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 چکیده 
با  بهزیستی  رابطه  حاضر  پژوهش  از  هدف   در   خالقیت  ذهنی 

 و   توصیفی  نوع  از  تحقیق  این.  بود  اهواز  آزاد  دانشگاه  دانشجویان

  پژوهش  این آماري جامعه. است  گرفته انجام همبستگی روش به

  گیري  نمونه. بودند تشكیل اهواز   آزاد دانشگاه دانشجویان کلیه را

  استفاده   با  نمونه.  اي پذیرفت  طبقه  - تصادفی  بصورت  به  آنها  بین  از

  طریق   از  سپس   و  شد  مشخص  نفر  50مورگان تعداد    جدول  از

 ذهنی  بهزیستی و پرسشنامه (1372) عابدي خالقیت پرسشنامه

  نشان  نتایج. گرفتند قرار بررسی مورد(  2003) ماگیارمو و یز کی

  معنی  رابطه  دانشجویان  در  خالقیت  ذهنی با  بهزیستی  بین  داد

  بینی  پیش  داد  نشان  رگرسیون  نتایج  همچنین  دارد  وجود  داري

 می  دار ذهنی معنی  متغیر بهزیستی روي از دانشجویان خالفیت

 . باشد

 .ذهنی، خالقیت، دانشجویان بهزیستی : های کلیدیواژه

Abstract 

The purpose of this study was the relationship between 

mental well-being and creativity in students of Ahvaz 

Azad University. This research is descriptive and 

correlational. The statistical population of this study 

consisted of all students of Ahvaz Azad University. 

Sampling was accepted among them randomly-

stratified. The sample was determined using Morgan 

table of 50 people and then were examined through 

Abedi Creativity Questionnaire (1372) and Keys and 

Magyarmo (2003) Mental Well-Being Questionnaire. 

The results showed that there is a significant 

relationship between mental well-being and creativity 

in students. Also, the regression results showed that 

predicting students' misconduct from the mental well-

being variable is significant. 

Keywords: Mental well-being, creativity, 

students. 

 1401  اردیبهشت پذیرش:                  1400  اسفنددریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه 
و بودجه هر کشور را به    يزیهستند که بخش عمده برنامه ر  یساز هر کشور، گروه   ندهیهر جامعه به عنوان قشر آجویان  دانش

ها از  آن   یلذا توجه به ابعاد روان شناخت  باشند،یاقشار جامعه م  نیو مستعدتر  نی. آنان از هوشمندتردهندیخود اختصاص م

 ل ینه تنها در دوران تحص   انیدانشجو  یروانشناخت  يهایژگی و  یسؤال که چگونه برخ  نیبرخوردار است پاسخ به ا  يا  ژهیو  تیاهم

ها با  آن  ییارویرو  وهیو خانواده و اجتماع و ش ، دانشگاهمدرسه  طیها در محآن  ی اجتماع   يرفتارها  ، یلیعملكرد تحص یبر چگونگ
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در اجتماع   نده یبلكه بعنوان مردان و زنان آ  گذارد، یم  ری ثزمان حالشان تأ   یدر زندگ  يریگ   میتصم  يهاتیمشكالت و موقع

 (. 1392)امامت،   باشدیم يگسترده ا قاتیمستلزم مطالعات و تحق

است. احساس    يتمندیرضا  ا ی   یستیبهز  ی ز آن بر خوردار باشد، احساس ذهنا  ستیبا   ی که فرد واجد سالمت م   ی مهم روان  ی ژگیو

که شامل خود و    ی از زندگ   یعموم  يتمندیشود: احساس مثبت و احساس رضا  یم   فیگونه تعر  نیاصطالحاً ا  یستیبهز  ی ذهن

   (. 1390،  یزدانیفر و    يمحمد،  ی، مكرمينور  یترجمه کرم  نریو دا  رزی)ما   ستمختلف خانواده ، شغل و... ا  يدر حوزه ها  گرانید

و   یخانوادگ یزندگ  ياز جنبه ها یبرخ ایخود و  یزندگ تینسبت به کل یعموم یابی، نگرش فرد ، ارز یاز زندگ تیاز رضا مراد

  ر یمتغ  ریاست . سا  یاز زندگ  تیرضا  زیسه بعد متما  ندهیاز آ  تیاز حال و رضا  تیاز گذشته ، رضا  تیاست. رضا  یتجربه آموزش

مدار حرکت کرده اند    ندهیآ  یزمان   دگاه ید  يبه سو  ینیو خوش ب  دیمانند ام   یاز زندگ  تی مرتبط با رضا  یروان شناخت  يها

 (.  1390 ان، یو عابد يروی، پ يپور رودسر یو همكاران، ترجمه بخش  دریاسنا روکاروری)شا

توان به    یفراشناخت را م  کنند.  ی م  ی ابیزو ار  ش یشود که تفكر را کنترل، پا  ی اطالق م  یدرون  ی فراشناخت، به عوامل شناخت

سبک   نییدر تع یاست که عوامل فراشناخت نیا یمفهوم اصل کرد.  م ی، تجربه ها و راهبردها تقسیدانش فراشناخت يسه حوزه 

شوند، نقش    ی م   ی منف  ي ها  جانیکه منجر به تداوم ه  یروان شناخت  ي مشاهده شده در اختالل ها  ي تفكر ناسازگارانه    ي ها

حداقل تداوم و نفوذ    اها ی طرح واره    ای ی منطق  ریغ   يکه باورها  دینما  ی»سخت«  اظهار م  یفراشناخت  ي  هینظر.  دارند  یاساس

  ي و پاسخ ها  ندینما  یم  نییکنند، سبک تفكر را تع  یم  تی فراشناخت ها توجه را هدا.  آن ها، محصوالت فرا شناخت هستند

به باورها به عنوان   ایپو  یدگاه ی، دكردیرو  نیا.  شود  یکنند که به دانش ناکار آمد منجر م  یم   تیهدا  يا   وهیش  هرا ب  يمقابله ا

ها فراشناخت  م  دارتریپا  يمحصول  ضمن  دگاهید  نیا.  شود  یمحسوب  طور  م  نیچن  یبه  با  یعنوان  درمان،  در  که    دی کند 

 ر ی در کنار سا  یفراشناخت  يکند که باورها  ی»نرم« اظهار م  یفراشناخت  ي  هی. نظرابندیرییآن ها، تغ  يامدهای فراشناخت ها و نه پ 

هستند که مسئول کنترل شناخت و به کار    ییمجزا  يها  ت یخود و جهان وجود دارند، اما ماه  يشده درباره    رهیذخ  يباورها

را حفظ    یم یقد  يچالش با باورها  ي  فه، درمان، مؤلیفراشناخت  ي  هینظر  نیباشند .در ا  یتر م  یباورها و دانش عموم  ریسا  يریگ

 ي برا  یمهم  يسخت و نرم، داللت ها  یفراشناخت  كردیدو نوع رو.  کند  یمقابله م   زین  ستیهم ز  ياما با فراشناخت ها  کند،  یم

 (. 1390،ی؛ترجمه محمد خان2009درمان دارند )ولز،

ابتكار و خلق کردن است که بصورت بالقوه در هر فردي و در هر سنی وجود دارد و با محیط   ، استعداد    ،1خالقیتاز طرفی دیگر  

می تنگاتنگی  رابطه  در  فرهنگی  تبیین شوداجتماعی،  تا  دارد  مساعدي ضرورت  شرایط  طبیعی  گرایش  این  براي  لذا    باشد، 

زي است که قبالً وجود نداشته است. به تعبیري  ترین شكل خود به معنی به وجود آوردن چی(. خالقیت در ساده2،1993)رنزولی

 .(1389امیرحسینی، ) اي از خالقیت است. بی نظمی از قبل وجود نداشته و بوجود آورده شده استخود نمونه ،بی نظمی 

 

 تحقیق  هیفرض
 .دارد وجود رابطه اهواز آزاد دانشگاه دانشجویان در  خالقیت با  ذهنی  بهزیستی بین

 

 روش 
 توصیفی و از نوع همبستگی است.پژوهش حاضر 

 . دهند   می تشكیل اهواز آزاد دانشگاه دانشجویان ي کلیه را پژوهش  این آماري جامعه:  جامعه آماری

 
1 creativity 
2 .Renzulli 
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  جدول  از استفاده با نمونه.  پذیرفت اي طبقه -تصادفی بصورت به  آنها بین از گیري نمونه:  نمونه آماری و روش نمونه گیری

 شد  مشخص نفر  50 تعداد مورگان

 

 ابزار پژوهش 

 (:1372پرسشنامه خالقیت عابدی ) .  1

به آن ها تعلق    3و  2، 1ي  ماده است. هر ماده داراي سه گزینه الف، ب و ج است که به ترتیب، نمره 60این پرسشنامه شامل  

پذیري و بسط تدوین  مولفه سیالی، ابتكار، انعطاف  4می گیرد. این پرسشنامه بر اساس آزمون خالقیت تورنس و براي ارزیابی  

ابتكار  75/0ب آلفاي کرونباخ را براي مولفه هاي خالقیت، به ترتیب سیالی  شده است. عابدي در گزارش خود ضری  ،67/0  ،

گزارش کرده است. روایی آزمون با آزمون خالقیت تورنس و دیگر آزمون ها با حدود اطمینان   61/0، و بسط  61/0پذیري  انعطاف

 بدست آمد.  87/0القیت عابدي معنادار گزارش شده است. در پژوهش حاضري پایایی و روایی پرسشنامه خ 99/0

 مهارت هاي شناختی و فراشناختیپرسشنامه محقق ساخته 

نسبتا  ، ادیز یلیخسوال می باشد و بصورت طیف لیكرت ) 42ساخته شده است. داراي  (1389 )ارجمنداین پرسشنامه توسط  

 ( نمره گذاري می شود وداراي پنج بعد می باشد. کم  یلیخ، نسبتا کم ،  ادیز

 شمارة سؤاالت مرتبط با ابعاد درنظر گرفته شده عبارت است از :

   1، 40، 15، 2، 3، 5، 10،   9،  8 ي:  پرسش هايزیر برنامه

   19، 35، 27، 25، 31، 29، 36، 28، 30ي:  پرسش هایذهن مرور

   23، 42، 33، 18، 4،  7، 16، 32، 41، 12، 26،11 يو نظارت:  پرسش ها کنترل

   20، 21، 14، 17، 22، 24، 6  ي:  پرسش هایابیارزش 

 13، 37، 38، 34، 39 ي:  پرسش هایسازمان ده 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد. در 

A. هاي پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. ت آمده تحلیل بر اساس میزان نمره به دس 

 تحلیل بر اساس مولفه هاي پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی  ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تكمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

و سپس شروع    اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید 

 . به وارد کردن داده ها کنید

 نمره گذاری پرسشنامه 

 خیلی کم  نسبتا کم  نسبتا زیاد  خیلی زیاد  ها مقیاس

 1 2 3 4 امتیاز

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه •

نمره • شما  تحلیل  از  روش  این  اساس  زیر  بر  اساس جدول  بر  و سپس  کرده  را  جمع  آمده  دست  به  قضاوت  هاي 

پرسشنامه   10کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز هاي زیر براي یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما  

 کنید  10داشته باشید باید امتیاز هاي زیر را ضربدر 
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 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است •

   نمره= حد پایین   1تعداد سواالت پرسشنامه *  •

 

 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره 

42 84 168 

 

     خواهد بود. 168و حداکثر   42عبارت فوق با یكدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممكن  42امتیازات خود را از  •

 ی در حد پایینی می باشد. و فراشناخت  یشناخت يمهارت ها زانیم:  56تا   42نمره بین  •

 ی در حد متوسطی می باشد. و فراشناخت  یشناخت يمهارت ها زانیم: 112تا  56نمره بین  •

 ی در حد باالیی می باشد. و فراشناخت یشناخت يمهارت ها زانیم:   112نمره باالتر از   •

 

  روایی و پایایی پرسشنامه

د چیزي را اندازه می گیرد که ما فكر می کنیم  اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیري تا چه ح

  نی. بده استمحتوا استفاده شد  ییپرسشنامه از روا  ییروا  نییتع  ي( برا1389)  ارجمند  در پژوهش(.  1390)سرمد و همكاران،

جهت اصالح   يموارد  جهیقرار گرفته است در نت  تیرینظران سازمان و مداز صاحب  يتعداد  اریصورت که پرسشنامه، در اخت

 مورد استفاده قرار گرفت.  یی نها شنامهاز موارد پرس ياو سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره د یگرد شنهادیپ 

 

 . پرسشنامه بهزیستی ذهنی 2

سوال(، بهزیستی   12طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی )  2003در سال   4و ماگیارمو 3یزاین پرسشنامه توسط کی 

 باشد. سوال( می 15سوال( و بهزیستی اجتماعی ) 18روانشناختی )

 روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی ذهنی  

همبستگی پرسشنامه بهزیستی  آزمودنی اجرا و اعتباریابی شد و ضریب    57( روي  1386این پرسشنامه توسط گلستانی بخت )

،  76/0هاي فرعی آن شامل بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را به ترتیب  و مقیاس  78/0ذهنی را  

هاي فرعی  و براي مقیاس 80/0گزارش کرد. ضریب همسانی درونی بر اساس آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه  76/0و  64/0

 به دست آمد.   61/0و  80/0، 86/0آن به ترتیب 

هاي  و براي مقیاس  63/0( ضریب همسانی درونی بر اساس آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه  2014تمنایی فر و معتقدي فرد )

 به دست آورد.  61/0و  70/0، 25/0فرعی آن به ترتیب 

 روش نمره گذاري:

سوال دوم(  با هم جمع    6سواالت بخش هیجانات منفی )سوال اول( با    6بهزیستی هیجانی: سواالت بخش هیجانات مثبت ) 

از مقیاس   5آید. البته، همه سواالت بخش هیجانات منفی به غیر از سوال  شوند و نمره کل بهزیستی هیجانی به دست میمی

بر عكس کد گذاري می یكدیگر جمع می بهزیستی هیجانی،  با  ارزش گذاري  شوند و سپس  به  با توجه  براي   5تا    1گردند. 

 (.  1386باشد )گلستانی بخت، می 56و حداکثر نمره  16هاي اصال تا تمام مدت در این زیر مقیاس حداقل نمره گزینه

 
3 - Keyes  
4 - Magyar-Mae 
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بر عكس نمره گذاري شد و مجموع نمرات  17،18، 13، 12،  11، 9، 8، 3، 2، 1بهزیستی روانشناختی: در این قسمت سواالت 

 شود.  سوب میمولفه ها، نمره کل بهزیستی روانشناختی مح
 

 سواالت مربوط به هر مولفه  هامولفه

 1، 2، 5 پذیرش خویشتن 

 3، 7، 10 هدف در زندگی 

 4،8،9 تسلط بر محیط

 4، 8، 9 روابط با دیگران

 14، 12، 11 رشد شخصی

 18، 17، 15 خود مختاري 

 

 برعكس نمره گذاري شد.  14و   12، 11، 6، 5، 4، 3در قسمت مقیاس بهزیستی اجتماعی: سواالت 

 

 سواالت مربوط به هر مولفه  هامولفه

 1، 8، 12 همبستگی اجتماعی 

 2، 6، 11 پیوستگی اجتماعی 

 3، 10، 14 پذیرش و مقبولیت اجتماعی

 4، 7، 15 مشارکت اجتماعی 

 5، 9، 13 واقع گرایی اجتماعی 

       

)بسیار زیاد مخالفم( تا )بسیار زیاد موافقم( در هر دو زیر مقیاس بهزیستی  براي گزینه هاي    7تا    1با توجه به ارزش گذاري  

و در زیر مقیاس بهزیستی   126و حداکثر نمره    18روانشناختی و اجتماعی حداقل نمره در زیر مقیاس بهزیستی روانشناختی  

انشناختی و اجتماعی، نمره بهزیستی  است. از مجموع نمرات بهزیستی هیجانی، رو  105و حداکثر نمره    15اجتماعی حداقل نمره  

 آید.  ذهنی به دست می

 

   پژوهش:  اجرای   روند

 آوري  جمع  ينمود. برا  میتقس  ی دانیو م  يبه دو دسته کتابخانه ا  ی توانپژوهش را م   نیاطالعات در ا  يگرد آور  هاي  روش

( و  پرسشنامه 1986)کیو هندر کیمربوط به عشق  هندر  هاي استاندارد نگرش هاي پژوهش از پرسشنامه ازیاطالعات مورد ن

شدند. پس از    يپرسشنامه گردآور  عیبا استفاده از توز  ازی( استفاده شده است. اطالعات مورد ن1996)  نزیپا   ییزناشو  یدلزدگ

انجام پژوهش  ابتدا هدف از    ،يپس از مراجعه به مطب به صورت حضور  ،ییو نازا  مانیبا پزشكان متخصص زنان، زا  یهماهنگ

  ل،یکنند و بعد از تكم  لی از زنان درخواست شد که پرسشنامه را تكم  ی شفاه  تیافراد شرح داده شد و پس از اخذ رضا  يبرا

 قرار گرفتند.  لیو تحل  هیشدند و مورد تجز يآور-معج ها پزشک قرار دهند. در مرحله بعد پرسشنامه اریپرسشنامه را در اخت
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 :  اطالعات لیتحل  و   هیروش تجز

 . معیار انحراف میانگین، درصد،  فراوانی، محاسبه  مانند  توصیفی آمار هاي روش -1

  پیرسون همبستگی ضریب -2

  متغیري چند  واریانس تحلیل  -3

 . گیرد می انجامspss افزار نرم از استفاده  هابا  داده تحلیل پایایی  ضرایب محاسبه جهت  تنصیف و کرونباخ  آلفاي روش -4

 یافته های پژوهش 

 ی فیتوص  ی ها  افتهی

 متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه هانمرهی هاانس یوارفرض تساوی  1جدول شماره  

 سطح معنی داري درجه آزادي دوم درجه آزادي اول  F متغیر

 128/0 148 1 33/2 بهزیستی ذهنی 

 430/0 148 1 626/0 خالقیت

 

دو گروه در کلیه متغیرهاي    ها نمرههاي  ، فرض صفر براي تساوي واریانسشودیم مشاهده    1همان گونه که در جدول شماره  

در دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید. با این حال وقتی   ها نمرههاي  گردد. یعنی پیش فرض تساوي واریانستحقیق تأیید می

 ر شدن آزمون لیون تأثیر قابل مالحظه اي بر سطح آلفاي اسمی نخواهد داشت. مساوي باشد معنی دا هانمونهکه حجم 

 نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای تحقیق  2جدول شماره  

 نرمال بودن توزیع نمرات
 کلموگروف ـ اسمیرنف

 معنی داري درجه آزادي  آماره

 074/0 300 18/2 بهزیستی ذهنی 

 353/0 300 930/0 خالقیت

 

گردد، فرض صفر براي نرمال بودن توزیع نمرات همه متغیرهاي تحقیق تأیید  مشاهده می  2همانگونه که در جدول شماره  

 گردد. می

 

 یافته های استنباطی 

 وجود دارد.بین بهزیستی ذهنی با خالقیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز رابطه  فرضیه اول:  

 بهزیستی ذهنی  با خالقیت در دانشجویان ضرایب همبستگی بین   3شماره   جدول

 مالکمتغیر
 شاخص آماري

 متغیرپیش بین

 ضریب همبستگی

 (r  ) 

 سطح

 (  p) معنی داري

 تعداد 

 ( nنمونه)

 خالقیت

 0001/0 38/0 برنامه ریزي بهزیستی ذهنی در زمینه 

 043/0 18/0 مرورذهنی بهزیستی ذهنی در زمینه 500

 021/0 -26/0 کنترل و نظارت بهزیستی ذهنی در زمینه
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 0001/0 38/0 ارزشیابی بهزیستی ذهنی در زمینه

 0001/0 48/0 سازمان دهی  بهزیستی ذهنی در زمینه

 

برنامه ریزي با خالقیت دانشجوبان  بهزیستی ذهنی در زمینه  بین    نشان داده شده است  3ل شماره  همان طوري که در جدو

رابطه مرورذهنی با خالقیت دانشجوبان    بهزیستی ذهنی در زمینه(. بین  r=  38/0و    p=0001/0)وجود دارد  رابطه معنی داري  

القیت دانشجوبان   کنترل و نظارت  با خ بهزیستی ذهنی در زمینه(.  بین r=  18/0و  p=043/0)وجود دارد داري  معنیمثبت 

 (.   r=   -26/0و  p=021/0)وجود دارد داري  معنیمثبت رابطه 

(.   r=  38/0و  p=0001/0)وجود دارد داري  معنیمثبت رابطه ارزشیابی با خالقیت دانشجوبان   بهزیستی ذهنی در زمینهبین 

=    48/0و    p=0001/0)وجود دارد  داري   معنیمثبت  رابطه  سازمان دهی با خالقیت دانشجوبان     بهزیستی ذهنی در زمینهبین  

r تأیید می گردد.  اول(.  بنابراین فرضیه 

 

 گیری بحث و نتیجه

 بین بهزیستی ذهنی  با خالقیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز رابطه وجود دارد. فرضیه اول:  

رابطه برنامه ریزي با خالقیت دانشجوبان  بهزیستی ذهنی در زمینه  بین    نشان داده شده است2-4  همان طوري که در جدول 

مثبت  رابطه مرورذهنی با خالقیت دانشجوبان  بهزیستی ذهنی در زمینه(. بین r= 38/0و  p=0001/0)وجود دارد معنی داري 

رابطه  کنترل و نظارت  با خالقیت دانشجوبان   زمینه بهزیستی ذهنی در(.  بین r=  18/0و  p=043/0)وجود دارد داري  معنی

 (.   r=  -26/0و  p=021/0)وجود دارد داري  معنیمثبت 

(.   r=  38/0و  p=0001/0)وجود دارد داري  معنیمثبت رابطه ارزشیابی با خالقیت دانشجوبان   بهزیستی ذهنی در زمینهبین 

=    48/0و    p=0001/0)وجود دارد  داري   معنیمثبت  رابطه  سازمان دهی با خالقیت دانشجوبان     بهزیستی ذهنی در زمینهبین  

r  ( 2013ووالتون)  تی(، را1394و همكاران)  ینی ممب  قاتیتحق  جیها با نتا   افتهی   نیا  جیتأیید می گردد. نتا  اول(.  بنابراین فرضیه

 همسو است. 

پژوهش ها نشان می دهند که افراد داراي سطح بهزیستی ذهنی باال،رفتارهاي انعطاف پذیر تر بیشتري از خود  بروز می دهند  

پذیر باعث حل بهتر مسأله و درک بهتر شرایط می شوند.  انعطاف  و روابط بهتري را با دیگران ایجاد می کنند. این رفتارها 

ر بترسند یا از آن اجتناب کنند. آنها ممكن است مضطرب یا برانگیخته شوند، بترسند و  بسیاري از مردم احتمال دارد از تغیی

براي کنترل چنین احساس هایی در محیط خود به دنبال ثبات و پیش بینی بگردند. افرادي که اضطراب یا برانگیختگی مزمن  

زیاد مشخص می شود. اگر چنین افردي بخواهند   دارند، غالباً الگوي رفتاري را در خود شكل می دهند که با انعطاف ناپذیري

خالق باشند، باید انعطاف ناپذیري خود را کنار بگذارند. در واقع افرادي که ارزیابی مثبتی از زنذگیشان دارند، آرامش بیشتري 

تیجه تداعی هاي  را تجربه می کنند و می توانند اطالعات دریافتی را به طور گسترده تر و متنوع تري طبقه بندي کنند. در ن

بیشتري را در مورد یک موضوع داشته باشند. افرادي داراي سطح بهزیستی ذهنی باال، براي حل مسایل زندگی پافشاري بیشتري 

می کنند، استقامت بیشتري دارند، در نتیجه می توانند سطوح باالتري از خالقیت را از بروز دهند. از سوي دیگر خالقیت به 

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

و سایر جنبه هاي منفی که سالمت روان و بهزیستی آنها را به خطر می اندازد، مصون باشند. در واقع می توان گفت که خالقیت 

از بین ببرد.  مهم ترین اسلحه بشر است و با کمک آن می تواند، فشا از زندگی روزانه را کاهش دهد یا  ر هاي روحی ناشی 

محققان بر این عقیده اند در مقایسه با افراد داراي خلق منفی یا خنثی، آن هایی که داراي خلق هاي شاد هستند، قابل انعطاف  
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عات را به طور گسترده تري طبقه تر به نظر می رسند. زیرا پاسخ هاي صحیح تري را به مقیاس هاي تفكر واگرا می دهند. اطال 

بندي می کنند و تداعی هاي خالق تر را بیان می کنند. افراد داراي خلق منفی، خیلی زیاد بر روي جزییات یک تكلیف تمرکز 

می کنند و در نتیجه در پیدا کردن راه هاي جدیدي که براي تفكر انعطاف پذیر الزم هستند، شكست می خورند. در مقابل،  

ي شاد، سبک تفكر آزادتر و مولدتري را ایجاد می کنند و باعث می شوند افراد براي ازمایش کردن را ه حل هاي جدید،  خلق ها

ترکیب داده ها به شیوه هاي جدید و تولید پاسخ ها، احساس آزادي کنند.خشنودي و رضایت از زندگی، نیرویی را در افراد  

گی خود بیشتر تامل کنند و این امر ممكن است آنها را براي نگریستن به خود  ایجاد  می کند که باعث می شود در شرایط زند

و دنیاي پیرامون شان به راه هاي مثبت تر و جدیدتر رهنمون سازد. رضایت از زندگی خود می تواند از همین بینش ها و اعمال  

ارایه یک ایده یا اثر خالق و کارآمد می توان د بر پذیرش خویشتن، رشد شخصی، احساس  نو نشأت بگیرید. به عبارت دیگر، 

 داشتن هدف در زندگی و تسلط بر محیط، خودمختاري و روابط مثبت با دیگران موثر باشد. 
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اثربخشی آموزش خالقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیكاران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی    .(1386سارا )  عزیززاده، [22]

 عالمه طباطبایی.  دانشگاه  ربیتیروانشناسی ترشته    ارشد

 (.تهران: موسسه چاپ و انتشارات بعثت.1389عظیمی آشتیانی. ) [23]

(. مقایسه افسردگی، خشم، تحمل ابهام در بیماران کرونر قلبی و افراد سالم شهرستان اردبیل در 1389عظیمی، حسین. ) [24]

 د اردبیل.  . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزا1388سال  

 (. روانشناسی سالمت)چاپ پنجم(، ترجمه ي علی فتحی آشتیانی ؛ وهادي  2008کرتیس، آنتونی جیمز. ) [25]

 (.تهران : انتشارات رسانه تخصصی.1391( .مهارت هاي زندگی)چاپ هشتم(،ترجمه ي شهرام محمد خانی.)2009ولز) [26]

بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران. مجله روان شناسی  (. مطالعه عوامل مؤثر بر احساس شادي و  1390کرمی نوري، رضا.) [27]

 .31  -3، ص  1، شماره  32و علوم تربیتی، سال  

(. مطالعه عوامل مؤثر بر احساس شادي و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران. مجله روان شناسی  1387کرمی نوري، رضا.) [28]

 .31  -3، ص  1، شماره  32و علوم تربیتی، سال  

(. مطالعه عوامل مؤثر بر احساس  1381کرمی نوري ، رضا ، مكرمی ، آزرخش ، محمدي فرد ، مهدي و یزدانی ، اسماعیل ) [29]

-41شادي و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران . مجلۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، سال سی ودوم ، شماره یک صفحۀ 

3   . 

 )نظریه ، مفاهیم ، کاربردها(. چاپ هفدهم تهران نشر ارسباران  ( . روان شناسی اجتماعی  1386کریمی، یوسف ) [30]

انتشارات کیفیت و مدیریت،    ، تهران  (.1385نیک فطرت )ایی پرورش خالقیت در سازمان، ترجمه مجتب  (.2000)  ري.لوایز،گ [31]

 چاپ دوم. 

فراد عادي در تهران. پایان نامۀ  شخصیتی و روان شناختی کارآفرینان با ا  هايیژگیبررسی و مقایسه و  .(1384)رضا  مقصودي،   [32]

 دانشگاه عالمه طباطبایی.   روانشناسی عمومی  کارشناسی ارشد

 . 30-37، ص  17نامه خالقیت و نوآوري،شماره  ماهیت و وجوه خالقیت، فصل  .(1389)  یالد.میرقیداري،م [33]

معتاد، سیگاري و    در افراد(. مقایسه باورهاي فراشناختی و تحمل ابهام  1390نجفی، محمود؛ احمدي، سلطانی ؛ محسن. ) [34]

 . 59  -65، صفحه  4عادي. مجله روانشناسی بالینی سال سوم، شماره  
[35] Akbari,J; Agha Mohamadian,H.R & Ghanbari Hashem Abadi,B.A.(2009). Effect of cognitive 

behavioral therapy and pharmacotherapy on anxiety and impulsivity symptoms in men with 

borderline personality disorder.the quarterly journalof fundamentals of mental health; 10 

(4(40)),pp:317-323. 

[36] Adler. M. G. & Fagley, N. S. (2005). Appreciation: In dividual differences. Jornal life satisfaction. 

Vol. 45,PP,73-78. 

[37] Assessing Quality of life in patients with multiple sclerosis. The Multiple sclerosis center of southern 

California. Center for neurological disorders. Milwaukee.International Journal of Ms care. 

[38] Bem. A., Revenson. T. A. , & singer , J. E. (2001). Hand book og hrslyh pduvholohu. Lawrence 

Evlbaum Assocites. Publishers. Mahwah. NCE Jersey. 6,28-35. 

[39] Brown C, winne D. (2012). the adult sensory profile : measuring patterns of sensory processing. 

American J occup the 55 (3) 75- 82.  

[40] Cowan, M.J;Freedland ,K.E; Burg, M.M;Saab, P.G; Youngblood, M.E; Cornell ,C.E & etal.(2008). 

Predictor of treatment response for depression and inadequate social support- the ENRICHD 

randomized clinical trail. Psychosom;77:27-37. 

[41] Diener, E; Suh, E; M., Lucas, R. E & Smith, H.L. (1999).Subjective well-being: Three decades 

ofprogress. Psychological Bulletin, 125,pp: 276-302. 

[42] Diener, E ; Lucas, R.E & oishi, S. (2002). Subjective well-being .J clinPsycol 24, pp, 25-41. 

[43] Diener, E.D; Scollon, N.S & lucas, R.E.(2003). the Evolving concept of                                  subjective 

well-bing : the multifaceted Nature of happiness Advances in cell Agingand and Gerontology. 



63 

 1401 بهار،  29شماره ، روانشناسی و علوم رفتاري ایرانفصلنامه 

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (29), 2022 

 

 

[44] Diener. E. D. suh. E. M. Lucas,. R. E.,& Smith, H. L. (19999).Subjective well Laughin. J. E. & 

Huebner. E.S. (2001). Life exprrince locus of control and school staisfaciton in adolescence. Social 

in deictors Research. 55:156-183.Journal of social Psyhology. 140.132-144. 

[45] De bono. E. (2007). How to have creative ideas: exercises to develop the mind, published by ebury 

press, London. 

[46] Diener. E. D. suh. E. m. lucas,. R. E. Emmons, A. Larsen. J,& griffin, s )2003). Subjective well-being: 

The science of happiness and life satisfaction Journal of psychological science. 7:181-185. 

[47] Eastwood, Jo – Ann; doering, Lyn; Roper , Janice. (2008). uvncert ainty and Health – Related Quality 

of life I years after coronary angiog raphy. American journal of critical care. May 2008, Volume 17, 

NO. 3. 248- 262.  

[48] Guilford;.CroplyArthur, J. (2001). Creativity in education and learning: A Guide for teachers and 

educators. 69-94 London: Kegan Pawl. 

[49] Grenier S , Barrette Am, Ladouceur R. Intolerance of uncertainty and intolerance of ambiyuity : 

similarities and differnces. J pers Individ Differ. (2014) ; (39):593- 600.  

[50] James, K., & Asmus, Ch. (2010). Personality, cognitive skills, and creativityin different life domains. 

Creativity Research Journal, V. 13, No 2, (pp. 149-159). 

[51] Maltaby,J. Day. L., mccutcheon. L. E. , Gillety. R., Houran,J. & Ashe. D. (2004). Personlity and 

mental healt. British Journal of Psychology. 95:411-428. 

[52] Ryan, R. M  & Deci, E.L. (2001).on happiness and human potentials : A review of research onhedonic 

and eudaimonic well-being . Annual Review of psychology; 52,pp:141-166. 

[53] Ryan. RM, & Deci, El. (2001) On happiness and human potentials: A review of research on hedonic 

and eudemonics well-being. Annual Review of Psychology. 52:66-141. 

[54] Raina, T. N. (2006). Sex differences in creativity in India: A second look.The Journal of Creative 

Behavior, 14, 214. 

[55] Steenkamp, L. P., &Wessels, P. L. (2014). An Analysis Of The Tolerance For Ambiguity Among 

Accounting Students. International Business & Economics Research Journal, 13(2), 275-288. 

[56] Sternberg, R. & Lubart, T. (2009).The Concept of creativity: Prospects andparadigms. In R. Sternberg 

(Ed.), Handbook of creativity. CambridgeUniversity press. 

[57] Sternberg,R. (2010). It Doesn't to add: Effect of instruction to be . 

[58] Webster, J.,& Tingeeman. M. (2003). The relationship between women,s body sdatisfaction and self 

image across the life span: The role of cognitive control. 

[59] Wills, T. A ; walker , C ; Mendoza D ; Ainette M. G. (2009). Behavioral and emotional self control : 

Relations to substance use in samples of middle and high school students.  

[60] Weissenstein, A., Ligges, S., Brouwer, B., Marschall, B., &Friederichs, H. (2014). Measuring the 

ambiguity tolerance of medical students: a cross-sectional study from the first to sixth academic 

years.Weissenstein et al. BMC Family Practice, 15, 6. 

[61] Wills, T. A ; walker , C ; Mendoza D ; Ainette M. G. (2006). Behavioral and emotional self control : 

Relations to substance use in samples of middle and high school students.  


