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  . سازد یم
  

  یبا فشار روانخالقیت درمانی، سالمت روان، خودکارآمدي، انطباق  :کلیدي گانواژ
 

  مقدمه
اعتقاد . شود ینمامروزه سالمت روان به معناي به زیستی است و به بیمار نبودن محدود 

روانی افراد  يها حالتبررسی نشانگان و  راي، روانشناسی در آغاز حرکت خود بنظران صاحب
این نگاه . دور مانده روانی افراد سالم ب يها حالتو از مطالعه نشانگان و  هنابهنجار پرداخت

بنا بر . موجب گردید که سالمت روان معادل با نبود نشانگان و رفتارهاي نابهنجار تعریف شود
روان شناسی براین باورند که بیماري روانی و سالمت روان را نباید  نظران صاحببرخی از  این،

حدي مستقل را قائل شد، زیرا افراد سالم و رشد  ها آنتار دانست و باید بین دو سوي یک پیوس
اخیر  يها سالدر . و واکاوي هاي آسیب شناسی روانی نیستند ها یشپاالمحصول  یافته لزوماً
درونی او براي تغییر و دگرگونی طرفداران  هاي یتقابلمثبت انسان و  هاي یژگیوتوجه به 

به فراسوي  تواند یمجدید اعتقاد بر این است که انسان  يها نگاهدر . زیادي پیدا کرده است
سالمت روان را حالتی از به زیستی  دانسته ) 2001( سازمان بهداشت جهانی. عمل کند يهنجار

خویش را درك کرده، با فشارآورهاي عادي  هاي ییتواناتا  شوند یمکه ضمن آن افراد قادر 
هرمان، اسکی ( هستندولید گري، در ساختن جامعه خود سهیم و با تکرده زندگی انطباق پیدا 

  ). 1366، ترجمه خوشدل 1977 2، شولتز2005 1هار
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مفهومی چند متغیري است که با عوامل  ،که سالمت روان دهد یمنشان این موضوع بررسی 
ثیر متغیرهایی مانند أدر ادبیات نظري و پژوهشی سالمت روان از ت. استمرتبط گوناگونی 

که آنچه . و معنویت نام برده شده است مسئلهخوش بینی، هوش هیجانی، خودکارآمدي، حل 
 یرتأث ،در حوزه سالمت روان و درمانگري بالینی کمتر مورد بررسی قرارگرفته و مغفول مانده

 و یپزشک روانحوزه دیدگاه  متأسفانه. مستقیم خالقیت بر پدیدآیی سالمت روان است
که ارتباط مثبت این مفهوم با سالمت روان است خالقیت اجازه نداده  دربارة روانشناسی بالینی

 تبیین شود و کماکان این نگاه سنتی وجود دارد که خالقیت با سالمت روان سر تر یقدق
نظرانی همچون مزلو، راجرز معتقدند که سالمت روان را ب با این حال صاح. سازگاري ندارد

مهم افراد داراي سالمت  هاي یژگیویکی از . و نه بیمارانمطالعه کرد ن افراد سالم باید در بی
به تعبیر آنان این ). 2007 2، برانون و فیتس2006 1والراث( است ها آنروان وجود خالقیت در 

       شکوفایی د سوي تعالی و خوه نوع خالقیت نوعی رشد درونی است که موجب حرکت آنان ب
تا این افراد از قدرت هدایت گري و  گردد یماقع زایش و حرکت درونی باعث در و. شود یم

تعادل باالتري در ذهن و شخصیت برخوردار شوند و به تعادل بهتر و زایاتري با دنیاي ذهنی و 
به معناي  را آنبر به زیستی ذهنی، تاکید نموده و  حقیقتدر ) 2002( 3سلیگمن. عینی برسند

). 2007 4، مالوف و اسکاتل2002سلیگمن ( انه در زندگی دانسته استنبی داشتن تفکري خوش
آمدن احساس بهزیستی ذهنی به پدیدآیی احساس خوش بینی که د سلیگمن معتقد است پدی

  .، می انجامداست) خالقیت(از حس تسلط و چیرگی  متأثرخود 
و  شود ینمدود خالق در سالمت روان فقط به مبانی مطرح شده مح هاي ییتوانا یرتأثایده 

        درباره سالمت روان  یشها نوشتهدر بخشی از  5 اتورانک. است يا حرفهداراي ادبیاتی 
هم ن آ یدر زندگاستعاره نوروز را باید شکلی از ناتوانی در چالش با موضوع آفریدن  نویسد یم

                                                 
1. Vallrath  
2. Brannon and feist 
3. Siligman  
4. Malouf and schuttle 
5. Otto rank 



 
  91هفتم، سال دوم، تابستانشناسی بالینی شماره  فصلنامه مطالعات روان                      88

ت که منبع مبدع سایکودراما و سوسیومتري نیز معتقد اس 1مورینو. هنري دانست يا به گونه
اصلی آسیب شناسی روانی در انسان تفکر عادتی اوست، او درمان تفکر عادتی یا خودکار را 
ساده ندانسته و باور دارد که براي احاطه یافتن بر آن باید به ظرفیتی بسیار منعطف براي تفکر 

بسیار موثق از تجربه خویشتن  يا جنبهمورینو خالقیت را منبع لذت عمیق و . خالق دست یافت
. قویی دارد تأثیرنیز معتقد است که خالقیت در سالمت روان ) 1985( 2جانسون. دانسته است

       به مراجعین خود فرصت  کند یمزمانی که درمانگر از خالقیت در روان درمانی استفاده  ،بنابراین
تا از تخیل خود براي  دهد یمفرصت  ها آنتا مشارکت فعالی در درمان پیدا کرده و به  دهد یم

با نگاهی تاریخی به این ) 1992، 1981( 3مک نیف. مناسب استفاده کنند يها حلتولید راه 
او . حیاتش بوده است یموضوع  معتقد است که هنر همیشه بخشی از زندگی انسان در ط

الیت هنري بپردازند و تا به فع کردند یمکه افراد مبتال به بیماري روانی را تشویق را  مصریان
جالب اینکه پزشک . اشاره کرده است کردند یمیونانیان که از دراما و موسیقی استفاده 

نیز در دوره رنسانس به نقش تخیل در به زیستی و سالمت روان  4انگلیسی بنام رابرت بورتون
ک آلترناتیو از یه مثابه آن ب يها جلوهدر هر حال ایده استفاده از خالقیت و . اشاره کرده است

، 2003 5بالنتر( خود گرفته در حوزه سالمت روان شکلی رسمی ب 1900تا  1800اواخر سال 
  ). 2005 6مالچیودي

، کارسون و ) 2002(  7مایهالی و ولف يها پژوهشتجربی و آزمایشگري نیز  دیدگاهاز 
 11ُه ، کارولین ک)2004(  10، اوگونیمی و مابکوجی)2004( 9، مورگان و وامپلر) 2003(  8بکر
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 2چاندراشیکار ، پاویترا و)2007(، مالوف )2006( 1، پریللتنسکی)2006(، والراث )2006(
، سلطانی )1380(، محمدي و صاحبی)2009( 4، گوپتا)2008( 3، دوالن و متکالفه)2008(

ید ؤنیز م) 1386(و داوري ) 1384(، ابراهیمی )1384(، خسروانی )1381(عمروآبادي 
موجب  تواند یمکه افزایش خالقیت در افراد  دهند یممطرح شده بوده و نشان  هاي دگاهید

 کاهش اضطراب و افسردگی، افزایش سازگاري بهتر، افزایش خودکارآمدي، افزایش رشد
شخصی، افزایش انعطاف پذیري و خوش بینی، توسعه عواطف مثبت، کارآمد کردن 

و  ها یدگاهدبررسی بنابراین . سالمت روان شودانطباقی و در مجموع افزایش  يها مهارت
موجود که پدیدآیی سالمت روان نیازمند به ایجاد پویایی و حرکتی عینی در ذهن  يها پژوهش

این حرکت را در واقع باید نوعی پویا سازي خالق ذهن و شخصیت در افراد . و شخصیت است
 به وجودبه سالمت روان ن براي رسیدنو و کارآمدتري را  هاي یتظرفو همچنین دانست 

   .آورد یم
در افراد پویا ساخت  توان یممعتقد است که خالقیت را از طریق تحریک ) 1967( گیلفورد

او معتقد است که پویا سازي بایستی در تمامی عناصر خالقیت روي . و به حرکت در آورد
. ارزشیابی خالقیت است مؤلفههمگرا و  يها مؤلفهواگرا،  يها مؤلفهدهد؛ این عناصر شامل 

نیز معتقد است که ارتقاء و تقویت خالقیت رمز بقاء روانی و جسمانی افراد ) 1974( تورنس
دیدگاه . مهارتی باشد هاي ییتواناانگیزشی و  هاي ییتواناذهنی، هاي بوده و باید شامل توانایی

در خالقیت  ها مهارتو درونی  ذهنی، انگیزه هاينیز بر تقویت و ارتقاء توانائی) 1987( آمابیلی
عامل شخصیتی، هوشی، سبک  5را در  خالقیتنیز تقویت ) 1988( استرنبرگ .کید داردأت

، آمابیلی و هنسی 1974، تورنس 1967گیلفورد (ثر دانسته است ؤفکري، انگیزشی و اجتماعی م
ي ذهنی است یانگ نیز معتقد است که خالقیت نوعی کارآمد). 1988، استرنبرگ 1987
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ه زایش ب این. ذهنیت ناکارآمد را تعدیل ساخته و بهبود بخشید توان یمبنابراین با تقویت آن 
، ترجمه 1999یانگ ( افتد یمواسطه منعطف سازي طرحواره هاي ذهن و تقویت آن اتفاق 

 ، مک کري)1990( رانکو و آلبرت يها پژوهشعالوه بر این موارد، ). 1384حسن پور 
) 2007( ، که یر و گاگیالردي)2001( ، منگ)1995( ، فلدهوسن)1991( اکوال، )1987(

کارآمد ذهنی و  از چند الگويآنان که  دهد یمشخصیت افراد خالق نیز نشان  ي درباره
فکر و تحلیل نو، انعطاف پذیري ذهنی و رفتاري، : این الگو عبارتند از. برخوردارند شخصیتی

باال، پشتکار  نفس به اعتمادپذیري متوسط، ورزانه، خطرجسارتتوانایی تولید ایده، روحیه 
الگوهاي رفتاري مناسب در حوزه درمانگري بالینی مورد  به عنوان توانند یمفراوان که همگی 

  .  رار گیرنداستفاده ق
دنبال الگویی براي فعال سازي خالقیت به ه با عنایت به مبانی مطرح شده این پژوهش ب
در الگوي این پژوهش، فعال سازي خالقیت . منظور ارتقاء سالمت روان در بین دانشجویان بود

 /انطباقی هاي یتظرفخالق، باورهاي خودکارآمدانه و  يها مهارتمعطوف به رشد توانایی و 
  . بود يا قابلهم

  
  چرخه تعاملی عناصر سالمت روان. 1شکل

ها و   توانایی
مهارتهاي خالقه

شکل گیري بینش، 
عواطف و  

رفتارنوین و موثر

باورهاي 
خودکارآمدانه

یابی راه گشا   انطباق
و حرکت آفرین

تعادل و تحولی 
 باالتر
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از جایگاه مهمی برخوردار است ویژگی مهم خالقیت در الگوي  "خالقیت"در الگوي فوق 

درونی فرد به صورتی کارآمد و  هاي ییتوانا شود یمنوین سالمت روان این است که باعث 
خدمت ه فرد به عوض آنکه به طور عادي ب هاي ییتوانادر چنین حالتی . ثر یکپارچه شوندؤم

، معتقدند که خالقیت حقیقتپژوهشگران در . گردد یمگرفته شود در شکلی نوین سازماندهی 
بنابراین در الگوي . دارد) رفتاري(شخصیتی )/ انگیزشی(عاطفی )/ فکري(ماهیتی شناختی 

انی مثبت منجر به ایجاد جدید خالقیت نگرشی نو و باز نسبت به خود است که با عاطفه و هیج
با تحلیل مبانی مربوطه، . شود یمتغییرات نوین، کارآمد و اثرگذار در ذهن و شخصیت فرد 

شناختی، زبانی،  هاي فرا مؤلفه 5آموزشی خالق سازي ذهن و شخصیت شامل الگوي 
ي برا زمان همشخصیتی، انگیزشی، و زبان بدنی در نظر گرفته شد تا بتواند پوشش جامعی را 

بنابراین در الگوي آموزشی سالمت . آمدن فراهم آوردر خالقیت، خودکارآمدي و روش کنا
به رشد  زمان همآمدن نقش کلیدي دارد ر روان که در آن خالقیت، خودکارآمدي و روش کنا

توجهی  يا مقابله/ انطباقی هاي یتظرفخالق، باورهاي خودکارآمدي و  يها مهارتتوانایی و 
  :پاسخ دهد سوالدنبال آن بود تا به چند ه با این نگاه  پژوهش ب .شود یم اي یژهو

 آیا فعال سازي خالقیت قادر به افزایش دادن سالمت روان است؟ •

را افزایش د باورهاي خودکارآمدانه و انطباقی افرا تواند یمآیا با فعال سازي خالقیت  •
 داد؟

روانی ر انطباق با فشا چند درصد از واریانس متغیرهاي سالمت روان، خودکارآمدي و •
 توسط خالقیت قابل پیش بینی است ؟

  

  روش
گروهی سولومن ر مطالعه حاضر در قالب طرحی آزمایشی با روش چها:  طرح پژوهش

  . اجرا گردید
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بود  هاي شهر تهراندانشگاهدانشجویان نفر از  700شامل پژوهش جامعه : جامعه و نمونه
نفر که باالترین نمره  120از جامعه پژوهش . بودند تحصیلمشغول به  1387/1388در سال که 

تصادفی  يا مرحلهبا روش نمونه گیري چند ) آسیب دیده بودند(را در پرسشنامه سالمت روان 
/ یکسان اقتصادي سال بود و داراي شرایط تقریباً 22میانگین سنی این دانشجویان . انتخاب شدند

سالمت  يها آزمونشجویان سابقه ارزیابی شدن توسط یک از این دان هیچ. اجتماعی بودند
مصاحبه با دانشجویان نیز نشان . نداشتندآمدن را ر روان، خالقیت، خودکارآمدي و روش کنا

پرورش  به حکم ییها دورهیک در  داد که تا زمان برگزاري آزمون و جلسات آموزشی هیچ
 ، این برا بن. اند نکردهان شرکت روانی و سالمت رور خالقیت، خودکارآمدي، مقابله با فشا

دانشجوي  100چهارگانه سولومن پس از ارزیابی نمرات سالمت روان شامل  يها گروهترکیب 
 /جنسیتی نمونه پژوهش با توزیع جمعیتی /ترکیب جمعیتی( دانشجوي پسر گردید 20دختر و 

 يها گروهر صورت تصادفی ده نفر ب 120سپس این ). داشت یخوان هم ها دانشگاهجنسیتی 
  . اختصاص یافتند) نفر 30هر گروه (چهارگانه آزمایشی و کنترل 

: متغیر مستقل فرعی. خالقیت: متغیرهاي پژوهش عبارت بودند از مستقل اصلی
) الف: متغیر کنترل. سالمت روان: متغیر وابسته. روانیر آمدن با فشار خودکارآمدي و روش کنا

داشتن سابقه آموزش خالقیت، خودکارآمدي و روش ن) ب ها یآزمودنسن و ترکیب جنسیتی 
ارائه برنامه آموزشی بر اساس دستورالعمل ) ج ها یآزمودنروانی توسط ر آمدن با فشار کنا

  .مشخص
  

گلدبرگ و هیلر، مقیاس  28شامل پرسشنامه سالمت عمومی نسخه  :ابزار پژوهش
آزمون تفکر  فولکمن وآمدن الزاروس و ر خودکارآمدي عمومی شرر، پرسشنامه روش کنا

با استفاده از آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه  ها آزمونضریب روایی و پایایی . خالق تورنس بود
 )92/0( آمدن معادلر ، روش کنا)91/0( ، خودکارآمدي معادل)93/0( سالمت عمومی معادل
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محاسبه ) یريبراي انعطاف پذ 70/0براي سیالی و  72/0براي ابتکار،  94/0( و خالقیت معادل

  .گردید
  

براي ارزیابی فرضیات پژوهش از آزمون تحلیل کئوواریانس استفاده  :ها دادهتحلیل 
  . گردید

به گروه آزمایش و کنترل و  ها یآزمودنپس از تخصیص تصادفی : روند اجراي پژوهش
مرحله پیش آزمون براي گروه آزمایشی و کنترل، برنامه آموزش نوین  يها آزموناجراي 

جلسات  به صورتدوره زمانی برنامه آموزشی . خالقیت براي گروه آزمایشی اجرا گردید
بنابراین کل دوره . بعد از ظهر انجام گردید  6تا  4روزانه از شنبه تا پنج شنبه و از ساعت 

آموزش خالقیت در قالب جلسات . ساعت بود 24ع روز و در مجمو 12آموزش رسمی شامل 
در  ها یآزمودنایفاي نقش . نقش فعالی داشتند ها یآزمودنکارگاهی برگزار گردید که در آن 

در برنامه . بود که آنان در کارگاه یا در منزل انجام دادند هایی ینتمر، تکالیف و ها یتفعالقالب 
ساعت آموزش  24خاصیت آموزش پذیري به  یللبه دشناختی خالقیت  فرا يها مؤلفهآموزشی 

شخصیتی، زبانی،  يها مؤلفهخالقیت شامل  يها مؤلفهاما سایر . کارگاهی محدود گردید
به بیش  عمالً ها یآزمودنانگیزشی و زبان بدنی به جهت افزایش حداکثر راندمان و انعطاف در 

کارگاهی در  هاي یتفعالن ساعت فعالیت کارگاهی بسط یافت که شامل انجام و تمری 24از 
  . داخل منزل بود

  
  
  
  
  
  
  



 
  91هفتم، سال دوم، تابستانشناسی بالینی شماره  فصلنامه مطالعات روان                      94

  
  )روه آزمایشی و گروه کنترلگ( آموزش خالقیت در قالب طرح سولومن يها برنامه. 1 جدول

نام   
  ها گروه

  مرحله پیش آزمون
Pre test 

 برنامه آزمایشی
Treatment  

 مرحله پس آزمون
Post test  

  
گروه 

آزمایشی 
1  

  
سالمت  يها آزمون

روان، خودکارآمدي، 
  آمدن کنارخالقیت و 

هاي فراشناختی، زبانی،  مؤلفهآموزش 
انگیزشی، شخصیتی و رفتاري 
  خالقیت،خودکارآمدي و کپینگ

اجراي آزمون هاي سالمت روان، 
خودکارآمدي،خالقیت و کنا 

  رآمدن با فشارروانی

  
گروه 

آزمایشی 
2  

  
  اجرا نشد

ی، آموزش نوین مولفه هاي فراشناخت
زبانی، انگیزشی، شخصیتی و رفتاري 
  خالقیت، خودکارآمدي و کپینگ

اجراي آزمون هاي سالمت روان، 
خودکارآمدي،خالقیت و کنا 

  رآمدن با فشارروانی

  
گروه 
  1کنترل 

  
آزمون هاي سالمت 

روان، خودکارآمدي، 
  خالقیت و کنا رآمدن

  
  انجام فعالیت هاي عادي

اجراي آزمون هاي سالمت روان، 
خودکارآمدي،خالقیت و کنا 

  رآمدن با فشارروانی

  
گروه 
  2کنترل 

  
  اجرا نشد

  
  انجام فعالیت هاي عادي

اجراي آزمون هاي سالمت روان، 
خودکارآمدي،خالقیت و کنا 

  رآمدن با فشارروانی

  

رگرسیون  هاي یبشپیش از اجراي تحلیل کئوواریانس نیاز بود تا فرضیه همگنی : ها یافته
فرضیه پژوهش از شرایط الزم  3در این بررسی . و مفروضه تساوي خطاي واریانس بررسی شود

  . براي تحلیل کئوواریانس برخوردار بودند
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  خالصه تحلیل کئوواریانس خالقیت و سالمت روان .2جدول 

 ها مجذورخالصه  منابع
درجه 
 آزادي

 F ها مجذور
سطح معنی 

 داري
 مجذور اتا

 712 /7159  21 939/340 009/3 002/0 624/0(a) همبستگیمدل 

 002/0 763/0 092/0 427/10 1 427/10 تقاطع

 469/0 000/0 539/33 778/3799 1 778/3799 سالمت روان

 314/0 000/0 90/12 217/55 20 341/1104 خالقیت

 293/113 38 138/4305 خطا
   

 60 000/102491 کل
    

 59 850/11464 همبستگی کل
    

  .417= تعدیل شده  Rمجذور . R  =624مجذور 
   2سالمت روان : متغیر وابسته 
 

پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، مشخص شد که عامل آموزش اثر معنی داري را بین 
آموزشی بر جاي ) P< ،90/12  =20،38 F 0005/0 0/ 314= مجذور اتا (گروه  هاي یآزمودن

فرضیه نخستین پژوهش که  دهد یماین نمرات میانگین تعدیل شده نشان  برا بن. گذاشته است
ثیر معنی داري بر افزایش سالمت روان بگذارد درست أت تواند یممدعی است آموزش خالقیت 

بوده و گروه آزمایشی نسبت گروه کنترل از بهبود معنی داري در میانگین نمرات سالمت روان 
که آموزش خالقیت  دهد یمتعدیل شده نشان  Rمجذور . پس از آموزش برخوردار شده است

  . واریانس نمرات سالمت روان گروه آزمایش را تبیین کند%  7/41توانسته 
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  خالصه تحلیل کئوواریانس خالقیت و خودکارآمدي .3جدول 

 ها مجذورخالصه  منابع
درجه 
 آزادي

 F ها مجذور
سطح معنی 

 داري

مجذور 
 ایتا

 658/6250  23 768/271 344/14 000/0 902/0(a) مدل همبستگی

 001/0 847/0 038/0 720/0 1 720/0 تقاطع

 834/0 000/0 591/180 572/3421 1 572/3421 خودکارامدي

 607/0 007/0 528/2 899/47 22 769/1053 2خالقیت 

       947/18 36 076/682 خطا
         60 000/166480 کل

         59 733/6932 همبستگی کل

.                                                            839= تعدیل شده  Rمجذور . R  =902مجذور 
   2خودکارامدي : متغیر وابسته 

  
پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، مشخص شد که عامل آموزش اثر معنی داري را بین   

آموزشی بر جاي ) P<  ،52/2  =22،36 F  01/0/ .   607= مجذور اتا (گروه  هاي یآزمودن
فرضیه دومین پژوهش که  دهد یمبنابراین نمرات میانگین تعدیل شده نشان . گذاشته است

ثیر معنی داري بر افزایش خودکارآمدي بگذارد أت تواند یممدعی است آموزش خالقیت 
کنترل از افزایش معنی داري در میانگین  درست بوده و گروه آزمایشی نسبت گروه

که  دهد یمتعدیل شده نشان  Rمجذور . خودکارآمدي پس از آموزش برخوردار شده است
  . واریانس نمرات خودکارآمدي گروه آزمایش را تبیین کند%  9/83آموزش خالقیت توانسته 
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  آمدنر خالصه تحلیل کئوواریانس خالقیت و روش کنا .4 جدول
 ها مجذورخالصه  منابع

درجه 
 زاديآ

 F ها مجذور
سطح معنی 

 داري

مجذور 
 ایتا

 539/18482 23 589/803 322/17 000/0 917/0(a) مدل همبستگی

 387/0 000/0 715/22 753/1053 1 753/1053 تقاطع

 827/0 000/0 983/171 378/7978 1 378/7978 کنارامدن

 706/0 000/0 930/3 314/182 22 911/4010 2خالقیت 

       391/46 36 061/1670 خطا
         60 000/308302 کل

         59 600/20152 همبستگی کل

  .                                                         864تعدیل شده  Rمجذور . R  =917مجذور
          2مدن آکنار: متغیر وابسته

  
پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، مشخص شد که عامل آموزش اثر معنی داري را بین 

آموزشی برجاي ) =P<  ،93/3  22،36 F 0005/0/ .   706= مجذور اتا (گروه  هاي یآزمودن
فرضیه دومین پژوهش که  دهد یمبنابراین نمرات میانگین تعدیل شده نشان . گذاشته است

آمدن بگذارد ر معنی داري بر افزایش روش کنا یرتأث واندت یممدعی است آموزش خالقیت 
آمدن ر درست بوده و گروه آزمایشی نسبت گروه کنترل از افزایش معنی داري در میانگین کنا

که آموزش خالقیت  دهد یمتعدیل شده نشان  Rمجذور . پس از آموزش برخوردار شده است
  . انی گروه آزمایش را تبیین کندرور واریانس نمرات انطباق با فشا%  4/86توانسته 
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آزمایش و کنترل يها گروهپژوهش در  يها آزمونمیانگین تعدیل شده نمرات  .5جدول   

 خالقیت خودکارآمدي سالمت روان

 ها گروه

کثر
حدا

 
ره 

نم ون
آزم

مره 
ن ن

التری
با

مره 
ن ن

 تری
ئین

پا
 

گین
میان

 

کثر
حدا

 
ره 

نم ون
آزم

مره 
ن ن

التری
با

مره 
ن ن

 تری
ئین

پا
 

گین
میان

 

کثر
حدا

 
ره 

نم ون
آزم

مره 
ن ن

التری
با

مره 
ن ن

 تری
ئین

پا
 

نگی
میا

 ن

84 

38 36 

1/33 

85 

59 50 

1/54 

40 

36 34 

5/35 
آزمایش 

1 

8/31 55 5/35 
آزمایش 

2 

49 40 
7/44 

52 45 
49 

24 19 
 1کنترل  8/21

 2کنترل  8/22 50 7/45
 

آزمایش و  يها گروه هاي یآزمودنمیانگین تعدیل شده نمرات  دهد یمنشان  5جدول شماره  
معنی دار آموزش در افزایش  یرتأثکنترل در ایتم خالقیت تفاوت محسوسی دارد که بیانگر 

 يها گروهبود که  40حداکثر نمره آزمون خالقیت . آزمایشی است يها گروهخالقیت در 
  . ددرصد این نمره را کسب کنن 89آزمایشی موفق شدند 

یتم آآزمایش و کنترل در  يها گروه هاي یآزمودنمیانگین تعدیل شده نمرات 
معنی دار آموزش در افزایش  یرتأثرا نشان داد که بیانگر  يا نمرهخودکارآمدي نیز تفاوت چند 

بود که  85حداکثر نمره آزمون خودکارآمدي . آزمایشی است يها گروهخودکارآمدي در 
  . درصد این نمره را کسب کنند 65دند آزمایشی موفق ش يها گروه

یتم سالمت آآزمایش و کنترل در  يها گروه هاي یآزمودنمیانگین تعدیل شده نمرات 
معنی دار آموزش در کاهش نشانگان  یرتأثروان نیز تفاوت محسوسی را نشان داد که بیانگر 

بود که  84حداکثر نمره آزمون سالمت روان . آزمایشی است يها گروهآسیب روانی در 
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درصدي در نشانگان آسیب  15کنترل از کاهشی  يها گروهآزمایشی در مقایسه با  يها گروه

  .برخوردار شده است
  

  گیريبحث و نتیجه
معنی داري  یرتأثنتیجه گرفت که خالقیت  توان یمجدول دوم، سوم و چهارم  هاي یافتهاز 
بررسی بیشتر این موضوع نشان . آمدن داردر ء سالمت روان، خودکارآمدي و روش کنابر ارتقا

از واریانس خودکارآمدي و روش  درصد 4/86تا  درصد 9/83داد که خالقیت توانسته بین 
معنی داري تبیین و پیش بینی کند  به طوراز واریانس سالمت روان را  درصد 5/41آمدن و ر کنا

سنتی و  هاي یدگاهداین یافته با . که بیانگر قدرت تبیین قوي خالقیت براي این سه متغیر است
معاصر مانند  هاي یدگاهدتاریخی افرادي همچون مک نیف، اتورانک، مورینو و بورتون و 

 ، یانگ)2002( ن، سلیگم)1931( ، راجرز)1962( ، مزلو)2001( سازمان بهداشت جهانی
، )1987( ، مک کري)1990( ، رانکو و آلبرت)1384، ترجمه صاحبی و حسن پور 1999( 

. هماهنگ است) 2007( ، که یر و گاگیالردي)2001( ، منگ)1995( ، فلدهوسن)1991( اکوال
، مورگان و )2003( ، کارسون و بکر)2002(مایهالی و ولف  يها پژوهشعالوه با ه ب ها یافته
، )2006(، والراث )2006(، کارولین که )2004( ، اوگونیمی و مابکوجی)2004( روامپل

، )2008( ، دوالن و متکالفه)2008(چاندراشیکار  ، پاویترا و)2007( ، مالوف)2006( پریللتنسکی
، )1384(، خسروانی )1381(، سلطانی عمروآبادي )1380(، محمدي و صاحبی )2009(گوپتا 

که  دهند یمدر مجموع نشان  ها یافتهاین . هماهنگ است) 1386(وري ، و دا)1384(ابراهیمی 
  .خالقیت عاملی مهم در ایجاد پویایی براي ارتقاء سالمت روان است

 يها مؤلفهنتیجه گرفت که تحریک خالقیت در قالب  توان یماساس آنچه توصیف شد ر ب
یر قویی بر ارتقاء سالمت روان، ثأت تواند یمشناختی، زبانی، شخصیتی، انگیزشی و زبان بدنی  فرا

الگوي آموزشی طراحی شده  در. روانی بگذارد آمدن با فشارر خودکارآمدي و روش کنا
شناختی موجب شد تا دانشجویان بتوانند از  پویایی ذهنی ایجاد شده براي  فرا يها مؤلفهتقویت 
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 فرا   يها مؤلفهدر واقع آموزش . تغییر در سطح کمیت، تنوع و تازگی تولیدات ذهنی سود ببرند
. دانشجویان در سطح کارآمدتري قرار گیرند يها نگرشو  ها یدهاشناختی موجب گردید تا 

جدید براي  يها مهارتو  ها یتقابللفه زبانی موجب گردید تا دانشجویان بتوانند از ؤتقویت م
لفه انگیزشی در ؤتقویت م. ارتباطی بهتر در زندگی استفاده کنند/ يا محاورهنظام طراحی 

   حقیقت آموزش ر د. ورنداوجود بیه خود بدر ویایی عمومی را پدانشجویان باعث گردید 
ذهنی و عملی در آنان  هاي یتفعالانگیزشی موجب گردید تا انرژي فراگیري براي  يها مؤلفه

شخصیتی  باعث گردید دانشجویان بتوانند از محوري مرکزي و درونی  هلفؤتقویت م. پدید آید
لفه زبان بدنی ؤنهایت تقویت مدر . برخوردار گردند ها ییتوانا، رفتارها و ها یدهابراي حمایت از 

  . رفتار کنند تر مناسبباعث شد دانشجویان بتواند در انتقال هیجانات درونی خود به دیگران 
شد باید اذعان نمود که الگوي  خالق سازي ذهن و شخصیت داراي  بر آنچه توصیفا بن

اساس شواهد موجود انسان ر ب. کارآمدي و اثرگذاري خوبی براي ارتقاء سالمت روان است
است که در سطح کنش وري رفتاري،  ییها نشانهو  ها شاخصداراي سالمت روان داراي 

براین پایه فرد داراي سالمت . کند یمدا سازش پذیري هیجانی و سازش یافتگی رفتاري تجلی پی
 يها نشانهکه داراي به زیستی هیجانی بوده، رها از اضطراب و  شود یمروان شخصی دانسته 

اجتماعی بوده و  يها درخواستثر با ؤبراي ایجاد روابط م هایی یتقابلناتوانی است و داراي 
تا افراد  گردد یمباعث  ها اتفاقن رویداد ای. انطباق خوبی با فشارآورهاي روانی زندگی دارد

باالیی را براي ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح محیط، حل  هاي یتقابل
شواهد  حقیقتدر . منطقی و مناسب پیدا کنند یبه صورتتضادها و تمایالت شخصی خود 

ر نی داري را بثیر معأت تواند یمپژوهشی مرور شده نشان دادند که در سطح فردي خالقیت 
کاهش اضطراب و افسردگی، افزایش سازگاري بهتر، افزایش خودکارآمدي، افزایش رشد 
شخصی، افزایش انعطاف پذیري و خوش بینی، توسعه عواطف مثبت، کارآمد کردن 

نتایج این پژوهش شاهد خوبی در تائید نکات فوق . انطباقی در افراد برجاي بگذارد يها مهارت
  .  است



  
  101...                       کاربردهاي بالینی الگوي خالقیت درمانی در بین دانشجویان                                 

 
که بین خالقیت و خودکارآمدي همبستگی متوسطی دیده شد  ها یافتهبیشتر  تحلیلدر 

که خالقیت و خودکارآمدي از نظر کارکردي  دهد یماین موضوع نشان . وجود دارد
این زمینه خالقیت به کارآمد ساختن و خودکارآمدي نیز به  در. عملکردي شبیه به هم دارند

که خالق سازي ذهن و شخصیت  دهد یمالگو نشان  این. خالقیت ورزي بیشتر افراد نظر دارد
بنابراین خودکارآمدي خالق . خودکارآمدي خالق تعبیر کرد توان یممعادل چیزي است که 

و حتی  ها تعارض، ها چالشرونده براي عبور از ا تا افراد بتوانند از قابلیتی فر شود یمموجب 
ب فوق یعنی ادغام خالقیت و ترکی. تغییر و تحوالت ذهنی و شخصیتی برخوردار شوند

رشد دهنده و محافظت کننده  هاي ییتوانانیرومند از  يا هستهتا  شود یمخودکارآمدي باعث 
 ذهنی  ياگر خودکارآمدي باور. براي سالمت روان در حوزه درمانگري بالینی پدید آید

دانسته شود، خالقیت یک گام  ها یتموقعدر تمام  ها آنثر ؤبست مر و کا ها ییتوانا ي درباره
مناسبی را براي تقویت  هاي ینهزم، خالقیت شرایط و حقیقت در. داردر از این اتفاق قرا تر یشپ

     به وجود) هدایت گريد خودباوري، خودانضباطی، خو(احساسات گوناگون خودکارآمدي 
    ثیرات أار داراي تله مدئآمدن نیز خواه از نوع هیجان مدار یا مسر کنا يها روش. آورد یم

معنی داري بر ادراك بهتر، شکایت روانی کمتر، انطباق بهتر، افزایش احساس خوش بینی و 
    خودکارآمدي، کاهش اضطراب و افسردگی، افزایش احساس کنترل استرس و قدرت 

آمدن خالقه ر در حقیقت کنا. چالش گري است که با خالقیت داراي ارتباطی نزدیک است
تا مانورهاي افراد از اثرگذاري بهتري در مواجهه با فشارهاي روانی برخوردار  گردد یمباعث 
  .شوند

معنی  نتیجه گرفت که متغیرهاي پژوهش هم از بعد نظري و هم تجربی  توان یمدر مجموع 
چند در نمونه دانشجویی یافت  این نتیجه هر. هستند در ارتباط دار و درستی با سالمت روان

نگر واقعیتی انکار ناپذیر است که در حوزه درمانگري بالینی، ایجاد سالمت روان در اما بیا ،شده
شکل فردي برآیند خالق سازي کارآمدانه ذهن و شخصیت افراد است که در آن اشخاص 

سالمت روان از . کنند یداپثر و سازنده با خود و دیگران دست ؤتا انطباقی م کنند یمقابلیت پیدا 
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قوي و مثبتی همچون خالقیت،  هاي یژگیوتابع یک برنامه پویا براي حرکت دهی  دیدگاهاین 
را در قالب دو مفهوم  ها آن توان یمخودکارآمدي و روش انطباقی است که در ترکیبی جدید 

  . جدید خودکارآمدي خالق و انطباقی خالق معرفی کرد
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