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چکیده
هدف پژوهش حاضر پیش بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان شاغل به تحصیل در
دانشگاه آزاد واحد رودهن بود .نمونه آماری این پژوهش  022نفراز دانشجویان بود .روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه های امید میلر ،حمایت اجتماعی ادراک شده فیلیپس و خلاقیت هیجانی آوریل
بود .داده ها پس از گردآوری به کمک رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی تحلیل شد .بررسی ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که در
متغییر حمایت اجتماعی ادراک شده حمایت دوستان ،حمایت خانواده ( )p<2/20و حمایت سایرین ()p<2/20به صورت مثبت و
در سطح معناداری  2/20امید را در دانشجویان پیش بینی می کنند .در متغییر خلاقیت هیجانی بعد اثربخشی /صداقت در سطح
معناداری  2/20و بعد آمادگی در سطح معناداری  2/20به صورت مثبت امید را در دانشجویان پیش بینی می کند .در مقابل ضرایب
رگرسیون مربوط به بعد تازگی در سطح  2/20معنادار نبود.
می توان گفت به نظر می رسد فرد با دارا بودن حمایت اجتماعی ادراک شده بتواند بهتر از حل مشکلات برآید؛ چون می داند که در
مواقع لزوم می تواند از این حمایت بهره مند می شود .دریافت حمایت اجتماعی ادراک شده می تواند باعث افزایش میزان امید شود
که متعاقباً با امید در رویارویی با تنش های زندگی ،خلاقیت هیجانی موثرتری نشان می دهد.
واژگان کلیدی :امید ،خلاقیت هیجانی ،حمایت اجتماعی ادراک شده.
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مقدمه
انسان و زندگی مفاهیمی هستند که هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند .زندگی جز جدایی ناپذیر انسان است و هیچ راه فراری از آن
نیست .بنابراین انسان تا هست باید زندگی کند .به بیان دیگر انسان میان دو راهی زندگی و عدم زندگی قرار ندارد بلکه بدون تردید
زندگی باید کرد؛ اما می توان پرسید :زندگی گوارا و لذت بخش کدام است؟ انسان موفق کسی است که به تکامل بیاندیشد و با
زندگی خود مشکلی نداشته باشد .البته باید به این نکته توجه داشت که بین مشکل داشتن در زندگی با مشکل داشتن با زندگی
تفاوت وجود دارد .همه انسانها در زندگی مشکل دارند؛اما انسان موفق کسی است که با زندگی مشکل نداشته باشد و این یعنی
رضایت از زندگی که با توجه به داشتن مهارت و خلاقیت هیجانی و امید داشتن و داشتن حمایت اجتماعی میتواند زندگی موفقی
داشته باشد .بطور کلی،انسان باید یاد بگیرد که در اوج ناکامی امیدش را حفظ کند تا بر مشکلاتش غلبه کند .به نظر میرسد که
خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده شاخصهای خوبی برای زندگی داشته باشند (پسندیده.)0841 ،
امید سازهای بسیار نزدیک به خوشبینی است .اسنایدر ( )0222امید را بعنوان سازهای شامل دو مولفه مفهومسازی کرده است.
توانایی طراحی گذر گاهایی بسوی هدفهای مطلوب برغم موانع موجود کارگزار انگیزش برای استفاده از این گذرگاهها است.
مطالعات آینده نگر و گذشته نگر درمورد مثبت نگری و امید نشان میدهد که افراد دارای سبک تبیینی خوشبینانه ،به عبارت دیگر،
افراد مثبتنگر ،در مقایس ه با افراد دارای سبک تبیینی بدبینانه ،کمتر احتمال دارد که به هنگام رویارویی با رویدادهای استرسزای
عمده زندگی ،به ضعف سلامت جسمانی یا افسردگی و ناامیدی دچار شده و یا به خودکشی دست بزنند .همچنین معلوم شده که
بین خوشبینی ،امید و سلامت ،همبستگی معناداری وجود دارد .خوشبینی و امید با شاخصهای آسیب شناختی روانی فعلی شخص
و به طور کلی ،با افسردگی موجود در وی به طور خاص ،همبستگی منفی دارند .خوش بینی و امید ،سلامت جسمی و روانی را ،آن
گونه که با انواع شاخصها ،از جمله سلامت خود گزارشی ،پاسخ مثبت به مداخلههای پزشکی ،سلامت ذهنی ،خلق مثبت ،نیرومندی
ایمن شناختی ،کنار آمدن مؤثر (ارزیابی مجدد ،حل مسئله ،اجتناب از رویدادهای استرسزای زندگی ،جستجوی حمایت اجتماعی)
و رفتار ارتقا دهندة سلامت مشخص شدهاند ،پیش بینی میکند (کار.)0840 ،
در روانشناسی عصر حاضر با ظهور روانشناسی مثبت ،موضوعات مطرح در روانشناسی چشماندازی دیگر مورد توجه قرار گرفته
و عواملی مثل شادکامی ،خوشبینی ،خلاقیت ،معنا در زندگی ،حمایت اجتماعی و امید و به کارگیری روشهای مبتنی بر همین
عوامل از اهمیت خاصی برخوردار شده است (چیمیک و نکولایچاک .)0228 ،خلاقیت در حیطه هیجانات از سال  0142با فعالیت
آوریل شروع شد و خلاقیت هیجانی را به صورت توانایی تجربه و بیان ترکیبی از هیجانها به صورت بدیع و تاثیر گذار تعریف
میکند خلاقیت هیجانی در بر گیرنده چهار ملاک است که به صورت زیر بیان شدهاند -0 :صداقت ،بیان صادقانه تجارب و ارزشهای
خویش  -0بداعت ،ایجاد تغییر در هیجانهای معمول یا ایجاد حالات هیجانی جدی  -8اثر بخشی ،هماهنگی هیجان با موقعیت به
طوری که در نهایت برای فرد یا گروه مفید باشد -8 .آمادگی ،توانایی درک هیجان و میل به شناخت (آوریل و نولز.)0110 ،
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در پژوهشی اسنایدر و همکاران انجام دادند از 8102نفراز دانشجویان ترم اول که حضورداشتند.امید در مقایسه با نمرات آزمون
استاندارد ،در رابطه با موقعیت تحصیلی ازقدرت پیشبینی بالاتری برخوردار بوده است .هم چنین دانشجویان با امید بالاتر هدف
بالاتری دارند و می دانند که چگونه تلاش کنند تا به این هدف ها دست یابند (گلمن .)0220 ،یافتههای حمیدی ( )0840در پژوهشی
مبین این است بین رضایت از زندگی و امید دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .در پژوهش
نادری و حسینی ( )0840رابطه سرسختی با امید به زندگی در جامعه دانشجویی دختر و پسر مورد مطالعه قرار گرفته و با سه فرضیه
مجزا از نظر جنسیت (کلی ،دختران ،پسران) این نتیجه به دست آمد که امید و زندگی و سر سختی رابطه مثبت دارند .فاچز ()0222
در پژوهشی نشان داد که بین ظرفیت خلاقیت در دوران کودکی با سبکهای خلاقانه و خلاقیت هیجانی رابطه معنادار وجود دارد،
نتایج پژوهش هالت ( )0228و آوریل ( )0111نیز موید این یافته ها است .آوریل ( )0220همبستگی را بین خلاقیت شناختی و
خلاقیت هیجانی گزارش کرده اند .بنابراین یافته ها ،ضمن تایید وجود همبستگی بین خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی استقلال
این دو سازه را می توان مشاهده کرد .بخش دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهارت های فراشناختی توسط خلاقیت
شناختی و خلاقیت هیجانی قابل تبیین هستند .مهارت های فراشناختی نقش موثری در تبیین یادگیری آموزشگاهی و پیشرفت
تحصیلی دارند (قوام آبادی .)0822 ،آوریل و نولز ( )0110آمادگی ،توانایی درک هیجان و میل به شناخت و در تنظیم و بروز
هیجانات خود بهتر عمل میتوان گفت که تاکید خانوادهها بر همکاری و مشورت  ،از انجایی که افراد دارای خلاقیت هیجانی ،به
همکاری اجتماعی و روابط بین فردی اهمیت می دهند موجب تقویت حس همکاری با دیگران،در فرزندان شده و بدین سان ،بر
استعداد بروز هیجانات خلاق در انها تاثیر مثبتی می گذارد (جوکار و البرزی .)0844 ،تحقیقات یلسین ( )0200حمایت اجتماعی با
رضایت از زندگی مرتبط است و حمایت اجتماعی پیش بینی کننده رضایت از زندگی در دانشجویان است .
درمطالعه لانگ لند مشخص شد که کیفیت حمایت اجتماعی ادراک شده با افزایش احساس همبستگی بین افراد ،سبب بهبود سلامت
روانی آن ها می شود .بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادهای استرس زا زندگی با افسردگی نشان میدهد که
میزان حمایت اجتماعی با نرخ افراد افسرده ،همبستگی منفی داشته و دارد (بخشای .)0840 ،همچنین در یک مطالعه کلی به شکل
فرا تحلیل ،نشان داد که میزان حمایت اجتماعی ،بر سلامتی جسمی افراد تاثیر مثبت دارد (اسمیت و مک کی .)0110،حمایت اجتماعی
و امید می تواند در کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر باشد (هوب فول و وکس .)0118 ،جورج ( )0202در پژوهشی تحت
عنوان احساس ذهنی بهزیستی در اواخر عمر نشان داد ،که رضایت از زندگی می تواند سبب افزایش شادی و امید در سال های آخر
عمر باشد .نتیجه این که بین امیدواری و رضایت از زندگی رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد .از نظر آلپورت انسان سالم انسانی
است که به آینده امید دارد و خود را بی نیاز از گذشته میداند (ارجمندنیا ،خانجانی و محمودی.)0810 ،
ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی میشود که امید موضوع مهمی در دانشجویان وبرای همه اقشار جامعه به شمار میآید و لذا اگر
بتوانیم از طریق پژوهشهای مختلف به بررسیها و راهکارها برای تاثیر امید در زندگی دانشجویان که از ارکان اصلی نیروهای
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انسانی کشور محسوب میشوند و نقش به سزایی در تحول ،پیشرفت و تعالی هر کشوری دارند ،طبیعی است که بررسی عوامل
مؤثر در رشد ،ارضای نیازهای روانی و تأمین سلامت جسمانی و روانشناختی این قشر از اهمیت ویژهای برخوردار باشد (میرزائیان،
باعزت و خاکپور .)0818 ،دریک جامعه وقتی پیشرفت مفهوم واقعی خود را پیدا می کند که تمام افراد جامعه با یکدیگر رشدی
یکپارچه داشته در این راستا تحقیق می تواند معیار نسبتاً مطمئنی جهت پیشرفت افراد جامعه مورد نظر باشد با توجه به مطالب
مطرح شده ،سوال پژوهش حاضر این است آیا امید بر اساس خلاقیت هیجانی و ادراک حمایت اجتماعی قابل پیشبینی است؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری این مطالعه شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و
کارشناسیارشد دانشگاه آزاد واحد رود هن در سال تحصیلی  18- 18بود .نمونه به روش تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب
شد که در ابتدا چند دانشکده به تصادف انتخاب (دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشکده
ادبیات فارسی و زبان خارجه) و آنگاه از هر دانشکده سه کلاس به تصادف انتخاب و کلیه افراد مورد بررسی قرار گرفتند .با توجه
به سطوح متغیرهای پیشبینیکننده به ازای هر سطح متغیر مستقل بر اساس روش کرامر  82نفر انتخاب شد و در مجموع 0*8=022
نفرمورد پژوهشی قرار گرفتند.
پرسشنامهها جهت تجزیه و تحلیل وارد نرمافزار  SPSS-22شدند و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی همبستگی و
رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت .برای جمعآوری اطلاعات از ابزارهای زیر استفاده شد:
الف) پرسشنامه امید میلر (  :). ..پرسشنامه امید میلر ( 0)MHSکه در سال  0144تویط میلر و پاورز ساخته شد .پرسشنامه
اولیه دارای  82سوال بود که در نسخههای بعدی به  84سوال افزایش یافت .این پرسشنامه در طیف لیکرت از بسیار مخالف (نمره
 )0تا بسیار موافق (نمره  )0نمرهگذاری میشود .حداقل نمره هر فرد  84و حداکثر آن  082است و هر چه فرد نمره بیشتری بگیرد
دارای امید بیشتری است (میلر و همکاران .)0144 ،در یک مطالعه برای برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و
تنصیف استفاده شد که به ترتیب برابر با  2/12و  2/41محاسبه شد (حسینیان 0842 ،به نقل از شجاعیان و همکاران )0818 ،و در
مطالعهای دیگر آلفای کرونباخ پرسشنامه  2/48به دست آمد (شجاعیان و همکاران .)0818 ،همچنین در پژوهشی دیگر برای تعیین
پایایی پرسشنامه از روش تنصیف و آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب برابر با  2/12و  42بودند .روایی همزمان پرسشنامه نیز
با استفاده از این پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب بک دارای همبستگی منفی است ( r=-2/21و ( )p<2220ابولقاسمی و همکاران،
 .)0841در پژوهش حاضر ضریب الفای کرونباخ امید  2/10در نمونه  022نفر محاسبه شده است .
ب) پرسشنامه خلاقیت هیجانی :این پرسشنامه را آوریل ()0111به منظور اندازهگیری خلاقیت هیجانی در چهار بعد تازگی،
اثربخشی ،صداقت و آمادگی تهیه کرده و شامل  82ماده است که  2ماده ،آمادگی هیجانی 08 ،ماده تازگی 0 ،ماده اثربخشی و  8ماده
Miller Hope Scale
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره دوم ،شماره دهم ،مردادماه 1931

48

1

پیش بینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده

هیراد آسا و همکار

صداقت را اندازهگیری میکنند و به روش لیکرت نمرهگذاری میشود .در مقابل هر گویه طیف پنج گزینهای از خیلی کم تا خیلی
زیاد قرار دارد .آوریل با روش آلفای کرونباخ پایایی نمره کل خلاقیت هیجانی را  2/10و پایایی ابعاد آمادگی ،اثربخشی ،صداقت و
بداعت آن را به ترتیب  2/42 ،2/41، 2/42و  2/40بدست آورد .برای محاسبه روایی پرسشنامه از روش تحلیل عامل و همبستگی با
آزمونهای مشابه استفاده کرد که بر اساس تحلیل عامل به جای  8بعد 8 ،بعد بدست آورد .ابعاد اثر بخشی و صداقت با هم تشکیل
یک عامل دادند .همسانی درونی آن جهت برآورد در اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ نشانگر برخورداری آزمون از همسانی درونی
مناسبی بود (سطح میانگین آلفای کرونباخ عوامل  2/00بود) .در پژوهش البرزی و جوکار ( )0840برای محاسبه روایی از روش
تحلیل عامل اکتشافی به روش مولفه های اصلی و با چرخش وریماکس استفاده شد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ آزمون
خلاقیت هیجانی در مولفه خلاقیت هیجانی -تازگی  2/40و در مولفه خلاقیت هیجانی –آمادگی  2/88و در مولفه خلاقیت هیجانی
اثربخشی /صداقت  2/20در نمونه  022نفری محاسبه شده است.
ج) پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (  :).. ..پرسشنامه حمایت اجتماعی ( )SS-Aتوسط واکس ،فیلیپس ،هالی ،تامپسون،
ویلیامز و استوارت ( )0148تدوین شده است .این پرسشنامه بر پایه نظریه کوب درباره حمایت اجتماعی قرار دارد .کوب حمایت
اجتماعی را به میزان برخورداری از محبت ،مساعدت و توجه اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد تعریف کرده است .این پرسشنامه
دارای  08سوال است که سه حیطه حمایت اجتماعی را میسنجد .این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط ابراهیمی قوام ()0820
مورد استفاده قرار گرفت .وی پژوهشی را بر روی  022دانشجو و  022دانش آموز ایرانی اجرا کرد و پایایی و روایی این ابزار را
محاسبه کرد .ضریب پایایی در نمونه دانشجویی در کل مقیاس  2/12و در نمونه دانشآموزی  2/22به دست آورد .همچنین پایایی
آزمون بازآزمون این پرسشنامه در دانشآموزان پس از شش هفته  2/40بود .در یک مطالعه دیگر نیز آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
 2/40به دست آمد (خوش کنش و همکاران .)0841در یک مطالعه دیگر نیز آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه کرونباخ برای کل
پرسشنامه  2/40به دست آمد) خوش کنش و همکاران .)0841 ،ضریب آلفای کرونباخ آزمون حمایت اجتماعی ادراک شده در مولفه
ی حمایت اجتماعی -خانواده  2/20و در مولفه حمایت اجتماعی -دوستان  2/20و در مولفه حمایت اجتماعی – سایر  2/88در
نمونه  022تفری بوده است.
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یافتهها .
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ امید ،ابعاد ادراک حمایت اجتماعی و خلاقیت هیجانی

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

آلفای کرونباخ

خلاقیت هیجانی -تازگی

80/80

2/12

2/408

خلاقیت هیجانی -آمادگی

02/04

8/18

2/881

خلاقیت هیجانی -اثربخشی/صداقت

08/00

0/04

2/202

حمایت اجتماعی -خانواده

0/22

0/80

2/204

حمایت اجتماعی -دوستان

8/48

0/82

2/202

حمایت اجتماعی -سایر

8/88

0/84

2/888

امید

024/22

00/02

2/101

همچنان که در جدول  0ملاحظه میشود ،ضرایب آلفای کرونباخ همه متغیرهای پژوهش حاضر به استثنای بعد آمادگی خلاقیت
هیجانی و حمایت اجتماعی سایر ،بالاتر از  2/2است ،این موضوع بیانگر همسانی درونی قابل قبول ابزار اندازهگیری متغیرهای
پژوهش حاضر است .همچنین به خاطر ضریب آلفای کرونباخ پایین بعد آمادگی خلاقیت هیجانی و حمایت اجتماعی سایر ،باید در
تفسیر نتایج آن متغیرها احتیاط نمود.
جدول  .2ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش .

2

متغیرهای تحقیق

1

.0خلاقیت هیجانی -تازگی

0

.0خلاقیت هیجانی -آمادگی

**0 2/004

.8خلاقیت هیجانی -اثربخشی /صداقت

**0 2/008** 2/002

4

3

.8حمایت اجتماعی -خانواده

2/200

2/200

.0حمایت اجتماعی -دوستان

2/022

**2/000* 2/088

.8حمایت اجتماعی -سایر

**0 2/811** 2/820** 2/884** 2/000** 2/088

.2امید

**0 2/800** 2/040** 2/022** 2/844** 2/884** 2/081
<2/20
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همچنان که جدول  0نشان می دهد بین همه ابعاد خلاقیت هیجانی (تازگی ،آمادگی ،اثربخشی/صداقت) و امید در سطح معناداری
 2/20همبستگی وجود دارد .همچنین بین همه ابعاد ادراک حمایت اجتماعی نیز با متغیر امید در سطح  2/20همبستگی وجود دارد.
به منظور بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع تک متغیر مقادیر کشیدگی و چولگی و به منظور ارزیابی مفروضه همخطی بودن عامل
تورم واریانس ( )VIFو ضریب تحمل مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .3کشیدگی ،چولگی ،ضریب تحمل و تورم واریانس (  )...متغیرهای پژوهش

متغیر

چولگی

کشیدگی

ضریب تحمل

تورم واریانس( ). ..

خلاقیت هیجانی -تازگی

2/084

2/021

2/804

0/010

خلاقیت هیجانی -آمادگی

-2/802

2/440

2/800

0/808

-2/080 -2/080

2/011

0/822

حمایت اجتماعی -دوستان

2/800

-0/012

2/810

0/880

حمایت اجتماعی -خانواده

-0/208

0/882

2/220

0/018

حمایت اجتماعی -سایر

-0/028

2/211

2/284

0/808

متغیر ملاک

متغیر ملاک

خلاقیت هیجانی -اثربخشی /صداقت

امید

-2/804 -2/010

جدول فوق نشان می دهد که به استثنای بعد خانواده حمایت اجتماعی ،شاخصهای مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ کدام از
متغیرهای پژوهش خارج از محدود  ± 0نیست .بنابراین می توان نتیجه گرفت که توزیع تک متغیری آن متغیرها نرمال است .همچنین
نتایج جدول  8نشان می دهد که شاخص ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش به ترتیب بزرگتر از  2/0و کوچک تر
از  02است .این مطلب نشان دهنده آن است که پدیده همخطی بودن در متغیرهای پژوهش وجود ندارد .براساس دیدگاه مایر،
گامست و گوارینو ( )0228ارزش عامل تورم واریانس بالاتر از  02و ارزش ضریب تحمل کمتر از  2/0باشد نشان دهنده هم خطی
بودن است .به منظور آزمون استقلال خطاها در بین متغیرهای پیشبین ،ارزش شاخص دوربین واتسون مورد بررسی قرار گرفت،
ارزش شاخص مذکور  2/842بود .فایلد ( )0228اعتقاد دارد که ارزش شاخص دوربین واتسون بالاتر از  0نشاندهنده عدم استقلال
خطاها است .براین اساس با توجه به ارزش شاخص دوربین واتسون محاسبه شده ،میتوان گفت مفروضه استقلال خطاها نیز در
بین داده های پژوهش برقرار است .برای بررسی فرصیه های از روش تحلیل رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی استفاده شد .بدین
صورت که ابعاد خلاقیت هیجانی (تازگی ،آمادگی ،اثربخشی/صداقت) در گام اول و ابعاد ادراک حمایت اجتماعی (دوستان ،خانواده
و سایرین) در گام دوم به عنوان متغیرهای پیش بین وارد تحلیل شدند .گفتنی است که در این پژوهش امید متغیر ملاک بود.
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جدول  .4رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی در پیش بینی امید براساس ابعاد خلاقیت هیجانی و ادراک حمایت اجتماعی

. ..

.

.β

..

سطح معناداری

گام اول (خلاقیت هیجانی)

تازگی

2/008 -2/201

-2/088 -2/200

2/212

آمادگی

2/180

2/800

2/020

0/088

2/288

اثربخشی/صداقت

2/128

2/888

2/000

0/888

2/221

 adjR2=2/082 F)8 ،048(=08/880، P<2/220و R2=2/040
گام

اول

(ادراک

حمایت

اجتماعی)

دوستان

0/022

0/024

2/248

0/088

2/008

خانواده

8/821

0/001

2/008

0/024

2/280

سایر

0/840

0/044

2/082

0/008

2/200

F)8 ،048(=00/222، P<2/220,
 adjR2=2/080و R2=2/088
∆. =7/137، . <1/11
∆. . . 1/186
همچنان که جدول  8نشان می دهد ،ابعاد خلاقیت هیجانی (تازگی ،آمادگی ،اثربخشی/صداقت) که در گام اول وارد معادله پیش بینی
امید شد ،به صورت معناداری در سطح معناداری  2/20امید را در دانشجویان پیش بینی نمود( .)F )048،8( =08/880 ،p< 2/20
بررسی مجذور همبستگی چندگانه بدست آمده نشان داد که ارزش ضریب همبستگی های چند گانه ( )R2برابر با  2/040است .این
موضوع نشان می دهد که ابعاد خلاقیت هیجانی  04/0درصد از واریانس امید را تبیین نموده است .بررسی ضرایب رگرسیون نشان
داد که بعد اثربخشی/صداقت در سطح معناداری  )β=2/000،p< 2/20( 2/20و بعد آمادگی( )β=2/020،p< 2/20در سطح
معناداری  2/20امید را در دانشجویان پیش بینی می کند .در مقابل ضرایب رگرسیون مربوط به بعد تازگی در سطح  2/20معنادار
نبود .براساس نتایج جدول  8با ورود ابعاد ادراک حمایت اجتماعی(دوستان ،خانواده و سایرین) به معادله پیش بینی امید در گام
دوم ،ارزش R2به  2/088رسید .این یافته بدان معناست که ابعاد ادراک حمایت اجتماعی به معادله پیشبینی ،باعث شده تا 08/8
درصد از واریانس آن تبیین شود .ارزش تغییرات  )∆R2( R2برابر با  2/248بود .این یافته بدان معناست که با ورود ابعاد ادراک
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حمایت اجتماعی در معادله پیش بینی و با کنترل اثر ابعاد خلاقیت هیجانی ،مقدار واریانس تبیین شده امید  4/8درصد افزایش یافته
است که به لحاظ آماری در سطح  2/20معنادار است( .)∆F=2/082، P<2/20بررسی ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که بر خلاف
بعد حمایت دوستان  ،حمایت خانواده ( )β=2/008، p< 2/20و حمایت سایرین ( )β=2/082، p< 2/20به صورت مثبت و در
سطح معناداری  2/20ا مید را در دانشجویان پیش بینی می کند.
بحث..و نتیجه گیری
مطالعه نشان داد که ابعاد خلاقیت هیجانی (تازگی ،آمادگی ،اثربخشی/صداقت) به صورت معنادار متغیر امید را در دانشجویان
پیشبینی میکند .یافتههای پژوهش حاضر با از پژوهشهایی که در زمینه ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراک شده ،امید و خلاقیت
هیجانی انجام گرفته است همسو میباشد .امید منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای حل مشکلات روزمره میشود و به عنوان سائقی
برای هیجانات و سلامتی افراد منجر در نظر گرفته میشود (اسنایدر ،لوپز و شان .)0220 ،از نظر آلپورت انسان سالم انسانی است
که به آینده امید دارد و خود را بینیاز از گذشته میداند (ارجمندنیا ،خانجانی و محمودی .)0810 ،خلاقیت در هیجانات را به عنوان
راهی جهت خلاصی از هیجانات مشکلساز و یا رخنه در هیجانات تعریف میکنند و امیدوارند که با اینگونه کنترل در هیجانات
سطوح رفتارها تعدیلتر شود اشخاص با سطح امید بالاتر موانع را به عنوان چالش تعبیر میکنند و راههای دیگری پیدا میکنند و
انگیزش خود را در مسیر جدید به کار میبرند .با توجه به موفقیتهای کسب شده در هنگام مواجهه با موانع ،افراد با امید بالا
هیجانات مثبت خود به سمت جلو حرکت میکنند .افراد ناامید گیر میافتند چون راههای جدید را نمیتوانند پیدا کنند ،در عوض،
هیجانات منفی و نشخوار فکری آنها مانع پیگیری اهدافشان میشود (اسنایدر و همکاران.)0222 ،
در پژوهش عیسی زادگان ،جنا آبادی و سعادتمند ( )0812با هدف میزان رابطه و پیشبینی بهداشت روانی از طریق راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی و عملکرد تحصیلی انجام شد .نتایج نشان داد که بهداشت روانی با ابعاد راهبردهای نا
کارآمد تنطیم شناختی هیجان ،سرزنش خود و فاجعهآمیزی پنداری و سرزنش دیگران رابطه منفی معنیدار دارد ،بین خلاقیت هیجانی
و بهداشت روانی رابطه معناداری وجود داشت .همچنین بین عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی مثبت و معناداری وجود داشت.
در پژوهش لطیفیان ،دلاورپور ( )0810بررسی نقش واسطهای خلاقیت هیجانی در رابطه بین سبکهای دلبستگی و سلامت روان بود.
نتایج نشان داد که دلبستگی ایمن بصورت مثبت و معنادار و دلبستگی دو سوگرا به صورت منفی و معنادار ،سلامت روان را پیشبینی
میکند .نقش واسطهای خلاقیت هیجانی و ابعاد آن در رابطه بین سبکهای دلبستگی ایمن و دوسوگرا مشاهده شد و در خصوص
دلبستگی اجتنابی ،روابط بین این سبک و خلاقیت هیجانی و ابعاد آن منفی و معنادار بود .پوکیو (0220؛ ترجمه از معنوی پور و
خراسانی )0848 ،معتقد است مطالعه رابطه بین سبکهای تفکر و خلاقیت میتواند به پژوهشگران کمک کند تا این که چه نوع
تکنیک خلاقیتی ،با چه نوع افرادی و تحت چه شرایطی مفیدتر است را کشف کنند .شناخت سبکها میتواند به افراد در درک این
که چرا برخی نسبت به دیگران در حل مسائل ،روشهای متفاوتی دارند ،کمک کنند .سرانجام شناخت سبکهای تفکر برای
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سازمانها یا گروههایی که نیازمند افراد خلاق هستند ،مفید و ضروری است .پژوهشهای ذکر شده نشان میدهند که خلاقیت و
مهارتهای فراشناختی از ویژگیهای تاثیرگذار بر موفقیت انسانها هستند .در این رابطه ،شواهد تجربی نیز نشان دادهاند که خلاقیت
هیجانی با برخی ویژگیهای سازگارانه مرتبط با سلامت روان نظیر عزت نفس ،مهارتهای مقابلهای و توانایی هیجانی (هوش
هیجانی) و ناتوانی یا نارسایی هیجانی همبستگی داشته است .شواهد بسیاری ثابت میکنند که افراد دارای مهارت هیجانی یعنی
کسانی که احساسات خود را به خوبی میشناسند و آنها را تنظیم میکنند و احساسات دیگران را نیز درک و به طرز اثر بخشی با آن
برخورد میکنند ،در حوزههای مختلف زندگی موفق و کار آمد می باشند و همچنین داری امید زیادی هستند.
پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد ادراک حمایت اجتماعی (دوستان ،خانواده و سایرین) به صورت معنادار متغیر امید را در دانشجویان
پیشبینی میکند .امینی ( )0818نشان داد بین حمایت اجتماعی با امیدواری رابطه مستقیم وجود دارد .از بین مؤلفههای مربوط به
حمایت اجتماعی ادراک شده؛ خانواده و دوستان ،رابطه معنیداری با امید دارند ،در حالی که در مورد حمایت اجتماعی ادراک شده
سایرین ،چنین رابطهای به دست نیامد .هم چنین ،از بین مؤلفههای حمایت اجتماعی ادراک شده؛ فقط خانواده ،رابطه منفی معنیداری
با اضطراب مرگ داشت .در تحقیق شاکرینیا ( )0812در خصوص رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و امید با سلامت عمومی در
سالمندان مرد مبتلا به دردهای مزمن جسمانی مشخص گردید که بین حمایت اجتماعی ادراک شده ،امید و سلامت عمومی سالمندان،
رابطه معنیدار وجود دارد و متغیرهای امید و حمایت اجتماعی ادراک شده ،به ترتیب سلامت عمومی ،اضطراب و افسردگی را
پیشبینی کردند .از این رو ،در تبیین این یافتهها میتوان به رابطه امیدواری و حمایت اجتماعی اشاره نمود .همچنین یافتههای
عسگری و شرف الدین ( )0841نشان داد که بین اضطراب اجتماعی ،امید و حمایت اجتماعی ادراک شده با احساس ذهنی بهزیستی
رابطه چندگانه معنیدار وجود دارد .همچنین نشان داد که امید و حمایت اجتماعی ادراک شده پیش بینی کننده احساس ذهنی
بهزیستی میباشند ولی اضطراب اجتماعی در پیشبینیکنندگی احساس ذهنی بهزیستی نقشی ایفا نمیکند .به طور کلی ،یافتههای
این تحقیق با بسیاری از نتایج مطالعات دیگر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم همسو است.
نظریهپردازان این حوزه بر این باورند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی ادراک شده محسوب نمیشود؛ مگر
اینکه فرد آن ها را به عنوان یک منبع در دسترس و مناسب برای رفع نیازهایش ارزیابی کند .مقیاسهای حمایت اجتماعی ادراک
شده نیز بر ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرد به اینکه در صورت لزوم کمک و حمایت در دسترس خواهد بود
متمرکز هستند .حمایت اجتماعی ادراک شده برای ادامه زندگی افراد اجتماع به ویژه رضایت از زندگی ضروری است .از طریق
حمایت اجتماعی ادراک شده است که افراد میتوانند فشارهای روانی خود راتحمل کرده و از این طریق روی کمک دیگران حساب
باز کنند .بنابراین حمایت اجتماعی ادراک شده به عنوان یکی عامل مهم میتواند به رضایت از زندگی افراد کمک کند .حمایت
اجتماعی نیرومندترین نیروی مقابلهای برای رویارویی موفقیت آمیز و آسان افراد در زمان درگیری با شرایط تنشزا شناخته شده و
تحمل مشکلات را برای افراد تسهیل میکند .همچنین حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق ایفای نقش واسطهای میان عوامل
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تنشزای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت افراد ،باعث کاهش تنش تجربه شده ،افزایش میزان
بقا و بهبود کیفیت زندگی و رضایت از زندگی افراد میشود (قائدی و یعقوبی .)0842 ،در تبین این یافتهها میتوان گفت که به
عقیده اسنایدر ( )0222ارتباط با اطرافیان و صحبت درباره آرزوها و اهداف این احساس را در فرد به وجود میآورد که بر محیط
اطرافش کنترل دارد .وجود محیط حمایت کننده به فرد این امکان را میدهد که اهدافش را دنبال کند و در نتیجه امید در او ارتقاء
مییابد .این پژوهش به منظور پیشبینی امید بر اساس خلاقیت هیجانی و حمایت ادراکشده در دانشجویان انجام شد .با استفاده از
یافتههای پژوهش نشان داد که بین ابعاد خلاقیت هیجانی (تازگی ،آمادگی ،اثربخشی/صداقت) به صورت معنادار متغیر امید را در
دانشجویان پیشبینی میکند و همچنین بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده (دوستان ،خانواده و سایرین) به صورت معنادار متغیر
امید را در دانشجویان پیشبینی میکند .نتایج تحقیقات مشابه با یافتههای این تحقیق همخوان است .در تبیین آن میتوان گفت از
بین ابعاد خلاقیت هیجانی (بعد آمادگی و اثربخشی/صداقت) و ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده (خانواده و سایرین) امید را در
دانشجویان پیشبینی میکند لیکن حمایت دوستان در این پژوهش ارتباط معنیداری با امید نشان نداد .طبق مصاحبهای که با
دانشجویان در مورد دوستان شد بیاعتمادی را بیان نمودند شاید به این دلیل ارتباط معناداری نداشت .بنابراین میتوان گفت افرادی
که امید بالایی دارند ممکن است محرکهای قویتر و انرژی بیشتری برای پیگیری اهداف خود داشته باشند و این به انگیزش آنها
برای شرکت فعالانه در فرایند حل مسأله و رفتارهایی که موجب رشد و بالندگی میشود بر میگردد.
در هر پژوهشی محدودیتها ،وابسته به عوامل زیادی هستند .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر می توان به موارد زیر اشاره
کرد :تکمیل پرسشنامه به صورت خود گزارشی بوده که این شیوه پاسخ دهی ممکن است بر روی دقت اثر گذار باشد .عدم کنترل
برخی متغیر ها مانند سلامت روان و سبک زندگی شرکت کنندگان .پیشنهاد میشود پژوهش در جامعهای بزرگتر اجرا شود تا بتوان
نتایج را با اطمینان بیشتر تعمیم داد .بررسی نقش و ارتباط سایر متغیرهای تأثیرگذار بر امید در سایر موسسات آموزشی و تلاش در
جهت تولید ابزار کارآمد و دقیق در مورد آن .پیشنهاد میگردد تا سیاستگزاران و مسولان دانشگاه و یا کشور برای امید بیشتر و
زندگی بهتر (به ویژه در میان دانشجویان) به طراحی سیاستهای عملیای بپردازند که به افزایش میزان حمایت اجتماعی ادراک
شده و تقویت خلاقیت هیجانی و در نتیجه افزایش امید منجر گردد .کاربرد و ترویج شیوههای آموزشی که سبب افزایش راهیابی و
تفکر عاملانه دانشجویان و تقویت امید در آنان شود.
در نتیجهگیری کلی حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت به نظر میرسد فرد با دارا بودن حمایت اجتماعی ادراکشده بتواند بهتر
از حل مشکلات برآید چون میداند که در مواقع لزوم میتواند از این حمایت بهرهمند میشود .دریافت حمایت اجتماعی ادراکشده
میتواند باعث افزایش میزان امید شود که متعاقباً با امید در رویارویی با تنشهای زندگی ،خلاقیت هیجانی موثرتری نشان میدهد.
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