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 با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم رابطه  بین خالقیت

اه ، دانشگعلوم انسانی ، دانشکدهگروه علوم تربيتی و روانشناسیآموخته کارشناسی ارشد، دانش زهرا مسلمی:

 اراک، اراک، ایران.

، اسیتربيتی و روانشن علوم و روانشناسی، دانشکده تربيتی گروه علوم، آموخته کارشناسی ارشددانش: مهین قمی

 دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. 

شکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، زت علمی، گروه روانپأعضو هي  :* داود محمدیسید 

 .ایران

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

شکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، زروانپت علمی، گروه أعضو هي :ولؤی مسسندهینو*

 .ایران

 

روانی  تحصيلی، ایجاد توانایی خالقيت در دانشجویان است و سالمت سطوح تمام در آموزش هدف ترینعالی چكیده:

 یحاضر با هدف بررسی رابطه یکرده است. مطالعه وری از نيروی کارآمد و تحصيلدانشجویان، شرط اصلی بهره

وصيفی در این پژوهش تخالقيت با سالمت روان و پيشرفت تحصيلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. 

گيری نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه 909ای شامل ، نمونه4974همبستگی در سال 

وان ریق پرسشنامه خالقيت عابدی و سالمت ها از طردادهای نسبتی بر حسب جنسيت انتخاب شدند. تصادفی طبقه

GHQ-28 ه از ضریب همبستگی پيرسون، آزمونآوری شد. اطالعات با استفادجمع t  مستقل ورگرسيون چندگانه

بين خالقيت با  داد که به شيوه همزمان مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پيرسون نشان

منفی و معناداری وجود داشت، یعنی با افزایش سطح سالمت روان  ی( رابطهp= 000/0؛   r= -389/0)سالمت روان 

 r=030/0یابد. بين خالقيت با پيشرفت تحصيلی )مت روان(، خالقيت نيز افزایش می)کاهش نمره در پرسشنامه سال

نتایج ری وجود نداشت. ( رابطه معناداp= 444/0 ؛ r= -400/0تحصيلی ) روان با پيشرفت ( و سالمتp= 944/0؛ 

با دانشجویان پسر تفاوت  روان دانشجویان دختر خالقيت و سالمت یمستقل نشان داد که بين ميانگين نمره tآزمون 

معناداری وجود نداشت. اما بين عملکرد تحصيلی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود داشت 

(004/0=p در نهایت، نتایج حاصل .) ننده کبينیروان پيش تنها سالمتاز تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که

در نتيجه، گردد. روان به بهبود فرایند خالقيت دانشجویان منجر می ارتقای سطح سالمتمناسبی برای خالقيت است. 

 ای، ضروری است.های آموزشی و مشاورهح سالمت دانشجویان، تدارک برنامهجهت حفظ و ارتقای سط

 .خالقيت، سالمت روان، پيشرفت تحصيلیواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Email: mohammadi.sd@gmail.com 
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 مقدمه

 است مختلفی ابعاد دارای و پيچيده موجودی انسان     

 .آوردمی دوام ابعاد این نسبی تعامل اثر در وی که حيات

همکار،  )زاهد و باشدمی روان سالمت ابعاد، این یکی از

 اصلی ارکان از یکی به عنوان روانی (. سالمت4974

 ره افراد ثمربخش مفيد و پویا، زندگیالزمة  سالمتی،

 جهت ای،که هر جامعه زیرا شود،می محسوب ایجامعه

 ستا سالم نيازمند افرادی به خود بالندگی و پيشرفت

 شامل روان سالمت مفهوم (.4989)رحيميان و همکار، 

 خود، کارآمدی از اطمينان و بودن درونی خوب احساس

 و ینسل بين وابستگی رقابت، خود، ظرفيت به اتکاء

 غيره و هيجانی و فکری بالقوة هایتوانایی خودشکوفایی

 سازمان بهداشت (.4974)زاهد و  همکار،  باشدمی

 و کامل آسایش حالت عنوان به را روان سالمت جهانی،

 که کرده است تعریف اجتماعی و روانی زیستی، کاميابی

و  )رحيميان باشدنمی معلوليت یا بيماری فقدان صرفِ

 متغيری عنوان به روانی سالمت امروزه (.4989همکار، 

 القوةب استعدادهای تبدیل بستر و ساززمينه تواندمی که

 است خاص توجه مورد سازد، را فراهم بالفعل به افراد

فيتس  و برانون والراث و (.4979)منتی و همکاران، 

سالمت  دارای افراد مهم هایویژگی از معتقدند یکی

است. که موجب حرکت  هاآن در خالقيت وجود روان

 باعث شود وخودشکوفایی می و تعالی سوی به هاآن

 تعادل و گریهدایت قدرت از افراد این تا گرددمی

 تعادل به و شوند برخوردار شخصيت و ذهن در باالتری

خائفی )پير برسند عينی و ذهنی دنيای با زایاتری و بهتر

سانتروک خالقيت را به صورت توانایی  (.4974و همکار، 

های تازه و غيرمعمول و اندیشيدن درباره امور به راه

ه فرد برای مسائل تعریف های منحصر بحلراهرسيدن به 

 (.4970)سيف،  کرده است

 سپس و هاحلراه مشکل، تشخيص پی در خالق تفکر

)پيرخائفی و همکار،  است هاحلراه و هافرضيه آزمایش

معتقد است که ارتقاء و تقویت خالقيت . تورنس (4974

رمز بقاء روانی و جسمانی افراد بوده و باید شامل 

ی )پيرخائف انگيزشی و مهارتی باشدهای ذهنی، توانایی

متفاوت در افراد خالقيت به نسبت  .(4974و همکار، 

سالمت  یکنندهتضمينرا  وان آنتوجود دارد و می

 خالقيت ،اندها نيز نشان دادهروانی افراد دانست. پژوهش

هاست یك استعداد عمومی و همگانی در تمامی انسان

که عوامل محيطی، اجتماعی و فرهنگی در شکوفایی آن 

زش است. هدف آموزش خالقيت مؤثرند و قابل آمو

توانمندسازی شخصيت، )پرورش  پذیری ذهنی،انعطاف

و اعتماد به نفس( و ایجاد بسترهای  استقالل یروحيه

فردی و خانوادگی است که موجب  مناسب اجتماعی،

 نسبت به زندگی و چشمتری فرد نگرش مثبت ،گرددمی

(. 4987)شقاقی و همکار،  اندازهای آینده پيدا کند

پيشرفت سطحِ باال، کنجکاوی فراوان، قدرت  یانگيزه

زیاد،  یدی، انگيزهانتقا کفایی، طرز تفکرابراز وجود، خود

پسندی،  دانش وسيع، اشتياق و احساس سرشار، زیبا

 های افراد خالق استتأثيرگذاری بر دیگران از ویژگی

 (.4974)کرمی و همکار، 

 بکر (، کارسون و3003) ولف های مایهالی وپژوهش

(، اوگونيمی و 3004) مورگان و وامپلر(، 3009)

 ، والراث(3002) (، کارولين که3004ُ) مابکوجی

 پاویترا(، 3009) (، مالوف3002) (، پریللتنسکی3002)

(، 3008) متکالفه و دوالن (،3008) چاندراشيکار و

 در خالقيت افزایش که دهندمی نشان (،3007) گوپتا

کاهش اضطراب و افسردگی،  تواند موجبمی افراد

 افزایش خودکارآمدی، افزایش بهتر، سازگاری افزایش

 بينی،خوش و پذیریانعطاف افزایش رشد شخصی،

 هایکردن مهارت کارآمد مثبت، عواطف یتوسعه

 اینشود.  روان سالمت افزایش مجموع در و انطباقی

 برای عاملی واقع در خالقيت که دهدمی نشان نتایج

ائفی، )به نقل از پيرخ است زیستن بهتر و کردن فکر بهتر

 در ایران نيز نتایج پژوهشی منتی و همکاران .(4974

 (، احدی و همکاران4974) (، فخری و همکاران4979)

 روان سالمت خالقيت و بين ( نشان دادند که4974)

 که گرفتند ها نتيجهآن دارد وجود دارمعنی رابطه

 در آن با پرورش تا ساخت خواهد قادر را افراد خالقيت

 المتس منفی که هایجنبه سایر و تنيدگی برابر در خود

 باشند. مصون ،اندازدمی خطر به را روانی

 حسب تفکر واگرا تعریف خالقيت بردر نظریه گيلفورد 

ز چند عامل تشکيل شده است تفکر واگرا ا شده است.

 پذیری وانعطافها سيالی یا روانی، رین آنتکه مهم

های ترین تواناییتازگی است. خالقيت یکی از برجسته

 های تفکر واگرا است،یکی از زیباترین جلوه شناختی و

 ای در نوآورین خصوصيات انسانی نقش بسيار عمدهای
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)کرمی و همکار،  و حل مشکالت بشری بر عهده دارند

 نمرات بين رابطه است کرده تورنس گزارش(. 4974

آفرینندگی  هایآزمون و پيشرفت تحصيلی هایآزمون

-)به نقل از حسينی نيست چشمگير خيلی )خالقيت(

همچنين برخی نتایج پژوهشی (. 4987نسب و همکار، 

 زاده و همکارحسن(، 4973) پاشا شریفی و همکاران

 ( و اوالتویه و همکاران3044( و بلغيو و همکار)4970)

 پيشرفت و خالقيت نشان دادند که بين( 3040)

تایر و همکاران نيز نشان  ندارد. وجود رابطه تحصيلی

 هاینمره و پيشرفت های آزموننمره بينند که داد

 از پاشا )به نقل نشد حاصل باالیی همبستگی آفرینندگی

 که نتایج پژوهش . در حالی(4973شریفی و همکاران، 

)به نقل از شریفی و همکاران،  (3003) ليوهان پارک،

(، کجباف و 4979) محمدی و همکاران (،4970

 (، مان3009) رانکو (،3044) او(، پی 4973) همکاران

 (، فليث و همکاران3002) (، فریدل و همکار3002)

 معناداری مثبت و یرابطه که اندنشان داده (3003)

 دارد.  وجود تحصيلی پيشرفت و خالقيت ميان

 برای پرچالش و مهيج ایدوره دانشجویی دوران

 دانشجویان دوره کليه این طول باشد. دردانشجویان می

 واملع با رویارویی دليل به دانشجویان پزشکی ویژه به

 از باید مناسب، لزوم سازگاری و بيشتر زایاسترس

باشند.  بيشتری برخوردار خودأتکایی و روان سالمت

 در جهت پزشکی هایرشته روان دانشجویان سالمت

 اهداف شغلی به خصوص مطلوب اهداف به رسيدن

 رد تواندمی روانی مشکالت و بوده اهميت درمانی، حائز

)کارشکی و  باشد داشته نقش هاکارآیی آن کاهش

 ةالزم را روان سالمت نظران، صاحب (.4970همکار، 

، شغلی اجتماعی، فردی، عملکردهای دوام و حفظ

و  )پيرخائفی دانندمی تحصيلیو  اجتماعی هایموفقيت

دهد بهداشت روان بر شواهد نشان می. (4974همکار، 

 ثر است. تأمين سالمتدانشجویان مؤوضعيت تحصيلی 

تواند ميزان خالقيت و توانایی تحصيلی روان نيز می

(. 4973)صادقی و همکاران،  فراگيران را افزایش دهد

بررسی رابطه سالمت روان و وضعيت تحصيلی نتایج 

(، 4973) ارشنتاب و همکاران .متفاوتی داشته است

 همکار (، ابوالقاسمی و4973) پرویزراد و همکاران

(، 3040) (، ایدی و همکاران3043) ( و رُدولف4974)

( و 3009) (، ثلول و همکاران3007) دینگ و همکاران

اند که ( به این نتيجه رسيده3002) داتر و همکار

سالمت روانی با پيشرفت تحصيلی دانشجویان ارتباط 

شرفت تحصيلی دارد، و با افزایش سالمت روانی، پي

 که تحقيقات نمازییابد. در حالییدانشجویان افزایش م

ایمانی  (،4973) صادقی و همکاران(، 4974) و همکاران

( و 4974) (، یوسفی و همکاران4973) و همکاران

اند ( نشان داده3009) (، سابيا3008) همکار گروسمن و

اختالل در سالمت روان، تأثيری بر پيشرفت تحصيلی 

 ندارد 

 رد محيط دانشگاه با دانشجویان از بسياری نبودن آشنا

 رشته به خانواده، عدم عالقه از دوری و جدایی ورود، بدو

در محيط زندگی و  افراد سایر با ناسازگاری قبولی،

اقتصادی، آینده  و رفاهی امکانات نبودن و خوابگاهی

 جمله از ها،آن مشکالتی نظير و شغلی نامطمئن

 هایناراحتیو  مشکالت تواندمی که هستند شرایطی

 اُفت و باعث نمایند تشدید یا آورده وجود به را روانی

)ارشنتاب و همکاران،  دگرد هاآن ملکرد تحصيلیع

ظهور استعداد و خالقيت  و تحصيلی (. پيشرفت4973

ر ميس هان وجود فاکتور سالمت روانی آندانشجویان بدو

 ةسالمت روان الزم (.4979)منتی و همکاران،  نيست

اجتماعی، شغلی،  وام عملکردهای فردی،حفظ و د

)پيرخائفی و  های اجتماعی استتحصيلی و موفقيت

 (. دانشجویان علوم پزشکی قشر خاصی از4974همکار، 

ها نهای مرتبط با آدانشجویان هستند که اقتضای حرفه

با بهداشت عمومی و  کند تا به طور مستقيمایجاب می

ه باشند، به همين سالمت افراد جامعه سر و کار داشت

روانی  دليل اگر این افراد خود از سالمت جسمانی و

توانند ضامن تأمين سالمت کافی برخوردار نباشند نمی

 آن (. از4974)فخری و همکاران،  افراد جامعه باشند

جامعه به عنوان نيروی انسانی  جایی که دانشجویان هر

ار ای برخوردجامعه از جایگاه ویژه متفکر و خالق هر

ایی سزهها تأثير بهستند، توجه به ابعاد سالمت روان آن

مين أدر سالمت روانی کل جامعه دارد، از این جهت ت

، در راستای یادگيری و افزایش هاسالمت روان آن

)اسدی و همکاران،  داردآگاهی علمی، اهميت زیادی 

و با توجه به اهميت حياتی شناسایی شرایط  (4979

در علوم  خصوصه الزم برای تربيت افراد شایسته ب

ه و ارآزمودهای بسيار باید کپزشکی، که با صرف هزینه

 های بهداشتیدار ارائه مراقبتبا کيفيت مطلوب، عهده
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پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه  درمانی شوند، لذا

يشرفت تحصيلی دانشجویان خالقيت با سالمت روان و پ

 دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.

 روش کار
و  4974همبستگی در سال _این پژوهش توصيفی    

در بين دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد؛ 

دانشجو با استفاده از فرمول کُرجسی و مورگان، به  909

دانشکده شامل  2ای از گيری تصادفی طبقه روش نمونه

 ، پرستاری و مامایی، پيراپزشکی،پزشکیدندان)پزشکی، 

بهداشت و طب سنتی( و به نسبت جنسيت انتخاب 

شدند. معيار ورود دانشجویان، گذراندن حداقل یك ترم 

تحصيلی در این دانشگاه بود. بنابراین دانشجویان ترم 

کل )برای تعيين ميزان نداشتن معدل اول به دليل 

پيشرفت تحصيلی( وارد این پژوهش نشدند. 

با ن تصادفی توسط محققا صورت ها بهپرسشنامه

بين دانشجویان شش دانشکده در هماهنگی اساتيد 

ه داخل کالس توزیع شد. ابتدا در مورد هدف پژوهش ب

ح داده شد و پس از جلب رضایت صورت شفاهی توضي

به شرکت در پژوهش و اطمينان دادن به  هاآن

ها شجویان جهت محرمانه بودن اطالعات فردی، آندان

به صورت داوطلبانه و با رضایت کامل در طرح شرکت 

این  کردند. به منظور رعایت مالحظات اخالقی در

دگی دانشجو امتناع گردید. پژوهش از ذکر نام و نام خانوا

زمانی که  همچنين در صورت درخواست دانشجو

ش برای او پيؤالی دانشجو در حين تکميل پرسشنامه س

ها می آمد، توضيحات شفاهی درباره سؤاالت پرسشنامه

 گردید. هم ارائه

های این پژوهش از طریق دو پرسشنامه مجزا داده

 شامل: پرسشنامه خالقيت عابدی و سالمت عمومی

(GHQ-28) تحصيلی  آوری شد. پيشرفت جمع

های قبل دانشجویان نيز از طریق معدل کل ترم

 تعيين گردید.دانشجویان 

ماده  20پرسشنامه استاندارد خالقيت عابدی: دارای  -4

ها نشان دهنده باشد. گزینهگزینه می 9و هر ماده دارای 

 3تا  0ای از خالقيت کم تا زیاد است که به ترتيب نمره

گيرد. دامنه نمرات در این آزمون بين ها تعلق میبه ماده

ی آزمون از آزمون باشد. برای محاسبه روایمی 430تا  0

تورنس به عنوان شاخص روایی همزمان استفاده شد. 

ضریب همبستگی بين نمره کل آزمون تورنس و نمره 

به دست آمد. ضرایب  %42کل آزمون جدید معادل 

ط پذیری و بس های سيالی، ابتکار، انعطافپایایی بخش

آزمایی در اجرای فرم اوليه این آزمون توسط  از طریق باز

، درصد 84، درصد 83، درصد 80ابدی به ترتيب دکتر ع

دست آمد. در اسپانيا آزمون بر روی ه ب درصد 80و 

آموزان اسپانيا اجرا و از روش ضریب دانشنفر از  3324

یی پایا یهمسانی درونی و آلفای کرانباخ برای محاسبه

، درصد 90استفاده شد. این ضریب برای سنجش سيالی 

 24و بسط  درصد 22پذیری ، انعطافدرصد 24ابتکار 

 (.4984)عابدی،  بود درصد

(: این GHQ-28) پرسشنامه سالمت عمومی -3

پرسشنامه با هدف ردیابی کسانی که دارای یك اختالل 

)گلدبرگ،  گيردروانی هستند، مورد استفاده قرار می

 مقياسخرده(. این پرسشنامه دارای چهار 4793

الت خواب، های جسمانی، اضطراب و اختال)نشانه

باشد. ( میاجتماعی و افسردگی اختالل در کارکردهای

 یدهندهنشان پرسشنامه باال در این یکسب نمره

-انپایين نش یتر و بر عکس نمرهپایينسالمت عمومی 

سالمت عمومی باالتر است. نمره فرد در هر  یدهنده

در کل پرسشنامه  و 34ها از صفر تا یك از خرده مقياس

 توسط مذکور یپرسشنامه باشد. رواییمی 84از صفر تا 

 این پذیرفته است. همچنين پایایی صورت تقوی

گزارش  70/0کرونباخ  آلفای طریق ضریب از پرسشنامه

 توسط ای(. در مطالعه4980)تقوی،  دیده استگر

 برای خرده پایایی ضرایب برودبير و همکاران،

، 94/0، اضطراب29/0جسمانی  ایهنشانه هایمقياس

 90/0و افسردگی  07/0اجتماعی  کارکرد در اختالل

 (.3000)برودبير و همکاران،  گردید اعالم

 مورخ در و بوده اخالقی اصول طبق بر مطالعه این

 دانشگاه علوم اخالق شورای کميته یيدتأ به 4/9/4974

ه به صورت داوطلبان است. دانشجویان پزشکی قم رسيده

 منظور به و کردند. و با رضایت کامل در طرح شرکت

خانوادگی  نام و نام ذکر از اخالقی رعایت مالحظات

-spssها از طریق نرم افزار گردید. داده امتناع دانشجو

و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پيرسون  16

، پژوهش یرهايمتغ نيب یدرجه همبستگ نييجهت تع

ها مستقل برای تعيين اختالف بين ميانگين tآزمون 

)بين دو جنس(، و رگرسيون خطی چندگانه به شيوه 
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بينی یك متغير مالک با استفاده از همزمان برای پيش

 ين تجزیه و تحليل شد.  بدو یا چند متغير پيش

 هایافته
 27پرسشنامه ) 308پرسشنامه توزیع شده،  909از      

( دانشجوی 2/93نفر ) 404و تحليل شد. درصد( تجزیه 

 08ن ( دانشجوی پسر بودند. س4/39نفر ) 09دختر و 

نفر  440، 48-30ها بين درصد( از آزمودنی 7/39نفر )

درصد( بين  9/9نفر ) 42، 34-39درصد( بين  9/00)

 4/4نفر ) 9 ،39-90درصد( بين  4/9نفر ) 9، 32-34

ها در گروه دنیسال به باال بود. اکثر آزمو 90درصد( 

 4/38نفر ) 07سال قرار داشتند. همچنين  34-39سنی 

نفر  47پزشکی،  علوم در دانشکده هادرصد( از آزمودنی

 9/8نفر ) 48درصد( در دانشکده دندانپزشکی،  4/7)

 9/37نفر ) 24درصد( در دانشکده پرستاری و مامایی، 

درصد( 0/34نفر ) 04درصد( در دانشکده پيراپزشکی و 

دانشکده بهداشت مشغول به تحصيل بودند. ميانگين در 

)کمينه و بيشينه به  98/42 ±90/4معدل دانشجویان 

( بود. الزم به ذکر است که این ارقام 30و  43ترتيب 

 وارد پرسشنامه در دانشجویان که براساس اطالعاتی

در این پژوهش ميانگين  .است آمده دست به اند،کرده

دست ه ( ب80/28±07/40نمره خالقيت دانشجویان )

همچنين ميانگين نمره سالمت روان دانشجویان  آمد.

 ( بود.97/44±29/33)
 ها در متغیرهای پیشرفت تحصیلی ، خالقیت و سالمت روانهای توصیفی آزمودنی. داده1جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار دامنه تغییرات باالترین نمره ترین نمره پایین

 پیشرفت تحصیلی 88/11 02/1 8 12 11

 خالقیت 82/18 20/18 88 128 11

 سالمت روان 18/11 80/11 11 11 2

به منظور بررسی رابطه بين متغيرهای خالقيت، سالمت 

پيشرفت تحصيلی از روش تحليل همبستگی روان و 

( بين 4پيرسون استفاده شد. بر اساس نتایج دیاگرام )

ميانگين نمره خالقيت با ميانگين نمره سالمت روان 

(382/0- =r   000/0؛ =p رابطه منفی و معناداری ) 

 

وجود داشت. یعنی با افزایش خالقيت، سالمت روان 

د. یابافزایش می )کاهش نمره در تست( دانشجویان نيز

 r=030/0اما بين نمره خالقيت با پيشرفت تحصيلی )

( و نمره سالمت روان با پيشرفت تحصيلی p= 147/0؛

(700/0- =r   747/0؛ =p رابطه معناداری وجود )

 نداشت.

 

 

 

 

همبستگی پیرسون بین خالقیت، سالمت روان و پیشرفت تحصیلی .1دیاگرام   

 دار است.معنی 04/0همبستگی در سطح 

از ه استفاد  با هاميانگين مقایسه  از آمده دست  به نتایج

يانگين نمره    دادکه  نشتتتان مستتتتقل  tآزمون  بين م

بتتا   (84/28±07/40دانشتتتجویتتان دختر )    خالقيتتت   

( تفاوت معناداری  99/28±98/49دانشتتجویان پستتر ) 

يانگين نمره       فاوت بين م نداشتتتتت. همچنين ت وجود 

با   (34/39±99/44ستتالمت روان دانشتتجویان دختر ) 

( از لحاظ آماری   22/30±02/43دانشتتتجویان پستتتر )  

معنادار نبود. در حالی که بين ميانگين نمره پيشتترفت 

-0/150 

-0/283 

 خالقیت

 پیشرفت تحصیلی

 سالمت روان

0/025 
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صيل  سر تفاوت       تح شجویان پ شجویان دختر با دان ی دان

 (. p=07/0وجودداشت ) 04/0معناداری در سطح 

 

 

 

 

یان دختر         که دانشتتتجو يب  يانگين     با  بدین ترت م

سبت 48/4±04/49) شجویان  ( ن سر  به دان ن  ميانگي با پ

  ربرخو باالتری ( از پيشترفت تحصتيلی  ±02/42 90/4)

 (.3)جدول دارند 

های دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای خالقیت، سالمت روان و پیشرفت دو گروه مستقل بر روی میانگین نمونه  tنتایج حاصل از آزمون  .2جدول 

 تحصیلی دانشجویان

04/0>P ** 

سالمت روان و   بين پيشجهت بررسی نقش متغيرهای  

پيشتترفت تحصتتيلی با متغير مالک خالقيت از آزمون  

تحليل رگرستتتيون خطی چندگانه به شتتتيوه همزمان         

دست آمده حاکی از این است که ه استفاده شد. نتایج ب

سط دو        07/0 شده در خالقيت، تو شاهده  پراکندگی م

وجيه حصيلی ت سالمت روان و پيشرفت ت  بينپيشمتغير 

ستگی      می ضریب همب شود. همچنين با توجه به مقدار 

( که همبستتتتگی ميان مقدار  900/0دستتتت آمده )ه ب

شده متغير مالک و مقدار پيش    شاهده  شده آن  م بينی 

ی توان به واستتطهمی .از روی مدل رگرستتيون استتت 

های پيش  قدار متغير مالک را پيش متغير نی  بيبين، م

مجذور ضریب همبستگی سازگار   کرد. با توجه به مقدار

توان چنين قضتتتاوت کرد که مدل  ( می028/0شتتتده )

خاب شتتتتده    یانس متغير مالک     8/2انت درصتتتتد وار

شود. همچنين با توجه به نسبت ( را شامل میخالقيت)

F  ( در ستتطح 470/4محاستتبه شتتده )دار  معنی 04/0

ست. بنابراین با   توان چنين قضاوت   اطمينان می 77/0ا

د  تواننمت روان و پيشتترفت تحصتتيلی میکرد که ستتال

نتتابراین متتدل  بينی کننتتد. بمؤلفتته خالقيتتت را پيش

  رگرسيونی مناسب است.

بيانگر این است که ضرایب (9) های جدولداده

دار بين سالمت روان معنیرگرسيون تنها در متغير پيش

در سطح  904/0ضریب بتای بود. متغير سالمت روان با 

متغير ضریب رگرسيون اما . بودمعنادار  04/0آلفای 

مت به عبارتی تنها سال نبود.معنادار  پيشرفت تحصيلی

ذا ل کننده مناسبی برای خالقيت است. بينیروان پيش

سالمت روان، که با افزایش  توان نتيجه گرفتمی

 .یابدافزایش می خالقيت دانشجویان نيز

 بین های آماری رگرسیون خالقیت به عنوان متغیر مالک و سالمت روان و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیرهای پیششاخص .0جدول 

 شاخص

 رگرسیون

B 
 

Beta 
 

t 
 

 
 

p 

 

 عدد ثابت

 سالمت روان

 پیشرفت تحصیلی

181/08 

003/2- 

008/2- 

 

021/2- 

283/2- 

180/3 

888/1- 

808/2- 

 

 

 

222/2 

228/2 

318/2 

  

p t 
درجه 

 آزادی

  دختران پسران

 شاخص آماری                       

 

    متغیرها

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

088/2 211/2 108 88/10 88/18 

80/18 

 
 

 

81/18 

 

 خالقیت

031/2 031/2 128 21/11 11/12 
 

80/11 
 سالمت روان 13/10

222/2** 808/3 188 08/1 21/11 
18/1 

 
 تحصیلیپیشرفت  23/18
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 گیریبحث و نتیجه

هدف این پژوهش بررستتتی رابطه بين خالقيت با            

شگاه         شجویان دان سالمت روان و پيشرفت تحصيلی دان

  نتایج این پژوهش نشتتان داد که علوم پزشتتکی قم بود.

بين خالقيت و ستتالمت روان رابطه معنادار وجود دارد،  

 نيز روان، خالقيت ستتتالمت ستتتطح افزایش با یعنی

 .یابدمی افزایش

(،  4979) منتی و همکاران این نتيجه با نتایج پژوهشی 

(،  4974) (، احدی و همکاران4974) فخری و همکاران

  (،3009) بکر و کارستتتون (،3003) ولف و مایهالی و

 متتابکوجی    و اوگونيمی     (،3004) وامپلر    و مورگتتان 

ين    3004) ل لراث ، (3002) کتتهُ (، کتتارو (،  3002) وا

  و پتتاویترا  (، 3009) متتالوف (، 3002) پریللتنستتتکی       

شيکار    (، گوپتا3008) متکالفه و (،دوالن3008) چاندرا

  افزایش دهندمی نشتتان استتت که هماهنگ (،3007)

کاهش اضتتتطراب و   تواند موجبمی افراد در خالقيت

یش      فزا گی، ا تر،     ستتتتازگتتاری افستتترد ه یش    ب فزا  ا

صی،      افزایش خودکارآمدی، شخ شد    انعطاف افزایش ر

ينی،    خوش  و پتتذیری  طف   توستتتعتته   ب ثبتتت   عوا ،  م

های انطباقی و در مجموع افزایش    کارآمدکردن مهارت   

دهد که خالقيت این نتایج نشان میسالمت روان شود.   

عاملی برای بهتر فکر کردن و بهتر زیستتتتن    در واقع 

 (.4974)به نقل از پيرخائفی،  است

توان بيان داشتتتت که قرار تبيين نتایج حاضتتتر می در

به        گرفتن در له وارد شتتتتدن  خاص از جم شتتترایط 

و اجتماعی متفاوت و    های آموزشتتتی، فرهنگی  محيط

سترس و      صادی، با ا شکالت اقت ست  م  نگرانی همراه ا

شکی عالوه بر   . شجویان علوم پز شکالت فوق که     دان م

مشتتتکالت   در تمامی دانشتتتجویان وجود دارد،   تقریبا  

له می     خاص خود  که از آن جم ند،  به   را نيز دار توان 

های بيمارستانی، برخورد روانی محيط_فشارهای روحی

های   با مستتتائل و مشتتتکالت بيماران از جمله بيماری      

العالج یتتا مزمن و مرگ و مير، برخورد بتتا   صتتتعتتب

ماران       خانواده  غدار بي یا دا عدم   های مضتتتطرب  و نيز 

شاره نمود. یکی از      شن ا شغلی رو  برخورداری از آینده 

های علوم  عوامل اصتتتلی موفقيت تحصتتتيل در رشتتتته

دوران شتتغلی بعد از تحصتتيل،   پزشتتکی و طبيعتا  در

  علوم دانشتتجویان .استتت ستتالمت روانی از مندیبهره

  ایاقتض  که دانشجویان هستند   از خاصی  قشر  پزشکی 

ستقيما   کندمی ایجاب هاآن با مرتبط هایحرفه   اب تا م

داشته  کار و سر جامعه افراد سالمت و عمومی بهداشت 

  ستتالمت از خود افراد این اگر دليل همين به باشتتند،

  توانندنمی نباشتتند برخوردار کافی و روانی جستتمانی

)فخری و   باشتتند افراد جامعه ستتالمت تأمين ضتتامن

 مثبت عنوان خصوصيتی   به (. خالقيت4974همکاران، 

  خود، در آن پرورش با تا ستتاخت خواهد را قادر افراد

سبت    متسال  که منفی هایجنبه سایر  و به تنيدگی ن

صون  اندازد،می خطر را به هاآن روان شند. درواقع  م   با

  و است  بشر  اسلحه  ترینمهم که خالقيت گفت توانمی

 ار روزانه زندگی از ناشی  تواند فشارهای می آن کمك با

  ادایج توانایی خالقيت بين ببرد. چون از یا دهد کاهش

صلی  هایایده ست  سازگارانه  و ا   در خالق فرد اینکه و ا

  هایراه حل دنبال به مشتتکالت و مستتائل برخورد با

ست  و جدید   بتواند که شود می منجر امر این ابتکاری ا

شتر  شتری  نفس به اعتماد و چالش بپردازد به بي  را بي

  یك در که بيندیشتتد ایگونهبه  هميشتته و باشتتد دارا

 ار مستتائل تواندمی ندارد بلکه قرار هميشتتگی تنگنای

  نماید حل مشتتتکل روانی ایجاد  و روانی پيامد   بدون 

 .(4979)منتی و همکاران، 

همچنين بين خالقيت و پيشتتترفت تحصتتتيلی رابطه     

ری وجود نداشتتت. که با نتایج پاشتتا شتتریفی و    معنادا

( و بلغيو  4970) همکارزاده و (، حسن 4973) همکاران

(، 3040) ( و اوالتویتته و همکتتاران3044) و همکتتار 

  بين داد نيز نشتتان تورنس هاییافتههمخوان استتت. 

 هایآزمون و تحصتتتيلی پيشتتترفت هایآزمون نمرات

 )به نقل از حسينی ندارد وجود زیادی رابطه آفرینندگی

همکاران نيز نشان دادند    و تایر(. 4987نسب و همکار،  

 هتتاینمره   و پيشتتترفتتت  آزمون  هتتاینمره   بين   کتته

ستگی  آفرینندگی صل  باالیی همب شد که با نت  حا يجه ن

شتتریفی و همکاران،  )پاشتتا  این پژوهش همخوانی دارد

  و لی پارک، که پژوهشتتتی همچنين با نتایج (.4973

 را خالقيت و هوش آنان بودهمسو   نيز دادند هان انجام

 جهنتي این به هاادهد تحليل از پس و کردند گيریاندازه

 رابطه تحصتتيلی پيشتترفت و هوش بين که رستتيدند

  و خالقيتت  بين رابطته  این امتا  دارد، وجود معنتادار 

شرفت  صيلی  پي شد. پارک  دیده تح  نچني همکاران و ن

 تفکر از تحصتتيلی پيشتترفت و هوش که کردند ادعا
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 محصول  خالقيت، که صورتی  در شود، می ناشی  همگرا

ست  تفکر شریفی و همکاران،  )به  واگرا (.  4970نقل از 

تایج   در عين حال این نتيجه      شتتتریفی و همکاران با ن

(، کجبتتاف و  4979) (، محمتتدی و همکتتاران4970)

  (، مان3009) (، رانکو3044) اوپی ، (4973) همکاران

کار  3002) یدل و هم کاران  3002) (، فر يث و هم  (، فل

د  توان ماهنگ بود. علت این ناهماهنگی می     ناه ( 3003)

ندازه  ناشتتتی   نه و ابزار ا یا    از نوع نمو فاوت و  گيری مت

عنوان ه متغيرهای انتخاب شتتتده دیگری باشتتتد که ب      

مراه متغير خالقيت و پيشتترفت ه موضتتوع پژوهش به

های  تحصتتيلی )متغيرهایی مثل هوش هيجانی، ستتبك

 یادگيری و...( مورد پژوهش قرار داده باشند.

 پيشتتترفتتت و خالقيتتت بين داریمعنی  رابطتته  نبود  

 زا نيست، یکی  خالقيت وجود عدم معنای به تحصيلی، 

  های ستتتؤال که  باشتتتد  این تواند می احتمالی  دالیل 

 مراتب ستتلستتله  نظر از تحصتتيلی، در دوره امتحانی

  رییادگي ترپایين ستتتطوح به بيشتتتتر بلوم، یادگيری

صاص  سؤ  در و دارد اخت  سطوح  به امتحانی، االتطرح 

تا    که  ترکيب  ستتتطح ویژه به  ذهن، ترعالی  مد  از ع

ه چ آن شود. نمی توجه چندان پذیرد،می تاثير خالقيت

شرفت آزمون صيلی  های پي   اب کنند،می گيریاندازه تح

 محتوا، لحاظ از ستتنجد،می خالقيت هایآزمون آنچه

 موجود هایآموزش دیگر، عبارت به .هستتتند متفاوت

  تحصتتيلی پيشتترفت تعيين مبنای که هادانشتتگاه در

 زا لزوما  که کنندمی کيدهایی تأبرخصتتيصتته هستتتند،

ستند.  تفکر خالق هایویژگی سنتی آموزش با ني  های 

 برحفظ هادانشگاه  مدرسان  ایران، هایدانشگاه  در رایج

تا   و کنندمی تاکيد زیادی گرفتن نمره و مطالب کردن

شی  نظام ساختار  که وقتی   عالی آموزش جمله از آموز

  و بين خالقيت رابطه نبود باشتتد، استتتوار این مبنا بر

فی و  شری ) است  طبيعی دانشجویان  تحصيلی  پيشرفت 

 .(4970همکاران، 

 روان باستتالمت  ارتباطعدم  بيانگر مطالعه این نتایج

تحصتتتيلی در دانشتتتجویان بود. که با نتایج  پيشتتترفت 

 صتتتتادقی و همکتتاران(، 4974) نمتتازی و همکتتاران

یوستتتفی و    (، 4973) ایمتتانی و همکتتاران      (،4973)

(  و  3008) و گروستتتمن و همکار ( 4974) همکاران 

شت. عدم وجود ارتباط بين    ( همخوانی3009سابيا )  دا

  توانتتد بتتا تحصتتتيلی می     ستتتالمتتت روان و عملکرد    

  پژوهش این های این مطالعه مرتبط باشد. درمحدودیت

  عيتوض  برای ارزیابی دانشجویان  معدل به نياز دليل به

 گذراندن اولين حال در که دانشجویانی  ،هاآن تحصيلی 

 آن زا نشدند. مطالعه وارد بودند، خود تحصيلی  نيمسال 

 طمحي با درتطبيق روانی مشتتکالت که بيشتتترین جا

سال    در جدید شجویان  ست. لذا  شده  دیده اول دان   ا

شنهاد    سالمت  رابطه مطالعات آینده، در تا شود می پي

  لمختلف تحصي  هایسال  در پيشرفت تحصيلی   با روان

  مشتتخص عامل این تأثير تا گيرد قرار مقایستته مورد

خام     شتتتود.  عدل نمرات  همچنين در این پژوهش م

پيشرفت تحصيلی بود. از   دانشجویان به عنوان شاخص   

جتتا کتته شتتترکتتت کننتتدگتتان در این تحقيق از  آن

 ای این نمراتهای مختلف برگزیده شدند، معن دانشکده 

نبوده و بستتتگی به   ها یکستتانبرای تمامی دانشتتکده

در هر   نشجویانوضعيت کلی پيشرفت تحصيلی سایر دا  

  در این پژوهش نيز اطالعاتها دارد. یك از این دانشکده

  شد،می کسب هاآن از خود دانشجویان معدل به مربوط

  به ندانشجویا به معدل مستقيم دسترسیعدم  بنابراین

  های محدودیت  از  نيز اخالقی مالحظات  رعایت   دليل 

در تحقيقات  شتتودلذا پيشتتنهاد می .بود مطالعه دیگر

آتی از نمرات استاندارد شده پيشرفت تحصيلی با توجه     

 وجود عدمبه هنجارهای هر دانشتتکده استتتفاده شتتود. 

ضعيت  روان سالمت  بين ارتباط صيلی  و و   این در تح

  یتطابق هایکاربرد مکانيستتم علت به تواندمی مطالعه

د.  باش  تحصيلی خود  وضعيت  حفظ برای دانشجویان  در

برنامه   فوق هایفعاليت و قم شتتتهر مذهبی موقعيت

  به کمك در مؤثری عامل خوابگاه، مقيم دانشتتجویان

)صتتتادقی و   استتتت بوده زمينه این دانشتتتجویان در

  و تحصيلی  که پيشرفت  جایی آن از (.4973همکاران، 

 قرار زیادی ایعوامل زمينه تأثيرتحت  روان ستتالمت

ند می ياری  و گير مل  این از بستتت عه   در این عوا طال  م

 در جهت ایمطالعه شتتودمی پيشتتنهاد بود، ناشتتناخته

 .گردد طراحی عوامل اینتر بيش شناسایی

شان  هایافته شجویان  که دادند ن سه  در دختر دان   اب مقای

شجویان  سر  دان   باه کدارند.  بهتری تحصيلی  پيشرفت  پ

يا و همکاران    یافته     آقاميرزایی (، 4974) های شتتتکورن

همکتتاران    و ون  (4973) ظر    3043) چيتتك و  ن م  ،) 

شت. به 3004) سد می نظر ( همخوانی دا رقابت   حس ر

  شبي دختر دانشجویان بين در کمال و مقایسه و جویی
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شجویان  از سر  دان ست.  پ ساس  بر ا های پژوهشی   یافته ا

  تحصتتيلی پيشتترفت و تحصتتيل به زنان وستتپرز عالقه

شتر  ست  بي ست که       و درباره مردان م ا شده ا شاهده 

شتغال  و بيکاری دربارة هاآن نگرانی صيل  از پس ا  تح

)وستتپرز،   دارد هاآن تحصتتيلی عملکرد بر منفی تأثير

3000.) 

در نهایت نتایج حاصتتل از تحليل رگرستتيون نيز نشتتان  

بينی  روان به شتتتکل معناداری پيش   داد که ستتتالمت   

درصتتد از واریانس   8/2 خالقيت استتت و حدود کننده

از طریق این متغير قابل تبيين  04/0خالقيت در سطح 

  یجسمان و روانی بقاء رمز خالقيت تقویت و ارتقاء .است

  هایتوانایی ذهنی، هایتوانایی شامل  باید و افراد بوده

)پيرخائفی و   باشتتتد مهارتی هایتوانایی و انگيزشتتتی

 افراد در متفاوت نستتتبت به خالقيت .(4974همکار، 

  ستتالمت کنندهتضتتمين  را آن توانمی و دارد وجود

  خالقيت اندداده نشان نيز هادانست. پژوهش افراد روانی

ستعداد  یك سان  تمامی در همگانی و عمومی ا  هاست ان

  شتتکوفایی در فرهنگی و اجتماعی محيطی، عوامل که

ست. هدف  آموزش قابل و مؤثرند آن   خالقيت آموزش ا

  شخصيت، )پرورش توانمندسازی ذهنی، پذیریانعطاف 

ستقالل  روحيه سترهای  ایجاد و نفس( به اعتماد و ا   ب

سب  ست  خانوادگی و فردی اجتماعی، منا موجب  که ا

  و زندگی  به  نستتتبت  تریمثبت  نگرش فرد گرددمی

)شتتتقاقی و همکار،   کند پيدا آینده اندازهایچشتتتم 

4987.) 

شجویان  به محدود پژوهش این نمونه شگاه علوم    دان دان

ستتازد.  می محدود را نتایج تعميم که بودهپزشتتکی قم 

 خود صتتورت به پژوهش هایداده گردآوری همچنين

  ااحتياطب نتایج تفسير  بایست می رو این بود. از گزارشی 

  در حاضتتر تحقيق که گرددمی گيرد. پيشتتنهاد انجام

نده  عة    با  آی ماری  جام فاوت  آ حث . گردد تکرار مت  ب

 هزمين تواندمی تکميلی تحصتتيالت مقاطع در پژوهش

  مقاطع این استتتادان باشتتد. آیا مطالعه برای جدیدی

  مقطع از متفاوت دانشجویان  یادگيری و تفکر به نسبت 

سی   شنا   عوامل که این به توجه با و کنند؟می عمل کار

  متغيرهای این پژوهش با تواندمی دیگری زیاد مختلف

  در ریبيشت تحقيقات شودمی پيشنهاد  باشد،  ارتباط در

  تواندمی روانی سالمت گردد. انجام موضوعی حيطه این

ستر  و ساز  زمينه ستعدادهای  تبدیل ب   هب افراد بالقوة ا

  جا که دانشجویان پزشکی   از آن سازد،  را فراهم بالفعل

سترس  عوامل با رویارویی دليل به شتر  زایا وم  لز و بي

سب،  سازگاری    خودأتکایی و روان سالمت  از باید منا

 تسالم  کامل باشند. لذا جهت ارتقاء  بيشتری برخوردار 

شجویان،  عمومی  نمودن فعال و آموزشی  هایبرنامه دان

  هایکارگاه برگزاری و هادانشگاه سطح در مشاوره مراکز

 دانشتتجویان روان ستتطح ارتقای و حفظ در آموزشتتی

  اهدانشگاه شوددارد. همچنين پيشنهاد می ویژه اهميت

يت  پرورش برای مه    خالق نا  طریق از و کرده ریزیبر

  در را خاص،این مهارت   آموزشتتتی های برنامه   اجرای

 .دهند پرورش و افزایش دانشجویان

 تشكر و قدردانی

مقاله حاضر نتيجه طرح تحقيقاتی مصوب حوزه     

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم و با حمایت 

وسيله باشد. بدینمی 74098مالی این حوزه با شماره 

ن واحد مسؤوال"سپاسگزاری خود را تقدیم به ب مرات

 نمایيممی "آموزش دانشگاه علوم پزشکی قمپژوهش و 

 گشای انجام این پژوهش بودند. همچنين از که ره

های وابسته به دانشگاه دانشجویان عزیز در دانشکده"

کميل که نهایت همکاری را در ت  "علوم پزشکی قم

م پژوهشی دانشگاه معاونت محترها داشتند و پرسشنامه

  م.یرا دار تقدیرکمال تشکر و  علوم پزشکی فسا
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Abstract: The highest objective of education at all educational levels is to promote the 

creativity power in university students. Moreover, mental health of students is the main 

condition for efficient employment and educated resources. The aim of the present 

research was to investigate the relationship between critical thinking skills and creativity 

with mental health and academic achievement in students at Qom University of Medical 

Sciences. This descriptive-correlation study was conducted on 303 students in Qom 

University of Medical Sciences those were selected through stratified random sampling 

method with considering gender. Data were collected through two standard 

questionnaires on creativity,  Abedi and mental health questionnaire of GHQ-28. Data 

were analyzed using descriptive statistics methods, Pearson correlation and independent 

t-test, and multiple regression analysis. The results of Pearson correlation test showed 

that there was significant negative relationship between creativity with mental health 

(P=0/000, r=-0/283). In the other word, with increasing mental health (decreasing the 

score in the mental health questionnaire), the creativity also increased. However, there 

was no a significant relationship between creativity with academic achievement 

(P=0/741, r=0/025) and mental health and academic achievement (P=0/141, r=-0/150). 

According to independent t-test results, there was no significant difference between male 

and female students’ average scores in creativity and mental health, whereas there was a 

significant difference between male and female students’ in academic achievement. 

Moreover, multiple regression analysis revealed that only mental health can predict 

creativity significantly. The increase the level of students' mental health, the improvement 

the creative process. Consequently, providing training and counseling are necessary to 

maintain and improve their level of health. 

Keywords: creativity, mental health, academic achievement. 
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