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چکیده
الگوهای ارتباطي والدين با كودكان مي تواند شخصيت فرزندان را تحت تأثير قرار داده و باعث ايجاد ويژگي های رفتاری
مثبت يا منفي شود .چگونگي برخورد والدين ،اثرات طوالني بر رفتار ،عملكرد ،انتظارات و در نهايت بر شخصيت افراد
در آينده دارد.اين پژوهش با عنوان « نقش الگوهای ارتباطي والدين در ميزان خالقيت هيجاني دانش آموزان دختر پايه
دوم دبيرستان» است .هدف عمده پژوهش بررسي نقش الگوهای ارتباطي والدين بر ميزان خالقيت هيجاني جامعه مورد
مطالعه مي باشد .ازنظرهدف كاربردی و براساس نحوه ی جمع آوری داده ها غيرآزمايشي وتوصيفي ازنوع همبستگي
است .جامعه ی آماری در اين پژوهش دانش آموزان دختر پايه دوم ،دوره دوم دبيرستان شهركرمانشاه است .تعداد نمونه
 100نفر است كه به روش خوشهای مرحلهای انجام شد .نتايج نشان داد كه الگوی ارتباطي همنوايي نقش مثبتي در
ميزان خالقيت هيجاني دانش آموزان وپيشرفت تحصيلي آنها دارد ،اما الگوی ارتباطي گفت و شنود در ميزان خالقيت
هيجاني دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي آنها نقش مثبتي نداشته است.
کلمات کلیدی :خالقيت هيجاني ،الگوهای ارتباطي والدين ،گفت و شنود ،همنوايي ،دانش آموزان.

 . 1گروه تکنولوژی آموزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،کرمانشاه ،ایران.
 .2دکترای فلسفه دین ،گروه معارف ،پردیس شهید رجایی ،دانشگاه فرهنگیان ،کرمانشاه ،ایرانSjadzngeneh@gmail.com
 .3دکترای برنامه ریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،پردیس شهید رجایی ،دانشگاه فرهنگیان ،کرمانشاه ،ایرانJavadJahan18@gmail.com.
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الگوهای ارتباطي والدين1با كودكان مي تواند شخصيت2فرزندان را تحت تأثير قرار داده و باعث ايجاد ويژگيهای رفتاری مثبت
يا منفي شود .چگونگي برخورد والدين ،اثرات طوالني بر رفتار ،عملكرد ،انتظارات و در نهايت بر شخصيت افراد در آينده دارد.
امروزه روانشناسان به اين نتيجه دست يافته اند كه هيجان3ها مي توانند در سيستم شناختي4اولويت ايجاد كنند ،كه به چه چيز
مهمي توجه شود و حتي در مورد چيزی كه در يک خلق معين بهتر انجام مي شود تمركز نمايد ،امروزه با پيشرفت روزافزون
دانش و فناوری و جريان گسترده اطالعات ،جامعه ما نيازمند آموزش مهارت هايي است كه با كمک آن همگام با توسعه علم و
فناوری به پيش رود .از اين رو ،نياز به پرورش انسانهايي است كه بتوانند با تفكری خالق5با مشكالت روبهرو شده ،به حل آنها
بپردازند )كاراحمدی و همكاران .)55 :1386،زيرا ديدگاه متفاوت باعث عملكردهای متفاوت و متنوع مي شود .بنابراين عمل
خالقانه نيازمند تفكر خالقانه است افرادی كه دارای مهارتهای هيجاني باال هستند ،مهارتهای اجتماعي بهتر ،روابط درازمدت
پاياتر و توانايي بيشتری برای حل تعارضها دارند ،با فراهم كردن شرايط مناسب و امنيت روحي و رواني برای فرد مي توان به
پرورش خالقيت كمک كرد(زارعي .)1379:150،با شناخت روزنهها و عاليق فردی و نيز فراهم كردن بستر الزم مي توان در شكوفا
شدن خالقيت سهم به سزايي داشت .هدف اين پژوهش بررسي انواع ارتباطات خانواده ونقش آن در ميزان خالقيت فرزندان آنها
مي باشد .از خالقيت به وسيله صاحب نظران مختلف ،تعاريف گونا گوني بعمل آمده است كه بسياری متشابه و بعضي هم
متفاوت هستند .در واقع مي توان گفت  :هنوز اتفاق نظری جامع و مانع در تعريف اين مفهوم وجود ندارد  .ليكن آنچه نسبتاعده
زيادی از دانشمندان پذيرفته اند اين است كه به كارگيری توانايي های ذهني در تلفيق عناصر كهنه برای ايجاد يک فكر يا راه
حل نو و ارزشمند و هدفدار را خالقيت گويند(اميرحسيني .)166 :1384،اما همان طور كه گفته شد،تعاريف در اين باره فراوان
است كه برای آشنايي خوانندگان محترم چند مورد از آنها آورده مي شود .خالقيت فرآيندی است ذهني كه نتيجهی آن ايجاد
افكاری است در عين حال جديد و ارزنده  .بنا به تعريف باال خالقيت  ،فرايند است  .يعني دنباله و نتيجه عناصری است  .خالقيت
به افكار جديد منجر مي شود كه فكر جديد بايد در عين حال ارزنده هم باشد(اميرحسيني .)167 :1384،درلغت نامه روان
شناسي سيالمي آمده است كه خالقيت استعداد ابتكار و با محيط اجتماعي – فرهنگي در رابطه تنگاتنگ مي باشد .به اين ترتيب
خالقيت در نوع انسان استعدادی است عمومي،مثل هوش و حافظه .لذا هر كسي كم و بيش خالق است اين استعداد طبيعي بر
حسب محيط و شرايط كم يا زياد مي شود(اميرحسيني .)169 :1384،خالقيت يانوآوری،تعيين افكار ونظريات جديداست يعني
آنچه كه ترجمان عيني عملكرد يک فكرخالق مي باشد (اميرحسيني.)169 :1384،
چه چيزی مي تواند هنگامي كه رفتار خالق در كودک تظاهر مي كند او را به تحريک وادارد؟ اين پرسشي است كه اكثر والدين
از روان شناسان مي پرسند .در چند عبارت كوتاه پاسخ اين است كه :عواملي نظير انگيزش ،غريزه ،الهام ،عالقه مندی به تجربه و
آزمايش ،استقالل،اعتماد به نفس ،ميل به ريسک كردن ،شوخ طبعي و بذله گويي ،حساسيت ،احساس امنيت ،شجاعت فردی،
نيروی ابتكار،انعطاف ،گرايش به كار های پيچيده،توجيه شدن به هدفها ،پشتكار،كنجكاوی،اظهار وجود ،رفتار نامتعارف ،تخيل
مثبت ،تشويق ديگران ،تعليم و تربيت  ،نياز و وراثت عواملي هستند كه هم در ايجاد خالقيت موثرند و هم هنگامي كه رفتار
خالقانه ظاهر شد مي توانند آن را به تحرک درآورند و سبب پرورش آنها شوند .سوال ديگراين است كه آيا تفكر خالق در اختيار
افرا د معدودی است؟ واقعيت اين است كه عده ای قبول دارند كه افراد خالق ويژگي خاصي دارند و از بدو خلقت ،اين صفات در
وجود آنها قرار دارد اما اين نظر كامال درست نيست  .نظريه ديگری وجود دارد كه همه انسانها خالق هستند فقط كافيست كه
زمينه بروز فعاليت های خالقانه را پيد ا كنند .به نظر نگارنده درستي اين نظريه بيشتر از ديدگاه قبلي است .زيرا با پذيرش اين
نظريه تعريف خالقيت كه عبارت از انجام فعاليت بديع و عجيب و غريب از نظر ديگران و تازه و نو از نظر صاحب ايده ،نزديک تر
هستيم ،همه روش پرورش و افزايش آن است(اميرحسيني.)180 :1384،
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در خانه های خالق پدران و مادران با كودكان از نظر فكری كار مي كنند  .به اين ترتيب كه درباره مسايل بحث مي نمايند.
فرضيات را مورد سئوال قرار داده بررسي و تحقيق مي كنند .پدران و مادران همراه با فرزندانشان با دقت به دنيا و پيرامون خود
نگاه مي كنند و ساعت ها به مطالعه مي پردازند .مثال:شكل موجودات جادويي را از كاغذ مي برند :شعر حفظ مي كنند كتابي را
خوانده و برداشت خود را به بقيه توضيح مي دهند و يا درباره مسائل تحقيق مي نمايند .اشتباه يكديگر را مي گويند و يا مشاركت
هم برطرف ميسازند  .خانه های خالق اغلب پر از سر و صدا و بازی و خنده است .كودكان از طريق بازی مي آموزند با خود به
مبارزه مي پردازند و قوی ترين استعداد و عاليق خود را كشف مي كنند .در چنين خانه هايي بچه ها فرصت دارند تا اشتباه كنند
و با آزمايش و خطا شخصاً راه درست را پيدا كنند .خانه هايي كه كودكان خالق پرورش مي دهند خانه هايي هستند كه در آنها
هم پدر و هم مادر و هم كودكان دارای عادت خالق هستند .يعني آنچه مشاهده مي كنند مورد سئوال قرار داده .سعي مي كنند
راه های مختلف برای حل آن پيدا كنند.سؤالهايي از قبيل اين كه :چگونه مي توانيم اين كار را به طريق ديگری انجام دهيم؟ آيا
تعبير ديگری وجود دارد؟ اين چه مفهومي دارد؟ چه مفهوم ديگری ميتواند داشته باشد؟اين قبيل پدر و مادران با اين روش سعي
مي كنند خالقيت را به صورت يک عادت درآورند .گروهي از روانشناسان در كاليفرنيا يک بررسي بلند مدت جالب درباره خانهها
و خانوادههای كودكاني كه خيلي خالق نبودند مقايسه كردند .در نتيجه مقايسه دريافتند در خانههايي كه پدر و مادر به عقايد
فرزندان احترام مي گذاشتند برای فرزندان فرصت فكر كردن و اظهار نظر ايجاد مي كردند از كنجكاوی بچه ها استقبال كرده و
تشو يق مي نمودند و روابط خوبي بر منزل حاكم بود نسبت به خانه هايي كه پدر و مادر عقايد خود را ديكته مي كردند سعي
داشتند بچه ها را بيش از حد كنترل كنند و كنجكاوی آنان را فضولي تلقي مي كردند و روابط مناسبي بين اعضای خانواده وجود
نداشت افراد خالق بيشتری پرورش يافته و تحويل جامعه داده بودند .رفتارهای متضاد پدران و مادران در هر گروه را در ادامه
بيان مي كنيم .مطالعه آنهامي تواند الگوی فكری مناسبي به والدين ارائه كند(اميرحسيني.)195 :1384،
خالقيت رابطه نزديكي با كنجكاوی و رفتارهای اكتشافي دارد .خالقيت همچنين رابطه نزديكي با هيجان خواهي(گرايش به غير
معمول بودن)دارد.چرا فرد برانگيخته مي شود كه به فعاليت های خالقانه بپردازد؟ حداقل سه دليل برای اين امر وجود دارد:
.1نياز به تازگي تنوع و پيچيدگ ي محرک .يكي از راه های ارضای اين نياز ابداع يا يافتن چيزهای جديدی است كه احساس های
فرد را تحريک كند ( برای مثال برنامه های جديد .هنر جديد .ماشين های جديد) يا نيروی عقالني او را به چالش بكشد( برای
مثال  :كتاب ها ،رايانهها يا فيلم ها)آفرينش با درک زيبايي را به اين نياز اسناد مي دهد(فرانكن.2 .)144 :،1388،نياز به تبادل
عقايد و ارزش ها؛ عكاسي كه مرگ كودكان از گرسنگي او را نگران كرده است  .با گرفتن عكسي از كودكي نحيف حس همدردی
ما را بر مي انگيزد  .سياستمداری تصميم مي گيرد با نوشتن كتاب متفاوتي عقايد ما را به چالش فراخواند (فرانكن.)133 :1388،
. 3نياز به حل كردن مسائل و مشكالت ؛هنگامي كه با بيماری جديدی مواجه مي شويم و يا در كارمان شكست مي خوريم به
دنبال پاسخ هايي مي گرديم كه بتواند ما را اميدوار كند .تعاريف بسيار زيادی برای خالقيت ارائه شده است برخي معتقدند كه
خال قيت را بايد براساس توانايي حل مسئله تعريف كرد .براساس اين تعريف بسياری از نقاشي ها يا رمان های مشهور جهان
محصوالت خالق به شمار نمي آيند  .برخي ديگر معتقدند كه خالقيت خصوصيتي شخصيتي است .براساس اين تعريف برخي
افراد خالق اند و برخي ديگر خالق نيستند .برخي معتقدند كه خالقيت بايد بر مبنای ايجاد عقايد تعريف شود ( گيلفورد1967 .1
) اين تعريف افرادی را نيز دربر مي گيرد كه در ارائه ايده ها خوب نيستند اما مي توانند در مواجهه با ايده يا محصولي خالق بودن
آن را تشخيص دهند  .برخي ديگر معتقدند كه تعريف خالقيت بايد شامل تشخيص ايده ها باشد ( تايلور  )122: 1978 .در اين
صورت توليد كننده يا ناشری نيز كه توليدات واقعأ خالق را در دسترس عموم مي گذارد نقش خالقانه پيدا مي كنند.تمام اين
تعاريف مختلف روش های مفيدی برای تفكر در مورد خالقيت ارائه مي دهد  .برای منظور ما خالقيت گرايش به ايجاد يا تشخيص
ايده ها يا امكاناتي است كه ممكن است در حل مسئله ارتباط با ديگران سرگرم كردن خود يا ديگران مفيد باشد  .اگر انديشه
وجود تفاوت های فردی را بپذيرم به نظر من همه افراد اگر موقعيت ايجاب كند يا هنگامي كه به طور مناسبي برانگيخته شده
باشند ظرفيت ذاتي برای اعمال خالقانه دارند (فرانكن.)133 :1388،
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روش شناسی

یافته ها
جدول .1ميانگين و انحراف معيار متغيرهای الگوهای ارتباطي ،خالقيت هيجاني و پيشرفت تحصيلي

الگوهای ارتباطي

خالقيت هيجاني

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

گفت و شنود

100

37/55

5/79

هم نوايي

100

30/68

4/37

آمادگي

100

17/69

3/12

نوآوری

100

25/36

4/19

كارايي

100

15/54

3/26

اصالت

100

13/12

3/38

100

17/77

3/11

پيشرفت تحصيلي

در جدول فوق مشاهده مي شود الگوی ارتباطي گفت و شنود با ميانگين  37/55بيشتر از الگوی ارتباطي هم نوايي بدست آمده
است هم چنين در مولفه های خالقيت هيجاني مشاهده مي شود ميانگين مولفه آمادگي  ،18/69نوآوری  ،25/36كارايي15/54 ،
و اصالت  13/12بدست آمده است .همچنين ميانگين نمره پيشرفت تحصيلي در آزمودني ها  17/77بدست آمده است.
به منظور بررسي وضعيت نرمال بودن داده ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف1استفاده گرديد كه نتايج در جدول زير مشاهده
مي گردد:
جدول  .2آزمون كولموگروف اسميرنوف جهت تعيين وضعيت نرمال بودن داده ها در سبک های دلبستگي و الگوهای ارتباطي
الگوهای ارتباطي

خالقيت هيجاني

پيشرفت تحصيلي

آمادگي

نوآوری

كارايي

اصالت

گفت و شنود

همنوايي

تعداد

100

100

100

100

100

100

100

آماره Z

1/27

1/69

1/56

1/71

1/20

1/27

1/43

سطح معني داری

0/078

0/059

0/069

0/053

0/110

0/079

0/068

1. Kolmogorov-Smirnov
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اين پژوهش ازنظرهدف كاربردی مي باشد .براساس نحوه ی جمع آوری داده هاغيرآزمايشي وتوصيفي ازنوع همبستگي است.
متغيرهای مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيری متغيرها :متغير مستقل:الگوهای ارتباطي
خانواده؛شامل الگوی همنوايي والگوی گفت و شنود هستندكه بااستفاده از پرسشنامه ی الگوی ارتباطات خانواده ريچي
وفيتزپاتريک سنجيده شد.متغيروابسته:خالقيت هيجاني-1:نوآوری-2اثربخشي-3اصالت-4آمادگي.بااستفاده ازآزمون خالقيت
هيجاني(آوريل)سنجيده شد.وهمچنين پيشرفت تحصيلي،كه دراين پژوهش معدل كل دانش آموزان مدنظرمي باشد.متغيرهای
كنترل:جنسيت (دختران)-پايه(دوم) -مقطع تحصيلي(دوره اول دبيرستان)است .جامعه آماری اين پژوهش شامل كليه دانش
آموزان سال دوم دورهی اول دبيرستان شهركرمانشاه به تعداد 5570نفر است كه در سال تحصيلي  95-94درحال تحصيل هستند.
نمونه گيری جهت انجام اين پژوهش بااستفاده از روش خوشهای چند مرحلهای صورت گرفته است كه به طور تصادفي از بين سه
ناحيه آموزشي شهر كرمانشاه ناحيه دو ،و از بين دبيرستانهای آن ناحيه ،دبيرستان عصمتيه انتخاب گرديد.كل دانش آموزان
سال دوم آن  100نفر بودند كه در اين پژوهش شركت داده شدند .داده ها بااستفاده از روش ميداني وپرسشنامه های ارتباطات
خانواده وخالقيت هيجاني دانش آموزان جمع آوری گرديد .داده ها بااستفاده از آزمون كولموگروف اسميرنوف و ضريب همبستگي
پيرسون و رگرسيون با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند.
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الگوی گفت و شنود
آمادگي

نوآوری
خالقيت
هيجاني
كارايي

اصالت

ضريب همبستگي

0/102

سطح معني داری

0/079

تعداد

100

ضريب همبستگي

0/123

سطح معني داری

0/064

تعداد

100

ضريب همبستگي

0/102

سطح معني داری

0/076

تعداد

100

ضريب همبستگي

0/102

سطح معني داری

0/076

تعداد

100

همانطور كه در جدول 3مشاهده مي شود ضريب همبستگي پيرسون بين الگوی گفت و شنود و مولفه های خالقيت هيجاني در
آزمودنيها از نظر آماری معني دار نيست با توجه به اينكه ( )p>0/05بدست آمده است.
به منظور بررسي نقش الگوی همنوايي در ميزان خالقيت هيجاني با توجه به وضعيت نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگي
پيرسون استفاده شد كه نتايج در جدول زير مشاهده مي گردد.
جدول  .4ضريب همبستگي پيرسون بين متغير الگوی همنوايي و خالقيت هيجاني
الگوی همنوايي
آمادگي

نوآوری
خالقيت هيجاني
كارايي

اصالت

٤٣

ضريب همبستگي

0/340

سطح معني داری

0/001

تعداد

100

ضريب همبستگي

0/356

سطح معني داری

0/001

تعداد

100

ضريب همبستگي

0/330

سطح معني داری

0/001

تعداد

100

ضريب همبستگي

0/301

سطح معني داری

0/001

تعداد

100
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همانطور كه در جدول 2مشاهده مي شود در كليه متغيرهای خالقيت هيجاني ،الگوهای ارتباطي و پيشرفت تحصيلي سطح معني
داری بيشتر از  0/05بدست آمده است بنابراين ميتوان گفت اين متغيرهااز وضعيت نرمالي برخوردارند .بنابراين در تحليل فرضيه
ها مي توان از آزمونهای پارامتريک استفاده نمود.
به منظور بررسي نقش الگوی گفت و شنود در ميزان خالقيت هيجاني با توجه به وضعيت نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگي
پيرسون استفاده شد كه نتايج در جدول زير مشاهده مي گردد:
جدول  .3ضريب همبستگي پيرسون بين متغير الگوی گفت و شنود و خالقيت هيجاني
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پيشرفت تحصيلي
گفت و شنود
الگوهای
ارتباطي
هم نوايي

ضريب همبستگي

0/101

سطح معني داری

0/059

تعداد

100

ضريب همبستگي

0/389

سطح معني داری

0/001

تعداد

100

همانطور كه در جدول مشاهده مي شود ضريب همبستگي پيرسون بين الگوی ارتباطي هم نوايي و پيشرفت تحصيلي (،)r=0/389
در آزمودنيها مثبت و در سطح  0/01معني دار است با توجه به اينكه ( )p<0/01بدست آمده است ،بنابراين با توجه به مثبت
بودن ضريب همبستگي مي توان نتيجه گرفت با افزايش بعد هم نوايي  ،پيشرفت تحصيلي در آزمودنيها افزايش يافته است و
بين متغير گفت و شنود و پيشرفت تحصيلي رابطه معني داری ديده نمي شود.
بحث و نتیجه گیری
مي توان چنين برداشت نمود خانواده به عنوان اساسي ترين بنيان درشكل گيری رفتار وقابليت های كودكان است كه با آگاهي
در اين زمينه وجهت گيری وجهت دهي مناسب رشد و شكوفايي فرزندان را فراهم مي سازد.اين پژوهش به منظور بررسي نقش
الگوهای ارتباطي والدين در ميزان خالقيت هيجاني دانش آموزان ص ورت گرفت.باتوجه به اين كه اين پژوهش دارای سه فرضيه
مي باشد،نتايج به دست آمده برای هر فرضيه به شرح زير است:
باتوجه به اينكه فرضيه اول« الگوی ارتباطي همنوايي بر ميزان خالقيت هيجاني نقش دارد» بوده و ( )p>0/05و ((r=0/102
با توجه به تجزيه وتحليل صورت گرفته مشخص شد كه الگوی ارتباطي همنوايي بر ميزان خالقيت هيجاني دانش آموزان نقش
مثبت دارد،كه با مطالعات كشاورزی و همكاران همسو ميباشد.
باتوجه به اينكه فرضيه دوم« الگوی ارتباطي گفت و شنود بر ميزان خالقيت هيجاني دانش آموزان نقش دارد» بوده و ()p<0/01
و ( (r=0/344با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده مشخص شدكه بين الگوی ارتباطي گفت و شنودوخالقيت هيجاني دانش
آموزان رابطه معني داری وجود ندارد،كه با مطالعات فوالدچنگ همسو ميباشد.
باتوجه به اينكه فرضيه سوم« الگوهای ارتباطي والدين بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نقش دارد»بوده و ( )p<0/01و
) (r=0/389با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده مشخص شدكه بين الگوی ارتباطي گفت و شنودو پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان رابطه معني داری وجود ندارد وبين الگوی ارتباطي همنوايي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داری وجود
دارد يعني هرچه بعد همنوايي افزايش ميابد پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بيشتر مي شود.
با توجه به فرضيهی اول« الگوی ارتباطي همنوايي بر ميزان خالقيت هيجاني نقش دارد» ،نتيجه نشان داد كه الگوی ارتباطي
همنوايي بر ميزان خالقيت هيجاني دانش آموزان نقش مثبت دارد،لذا پيشنهاد ميگردد اوليای مدرسه كارگاه آموزشي در خصوص
انواع الگوهای ارتباطي والدين برگذار كنند و در آن نقاط قوت الگوی ارتباطي همنوايي رامطرح كنند.
٤٤
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همانطور كه در جدول  4مشاهده مي شود ضريب همبستگي پيرسون بين الگوی ارتباطي هم نوايي و آمادگي ( ،)r=0/340بين
الگوی ارتباطي هم نوايي و نوآوری ( ،)r=0/356بين الگوی ارتباطي هم نوايي و كارايي ( ،)r=0/330بين الگوی ارتباطي هم
نوايي و اصالت ( ،)r=0/301در آزمودنيها مثبت و در سطح  0/01معني دار است با توجه به اينكه ( )p<0/01بدست آمده است،
بنابراين با توجه به مثبت بودن ضريب همبستگي مي توان نتيجه گرفت با افزايش بعد هم نوايي  ،خالقيت هيجاني در آزمودنيها
افزايش يافته است.
به منظور بررسي نقش الگوهای ارتباطي در ميزان پيشرفت تحصيلي با توجه به وضعيت نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگي
پيرسون استفاده شد كه نتايج در جدول زير مشاهده مي گردد:
جدول .5ضريب همبستگي پيرسون بين متغير الگوهای ارتباطي و پيشرفت تحصيلي
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با توجه به فرضيهی دوم« الگوی ارتباطي گفت و شنود بر ميزان خالقيت هيجاني دانش آموزان نقش دارد» و نتيجه نشان داد
كه الگوی ارتباطي گفت و شنود بر ميزان خالقيت هيجاني دانش آموزان نقش مثبت ندارد،لذا پيشنهاد ميگردد اوليای مدرسه
كارگاه آموزشي در خصوص انواع الگوهای ارتباطي والدين برگزار كنند و در آن نقاط ضعف الگوی ارتباطي گفت و شنود رامطرح
كنند.
باتوجه به اينكه فرضيه سوم« الگوهای ارتباطي والدين بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نقش دارد»بوده و با توجه به
تجزيه و تحليل انجام شده مشخص شدكه بين الگوی ارتباطي گفت و شنودو پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داری
وجود ندارد وبين الگوی ارتباطي همنوايي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داری وجود دارد،پيشنهاد ميشود مدارس
با كمک روانشناس مجرب آموزش مناسب در اين زمينه را به صورت شفاهي ياكتبي در اختيار خانوادهها قرار دهند تا باعث
پيشرفت تحصيلي فرزندانشان شوند.
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Investigating the role of dialogue model, conformance and
communication pattern in students' emotional creativity
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Abstarct
Communication patterns of parents with children can affect children's personality, causing
behavioral characteristics positive or negative. How the parents, the lingering effects on
behavior, performance, expectations and finally the personality in the future. The study, entitled
"The role of parental communication patterns in the emotional creativity of high school pupils"
The aim of study was to investigate the role of communication patterns parents on the emotional
creativity of the study. the terms of based applications and describe how data collection non
experimental correlational statistical population in this study was in the second grade, her high
school courses.The population in this study was in the second grade , Kermanshah The number
of high school second -stage cluster sample of 100people who carry method . Results showed
that students emotional creativity communication patterns conformity positive role in the
progress of their school , but communication pattern dialogue emotional creativity in the
educational progress of students do not have positive role
keywords: emotional creativity ،parental communication patterns ،conformity ،dialogue ،
students.
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