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گسترۀ مفاهیم و خالقیت به عنوان عملکرد روانپریشیگرایی 

 
 
 
 
  

خـالق بـودن اغلـب بـه عنـوان یـــک 
ــود. در  صفت منحصر به فرد شناخته میش
دوران باستان عقیده جذابی مبنی بر وجود 
ارتباط بین خالقیــت زیـاد و بیماریهـای 
ــود داشـت. بـا توجـه بـه اینکـه  روانی وج
روانپریشـی و ســـالمت روان دو انتــهای 
یک طیف هستند، شاید بتوان افـراد سـالم 
دارای خصـائص روانپریشـــیگرایــی1 و 
ـــت زیــاد  اسـکیزوتایپی را از روی خالقی

آنها شناسایی کرد. 
ـــاوت، از  بـا توجـه بـه نظریـههای متف
مفـهوم خالقیـت تعـاریف متعـددی ارائــه 
ــل اصلـی کـه در  شده است. یکی از عوام
مفهوم خالقیت بســیار مـهم اسـت، عـامل 
نوآوری یــا اصـالت عقیـده میباشـد، کـه 
ـــاختار خالقیــت را نــیز  محـور اصلـی س
تشکیل میدهد. عامل مهم دیگر که پایــه 
بسیاری از نظریهها را نیز میسازد، مفــهوم 
ـــه  مرتبــط بــودن2 اســت. مثــالً در نظری
ــودن،  آمابـایل3، خالقیـت بـر اسـاس نـو ب
ـــودن و مناســب موقعیــت بــودن  مفیـد ب
تعریـف میشـود، حـال آنکـه در نظریـــه 
آیزنـک4، خالقیـــت بــر اســاس مفــهوم 

اصالت که ناشی از مفهوم مرتبط بودن است 
و بـر اسـاس فکـر فـراگیـر یـا فرآینـد تفکــر 
ـــوم شــکل گرفتــه،  غـیرمعمول و غـیر مرس
تعریـف میشـود. بـــر پایــه مفــهوم ســازی 
آیزنک از روانپریشیگرایــی (کـه سـاختار 
شناختی فراگیــری دارد) انتظـار مـیرود کـه 
ــیگرایـی بـا گسـترۀ  سطوح باالتر روانپریش
بیشـتر مفـاهیم و تصـــورات خــالق همــراه 
گردد، ولو اینکه به طور همزمان غیرعملی و 
ــن نظریـه،  غیرمفید نیز باشند. برای آزمون ای
ــالغ دارای  مطالعـهای روی 80 نفـر از افـراد ب
ـــالت  تحصیـالت دانشـگاهی و فـاقد تحصی
ــت.  دانشگاهی در کشور آلمان صورت گرف
شـرکتکنندگان ابتـــدا بــه نمونــه آلمــانی 
ــه  سؤالهای شخصیت آیزنک (EPQ-R) ک
ـــی  بـرای کشـف درجـات روانپریشـیگرای
کاربرد دارد، پاسخ دادند. سپس آزمودنیهـا 
بر اساس نمــره کسـب شـده، بـه دو گروه بـا 
ــپس  نمره باال و با نمره پایین تقسیم شدند. س
ـــاهیم و  از هـر دو گروه، آزمـون گسـتره مف
تصورات خالق به عمل آمد. گستره مفـاهیم 
 animal task از طریــق ترجمــه آلمــانی
سنجیده شد. در این آزمون افراد میبایســت 

ــه فـرض شـده  حیواناتی را تصور و نقاشی کنند ک
است در سیاره دیگری که شباهتی به زمین نـدارد، 
زنـدگی میکننـد. در شـکل 1 نمونـهای از نتیجــه 
آزمون گروه A (که نمره پایین روانپریشیگرایی 
داشــــتند) و گروه B (کــــــه نمـــــره بـــــاالی 
ــد) نمـایش  روانپریشیگرایی را کسب کرده بودن

داده شده است. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شکل 1 

 
1- psychoticism 2- relevance
3- Amubile 4- Eysenck
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شکل 2 
  

بـرای سـنجش خالقیـت، اشــکالی در 
اختیار آزمودنیها گذاشته شــده بـود کـه 
افراد میبایست با استفاده از سه تــای آنـها 
شیئی را نقاشی میکردند که به گروههای 
از پیـش تعیینشـدهای تعلـق داشـته باشــد 

(شکل 2). 

ــا، چنانچـه انتظـار  یافتههای این آزمونه
میرفت، نشان داد که افرادی که در آزمــون 
ــرده  اولیـه EPQ-R نمـره بـاالتری کسـب ک
بودند (گروه B)، در آزمون گســتره مفـاهیم 
بهتر عمل کردنــد. در آزمـون خالقیـت نـیز 
این گروه، توانایی خلق آثار نو، منحصــر بـه 

فرد و غیرمعمول بیشتری داشتند. تفاوتها در هــر 
ــادار بـود. نتیجـه ایـن  دو آزمون از نظر آماری معن
مطالعه، بــه وضـوح ارتبـاط روانپریشـیگرایـی و 
ـــر مشــارکتی و الگوهــای  خالقیـت بـر پایـۀ تفک

فعالسازی گستردهتر را نشان داد.  
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