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Introduction: This study aimed to investigate the simple and multiple relationships between am-

biguity tolerance, cognitive flexibility, and thinking styles with cognitive and emotional creativity 

among married people. 

Methods: The research method is descriptive with a correlational design. The statistical popula-

tion of this study is married people over 18 years old living in Zanjan in the first quarter of 2021. 

The research sample was determined by 163 people according to the number of variables and se-

lected by available sampling. Data were collected through the cognitive flexibility, thinking styles 

(Legislative, Judging, and Executive), ambiguity tolerance, emotional creativity, and cognitive 

creativity questionnaires. Data analysis was performed using the Pearson correlation method and 

stepwise regression analysis in SPSS-26 software.

Results: The current study's results indicated a positive and significant linear relationship between 

cognitive flexibility, three thinking styles, and the ability to tolerate ambiguity with cognitive and 

emotional creativity (P<0.05). In addition, the stepwise regression analysis findings showed that 

the contribution of cognitive flexibility, ambiguity tolerance, and executive thinking style are more 

significant in predicting cognitive creativity (36.3%). Also, contributing cognitive flexibility, legis-

lator thinking style, and ambiguity tolerance are more significant in predicting emotional creativity 

(16.8%).

Conclusion: According to the research findings, it can be concluded that providing training in im-

proving the ability to tolerate ambiguity, cognitive flexibility, fostering legislative, and executive 

thinking styles among married people can help improve living conditions, resolve disputes, and 

successfully overcome challenges by increasing cognitive and emotional creativity.
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Extended Abstract
Introduction
One of the most critical characteristics that play a role in 

improving the quality of married life is creativity. Cre-

ativity often leads to real and lasting progress in a cou-

ple's life. Contact with your emotions and seeing the im-

pact of your behavior on the emotions of others is often 

essential for couples' empathetic understanding, and how 

to express a wide range of emotions in constructive ways 

in a safe and reinforcing environment are all aspects of 
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creativity. Creativity is a consistent capacity to solve life 

problems and a state of mind that unites all intelligent 

human work. In one of the divisions of creativity, two 

cognitive and emotional dimensions are mentioned. The 

cognitive dimension indicates the individual's flexibility 

in controlling internal stimuli, constantly producing new 

ideas without expecting a little external reward. Cogni-

tive creativity has four subscales: Fluency, Flexibility, 

Originality, and Elaboration. Emotional creativity refers 

to a set of cognitive abilities and personality traits related 

to the originality of experience and expression of emo-

tions. It includes three components: preparedness, inno-

vation or novelty, and a combination of effectiveness & 

authenticity. Emotional creativity can lead to the flexibil-

ity of response in stressful situations and help transform 

a familiar and stereotyped feeling into other emotions. It 

can also help people cope with adverse conditions.

Some of the essential factors in education to promote cre-

ativity and development of future scientific generations 

of the country are to identify thinking styles, ambiguity 

tolerance (how an individual or group perceives and pro-

cesses information about ambiguous situations or stimuli 

when confronted with a set of unfamiliar, complex, or 

incompatible clues), and cognitive flexibility.

Improving cognitive and emotional creativity in people 

can reduce many of life's problems and improve interper-

sonal relationships. Cognitive and emotional creativity is 

a powerful tool for recognizing your and your partner's 

emotions, the way to deal with these emotions, as well 

as providing new solutions to solve life problems togeth-

er. In this regard, the present study aimed to investigate 

the role of ambiguity tolerance, cognitive flexibility, and 

thinking styles in cognitive and emotional creativity in a 

sample of married people.

Methods
The method of the present study is a descriptive correla-

tion, and its statistical population was married people 

over 18 years of age living in Zanjan province in the first 

quarter of 2021. One hundred sixty-three questionnaires 

were answered entirely and entered into the analysis. Of 

these, 127 women and 36 men participated in the study. 

The highest number of participants was in the age range 

of 31-50 years (99 people, 60.7%).

Data were collected through Dennis and Vanderwal's 

cognitive flexibility (2010), Sternberg-Wagner's think-

ing styles (Legislative, Judging, and Executive) (1992), 

McLain's Type II Ambiguity Tolerance (2009), Averill's 

emotional creativity (1991), and Abedi's cognitive cre-

ativity (1993) questionnaires. The Pearson correlation 

method was used to investigate the relationship between 

variables. Also, in order to investigate the contribution of 

each predictor variable, the stepwise regression method 

in SPSS-26 software was used.

Results
The results of the Pearson correlation confirmed the linear 

relationship of all variables in this study. Among the inde-

pendent variables, cognitive flexibility has the most sig-

nificant impact on predicting cognitive creativity (0.186). 

In the second step, the ambiguity tolerance is added to 

the analysis, and the amount of variance explained is 

increased from 18 to 28%. In the third step, executive 

thinking style was added to the previous two variables, 

and the variance increased from 28 to 36%. The results of 

stepwise regression showed that total psychological flex-

ibility, ambiguity tolerance, and executive thinking style 

predict 36.3% of the variance of cognitive creativity.

Among the independent variables, cognitive flexibility 

has the most significant impact on predicting emotional 

creativity (0.100). In total, cognitive flexibility, legisla-

tive thinking style, and ambiguity tolerance also predict 

16.8% of the variance of emotional creativity. Notably, 

psychological flexibility in both stepwise regression tests 
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had the most noticeable impact on cognitive and emo-

tional creativity.

Conclusion
The present study’s results revealed a significant rela-

tionship between ambiguity tolerance and cognitive and 

emotional creativity. People with a high degree of ambi-

guity tolerance can process information about ambigu-

ous situations, and finding ambiguous stimuli desirable 

and challenging does not deny and distort complexity. In 

addition, they seek to solve problems, which is entirely 

related to the characteristics of cognitive creativity (gen-

erating new ideas and strategies in problem-solving) and 

emotional creativity (flexibility in responding to stressful 

situations). During cohabitation, the power of tolerating 

high ambiguity in couples can minimize the incidence 

of differences. The relationship between cognitive flex-

ibility and cognitive and emotional creativity was also 

positive and significant. After examining situations and 

obstacles, flexible people reorganize their mental frame-

work and turn the threats of living together into challeng-

ing opportunities and successfully overcome them.

The results of stepwise regression showed that cognitive 

flexibility, ambiguity tolerance, and executive thinking 

style are essential predictors of cognitive creativity, and 

the variables of cognitive flexibility, ambiguity tolerance, 

and Legislative thinking style are meaningful predictors 

of emotional creativity. Explaining why executive think-

ing style has been the only predictor of cognitive cre-

ativity, it can be said that people with executive thinking 

style have a lot of perseverance to solve problems, which 

leads to creativity. These people prefer pre-determined 

rules and strategies, but they make small changes, and 

these small changes can lead to creativity. In addition, 

the example of this research is among the people who 

have grown up in the Iranian educational system. In this 

education system, the most rewarding style is the exec-

utive thinking style. One can expect people to behave 

according to the style most supported by educational 

systems and formal environments. Also, in the legisla-

tive thinking style, the person finds a suitable solution 

to all problems, especially emotional problems, in a new 

and unusual way. This style is partly related to emotional 

creativity, the ability to understand emotions and solve 

emotional problems.

Like other studies, the present study has some limitations, 

including the small number of male samples compared to 

women, and it was not possible to compare the two sex-

es. The generalization of the results to other communi-

ties should be made with caution. In addition, the present 

study was a self-report study using questionnaires, and 

caution should be exercised in causal inferences from 

the research results. At the research level, it is suggested 

that researchers conduct longitudinal and experimental 

research in this field to examine the significance of the 

results and the effectiveness of the variables.
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بررسی رابطه خطی ساده و چندگانه قدرت تحمل ابهام، انعطاف پذیری شناختی و سبک های تفکر 
با خالقیت شناختی و هیجانی

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1401
صفحات  141-155

طاهره الهی1*        ، فرشته حسنی2، فائزه نصیری2

1. دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران 
2. دانشجوی ارشد روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

مقدمه: با توجه به اهمیت خالقیت در حل مسائل زندگی و یافتن راهبردهای نو، شناسایی مولفه های موثر در افزایش 

خالقیت ضروری است. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه قدرت تحمل ابهام، انعطاف پذیری 

شناختی و سبک های تفکر با خالقیت شناختی و هیجانی در افراد متاهل می باشد.

روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش، افراد متاهل باالی 18 سال ساکن 

شهر زنجان در سه ماهه اول سال 1400 بود. نمونه های پژوهش با توجه به تعداد متغیرها به تعداد 163 نفر تعیین و به 

روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطالعات از طریق پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی، سبک های تفکر 

)سبک قانون گذار، قضاوت گر و اجرایی(، تحمل ابهام، خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی جمع آوری شدند. تجزیه و 

تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS-26 انجام شد. 

یافته ها: نتایج بیانگر وجود رابطه خطی مثبت و معنادار بین انعطاف پذیری شناختی، سبک های تفکر و قدرت تحمل 

ابهام با خالقیت شناختی و هیجانی بود )P>0/05(. عالوه بر این، یافته های حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که 

سهم انعطاف پذیری شناختی، قدرت تحمل ابهام و سبک تفکر اجرایی در پیش بینی خالقیت شناختی 36/3 درصد و 

سهم انعطاف پذیری شناختی، سبک تفکر قانون گذار و قدرت تحمل ابهام در پیش بینی خالقیت هیجانی 16/8 درصد 

می باشد.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که ارائه آموزش هایی در زمینه بهبود قدرت تحمل 

ابهام، انعطاف پذیری شناختی و پرورش سبک های تفکر قانون گذار و اجرایی در میان افراد متاهل می تواند از طریق افزایش 

خالقیت شناختی و هیجانی به بهبود شرایط زندگی و حل اختالفات و پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز چالش ها کمک 

کند.

دریافت: 1400/08/23                                
اصالح نهایی: 1401/02/22                                     

پذیرش: 1401/03/11

واژه های کلیدی
خالقیت شناختی
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انعطاف پذیری شناختی
قدرت تحمل ابهام

سبک های تفکر
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مقدمه
یکی از مهم ترین ویژگی هایی که در بهبود کیفیت زندگی زناشویی نقش 
دارد، خالقیت )Creativity( است. خالقیت اغلب موجب پیشرفت های 
واقعی و پایدار در زندگی زوجین می گردد. تماس با احساسات خود و 
دیدن تأثیر رفتار خود بر احساسات دیگران، اغلب برای درک همدالنه 
به  احساسات  از  گسترده ای  طیف  بیان  نحوه  و  دارد  اهمیت  زوجین 
از  جوانبی  همه  تقویت کننده،  و  امن  محیطی  در  سازنده  روش های 

برطرف کردن  برای  خانواده  جمله  از  نهادی  هر   .)1( هستند  خالقیت 
نیازهای خود به افرادی نیاز دارد که بتوانند به شکلی بهینه راه حل هایی 
نو و ابتکاری ارائه دهند )2(. خالقیت یک توانایی شناختی است که افراد 
را قادر می سازد تا ایده های اصلی و کاربردی ارائه دهند )3(. خالقیت 
حالتی  و   )4( مشترک  زندگی  مسائل  حل  برای  سازگار  ظرفیت  یک 
می بخشد  وحدت  انسان  هوشمندانه  کارهای  تمام  به  که  است  ذهنی 
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)5(. در یکی از تقسیم بندی های خالقیت، به دو بعد شناختی و هیجانی 
کنترل  در  فرد  انعطاف پذیری  نشانگر  شناختی،  بعد  است.  شده  اشاره 
به طور  بیرونی  پاداش  توقع کم ترین  بدون  که  است  درونی  تحریکات 
خالقیت  واقع  در   .)6( می شود  منجر  جدید  ایده های  تولید  به  مداوم 
با  قادر می سازد  را  فرد  که  است  مهم  عملکرد شناختی  شناختی یک 
ایده های بدیع و مفید، مشکالت خود را حل کند  یا  تولید محصوالت 
 )Fluency( سیالی  خرده مقیاس  چهار  دارای  شناختی  خالقیت   .)7(
 )Flexibility( به معنای توانایی تولید ایده های فراوان، انعطاف پذیری
با روش های متنوع، اصالت )Originality( به  ایده ها  به معنای تولید 
معنای تولید ایده های نوآورانه و بسط )Elaboration( به معنای توجه 
به جزئیات در تولید ایده ها می باشد )8(. خالقیت هیجانی به مجموعه 
اصالت تجربه  به  توانایی های شناختی و ویژگی های شخصیتی مربوط 
و ابراز احساسات اشاره دارد )9(. ایده خالقیت هیجانی به طور رسمی 
در سال 1999 توسط Averill مطرح شد که شامل سه مولفه آمادگی 
)Preparedness(، نوآوری یا تازگی )Novelty( و ترکیبی از اثربخشی 
و اصالت )Effectiveness و Authenticity( توصیف شده است )10(. 
آمادگی نشان می دهد که فرد به احساسات اهمیت می دهد، تمایل به 
نوآوری  است.  آنها حساس  به  نسبت  و  دارد  احساسات  و  درک  تفکر، 
یعنی واکنش احساسی در مقایسه با گذشته فرد و یا انتظارات اجتماعی، 
بدیع و تازه است. اثربخشی یعنی تغییر در حل مشکالت عاطفی مفید 
است و در طوالنی مدت نه تنها برای فرد بلکه برای جامعه نیز مفید 
بیانگر  باید  عاطفی  پاسخ  که  است  معنا  این  به  اصالت  بود.  خواهد 
در   Averill دیگران.  انتظارات  از  آینه ای  نه  باشد  فرد  خود  انتظارات 
سال 2007 به این نتیجه رسید که افراد با خالقیت هیجانی قادرند به 
طور صحیح موقعیت را ارزیابی و احساسات خود را به طور ماهرانه بیان 
کنند )2(. همچنین خالقیت هیجانی می تواند منجر به انعطاف پذیری 
پاسخ در موقعیت های استرس زا شود و به تبدیل یک احساس آشنا و 
کلیشه ای به احساسات دیگر کمک کند و نیز می تواند به افراد کمک 
زندگی   .)10( بیایند  کنار  مشترک  زندگی  نامساعد  شرایط  با  تا  کند 
مشترک نیز در کنار خوشی ها و لذت هایش با چالش ها و استرس های 
متعددی همراه است و مقابله موفق با آنها نیازمند راهکارهای خالقانه 
با توجه به شرایط زندگی هر زوجی می باشد؛ خالقیت شناختی افراد را 
در تعریف و شناسایی راهکارهای مقابله ای موثر یاری می کند و خالقیت 
هیجانی به شناسایی و مدیریت احساسات و انعطاف پذیری در استفاده از 
مناسب ترین راهکار و متناسب ساختن آنها با شرایط زندگی و مشکالت 

خودشان یاری می دهد.       
شرایط  بهبود  راستای  در  خالقیت  ارتقا  جهت  مهم  عوامل  از  یکی 

یک  تفکر  سبک  می باشد.  تفکر  سبک های  شناسایی  زوجین،  زندگی 
اطالعات  کسب  برای  فرد  که  است  روشی  بلکه  )12(؛  نیست  توانایی 
بیان  و  تصمیم گیری  مشکالت،  حل  ایده ها،  شکل گیری  همچنین  و 
 )1988( Sternberg .)13( عقاید و خصوصیات خود به آنها نیاز دارد
کرد  شناسایی  ذهنی  خودگردانی  نظریه  اساس  بر  را  تفکر  سبک   13
دسته  سه  در  مجدداً  را  تفکر  سبک   13 این   )2002(  Zhang  .)14(
طبقه بندی کرد: سبک های تفکر نوع 1 بیشتر مولد خالقیت هستند و 
آنها سطوح باالتری از پیچیدگی شناختی را نشان می دهند که شامل 
یا محصوالت  افراد  )ارزیابی  بودن(، قضایی  قانون گذارانه )خالق  سبک 
دیگر(، سلسله مراتبی )اولویت بندی وظایف شخص(، جهانی )تمرکز بر 
روی تصویر کلی( و لیبرال )اتخاذ رویکرد جدید به وظایف و مخالفت با 
آداب و رسوم( می شود. سبک های تفکر نوع 2 گرایش به هنجار مطلوب 
پیچیدگی  از  پایین تری  نشان دهنده سطوح  آنها  پیشنهاد می دهند.  را 
شناختی هستند؛ از جمله سبک های اجرایی )اجرای وظایف با دستورات 
انجام یک  )تمرکز روی جزئیات(، تک قطبی )صرفا  داده شده(، محلی 
به  سنتی  رویکردهای  از  )استفاده  محافظه کارانه  و  زمان(  هر  در  کار 
وظایف(. سبک های نوع 3  شامل آنارشیک )انجام کار بدون محدودیت(، 
الیگارشی )انجام چندین کار بدون اولویت(، داخلی )کار بر روی خود( 
و خارجی )کار با دیگران( هستند )15(. ساجدی )1397( گزارش کرد 
که بین سبک های تفکر قانون گذارانه، قضاوت گر، آزاداندیش، داخلی و 
بین  با خالقیت همبستگی مثبت وجود دارد.  انتقادی  تفکر  عمومی و 
سبک های تفکر تک قطبی، جزئی و محافظه کارانه با خالقیت همبستگی 
به   )2014(  Eraslan پژوهش  در  همچنین   .)16( دارد  وجود  منفی 
اشاره  با خالقیت  تفکر  از سبک های  برخی  مثبت  و  منفی  همبستگی 
شده است )17(. در پژوهش حسینی و همکاران )1399( نیز به رابطه 
مثبت  رابطه  و  خالقیت  با  قانون گذار  و  قضاوت گر  تفکر  سبک  منفی 

سبک اجرایی با خالقیت اشاره شده است )18(.     
ابهام  تحمل  قدرت  خالقیت،  با  مرتبط  متغیرهای  از  دیگر  یکی 
)Ambiguity tolerance( است؛ به طوری که در طبقه بندی نگرش ها 
ابهام به عنوان تحمل بی نظمی و کشش  افراد خالق، تحمل  و صفات 
به پیچیدگی توصیف می شود و این ویژگی در کنار سایر صفات مانند 
می گیرد  قرار  ناهمخوان  و  نامتقارن  مرموز،  عظیم،  چیزهای  به  جذب 
هنگام  گروه  یا  فرد  که  می شود  گفته  روشی  به  ابهام  تحمل   .)19(
مواجهه با مجموعه ای از سرنخ های ناآشنا، پیچیده یا ناسازگار، اطالعات 
پردازش می کند  و  را درک  یا محرک ها  به موقعیت های مبهم  مربوط 
)20(. Budner )1962( عدم تحمل ابهام را به صورت تمایل به درک 
موقعیت های مبهم به صورت منابع تهدید و تحمل ابهام را تمایل به درک 
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مطلوب موقعیت های مبهم، تعریف کرده است. یک وضعیت مبهم ممکن 
است به عنوان شرایطی تعریف شود که به دلیل کمبود نشانه های کافی، 
توسط فرد قابل ساخت و طبقه بندی مناسب نباشد )21(. تحمل ابهام 
در یک پیوستار قرار دارد؛ فردی که تحمل ابهام در او کم است، دچار 
استرس می شود، واکنش زودرس نشان می دهد و از محرک های مبهم 
پرهیز می کند. در حد دیگر پیوستار، فردی که قدرت تحمل باالیی در 
موقعیت مبهم دارد، محرک های مبهم را مطلوب، چالش برانگیز و جالب 
پیشینه  مرور   .)20( نمی کند  تحریف  و  انکار  را  پیچیدگی  و  می داند 
پژوهشی، حکایت از همبستگی بین قدرت تحمل ابهام و خالقیت دارد 
و تحقیقات فعلی درک ما را از تأثیر تسهیل گرایانه ابهام بر حل مسئله 
خالق گسترش می دهد )3، 22، 23(. به طور نمونه، Wu و همکاران 
)2016( گزارش کردند که خالقیت افراد در شرایط مبهم به طور قابل 
توجهی باالتر از آن هایی است که در شرایط غیر مبهم هستند )22(. 
وظیفه شناسی،  از  که  افرادی  دادند  نشان   )2016(  Miller و   Toh

مقبولیت و تحمل ابهام باالتری برخوردار هستند، مفاهیم خالقانه تری 
 Merrotsy تولید می کنند )23(. اما در سوی دیگر پژوهشگرانی مثل
)2020( طی بررسی های خود اظهار کردند که شواهد قوی مبنی بر این 
که قدرت تحمل ابهام یکی از ویژگی های شخصیت خالق باشد، وجود 

ندارد و یا حداقل رابطه این دو مبهم است )19(.     
سازه دیگری که خالقیت را پیش بینی می کند، انعطاف پذیری شناختی 
آگاهی  به   )Cognitive flexibility( شناختی  انعطاف پذیری  است. 
فرد اشاره دارد؛ آگاهی فرد از وجود گزینه ها و راهبردهای بهتر در هر 
شرایطی؛ تمایل به انعطاف پذیری و انطباق با شرایط و خودکارآمدی در 
انعطاف پذیری. در هر شرایطی، فرد در مورد نحوه رفتار خود حق انتخاب 
دارد )24(. این ویژگی فرد را قادر می سازد که در برابر فشارها، چالش ها 
و سایر مسائل عاطفی و اجتماعی در زندگی مشترک برخوردی مناسب 
داشته باشد )25(. افرادی که تفکر انعطاف پذیری دارند، از توجیه های 
مثبت  صورت  به  را  خود  فکری  چهارچوب  و  کرده  استفاده  جایگزین 
 Zuo .)26( بازسازی می کنند و موقعیت های چالش انگیز را می پذیرند
و همکاران )2019( در مطالعات خود گزارش کردند که انعطاف پذیری 
شناختی رابطه بین ضد کلیشه ها و خالقیت را واسطه گری می کند )27(. 
انعطاف پذیری  که  کردند  بیان   )2019( همکاران  و   Chen همچنین 

شناختی نقش مثبتی در ارتقا خالقیت دارد )28(.    
همان طور که پیش تر نیز ذکر شد خالقیت هیجانی، توانایی شناخت و 
ابراز احساسات به شیوه درست و به موقع در موقعیت مقتضی و خالقیت 
شناختی توانایی تولید ایده های بدیع برای حل مسائل زندگی است. بهبود 
از مشکالت زندگی را کاهش  افراد می تواند بسیاری  این دو متغیر در 

داده و روابط بین فردی را بهبود بخشد. مسائلی که افراد در زندگی با آنها 
روبه رو می شوند، ممکن است در دوره پس از ازدواج افزایش یابد؛ چرا که 
در زندگی مشترک دو فرد با ابعاد شخصیتی متفاوتی با هم روبه رو شده 
و چندان با این تفاوت ها و نحوه برخورد با آنها آشنا نیستند. نداشتن 
آگاهی نسبت به تفاوت های فردی و نحوه رویارویی با مشکالت زندگی 
و نداشتن تحمل جهت روبه رو شدن با ابهامات زندگی و بسیاری مسائل 
دیگر می تواند زوج ها را با چالش های اساسی و حتی شکست در زندگی 
مشترک روبه رو کند. خالقیت شناختی و هیجانی، ابزار نیرومندی جهت 
شناخت هیجانات خود و شریک زندگی، راه برخورد با این هیجانات و 
در  است.  مشترک  زندگی  مسائل  تازه جهت حل  راهکارهای  ارائه  نیز 
این رابطه آقابابایی )1399( گزارش می کنند که بین خالقیت هیجانی 
و افزایش رضایت از زندگی رابطه وجود دارد )29(. بنابراین پژوهشگران 
می توانند با شناسایی راهکارهای بهبود خالقیت شناختی و هیجانی و 
نیز عوامل موثر بر آنها در میان افراد جامعه، قدم موثری در این زمینه 
بردارند. بررسی پیشینه پژوهشی نشان داد که برخالف اهمیت خالقیت 
در زندگی زوجین، پژوهشی در این خصوص، با متغیرهای بررسی شده 
به اهمیت  با توجه  نگرفته است.  انجام  این مطالعه به شکل حاضر  در 
حل  در  بدیع  راه های  یافتن  زوجین،  زندگی  مسائل  حل  در  خالقیت 
هوشمندانه مشکالت و الزمه بررسی عوامل موثر بر خالقیت، در همین 
قدرت  آیا  که  است  سوال  این  بررسی  دنبال  به  حاضر  پژوهش  راستا 
تحمل ابهام، انعطاف پذیری شناختی و سبک های تفکر قادرند خالقیت 

شناختی و هیجانی افراد متاهل را پیش بینی کنند.

روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، افراد 
متاهل باالی 18 سال ساکن شهر زنجان در سه ماهه اول سال 1400 
بودند. با توجه به محدودیت های اجتماعی ناشی از اپیدمی کووید-19، 
لینک اینترنتی پرسشنامه تهیه شده و در دسترس افراد متاهل قرار گرفت. 
وضعیت تاهل افراد شرکت کننده بر اساس خودگزارش دهی مشخص شد. 
شرکت در این آزمون اختیاری و با رضایت آگاهانه آزمودنی ها بود. برای 
رعایت اصول اخالقی، اطالعات بدون مشخصات شناساننده و شخصی 
دریافت شدند. حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرها و خرده مقیاس ها، 
هر  ازای  به  و  شده  گرفته  نظر  در  ثابت  نمونه   50 تعداد  شد.  انتخاب 
متغیر 15 نمونه اضافه شد. تعداد 163پرسشنامه به صورت کامل پاسخ 
داده شده بود که وارد تحلیل شدند. از این تعداد 127 زن و 36 مرد 
در پژوهش حضور داشتند. بیشترین تعداد افراد شرکت کننده در دامنه 
سنی50-31 سال )99 نفر، 60/7 درصد( قرار داشته و کمترین تعداد 
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قرار  درصد(   6/7 11نفر،   ( باال  به  سال   50 دامنه  در  شرکت کننده ها 
داشتند. تعداد افراد 30-18 سال هم 53 نفر )32/5 درصد( بودند.

ابزار 
عابدی  توسط  آزمون  این  عابدی:  شناختی  خالقیت  پرسشنامه 
 60 دارای  است.  ساخته شده   Torrance نظریه  اساس  بر  و   )1372(
سوال و 4 خرده مقیاس سیالی )سواالت 1 تا 22(، بسط )سواالت 23 
تا 33(، اصالت )سواالت 34 تا 49(، انعطاف پذیری )سواالت 50 تا 60( 
باال  و  متوسط  پایین،  خالقیت  میزان  نشان دهنده  گزینه ها  می باشد. 
می باشند که نمره 1 برای خالقیت پایین و نمره 3 برای خالقیت باال 
بخش،  چهار  در  آزمودنی ها  نمرات  مجموع  است.  گرفته شده  نظر  در 
 )1372( عابدی  می دهد.  نشان  را  فرد  شناختی  خالقیت  کلی  نمره 
و   0/84 انعطاف پذیری   ،0/82 اصالت   ،0/85 را  سیالی  پایایی  ضریب 
بسط 0/80 به دست آورده است و برای بررسی روایی این پرسشنامه از 
آزمون Torrance به عنوان شاخص روایی همزمان، استفاده و ضریب 
همبستگی بین نمره کل این آزمون و نمره کل آزمون جدید را 0/46 به 
دست آورد )30(. در این پژوهش نیز پایایی با استفاده از ضریب آلفای 

کرونباخ برای کل مقیاس 0/916 محاسبه شد.       
 

سال  در  پرسشنامه  این   :Averill هیجانی  خالقیت  پرسشنامه 
بتدریج  و  شد  تهیه   Thomas-Knowles و   Averill توسط   1992
از  گزینه ای   5 سوال   30 شامل  مقیاس  شد.  بهینه   Averill توسط 
کامال مخالفم )1 امتیاز( تا کامال موافقم )5 امتیاز( می باشد که سواالت 
خرده مقیاس   4 و  می شوند  نمره گذاری  معکوس  صورت  به   29 11و 
بداعت  و  گویه(   4( اصالت  گویه(،   5( اثربخشی  گویه(،   7( آمادگی 
)14 گویه( را می سنجد )31(. Averill )1999( همسانی درونی کل 
را  فوق  خرده مقیاس های  و   0/91 کرونباخ  آلفای  روش  با  را  مقیاس 
در   .)32( است  کرده  گزارش   0/85 و   0/80  ،0/89  ،0/80 ترتیب  به 
آلفای  ضریب  از  استفاده  با  را  پرسشنامه  پایایی   ،)1394( ثابت  ایران 
کرونباخ برای خرده مقیاس های نوآوری، اثربخشی_اصالت و یگانگی به 
ترتیب 0/87، 0/83 و 0/78 گزارش کرد. همچنین میزان همبستگی 
 ،Averill و خالقیت هیجانی Torrance بین خرده آزمون های خالقیت
0/74 محاسبه شد که نشان دهنده روایی همزمان این پرسشنامه است 
مقیاس  کل  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  نیز  حاضر  پژوهش  در   .)33(

0/87 محاسبه شد. 

سال  در  پرسشنامه  این   :Sternberg تفکر  سبک های  پرسشنامه 

1992 توسط Sternberg تهیه شد )34(. در پژوهش حاضر به دلیل 
تعداد زیاد متغیرها از پرسشنامه 24 سوالی که سه خرده مقیاس سبک 
قانون گذار، سبک اجرایی و سبک قضاوت گر را می سنجد، استفاده شد. 
Grigorenko و Sternberg )1997( ضریب همسانی درونی را برحسب 

آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های قانون گذار، اجرایی و قضاوت گر 
0/81، 0/83 و 0/73گزارش کرده اند )35(. همچنین در پژوهش بیرامی 
قانون گذار،  سبک های  برای  پایایی  ضرایب  نیز   )1394( طباطبایی  و 
قضایی و اجرایی به ترتیب برابر با 0/74 و 0/71 و 0/76 به دست آمد 
از  یک  هر  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  نیز  حاضر  پژوهش  در   .)36(
خرده مقیاس های سبک تفکر قانون گذار، قضاوت گر و اجرایی به ترتیب 
0/74، 0/78 و 0/66 محاسبه شد. امامی پور و سیف )1382(، روایی این 
آزمون را به کمک تحلیل عاملی و با استفاده از روش مولفه های اصلی و 
چرخش متعامد )واریماکس(، محاسبه کردند. چهار عامل استخراج شد 

که میزان 70/59 درصد کل واریانس را تبیین کردند )37(.

 Ambiguity Tolerance Scale–II( پرسشنامه قدرت تحمل ابهام
The Multiple Stimulus Types(: فرم کوتاه این پرسشنامه در سال 

2009 توسط McLain، برای سنجش میزان تحمل ابهام تهیه شد و 
شامل 13 سوال 5 گزینه ای از بسیار موافقم )5 امتیاز( تا بسیار مخالفم 
)1 امتیاز( می باشد که سواالت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 11 و 12 به صورت 
معکوس نمره گذاری می شوند. McLain همسانی درونی پرسشنامه را 
به روش آلفای کرونباخ 0/79 گزارش کرده است. همچنین او روایی این 
 0/41 ،McDonald پرسشنامه را با استفاده از همبستگی آن با مقیاس
به دست آورد )38(. در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای کل 

مقیاس 0/761 به دست آمد.

 Flexibility Inventory( شناختی  انعطاف پذیری  پرسشنامه 
Cognitive(: توسط Dennis و Vander Wal )2010( ساخته شده 

به درک موقعیت های سخت  و دارای 20 ماده است و سه جنبه میل 
توجیه جایگزین  توانایی درک چندین  قابل کنترل؛  به عنوان موقعیت 
برای رویدادهای زندگی و رفتار انسان ها؛ و توانایی ایجاد چندین راه حل 
جایگزین برای موقعیت های سخت را می سنجد و دارای دو خرده مقیاس 
حل مسئله و ادراک کنترل پذیری است. این مقیاس در یک پیوستار 7 
درجه ای لیکرت از بسیار مخالفم )1( تا بسیار موافقم )7( نمره گذاری 
می شود و گویه های 2، 4، 7، 9، 11 و 17 به صورت معکوس نمره گذاری 
کل  درونی  همسانی   )2010(  Vander Wal و   Dennis می شوند. 
را  بازآزمایی  پایایی  و   0/91 کرونباخ  آلفای  روش  به  را  پرسشنامه 

رابطه ابهام، انعطاف پذیری و سبک های تفکر با خالقیت شناختی و هیجانیطاهره الهی و همکاران
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0/81 گزارش کردند )39(. در ایران نیز کهندانی و ابوالمعالی الحسینی 
)1396( همسانی دورنی این پرسشنامه را در کل مقیاس و عامل های 
حل مسئله و ادراک کنترل پذیری به ترتیب 0/893، 0/779 و 0/810 
و پایایی بازآزمایی را برای عامل حل مسئله 0/633 و برای عامل ادراک 
کنترل پذیری 0/766 گزارش کردند. همچنین به منظور بررسی روایی 
همزمان پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی، ضریب همبستگی نمره کل 
 ،Rubin و Martin این پرسشنامه با پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی
0/75 به دست آمده است )40(. همچنین در پژوهش حاضر نیز ضریب 

آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/88 به دست آمد.

یافته ها
نمونه مورد بررسی در این پژوهش، افراد متاهل در دامنه سنی 18 تا 60 
با میانگین سنی 33/2 سال و انحراف معیار 13/77 بودند. تعداد 127 
نفر )77/9 درصد( از شرکت کنندگان زن و 36 نفر )22/1 درصد( مرد 
بودند. همچنین 45/4 درصد از شرکت کنندگان دارای مدت تاهل یک 
تا 10 سال، 33/1 درصد دارای مدت تاهل 11 تا 20 سال، 17/8 درصد 
از آنان دارای مدت تاهل 21 تا 30 سال و 3/7 درصد دارای مدت تاهل 

31 تا 40 سال بودند.     
شامل  پیش بین  متغیرهای  از  یک  هر  ساده  رابطه  بررسی  منظور  به 

انعطاف پذیری شناختی، قدرت تحمل ابهام و سه سبک تفکر )قانون گذار، 
و  شناختی  خالقیت  یعنی  مالک  متغیرهای  با  قضاوت گر(  و  اجرایی 
هیجانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. پیش فرض های این 
آزمون یعنی فاصله ای بودن سطح اندازه گیری متغیرها و توزیع نرمال 
آزمون  از  داده ها  نرمال  توزیع  بررسی  منظور  به  بودند.  برقرار  داده ها، 
کولموگروف_اسمیرنف استفاده شد که مقدار آن برای خالقیت شناختی 
تحمل  انعطاف پذیری شناختی 0/18،  0/24، خالقیت هیجانی 0/20، 
 0/18 اجرایی  تفکر  سبک   ،0/17 قانون گذار  تفکر  سبک   ،0/13 ابهام 
آنها  معناداری  آمد که سطح  به دست  تفکر قضاوت گر 0/22  و سبک 
آماری  آزمون های  از  می توان  و  بوده   )0/05( بحرانی  سطح  از  بیشتر 
آماره های  با  نتایج همبستگی پیرسون همراه  استفاده کرد.  پارامتریک 
توصیفی متغیرها، در جدول 1 گزارش شده است. با توجه به نتایج این 
جدول می توان گفت رابطه خالقیت شناختی با انعطاف پذیری شناختی 
0/43، با سبک تفکر قانون گذار 0/27، با سبک تفکر قضاوت گر 0/29، با 
سبک تفکر اجرایی 0/38 و با تحمل ابهام 0/37 به دست آمد که همگی 
در سطح کمتر از 0/01 معنادار بودند. همچنین رابطه خالقیت هیجانی 
با   ،0/31 قانون گذار  تفکر  سبک  با   ،0/31 شناختی  انعطاف پذیری  با 
با تحمل  و  با سبک تفکر اجرایی 0/28  سبک تفکر قضاوت گر 0/21، 

ابهام 0/20 به دست آمد که در سطح کمتر از 0/05 معنادار بودند. 

در ادامه، برای بررسی نقش هر کدام از متغیرهای پیش بین )سبک های 
تفکر، قدرت تحمل ابهام و انعطاف پذیری شناختی( در خالقیت شناختی 
و خالقیت هیجانی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد و نتایج آن 
در جدول 3 و 4 گزارش شده است. پیش از اجرای رگرسیون گام به گام، 
مفروضه های رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. مقدار حجم نمونه با 
توجه به تعداد متغیرهای مستقل در این پژوهش، مناسب بوده )163 
نفر( و داده های دور افتاده در متغیرهای مستقل و وابسته حذف شدند. 

در   Tolerance و   VIF میزان  هم خطی،  بررسی  منظور  به  همچنین 
جدول 2 ذکر شد:

می باشند،  یک  از  بیشتر  که  واریانس  تورم  عامل  مقادیر  به  توجه  با 
هم خطی کمی بین متغیرها وجود دارد ولی این هم خطی شدید نیست. 
می باشد.  مناسب  که  است   0/4 از  بیش   Tolerance میزان  همچنین 
آماره Durbin-Watson، آزمون استقالل خطاها را انجام داده و مقدار 
آن برای خالقیت شناختی برابر با 1/89 بوده و برای خالقیت هیجانی 

جدول 1. نتایج ضریب همبستگی و اطالعات توصیفی متغیرها

انحراف معیارمیانگینخالقیت هیجانیخالقیت شناختیمتغیرردیف

110/5713/33**0/316**0/431انعطاف پذیری1

45/806/24**0/313**0/275سبک قانون گذار2

41/655/02**0/218**0/290سبک قضاوت گر3

44/735/61**0/287**0/387سبک اجرایی4

38/546/93*0/203**0/375تحمل ابهام5

                                    **P>0/01 *P>0/05
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در جدول ANOVA مربوط به نقش متغیرهای پیش بین در خالقیت 
شناختی، مقدار F برابر با 14/87 می باشد که در سطح کمتر از 0/01 
معنادار بوده و مقدار R2 برابر با 0/36 است. بنابراین مدل موجود قادر به 
پیش بینی خالقیت شناختی می باشد. طبق نتایج، مقدار ضریب تعیین 
به دست آمده برای هر سه گام، در سطح کمتر از 0/01 معنادار است. 
از بین متغیرهای مستقل، انعطاف پذیری شناختی بیشترین تاثیر را در 

پیش بینی خالقیت شناختی داراست )0/18(. در گام دوم قدرت تحمل 
ابهام به تحلیل اضافه شده و میزان واریانس تبیین شده از 18 به 28 
درصد افزایش یافته است. در گام سوم، سبک تفکر اجرایی به دو متغیر 
قبلی اضافه شده و میزان واریانس از 28 به 36/3 درصد افزایش یافت. 
در مجموع انعطاف پذیری شناختی، تحمل ابهام و سبک تفکر اجرایی 

36/3 درصد از واریانس خالقیت شناختی را پیش بینی می کنند.  

با توجه به گام سوم در جدول 3، ضریب ثابت در سطح کمتر از 0/05 
معنادار نبوده و در معادله رگرسیون قرار نمی گیرد. پس می توان معادله 

رگرسیون خالقیت شناختی را به صورت زیر نوشت:
 + انعطاف پذیری شناختی × 0/326(  )نمره   + ابهام × 0/951(  تحمل  )نمره 

)نمره سبک تفکر اجرایی × 1/019(= خالقیت شناختی
در جدول ANOVA مربوط به نقش متغیرهای پیش بین در خالقیت 
از 0/01  با 5/85 می باشد که در سطح کمتر  برابر   F مقدار  هیجانی، 
معنادار بوده و مقدار R2 برابر با 0/18 است و بیانگر این است که مدل 

دارد می توان از رگرسیون استفاده کرد.    برابر با 2/06 است. بنابراین چون این مقدار در فاصله 1/5 تا 2/5 قرار 

جدول 2. بررسی هم خطی بین متغیر

VIFToleranceمدل

1/0910/916تحمل ابهام

1/5530/644انعطاف پذیری شناختی

1/9270/519سبک تفکر قانون گذار

2/0440/489سبک تفکر قضاوت گر

2/2000/455سبک تفکر اجرایی

جدول 3. خالصه رگرسیون گام به گام برای خالقیت شناختی و تعیین پیش بین های معنادار

ضریب تبیین bbetat Pسطح معناداری RR2FFپیش بین هاگام

1
72/0336/6550/000ضریب ثابت

0/4310/18629/6880/0000/5840/4316/0080/000انعطاف پذیری شناختی

2

47/6464/1520/000ضریب ثابت

0/532انعطاف پذیری شناختی
0/28331/0460/000

0/5180/3825/5910/000

0/8230/3824/6200/000قدرت تحمل ابهام

3

18/3431/4430/151ضریب ثابت

0/603انعطاف پذیری شناختی

0/36329/6880/000

0/3260/2413/3370/001

0/9510/3655/5650/000قدرت تحمل ابهام

1/0190/3174/4280/000سبک تفکر اجرایی
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طبق  همچنین  می باشد.  هیجانی  خالقیت  پیش بینی  به  قادر  موجود 
نتایج، مقدار ضریب تعیین به دست آمده برای هر سه گام، در سطح کمتر 
از 0/01 معنادار است. از بین متغیرهای مستقل، انعطاف پذیری شناختی 

داراست )0/01(. در  را در پیش بینی خالقیت هیجانی  تاثیر  بیشترین 
ابهام  انعطاف پذیری شناختی، سبک تفکر قانون گذار و تحمل  مجموع 

16 درصد از واریانس خالقیت هیجانی را پیش بینی می کنند.

جدول 4. خالصه مدل رگرسیون گام به گام خالقیت هیجانی و تعیین پیش بین های معنادار

ضریب تبیین bbetat Pسطح معناداری RR2FFپیش بین هاگام

1
64/4066/6140/000ضریب ثابت

0/3160/10017/5310/0000/3660/3164/1870/000انعطاف پذیری شناختی

2

51/0474/7520/000ضریب ثابت

0/374انعطاف پذیری شناختی
0/14012/7990/000

0/2610/2252/7750/006

0/5450/2202/7130/007سبک تفکر قانون گذار

3

39/2023/3260/001ضریب ثابت

0/410انعطاف پذیری شناختی

0/16810/5240/000

0/2260/1952/3990/018

0/5710/2312/8730/005سبک تفکر قانون گذار

0/3790/1702/2970/023قدرت تحمل ابهام

با توجه به گام سوم در جدول 4، ضریب ثابت در سطح کمتر از 0/05 
می توان  بنابراین  می گیرد.  قرار  رگرسیون  معادله  در  و  بوده  معنادار 

معادله رگرسیون خالقیت هیجانی را به صورت زیر نوشت:
 +  )0/226 × انعطاف پذیری شناختی  )نمره   +  )0/379 × ابهام  تحمل  )نمره 

)نمره سبک قانون گذار × 0/571( + 39/202= خالقیت هیجانی    

بحث
نتایج پژوهش حاضر، رابطه معنادار تحمل ابهام را با خالقیت شناختی 
و هیجانی نشان داد. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش های محمود 
و   Toh و   )22(  )2016( همکاران  و   Wu  ،)3(  )2020( همکاران  و 
 )2020(  Merrotsy بیان  به  دارد.  همخوانی   )23(  )2016(  Miller

مربوط  اطالعات  دارند می توانند  باالیی  ابهام  تحمل  قدرت  افرادی که 
به موقعیت های مبهم را پردازش کنند و محرک های مبهم را مطلوب و 
چالش برانگیز دانسته و پیچیدگی را انکار و تحریف نمی کنند و درصدد 
شناختی  خالقیت  ویژگی های  با  کامال  که   )19( هستند  مسائل  حل 
هیجانی  خالقیت  و  مسائل(  حل  در  تازه  راهبردهای  و  ایده ها  )تولید 
در  است.  مرتبط  استرس زا(  موقعیت های  به  پاسخ  در  )انعطاف پذیری 
طول زندگی مشترک نیز میزان باالی قدرت تحمل ابهام در میان زوج ها 
با  آنها در برخورد  برساند.  به حداقل  را  بروز اختالفات  می تواند میزان 

مسائل  برای حل  می کنند.  تحمل  راحت تر  را  ابهامات  زندگی،  مسائل 
از خالقیت شناختی و هیجانی سطح باالیی برخوردار بوده و می توانند 
از راه حل های متنوع و تازه ای بهره گیرند و موقعیت های تنش زا را به 

راحتی پشت سر بگذارند.        
رابطه انعطاف پذیری شناختی با خالقیت شناختی و خالقیت هیجانی 
 Zuo مطالعات  از  حاصل  نتایج  با  یافته  این  بود.  معنادار  و  مثبت  نیز 
Chen و همکاران )2019( )28( همسو  و  و همکاران )2019( )27( 
است. زوج های منعطف، پس از بررسی موقعیت ها و موانع، چهارچوب 
ذهنی خود را مجدد سازمان دهی کرده و تهدیدات زندگی مشترک را به 
فرصت های چالش برانگیزی تبدیل می کنند و با موفقیت آنها را سپری 
می کنند. بنابراین انعطاف پذیری شناختی، یکی از راهبردهای افزایش 

خالقیت شناختی و هیجانی در میان افراد متاهل است.  
با نتایج  رابطه معنادار سبک های تفکر با خالقیت شناختی و هیجانی 
دارند.  همخوانی   )17(  )2014(  Eraslan و   )16(  )1397( ساجدی 
جمله  از  تفکر  سبک های  برخی  مثبت  همبستگی   )1397( ساجدی 
 Eraslan قانون گذار و قضایی با خالقیت را گزارش کرد )16(. همچنین
تاکید  تفکر  برخی سبک های  و  بین خالقیت  رابطه  بر وجود   )2014(
کرد )17(. در رابطه با تبیین رابطه سبک های تفکر با خالقیت شناختی 
و هیجانی می توان گفت که زوج هایی که دارای سبک تفکر قضاوت گر 
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هستند به ارزیابی، مقایسه و تحلیل ایده ها و نظرات همدیگر می پردازند. 
در سبک تفکر قانون گذار نیز افراد سعی در تفکر به شیوه تازه و غیر 
و  هستند  مسائل  حل  در  نوین  راهبردهای  به  دستیابی  برای  معمول 
تغییرات  به  و عالقه  زیاد  پشتکار  با  افراد  اجرایی،  نهایت در سبک  در 
همه  دارند.  موانع  بردن  بین  از  و  زندگی  مسائل  حل  در  سعی  جزئی 
که  چرا  مرتبط هستند؛  هیجانی  و  با خالقیت شناختی  ویژگی ها  این 
و  نوآورانه  فراوان،  ایده های  تولید  توانایی  معنای  به  خالقیت شناختی 
توجه به جزئیات در تولید ایده ها می باشد. همچنین خالقیت هیجانی 
انعطاف پذیری پاسخ در موقعیت های استرس زا و ارزیابی و  از  عبارتند 
این سبک های  از  استفاده  با  ماهرانه. زوجین  به شیوه  احساسات  بیان 
تفکر می توانند در برخورد با مسائل زندگی به ارزیابی نظرات همدیگر 
پرداخته، راهبردهای تازه ای برای حل مسائل پیدا کرده و با پشتکار به 
ایجاد تغییر در زندگی بپردازند و همه این موارد باعث بهبود خالقیت 

شناختی و هیجانی زوجین می گردد.   
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مشخص کرد که انعطاف پذیری شناختی، 
قدرت تحمل ابهام و سبک تفکر اجرایی به ترتیب پیش بین های مهم 
انعطاف پذیری شناختی،  خالقیت شناختی بودند. همچنین متغیرهای 
پیش بین های  ترتیب  به  قانون گذار  تفکر  سبک  و  ابهام  تحمل  قدرت 
معنادار خالقیت هیجانی می باشند. هر چند این پژوهش شباهت هایی 
با پژوهش های پیشین دارد اما وجه تمایز پژوهش حاضر این است که 
سهم سبک های تفکر را نیز در پیش بینی خالقیت شناختی و هیجانی 
مشخص کرده است. همان طور که در ادبیات پژوهشی سبک های تفکر 
هم ذکر شده است، افرادی که دارای سبک تفکر اجرایی هستند، پشتکار 
زیادی برای حل مسائل داشته و همین پشتکار سبب خالقیت می شود. 
این افراد قوانین و راهبردهای از پیش تعیین شده را ترجیح می دهند 
اما تغییراتی هرچند جزئی در امور ایجاد کرده و همین تغییرات جزئی 
می تواند منجر به خالقیت شود. عالوه بر این، افراد متاهلی که به عنوان 
افرادی هستند که در سیستم  نمونه در این پژوهش شرکت کرده اند، 
آموزشی ایران رشد کرده اند. در این سیستم آموزشی، سبکی که بیشتر 
انتظار  مورد پاداش قرار می گیرد، سبک تفکر اجرایی است و می توان 
داشت که افراد طبق سبکی که بیشتر مورد حمایت نظام های آموزشی 
و محیط های رسمی است، رفتار خواهند کرد. همچنین کرمی دارابخانی 
و همکاران )1391( بیان می کنند که بیشترین موفقیت زمانی حاصل 
 .)41( باشد  هماهنگ  محیطی  شرایط  با  فرد  تفکر  که سبک  می شود 
بنابراین می توان تا حدی به علت پیش بینی پذیری خالقیت شناختی بر 

اساس سبک تفکر اجرایی در این پژوهش پی برد. 
قانون گذار در پیش بینی خالقیت  تفکر  این که صرفا سبک  تبیین  در 

خالقیت  که  نمود  اشاره  نکته  این  به  می توان  داشت،  سهم  هیجانی 
هیجانی توانایی فرد در درک احساسات و حل مشکالت عاطفی به شکل 
انتظارات خود فرد باشد نه دیگران. آنها باید  بدیع است که باید نمود 
موقعیت را به خوبی ارزیابی کرده و به شکل ماهرانه احساسات خود را به 
طرف مقابل بیان کنند. بنابراین، با توجه به آن چه گفته شد سبک تفکر 
قانون گذار می تواند در پیش بینی خالقیت هیجانی موثر باشد چرا که در 
این سبک، فرد به شیوه ای تازه و غیر معمول، راه حل مناسبی برای همه 

مشکالت به خصوص مشکالت عاطفی زندگی زناشویی می یابد. 
مرد  نمونه های  اندک  تعداد  حاضر،  پژوهش  محدودیت های  جمله  از 
نسبت به زنان بوده و امکان مقایسه دو جنسیت فراهم نشد و نیز تعمیم 
نتایج به جوامع دیگر باید با احتیاط صورت گیرد. عالوه بر این، پژوهش 
انجام شد  پرسشنامه  از  بهره گیری  با  و  نوع خودگزارش دهی  از  حاضر 
نمود. در سطح  احتیاط  نتایج پژوهش  از  استنباط های علی  باید در  و 
پژوهشی پیشنهاد می شود که پژوهشگران با انجام پژوهش های طولی 
را  متغیرها  تاثیرگذاری  و  نتایج  بودن  مانا  زمینه،  این  در  آزمایشی  و 
بررسی کنند. بنابراین با توجه به آن چه ذکر شد رابطه قدرت تحمل 
شناختی  با خالقیت  تفکر  و سبک های  شناختی  انعطاف پذیری  ابهام، 
از  یک  هر  تاثیر  میزان  و  شده  تایید  متاهل  افراد  میان  در  هیجانی  و 
در  و هیجانی مشخص شد.  بر خالقیت شناختی  پیش بین  متغیرهای 
هیچ یک از پژوهش های صورت گرفته، این مدل بررسی نشده و فقط 
نمونه  براین  عالوه  بود.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آنها  از  برخی  رابطه 
بودند  دانشجویان  و  دانش آموزان  پیشین،  تحقیقات  اکثر  بررسی  مورد 
و مطالعات اندکی پیرامون افراد متاهل صورت گرفته است؛ در صورتی 
که بررسی اهمیت این متغیرها در زندگی افراد متاهل بسیار مهم بوده 
و تعیین سهم هر کدام از آنها در افزایش خالقیت شناختی و هیجانی 
به منظور بهبود شرایط زندگی زوجین دارای اهمیت است. تحمل ابهام 
باال و انعطاف پذیری منجر به سازگاری با مشکالت و مدیریت هیجانات 
می گردد.  زوجین  زندگی  کیفیت  ارتقا  به  منجر  امر  همین  که  شده 
مقابله  به  قادر  زوج ها  که  است  این  بیانگر  طالق  آمار  افزایش  امروزه 
ندارند.  را  درست  راه حل  یافتن  توانایی  و  نبوده  مشکالت  با  درست 
نمود،  تقویت  را  پژوهش  این  در  شده  شناسایی  مولفه های  بتوان  اگر 
خالقیت شناختی و هیجانی در یافتن راه حل مشکالت زندگی افزایش 
مشاوره های  در  بنابراین  می یابد.  کاهش  حدی  تا  طالق  آمار  و  یافته 
مقابله  برای  را  افراد  متغیرها،  این  در  مداخله  از طریق  طالق می توان 
می شود  پیشنهاد  کاربردی،  در سطح  کرد.  آماده  هیجانی  مشکالت  با 
آموزشی و جلسات مشاوره  برگزاری کارگاه های  با  امر  دست اندرکاران 
گروهی و فردی، در رابطه با اهمیت قدرت تحمل ابهام و انعطاف پذیری 
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