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  ایالم استانخالقیت با سالمت روان در دانش آموزان دبیرستان هاي مولفه هاي ابطه ر
  

 3،یونس عزتی 2، والیه منتی1محسن نیازي ،1رستم منتی

 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران)1

 علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایرانمرکز تحقیقات پیشگیري از آسیبهاي روانی اجتماعی، دانشگاه )2

 گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم ،ایالم ،ایران)3
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  دهیچک
 بر اساس مطالعات گوناگون خالقیت و مولفه هاي آن از جمله عوامل مهم در سالمت روانی افراد می باشند، بر: مقدمه   

این اساس هدف از این پژوهش بررسی رابطه خالقیت و مولفه هاي آن با سالمت روان در دانش آموزان دبیرستان هاي 
   .استان ایالم بود

- 91در سال تحصیلی  کلیه دانش آموزان دبیرستان هاي استان ایالمشامل جامعه آماري پژوهش  :مواد و روش ها   
گیري تصادفی چند مرحله اي انتخاب  به شیوه نمونه )دختر 161پسر و  187(دانش آموز 348تعداد  بوده است که 90

هاي حاصل از پرسش  داده. را تکمیل نمودند) GHQ-28(سالمت روانیهاي استاندارد خالقیت و  شدند و پرسش نامه
و تحلیل رگرسیون و آزمون هاي آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون   SPSS vol.16نامه با استفاده از نرم افزار 

  . چند متغیري به روش ورود و گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
 نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیري نشان داد که به طور کلی خالقیت و مولفه هاي آن می :یافته هاي پژوهش   

عالوه انعطاف پذیري و سیالی به ترتیب به . بینی کننددرصد واریانس سالمت روانی در دانش آموزان را پیش  35توانند 
  . بهترین پیش بین براي واریانس سالمت روانی در دانش آموزان دبیرستانی می باشد

یک  از استفاده سالمت روانی در دانش آموزان بر خالقیت و مولفه هاي آن نقش به توجه با :بحث و نتیجه گیري   
 .شود می توصیه روان شناختی مسائلیشگیري از پ در مجرب متخصصان توسط مجموعه برنامه آموزشی
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  مقدمه
و داراي ابعاد مختلفی است که  جودي پیچیدهانسان مو    

یکی . آورد ثر تعامل نسبی این ابعاد دوام میحیات وي در ا
سالمت روانی به . )1(،باشد از این ابعاد، سالمت روان می

عنوان یکی از ارکان اصلی سالمتی، الزمه زندگی پویا، مفید 
زیرا که ، شود محسوب می اي جامعه افراد هرو ثمربخش 

به افرادي سالم  خودجهت پیشرفت و بالندگی اي،  ر جامعهه
 درونی احساس شامل روان سالمت مفهوم). 2(،نیازمند است

 خود، به اتکاء خود، از کارآمدي اطمینان و بودن خوب
 توانایی خودشکوفایی نسلی و بین وابستگی رقابت، ظرفیت

سازمان ). 1(،باشد می غیره و هیجانی و فکري بالقوه هاي
سالمت روان را به عنوان حالت کامل  ،بهداشت جهانی

تعریف کرده آسایش و کامیابی زیستی، روانی و اجتماعی 
بر . )2(،صرف فقدان بیماري یا معلولیت نمی باشدکه است 

اساس مطالعات متعدد یکی از عواملی که می تواند بر 
. سالمت روانی تاثیرگذار باشد میزان خالقیت افراد است

باشد که  واره در زندگی با مشکالتی مواجه میانسان هم
ثر و مفید است، وهاي م ها به دنبال یافتن راه براي حل آن

هاي دیگران بهره  به همین منظور گاهی از تجارب و یافته
هاي نو در حل  جسته و گاهی خود به فکر ایجاد شیوه

جایی که پیشرفت تحصیلی و ظهور  از آن ).3(،مسائل است
آموزان بدون وجود فاکتور سالمت  و خالقیت دانشستعداد ا

روانی آنان میسر نیست لذا موضوعی که بیش از همه در 
 آن با آسیب ارتباط با خالقیت اهمیت دارد، بحث رابطه

ما هنوز نتایج حاصل ا. روانی است سالمت شناسی روانی و
اي از  پاره. به قطعیت نرسیده است ها از این بررسی

 به بیماري روانی، به ویژه اختالل، خالقیت را ها وهشپژ
انجام  هاي در حالی که بررسی دهند هاي خلقی نسبت می

 اند خالقیت و سالمت روانی نشان داده رابطه شده در زمینه
 روانی بر حسب زمینه هاي که نه تنها میزان بروز اختالل

ر که دفعالیت خالقانه، در برخی از موارد پایین است، بل
اي از اختالل دیده  گونه نشانه بسیاري از افراد خالق، هیچ

  خالقیت،  رابطه مطالعات پیشین در زمینه در). 4(،شود نمی
شناسی روانی  خلق و خو، خصوصیات شخصیتی و آسیب

   ي را درتر که افراد خالق، نمرات پایین بیان شده
بر اساس موارد . )5(،دهند آسیب شناسی روانی نشان می

آموزي  گفته شده می توان بیان نمود که بدون تردید دانش
که از سالمت روانی و جسمانی برخوردار نباشد از نظر 

امروزه به ). 6(،تحصیلی نیز کارایی الزم را نخواهد داشت
  ج ــطراب رنــی و اضردگــبینیم افردي که از افس وفور می

  
واجه ـتم کلــبا مش رهـجام امورات روزمــدر ان برندـیـم

 6یا  5از هر  مطالعات نشان می دهد متأسفانه. )7(،شوند می
هاي ناراحتی روانی را در خود بروز  آموز یک نفر نشانه دانش

 دانش 4از هر چنین بر اساس برخی مطالعات  همدهد،  می
بیماري  ).8(،باشد وز یک نفر دچار اختالل اضطراب میآم

تهدیدي جدي  وماري قرن افسردگی امروزه گسترده ترین بی
در سطح مدارس دانش ). 9(،جامعه استافراد براي سالمت 

وح و جسم تأمین باشد به راحتی آموزي که از نظر سالمت ر
زمینه را تواند استعدادهاي خالق خود را بروز داده و  می

 ).10(،سازدچه بیشتر مهیا  براي رشد جامعه خویش هر
زمینه  دتوان متغیري که میبه عنوان امروزه سالمت روانی 

ساز و بستر تبدیل استعدادهاي بالقوه افراد به بالفعل را 
لذا با توجه به ). 11(،فراهم سازد، مورد توجه خاص است

نقش سالمت روانی و ارتباط آن با خالقیت، داشتن درکی 
این متغیرها و چگونگی هر کدام در بین افراد  روشن از رابطه

که ) 1998(تورنس .دي برخوردار استجامعه از اهمیت زیا
اي طوالنی در پژوهش خالقیت و سنجش تفکر  سابقه

خالق دارد، با تأثر از مدل ساختار عقل گیلفورد، چهار ویژگی 
چنین استعداد تولید  یعنی تولید عقاید متعدد و هم(سیالی

و عقاید یعنی منحصر به فرد بودن (، ابتکار)ایده هاي فراوان
، انعطاف )اي نو و غیرمعموله ایده استعداد تولید

د و استعداد تولید ایده ها ییعنی اصالح پذیر بودن عقا(پذیري
یعنی گسترش عقاید و (و بسط) با روش هاي بسیار گوناگون

- میرا براي تفکر خالق مطرح ) یاتئاستعداد توجه به جز
اي با  طالعهــدر م) 1391(کارانــو هم احدي .)12(،کند

یت یت و سالمت روان دریافتند که بین خالقخالق نوانــع
ها  دار وجود دارد آن و سالمت روان رابطه مثبت معنی

نتیجه گرفتند که خالقیت افراد را قادر خواهد ساخت تا با 
نفی هاي م خود در برابر تنیدگی و سایر جنبهپرورش آن در 

 هم. اندازد مصون باشند که سالمت روانی را به خطر می
هاي تفکر خالق  ان پرورش جنبهتوان گفت امک چنین می

بر اساس  .)13(،اد داراي سالمت روانی بیشتر استدر افر
مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خالقیت 
و مولفه هاي آن با سالمت روانی در دانش آموزان مقطع 

  .باشد استان ایالم میمتوسطه 
  ها روشمواد و 

 .همبستگی است ،طالعات توصیفیپژوهش حاضر از نوع م   
جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر و 

 15532پسر و  17597(پسر مقطع متوسطه استان ایالم
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مشغول به تحصیل  90- 91 که در سال تحصیلی) دختر
 348به منظور انجام این پژوهش تعداد . دادبودند، تشکیل 

گیري  وش نمونهبه ر) دختر 161پسر و  187(دانش آموز
به این صورت که  .اند دهمرحله اي انتخاب ش تصادفی چند

ایالم، ایوان، مهران، (هاي استان ایالم از بین شهرستان
به ) دهلران، آبدانان، ملکشاهی، دره شهر و شیروان چرداول

) ایالم، دهلران و ملکشاهی(شهرستان 3 طور تصادفی
ن به صورت دبیرستا 3انتخاب شده و از هر شهرستان 

کالس  2سپس از بین هر دبیرستان، . تصادفی انتخاب شد
ها در بین  نامه به صورت تصادفی انتخاب و سپس پرسش

پس از . ها تکمیل گردید نیمی از دانش آموزان این کالس
ها قرار  انتخاب این افراد، ابزارهاي پژوهش در اختیار آن

دند که در نامه پاسخ دا نفر به پرسش 348 گرفت که تعداد
هاي جمع آوري شده از این افراد مورد تجزیه و  نهایت داده

روش اجراي پژوهش به این صورت بود  .تحلیل قرار گرفت
و کسب مجوز از آموزش و پرورش از طریق هماهنگی که 

انتخابی هاي  نمونهبین در ها  نامه ، پرسشاستان ایالم
 پرسش 348نامه توزیع شده،  پرسش 350از . توزیع شد

در پژوهش حاضر از . نامه تکمیل و برگشت داده شد
   :ابزارهاي زیر استفاده شد

نامه توسط گلدبرگ و  این پرسش :مقیاس سالمت روان
که  ماده می باشد 28یه شده که داراي ته )1979(هیلر

نشانه هاي بدنی، اضطراب و بی  شامل چهار خرده مقیاس
است گزینه  ردگیکارکرد اجتماعی و افس خوابی، اختالل در

لیکرت  بر اساس طییفنامه سالمت عمومی  هاي پرسش
در نتیجه . می باشد 4تا  0و امتیاز آن از است تنظیم شده 

به . در نوسان است» 48«تا » 0« حداقل و حداکثر نمره از
تر حاکی از  نامه نمره پایین عبارت دیگر در این پرسش

حیطه  ک ازی به هر بهداشت عمومی یا روان بهتر است و
به کل آن نیز  نامه یک نمره و هاي چهارگانه این پرسش

  با استفاده از نمره فهرست تجدید  .یک نمره تعلق می گیرد

نامه سالمت  پرسش  SCL90-Rنظر شده عالئم روانی
 عمومی اعتباریابی شده است و ضرایب اعتباري براي حیطه

و  ددرص 72، درصد 85، درصد 86هاي چهارگانه به ترتیب 
. بوده است P<0.001و سطح اطمینان  درصد 82

) 1985(و جان درصد 95پایایی ) 1988(گلدبرگ و ویلیامز
نامه سالمت عمومی را با استفاده از  ثبات درونی پرسش

آلفاي کرونباخ  ،گزارش نمودند درصد 90آلفاي کرونباخ 
  )14(.اعالم کرد به درصد 93نامه فوق را  پرسش
ین آزمون بر اساس نظریه تورنس ا: نامه خالقیت پرسش

در ) 1372(عابديبه وسیله  1363درباره خالقیت در سال 
اي دارد  سوال سه گزینه 60این آزمون . شد تهران ساخته

که از چهار خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف 
دامنه نمره کل خالقیت هر . پذیري تشکیل شده است

 22سوال هاي یک تا . خواهد بود 180و  60آزمودنی بین 
 60تا  50به ابتکار و  49تا  34به بسط،  33تا  23به سیالی، 

پایایی آزمون خالقیت  .به انعطاف پذیري مربوط است
عابدي، از طریق آزمون مجدد دانش آموزان مدارس 

، 85/0در چهار بخش سیالی  1363راهنمایی تهران در سال 
ضریب  ،80/0 و بسط 84/0، انعطاف پذیري 82/0ابتکار 

همسانی درونی با استفاده از آلفاي کرونباخ براي خرده 
آزمون هاي سیالی، انعطاف پذیري، ابتکار و بسط روي 

و  61/0، 66/0، 75/0دانش آموز اسپانیایی به ترتیب  2270
  )15(.به دست آمد 61/0

  یافته هاي پژوهش
 73/53تران و ـه را دخـونـراد نمـد افـدرص 27/46

 نی آنـد و دامنه سـدادن کیل میــران تشــسد را پـدرص
ار ــراف معیـو انح 63/17سال با میانگین  19تا  16ها بین 

را ش ـونه پژوهــنم توزیع افراد 1 شماره جدول. ودــب 68/1
یت نشان می دهد و ــصیلی و جنسـتح دورهب ـبر حس

ش ـژوهــیرهاي پــفی متغــایج توصیــنت 2 شماره دولـج
 . دـن می دهاـرا نش

  
  

 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی. 1شماره  جدول

  شاخص
  دوره تحصیلی

  درصد فراوانی  فراوانی
  دختر  پسر  دختر  پسر

  60/23  21/26  38  49  سال اول دبیرستان
  41/35  97/37  57  71  سال دوم دبیرستان
  99/40  82/35  66  67  سال سوم دبیرستان

  100  100  161  187  کل
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اهده ــمش 1 مارهـش دولــچه که در ج اس آنــسبر ا
راوانی به ــترین فراوانی و درصد فــود بیشــمی ش

ربوط ــمونه مــتران نــران و دخــین پســب در بــترتی
و ) درصد 97/37(نفر 71انی ــیرستــبه پسران سال دوم دب

 99/40(فرــن 66تانی، ــرســوم دبیــتران سال ســدخ
هاي  میانگین و انحراف استاندارد نمره. دــمی باش) درصد

به ترتیب  خالقیت و سالمت روانی ها در نمره کل آزمودنی
ین ــنین میانگــچ هم. بود 68/5، 98/9و  47/16 ،48/124

خرده ها در  ودنیــهاي آزم تاندارد نمرهــراف اســو انح
شماره جدول . شود غیرها نیز مشاهده میــمت هاي مقیاس

 ایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش را نشان میضر 2
  .دهد

  
  ضرایب همبستگی بین خالقیت با سالمت روانی و خرده مقیاس هاي آن. 2 شماره جدول

  6  5  4  3  2  1  متغیر
            1  سالمت روانی

          1  30/0*  نشانگان جسمانی
        1  59/0*  29/0*  اضطراب

      1  52/0*  48/0*  53/0*  اختالل در عملکرد اجتماعی
    1  53/0*  68/0*  50/0*  39/0*  افسردگی
  1  -39/0*  -34/0*  -24/0*  - 03/0  -54/0*  خالقیت

*P<0.001 ، تمامی روابط در سطحP<0.001 باشند دار می معنی.  
    

 ،پژوهش مورد متغیرهاي میزان پیش بینی تعیین جهت
بر روي  گام به گامو  ورود روش چند متغیري به رگرسیون

 3 شماره که نتیجه هاي آن در جدول. ا انجام گرفتداده ه
  .شده استنشان داده 

نشان داده شده است،  3طور که در جدول شماره همان    
بین خالقیت و مولفه هاي آن و سالمت روانی رابطه 

نتایج حاکی از این می باشد . داري وجود دارد چندگانه معنی
درصد از  35که خالقیت و مولفه هاي آن به طور کلی 

با تحلیل . بینی کندواریانس سالمت روانی را می تواند پیش 
هاي آن در طی رگرسیون تر بر روي خالقیت و مولفه دقیق 

نشان داده شده است،  2گام به گام، همان طور که در جدول 
- مولفه انعطاف پذیري و در گام بعدي سیالی بهترین پیش 

مولفه انعطاف . باشدبین سالمت روانی در دانش آموزان می 
پذیري و هاي انعطاف  درصد و مولفه 32تواند  پذیري می

درصد واریانس سالمت روانی در دانش  35سیالی با هم 
 .کنندآموزان را تبیین می 

 
ه عنوان متغیر پیش بین گام به گام بین نمره کل خالقیت و مولفه هاي آن بو نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیري به روش ورود . 3شماره  جدول

 و سالمت روانی به عنوان متغیر مالك
ضرایب   ضرایب استاندارد نشده  متغیرهاي پیش بین                

  استاندارد شده
Sig              T R        R2  

 B                  Std Error Beta     

-006/0 نمره کل خالقیت   090/0  01/0 -  07/0 -  94/0  59/0  35/0  

-229/0 سیالی   229/0-  19/0 -  59/1 -  11/0  
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     بحث و نتیجه گیري
هاي  ههدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خالقیت و مولف    

 آموزان مقطع متوسطه استان آن با سالمت روانی در دانش
بین خالقیت، ، رابطه بر اساس نتایج به دست آمده. ایالم بود

ي اضطراب، اختالل در عملکرد ها سالمت روانی و مولفه
باشد و تنها رابطه بین  دار می افسردگی معنیاجتماعی و 

خالقیت و مولفه نشانگان جسمانی سالمت روانی معنی دار 
-21(،قبلی هاي این یافته ها با نتایج پژوهش .نمی باشد

توان  در تبیین نتایج حاضر می. خوانی دارد هم ،)16،4،7،13
بیان داشت که افراد داراي سالمت روانی، براي حل مسائل 

کنند و در برابر بازخوردهاي  زندگی پافشاري بیشتري می
تقامت کنند اس نامطلوبی که از محیط اطراف دریافت می

توانند سطوح باالتري از  در نتیجه می. بیشتري دارند
ن از سوي دیگر خالقیت به عنوا. خالقیت را نشان دهند

خصوصیتی مثبت که از توزیع نرمال برخوردار است افراد را 
خود، نسبت به قادر خواهد ساخت تا با پرورش آن در 

ها را  که سالمت روان آنهاي منفی  تنیدگی و سایر جنبه
در واقع می توان گفت که . مصون باشند ،اندازد به خطر می

ند ترین اسلحه بشر است و با کمک آن می توا خالقیت مهم
فشارهاي ناشی از زندگی روزانه را کاهش دهد یا از بین 

ه یک ایده یا اثر خالق و کارآمد می تواند بر ئارا. ببرد
پذیرش خویشتن، رشد شخصی، احساس داشتن هدف در 
زندگی و تسلط بر محیط، خودمختاري و روابط مثبت با 

یم ـبین امروزه به وفور میچنین  هم. دیگران موثر باشد
جام ـبرند در ان طراب رنج میـردگی و اضـکه از افسي افرد

ل و ئشوند و در حل مسا امورات روزمره با مشکل مواجه می
گی روزمره میزان استفاده از شدن با مشکالت و در زند وروبر

البته ذکر این نکته  .کند هاي خالقانه کاهش پیدا می شیوه
قیت را به ها، خال اي از پژوهش پارهنیز ضروري است که 

دهند  هاي خلقی نسبت می لبیماري روانی، به ویژه اختال
رابطه خالقیت  هاي انجام شده در زمینه در حالی که بررسی

ند که نه تنها میزان بروز ا نی نشان دادهو سالمت روا
فعالیت خالقانه، در برخی  هاي روانی بر حسب زمینه اختالل

 ي از افراد خالق، هیچراز موارد پایین است، بلکه در بسیا
 گیري این نتیجه. شود اي از اختالل دیده نمیگونه نشانه

توان به استفاده  هاي متفاوت را می متناقض و یافتههاي 
 اي سنجشی متفاوت و بسته به فرهنگپژوهشگران از ابزاره

هاي مختلف نیز توجیه کرد و یکدست نبودن ابزارهاي 
نی و خالقیت در پژوهشی سالمت رواسنجشی جهت بررس

هاي مختلف را نیز به عنوان عاملی در توجیه نتایج متفاوت  
یافته دیگر پژوهش حاضر این بود . در این زمینه بیان نمود

هاي آن با سالمت روانی رابطه  بین خالقیت و مولفه که
بسط، (هاي د دارد و نمره کل خالقیت و مولفهچندگانه وجو

درصد  35روي هم رفته ) و سیالیانعطاف پذیري، ابتکار 
. کنند واریانس سالمت روانی را در دانش آموزان تبیین می

مطالعات انجام شده در این ها با نتایج  این یافته
در تبیین یافته حاضر . هماهنگ است، )2،4،13(،خصوص

 خالقیت توانایی ایجاده ایده توان بیان داشت که چون می
که فرد خالق در برخورد  ت و اینهاي اصلی و سازگارانه اس

د و ابتکاري هاي جدی مسائل و مشکالت به دنبال راه حل با
شود که بتواند بیشتر به چالش  است این امر منجر می

را دارا باشد و همیشه به  يبپردازد و اعتماد به نفس بیشتر
اي بیندیشد که در یک تنگناي همیشگی قرار ندارد  گونه

روانی و ایجاد مشکل ل را بدون پیامد ئتواند مسا که میبل
ر که یکی از چنین با توجه به این ام هم. روانی حل نماید

 پذیري است فرد خالق همیشه راه ابعاد خالقیت انعطاف
الً به دهد و معمو گوناگونی را مورد آزمایش قرار میهاي 

تواند به  می اندیشد و معموالً کاربرد غیرمعمول چیزها می
در جهت فکري خویش تغییر ایجاد نماید حال آن که راحتی 

زمانی فرد نتواند به این امر دست یابد مسلماً پیامدهاي 
بسیاري را از نظر بهداشت و سالمت روانی در برخورد با 

وجه به نکات با ت .ل و مشکالت در پی خواهد داشتئمسا
گونه بیان کرد که زمانی که  توان این ه شده در فوق میئارا
  ل ئبا مسا رد در تفکرش سیالی داشته باشد یعنی در برخوردف

ها در ذهنش بسیار باشد، و نیز از  ها و عقیده تعداد جواب
انعطاف و ابتکار برخوردار باشد این عوامل منجر خواهد شد 
که فرد از نظر سالمت روانی در سطح باالتر قرار داشته باشد 

   .ها برخوردار نباشنددر مقایسه با افرادي که از این ویژگی 
این مطالعه محدود بودن جامعه آماري به  توجه در پایان با

ایالم  استان به پسران و دختران دانش آموز مقطع متوسطه
که امکان تعمیم آن به افراد  این نکته ضروري است ذکر

 .استسایر نقاط کشور با محدودیت روبرو مقاطع تحصیلی 
  .عمل آورده شوده الزم را ب یج بایستی دقتلذا در تعمیم نتا

 سپاسگزاري
در اجراي دانشگاه کاشان که از کلیه کارکنان محترم  

تقدیر و تشکر یاري نمودند صمیمانه  ما را این پژوهش
  .مینمایم
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Abstract: 
Introduction:According tovariousstud-
ies, creativity and its dimensions are co-
nsidered as importantfactors in indiv-
iduals’ mental health. Therefore, this st-
udy was conducted to find outthe relati-
onship of creativity and its dimensions-
with mental health in Ilam high school 
students 
 
Materials & Methods: The population 
of the study included all ofIlam high 
school studentsin the 2011-1012 acad-
emic years.To perform this research, 
348 students (161 females, 187 males) 
were selected by multistage random 
sampling methodwho completedthecre-
ativity scale and general health ques-
tionnaire (GHQ-28).The collected data 
from the questionnaire was analyzed by 
Pearson coefficient and multiple regr- 
 

ession in Stepwise and Enter style.  
 
Findings: The results of multiple regr-
ession analysis indicated that creativity 
and its dimensionscan predict approxi-
mately 35 percent of mental health vari-
ance in students. Also, flexibility and 
fluencyemerged as the strongest pred-
ictors of mental health in high school 
students.  
 
Discussion & Conclusion:Given the rol-
e of creativity and its dimensions on hi-
gh school students’ mental health, it is 
recommended that specialists use a set 
of teaching program by to prevent psy-
chological problems. 
 
Keywords: creativity, mental health, fle-
xibility, fluency 
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