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  چکیده
هاي فراشناختی خالقیت این مطالعه به منظور تعیین میزان ارتباط مؤلفه :هدف

            . با سالمت روان در یک نمونه غیربالینی از دانشجویان اجرا شد
نفري از   400م شد و شامل یک نمونه پژوهش با روش همبستگی انجا :روش

هاي مختلف تحصیلی علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه دانشجویان رشته
. و کشاورزي، و علوم دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار بود

    و ) فرم ب تصویري(ابزار پژوهش شامل آزمون تفکر خالق تورنس 
تحلیل روابط همبستگی و  :هایافته. رگ بودنامه سالمت عمومی گلدبپرسش

هاي هاي آسیبدار بین خالقیت با نشانهرگرسیون بیانگر روابط منفی معنی
هاي فراشناختی خالقیت دو مؤلفه سیالی و ابتکار ذهنی از بین مؤلفه. روانی بود

میزان خالقیت و . کرددرصد از واریانس سالمت روان را تبیین می 57تا  46
دانشجویان گروه علوم . هاي مختلف متفاوت بودروان در بین رشتهسالمت 

ها از خالقیت و سالمت روان باالتري برخوردار انسانی نسبت به بقیه رشته
هاي پژوهش نشان داد که در حوزه سالمت روان، یافته: گیرينتیجه. بودند

توان به بنابراین با تحریک و تقویت آن می. گذار استخالقیت متغیري تأثیر
دهنده یک الگوي هاي پژوهش نشانیافته. ارتقاي سالمت روان کمک کرد

الگو در شکل کاربردي شامل . سازي خالق براي دانشجویان استتوانمند
هاي سیال سازي و ابتکاري سازي ذهن و شخصیت است که باعث آموزش

ي براي گردد دانشجویان بتواند از قدرت حل مساله و انطباق روانی باالترمی
  . رویارویی با مشکالت برخوردار شوند

  .پذیري ذهنی، ابتکار ذهنی، سالمت روانسیالی ذهنی، انعطاف: واژگان کلیدي

Abstract 
 
Aim: This study aimed to determine the relationship 
between metacomponents of creativity and mental health 
in a nonclinical sample of students. Method: The study 
was performed with correlation and included 400 students 
from different fields of study: Humanities, Engineering, 
Science and Agriculture, and Veterinary Sciences of 
Islamic Azad University, Garmsar Branch. Research 
instruments included the Torrance Test of Creative 
Thinking (Form B-figural) and the Goldberg General 
Health Questionnaire. Results: Correlation and regression 
analysis of relations between creativity and signs of 
psychopathology suggested a significant negative 
relationship between them. From among the 
metacomponants of creativity, fluency and originality 
explained 46 to 57 percent of the variance of mental 
health. Although creativity and mental health levels were 
different among different disciplines. Humanities students 
enjoyed higher levels of creativity and mental health 
compared to other disciplines. Conclusion: Findings 
indicated that creativity was an effective variable on the 
mental health. Therefore, by stimulating and strengthening 
it mental health can be helped. The findings also revealed 
a pattern of creative empowerment for students. The 
applied pattern includes training the mind for fluency, 
originality, and personality building which cause students 
enjoy higher mental powers to deal with problem solving 
and adaptation.  
 
Keywords: fluency, flexibility, originality, mental health. 
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  مقدمه 
هاي ي آن دیدگاهسالمت روان مفهومی است که درباره

اي خاص به متفاوتی وجود داشته و هر دیدگاه از زاویه
در دیدگاه . پرداخته است هاي آنویژگی ریف و تبیینتع

ح وسط پیوستار سالمت و بیماري بر اساس 2روانکاوي
روانکاوان در جریان واکاوي . قابل تحلیل است 3ناهشیاري

هاي درون فردي از مت روانشناختی بر نقش تعارضسال
 .دارند کیدأهاي ناخودآگاه تو دفاعها ها، اضطرابجمله تکانه

در  5و خودآگاهی 4نوین بر نقش خود در نگاه روانکاوي
در دیدگاه . کید زیادي شده استأسالمت روانشناختی ت

در  تنها سالمت روانبر عکس روانکاوي  6انسانگرایی
به . است مطالعه شدهبه غایت سالم هاي انسان يمحدوده

بیماري روانی و سالمت  اعتقاد صاحبنظران حوزه انسانگرایی
ها بین آن بلکه بایدروان را نباید دو سوي یک پیوستار دانست 

محصول  افراد سالم و رشد یافته لزوماً. دتفاوت قائل ش
به . دنشناسی روانی نیستهاي حوزه آسیبها و واکاويپاالیش

باشد که اشخاص  اگر قرارگرایان معتقدند انسانهمین دلیل 
آنان مشاهده  آنچه در شوند یدرمانده، نابالغ و ناسالم بررس

هاي جنبه است و نهانسانی هاي منفی فقط جنبهخواهد شد 
هاي بنابراین سالمت روان به معناي ارتقاء دادن جنبه .مثبت

  نیز همانند 7شناختیدیدگاه  در. ها استمثبت در انسان
کید أدر سالمت روان تانسانی مثبت  هايبر جنبه یاناگرانسان

آید سالمت روان زمانی پدید مینیز  این دیدگاه در. شده است
در آنان و هاي بیماران درك شده که نیازها، امیال و ترس

مدل سالمت در . دنسبت به خود بوجود آی آگاهی
ر صریحی بطو متولد شد 1970 هايسال که در 8روانشناختی

ی، روانشناختی و اجتماعی در موضوع زیست هايبر نقش جنبه
در همین . ه استکید گردیدأت یا نابهنجاريو روان سالمت 

                                                
2 Psychoanalysis approach 
3 unconscious 
4 Ego  
5 Conscious 
6 Humanistic approach 
7 cognitive approach 
8 Psychological health model 

سالمت که  دیگردمدعی  1977ل در سااینگل جورج ، ارتباط
لوژیکی، و بیماري نتیجه دخالت همزمان عوامل بیو

 از نظر اینگل. )2001 ،9جاگر(روانشناختی و اجتماعی است 
 ها،با عوامل رفتاري، استرس افراد در تعاملاستعداد ژنتیکی 

 رشد درو نحوي ارتباط با همساالن اجتماعی هاي حمایت
. کنندنقش بازي میروانی / بیماري یا پدیدآیی سالمت بدنی

مفهومی تحت عنوان  10نگردر دیدگاه روانشناسی مثبت
شناسان روان. ح گردیدسالمت روان مطر در  11بهزیستی

نباید دو نگر معتقدند که بهزیستی و اختالل روانی را مثبت
آنان در همین زمینه معتقدند که . سوي یک پیوستار دانست

تواند عاملی محافظتی در برابر اختالل ذهنی می بهزیستی
  . روانی و شرطی براي دستیابی به سالمت روان باشد

دهد که سالمت ود نشان میهاي موجمرور دیدگاهحقیقت  در
در  این رو از. و چند معنایی استروان مفهومی چند بعدي 

خوشبختانه . توان نگاهی تک بعدي داشتتبیین آن نمی
    سالمت روان نشان  و مفهوم معنا روند تاریخیپیگیري 

تري پیدا کرده و رفته رنگ واقعیرفته این خصیصهدهد که می
هاي چندبعدي و سوي نگاهه لینی ببعدي و باهاي تکاز نگاه

بنابراین اگر حرکت آغازین . فرابالینی حرکت کرده است
شناسی در مطالعه سالمت روان را بررسی بیماري روانی روان

ها و العه تواناییهاي نوین در این قلمرو به مطبدانیم، حرکت
. پیدا کرده است هاي درگیر در سالمت روان ارتباطظرفیت

راستا معتقد  در همین) 2000 و 1997، 1995، 1992( 12بالنتر
هاي نوین باعث گردیده که ماهیت سالمت است، حرکت

روانکاوان و سایر اشکال (گرا شناسان سنتروان با آنچه روان
واقع در تعاریف در. دتفاوت پیدا کن اندح کردهمطر) سنتی

 نوین از سالمت روان ابعاد انسانی افراد ظهور و بروز بیشتري
معتقد است  این زمینهدر ) 1985( 13جانسون. پیدا کرده است

                                                
9 Jagger  
10 Positive psychology approach 
11 Well_ being 
12 Blanter  
13 Johnson  
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ثیر أدر سالمت روان تیکی از مفاهیمی است که  14که خالقیت
زمانی که درمانگر از خالقیت در  او معتقد است. قویی دارد

دهد کند به مراجعین خود فرصت میروان درمانی استفاده می
دهد نها فرصت میتا مشارکت فعالی در درمان پیدا کرده و به آ

 هاي مناسب استفاده کنندراه حل تا از تخیل خود براي تولید
کسی که  است معتقدنیز  )1931( 15راجرز .)2003بالنتر، (

دچار اختالل روانی است از توانایی و هوشیاري معینی 
اگر انسان مسئول بهبود شخصیت بنابراین . برخوردار است

به اعتقاد . ول باشدباید موجودي آگاه و معق ن استخویشت
بشر میلی ذاتی براي آفرینندگی هست و مهمترین  راجرز در

نیز ) 1941( 16به اعتقاد مزلو . آفریده هر انسانی خود اوست
 افرادي است که خواستار تحقق خود هايآفرینندگی از ویژگی

تواند او معتقد است که هر کسی و در هر شرایطی می .هستند
نیز معتقد ) 1975(  17رولومی .وز دهدآفرینندگی را از خود بر

غیر عقالنی نبوده بلکه فوق نه نتها است که فرآیند خالقیت 
هاي فکري، ارادي و عاطفی فرد را زیرا فعالیت. عقالنی است

که تفکر  اعتقاد داردوي . داردمیگردهم آورده به تحرك وا
خالق باالترین درجه سالمت عاطفی بوده و به معناي 

او این . افراد سالم است و تکامل نفس در ییخودشکوفا
نه و آگاهانه بینااي واقعبیند که به مقابلهمی  جریان را فرآیندي 

 ؛1968،مزلو  ؛1961 ،راجرز( پردازدله میئبا یک مس
  ).1388 ،پیرخائفی
 ،)1961( 19مک کناقی ،)1920( 18کراپلین و جودامطالعات 
 ،)1990( 22نبرگ روت ،)1989( 21پرنتکی ،)1970( 20جامیسون

که با افراد ) 2006(24کارولین که  و) 2000( 23فلیکس پات
 هدادمبتال به اختالالت روانی و افراد سالم انجام شده نشان

                                                
14 Creativity  
15 Rogers 
16 Maslow 
17 Rollo May 
18 Kerplin and juda 
19 Mackenaghi  
20 Jamison  
21 Pernteki  
22 Rotengerg  
23 Felexpat  
24 Carolin koh 

که یکی بلها در نقطه مقابل سالمت روان نبوده خالقیت نه تن
فولی، (  است هاي مهم افراد داراي سالمت رواناز ویژگی

 ؛2006 26نتله ؛2006 ،که ؛2005 ،2003 ،25دووپ و پارك 
   .)28،2007شولتن ؛27،2007فیرودر

ید ارتباط ؤهاي غیربالینی نیز منمونه مرتبط باشواهد پژوهشی 
. با سالمت روان است) هاي فراشناختی آن لفهؤو م(خالقیت 

 ؛1952 29بارون(معطوف به مطالعات  هااین گروه از پژوهش
 ؛1999، 1996، 1991 ،31و توماس آوریل ؛1962، 30مک کینون

 ؛1997 ،34برونته ؛1996 ،33آلبرت ؛1993 ،32پالفاي و سالوي
 ،37کاهن ؛1998 ،36دالنگیس و نیوث ؛1997 ،35و سالوي مایر

 ،40کرکا ؛1998 ،39ویلدهاگن ؛1998 ،38آدامزپریس ؛1998
، 42کارسون و بکر ؛412002 ،و ولف چک سنت میهاي ؛1999
 ،44جیاوگونیمی و مابکو ؛2004، 43مورگان و وامپلر ؛2003
 ؛2006 ،46والراث ؛2004 ،45پراي و کولت ؛2004

 ،48مالوف، تورسیتنسون و اسکاتل ؛2006 ،47یللتنسکیپر
 ،50پاویترا و چاندراشینکار ؛2008 ،49دوالن و متکالفه ؛2007
 ؛1380 ،محمدي و صاحبی ؛2009 ،51گوپتا و همکاران ؛2008

                                                
25 Folly,Doop and Park 
26 Nettle  
27 Fairweather  
28 Scholten  
29 Barron  
30 Mackinnon  
31 Averill  
32 Palfai  
33 Albert  
34 Bronte  
35 Mayer and Salovey 
36 Delongis and Newth 
37 kahn 
38 Adams Price 
39 Wildhagen  
40 Kerka  
41 Mihaly Csikszentmaihalyand Wolf 
42 Carson and Becker 
43 Morgan and Wampler 
44 Ogunyemi and Mabekoji 
45 Pray and Kloet 
46 Vallrath  
47 Prilleltensky  
48 Malouf. Thorstiensson and Schuttle 
49 Dolan and Metcalfe 
50 Pavitra and Chandrashekar 
51 Gupta  
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 ،ابراهیمی ؛1384 ،خسروانی ؛1381 ،آباديسلطانی عمرو
دار خالقیت و ثیرات معنیأاز تاست که  )1386 ،داوري ؛1384

عناصر مرتبط با آن بر کاهش اضطراب و افسردگی، افزایش 
سازگاري بهتر، افزایش خودکارآمدي، افزایش رشد شخصی، 

بینی، توسعه عواطف مثبت، پذیري و خوشافزایش انعطاف
هاي سالمت لفهؤهاي انطباقی و افزایش مکارآمد کردن مهارت

دهد که خالقیت در نتایج نشان می این. وان حکایت دارندر
تر جالب. بهتر زیستن است واقع عاملی براي بهتر فکر کردن و

اینکه شواهد نوروسایکولوژي خالقیت و اختالل روانی در 
 53هدوسیپ ،)2000(بارون  ،)1984( 52مطالعات میران

نیز ) 2004( 54و بورد) 2003(فولی، دووپ و پارك  ،)2002(
نشان دادند که پدیدآیی خالقیت در افراد داراي اختالل روانی 

ساختاري و  به علت تغییرات و دلیلی طبیعی نداشته
افراد است که تظاهرات بالینی پیدا این  بیوشیمیایی در مغز

 ،، نتله2006که  ؛2005، 2003 ،فولی، دووپ و پارك ( کندمی
   .)2007 ،شولتن ؛2007،فیرودر  ؛2006

 انیشناسی روشواهد پژوهشی مربوط به حوزه آسیب واقع در
سالمت  که خالقیت نه فقط بنیان واقعیت است بیانگر این

آنچه به . آن است حامیحتی که سازد روان را متزلزل نمی
مهم است بازکاوي نقش این میان  دراعتقاد پژوهشگر 

این  بنابراین چنانچه. استسالمت روان  در ارتقايخالقیت 
مورد مانند دانشجویان یر از بیماران اي غر جامعهد بازکاوي

بعنوان دانشجویان  .تر خواهد بودجالب دبررسی قرار گیر
 گوناگونیمعرض فشارآورهاي  همواره در سرآمدان جامعه

الی این در ح. کندآنان را تهدید می یکه سالمت روان هستند
ا هاي زیادي ردانشگاهی همواره هزینه ریزاناست که برنامه

تحقیقاتی از این دست . کنندصرف امور درمانی دانشجویان می
ضمن ایجاد نگرشی نوین در حوزه سالمت روان بنابر ماهیت 

ایجاد تري براي کند تا نگاه کارآمدانه خود کمک میپیشگیر
این بنابر. هاي ارتقاء سالمت روان دانشجویان بوجود آیدبرنامه

                                                
52 Miran  
53 Heducipe  
54 boorde 

فراشناختی هاي هلفؤم ارتباط بین بررسیبا هدف پژوهش 
   .اجرا شد خالقیت با سالمت روان دانشجویان

  
  پژوهشروش 

 نمونه ه وجامع. انجام شد همبستگیبا روش پژوهش این  
هاي علوم رشته شامل تمامی دانشجویانپژوهش جامعه آماري 

علوم و  کشاورزيعلوم پایه و مهندسی، فنی و انسانی، 
سال  که در رمسار بودواحد گدانشگاه آزاد اسالمی دامپزشکی 

از این جامعه . ندبودمشغول به تحصیل  1388- 1389تحصیلی 
گیري پسر به صورت نمونه نفر دانشجوي دختر و 400

  .انتخاب شدند تصادفیاي چندمرحله
  ابزار

آزمـون   ش خالقیـت از سنجبراي  55تورنس تفکرخالق آزمون
 گذاري آزمون بـر نمره .استفاده شد تفکرخالق تورنس فرم ب
) 1974(ه فرم ب تصویري تـورنس  اساس دستورالعمل دفترچ

سـاله از   12تورنس در یک مطالعه بلنـد مـدت   . گردید انجام
) 1971تـا   1959(سـوتا  یک جمعیت دبیرستانی دانشگاه مینـه 

گـزارش کـرده    051/0هاي خالقیـت را  بین آزموناعتبار پیش
 088/0بیانگر ضریب بازآزمـایی  ) 1961(مطالعه اهرت . است
نیز بـا  ) 1963(و ودتکه ) 1961(سامرز . بار اجرا است 2بین 

در یـک   .098/0تا 80تصویري به بازآزمایی استفاده از فرم ب
آزمـون تفکـر خـالق     بازآزمـایی . اي رسـیدند  هفته 10فاصله 

فی ئایرانی توسـط پیرخـا   در نمونه  )تصویريب  فرم(تورنس 
بار اجـرا   2بین  083/0نیز گویاي یک ضریب  1373در سال 

ـ آزمـون  پایایی ایـن  هاي شاخصمجدد بررسی . است ا یـک  ب
ضریب آلفاي فی ئتوسط پیرخا 1388در سال  نفري 120نمونه 

 بـراي سـیالی، و   72/0 را بـراي ابتکـار،   94/0کرونباخ معادل 
 ؛1974 ،تــورنس( پــذیري را نشــان دادبــراي انعطــاف 070/0

  . )1388، 1373 ،فیئپیرخا

                                                
55 Torrance Test Creative Thinking 
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) 1972(گلدبرگ در سال  56ومیسالمت عم نامهپرسش 
اصلی  نامهپرسش. ده کرئسالمت عمومی را ارا نامهپرسش

  .گویه است 60داراي سالمت عمومی 
اي را از گویه 28فرم ) 1979(اما مدتی بعد گلدبرگ و هیلر  

طراحی  ش تحلیل عاملی بر روي فرم بلندطریق اجراي رو
ستاندارد اي انامهپرسشسالمت عمومی  نامهپرسش. کردند

 کاره است که براي غربالگري اولیه و سریع اختالالت روانی ب
  راي ـی بـاس فرعـهار مقیـچداراي  امهـنشـپرساین . رودیـم

 خوابی، اختالل دربی/ ی، اضطرابشناسایی نشانگان جسمان
فردي که نمره  بر این مبنا. تماعی و افسردگی استکارکرد اج

ینی یورد از سالمت روان پاآدست میه باالیی در آزمون ب
آورد ینی را بدست مییبرخوردار بوده و فردي که نمره پا
 طه برش آزمون درنق. داراي سالمت روان باالتري است

در مطالعه جدید . است 23برابر ) 1374(یعقوبی مطالعه 
      بهترین نمره برش با روش) 1387(یعقوبی و قائدي 

در مطالعات . ست آمدبد 19گذاري لیکرت برابر با نمره
   83مختلفی که در ایران انجام شده حساسیت این آزمون بین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
56 GHQ 28 

و ضریب آلفاي  76کارآیی   8/93تا  69ویژگی بین ، 088/0تا 
ص بررسی شاخ. گزارش شده است 92/0تا  88کرونباخ 

ا یک ببصورت یک مطالعه مقدماتی  نامهپرسشپایایی این 
آلفاي  ضریب) 1388(فی ئسط پیرخانفري تو 120نمونه 

 .را نشان داد 093/0کرونباخ 

هـاي  هـاي خالقیـت و نشـانه   لفـه ؤبررسی همبستگی درونی م
هـا  دهد که بین عناصر خالقیت و نشانهآسیب روانی نشان می

براین اساس بین خالقیـت  . داري وجود داردرابطه منفی معنی
ها بـه ترتیـب   شانهپذیري و ابتکار با نعمومی، سیالی، انعطاف

) -241/0(و ) -145/0(، )-268/0(، )-246/0(همبســــتگی 
بنــابراین . وجــود دارد) 01/0(داري در ســطح اطمینــان معنــی
هـاي  لفـه ؤداري را بـین م هاي پژوهش که رابطـه معنـی  فرضیه

هاي آسیب روانی مطرح کرده بودند درسـت  خالقیت با نشانه
 ستگی درونی بـین بررسی همب. شودبوده و فرض صفر رد می

داري را بـین خالقیـت   هاي خالقیت ارتباط درونی معنیلفهؤم
  . دهدنشان می) 01/0(عمومی با آنها در سطح اطمینان 
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   هایافته
  .با سالمت روانهاي خالقیت لفهؤماتریس همبستگی پیرسون م: 1جدول شماره 

  هاشاخص              
  ابتکار  انعطاف پذیري  سیالی  خالقیت  هاي آسیب روانینشانه  مفاهیم

  1  هاي آسیب روانینشانه
400  

246/0-  
000  
400  

268/0-  
000  
400  

145/0-  
000  
400  

241/0-  
000  
400  

  خالقیت
261/0-  

000  
400  

1  
400  

835/0  
000  
400  

818/0  
000  
400  

933/0  
000  
400  

  سیالی
268/0-  

000  
400  

835/0  
000  
400  

1  
400  

594/0  
000  
400  

658/0  
000  
400  

  پذیريانعطاف
145/0-  

000  
400  

818/0  
000/0  

400  

594/0  
000  
400  

1  
400  

684/0  
000  
400  

  ابتکار
241/0-  

000  
400  

933/0  
000  
400  

658/0  
000  
400  

684/0  
000  
400  

1  
400  

  .دار بودندمعنی 01/0ها در سطح تمامی همبستگی
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  .ارتباط خالقیت با سالمت روان خالصه مدل رگرسیون :2ول شماره جد
  خطاي استاندارد برآورد  تعدیل شده Rمجذور  Rمجذور  R  مدل
1  302/0  091/0  082/0  77/12  

  پذیري، ابتکارخالقیت، سیالی، انعطاف): ثابت(ها بینپیش
  

   .تحلیل واریانس :3جدول شماره 

  سطح اطمینان F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  خالصه مجذورات  مدل

  رگرسیون 1
  ماندهباقی
  کل

90/6477  
84/64495  
75/70973  

4  
395  
395  

47/1619  
28/163  918/9  000  

  سیالی، انعطاف پذیري، ابتکار خالقیت،: )ثابت(ها بینپیش
  سالمت روان: متغیر وابسته

  
خالقیت رابطه  دهد که چنانچهنشان می 3و  2 بررسی جداول

به صورت یکپارچه  هاي آسیب روانینشانههاي آن با لفهؤمو 
نان داري در سطح اطمیهمبستگی معنیدر نظر گرفته شود 

هاي خالقیت با نشانهی همبستگ 1در مدل . وجود دارد) 01/0(
درصد از  2/8 دحدو خیلی ضعیف بوده و آسیب روانی
  . کندتبیین می واریانس آنرا

  
  .هاي خالقیت با سالمت روانضرایب رگرسیون مولفه :4جدول شماره 

  مدل
  شده ضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده

T سطح اطمینان  
B 

خطاي انحراف 
 Beta  استاندارد

 )ثابت( 1
  سیالی
  انعطاف
  ابتکار

  خالقیت

089/34  
399/2-  
589/0-  
489/1- 
163/1 
  

241/2  
786/0  
792/0  
619/0  
647/0  

464/0-  
464/0-  
093/0-  
567/0-  
755/0  

079/14 
053/3-  
744/0- 
392/2-  
798/1  

000  
002/0  
457/0  
017/0  
073/0  

  هاي آسیب روانینشانه: متغیر وابسته
 

   با  تباط خالقیتار ازتري تبیین دقیق 4 بررسی جدول
هاي لفهؤدر بین م .دهدرا نشان می هاي آسیب روانینشانه

  دار باطی منفی و معنیلفه سیالی داراي ارتباؤمخالقیت 
چنانچه بعنوان عاملی مجزا در نظر گرفته شود بوده و  هانشانه

 .است ز واریانس سالمت رواندرصد ا 4/46قادر به تبیین 

بوده  هابا نشانه يدارمعنی منفی داراي ارتباطنیز  ابتکارلفه ؤم
 ینقادر به تبیچنانچه بعنوان عاملی مجزا در نظر گرفته شود و 
لفه ؤبین م. است درصد از واریانس سالمت روان 6/57

  .مشاهده نشدداري رابطه معنی ذیريـپانعطاف
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  .هاي مختلفهبین رشت هاي توصیفی تحلیل واریانس خالقیت درشاخص :5جدول شماره 
  هاشاخص       

  هارشته
  انحراف استاندارد  حداکثر نمره  حداقل نمره  میانگین  تعداد

  47/10  00/38  00  64/23 48  کشاورزي
  73/5  00/38  00/12  65/29  40  دامپزشکی
  32/8  00/37  00  22/28  180  مهندسی
  65/7  00/40  00/2  8/32  132  انسانی

  65/8  00/40  00  33/29  400  کل
  
  .هاي مختلفبین رشته تحلیل واریانس خالقیت در :6جدول شماره                                               
  سطح اطمینان F  میانگین مجذورات Df  مجموع مجذورات  

  642/1129  3  927/3388  هابین گروه
  396  183/26516  هادرون گروه  000  870/16

960/66  
  396  110/29905  کل

  
هاي یت در بین رشتهدهنده میزان خالقنشان 5دول شماره ج

ترین حد خالقیت ینیهاي کشاورزي از پارشته .مختلف است
. ندبودهاي انسانی از باالترین میزان خالقیت برخوردار و رشته

خالقیت در بین میانگین  دهد کهنشان می 6جدول شماره 

) 01/0(ن در سطح اطمینا )= 870/16F( باهاي مختلف رشته
   هايمیانگین تفاوت واقعی بینبیانگر دار بوده که معنی
  . استهاي مختلف تحصیلی گروه

  
  .هاي مختلفبین رشته هاي توصیفی تحلیل واریانس سالمت روان درشاخص :7 جدول شماره

  هاشاخص       
  هارشته

  انحراف استاندارد  حداکثر نمره  حداقل نمره  میانگین  تعداد

  30/15  00/62   00/8   62/25  48  کشاورزي
  63/13  00/63   00/1  07/20  40  دامپزشکی
  00/14   00/69  00/3  18/25  180  مهندسی
  95/9   00/52  00/2   05/18  132  انسانی

   33/13   00/69  00/1   37/22  400  کل
  

هاي نشانه(دهنده میزان سالمت روان نشان 7شماره جدول 
 ،در این میان. ختلف استهاي مدر بین رشته) آسیب روانی

      هاي انسانی از سالمت روان باالتري برخوردار بودهرشته

هاي کشاورزي و مهندسی از ، و رشته)هاي روانی کمترنشانه(
) نشانه هاي روانی باالتر(ترین حد سالمت روان ینیپا

  . برخوردارند
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  .تحلیل واریانس سالمت روان در بین رشته هاي مختلف :8 جدول شماره
  سطح اطمینان F  میانگین مجذورات df  مجموع مجذورات  

  506/1536  3  518/4609  هابین گروه
  396  232/66364  هادرون گروه  000  168/9

586/167  
  399  750/70973  کل

  
دهد که میانگین سالمت روان در بین نشان می 8شماره جدول 

) 01/0(در سطح اطمینان ) = 168/9F(شته هاي مختلف با ر
   هايدار بوده که بیانگر تفاوت واقعی بین میانگینمعنی
  . هاي مختلف تحصیلی استگروه

  
  گیري بحث و نتیجه

خالقیت با هاي لفهؤمبراي ارزیابی ارتباط  این پژوهش در 
هاي مختلف تحصیلی دانشجویان رشتهسالمت روان در بین 

، دومین و یننخست هايهفرضی .فرضیه مطرح گردید ندینچ
    سیالی، هاي لفهؤمدعی بودند بین م پژوهش سومین
داري پذیري و ابتکار ذهنی و سالمت روان رابطه معنیانعطاف

هاي لفهؤبررسی همبستگی درونی ماین زمینه در .وجود دارد
یت خالق هايلفهؤسالمت روان نشان داد که بین مخالقیت و 

. داري وجود داردطه منفی معنیراب هاي آسیب روانیو نشانه
سیالی،  از یک طرف و این اساس بین خالقیت عمومیبر

هاي آسیب با نشانهاز طرف دیگر پذیري و ابتکار انعطاف
، )-246/0(داري معادل معنیبه ترتیب همبستگی روانی 

 )01/0(اطمینان  در سطح )- 241/0(، )-145/0( ،)-268/0(
پژوهش مورد اشاره هاي فرضیهیافته نشان داد این . یافت شد

روان هاي خالقیت با سالمت لفهؤداري را بین مکه رابطه معنی
. دبنابراین فرض صفر رد گردی مطرح کرده بودند درست بوده
توان ارائه کرد این است که با تبیینی که در این زمینه می

یت در نمونه پژوهش هاي عمومی خالقافزایش یافتن توانایی
واقع بین  در. از شدت آسیب روانی آنها کاسته شده است

 ،دانشجویان و آسیب روانی کمتر خالقیت عمومی باال در
  .  داري مشاهده گردیدمعنی   رابطه

. سیون بدست آمدهاي رگرمشابه همین نتیجه در تحلیل 
هاي رگرسیون نشان داد که اگر ارتباط خالقیت زمونآ بررسی

 ت روان در نظر گرفته شود حدوددر سطحی عمومی با سالم

اما اگر . درصد از واریانس سالمت روان قابل تبیین است 2/8
هاي خالقیت لفهؤصورت تفکیکی و بر اساس مه این ارتباط ب

لفه سیالی قادر به تبیین ؤبا سالمت روان در نظر گرفته شود، م
درصد از   6/57لفه ابتکار قادر به تبیین ؤدرصد و م  2/46

این . هستند) هاي آسیب روانینشانه(واریانس سالمت روان 
با شواهد موجود ها ضمن هماهنگی با مبانی نظري یافته

هاي بالینی و غیر خارجی نیز که با نمونهداخلی و پژوهشی 
 ید ارتباط خالقیت با سالمت روان بودهؤبالینی انجام شده و م

هاي خارجی با پژوهش هدر حوزاین نتایج . هماهنگ است
آوریل، گوتبزاهل  ؛1962 ،کینونمک ؛1952 ،بارون(هاي یافته

 ؛1993 ،پالفاي و سالوي ؛1999، 1996، 1991 ،و توماس
دالنگیس  ؛1997 ،مایرو سالوي ؛1997 ،برونته ؛1996 ،آلبرت

 ،ویلدهاگن ؛1998 ،آدامزپریس ؛1998 ،کاهن ؛1998 ،و نیوث
 ،سیکیزنت مایهالی و ولف ؛2001 ،شلتون، 1999کرکا  ؛1998
 ؛2004 ،مورگان و وامپلر ؛2003 ،کارسون و بکر ؛2002

 ،والراث ؛2004 ،پراي و کولت ؛2004 ،اوگونیمی و مابکوجی
 ،مالوف، تورسیتنسون و اسکاتل ؛2006 ،پریللتنسکی ؛2006
 ،دوالن و متکالفه ؛2008 ،پاویترا و چاندراشینکار ؛2007
هاي پژوهش  و در حوزه) 2009 ،انگوپتا و همکار ؛2008

سلطانی عمرو  ؛1380 ،محمدي و صاحبی(هاي داخلی با یافته
 ،داوري ؛1384 ،ابراهیمی ؛1384،خسروانی  ؛1381 ،آبادي
دهد خالقیت و عناصر هماهنگ بوده و نشان می) 1386

مرتبط با آن بر کاهش اضطراب و افسردگی، افزایش سازگاري 
دي، افزایش رشد شخصی، افزایش بهتر، افزایش خودکارآم
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بینی، توسعه عواطف مثبت، کارآمد پذیري و خوشانعطاف
هاي سالمت روان لفهؤهاي انطباقی و افزایش مکردن مهارت

  .ثر استؤم
 میـزان خالقیـت در بـین    نشـان داد کـه   هـا  دادهبررسی بیشتر 

هـاي  در ایـن راسـتا رشـته   . هـاي مختلـف متغیـر اسـت    رشته
هـاي انسـانی از   ترین حد خالقیت و رشـته نییکشاورزي از پا

همسـو بـا    این یافتـه . ت برخوردار بودندباالترین میزان خالقی
کـه بـه بررسـی و مقایسـه     اسـت  ) 1387(پژوهش پیرخائفی 

هــاي مختلــف یان رشــتههـوش و خالقیــت در بــین دانشـجو  
میـزان  هاي دیگـر نیـز نشـان دادنـد کـه      تحلیل .استپرداخته 

ـ  در. هاي تحصیلی تفاوت داردرشته ان در بینسالمت رو ن ای
ــاالتري  رشــته ،زمینــه هــاي علــوم انســانی از ســالمت روان ب

ــته  ــوده، و رش ــوردار ب ــی از برخ ــاورزي و مهندس ــاي کش       ه
 ،حقیقـت  در .نـد بود ترین حد سـالمت روان برخـوردار  ینیپا

بعنـوان  توانـد  میثابت کرد که خالقیت  هاي این پژوهشیافته
ایـن  . مطـرح باشـد   سـالمت اعتنـا در حـوزه    یک مفهوم قابل

بر پایـه   .هماهنگ استموجود نیز  ي با مبانی نظريگیرنتیجه
گرایان یکـی از صـفات ویـژه انسـان، خالقیـت      دیدگاه انسان

خالقیـت بـیش از    ،هـاي سـالم  آنان در انسـان  ه نظرب. اوست
خالقیـت را  آنان به همین دلیل . شودهاي بیمار دیده میانسان

مزلـو  . دانسـتند هاي داراي سـالمت روان مـی  ت انساناز صفا
اي خالقیـت قریحـه   کـه  بـود تقـد  در همین زمینـه مع ) 1962(

به  باور مزلو. ها وجود داردهمگانی است که نزد تمامی انسان
داشـت مفهـوم خالقیـت و     این موضوع چنان بود کـه اذعـان  

 مفهوم انسان کامل، سالم و خودشکوفا رفته رفته به هم نزدیک
او . رود سرانجام روزي به هم نزدیـک شـوند  شده و گمان می
رغم رابطه قاطع، عمیـق و  علیسفانه أمتگوید در این راستا می

مهم خالقیت با سالمت روان از آن بـه عنـوان یـک اسـاس و     
نیز خالقیت را فرصـتی  ) 1931(راجرز . شودبنیاد استفاده نمی

او . دانسـت مـی هاي درونـی  کردن و تقویت قابلیتبراي فعال
هـا و  خالقیتـی اسـت کـه توانـایی     ،معتقد بود خالقیت واقعی

هاي مثبت درونی را بالفعل کـرده و بـه خـود فرصـت     ظرفیت
گـرا  در نگاه اندیشمندان انسان ،در حقیقت. تحقق یافتن بدهد

هـا اهمیـت   هـا و آسـیب  بیش از نقطه ضعف ،نگاه نو و مثبت
که خالقیت را بایـد یـک    توان نتیجه گرفتمیبنابراین . دارند

شخصیت و سالمت روان تلقی سازي فعالعامل تحولی براي 
و در شکل کلی  خالقیت د  کههاي پژوهش نشان دایافته .کرد

سـالمت روان ارتبـاط   هاي خالقیت در شکل خردتر بـا  لفهؤم
 که خالقیت عمومی نتایج نشان داد ،واقع در. دندار داريمعنی

 واریانس بزرگتري ازسیالی و ابتکار لفه ؤو م يکمتر واریانس
توانـد الگـوي   ایـن یافتـه مـی   . را تبیـین کردنـد  سالمت روان 

را بــر پایــه آســیب روانــی  پیشــگیرانه را بــراي رویــاروي بــا
الگو  در واقع. دهدنشان  ذهن و شخصیتخالق وانمندسازي ت

ل دارد که رمز موفقیت آن ئرویکردي مبتنی بر حل خالق مسا
هـا و  ارکتی است که فـرد بـراي حـل آسـیب    در پویایی و مش

  . دهدمی  هاي ذهنی و محیطی از خود نشانچالش
  

  منابع
بررسی و مقایسه رابطه بین  .)1384( احترام، ابراهیمی -

روانی، خالقیت هیجانی و سالمت  هاي مقابله با فشارسبک
ورزشکار  روانی در دختران دانشجوي ورزشکار و غیر

     نامه کارشناسی ارشد پایان. هرانمعلم تدانشگاه تربیت
دانشگاه  شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان. شناسیروان

   .تربیت معلم تهران
  

بررسی رابطه هوش و خالقیت . )1373( علیرضا ،پیرخائفی -
 پسر مقطع دوم نظري شهر آموزان دبیرستانیدر بین دانش

    دانشکده. شناسینامه کارشناسی ارشد روانپایان .تهران
  .شناسی دانشگاه عالمه طباطباییوانر
  

مقایسه هوش و خالقیت  .)1387( علیرضا، پیرخائفی -
فصلنامه علمی . هاي مختلف تحصیلیدانشجویان در رشته

هاي تازه در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی پژوهشی اندیشه
  .زیپائ ،واحد رودهن

  

آموزش خالقیت  قشنبررسی  .)1388( علیرضا، پیرخائفی -
بینی و تبیین سالمت روان به منظور تدوین مدل در پیش

سالمت روانی بر اساس متغیرهاي خالقیت، خودکارآمدي و 
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  رساله دکتراي تخصصی. روش کنارآمدن با فشار روانی
تربیتی دانشگاه شناسی و علومدانشکده روان. شناسیروان

  . چاپ نشده. عالمه طباطبایی تهران
  

رابطه خالقیت با پنج عامل  .)1384( سولماز، وانیخسر -
      نامه کارشناسی ارشدپایان .شخصیت و سالمت روان

تربیتی دانشگاه شناسی و علومدانشکده روان. شناسیروان
  .تهران

  

رابطه خالقیت و هوش هیجانی با  .)1386( رحیم، داوري -
دانشگاه مجله اندیشه و رفتار . آمدن با استرس هاي کنارسبک

  .زمستان. 6شماره . دوره دوم. آزاد اسالمی واحد رودهن
  

بررسی رابطه بین خالقیت  .)1381( .م، سلطانی عمروآبادي -
 آموزان دوره متوسطه شهرشیوه مقابله با استرس در دانش و

تربیتی و دانشکده علوم. نامه کارشناسی ارشدپایان. اصفهان
  .شناسی دانشگاه اصفهانروان

  

بررسی سبک حل  .)1380( علی، صاحبی و فریده، مديمح -
مجله علوم  .له در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عاديئمس

  . پائیز. 1شماره  .دوره اول. روانشناختی
  

  بررسی. )1374( مهدي، محمديشاهو  نوراهللا، یعقوبی -
شناسی اختالالت روانی در مناطق شهر و روستاي گیريهمه

  .1شماره  .فصلنامه اندیشه و رفتار. ي گیالنسراصعومه
  

. )1387( همکاران غالمحسین و ،قائدي ؛حمید، یعقوبی -
 نامهپرسشي برش مطالعه مقدماتی اعتباریابی و تعیین نمره

)GHQ28( روي دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شاهد بر .
کتاب مجموعه مقاالت چهارمین سمینار بهداشت روانی 

  .دانشگاه شیراز. دانشجویان
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