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بررسی رابطۀ روانپریشیگرایی، استقالل-وابستگی 
میدانی و خالقیت دانشجویان دانشگاه اصفهان 

 
  

 
 

  

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین روانپریشیگرایی، استقالل – وابستگی میدانی و 
تداعی لغات (خالقیت) بود. روش: بدین منظور، از میان دانشجویان دانشگاه اصفهان، 50 پســر 
و 60 دختر در دو مرحله با روش خوشهای و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی سـبک 
شناختی استقالل – وابســتگی میدانـی ادراکـی دانشـجویان، از پرسشـنامه روانپریشـیگرایـی، 
آزمون مجموعه اشکال پنهان شده (GEFT) و برای ارزیــابی خالقیـت از آزمـون تداعـی لغـات 
استفاده شد. یافتهها: نتایج تحلیل واریــانس نشـان داد کـه بیـن نمـرات روانپریشـیگرایـی و 
ــن اسـتقالل-وابسـتگی میدانـی و  تداعی لغات (خالقیت)، رابطه منفی معنیدار وجود دارد ولی بی
تداعی لغات رابطه معنیدار نبود. همچنین میانگین نمرات تداعــی لغـات (خالقیـت) در دخـتران و 
پسران دانشجو به طور معناداری متفاوت بود  که نشان دهنده برتری پسران نسبت به دخــتران 
در این زمینه بود و تفاوت بین میانگین نمرات استقالل - وابستگی میدانی و  روانپریشیگرایــی 
ــاوت ویـژگیهـای  دختران و پسران دانشجو معنیدار نبود. نتیجهگیری: شناسایی وجوه متف
شخصیتی و شناختی افراد خالق از اهمیت خاصی برخوردار است و بر اساس نقــاط ضعـف و 

قوت آنان باید برنامهها و امکانات آموزشی مناسب تدوین شود. 
 
 

دکتر محمدباقر کجباف1 
گروه روانشناســــــی دانشــــــگاه اصفـــــــهان،  

دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان 
مجتبی خلیلی 

آموزش و پرورش استان اصفهان 
 

  

مقدمه1 
خالقیت از دید روانشناسی، پدیدار شدن تلفیق اندیشههای نو از 
منابع ناشناخته به وســیله شـهودگرایـی تعریـف شـده اسـت (آقـایی 
فیشانی، 1377). گیلفورد2 (1959)، خالقیت را معادل تفکر واگرا و 
شامل قابلیتهای شناختی چون سیال بــودن، مبتکـر و انعطـافپذیـر 
بودن و بسط و شمول پذیری میداند. آیزنک3 (1998) خصوصیــت 
اصلـی ویـژگی شـناختی افـراد خـالق را همچـون افـراد مبتـــال بــه 
اسکیزوفرنیا، «عدم بازداری ذهنی»4 میداند که به عدم تمرکــز آنـها 

_____________________________________________
1 - نشانی تماس: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی. 

E-mail: m.b.kaj@edu.ui.ac.ir  

بر یک محرک خاص منجر میشود و قابلیت آنــها را بـرای در نظـر 
گرفتن محرکات مختلف افزایش میدهد.2 

ــه بـاید یـادآوری گردد کـه نتـایج دسـتاورد عینـی  البته این نکت
خالقانه با نتایج آزمونهای ارزیــابی کننـده خالقیـت تفـاوت دارد، 
کما اینکه هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهــد افـرادی کـه در 
آزمونها نمرههای خالقیت بیشتری میآورند، دستاوردهای خالقانه 
دارند. آیزنک (1998) نیز ایــن واقعیـت تـاریخی، یعنـی مـرد بـودن 
بیشتر عالمان و هنرمندان بزرگ تاریخ را شاهدی میگیرد بر اینکــه 
خالقیت صفتی مردانه است. آیزنک این امــر را نـه بـه نابرابریهـای 

_____________________________________________
2- Guilford 3- Eysenck
4- mind disinhibition



                  بررسی رابطۀ روانپریشیگرایی، استقالل –وابستگی میدانی و خالقیت … 
                                                                                                                                                                محمدباقر کجباف و همکاران 

 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 5، شمارۀ 3، 1382 

 

18

ــژگی روانـی  محیطی، اجتماعی و فرهنگی، بلکه به یک صفت و وی
ــبت داده اسـت؛ ویـژگیای کـه اساسـاً  به نام روانپریشیگرایی1 نس
هویتی مردانه دارد و به مردان روحیۀ جنگندگی میبخشد تا بتواننــد 
با عرف رفتاری و شناختی زمانه مقابله کنند. البته تحقیقــات تجربـی 
در این زمینه به نتایج متفاوتی دست یافتهاند. پارهای از محققان نشان 
دادهانـد کـه مـردان از زنـان خالقترنـد و گروهـی دیـــگر تفــاوت 
ـــت را میتــوان نوعــی  معنـاداری بیـن دو جنـس ندیدهانـد.  خالقی
سازوکار جــبران و یـا تصعیـد2 تلقـی کـرد و یـا آن را نوعـی خـود 
شکوفایی فردی در نظــر گرفـت و در مقـابل نـگاه منفـی اول، نـگاه 

مثبتی به آن داشت. 
ــای شـخصیتی افـراد  به عقیده آیزنک (1998)، از اهم ویژگیه
خالق «روانپریشیگرایی» است که آن را شامل ویژگیهایی چــون 
«خونسردی، خود محوری، خالقیت و داشتن برخورد غیر شـخصی، 
تکانشـی، ضداجتمـاعی، تفکـر ســـخت و غــیرمنعطف، و همدلــی 
ــیگرایـی در  نداشتن میداند. فرض آیزنک این است که روانپریش
ســطح بــاال بــا خالقیــت بســیار مرتبــط اســت، در حــالی کــــه 
ــاط را از میـان میبـرد (همانجـا).  روانپریشیگرایی واقعی این ارتب
ویژگیهایی که از نظــر او بـا خالقیـت سـطح پـایین ارتبـاط دارنـد، 
عبـارتاند از: همرنـگی بـا جمـاعت، پاسـخهای متداعـی متعــارف، 
همدلی و روانرنجورخویی3 که علت آن نقــص در ویـژگی روانـی 
خاصی به نام «توانمندی من4» میباشد. آیزنک بیان داشت که آنچه 
در مورد ارتباط میان روانپریشــیگرایـی و خالقیـت شـک و شـبهه 
ایجاد کرده است، به این اشتباه برمیگردد که ناهنجاریهای انسانی 
را به صورت طبقهبندی روانپزشکی در نظر گرفتهاند و نه پیوســتاری 
که روانپریشیگرایی در انتهای آن قرار میگیرد و پیوســتار از حـد 

بهنجار تا روانپریشی اسکیزوفرنیا را شامل میشود. 
مرتن5 (1995) رابطه میان روانپریشیگرایی و خالقیت (تداعی 
لغات) را روی 40 نفر نویسنده و هنرمند بررسی کرد و بدیــن نتیجـه 
رسید که گرایش این گروه بــه روانپریشـیگرایـی نسـبت بـه گروه 
ــراد  عـادی بیشـتر اسـت. در مـورد الگوهـا و سـبکهای شـناختی اف
خالق، دو زمینه اساسی در تحقیقات و نظریات مختلف مطرح شـده 
ـــامل تداعیهــای آزاد (تداعیهــای دور از ذهــن) و  اسـت کـه ش
سبکشناختی استقالل میدانی میباشــد. در زمینـه تداعـی آزاد و یـا 

تداعیهای دور از ذهــن، سـازوکار اساسـی، بـه خصـوص در افـراد 
خالق، «عدم بازداری ذهنی» است که با دو عامل ارتباط دارد؛ اول، 
ــیله محـرک نـامربوط و دوم، توانـایی انحـراف  منحرف شدن به وس
سریع از دریافت یک محــرک نـامربوط و دریـافت آن بـه صـورت 
ــخ بـه  محرکی مربوط. در مقابل، توانایی برای قصد انتخابی و یا پاس
محرک مربوط و رد محرکهای نامربوط، پایــه رفتـار ناسـازگارانـه 

میباشد.1 
از جمله نظریاتی که شاید اولین بار ویژگی عدم بازداری ذهنــی 
را به خصوص در مورد افراد خالق مورد مالحظه قــرار داده اسـت، 
نظریـه روان تحلیـلگری میباشـد؛ اینکـه چگونـه در تفکـــر اولیــه 
فیلترهای بازدارنده ذهنی که ناشی از شکلگیری من میباشد، عمل 
ــودن و گسـتردگی تخیـل و رویـا  میشـود.  نمیکند و منجر به باز ب
کریس6  بر اساس دیــدگاه روانتحلیـلگری بیـان داشـته اسـت کـه 
افراد خالق نسبت به افراد غیر خــالق، بیشـتر قـابلیت انتقـال فرآینـد 
تفکـر اولیـه و ثانویـه را دارا میباشـند. فرآینـد تفکـر اولیـــه شــامل 

درخودمـاندگی، تداعـی آزاد، شبیهسـازی و توانـایی عمـل کـــردن  
ــا مشـهود اسـت)  روی تصاویر عینی و انضمامی (که در تخیل و رؤی
میباشد. در مقابل، فرآیند تفکر ثانویه انتزاعینگر است. مطابق ایــن 
ــر  دیدگاه، افراد خالق در انتقال از فرآیند اولیه به فرآیند ثانویه تفک
عمل میکنند. کریس همچنین اظهار داشته اســت کـه افـراد خـالق 
نسبت به افراد غیرخالق بیشــتر قـابلیت اسـتفاده از تفکـر اولیـه روی 
موضوعات خنثی و بیربط را دارند (دایلی7، مارتیندل8 و بورکــام9، 
1997). نکتهای کــه در کنـار «عـدم بـازداری پنـهان» مطـرح شـده، 
سازوکار «شمول گستری10» است که کامرون آن را بــرای پژوهـش 
در مورد ناتوانی افراد مبتال به اســکیزوفرنیا در طبقـهبندی کلمـات و 
مفاهیم، تحت یک عنوان و مفهوم کلی مطــرح کـرده اسـت. برایـن 
اسـاس، عـدم بـازداری ذهنـی سـازوکاری اســـت کــه فــرد بــرای 
ــه  پاسخدهی به محرکها، دامنۀ وسیعی از محرکهای نامربوط را ب
ــک بعـد در نظـر مـیگیـرد. نکتـه  صورت محرکهایی مرتبط در ی
ــاال  اصلی در این زمینه این است که افراد دارای روانپریشیگرایی ب

_____________________________________________
1- psychoticism 2- sublimation
3- neuroticism 4- ego
5- Merten 6- Kris
7- Dailey 8- Martindale
9- Borkum 10- generalization
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نسبت به افراد دارای روانپریشــیگرایـی پـایین، از مقولـهبندیهای 
ــن مقولـهبندیها فـاقد معنـا و  بیشتری  استفاده کردهاند، ولی اکثر ای

اغلب ابتکاری میباشند (آیزنک، 1998). 
ــان  مشـاهده گمگشـتگی برخـی از خلبانـان هنـگام پـرواز در می
ــن1 روی دیـدگاه ادراکـی افـراد  تودههای ابر انگیزهای شد تا ویتکی
ــالهای قبـل از 1950، اولیـن  مطالعه کند. بر همین اساس، وی در س
ــا  بررسـیها را در مـورد نقـش نشـانههای خـارجی ادراک قـائم و ی
ــه  عمودی آغاز کرد. او در حال انجام آزمایشهای خود دریافت ک
بعضی از افراد قادرند خط عمود بر یک میله عمود را بدون توجه به 
ــایند و برخـی دیـگر بـه طـور  وضعیت شییء (قاب عکس) تعیین نم
ــرار مـیگیرنـد و  مداوم تحت تأثیر زمینهای که قاب ایجاد میکند ق
میله را در جهتی که قاب منعکس میکند، قــرار میدهنـد. ویتکیـن 
ــخیص خـط عمـود هسـتند،  دریافت افرادی که به آسانی قادر به تش
ــی اسـتفاده میکننـد و تحـت  افرادی میباشند که از نشانههای درون
تأثیر زمینههای محیطی یا میدانی قــرار نمـیگیرنـد. بنـابراین آنـها را 
«افراد مســتقل از میـدان»2 و افـرادی را کـه تحـت تـأثیر زمینـه قـرار 
میگیرند و به نشانههای محیطــی (موقعیـت قـاب) اهمیـت میدهنـد 
«افراد وابسته به میدان»3 نام نهاد (هیساکر4، 1981). بررسیها حـاکی 
ــته بـه میـدان بـه مطـالب اصلـی و  از آن است که یادگیرندگان وابس
فرعی تکالیف ارائه شده توجه یکسان نشــان میدهنـد، در حالیکـه 
افراد مستقل از میدان به مطالب اصلی توجــه میکننـد و از جزئیـات 

فرعی صرفنظر و به صورت تحلیلی عمل مینمایند.  
افراد وابسته به میدان در مقایسه با افراد مستقل از میدان از عزت 
نفس کمتری برخوردارند، مطیعتر و پذیراترند و خالقیــت کمـتری 
دارند. در مقابل، افراد مســتقل از میـدان، خـودآگاهانـد و نسـبت بـه 
افراد وابسته به میدان دارای آزادی عمل، خالقیت و ابتکار بیشــتری 

میباشند (هیساکر، 1981). 
ــوان یکـی از ویـژگیهـای  سبکشناختی مستقل از میدان، به عن
خالقیت بیشتر، بر جدا کردن موضوع از زمینه متمرکــز اسـت، ولـی 
تداعی لغات به عنوان یکی از ویژگیهای شــناختی مطـرح شـده در 
ــه شـمول گسـتری تداعیهـا از زمینـه متمـایل  زمینه خالقیت بیشتر ب
است. لذا، چون تحقیقات اندکی به بررســی ارتبـاط ایـن دو پدیـده 

ـــــران رابطــــه   پرداختـــه و در ضمـــن تحقیقـــات اندکـــی در ای

روانپریشیگرایی و خالقیت را پیگیری نمودهاند، در ایــن پژوهـش 
سعی شده است، رابطه این سه متغیر به طور همزمان بررسی شود.1 

در نهایت بر اساس اهمیتی که در بررســی خالقیـت و شناسـایی 
ــن فقـدان  ویژگیهای خاص مرتبط با آن وجود داشته است، همچنی
پژوهشی در زمینه رابطه خالقیت و مخصوصاً ارزیابی آن با توجه به 

مــیزان تداعیهــای لغــات بــا مؤلفــه شــخصیتی مــهمی چــــون  
روانپریشیگرایی و رابطــه آنـها بـا اسـتقالل-وابسـتگی میدانـی و 
همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـــه پژوهشــی در زمینــه بررســی رابطــه 
ــی (حداقـل تـا انـدازه  روانپریشیگرایی و استقالل –وابستگی میدان
تـالش پژوهشـگران) در خـارج از کشـور نـیز بدسـت نیـــامد، ایــن 
پژوهش انجــام شـد تـا سـعی شـود رابطـه بیـن روانپریشـیگرایـی، 
استقالل-وابســتگی میدانـی و تداعـی لغـات (خالقیـت) و نـیز تـأثیر 

جنسیت بر این سه متغیر مورد بررسی قرار گیرد. 
 

روش 
روش نمونـهگیـری: جامعـۀ مـورد نظـر در ایـن پژوهـش، کلیــۀ  
دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان بودند که برای نمونهگیـری، 
ــد.  از دو روش خوشهای و تصادفی ساده و طی دو مرحله استفاده ش
در مرحلۀ اول، از بیــن کلیـۀ دانشـکدهها، دانشـکده ادبیـات و علـوم 
ــد از هـر  انسانی و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و در مرحلۀ بع
دو دانشکده، 60 پســر و 60 دخـتر بـه طـور تصـادفی سـاده انتخـاب 
شدند. از مجموع 60 پسـر شـرکت کننـده در ایـن آزمونهـا، شـش 
ــات  دانشجوی دانشکده علوم تربیتی و چهار دانشجوی دانشکده ادبی
آزمونها را تحویل ندادند. در پایــان، تعـداد دانشـجویان گروههـای 
ــجوی دخـتر و 50 دانشـجوی پسـر بودنـد، امـا چـون  نمونه 60 دانش
مجموع نمونههای انتخاب شده بیش از 40 نفر بود، نیــازی نبـود کـه 

نمونه به تناسب جمعیت دو جنس در جامعه انتخاب شود. 
ابـزار و شـیوۀ اجـرا: در ایـــن پژوهــش، اجــرای آزمونهــا و 
ــه علـت آن  جمعآوری اطالعات به شیوۀ انفرادی صورت گرفت ک
این فرض بود کــه بـرای ارزیـابی خالقیـت (بـه خصـوص در مـورد 

_____________________________________________
1- Witkin 2 - field-independence
3- field-dependence 4- Heesaker
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آزمون تداعی لغــات) میبایسـت زمـان نـامحدود باشـد کـه ایـن بـا 
اجرای گروهی میسر نمیگردید. 

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: آزمــون 
مجموعـه اشـکال پنـهان شـده1 (GEFT) بـرای سـنجش اســتقالل – 
ــه از  وابستگی میدانی ادراکی، مقیاس روانپریشیگرایی (p) برگرفت
کتاب خودشناسی آیزنک و مقیاس تداعی لغات محقق ساخته برای 

ارزیابی خالقیت. 
آزمون مجموعــه اشـکال پنـهان شـده (GEFT): ایـن آزمـون را 
ویتکین2، اولتمــن3، راسـکین4 و کـپ5 (1971) بـه منظـور ارزیـابی 
ــامل  سبکشناختی استقالل-وابستگی میدانی ساختند. این آزمون ش
سه بخــش میباشـد کـه بخـش تمرینـی آن نمـرهگذاری نمیشـود. 
ــناختی  آزمون GEFT 18 نمره دارد که نمرات باال نمایانگر سبکش
مستقل از میدان میباشد. پایایی این آزمون به وســیلۀ روش دو نیمـه 
ـــایی پــس از 3 ســال 0/89  کـردن 0/89 و بـر اسـاس روش بازآزم
گزارش شده است (همانجا). در سال 1996، واکرو6 و همکاران بــا 
ـــون گزارش  روش دو نیمـه کـردن، پایـایی 0/86 را بـرای ایـن آزم
کردند (آگاهی، 1381). موسوی (1377) ضریــب همسـانی درونـی 
آزمون را با روش آلفای کرونباخ 0/87 گزارش داد. آتــور7 و دی8 
(1991) ضریب روایی همزمان این آزمون را با آزمون هوشی ریون 

0/62 به دست آوردند. 
آزمون روانپریشیگرایی: این آزمون شامل 15 سؤال است کــه 
از کتــاب خودشناســی آیزنــک و ویلســون (1379) از مجموعـــه 
سؤاالت در مورد سنگدلی و نازکدلی استخراج گردیــد. ضریـب 
پایایی آلفای کرونباخ این آزمون در این پژوهــش، 0/72 بـه دسـت 
آمد. مولوی (1377) ضریـب پایـایی پرسشـنامه روانپریشـیگرایـی 
بـرگرفتـه از کتـاب خودشناسـی آیزنـک و ویلســـون (1379) را در 
ــاوره و علـوم تربیتـی دانشـگاه اصفـهان بـه  دانشجویان رشتههای مش

ترتیب 0/70 و 0/74 بدست آورد که میزان آن رضایتبخش بود. 
ــن آزمـون، 25 لغـت بـه آزمودنیهـا  آزمون تداعی لغات: در ای
ارائه شد که نمرۀ نهایی افراد در این آزمون با تقسیم مجمــوع لغـات 
ــه دسـت  دور از ذهن، بر تعداد پاسخها و به صورت نمرۀ درصدی ب
ــهام10 (1996) و  آمد. دایلی و همکاران (1997)، استاوریدو9 و فورن
فودور11 (1995) در بررسیهای خود در مورد خالقیــت، از آزمـون 

ــتفاده کردنـد.  تداعی لغات به عنوان ابزار ارزیابی کننده خالقیت اس
دلیل اساسی انتخاب این آزمون برای این پژوهش (در مقابل رقیب) 
ــک فرآینـد شـناختی را ارزیـابی میکنـد و  این است که این ابزار ی
ــتاوریدو و  نظریـۀ آیزنـک و تحقیقـات گذشـته (فـودور، 1995؛ اس

فورنهام، 1996) نیز امکان وجود ارتبــاط میـان تمـایالت شـخصیتی  
روانپریشیگرایــی و خالقیـت (شـمولگسـتری در تفکـر) را نشـان 

دادهاند.1 
در مورد چگونگی ارزیابی تداعیهای دور از ذهن، هرچند کــه 
ــه هنجاریـابی ایـن آزمـون و تعییـن مـالک  محدودیتهایی در زمین
ــا معمـول بـرای هـر  برای اینکه چه لغاتی به صورت دور از ذهن و ی
کلمه درجامعه ایرانی میبایست در نظر گرفته شــود وجـود داشـت، 
ــابی شـخصی پژوهـشگران را در مـورد نـوع  ولی این پژوهش ارزی
تداعیهـا (البتـه بـر اسـاس مقایسـه نـوع تداعیهـای آزمودنیهـا بــا 
یکدیگر) به کار گرفته است. بر این اساس تداعیهای فراوانتر بیــان 
شده برای هر لغت در بین آزمودنیها به عنوان تداعیهای معمول و 
تداعیهای خاص و یگانه به عنوان تداعیهای دور از ذهــن در نظـر 

گرفته شده بود. 
ــی  برای به دست آوردن پایایی این آزمون برای حتی یک تداع
دور از ذهن و یا بیشتر برای یک لغت، نمره یک و برای عدم پاســخ 
ــد کـه بـر ایـن اسـاس مـیزان ضریـب  دور از ذهن نمره صفر داده ش

پایایی آلفای کرونباخ این آزمون 0/87 به دست آمد. 
 

یافتهها 
 همـانطور کـه جـدول 1 نشـان میدهـد بیـن دخـتران و پســران 
دانشجو تفاوتی در میزان روانپریشــیگرایـی و اسـتقالل-وابسـتگی 
میدانـی وجـود نـدارد، امـا در مـورد تداعـی لغـات (خالقیـت) بیــن 
دختران و پسران تفاوت وجود داشته، یافتههای تحقیق نشان میدهد 

که خالقیت پسران از دختران بیشتر است. 
 

_____________________________________________
1- Group Embedded Figures Test 2- Witkin
3- Oltman 4 - Raskin
5- Kapp 6 - Walkrow
7- Authur 8 - Day
9- Stavridou 10 - Furnham
11- Fodor
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جـدول 1- میـانگین و انحـراف معیـار نمـرات آزمـــون روانپریشــیگرایــی، 
ــجویان دخـتر و  استقالل- وابستگی میدانی و تداعی لغات (خالقیت) در بین دانش

پسر 

متغیرهای تحقیق 

شاخصهای 
آماری 

 
جنسیت 

انحراف میانگین تعداد 
معیار 

2/36 6/65 50 پسر  روانپریشیگرایی 

2/20 6/44 60 دختر 

3/15 11/10 50 پسر  ــــــــــــتقالل-  اس

3/11 10/51 60 دختر وابستگی میدانی 

31/76 28/24 50 پسر  ـــــات  تداعـــی لغ

16/76 20/1 60 دختر (خالقیت) 

ـــتگی متغیرهــای روانپریشــیگرایــی،  جـدول 2 مـیزان همبس
اسـتقالل-وابسـتگی میدانـی و تداعـی لغـــات (خالقیــت) را نشــان 

میدهد. 
چنانچه جدول 2 نشان میدهد بین نمرات روانپریشیگرایــی و 
 ،(p<0/03) تداعی لغات (خالقیت) همبستگی معناداری وجود دارد
ــرچـه روانپریشـیگرایـی بیشـتر  بدین معنا که بر اساس این رابطه ه

باشد خالقیت کمتر است و برعکس. 
بین نمرات استقالل-وابستگی میدانی و تداعی لغات (خالقیـت) 
دانشــجویان رابطــهای بدســت نیــــامد. همچنیـــن بیـــن نمـــرات 
ـــی رابطــه منفــی  روانپریشـیگرایـی و اسـتقالل – وابسـتگی میدان

 .(p< 0/01) معناداری به دست آمد
 
 

جدول 2- ضرایــب همبسـتگی بیـن سـه متغـیر روانپریشـیگرایـی، اسـتقالل-
وابستگی میدانی و تداعی لغات (خالقیت) 

شاخصهای آماری 
 

متغیرهای تحقیق 
ضریب تعداد 

همبستگی 
سطح 

معناداری 
مجذور ضریب 

همبستگی 

ــی و  روانپریشـیگرای
ـــــــات  تداعــــــی لغ

(خالقیت) 
 110 -0/22 0/023 0/04

اســتقالل-وابســــتگی 
میدانی و تداعی لغات 

(خالقیت) 
 110 0/01 ns 0

اسـتقالل – وابســـتگی 
میدانــــــــــــــــــی و 

روانپریشیگرایی 
 110 -0/318 0/001 0/1

ــیتی در 3 متغـیر  در گام بعدی به منظور بررسی تفاوتهای جنس
تداعــی لغــــات (خالقیـــت)، اســـتقالل – وابســـتگی میدانـــی و 
ــد متغـیری قـرار  روانپریشیگرایی دادهها تحت تحلیل واریانس چن
ــر سـه  گرفتند، که در جدول 3 نتایج تحلیل واریانس تأثیر جنسیت ب
ــهها بـزرگ بودنـد  متغیر یاد شده آمده است. ضمناً چون حجم نمون

نیازی به آزمون لوین درمورد تساوی واریانسها وجود نداشت. 
چنانکه جدول 3 نشان میدهد بین میانگین نمرات تداعی لغــات 
(خالقیت) در بین دانشجویان دختر و پسر تفــاوت معنـاداری وجـود 
ـــده برتــری مــیزان تداعــی لغــات  دارد (p<0/05) کـه نشـان دهن
) نسبت به دانشجویان دخــتر  x (خالقیت) دانشجویان پسر (28/24=
) است. این در حالی است که تفــاوت معنـاداری در بیـن  x =20/1)
ــــی و  دو جنــس در مــورد دو متغــیر اســتقالل – وابســتگی میدان

روانپریشیگرایی به دست نیامد.  

جدول 3- تحلیل واریانس تأثیر جنسیت بر 3 متغیر روانپریشیگرایی، استقالل – وابستگی میدانی و تداعی لغات 
شاخصهای آماری 
 

متغیرهای تحقیق 

مجموع 
مجذورات 

ضریب F درجۀ آزادی 
سطح 

معناداری 
توان آماری مجذور اتا 

0/58 0/04 0/03 4/84 1 1782/96 جنسیت و تداعی لغات (خالقیت) 
ns 0/009 0/16 0/98 1 9/55 جنسیت و استقالل-وابستگی میدانی 

ns 0/02 0/07 0/229 1 1/184 جنسیت و روانپریشیگرایی 
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بحث 
نتایج نشان میدهند که بین نمرات روانپریشیگرایی و تداعــی 
ــر اسـاس نتیجـه  لغات (خالقیت) رابطۀ منفی معناداری وجود دارد. ب
فوق، هرچه میزان روانپریشیگرایی بیشتر باشد، میزان تداعی لغات 
(خالقیت) کاهش مییابد و بالعکس. ایــن نتیجـه بـا نتـایج دایلـی و 
همکـاران (1997) همـاهنگ و برخـالف نتـــایج آیزنــک (1998)، 
فودور (1995) و استاوریدو و فورنــهام (1996) میباشـد کـه شـاید 
ــن ایـن  علت آن نوع جامعه مورد بررسی باشد، زیرا تحقیقاتی که بی
دو متغیر رابطه مثبــت معنـاداری بـه دسـت آوردهانـد، جامعـه مـورد 
بررسیشان یا هنرمندان بودهاند که هدف، بررسی روانپریشیگرایـی 
ــرادی  در آنـها بـوده اسـت (همچـون مرتـن و فیشـر، 1995) و یـا اف
بودهاند با روانپریشیگرایی باال که خالقیت آنها مورد بررسی قـرار 
گرفته است (برکوویتس، 2000). در این حال، جامعه مورد بررســی 

این پژوهش از بین دانشجویان انتخاب شدهاند. 
ــرح کـرده اسـت، علـت  در هر حال، چنانچه فودور (1995) مط
ـــن روانپریشــیگرایــی و خالقیــت، در  اساسـی وجـود ارتبـاط بی
«توانمندی من» است و لذا روانپریشیگرایی با توجه بــه دارا بـودن 
این ویژگی زمینه بروز عملکرد خالق را فراهم آورده اســت. نتیجـه 
اینکه بین روانپریشیگرایی و خالقیــت یـک رابطـه مثبـت مسـتقیم 
برقرار نبوده و آن عاملی که به ارتباط مثبت آنها منجــر شـده اسـت، 

همین ویژگی «توانمندی من» میباشد. 
نتایج گویای این مطلب بود که بین ســبک شـناختی اسـتقالل – 
وابستگی میدانی و تداعی لغات (خالقیت) رابطــه معنـاداری وجـود 
ــد کـه بسـیاری از تحقیقـات بیـن ایـن دو متغـیر رابطـه  ندارد، هرچن
معناداری به دســت آوردهانـد (آگاهـی، 1381). شـاید اختـالف در 
نتایج، به نوع روشها و آزمونهــای مختلـف ارزیـابی خالقیـت بـاز 
گردد. شاید آزمون تداعی لغات که حاوی جنبههای انــتزاعی بیشـتر 
ــه در  و ارزیـابی کلمـات میباشـد، بـا آزمـون تصویـری تورنـس ک
تحقیقاتی چون آگاهی (1381) در جامعۀ ایرانی استفاده شده است، 
تفاوت بنیادین داشته باشد، چون از دو منبع ادراکی متفــاوت نشـأت 
ــرورت بررسـیهای بیشـتر در مـورد  میگیرند. خود این موضوع ض

روایی هر دو آزمون خالقیت را ضروری مینماید. 
ــرات  یافته دیگر این پژوهش مبین این مطلب میباشد که بین نم

روانپریشـیگرایـی و اســـتقالل-وابســتگی میدانــی رابطــه منفــی 
معنیداری وجود دارد. هرچند که در این زمینه پژوهشی کــه رابطـه 
این دو متغیر را چه در داخل و چــه درخـارج کشـور مـورد بررسـی 
ــه در مقدمـه بیـان شـد میبایسـت  قرار دهد بدست نیامد ولی چنانچ
ــادار بیـن سـه متغـیر روانپریشـیگرایـی،  انتظار رابطهای مثبت و معن
استقالل-وابستگی میدانی و تداعی لغــات (خالقیـت) داشـته باشـیم. 
ــات از  ولی در این پژوهش رابطه بین روانپریشیگرایی و تداعی لغ
ــرف و روانپریشـیگرایـی و اسـتقالل-وابسـتگی میدانـی از  یک ط
طرف دیگر منفی بود و رابطه معناداری بین تداعی لغات و اســتقالل 
– وابستگی میدانــی بـه دسـت نیـامد، کـه شـاید علـت اساسـی ایـن 
اختالفات، نمونهگیری از افراد عادی دانشــجو باشـد و اگر ارزیـابی 
دیگری در بین افراد خاص روانپریش انجام گیــرد نتـایج بـه شـکل 

متفاوتی بهدست آیند. 
ــت) دانشـجویان  یافتهها بین میانگین نمرات تداعی لغات (خالقی
دختر و پسر تفاوت معناداری را نشان داد. این یافته دقیقاً مبین یــک 
ــکل  واقعیت تاریخی است که عملکردهای خالق به وسیله مردان ش
ــوده اسـت.  گرفته و سهم زنان در خالقیتهای بزرگ تاریخ کمتر ب
اگرچه این برتری میتواند نشان دهنده واقعیتی در جامعه باشد، ولی 
گواهی بر تمایز ذاتی بیــن دو جنـس چنانچـه آیزنـک (1998) بیـان 
میدارد، نیست. این برتری میتواند ناشی از نابرابریهای موجود در 
ــبت بـه دو جنـس و نـیز از محدودیتهـایی کـه در طـول  جامعه نس

تاریخ بر زنان اعمال شده است، باشد.1 
ـــه میــان دانشــجویان دخــتر و پســر در  نتـایج نشـان میدهدک
سبکشناختی استقالل-وابستگی میدانــی تفـاوت معنـاداری وجـود 
ندارد. این یافتهها مغایر با نتایج شفر1 (1996)، ویتکین و گودیناف2 
(1981) میباشد که در بررسیهای خود، استقالل میدانی بیشتری را 
در پسرها به دست آوردهاند. در ضمــن چـاین3 ، گارد4، دمیـک5 و 
ــش دبسـتانی بـه ایـن  دیوس6 (1991) با مقایسه دختران و پسران پی
نتیجه دست یافتند که دختران نســبت بـه پسـران از اسـتقالل میدانـی 
بیشتری برخوردارند. تنها بوسان7 (1992) در جامعۀ غــیر ایرانـی، در 

_____________________________________________
1- Sheffer 2 - Goodenough
3- Chynn 4 - Garrod
5- Demick 6 - Devos
7- Bussan
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زمینــه سبکشــناختی مســتقل از میــدان در دو جنــس، تفــــاوت 
معنیداری به دست نیاورد. پژوهش حاضر بــا  دو تحقیـق دیـگر در 
این زمینه (حسنشاهی، 1379؛ آگاهی، 1381) که هر دو در جامعــه 
ایران انجام شدهاند، همسو میباشد. شاید اختــالف نتـایج تحقیقـات 
ــاوت بـودن سبکشـناختی  در جامعه ایرانی و غیرایرانی ناشی از متف
استقالل-وابستگی میدانی افراد در جامعۀ ایران و جوامع غربی باشد. 
درکل با توجه به هرچه کمرنگ شــدن نقشهـای کلیشـهای مـرد و 
ــه سـبکها و الگوهـای  شـناخت در دو  زن میتوان انتظار داشت ک
جنس بیشــتر بـه همدیـگر نزدیـک شـوند و زنـان مسـتقلتر فعـالیت 

نمایند. 
نتیجه به دست آمده از فرض دیــگر تحقیـق، بیـن  دو جنـس در 
زمینه روانپریشیگرایی تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد. هرچند 
ــه  نتـایج تحقیقـات آیزنـک (1998) و مولـوی (1377) در ایـن زمین

ــورد تفـاوت دو جنـس در زمینـه  متفاوت است، اما از آنجا که در م
ــی شـده  روانپریشیگرایی (به ویژه در جامعۀ ایران) تحقیقات اندک

است،  قضاوت در این مورد نیازمند تحقیقات بیشتر میباشد. 
ـــوه مختلــف  در پایـان، بـه دلیـل اهمیـت خـاص شناسـایی وج
ویژگیهای شخصیتی و شناختی افراد خالق در شناسایی تمــایزات، 
محدودیتهـا و نقـاط قـوت آنـها و بـه منظـــور ایجــاد برنامــههای 
آموزشی و امکانات ویژه برای آنها (به خصــوص در جامعـه ایـران) 
پیشنهاد میشود که در تحقیقات بعدی رشتههای علوم پایه و تجربی 
جدا از رشتههای علوم انسانی مورد بررسی قرار گیرد و با توجــه بـه 
جدیـد بـودن کـاربرد آزمـون تداعـی لغـات در ارزیـــابی ویــژگی 
ــران هنجارسـازی  خالقیت در جامعۀ ایرانی، این آزمون در جامعه ای

گردد.  
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