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 .1دانشیار گروه روانشناسی بالینی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار .گرمسار .ایران.
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چکیده
مقدمه :الگوی بالینی خالقیتدرمانی راهبردی جدید برای افزایش کارآمدی ذهن و شخصیت است که میتواند باعث
ارتقاء سالمت روان شود .این پژوهش به هدف بررسی اثربخشی الگوی بالینی خالقیتدرمانی در کنترل نشانگان آسیب
روانی دانشآموزان شامل عالئم جسمانی ،اضطراب ،افسردگی و کارکرد اجتماعی اجرا شد.
روش :پژوهش با روش آزمایشی و با استفاده از طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد .نمونه پژوهش
شامل  40نفر از دانشآموز بود که با روش تصادفی انتخاب و همتاسازی شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه سالمت روان
بود .دادههای پژوهش با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شدند.
نتایج :یافتههای پژوهش کاهش معنیداری را در نشانگان آسیب دانشآموزان گروه آزمایشی نسبت به کنترل
نشان داد .در سه مؤلفه شكایات جسمانی ،اضطراب و اختالل در عملكرد اجتماعی بین دو گروه آزمایش و
کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد .در مؤلفه افسردگی تفاوت معناداری پیدا نشد.
بحث و نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان داد که الگوی بالینی خالقیتدرمانی میتواند باعث کاهش
شكایات جسمانی ،اضطراب و اختالل در عملكرد اجتماعی در افراد تحت درمان شده و استفاده از این روش
درمانی برای مبتالیان به اینگونه نشانگان در دانشآموزان پیشنهاد میشود.
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افسردگی و کارکرد اجتماعی دانشآموزان
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مقدمه
در سالهای اخیر نقش و تأثیر خالقیت در حوزه سالمت
روان کمتر بررسی شده و الگوی بالینی مدونی در این خصوص
برای مداخله در آسیب روانی تدوین نشده است .این در حالی
است که صاحبنظران معتقدند که یکی از ویژگیهای مهم
افراد دارای سالمت روان وجود خالقیت در آنها است [.]2 ،1
بر پایه این نگاه باید اذعان کرد که موضوع تأثیر تواناییهای
خالق در حوزه سالمت روان دارای ادبیاتی حرفهای است .از
دیدگاه تجربی پژوهشهای [،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
 ]19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11نشان دادهاند که
خالق یت بر ارتقاء سالمت روان تأثیرگذار بوده و با افزایش
خالقیت در افراد نشانگان بالینی مانند اضطراب و افسردگی
روبه کاهش نهاده است .تحقیقات کارلسون [ ]20نیز نشان
داده که خالقیت یک مکانیسم دفاعی جدی در برابر اضطراب
است .این نتیجه توسط هندرسن ،روس و ماسکارو []21
حمایت شده است .یافتههای این محققین حاکی از آن است
که موضوعات درمانی مانند نقاشی و طراحی ،تأثیر آرامش
بخشی بر بیماران مبتال به استرس داشته است .پژوهشهای
میشل ،مک دونالد و ناسن [ ]22نیز نشان میدهد که
بهکارگیری خالقیت بهویژه در قالب موضوعات هنری باعث
کاهش اضطراب شده است .پوتور و بارکل [ ]23نیز نشان
دادهاند که تصمیمهای خاص در زندگی همه نیازمند تفکر
خالق است .درباره رابطه بین خالقیت و افسردگی هم
تحقیقات محدودی انجام شده است .در یک تحقیق گسترده
در مورد خالقیت و ویژگیهای طیفی کلینیکی ،اسکرابسکی
[ ]24دریافت که عالئم افسردگی با خالقیت ارتباط منفی
دارد .این نتایج با پژوهشهای داخلی که [،25 ،19 ،18 ،17
 ]31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26درباره ارتباط خالقیت با نشانگان
آسیب روانی انجام دادهاند همسو بوده و تائید شده است.
درواقع شکلی از خالقیت که هنردرمانی 1نامیده شده توانسته
به کنترل نشانگان آسیب روانی منجر شود .با این حال علیرغم
وجود شواهد نظری و پژوهشی موجود از تأثیرات مثبت
خالقیت با ارتقاء سالمت روان و کنترل نشانگان آسیب روانی
تاکنون الگوی چندبعدی مدونی که بتواند خالقیت را
مستقیماً در محور مداخالت بالینی درمانی قرار داده و ذهن
و شخصیت افراد را دچار تغییر سازد تدوین نشده است .به
همین دلیل چارچوب نظری این پژوهش را الگوی بالینی
خالقیتدرمانی که توسط پیرخائفی و همکارانش []33 ،32
در مقاالت پژوهشی و کتابی در همین راستا منتشر گردید
تشکیل میدهد.
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در الگوی بالینی خالقیتدرمانی ،سالمت روان محصول و
برآیند یکپارچهشدهی سه متغیر نگرش و بینش نو (خالقیت)،
باورها و رفتارهای کارآمدانه (خودکارآمدی) و کنارآمدن مؤثر
با فشارهای روانی دانسته شده که افراد را قادر میسازد به
سوی به زیستی ذهنی ،هیجانی و رفتاری حرکت کنند .در
الگوی خالقیتدرمانی خالقیت از جایگاه و اهمیت نخستین
برخوردار است .ویژگی مهم خالقیت در الگوی سالمت روان
این است که باعث میشود تواناییهای درونی فرد به صورتی
کارآمدانه و مؤثر یکپارچه شوند .در چنین حالتی تواناییهای
شناختی ،زبانی ،انگیزشی و شخصیتی فرد به عوض آنکه به
طور عادی به خدمت گرفته شود در شکلی نوین و کارآمدانه
سازماندهی میگردند .پیرخائفی و همکاران [ ]32معتقدند
که خالقیت ماهیتی شناختی (فکری)  /عاطفی (انگیزشی) /
شخصیتی (رفتاری) دارد؛ بنابراین ،در الگوی جدید خالقیت
نگرشی نو و باز نسبت به خود تعریف میشود که با عاطفه و
هیجانی مثبت ،منجر به ایجاد تغییرات نوین کارآمد و اثرگذار
در ذهن و شخصیت فرد میگردد .الگوی خالقیتدرمانی
شامل  5مؤلفههای فراشناختی ،زبانی ،شخصیتی ،انگیزشی و
زبان بدنی است .پوشش جامعی که این ویژگیها برای فرد به
وجود میآوردند باعث میگردند تا فرد از امتیاز تغییرات
چندگانه برای رویارویی با چالشها برخوردار شود.
در الگوی بالینی خالقیتدرمانی تقویت مؤلفههای
فراشناختی موجب شود تا افراد بتوانند از پویایی ذهنی ایجاد
شده برای تغییر در سطح کمیت ،تنوع و تازگی تولیدات ذهنی
سود ببرند .در واقع مؤلفههای فراشناختی موجب گردید تا
ایدهها و نگرشهای افراد در سطح کارآمدتری قرار گیرند.
تقویت مؤلفه زبانی موجب گردید تا افراد بتوانند از قابلیتها
و مهارتهای جدید برای طراحی نظام محاورهای/ارتباطی
بهتر در زندگی استفاده کنند .تقویت مؤلفه انگیزشی در افراد
باعث میگردد تا پویایی عمومی را در خود به وجود بیاورند.
مؤلفههای انگیزشی موجب میگردد تا انرژی فراگیری برای
فعالیتهای ذهنی و عملی در آنان پدید آید .تقویت مؤلفه
شخصیتی باعث میگردد تا افراد بتوانند از محوری مرکزی و
درونی برای حمایت از ایدهها ،رفتارها و تواناییها برخوردار
گردند .در نهایت تقویت مؤلفه زبان بدنی باعث میشود افراد
بتوانند در انتقال هیجانات درونی خود به دیگران مناسبتر
رفتار کند .هرچند اثربخشی این الگو در بین نمونه دانشجویان
مورد ارزیابی و تصدیق قرار گرفت ولی این سؤال برای
محققین مطرح بود آیا الگوی خالقیتدرمانی در سایر نمونهها
نیز از اثربخشی برخوردار است؟

اثربخشی الگوی بالینی خالقیتدرمانی بر عالئم جسمانی ،اضطراب ،افسردگی و ............

بنابراین بهمنظور بررسی اثربخشی این الگو در کنترل
نشانگان آسیب روانی در بین دانشآموزان این پژوهش
طراحی و اجرا گردید.

علیرضا پیر خائفی و همكاران

روش
نوع پژوهش

پژوهش با روش آزمایشی و در قالب طرح پیشآزمون و
پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری اجرا شد.
آزمودنی

شیوه انجام پژوهش

الف) جامعه آماری :جامعه آماری :پژوهش شامل تمامی
دانشآموزان پایه سوم مدارس راهنمایی پسرانه بخش
بردخون از توابع شهرستان دیر (استان بوشهر) بود.
ب) نمونه پژوهش :از بین دانشآموزان پایه سوم  40نفر
بهصورت نمونه هدفمند انتخاب شدند.

در این پژوهش تنها دانشآموزانی که مشکالت حادی
داشته و نمره باالتر از  22داشتند انتخاب و به طور تصادفی
در دو گروه  20نفری (آزمایش و گواه) جایگزین شدند .در
هر مقیاس از نمره  6به باال و در مجموع از نمره  22به باال
بیانگر عالئم مرضی است.
برنامه مداخلهای الگوی بالینی خالقیتدرمانی به دلیل
محدودیتهای مدارس و دانشآموزان در  10جلسه اجرا
گردید .جلسات بهصورت آموزش کارگاهی برگزار شد و مدت
زمان هر جلسه دو ساعت بود .محتوای این کارگاه با توجه به
مدل یکپارچه نگری که [ ]34ارائه کرده بودند طرحریزی شد.
مشخصات این برنامه در جدول  1نشان داده شده است .نتایج
آزمایش بعد از حدود  2ماه مورد پیگیری قرار گرفت و
آزمودنیها در آیتمهای چهارگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش

پرسشنامه سالمت عمومی :پرسشنامه سالمت
عمومی گلدبرگ و هیلر ( )1979شامل  28سؤال بوده که 4
مقیاس دارد .مقیاسها عبارتاند از عالئم جسمانی (سؤال 1
تا  ،)7عالئم اضطرابی و اختالل خواب (سؤال  8تا ،)14
مقیاس عالئم افسردگی (سؤالهای  22الی  ،)28مقیاس
کارکرد اجتماعی (سؤالهای  15الی  )21در هر مقیاس از
نمره  6و در مجموع از نمره  21به باال بیانگر عالئم مرضی
است.
این پرسشنامه بارها در تحقیقات مختلف مورد استفاده

جدول  .1برنامه مداخلهای الگوی بالینی خالقیتدرمانی
سطوح آموزش بر حسب مؤلفههای مدل

طول آموزش

تکالیف
خانگی عملی (فردی) کارگاهی (جمعی)

فراشناختی
سیال سازی ذهن

جلسه  1و 2

Х

Х

منعطف سازی ذهن

جلسه  1و 2

Х

Х

راهحل یابی

جلسه  1و 2

Х

Х

بهسازی ادراکی و فکری

جلسه  1و 2

Х

Х

تقویت تصمیمسازی

جلسه  1و 2

Х

Х

تقویت طراحی ذهنی

جلسه  1و 2

Х

Х

شخصیتی
تقویت اعتماد به نفس

جلسه  3و 4

Х

Х

Х

تقویت جسارت ورزی

جلسه  3و 4

Х

Х

Х

تقویت ریسکپذیری

جلسه  3و 4

Х

Х

Х

زبانی
بهسازی و توسعه ادراکی  /کالمی

جلسه  5و 6

Х

Х

وسعتبخشی معنایی و استعارهای

جلسه  5و 6

Х

Х

تقویت روابط کالمی

جلسه  5و 6

Х

Х

جهتدهی انگیزشی

جلسه  7و 8

Х

Х

انگیزشی
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قرار گرفته و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته است.
از جمله چونگ و اسپرز ( )2008ضرایب پایایی کلی این
پرسشنامه را  %55و ضریب پایایی خرده مقیاسها را به ترتیب
 %42تا  %47گزارش کردهاند .پاالهنگ در اعتبار یابی این
پرسشنامه روی  619نفر از ساکنان باالتر از  15سال شهر
کاشان ،حساسیت و کارایی آن را در گروه مردان به ترتیب
 %88و  %74و برای گروه زنان به ترتیب  %88و  %84گزارش
کرده است.
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تقویت پشتکار

جلسه  7و 8

Х

بهسازی و شکلدهی رفتارهای حرکتی
تقویت زبان بدنی (ایماء و اشارات)

Х

زبان بدنی
Х

Х

Х

جلسه  9و 10

Х

Х

Х

شیوه تحلیل دادهها

دادهها پژوهش با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شدند.
نتایج
یافتههای پژوهش در جداول  2تا  6ارائه شدهاند.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرههای آسیب روانی و مؤلفههای آن در گروههای آزمايش و كنترل
سالمت روان

شکایات جسمانی

اضطراب

اختالل در کارکرد اجتماعی

افسردگی

نمره کل

مرحله

گروه آزمایش
میانگین انحراف استاندارد

گروه کنترل
میانگین انحراف استاندارد

پیشآزمون

6/76

3/19

4/67

2/52

پسآزمون

4/41

3/60

4/51

3/001

پیگیری

4/39

3/59

4/52

3/001

پیشآزمون

5/47

4/39

5/05

3/07

پسآزمون

4/41

3/37

6/05

3/47

پیگیری

4/48

4/37

6/15

3/49

پیشآزمون

6/52

3/28

8/29

3/47

پسآزمون

5/29

3/15

8/47

3/37

پیگیری

5/25

3/12

8/47

3/37

پیشآزمون

5/35

4/59

5/23

4/68

پسآزمون

5/37

4/48

5/88

4/02

پیگیری

5/23

4/38

5/90

4/03

پیشآزمون

26

10/28

22/23

8/48

پسآزمون

19/41

11/97

25/88

10/61

پیگیری

19/35

11/80

25/04

10/29

روانی دارای تغییر مثبتی نبوده و همچنان باالتر از میانگین
نمرات گروه آزمایش است .تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل
در مرحله پیگیری نیز همچنان همان روند را نشان داد.

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود میانگین
نمرات پسآزمون گروه آزمایش در نشانههای آسیب روانی
نسبت به گروه کنترل کاهش محسوسی را نشان میدهد.
میانگین نمرات پسآزمون گروه کنترل در نشانههای آسیب

جدول  .3آزمون لون برای بررسی برابری واريانسهای گروه آزمايش و گروه كنترل
متغیرهای وابسته
شکایات جسمانی
اضطراب
اختالل در کارکرد اجتماعی
افسردگی
نمره کل

F
3/07
1/55
0/48
0/18
2/29
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df1
1
1
1
1
1

df2
32
32
32
32
32

سطح معناداری
0/08
0/22
0/49
0/67
0/14
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آزمون کوواریانس برابری واریانسها است که برای بررسی آن
از آزمون لون استفاده شد ،جدول  3برابری واریانس را در همه
مؤلفهها نشان میدهد.

مهمترین پیشفرض آزمون کوواریانس برابری شیب
خطهای رگرسیونی است که نتایج تحلیل نشان داد این
پیشفرض برای همه متغیرها برقرار است ،اما پیشفرض دیگر
منبع
پسآزمون
گروه

مجموع مجذورات
1943/51
748/74

Df
1
1

میانگین مجذورات
1943/51
748/74

برای مقایسه گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ چهار
مؤلفه سالمت روان از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده

F
27/94
10/76

مجذور اتا
0/47
0/25

سطح معنیداری
0/001
0/003

شد ،نتایج (جدول  )4نشان داد که آزمونها در سطح 0/05
< Pمعنادار هستند.

جدول  .5نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل مانکوا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون سالمت روان (نشانههای آسیب روانی) در گروههای آزمايش و كنترل
نام آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثرهتلینگ
بزرگترین ریشه روی

مقدار
0/30
0/69
0/43
0/43

 dfفرضیه
4
4
4
4

F
2/72
2/72
2/72
2/72

نتایج جدول  5نشان میدهد که در یکی از مؤلفهها بین
دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد برای

 dfخطا
25
25
25
25

سطح معناداری
0/05
0/05
0/05
0/05

مجذور اتا
0/36
0/36
0/36
0/36

تشخیص اینکه در کدام مؤلفهها تفاوت معنادار است از آزمون
تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد.

جدول  .6تحلیل كوواريانس تك متغیری میانگینهای مؤلفههای سالمت روان (نشانههای آسیب روانی)
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

شکایات جسمانی

56/80

1

56/80

7/37

0/01

0/20

اضطراب

39/05

1

39/05

5/54

0/02

0/16

اختالل در کارکرد اجتماعی
افسردگی

46/94
42/008

1
1

46/94
42/008

5/22
2/90

0/03
0/10

0/15
0/09

دیدگاه و پژوهشهای [،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35
 ]44 ،43هماهنگ است .یافتهها بهعالوه با پژوهشهای [،3
،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،1 ،7 ،6 ،5 ،4 ،23 ،22 ،21 ،20
]29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،31 ،30 ،18 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14
هماهنگ بوده در مجموع نشان داد که خالقیت عاملی مهم
در ایجاد پویایی برای ارتقا سالمت روان و کم کردن نشانههای
آسیب روانی و بهویژه اضطراب است.
بر اساس آنچه توصیف شد میتوان نتیجه گرفت که
تحریک خالقیت در قالب مؤلفههای فراشناختی زبانی،
شخصیتی ،انگیزشی و زبان بدنی توانسته بر ارتقا سالمت روان
افراد تأثیر بگذارد .درواقع الگوی خالق سازی ذهن و شخصیت
دارای کارآمدی و اثرگذاری مناسبی برای کاهش آسیب روانی
در دانشآموزان بوده است .براساس شواهد موجود انسان سالم
دارای کنشوری و سازشپذیری هیجانی و رفتاری است .بر
این مبنا فرد دارای سالمت روان شخصی دانسته میشود که
دارای به زیستی هیجانی است ،رها از اضطراب و نشانههای

نتایج جدول  6نشان میدهد که در سه مؤلفه شکایات
جسمانی ( ،)F=56/80اضطراب ( )F=39/05و اختالل در
عملکرد اجتماعی ( )F=46/94بین دو گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معناداری وجود دارد یعنی آموزش الگوی بالینی
خالقیت درمانی توانسته بر مؤلفههای شکایات جسمانی،
اضطراب و اختالل در عملکرد اجتماعی تأثیر معناداری
بگذارد .در مؤلفه افسردگی بین دو گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معناداری دیده نشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی الگوی بالینی
خالقیتدرمانی بر عالئم جسمانی ،اضطراب ،افسردگی و
کارکرد اجتماعی دانشآموزان اجرا شد .یافتههای پژوهش
حاضر نشان داد که آموزش الگوی بالینی خالقیت درمانی
میتواند تأثیر معناداری بر مؤلفههای شکایات جسمانی،
اضطراب و اختالل در عملکرد اجتماعی بگذارد .این یافته با
183
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جدول  .4نتايج تحلیل كوواريانس تك متغیره بر روی میانگینهای پسآزمون سالمت روان گروه آزمايش و گروه كنترل با كنترل پیشآزمون
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Clint creativity in family therapy: a process
research study. Journal contemporary family
therapy. Vol 25 n2.june, pp. 70 – 75.

ناتوانی بوده و دارای قابلیتهای مناسب برای ایجاد روابط مؤثر
 الگوی، در این راستا.با درخواستهای اجتماعی میباشد
بالینی خالقیتدرمانی نشان داد که بهواسطه آموزشهای ارائه
شده دانشآموزان توانستند به خودکارآمدی و انطباقی خالق
 خودکارآمدی و انطباق خالق موجب میشود تا.دست یابند
افراد بتوانند از قابلیت فرا روندهای برای عبور از چالشها
تعارضها و حتی تغییر و تحوالت ذهنی و شخصیتی برخوردار
 بهطور کلی باید اذعان نمود که خالق سازی کارآمدانه.شوند
و مؤثر ذهن و شخصیت ظرفیت باالتری را برای انطباقی بهتر
.و سازنده با خود و دیگران در دانشآموزان به وجود آورده بود
با این حال هرچند الگوی بالینی خالقیتدرمانی توانست
بر پایه برنامهای پویا به خالق سازی ذهن و شخصیت افراد
،کمک نموده و موجب ارتقاء سالمت روان دانشآموزان شود
 الگوی خالقیتدرمانی در.اما از محدودیت نیز برخوردار بود
 مؤلفه آسیب روانی را4  مؤلفه از3 این مرحله تنها توانست
.در گروه آزمایش نسبت به کنترل کاهش معناداری بدهد
مؤلفه افسردگی شاخصی بود که در این پژوهش نتوانست
 مسلماً یکی از.کاهش معناداری در گروه آزمایش پیدا کند
.دالیل این موضوع به میزان زمان مداخله مربوط میشود
بهطور طبیعی کاهش نشانگان افسردگی حتی اگر خفیف نیز
 پژوهشگران.باشند نیازمند به صرف وقت بیشتری است
امیدوارند بتوانند این موضوع را در آینده مورد بررسی بیشتری
.قرار دهند
در پایان میتوان اذعان کرد که الگوی بالینی
خالقیتدرمانی دارای اثربخشی مناسبی برای ارتقای سالمت
روان بوده و در کنترل نشانههای آسیب روانی کارآمدانه عمل
میکند؛ بنابراین چنانچه در زمان و با پروتکلهای درمانی
مناسب مورد استفاده قرار گیرد روشی مفید برای کنترل
.استرسها و بهینهسازی رفتارهای فردی و بین فردی است
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