر کاربردیهدف،  ازنظر پژوهش این

آموزان دختر پایه یازدهم دوره دوم متوسطه که مشغول به تحصی  بود. جامعه آماری این پژوهش تمام دانش

 نام دانش آموزان )بر اساسدر شهر تهران بود. حجم جامعه طبق آخرین آمار ثبت 89-89در سال تحصیلی 

از این  .نفر بود 020هزار و  980میلیون و  92(، 9489شهریور  29شده در سامانه سناد )تا اطالعات ثبت

گیری . شیوه نمونهنام شدثبتدانش آموزان دختر در دوره متوسطه دوم  064هزار و  884میلیون و آمار، یک

طور ه انتخاب گردید. در هر منطقه بهمنطق 0طور تصادفی ای بود. از بین مناطق شهر تهران بهتصادفی خوشه

تصادفی دو دبیرستان دولتی دخترانه دوره دوم متوسطه گزینش و در هر دبیرستان دو کالس پایه یازدهم 

 صورتبهصورت تصادفی انتخاب و در یک مکان مشخص )مانند کالس درس( حضور یافتند و تجربی به

ن تعداد نمونه در پژوهش مدل یابی به ازای هر متغیر آشکار برای تعییها پاسخ دادند. انفرادی به پرسشنامه
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ای تصادفی انتخاب گیری طبقهنفر به روش نمونه 044نفر نیاز است و بر اساس متغیرهای موجود،  90تا  94

کنندگان درباره هدف پژوهش و کارکرد شدند. مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به شرح ذی  بودند: به شرکت

نمودند. این کتبی ارائه شد و در صورت تمای  در پژوهش مشارکت می صورتبهطالعاتی پژوهش و ... ا

قرار خواهند  مورداستفادهاطمینان به افراد داده شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی 

 آوریمعکنندگان ثبت نشد.  برای جرعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت منظوربهگرفت. 

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.داده

 ابزارهای پژوهش

گیری خالقیت هیجانی در منظور اندازهاین پرسشنامه به (.1111) 1پرسشنامه خالقیت هیجاني آوریل .1

ماده مربوط به آمادگی  9ماده است که  44کرده و شام  چهار بعد تازگی، اثربخشی، صداقت و آمادگی تهیه

کند. در مقاب  هر گویه، طیف گیری میماده صداقت را اندازه 0ماده اثربخشی و  0ماده تازگی،  90هیجانی، 

از خیلی کم تا خیلی زیاد قرار دارد به ترتیب به گزینه خیلی کم تا خیلی زیاد قرار دارد به  ایگزینهپنج 

 24، 99 سؤاالت. البته یابدمیاختصاص  0ترتیب به گزینه خیلی کم نمره یک و به گزینه خیلی زیاد نمره 

، حداق  و حداکثر نمره و نقطه برش در بعد آمادگی هیجانی به شوندمی گذارینمرهمعکوس  طوربه 28و 

 29و  00، 8و در بعد کارآیی و اصالت  02و  94، 90در بعد توانایی واکنش نشان دادن  29و  40، 9ترتیب 

. آوری ، دباشمیهیجانی کم و نمره باالتر خالقیت هیجانی زیاد خالقیت  دهندهنشان ترپایینبوده است. نمره 

، 94/4و پایایی ابعاد آن را به ترتیب  89/4ی ک  خالقیت هیجانی را با روش آلفای کرونباخ پایایی نمره

(. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روش تحلی  عاملی و 9888به دست آورد )آوری ،  90/4و  94/4، 98/4

بعد به دست  4بعد،  0جای های مشابه استفاده کرد که بر اساس تحلی  عاملی بهآن با آزمونهمبستگی 

تشکی  یک عام  دادند. پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه در پژوهش  باهمآورد و اثربخشی و صداقت 

به ترتیب و برای ابعاد تازگی، اثربخشی، صداقت و آمادگی  82/4ی ک  خالقیت هیجانی عبدی برای نمره

 (. 2494به دست آمد )عبدی،  90/4، 99/4، 90/4

 9899ویتکین و همکاران در سال  (.1111و همکاران ) 2های شناختي ویتکینپرسشنامه سبک .2

(. 9899را ساختند )ویتکین و همکاران، « نهفته هایآزمون گروهی شک »های شناختی پرسشنامه سبک

ه ساد شک  هندسیشود که یکر هر تصویر، از آزمودنی خواسته میتصویر است. د 20این پرسشنامه شام  

پررنگ کند. توانایی آزمودنی دریافتن اشکال ساده، بدون   بامدادی نهفته بیابد و را درون یک طرح پیچیده

کند. پیچیده منحرف شود، میزان وابسته یا نابسته به زمینه بودن او را مشخص می ی طرحوسیلهکه بهاین

در  شود.می ارائه تمرین برای که است تصویر 9 شام  اول بخش است؛ شدهتشکی  بخش سه از آزمون نای

 به برای پاسخ و است تصویر 8 دارای هرکدام سوم و دوم هایشود. بخشمی داده زمان دقیقه دو بخش این

 بین آید ومی دست به سوم و دوم هایبخش از آزمون نمره شود.می گرفته نظر در وقت دقیقه 0 هر بخش

 چه هر و گیردتعلق می نمره 9 درست پاسخ هر است. به متغیر کام ، استقالل ،99کام  تا  صفر، وابستگی

 99 تا 9 به زمینه، وابستگی 6 تا 4 است. نمره زمینه از بیشتر بودن مستق  نشانۀ باشد، باالتر آزمودنی نمره

                                                           
1. Emotional Creativity Inventory Scale (ECI) 

2.Whitkin Cognitive Styles Questionnaire 
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(، اعتبار این آزمون را با 9899دهد. ویتکین و همکاران )می نشان را زمینه از استقالل 99 تا 92 و طرفبی

 گزارش کرد. فاطمی و همکاران 98/4و برای زنان  92/4روش باز آزمایی در نمونه خارجی، برای مردان 

 آورد.  دست به 99/4کرونباخ  آلفای روش به ایرانی نمونۀ در آزمون را این درونی همسانی ضریب (،2490)

سؤالی  20پرسشنامه  (.2112)ژو و ای،  1اجتماعي دانش آموزان -یستگي هیجانيپرسشنامه شا .3

گیری مسئوالنه توسط ژو و مؤلفه خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی، مدیریت رابطه و تصمیم 0با 

ا ت 2مخالفم،  کامالً 9(. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 2492تدوین شد )ژو و ای،  2492ای در سال 

در  سؤال 0 مؤلفهباشد. برای هر موافقم می کامالً  6موافقم و  0تا حدی موافقم،  0مخالفم،  4حدی مخالفم، 

است. نتایج تحلی  عاملی  شدهگرفتهدر نظر  0 یکتا سؤال خودآگاهی مؤلفهبرای  مثالًاست  شدهگرفتهنظر 

  نامه، مقیاسی چندبعدی است و پنج عامبا استفاده از روش تحلی  عاملی اکتشافی  نشان داد که این پرسش

کنند. ضرایب پایایی اجتماعی تبیین می -درصد واریانس سازه شایستگی هیجانی 24/08این پرسشنامه 

های آن درباز آزمایی همبستگی برای ک  مقیاس و مؤلفه 99/4تا  99/4های آن بین برای ک  مقیاس و مؤلفه

(. 2492که ضرایب مطلوبی است )ژو و ای،  ( معنادار بوده>p 449/4قرار دارد که در سطح ) 9تا  60/4بین 

، کدیور امامقلی وندبه دست آمد ) 99/4پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه در ایران به روش آلفای کرونباخ، 

 (.2499و شریفی، 

محاسبه منظور ها بهبندی مشخصات فردی آزمودنیاین پژوهش از آمار توصیفی برای دسته .روش اجرا

فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. همچنین در این پژوهش روش آمار استنباطی 

ی و از ضریب همبستگ هااسمیرونوف برای تشخیص نرمال بودن داده-است. از آزمون کولموگروف شدهاستفاده

یشنهادی، از شاخص مجذور پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. در راستای برازندگی الگوی پ

، شاخص نکویی برازش GFI، شاخص نکویی برازش CFIدو بر درجه آزادی، شاخص نکویی تطبیقی خی

بررسی شد. اگر شاخص نسبت مجذور  RMSEAو ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب  AGFIتطبیقی 

، CFI ،AGFIهای . اگر شاخصدهدباشد برازش بسیار مطلوب را نشان می 4تر از خی بر درجه آزادی، کوچک

GFI های و شاخص 80/4تر از بزرگRMSEA باشد بر برازش بسیار مطلوب و بسیار  40/4تر از کوچک

تر کوچک RMSEAهای و شاخص 84/4تر از بزرگ CFI ،AGFI ،GFIهای خوب داللت دارد و اگر شاخص

 SPSS.22 افزارهایهای پژوهش از نرمادهباشد بر برازش مطلوب و خوب داللت دارد. جهت تحلی  د 49/4از 

 در نظر گرفته شد. 40/4استفاده شد. سطح معناداری در این پژوهش  AMOS.22و 
 

  هایافته

بررسی نرمال بودن  منظوربهبود.  0/2±4/96کنندگان در پژوهش حاضر، انحراف معیار سن شرکت ±میانگین

تفاده شد. با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنف برای اسمیرنف اس-های پژوهش از آزمون کولموگروفداده

اجتماعی، خالقیت –تمام متغیرها غیر معنادار شده است. فرض نرمالیتی متغیرهای شایستگی هیجانی

 های شناختی رد نشد. هیجانی و سبک

 

                                                           
2. Social Emotional Competence Questionaire 
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 های توصیفي متغیرهای پژوهشآماره .1جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

آماره 

 تحمل

تورم 

 ریانسوا

دوربین 

 واتسون

 

 

 خالقیت هیجاني

 94/9 46/2 02/4 90/8 09/02 تازگی

 94/9 94/2 49/4 04/0 22/22 آمادگی

 94/9 09/9 94/4 49/0 89/90 اثربخشی

 94/9 99/9 06/4 08/4 92/92 صداقت

 94/9 42/9 89/4 09/99 40/84 خالقیت هیجانی

 
 
 
 

شایستگي 

 -هیجاني

 اجتماعي

 94/9 98/9 02/4 90/0 96/20 خودآگاهی

 94/9 84/9 09/4 90/0 90/98 آگاهی اجتماعی

 94/9 48/2 09/4 00/6 64/99 خود مدیریتی

 94/9 42/9 90/4 44/0 86/24 مدیریت رابطه

 94/9 46/2 02/4 06/0 90/22 گیری مسئوالنهتصمیم

 -شایستگی هیجانی

 اجتماعی 

94/94

8 

64/99 49/4 94/2 94/9 

 94/9 99/9 02/4 24/0 99/94 های شناختيسبک

 

های برای شناسایی رابطه بین متغیرهای حاضر در مدل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته

 ( درج گردیده است. 9از ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول ) آمدهدستبه

 
 . ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش2جدول 

 3 2 1 متغیرها

   9 خالقیت هیجانی

  9 08/4** اجتماعی -شایستگی هیجانی

 9 20/4** 96/4** های شناختیسبک

**P<4/40 

ر نشان داد که بین متغی موردمطالعهاز تحلی  همبستگی پیرسون بین متغیرهای  آمدهدستبههای یافته

ت تگی معنادار وجود  داشهمبس اجتماعی-مستق  با خالقیت هیجانی و شایستگی هیجانی شناختیسبک

(494/4=P .) 

 های نیکویي برازش مدل مفهومي برازش شده. شاخص3جدول 

های شاخص

 نیکویي برازش

2/df RMSEA  AGFI GFI CFI 

 84/4 80/4 89/4 409/4 06/2 الگوی ساختاری
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ده حمایت کرده شهای گردآوریهای نیکویی برازش از برازش مطلوب الگو با دادهنشان داد شاخص 4جدول 

 .است
 

 های شناختيو سبک اجتماعي -ضرایب مسیر کل خالقیت هیجاني، شایستگي هیجاني .4جدول 
بار عاملي استاندارد  مسیرها 

β 

 مقدار احتمال

 -شایستگی هیجانی <-وابسته شناختیسبک مسیر کل

 خالقیت هیجانی <-اجتماعی 

492/4 996/4 

 -یجانشایستگی هی <- طرفبی شناختیسبک 

 خالقیت هیجانی <-اجتماعی 

404/4 982/4 

 -شایستگی هیجانی <-مستق  شناختیسبک 

 خالقیت هیجانی <-اجتماعی 

290/4 442/4 

 
 -مستق  و خالقیت هیجانی با نقش میانجی شایستگی هیجانی شناختیسبکنشان داد رابطه  0نتایج جدول 

ه بین اجتماعی در رابط -نابراین متغیر شایستگی هیجانیب ؛معنادار بود غیرمستقیماجتماعی نشان داد، اثر 

 مستق   و خالقیت هیجانی نقش میانجی داشت.   شناختیسبکمتغیر 

 
-های شناختي، خالقیت هیجاني و شایستگي هیجانيالگوی مسیر مدل برازش شده روابط بین سبک .1شکل 

 اجتماعي  با برآورد ضرایب استاندارد



  006 |                                                             2  شماره |           3دوره   |            0010   تابستان   |         فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

 گیرینتیجهو  بحث

آموزان با شناختی و خالقیت هیجانی دانشتعیین برازش مدل ساختاری سبکاز انجام این پژوهش  هدف

 آموزان دختر دوره دوم دبیرستانی بود. خالقیت هیجانیاجتماعی در دانش -نقش میانجی شایستگی هیجانی

فزایش جتماعی و ا، بهبود تعامالت انفساعتمادبهموجب نگرش مثبت فراگیران نسبت به یادگیری، افزایش 

مستق  و  شناختیسبک . همچنین رابطهشودمیتحصیلی  هایموفقیتخودکارامدی و افزایش پیشرفت و 

؛ اشدبمعنادار می غیرمستقیماجتماعی نشان داد اثر -خالقیت هیجانی با نقش میانجی شایستگی هیجانی

هیجانی  مستق  و خالقیت شناختیسبکاجتماعی در رابطه بین متغیر  -بنابراین متغیر شایستگی هیجانی

( که نشان دادند بین 2494ئیها و همکاران )کوپایه نتایج پژوهشباشد. این نتیجه با نقش میانجی را دارا می

ه نگر با خالقیت هیجانی رابطخالقیت و تفکر قطعی نگر رابطه معکوس و معنادار و نیز بین تفکر قطعی

( که نشان 2498د. همچنین با نتایج پژوهش دهقانی و همکاران )معکوس و معنادار وجود دارد، همسو بو

چنین رابطه معناداری بین دادند بین هوش هیجانی و خالقیت با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار و هم

 گری خودکارآمدی به دست آمد، همسو بود.هوش هیجانی و خالقیت با انگیزش پیشرفت از طریق میانجی

 -های پژوهش حاضر، مبنی بر اینکه شایستگی هیجانیز زوایای دیگر و تبیین یافتهگیری اجهت نتیجه

توان بیان و خالقیت هیجانی نقش میانجی دارد، می شناختیسبکآموزان در رابطه بین اجتماعی دانش

داشت که حس خودمختاری و کارآیی با خودآگاهی )مث  شناخت نقاط قوت و ضعف خود(، مدیریت خود 

گیری مسئوالنه )انتخاب سازنده( مرتبط است )دمیترویچ و انگیزه دادن به خود( و تصمیم مثالانعنوبه)

های ارتباطی و آگاهی اجتماعی است؛ بنابراین دهنده مهارت، حس وابستگی نشاندرنهایت(. 2499همکاران، 

آموزان دارد انشاجتماعی د -شناختی نقش مهمی در درک شایستگی هیجانی ارضا نیازهای اساسی روان

 هایعنوان ارتقاء انگیزهاجتماعی، رضایت از این سه نیاز، به -(. با توجه به دیدگاه یادگیری هیجانی9)

گیری مسئوالنه، درگیری تحصیلی و تقویت آموزان به مدرسه، تصمیمخودمختار، افزایش تعلق دانش

همچنین، نظریه گسترش احساسات  (.2499شود )داینر و همکاران، ، محسوب میهاآندستاوردهای خالق 

 کند که احساساتشود. این نظریه بیان میاجتماعی منتهی می -مثبت فردیکسون به یادگیری هیجانی

بگذارند و در این صورت، منابع فردی  تأثیرای عم  فکر طور مثبت در مجراهای لحظهتوانند بهخاص می

-(. این احساسات مثبت، زمینه2449یکسن و همکاران، دهند )فردراجتماعی و روحی شخص را افزایش می

ذیر و پدهند، تفکر انعطافتواند استفاده کند را گسترش میهای توجه و شناخت و رفتارهایی را که فرد می

دهد؛ بنابراین محیطی که این ای را افزایش میهای مقابلهطور بالقوه مهارتسازد و بهخالق را قادر می

گاری را برای تأثیرپذیری ساز ایبالقوهکند، مانند یک حامی مستق ، توان پشتیبانی می احساسات مثبت را

 (.2498سازد )فانچینی و همکاران، فراهم می هاآنآموزان و شادکامی دانش

محدودیت پژوهش حاضر استفاده از شیوه همبستگی بود که استنباط علّی در مورد روابط حاصله را محدود 

ی پژوهش به دانش آموزان شهر تهران، تعمیم نتایج به سایر شهرها را با بودن جامعه . محدودسازدمی

هایی چون مصاحبه های پژوهشی ترکیبی با کاربرد روششود از روشمی یشنهادپ سازد.محدودیت مواجه می

تغیرهای نمودن ابزار م روزرسانیبهو مشاهده در کنار پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شود. 

های آتی توان برای پژوهشهای بعدی قرار گیرد. پیشنهاد پژوهشی که میدر اولویت پژوهش موردبررسی
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موزان آاجتماعی در امر تعلیم و تربیت دانش -های آموزشی شایستگی هیجانیبکار گرفت، این است که بسته

اجتماعی و خالقیت هیجانی -جانیبهبود شایستگی هی جهت شودمیتهیه و استانداردسازی گردد. پیشنهاد 

های شایستگی های درسی. تشکی  کارگاههای کتابآموزان از طریق گنجاندن در خالل فعالیتدر دانش

آموزش  اجتماعی در راستای باال بردن سطح خالقیت و شادکامی جمعیت فعال و اثرگذار کشور. -هیجانی

ب های مناسء خالقیت هیجانی از طریق دادن فعالیتاجتماعی و ارتقا -شایستگی هیجانی ٔ  درزمینهمعلمان 

بطه اجتماعی در را -توان گفت شایستگی هیجانیهای این پژوهش مییافته بر اساسو تعام  پایدار با آنان. 

رای تواند بکنند. نتایج این پژوهش میهای شناختی و خالقیت هیجانی نقش میانجی ایفا میبین سبک

 مفید باشد. وپرورشآموزشناسی، تعلیم و تربیت  و اداره شهای روانمتخصصان حیطه
 

 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شام  اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با 

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمی  تمامی سؤالتوجه به شرایط و زمان تکمی  پرسشنامه

 ج از پژوهش مختار بودند. پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.خرو
 

 سپاسگزاری

آموزان عزیزی که نهایت همکاری را تا از مدیران مدارس و تمامی دانش دانندمیگروه پژوهشی بر خود الزم 

 با محققین در فرایند اجرای پژوهش تشکر و قدردانی نمایند.
 

 دگانمشارکت نویسن

پژوهش حاضر حاص  اقتباس از رساله دکتری نویسنده اول بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 

سازی، به تصویب رسیده است. همه نویسندگان این پژوهش در طراحی، مفهوم واحد تهران مرکزیاسالمی 

هایی سازی نقش یکسانی نویس، ویراستاری و نها، پیشها، تحلی  آماری دادهشناسی، گردآوری دادهروش

 داشتند.

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
 

 منابع 

(. نقش میانجی خودکارآمدی 9489مهری. ) ،سعیدی .،فریده ،سادات حسینی.، سید علی ،افشین .،یوسف ،دهقانی

(: 2)9. روان شناسی مدرسه و آموزشگاه .گیزش پیشرفتتحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خالقیت با ان

22-02 . 

 یستگیپرسشنامه شا یسنجروان ی(. شاخص ها9489حسن. ) ی،فیپاشاشر .،نیپرو ،وریکد .،فاطمه ،وند یامامقل

 . 949-98 :(44)8, یتیترب یری(. فصلنامه اندازه گSECQدانش آموزان ) یاجتماع - یجانیه
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 پرسشنامه خالقیت هیجاني

ی 
خیل

زیاد
 

زیاد
 

ما
ی
نند افراد معمول

 

ی 
گاه

ت
اوقا

 

ی 
خیل

کم
 

 ردیف   سواالت  

 9 واکنش های عاطفی ام منحصر به فرد و متفاوت از دیگران است.   9 2 4 0 0

دارم سعی می کنم عل  آن را  وقتی واکنش های عاطفی شدیدی  9 2 4 0 0

 بفهمم.  

2 

سعی می کنم درباره احساساتم صادق باشم هر چند که برایم  9 2 4 0 0

 مشک  ساز شود.  

4 

در مواقعی که احساسات و عواطف غیر معمول می خواهد،خوب  9 2 4 0 0

 پاسخ می دهم.  

0 

شد فکری خود تالش می کنند معتقدم افراد همانطور که برای ر 9 2 4 0 0

 باید برای رشد عواطف خود نیز تالش کنند.  

0 

 6 در یک لحظه می توانم خود را شاد عصبانی و تنها تصورکنم   9 2 4 0 0

دوباره واکنش های عاطفی خودم فکر می کنم و سعی می کنم  9 2 4 0 0

 آنها را بفهمم.  

9 

احساسات و عواطفی دارم که نمی توانم آنها را به بعضی وقت ها  9 2 4 0 0

 راحتی بیان کنم.  

9 

 8 به خوبی می توانم عواطفم را بیان کنم.   9 2 4 0 0

که شاید دیگران هرگز آنها را تجربه  معواطفی را ترجمه می کن 9 2 4 0 0

 نکرده اند.  

94 

 99 ندگی ام عالفه ای ندارم.  به جنبه های عاطفی و احساسی ز 9 2 4 0 0

روشی که احساسات و عواطفم را تجربه و بیان می کنم به گسترش  9 2 4 0 0

 روابط من با دیگران کمک می کند .  

92 

 94 عواطف من بیان صادقانه واحساسات و افکارم هستند .   9 2 4 0 0

  دوست دارم که احساسات و موسیقی،رقص و نقاشی را به این دلی 9 2 4 0 0

 عواطف جدیدی در من ایجاد می کند .  

90 

به تجارب احساسی و عاطفی که در گذشته داشته ام و هم اکنون  9 2 4 0 0

 به ح  مسائ  عاطفی ام کمک می کنند،فکر می کنم  

90 

 96 تجارب عاطفی دارم  که ممکن است غیر معمول به نظر برسد   9 2 4 0 0

 99 عواطفم به من کمک می کنند تا به اهدافم در زندگی برسم.   9 2 4 0 0
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در موقعیت های عاطفی  دوست دارم به شیوه متفاوت و منحصر به  9 2 4 0 0

 فردی پاسخ دهم  

99 

این که در موقعیت هایی قرار گیرم و بخواهد و پاسخ عاطفی غیر  9 2 4 0 0

 وست دارم  معمول بدهم را د

98 

بعد از این که یک واکنش عاطفی شدید داشتم سعی می کنم آن ر  9 2 4 0 0

 به طور دقیق مرورو بررسی کنم.  

24 

 29 می توانم پاسخ های عاطفی خالقانه و ابتکاری بدهم   9 2 4 0 0

 22 واکنش های عاطفی ام انعکاسی از احساسات درونم هستند   9 2 4 0 0

برای توضیح عواطف خاصی که دارم سعی می کنم شعر و رمان  9 2 4 0 0

 بنویسم .  

24 

 20 همزمان می توانم عواطف متفاوتی را تجربه کنم.   9 2 4 0 0

عواطفم منبع اصلی معنا در زندگی هستند و بدون آنها زندگی  9 2 4 0 0

 معنایی ندارد.  

20 

فیلمها و کتابهای را دوست دارم که شرایط عاطفی غیرقاب  پیش  9 2 4 0 0

 بینی و پیچیده ای را به تفسیر میکشند.  

26 

برای اینکه عواطف خودم را بهتر بفهمم به عواطف دیگران توجه  9 2 4 0 0

 می کنم .  

29 

 پاسخ ها ی عاطفی ام آنقدر متنوع هستند که گاهی اوقات نمی 9 2 4 0 0

 توانم آنها را توضیح دهم.  

29 

 28 سعی می کنم ، عواطفم را پنهان کنم.   9 2 4 0 0

 44 می توانم تعدادی از عواطف مختلف را تجربه کنم.   9 2 4 0 0

*** 

 ایستگي هیجانيشپرسشنامه 
 کامالً 

 نادرست

تا حدی 

 نادرست

کمی 

نادرس

 ت

 کمی 

 درست

 تا حدی 

 درست

 کامالً 

 درست

 

 سواالت

 دهممی کاری انجامچه اندیشم وبه چه می دانم،می .9 6 0 0 4 2 9

 دانمدهم، میدلی  کاری را که انجام می .2 6 0 0 4 2 9

 کنم.وخو و احساسات خودم را درک میخلق .4 6 0 0 4 2 9

 شوم.حوصله میدانم چه موقع بیمی .0 6 0 0 4 2 9

 خوانم.عصبانی بودن افراد را از چهره آنان می .0 6 0 0 4 2 9

 را درک افراد احساسات آنان چهره حاالت به کردن با نگاه .6 6 0 0 4 2 9

 کنم.می

 چنین احساسی دارند. مردم چرا کنم کهدرک می آسانیبه .9 6 0 0 4 2 9

دانم به چه ا خوشحال است، میاگر فردی غمگین، عصبانی ی .9 6 0 0 4 2 9

 کند.چیزی فکر می

 دهند.العم  نشان میطور عکسدانم که چرا مردم اینمی .8 6 0 0 4 2 9

خوبی حدس اگر دوستم ناراحت باشد، دلی  ناراحتی او را به .94 6 0 0 4 2 9

 زنم.می

 توانم آرام باشم.در شرایط فشارزا می .99 6 0 0 4 2 9

توانم آرام باشم و بر می ل تغییر،در شرایط جدید یا در حا .92 6 0 0 4 2 9

 اضطرابم غلبه کنم

توانم آرامش خود را رود میوقتی اوضاع خوب پیش نمی .94 6 0 0 4 2 9

 حفظ کنم.
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توانم احساسات خودم را کنترل افتد، میوقتی اتفاق بدی می .90 6 0 0 4 2 9

 کنم

آرامش  به هنگام عصبانیت، قب  از بحث پیرامون موضوع، .90 6 0 0 4 2 9

 آورم.ه دست میخودم را ب

خواهی هرگاه ناخواسته به دوستم آسیب برسانم، از او معذرت .96 6 0 0 4 2 9

 کنم.می

کنم آنان را دلداری وقتی دوستانم غمگین هستند سعی می .99 6 0 0 4 2 9

 بدهم.

 کنم از آنان انتقاد نکنم.هنگام دعوا با دوستان، سعی می .99 6 0 0 4 2 9

 کنم.یاشتباهات دوستانم را تحم  م .98 6 0 0 4 2 9

 دارم.خودم را بدون پایین کشیدن دیگران ایستاده نگه می .24 6 0 0 4 2 9

 گیرمگیری عواقب آن را در نظر میهنگام تصمیم .29 6 0 0 4 2 9

اطمینان دارم وقتی امکان انتخاب وجود دارد، نتایج  .22 6 0 0 4 2 9

 آید.تری به دست میمثبت

 سنجمیم قب  از دست زدن به هر کاری همه جوانب را .24 6 0 0 4 2 9

-شده را در نظر میهای انتخابقب  از ارائه پیشنهاد، مالک .20 6 0 0 4 2 9

 گیرم.

قب  از استفاده از هر راهکاری ، نقاط قوت و ضعف آن را در  .20 6 0 0 4 2 9

 نظر می گیرم.

*** 

 های شناختيشکلهای نهفته مربوط به سبک

 بخش اول

 
 شک  پ را پیدا کن                                                                     شک  ذ را پیدا کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شک  ج را پیدا کن                                                        شک  ب را پیدا کن                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شک  ذ را پیدا کن                                       شک  پ را پیدا کن                                                                  
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 شک  ج را پیدا کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم 
 شک  الف را پیدا کن                                                           شک  ب را پیدا کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شک  ت را پیدا کن                        شک  پ را پیدا کن                                   

 

 

 

 

 

 

 

شک  ج را پیدا کن                                                                                را پیدا کن                                                                                حشک  
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 بخش سوم 
 شک  الف را پیدا کن                                                             شک  ج را پیدا کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کن                                                             شک  ب را پیدا کنشک  ج را پیدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شک  ذ را پیدا کن                                                               شک  ج را پیدا کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شک  ب را پیدا کن                   شک  ذ را پیدا کنید                                      
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 شک  د را پیدا کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل های ساده ارائه ی شده به آزمودني به ترتیب زیر مي باشد.

 شک  ذ شک  د شک  چ شک  ج شک  ت شک  پ شک  ب شک  الف
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Developing a Structural Model of the Relationship 

between Cognitive Style and Emotional Creativity with 

the Mediating Role of Emotional-Social Competence of 

Adolescent Girls 
 

 
Homeira. Rahanjam 1, Seyyed Jalal. Younesi 2*, & MohammadMahdi. Shariat bagheri3  

 
 

 

Abstract 

  

Aim: The aim of this study was to determine the fit of the structural model of 

deterministic thinking and cognitive style and students' emotional creativity with 

the mediating role of creativity self-efficacy and emotional-social competence. 

Methods: The present research method was descriptive and the correlation 

research design was structural equation model. The statistical population of this 

study was all 11th grade female students in the second year of high school in the 

academic year of 2018-19 in Tehran, from which 460 people were selected by 

cluster random sampling. 5 districts were randomly selected from the districts of 

Tehran. Data were collected using the April (1999) Emotional Creativity 

Questionnaire, and Social Emotional Competence Questionnaire Zhu and Ji (2012) 

were collected. Pearson correlation coefficient and structural equation model and 

SPSS.22 and AMOS.22 software were used to analyze the research data. 

Significance level in this study was considered 0.05. Results: The results showed 

that the path coefficient between social emotional competency and emotional 

creativity (β=0.55, p<0.001) was positive and significant, and the results showed 

that social-emotional competency mediated the relationship between cognitive 

style and emotional creativity (β=0.22, p<0.001). Conclusion: Socio-emotional 

competency plays a mediating role in the relationship between cognitive styles and 

emotional creativity. The results of this study can be useful for specialists in the 

fields of psychology, education and education department. 

Keywords: Emotional Creativity, Cognitive Styles, Emotional-Social Competence, 

Students 

                                                           
1. PhD student, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran 

2. *Corresponding Author: Associate Professor, Department of Psychology and Counseling, 

Rehabilitation University of Social Welfare Sciences, Tehran, Iran 

Email: jyounesi@uswr.ac.ir 

3. Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran 

Journal of Applied Family Therapy Vol. 3 No. 2 Summer 2022 449-466 

https://www.orcid.org/0000-0002-7190-0298
https://www.orcid.org/0000-0001-6684-8790
https://www.orcid.org/0000-0002-2500-8936

