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Abstract
The degree to which creativity is
domain-specific or domain-general
remains hotly contested, but there is at
least one area of agreement: people
have different creativity profiles.
Many researchers have found
evidence of an association between
creativity and the predisposition to
mental illness. Most of the existing
research has concentrated on artistic
creativity, and the position of other
creative domains is not yet clear. The
present study compares creativity
profiles using the creative personality
(CPS; Kaufman and Baer, 2004),
Gough Personality scale (CPS; Gough
and Heilbrun, 1983) and biographical
inventory of creative behavior (BICB;
Batey , 2007)and it’s relation to
depression and anxiety (Costello and
Comrey, 1967), perceived stress scale
(PSS; Cohen and et al, 1983)and
Affective Temperament (ATQ; Light,
2009) in a sample of art and
engineering students consisting of 407
engineering students and 322 Art
students. The sample was selected
from University of Tehran and art
university of Tehran Through
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چکیده
مطالعه پژوهش های صورت گرفته در حوره
 نشان میدهد هنوز در مورد عمومیت،خالقیت
خالقیت یا اختصاصی بودن آن توافق جامعی وجود
 اگرچه در این که مردم نیمرخ های خالقانه،ندارد
متفاوتی از خود نمایش می دهند نظریات همسو
 شواهد پژوهشی نشان می دهند بین خالقیت.هستند
و آسیب پذیری نسبت به برخی اختالالت روانی
رابطه وجود دارد اگرچه تمرکز اغلب پژوهش های
موجود بر خالقیت هنری بوده و جایگاه خالقیت
 بر همین.علمی در این میان چندان مشخص نیست
 مطالعه حاضر نیمرخ های خالقیت را در دو،اساس
 دانشجوی هنر322 گروه مهندسی و هنر مشتمل بر
: دانشجوی مهندسی با استفاده از مقیاس های407 و
، )2004،؛ کافمن و باورCPS(شخصیت خالق
؛CPS(شخصیت خالق بر اساس چک لیست صفات
) و سیاههی زندگی نامه ای1983،گوف و هیلبران
) و ارتباط آن2007،؛ بیتیBICB (رفتارهای خالقانه
،)1967،با اضطراب و افسردگی (کستلو و کمری
،)1983،؛ کوهن و همکارانPSS(استرس ادراک شده
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سرشت های عاطفی(ATQ؛ الیت )2004،مورد
بررسی قرار می دهد .این نمونه ها از دو دانشگاه
تهران و دانشگاه هنر از طریق نمونه در دسترس
انتخاب شدند.مقایسه دو گروه در برخورداری از
سالمت روان کمتر(سرشت سیکلوتایمیک) و
خالقیت بیشتر برخوردار هستند و خالقیت در هر
دو گروه تنها با سرشت هایپرتایمیک ارتباط مثبت
دارد و با سایر مالک ها دارای ارتباط معکوس است.
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شناسی روانی ،مهندسین ،هنرمندان

مقدمه
اهمیت خالقیت برای نوع بشر غیرقابل انکار است( رانکو )2004، 1اما با توجه با دشوار
بودن تعریف خالقیت ،هیچ تعریف جهان شمولی از خالقیت که مورد پذیرش همگان باشد
نمیتوان ارائه داد .با این وجود ،اکثر محققین بر سر این تعریف که « خالقیت شامل تولید
محصوالت بدیع و در عین حال مفید می گردد» توافق دارند( مامفورد ،2003،2پالکر و
همکاران ،2004،استرنبرگ و لوبارت ،1999،3سیمونتو ،1999،فیست ،1998،اوشه )1990 ،4در
حال حاضر محققانی که خالقیت را موضوع تحقیقاتی خود قرار داده اند ،به دنبال اتخاذ یک
چارچوب روانسنجی برای بررسی آن هستند( بیتی و فرنهام)2006 ،
با وجود تمرکز مطالعات پیشین بر تاثیر هوش بر خالقیت اخیرا محققان سعی دارند نقش
هوش را در خالقیت به طور واقع بینانه تری مورد بررسی قرار دهند .به عنوان مثال،در مطالعه
بیتی و فرنهام( )2008هیچ ارتباطی بین خالقیت و هوش یافت نشد .این با یافته های قبلی بیتی
و فرنهام( )2006همسو است .فرنهام و بختیار (  )2008نیز این ارتباط را در پژوهش های مختلف
خفیف گزارش داده اند .یافته ها این نشان میدهد که ادراکات فرد از خود ،5شخصیت خالق و
Runco

1

2Mumford
3

Sternberg & Lubart
Ochse
5 Self-perception
4

Downloaded from frooyesh.ir at 14:34 +0430 on Tuesday April 30th 2019

خالقیت و سالمت روان نشان داد که گروه هنر از

convenience sampling method. The
Data analyzed through Pearson
correlation and multivariate analysis
of variance (MANOVA). Correlation
results showed that the only variable
which correlated positively with
creativity
was
Hyperthymic
temperament and also MANOVA
results showed that art students
achieved higher scores in creativity
and Cyclothymic temperament.
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مقیاس های خودسنجی رفتارهای خالقانه به هوش مرتبط نیستند.البته سیمونتون( )2008یاد آور
می شود که هوش در رابطه با خالقیت بیشتر نقش آستانه ای ایفا میکند؛ به این معنا که چنان
چه افراد دارای هوش کمتر از آستانه مشخصی باشند غیر ممکن است بتوانند از خود رفتارهای
ایجاد نمی کند.به عبارتی فردی با  120 IQممکن است حتی خالق تر از فردی با 200 IQ
باشد.
شواهد پزوهشی نشان داده است ،خالقیت مولفه های چندگانه ای را در بر میگیرد(
آمابیل ،1996،1بیتی و فرنهام ،2006 ،2مامفورد و گوستافسون ،1988 ،3استرنبرگ و لوبارت،4
.)1999از جمله این مولفه ها می توان به توانایی شناختی و مولفه های شخصیت ( فیست
 ،)1998،الگوی شناختی( واالس  )1961،و انگیزش (مزلو )1971،اشاره کرد ضمن این که طبیعتا
برخورداری از سطحی از هوش مولفه اساسی در تولید محصوالت خالقانه است( سلویا.)2008،
مطالعه ارتباط بین خالقیت و آسیب شناختی بالینی آن بسیار حائز اهمیت است زیرا منجر به
شناخت همبسته های رفتاری و شناختی آن می گردد(.بیتی و فرنهام .)2008،به همین دلیل
مطالعهی ارتباط بین خالقیت و آسیب شناسی روانی برای دو دهه ی گذشته موضوع پرتب و
تابی بوده است .برخی از پژوهشگران این حوزه(،آندریسن5ا ،1978 ،لودویگ،1989 ،
ریچاردز )1981،ردپای نخستین پژوهش ها در این باره را به گالتون ( )1892می رسانند ؛ البته
با صحه گذاشتن بر نقش نویسندگان و فالسفه یونان باستان؛
اگرچه مطالعات زیادی وجود دارد که خالقیت را به آسیب شناسی روانی  ،به خصوص
اختالالت خلقی ،مربوط می سازد( گواستلو 6و همکاران.)2004،در واقع اختاللی که بیشترین
توجهات را در حوزه خالقیت به خود جلب کرده است اختالل دوقطبی است .جانسون و
همکاران(  )2012تعداد هنرمندان برجسته ای که از این اختالل رنج می برند را فراوان توصیف
کرده اند.
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خالقانه بروز دهند ،اما باالتر از این آستانه افزایش در هوش تفاوتی در میزان خالقیت افراد

٣١٠
مقایسه خالقیت علمی و هنری در پرتو آسیب شناختی روانی در دانشجویان مهندسی و هنر
A comparison between Scientific and artistic creativity in the relation to

در مطالعه ای ،آندریسن( 30 )1987نویسنده خالق را با  30نفر از گروه کنترل به همراه
خویشاوندانشان ،با تشخیص اختالالت مرتبط با افسردگی ،مورد بررسی قرار داد و به این یافته
دست یافت که افراد خالق  2.7برابر افراد معمول در معرض ابتال به اختالالت خلقی 3 ،برابر
نقل از گواستلو.)2004،
برخی از پژوهشگران پیشنهاد داده اند که شکل های خفیف اختالالت بالینی که در قالب
سرشت متجلی می شود با خالقیت ارتباط بیشتری دارد نه شکل بالینی اختالل .اشکال خفیف
تر اختالالت خلقی نسبت به اشکال شدید آن با خالقیت ارتباط بیشتری دارند .در مطالعه ای
نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که  0/43هنرمندان از خود خصائص سیکلوتایمیک نشان
میدهند و این  4برابر میزانی است که در افراد غیر هنرمند دیده می شود (.آکیسکال و
هنکاران .)2005،آکیسکال ( )2007نیز همسو با این نتایج متذکر می شود خالقیت در افرادی
بیشتر رخ میدهد که دارای یک مزاج عاطفی پیش رونده هستند نه اختالل به شکل تمام عیار آن.
و در این بین دو مزاج مرتبط با اختالل دو قطبی بیش از سایرین با خالقیت و برجستگی
درارتباط است :هایپرتایمیک و سیکلوتایمیک.
حجم انبوهی از مطالعات به این نتیجه رسیدند که تعداد زیادی از هنرمندان مشهور  ،موسیقی
دانان دوره هایی از مانیا از خود نشان می دهند .همچنین بررسی ها نشان داده است اختالالت
طیف دو قطبی و تاریخچه خانوادگی اختالل دوقطبی با سطوح باالیی از دستاورد های خالقانه
در طول زندگی همراه است (.جانسون و همکاران)2012،
ریچادز و همکاران( )1988به این یافته رسیدند که خالقیت در بین نمونه های بالینی بیش
از همه با اختالالت خلقی در ارتباط است و خالقیت این افراد از سیکل تغییر خلق تبعیت
میکند به عنوان مثال آهنگسازی شوبرت ،موسیقی دان ،در دوره مانیا به اوج و در دوره افسردگی
به حداقل خود می رسید( جمیسون ،1995،به نقل از گواستلو .)2004،استریواستاوا و کتر)2010(1
نیز نوسانات خلق را در بروز خالقیت موثر می دانند .این سافته همسو با یافته های فرنهام و
همکاران(  )2008است مبنی بر اینکه هایپومانیا و اسکیزوتایپی در افزایش خالقیت میتوانند
موثر واقع شوند.
Strivastava & Ketter
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بیشتر در معرض اختالل دوقطبی نوع دوم و  2.2برابر در معرض افسردگی اساسی هستند( به
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د ر مجموع  ،نقش هیجانات مثبت در خالقیت را نمی توان نادیده گرفت .چه آن که آنها در
گسترش دامنه توجه و تفکر ،ادراک ،افکار و تخیالت که به هشیاری می رسند نقش به سزایی
دارند و این ها منجر به افزایش خالقیت می گردند .شواهد زیادی از تاثر مثبت هیجانات مثبت
همسو با این نتایج افراد خالق خود نیز معترفند میزان خالقیت آنان در دوره های که به طور
خفیفی خلق آنان باال است افزایش پیدا میکند (.ریچاردز و کینی  ،1990 ،1به نقل از جانسون و
همکاران .)2012،این مساله در مطالعات زندگی نامه ای افراد خالق نیز به وفور یافت می شود؛
امیلی دیکنسون در دوره  3ساله ای که گفته می شد از هیپومانیا رنج می برد  10برابر سایر دوره
ها در زندگی اش شعر سرود (رمی و وایزبرگ ،2004،2به نقل از جانسون ،)2012 ،رابرت شومان
در طول دور های مانیای خود قطعات موسقی بیشتری ساخت( اسلتر و میر ،1959 ،3به نقل از
جانسون و همکاران .)2012،ولی در برخی افراد مانند ویرجینیا وولف  ،مولد بودن در دوره هایی
که در سالمت کامل روانی بود  ،اتفاق می افتاد ( فیگورا ،2005،به نقل از جانسون .)2012،در
همین راستا رمی و وایزبرگ( ( )2004نقل از جانسون و همکاران )2012،به این نتیجه دست
یافتند که در واقع عالیم مانیک لزوما کیفیت محصوالت را افزایش نمیدهند بلکه کمیت آنها را
باال می برند.
علت این شواهد متناقض می تواند ناشی از

تعریف خالقیت و برجستگی

باشد(.شولدبرگ .)2000،مثال فلچ( )1990به چهار مطالعهای اشاره می کند که نشان میدهد افراد
خالق به لحاظ مقایسه ای کمتر از افراد خالق دچار ناکارآمدی روانشناختی می شوند و کنشوری
افراد در حین داشتن سالمت روان به مراتب بهتر است (.بارون ،1963،کشدن و ولش،1966 ،4
مک کینون ،1965،شوبرت .)1988،گوردون( )1999به این تناقضات این گونه پاسخ میدهد «:تنها
انواع خاصی از خالقیت و اختالالت روانی به هم مرتبطند نه همه آنها» لودویگ ( )1989و
روتنبرگ( )2001پیشنهاد میکنند که تولید محصول خالقانه یک پاسخ انطباقی و سالم به یک
وضعیت ناسالم است .تولید خالقانه میتواند نوعی گرفتن کنترل قسمت شناختی اختالل باشد.
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بر خالقیت حمایت میکنند( به گفته جانسون و همکاران)2012،
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از بین نشانه های اختالل دو قطبی بیشتر عالئم خلق مثبت و افزایش انرژی تا اختالل تمام عیار
و کامل ،در افزایش خالقیت موثر است .لودویگ ( )1989مشاهده کرد که افراد با اختالالت
بالینی خلقی احتماال به محتوای نهان ذهن بیشتر دسترسی دارند( به نقل از گواستلو )2004،این
وجود دارد مبنی بر این که همان مکانیزم های شناختی که در اسکیزوفرنی و شخصیت
اسکیزوتایپال ظاهر می شود همان هایی است که خالقیت شناختی را سبب می گردد(
آیزنک1993،؛ گرین و ویلیامز . )1999،1این یافته ها منجر به این فرضیه شده اند که بنا به ارزش
خالقیت برای نوع بشر( رانکو ، )2004 ،از منظر نظریه تکاملی ،ژن هایی که باعث بروز خالقیت
و اسکیزوفرنی می گردند همچنان محفوظ مانده اند( بیتی و فرنهام .)2008،در واقع داشتن
تجارب غیرمعمول منجر به داشتن عقاید و باورهایی میگردد که در افراد نرمال چندان دیده نمی
شود .داشتن بی نظمی ها و آشفتگی های شناختی در افراد خالق بر این موضوع داللت میکند
که این افراد ساختارمند بودن ،نظم و ترتیب و سازمان را مشکل ساز می بینند  .داشتن صفات
ناهمنوایی به این منجر می شود که افراد خالق مستعد پذیرش ریسک بیشتری هستند( بیتی و
فرنهام)2008،
از سویی ،مساله ای که در دهه های اخیر توجه پزوهشگران حوزه خالقیت را بیش از پیش
به خود جلب نموده ،خالقیت علمی و خالقیت هنری است( فیست .)1998 ،زیرا خالقیت
عمومی و خالقیت به معنای اختصاصی تر آن قابل تفکیک است و افراد قطعا پروفایل های
خالقانه متفاوتی از خود نشان میدهند .و خالقیت افراد در حوزه های مختلف متفاوت است(
آمابیل  ،1996،آندرسون  ،ردر 2و سیتنون ،1996 ،3پالکر ،1998 ،4به نقل از کافمن و باور.)2004،
به عنوان مثال کافمن و باور( ،)2004در بررسی میزان تعمیم پذیری خالقیت و یا اختصاصی
بودن آن ،این سوال ها را مطرح می کنند که مثال اگر آلبرت اینشتاین به جای فیزیک به سرودن
شعر می پرداخت امروز کسی از او یاد میکرد؟ آیا نبوغ امیلی دیکینسون به جای بروز در عرصه
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دسترسی همان است که ما آن را تحت عنوان آستانه گذری سنجیده ایمبه عنوان مثال فرضیاتی
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علم می توانست در شعر ظاهر شود؟ آیا اگر فردی که در زمینه حل مشکالت بین فردی خالق
است می تواند به عنوان آشپز ،هنرمند یا مخترع نیز خالق تلقی شود؟
آنها در نتیجه گیری خود به این پاسخ میرسند که افرادی که خود را در مجموع خالق میبینند،
از جمله تفاوت هایی که در هنرمندان خالق نسبت به دانشمندان خالق دیده می شود ،محدود
شدن خالقیت دانشمند به حوزه تخصصی خود است در حالی که هنرمند خالق نسبت به همه
چیزها رویکری منحصر به فرد و خالقانه به کار می بندد (.سیمونتون )2008،دانشمندان خالق
نسبت به هنرمندان از ساختار شخصیتی با قید و بند تر ،قابل پیش بنی تر و با ثبات تر و همنوا
تری برخوردارند .هم چنین ارتباط هوش و خالقیت در بین دانشمندان از قوت بیشتری برخوردار
است و در بین افراد خالق هر دو حوزه هوش دانشمندان یک انحراف استاندارد باالتر از
هنرمندان است (.کاکس ،1926،به نقل از سیمونتون)2008،
در یک فراتحلیل( فیست ،)1998،شخصیت های خالق علمی و هنری در  83پژوهش مورد
بررسی قرار گرفت .یافته های به دست آمده حاکی از بود که هنرمندان خالق در بعد گشودگی
به تجربه  1/5انحراف استاندارد بیشتر از دانشمندان خالق و در بعد وظیفه شناسی یک انحراف
استاندارد کمتر بوده اند.
در مجموع این شواهد نشانگر این است که خالقیت در تیپ های شخصیتی متنوعی متبلور
می شود و تنها یک نوع تیپ شخصیت خالق وجود ندارد( .سیمونتون)2008،
هدف از پژوهش حاضر نخست این است که میزات تفاوت دو گروه هنر و مهندسی به عنوان
خالقیت در علم و خالقین در هنر در خالقیت مشخص شده و سپس ارتباط خالقیت آنها با
مولفه های سالمت روان مورد بررسی قرار گیرد
بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا دو گروه در
مقیاس های خالقیت دارای تفاوت معنادار هستنند؟
فرضیات پژوهش بدین شرحند:

 -1خالقیت با آسیب های روانی دارای ارتباط مثبت است.

 -2دانشجویان هنر از سالمت روان کمتری برخوردار هستند.
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خود را در حوزه های تخصصی تر نیز با این ویژگی می شناسند .
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روش
نمونه آماری این پژوهش متشکل از  407دانشجوی مهندسی دانشگاهد تهران و 322
دانشجوی نمایش و موسیقی دانشگاه های تهران و هنر می باشد .برای نمونه گیری از روش
بود از 3 /20 ، 22/21 :در گروه مهندسی و  4/94 ،24/14در گروه هنر .طرح پژوهش این
مطالعه از نوع طرح های همبستگی است .دفترچه سواالت به همراه خودکار و با ترتیب زیر به
افراد ارائه شد :افسردگی ،اضطراب ،استرس ادراک شده  ،مزاج های عاطفی ،مقیاس های
خالقیت( در برگیرنده مقیاس شخصیت خالق خزانه گویه های بین المللی شخصیت ،چک
لیست خالقیت وسیاهه زندگی نامه ای رفتارهای خالقانه)
در این پژوهش از مقیاس های زیر استفاده شد:
مقیاس افسردگی و اضطراب( :کاستلو وکومری . )1967 ،این مقیاس شامل  23گویه
است که  14گویه آن افسردگی و  9گویه دیگر اضطراب را می سنجد .شیوه پاسخدهی به آن
خودگزارش دهی است  :مثال مقیاس افسردگی :من احساس غمگینی و افسرگی می کنم.
اضطراب :من فردی بی قرار همراه با تنش هستم.
مقیاس استرس ادراک شده ()PSS( 1کوهن و کامارک و مرمل اشتاین  ،1983 ،نقل
2

3

4

از قربانی و دیگران :)2002،این مقیاس شامل  14سوال است که در مقیاس  5درجه ای از
عمدتاً مخالف( )0تا عمدتاً موافق ( )4تهیه شده است (.مثال :طی چندماه گذشته چندبار احساس
کرده اید که بر اوضاع و امور مسلط هستید؟) کوهن و همکاران میزان الفای کرونباخ را برای این
مقیاس  0/84و  0/86ارزیابی کرده اند( )1983در مطالعه قربانی و همکاران( )2002نیز آلفا
کرونباخ در جامعه آمریکا  0/86و در نمونه ایرانی  0/81محاسبه گردید .در این مطالعه آلفای
کرونباخ  082/به دست آمد.
مقیاس مزاج عاطفی(  : )ATQاین مقیاس توسط الیت ( )2009و به منظور سنجش  3مزاج
عاطفی ( هایپرتایمیک،سیکلوتایمیک و دیس تایمیک) که توسط آکیسکال و مالیا( )1987مطرح
1

Perceived Stress Scale
Kohen, S
3 Kamarack, T.
4 Mermelstein, R. T.
2
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نمونه گیری در دسترس استفاده شد .میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها به ترتیب عبارت
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شد ،طراحی شده است .شامل  20گویه در طیف  3درجه ای است :اصال( )0تاحدودی()1
زیاد(. )2این مقیاس از همسانی درونی  ،روایی سازه و ساختار عاملی راضی کننده ای برخوردار
است.و می تواند سه مزاج هایپرتایمیک ،سیکلوتایمیک و دیس تایمیک را مشخص کند .به منظور
و یا تشخیص افسردگی نمرات بیشتری در این مقیاس کسب کردند .آلفای کرونباخ سه زیر
مقیاس هایپرتایمیک ،سیکلوتایمیک و دیس تایمیک به ترتیب عبارتند از.0/65 ،0/70 ،0/60 :
-

نمونه سوال زیر مقیاس هایپرتایمی :پر از انرژی و برنامه -بیش از حد مداخله گر و فضول
نمونه سوال زیر مقیاس سیکلوتایمی :نوسان بین سردرگمی ذهنی و تفکر خالقانه
نمونه سوال زیر مقیاس دیس تایمی :خود انتقاد گر  ،افسرده و بدبین
مقیاس شخصیت خالق ( کافمن و باور :)2004،این مقیاس که توسط کافمن و

باور( ) 2004به منظور سنجش خالقیت استفاده شد ،آیتم های مشتق شده از خزانه بین المللی
گویه های شخصیت ( IPIPگلدبرگ2001،؛ )1999هستند.این مقیاس دارای  20ماده در طیف
لیکرت  5درجه ای از ( =1کامالً نادرست) تا (  =5کامال درست) است.آیتم های این مقیاس ،
از آیتم های بعد « خالقیت» سیاههی شخصیتی هوگانHPI( 1؛ هوگان و هوگان  )1995،و آیتم
های بعد « تخیل » پرسشنامه  16عاملی کتل(16PF؛ راسل و کارول )1994 ،2مشتق شده است.
نسخه فارسی مقیاس ،روند استاندارد ترجمه و ترجمه برگردان را طی کرده تا از صحت ترجمه
اطمینان حاصل شود .آلفای کرونباخ آن در این پژوهش  0/80به دست آمد.
مقیاس شخصیت خالق (گوف )1979،براساس چک لیست صفات( ()ACLگوف و
هیلبران :)1983،3مقیاسی است که به طور گسترده ای در سنجش خالقیت به کار رفته است(
مک فرسون و کلی،2011،کارسون ،پترسون و هیگینز2005 ،4؛ مک ری1987،5؛ ولفرات و پرتز،
 .)2001جنبه هایی از شخصیت خالق را می سنجد که مطالعات ارتباط انها را با خالقیت نشان
داده اند( گوف. )1979،ین مقیاس یک چک لیست  30عددی صفات است 18 .عدد از این
صفات به صورت مثبت و  12عدد آن به صورت منفی نمره گذاری می شوند .صفاتی که منفی
1

Hogan
Russel & Karol
3 Gough & Heilbrun
4 Higgins
5 Macray
2
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بررسی اعتبار سازه افرادی که سابقه تشخیص اختالل دوقطبی داشتند نسبت به افراد بدون سابقه
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نمره گذاری می شوند عبارتند از:مبادی آداب ،شکاک ،بی ریا ،داشتن عالیق محدود ،محافظه
کار و  . ....نمرات این مقیاس از  12-تا  18متغیر است  .بر اساس مطالعات پیشین ،این مقیاس
معتبر است( کارسون و همکاران ،2005 ،گوف  ،1979،کادوسون و شفر ،1991 ،مک ری.)1987 ،
اطمینان حاصل شود .معموال همسان یدرونی آن در مطالعات  0/80به دست آمده است و آلفای
کرونباخ این مقیاس در این مطالعه  0/70به دست آمد.
مقیاس سیاههی زندگی نامه ای رفتارهای خالقانه (:)BICBاین مقیاس که توسط بیتی
( )2007ساخته شد ،دستاوردهای خالقانه روزمره را می سنجد .از پاسخ دهندگان خواسته می
شود مشخص کنند از بین  34فعالیت خالقانه کدام یک را در طول  12ماه گذشته انجام داده اند(
فعالیت هایی مثل نوشتن داستان کوتاه ،انتشار مقاله ،ساختن قطعه موسیقی و  )...نسخه فارسی
مقیاس ،روند استاندارد ترجمه و ترجمه برگردان را طی کرده تا از صحت ترجمه اطمینان حاصل
شود .آلفای کرونباخ این مقیاس در مطالعات پیشین  /78به دست آمده است(فرنهام )2008،و
در این مطالعه  0/81به دست آمد.
پس از گردآوری دادهها و محاسبه مقادیر توصیفی ،جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها
جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
آلفای کرونباخ تمامی مقیاس ها و زیر مقیاس نشان از همسانی درونی نسبتاً مطلوب تمامی
متغیرها دارد.
جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش به تفکیک رشته
گروه مهندسی

متغیر

تعداد

میانگین

گروه هنر

انحراف

آلفای

استاندارد

کرونباخ

تعداد

میانگین

انحراف

آلفای

استاندارد

کرونباخ
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نسخه فارسی مقیاس ،روند استاندارد ترجمه و ترجمه برگردان را طی کرده تا از صحت ترجمه
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افسردگی

404

33/77

10/17

0/88

307

33/70

10/18

0/86

اضطراب

402

25/49

6/57

0/78

314

25/97

6/89

0/78

استرس

395

40/46

7/88

0/83

314

40/5

7/98

0/82

390

شخصیت

67/48

9/81

0/78

296

11/34

71/48

0/81

خالق
402

چک لیست

3/11

4/43

0/70

315

4/34

3/61

0/61

خالقیت
397

رفتارهای

5/25

4/15

0/78

312

5/22

8/49

0/81

خالقانه
هایپرتایمی

407

4/50

2/12

0/60

321

4/64

2/04

0/60

سیکلوتایمی

403

4/10

2/34

0/68

320

4/44

2/56

0/72

دیس تایمی

405

5/13

2/30

0/66

314

5/08

2/28

0/65

آنچه که در جدول  2مشاهده شده است ،در هردو گروه ارتباط خالقیت با اختالالت
افسردگی ،استرس  ،دیس تایمی منفی است و تنها با مزاج هایپر تایمیک ارتباط مثبت و معنادار
مشاهده میشود .همچنین قابل ذکر است که که ارتباط منفی بین اضطراب و خالقیت در گروه
مهندسی برخالف گروه هنر معنادار به دست آمده است .همچنین بین افسردگی و استرس و
خالقیت  ،در گروه مهندسی ارتباط منفی بیشتری مشاهده شده است
جدول  :2همبستگی نمره کل خالقیت با مالک های سالمت روان
مهندسی

کل

هنر

r

r

r

افسردگی

**-0/19

*-0/13

**-0/16

اضطراب

**-0/17

-0/12

**-0/13

استرس

**-0/20

*-0/15

**-0/17

هایپرتایمی

**0/34

**0/32

**0/33

سیکلوتایمی

0/03

0/02

0/04

متغیر

Downloaded from frooyesh.ir at 14:34 +0430 on Tuesday April 30th 2019

ادراک شده
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دیس تایمی

**-0/18

**-0/16

**-0/15

هم چنین به منظور بررسی فرضیه دوم مبنی بر سالمت روان بیشتر دانشجویان مهندسی ،از
آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد؛ تمامی متغیرهای مرتبط با سالمت روان (
وابسته ،گروه به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای جنسیت و سن به عنوان متغیرهای کنترل(
کواریت) وارد تحلیل واریانس شدند .قابل ذکز است که ،ابتدا نمرات افسردگی ،اضطراب و
استرس با توجه به همبستگی قوی مشاهده شده بین آنها به عنوان متغیر های وابسته ،و سپس
در تحلیلی جداگانه نمرات سه زیر مقیاس مزاج عاطفی( هایپر تایمی ،سیکلوتایمی  ،دیس تایمی)
به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل واریانس چند متغیره گشتند.
نتایج در خصوص تفاوت متغیرهای افسردگی ،اضطراب و استرس در دو گروه با توجه به
معنادار نبوذن آنها رد هیچ یک از آزمون های معناداری مانووا ،معنادار به دست نیامد( جدول
)3به عبارتی تفاوتی در دو گروه از نظر مالک های افسردگی ،اضطراب و استرس مشاهده
نمیشود.
جدول  : 3آزمون های چند متغیره
ارزش

F

p

1

0/86

0/50

الندای ویلکز

دومم

درگام

تغیرهای سیکلوتایمی  ،دیس تایمی و هایپرتایمی ( زیر مقیاس های مزاج عاطفی)  ،با توجه
به همبستگی های قوی مشاهده شده بین آنها ،با هم به عنوان متغیرهای وابسته وارد تحلیل
واریانس چندمتغیره شدند.
جدول  :4آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریکس واریانس -کواریانس
شاخص ها

باکس

F

df1

3/46

0/57

6

ارزش p
0/75
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افسردگی ،اضطراب ،استرس ،سیکلوتایمی ،هایپرتایمی و دیس تایمی) به عنوان متغیرهای
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جدول  )5آزمون لون به منظور بررسی برابری واریانس دو گروه:
F

هایپرتایمی

0/46

1

638

0/50

سیکلوتایمی

1/51

1

638

0/22

دیس تایمی

0/24

1

638

0/63

متغیرها

جدول  :6نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
منابع

متغیر وابسته

SS

گروه

خطا

df

F

MS

معنی داری

هایپرتایمی

0/06

1

0/06

0/34

0/56

سیکلوتایمی

1/92

1

1/92

7/95

0/005

دیس تایمی

0/43

1

0/43

2/04

0/15

هایپرتایمی

108/2

636

0/17

سیکلوتایمی

153/8

636

0/24

دیس تایمی

132/8

636

0/21

بر اساس اطالعات جدول  6دو گروه تنها در متغیر سیکلوتایمی دارای تفاوت معنادار هستند
و طبق اطالعات توصیفی جدول  2گروه هنر بیشتر از مزاج سیکلوتایمیک برخوردار هستند.
همچنین جهت بررسی این سوال که یا خالقیت در دو گروه هنر و مهندسی متفاوت است ،از
تحلیل واریانس استفاده شد .در ابتدا تالش شد ،با توجه به همبستگی قوی مشاهده شده بین سه
مقیاس خالقیت ،سه مقیاس به عنوان متغیرهای وابسته از تحلیل واریانس چندمتغیر استفاده
شود اما با توجه به برابر نبودن واریانس های دو گروه طبق آزمون لون در مقیاس های خالقیت،
به جای استفاده از تک تک مقیاس ها از نمره کلی خالقیت که از مجموع نمرات  Zسه مقیاس
حاصل گشته بود ،استفاده شد .الزم به ذکر است ،جهت کنترل اثر متغیرهای جنسیت و سن  ،به
عنوان کواریت وارد تحلیل گشتند.
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جدول  )7اطالعات توصیفی نمره کل خالقیت در دو گروه
مهندسی

-0/25

0/97

341

هنر

0/32

0/93

242

کل

0/001

1

583

جدول  .)8نتیجه آزمون لون جهت بررسی مفروضه برابری واریانس دو گروه
در نمره کلی خالقیت
F

متغیر

0/12

نمره کلی خالقیت

df 1

df2

ارزش p

1

581

0/72

جدول )9نتایج تحلیل واریانس تک متغیره
df

MS

F

P

گروه

نمره کل خالقیت

41/07

1

41/07

48/51

0/00

جنس

-

8/48

1

8/48

10/02

0/00

سن

-

0/003

1

0/003

0/003

0/96

خطا

-

490/19

579

0/85

منابع

SS

متغیر وابسته

یافته های حاصل  ،نشان میدهد که دو گروه در برخورداری از خالقیت دارای تفاوت معنادار
( )P<0/01هستند و گروه هنر ( با میانگین  )Z= -0/25نسبت به دانشجویان مهندسی ( با
میانگین  )Z0/32در نمره کلی خالقیت نمرات باالتری کسب میکنند.

بحث و نتیجه گیری:
براساس نتایج به دست امده خالقیت تنها با مزاج هایپر تایمیک در ارتباط است .بر اساس
این یافته ها ،اختالالت طیف افسردگی و اضطراب( شخصیت دیس تایمیک ،افسردگی ،اضطراب
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رشته

میانگین

انحراف معیار

تعداد
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و استرس) را که در زمره اختالالت همراه با هیجانات منفی می توان جای داد با خالقیت ارتباط
منفی و معنادار دارند و تنها مزاجی که در این پژوهش با خالقیت ارتباط مثبت پیدا کرد مزاج
هایپرتایمیک است گویی ،آنچه بیشتر در افزایش خالقیت موثر واقع می شود هیجانات مثبت
خلق مثبت و افزایش انرژی اختالل مانیا را در افزایش خالقیت موثر میداند نه تمامی نشانه های
آن را .در واقع  ،اشکال خفیف اختالالت با خالقیت در ارتباط است نه اختالالت به معنای
بالینی آنها؛ این یافته همسو با یافته های آکیسکال( )2005،2007است مبنی بر اینکه خالقیت
در افراد با مزاج های عاطفی پیش رونده بیشتر رخ می دهد تا کسانی که از اختالل تمام عیار
رنج می برند.
نکته جالب توجه این است که با وجود باالتر بودن میزان سیکلوتایمی در هنرمندان (فرضیه
)5از یک سو و باالتر بودن میزان خالقیت در انان( فرضیه  )4ارتباطی بین این دو دیده نمیشود
و این بر خالف مطالعات پیشین است که خالقیت را با اختالالت دوقطبی و نوسانات خلقی
مرتبط دانسته اند(ریچاردز و همکاران ،1998،آکیسکال و همکاران ،2007 ،2005،جانسون و
همکاران. )2012،یک توجیه برای این سیافته می تواند این باشد که خالقیت در اختالالتی چون
سیکلوتایمی که از مشخصات بارزش نوساتات بین خلقی است ویژگی حالت مانند 1است نه
صفت مانند؛ به این معنا که خالقیت فرد سیکلوتایمیک از فراز و فرودهای خلقی وی تبعیت می
کند .بر همین اساس شاید عدم ارتباطی که بین سیکلوتایمی و رفتارهای خالقانه دیده می شود
ممکن است بیشتر تحت تاثیر این فراز و فرودها قرار گرفته باشد و در این پزوهش کنترلی بر
این اثر گذاری صورت نگرفته است.
یافته های به دست آمده گویای آن است که دانشجویان هنر از دانشجویان فنی -مهندسی مقیاس
های خالقیت نمرات باالتری کب میکنند و به عبارتی خالق تر هستند
با این وجود ،در این رابطه باید چند نکته را متذکر شد:

-1

طبق شواهد پژوهشی ،نوع و الگوی فرایند خالقانه در هنرمندان و اهالی علم به انحای
مختلف است و افراد پروفایل های خالقانه متفاوتی از نشان میدهند(.فیست،1998 ،

State-like

1
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همراه با اختالالت است ؛ این یافته همسو با یافته های جانسون ( )2012است که نشانه های

٣٢٢
مقایسه خالقیت علمی و هنری در پرتو آسیب شناختی روانی در دانشجویان مهندسی و هنر
A comparison between Scientific and artistic creativity in the relation to

پالکر ،1998 ،1آمابیل  ،1996،آندرسون  ،ردر 2و سیتنون ،1996 ،3به نقل از کافمن و
باور.)2004،به عنوان مثال دیده شده است که هنرمند خالق دید خالقانه خود را در مواجهه
با هرچیزی به کار میبندد درحالی که دانشمند خالق ( در این پژوهش مهندسین) تمرکز
محافظه کار تر  ،پیرو سنت و رسوم ،با قید و بند تر  ،قابل پیش بنی تر و با ثبات تر و
همنوا تر است  (.کاکس ،1926،به نقل از سیمونتون . )2008نکته جالب توجه این است
که در همین پژوهش  ،مقایسه تک به تک صفات موجود در چک لیست خالقیت تا حدی
تاییدگر این نتایج بود (.مهندسان در آیتم های محافظه کاری ،پیرو سنت و رسوم بودن،
عالقه مندی های محدود نمرات باالتری کسب کردند .).بنابراین می توان گفت نمرات
باالتر هنرمندان در چک لیست خالقیت که  ،عدم محافظه کاری ،بی قید و بند بودن ،غیر
معمول بودن و عالقه مندی های گسترده را به عنوان صفات مرتبط با خالق بودن  ،می
سنجد لزوما به معنای خالقیت باالتر این قشر نسبت به مهندسین نیست.

 -2عالوه بر این ،نمرات باالتر هنرمندان در مقیاس رفتارهای خالقانه تا حدی قابل انتظار بود.
زیرا کسب نمره در اکثر آیتم های این مقیاس توسط دانشجویان هنر که بیشتر در معرض
انجام این فعالیت ها هستند ،آسان تر است .فرنهام(  )2011نیز با توجه به کسب نمره بیشتر
هنرمندان در این مقیاس در پژوهشش  ،این نکته را متذکر می شود.
همچنین نتایج حاکی آز ان است که دو گروه تنها در متغیر سرشت سیکلوتایمیک متفاوت
هستند و دانشجویان هنر نمرات باالتری در این مقیاس کسب میکنند.
این یافته همسو با نتایج ( آندریسن ،1987 ،استراویستا و کتر  ،2010 ،جانسون و همکاران
 )2012،است ،مبنی بر اینکه تعداد زیادی از هنرمندان مشهور  ،موسیقی دانان و نویسندگان
دوره هایی از مانیا از خود نشان می دهند .همچنین بر اساس یافته های آکیسکال و
همکاران( 43% ، )2005هنرمندان از خصائص سیکلوتایمی برخوردارند و این عدد  4برابر
میزانی است که در غیرهنرمنئدان دیده می شود.

1
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 گرایش،) افراد با این مزاج1992،با توجه به تعریف ارائه شده از مزاج سیکلوتایمیک( آکیسکال
 نقاشی و خیال پردازی دارند، موسیقی،زیادی به انجام فعالیت های خالقانه مانند سرودن شعر
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 تا حدی قابل انتظار است که هنرمندان نشانه های بیشتری از این مزاج را نشان،و با این تفاصیل
.دهند
با این وجود تفاوت در مالک های سالمت روان بین دو گروه آن قدر که انتظار می رفت
. نیست.معنادار نبود و این نشان می دهد فرد هنرمند لزوما فرد ناسالم تری از سایر اقشار
از جمله محدودیت های پزوهش حاضر میتوان به محدود بودن نمونه هنر به نمایش و موسیقی
.اشاره کرد از این رو نمیتوان نتایج را به تمام رشته های هنر تعمیم داد
همچنین با وجود اهمیت اصالت و بدیع بودن یک اثر علمی یا هنری در تلقی آن اثر به عنوان
 این پژوهش از مالکی برای تعیین این مهم بی بهره بود و تنها به گزارش های افراد،اثر خالقانه
.مبنی بر خالقیتشان بسندیده شد
 برخی از مقیاس های خالقیت این پژوهش به ویژه مقیاس رفتارهای،نکته دیگر آن که
 متمایل به اندازه گیری خالقیت هنری بوده و نمیتوان باالتر بودن نمره خالقیت،خالقانه
.دانشجویان هنر را به طور قطع به معنای خالق تر بودن این قشر تلقی کرد
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