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Abstract 
Introduction: The aim of the current study was to assess the induction role of positive & 

negative emotions on creativity tasks & it's relation with extraversion & psychoticism. 

Method: To do so، according to the extreme score in the extroversion and psychoticism 

dimensions of the Persian version of the Eysenck Personality Questionnaire- Revised (EPQ-R) 

and inclusion criteria two groups including extraverted and  high psychoticism (each with 20 

participants) were selected from the female student's population. During performing creativity 

tasks، participants watched positive and negative mood- eliciting film clips.  

Results: Results show high scores in creativity tasks in comparison to psychoticism. The 

assessment of the effect of mood on creative performance show that، extraverts were more 

likely to produce more creativity responses in positive moods, whereas in negative moods the 

high psychoticism group displayed this relation.  

Conclusion: Findings indicated that personality dimensions have a moderating role in 

creativity and effect of mood on creativity. Our findings have been supported from Martindal's 

theory of creativity.  
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 دهکیچ
 ته است.گسسهدف از تحقیق حاضر تعیین نقش القای هیجان مثبت و منفی در حل مساله خالق با توجه به ابعاد برونگردی و روان :مقدمه

گروهی مورد بررسی قرار های بینهای تجربی قرار دارد؛ که ظرفیت حل مساله خالق بر اساس مقایسهپژوهش حاضر در مقوله طرح :روش

گروهی وارسی شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان های درونگرفت و از سوی دیگر آثار القای هیجان مثبت و منفی در چهارچوب مقایسه
های عمومی این دانشگاه شرکت داشتند، ابتدا نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه های داوطلبی که در کالسبود. آزمودنیدانشگاه های اصفهان 

برای دو گروه برونگرد و روان  Pو Eهای انتهایی توزیع در دو بعد ها بر اساس نمرهنفراز آن 03شخصیتی آیزنک را تکمیل و سپس تعداد 
ها دو بار در معرض کاربندی آزمایشی )یک بار هیجان مثبت و یک بار نفر( انتخاب شدند. هر یک از آزمودنی 23گرای باال )هر گروه گسسته

 هیجان منفی( قرار گرفت و پس از آن تکالیف حل مساله خالق را تکمیل نمودند. 

سه گروه  ها:يافته ساله خالق حاکی از عملکرد بهتر گروه برونگرد  مقای سبت به گروه روان ها در متغیر ظرفیت حل م رای باال بود. گگسسته  ن

های مرتبط با القای هیجان نشاااان داد که در گروه برونگرد حل مسااااله خالق در حالت هیجان مثبت بیشاااتر بود اما گروه               تحلیل یافته   
 گسسته گرای باال در حالت هیجان منفی، ظرفیت حل مساله خالق بیشتری را نشان بود. روان

های پژوهش حاضر تایید کننده نظریه انگیختگی پایین و خالقیت مارتیندال است. همچنین نتایج حاکی از تاثیر متفاوت   یافته :گیرينتیجه

باشااد. به عبارت دیگر، آثار متفاوت هیجان مثبت و منفی با توجه به ابعاد شااخصاایت مورد توجه متغیر هیجان با توجه به اثر شااخصاایت می
 باشد. می
 

 گرایی، حل مساله خالق، هیجان گسستهبرونگردی، روان :هاکلیدواژه
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 مقدمه
مفهوم خالقیت فرایندی پیچیده و دشوار است، خصوصاً توصیف 

شود؛ یکی به عنوان هنگامی که در دو سطح متفاوت تعریف می
به عنوان رفتار مبتنی بر دستاورد و یا  صفت شخصیتی و دیگری

اند که خالقیت . اکثر محققان توافق کرده[1]مبتنی برعملکرد 
توانایی تولید کارهای جدید )اصیل و منحصر به فرد(، مفید و مولد 

 .[2]ت اس
راد در طی حل مساله به کار دو استراتژی شناختی که عموماً اف

برند عبارتند از: جستجو یا بینش . جستجو شامل ارزیابی منظم می
حاالت ممکن مساله و ارزیابی فاصله بین حالت کنونی و هدف و 

های موجود برای تبدیل موقعیت کنونی به موقعیت استفاده از گزینه
غالباً  سطهای وابعدی است. این حاالت ارزیابی و نیز انتخاب گزینه

ارادی، هشیارانه و قابل دستکاری است . استراتژی دوم بینشی 
است. بینش، آگاهی ناگهانی حل مساله است که هشیاری خیلی 

. در حقیقت بینش ناگهانی تمایز بین [2]کمی در آن دخیل است 
پردازش اطالعات همه یا هیچ و با احتیاط و پردازش افزایشی یا 

 مداوم است .
یات خصوصهای فردی در حل مساله بینشی یا تحلیلی با تفاوت

پایه پردازش اطالعات مرتبط است. به عنوان مثال؛ تمایل افراد به 
یطی های محتوجه غیرمتمرکز، که در نتیجه تصفیه ناکافی محرك

. توجه [0]افتد، با خالقیت مرتبط است نامناسب اتفاق می
را موجب کند، زیهای بعید را آسان میغیرمتمرکز دستیابی به تداعی

شود که این های محیطی پیرامونی میافزایش آگاهی از محرك
های راهنما استفاده شوند و در رگهتوانند به عنوان بها میمحرك

. توجه [0]د شونهایی مینتیجه منجر به بازیابی بیشتر چنین تداعی
دهد که موجود در حافظه میانی اجازه می غیرمتمرکز، به مفاهیم

های دور و نزدیک را به یک درجه فعال سازد؛ در حالی که تداعی
 . [6, 5]شوند ها مرحله به مرحله فعال میدر سایر افراد این تداعی

کنند که خالقیت در بیان می [8, 7] مارتیندالپژوهشگرانی مانند 
افتد که فرد بازداری شناختی نداشته باشد. در این میزمانی اتفاق 

حالت فرد اطالعات ظاهراً نامربوط گذشته را به اطالعات فعلی 
های خالقانه محتوای شناختی کند. جهت افزایش ایدهمرتبط می

باید  «(  Conceptual Cognition) شناخت مفهومی»فرد از 
تغییر  «(Primordial Cognitionهای ناب )شناخت»به سمت 

کند. منظور از شناخت ناب شناختی است که بدون کنترل هشیارانه 
ا ه، ایده «شناخت مفهومی»و کامالً آزاد و بدون بازداری باشد . در 

ند ابه مشابه ذرات اتمی است که دقیقاً در یک جای ثابت قرار گرفته
ت شناخ»های گوناگون وجود ندارد. در حالی که در لذا امکان ارتباط،

آزادی اطالعات بیشتر است . به عبارت دیگر افراد خالق  «ناب
نسبت به افراد غیر خالق در سطوح پردازش شناختی مفهومی و 

پردازش شناختی ناب بیشتر در رفت و آمدند. افراد خالق در سطح  
شناخت »کنند و در سطح اطالعات جدید خلق می «شناخت ناب»

. در همین [8, 7]کنند مل میبر روی این اطالعات ع «مفهومی
ارتباط بین خالقیت و  [9] مارتیندال و دایلیای راستا در مطالعه

محتوای شناختی را مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند که ارتباط 
و نه شناخت ) "شناختی ناب"خالقیت و محتوای  معناداری بین

معتقد است که  [8]مارتیندال  نظری،مفهومی( وجود دارد .به لحاظ 
شکل معکوسی از شناخت ناب است، اما ارتباط بین  uخالقیت تابع 

شناخت ناب و خالقیت مستلزم ظهور خصوصیات شخصیتی خاصی 
رخ  یشترزدایی باست، چرا که این صفات در افراد مستعد بازداری

ر کند که خالقیت بیشتدهد و به واسطه این استدالل بیان میمی
با برونگردی مرتبط است، نه به این دلیل که افراد برونگرد 

شتری زدایی بی-ها بازداریترند، بلکه به این دلیل که در آناجتماعی
آمیزی و هم عدم بازداری با -. چرا که هم مردم[13]دهد رخ می
شوند که با برونگردی بیشتر مرتبطند. هایی سنجیده میمقیاس

با بررسی این شواهد نظریه انگیختگی پائین و  [7] مارتیندال
خالقیت را ارائه داد که براساس آن دستاوردهای جدید و اطالعات 

ری دهد که افراد فعالیت قشابتکاری احتماالً هنگامی بیشتر رخ می
پائینی دارند. در حمایت از این نظریه، مارتیندال نشان داد که افراد 

ی قشری کمتری در حین حل مساله با خالقیت باال، نسبتاً برپای
که  کنددر نظریه خود بیان می [11] آیزنکدهند. خالق نشان می

( مشخص RASای )برونگردی با برپایی سیستم فعال ساز شبکه
ریک ای قشر مغزی را تحساز شبکهشود. فعالیت در سیستم فعالمی
ها شود. درونگرد-کند که منجر به برپایی قشری بیشتر میمی

آستانه برپایی کمتری دارند و به طور مزمن، برپایی باالیی را تجربه 
ه ا آستانه برپایی باالتری دارند که منجر بکنند. لیکن برونگردهمی

 . [12]شود ها میبرپایی پایین مزمن در آن
اند که افراد با خالقیت باال نسبت به نشان داده [10] فینک و نیوبار

در  را تر برپایی قشریهای با خالقیت پایین، سطوح پایینآزمودنی
های شهودی )برای مثال تفکر در مورد یک داستان ( حین فعالیت

دهند؛ ولی در مراحل بسط)برای مثال، نوشتن یک نشان می
 داستان( تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.

به مدارك مستقیمی در مورد رابطه بین  [9] مارتیندال و دیلی
های تخیلی پی بردند و بیان محتوی اولیه و خالقیت در داستان

ود شکنند که ارتباط این دو متغیر بیشتر در افراد برونگرد دیده میمی
 اند که برونگردی با عملکرد کالمی. محققان دیگر نیز گزارش کرده

، یا با  [15]، با خالقیت گزارش شده توسط خود فرد [10]خالق 
 همبستگی مثبت دارد. [17, 16[های تفکر تولیدات خالق سبک

بسیاری از مطالعات نیز فرضیه مکانیسم بازداری شناختی کاهش 
. نداشود را آزمایش کردهی پراکنده میهایافته که موجب تداعی

 گسستههمبستگی منفی معنادار بین روان [18] بولن و همسلی
ود شگرایی و میزان بازداری نشان دادند. در این مطالعات فرض می

بازداری  در صفاتی مانند [و پسیکوزگراییکه این دو متغیر )خالقیت 
اشتراك دارند. در این [ 0، 1]تر های وسیعشناختی کمتر و تداعی

 های شخصیتتحقیق همبستگی بین بازداری و سایر مقیاس
دهد آیزنک به دست نیامد. مدارك زیادی وجود دارد که نشان می

. [19] دهندکوپاتولوژی باالیی را نشان مینوابغ هنر و علوم، پسی
ری اعقیده به وجود یک رابطه مجذوب کننده بین خالقیت و بیم
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روانی از قدیم وجود داشته است. نمرات پسیکوزگرایی باال نشان 
 دهنده بازداری شناختی پایین است. ناتوانی قشری کنترل بر سائق
های زیرقشری، ناشی از ضرباهنگ کندتر امواجی است که در 
سطوح مختلف قشر مغز جریان دارند و موجب برانگیختگی قشری 

های انجام شده در جهت تالش . برخی پژوهش[23]شود بیشتر می
 یای از بررسرابطه فرضی بودند که شامل مجموعهبرای اثبات این 
ق های خالباشند که وقوع بیماری روانی بین نابغههای موردی می

. در همین راستا برخی [22, 21]اند یا افراد پسیکوتیک را نشان داده
های خالقیت استاندارد تحقیقات روان سنجی با استفاده از آزمون

های بیماران مبتال به اختالالت پسیکوز و بهنجار، عملکرد در نمونه
-20]اند ها تایید کردهبهتر گروه بیماران پسیکوز را در این آزمون

 های ناهمسویی با این الگو دستطالعات نیز به یافته. برخی از م[26
 .[28, 27]اند یافته

که میزان  نماد این ایده استاندارد است [03, 29]آمابیل نظریه 
خالق بودن یک تولید به میزان تازگی، مفید بودن و تناسب آن در 

 های تاریخی و غیرعلمیموقعیت جدید بستگی دارد. مطابق با داده
در مورد نقش تصویر ذهنی در کمک به بینش، کشف  و ظهور 
هنرمندانه، تصویر ذهنی خالق به روشنی با تخیل انتزاعی در 

مستلزم  [01]تکلیف تصویر ذهنی خالق  باشد.زایندگی مرتبط می
ساخت یک شی جدید با استفاده از سه شکل سه بعدی ساده است 
که به صورت تصادفی تعیین شده اند. مبنای قضاوت در مورد خالق 

العاده و بودن شی جدید این است که این شی تا چه اندازه خارق
العاده، شخص کاربردی است. برای خلق یک شی جدید یا خارق

 شود. نادیده گرفتن اطالعات قبلی و پیشداند جدا باید از آنچه می
هایی که فرد از تجربیات گذشته استنباط کرده است، عامل بینی

مهمی در توانایی اصیل بودن پاسخ است. مطابق با دیدگاه پردازش 
پایین یا  انتظارات از پیش موجود  -اطالعات، پردازش اطالعات باال

. نقص [02]اهد بود فرد بر پردازش اطالعاتی ورودی تاثیرگذار خو
که در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی -پایین، -های باالدر پردازش

رسد که در پسیکوزگرایی و یا و به نظر می [00]شود دیده می
ش تگی یا کاهاختالل اسکیزوتایپی هم وجود دارد به صورت آشف

پایین عمل کرده و به صورت کاهش -محدودیت کنترل های باال
ارزیابی ناهشیار منفی و همچنین ناکارآمدی جزیی در سیستم 

. در نتیجه این نقص منجر [05, 00]شود نگهداری توجه آشکار می
های قراردادی و مورد انتظار به محرك شده و در به کاهش پاسخ

 دهد.های نو و جدید را افزایش مینتیجه امکان ایجاد پاسخ
یک الگوی پیچیده و  [8, 7] مارتیندالو  [18] آیزنکبا وجود آنکه 

مفصل از وجود ارتباط بین عملکردهای شناختی مخصوصاً تفکر 
ر این دهد، ولی دخالقانه با رگه شخصیتی پسیکوزگرایی ارائه می

شواهد  .[06]شود تغیر میانجی خلق و هیجان نمیای به مالگو اشاره
متعددی وجود دارد که خلق مثبت منجر به عملکرد بهتر در تکالیفی 

نشان  [07]و همکاران  . ایسنبه تفکر خالق نیاز داردشود که می
 اند که خلق مثبت عملکرد در حل مساله خالق را تسهیل میداده

دریافتند که هیجان  (2332اران )و همک فیلیپسکند. همچنین 

مثبت عملکرد در تکالیف سیال را که نیازمند خالقیت باالیی است، 
دهد. تکالیف سیالی کالمی عموماً برای بررسی خالقیت افزایش می
شود، زیرا نمرات سیالی باال نیاز به تفکر انعطاف پذیر استفاده می

شواهدی یافتند که با وجود آنکه  [08, 07]و همکاران  ایسندارد. 
در هنگام هیجان مثبت در مقایسه با خلق طبیعی، خالقیت افزایش 

اما شواهدی مبنی برآنکه القای هیجان منفی نیز بر حل یابد؛ می
در تحقیق  [09] کافمن و وسبورگمساله خالق تاثیر دارد نیافتند.

ای هدیگری به بررسی همبستگی خلق مثبت و منفی در آزمون
خالقیت پرداختند. نتایج نشان داد که همبستگی بسیار کم ولی 

گیری های خلق مثبت و منفی و عملکرد وجود معناداری بین اندازه
کننده بر خالقیت دارد؛ در ثیر تسهیلدارد. خلق و هیجان مثبت تا

رساند. در همین -حالی که هیجان منفی به خالقیت آسیب می
 اند که خالقیت با بهزیستی ذهنیراستا برخی تحقیقات نشان داده

نیز وجود دارد های متناقضی . از سوی دیگر، یافته[03]رابطه دارد 
کند و خلق اند خلق مثبت خالقیت را بازداری میکه نشان داده

نیز نشان داد  [02] مارتین. [01]شود منفی موجب تسهیل آن می
کند. در مجموع رد خالق را تسهیل میکه خلق منفی عملک
های اند که خلق مثبت عملکرد در آزمونتحقیقات نشان داده

دهد، ولی از تاثیر خلق منفی بر خالقیت خالقیت را افزایش می
 .  [00]شواهد مستقیمی در دسترس نیست 

برخی از پژوهشگران، اخیراً به بررسی این ارتباط به وسیله ارزیابی 
میزان خالقیت در بیماران دارای اختالالت پسیکوتیک و سایر 
اختالالت پرداخته اند تا مشخص کنند که تا چه حد افراد خالق، 

ند. این ات پسیکوتیک یا سایر اختالالت مرتبط را داشتهتجربیا
دهد زمانی که عوامل هیجانی به عنوان یک ها نشان میپژوهش

 شود ارتباط بیشتری بین خالقیتعامل میانجی در نظر گرفته می
 و اختالالت خلقی است تا بین خالقیت و اختالالت پسیکوتیک. 

یت و ابعاد شخصیت هر چند در زمینه رابطه بین میزان خالق
و به نتایج  [00, 25]های متعددی صورت گرفته است پژوهش

 ی تاثیر هیجان بر میزان خالقیتاند، اما در زمینهی دست یافتهجالب
با توجه به ابعاد شخصیتی پژوهش اندکی صورت گرفته است. اکثر 

و  اندهای انجام گرفته، بر یکی از این ابعاد متمرکز شدهپژوهش
پژوهشی با در نظر گرفتن توام عوامل هیجانی و شخصیتی 

خالقیت مشاهده نشده است. با توجه عملکردهای شناختی خصوصاً 
به تناقض موجود در پیشینه پژوهشی مورد اشاره و با اتکاء به 
چهارچوب نظری مورد بحث؛ در این پژوهش به وارسی آثار هیجان 
منفی و مثبت در حل مساله خالق با توجه به دو رگه شخصیتی 

 گردی و پسیکوزگرایی پرداخته شده است.برون
 

 روش
پژوهشی نشان داده اند که دو جنس در ابعاد شخصیتی های یافته

و  [05]، میزان خالقیت [00]( P( و پسیکوزگرایی )Eبرون گردی )
با هم تفاوت اساسی دارند. بنابراین متغیر جنس  [06]حاالت خلقی 

در این پژوهش کنترل شده است. با در نظر گرفتن این متغیر جامعه 
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آماری این پژوهش ، دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان و دانشگاه 
بتدا باشند. اعلوم پزشکی اصفهان )به عنوان جامعه در دسترس( می

ها که در کالس های عمومی نفر از دانشجویان این دانشگاه 689
شرکت داشتند، نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه آیزنک را تکمیل 

هایی که شاخص دروغ باالتر از نمودند. از بین این تعداد پرسشنامه
های ناقص حذف شدند و در نهایت تعداد داشتند و نیز پرسشنامه 12

نهایی انتخاب شدند. در مرحله بعد از نفر جهت غربالگری  508
گردی و نفر ، براساس نمرات انتهایی در دو بعد برون 508میان 

 23پسیکوزگرای باال( با حجم و  پسیکوزگرایی دو گروه )برون گرد
نفر در هر گروه انتخاب شدند. میانگین سنی کل افراد گروه ، نمونه 

ی افراد انتخاب شده است. دامنه سن 0/2با انحراف استاندارد  2/22
باشد. تمامی گروه نمونه را دانشجویان دوره می 28الی  18

 دهند.کارشناسی تشکیل می
 Zهاا ابتادا نمارات خاام باه نماره اساتاندارد        برای انتخاب گروه 

هاا در هار گاروه در جادول     تبدیل شد. مالك انتخااب آزماودنی  
 آمده است.  1

 ابزارهای پژوهش عبارتند از:
نظر شده پرسشنامه ي شخصیتي آيزنک نسخه تجديد

(EPQ-R :) در مطالعه حاضر، به منظور تعیین دو گروه اصلی
 یگرد و پسیکوزگرای باال( از نسخه تجدید نظر شدهپژوهش )برون

این پرسشنامه در  استفاده شد. [07] آیزنکپرسشنامه شخصیتی 
ابتدا به وسیله آیزنک و آیزنک طراحی شد. نسخه اولیه این 

باشد که به صورت بلی/ خیر پاسخ ماده می 93پرسشنامه دارای 
 20شود. این نسخه دارای چهار مقیاس برون گردی )با داده می

ماده( و دروغ  20سیکوزگرایی )با ماده(، پ 20ماده(، نوروزگرایی )با 
باشد. این پرسشنامه سپس به ماده( می 23یا مطلوبیت اجتماعی )با 

نظر مورد تجدید  [07]( R-EPQ) وسیله آیزنک، آیزنک و بارت
خیر است که -ماده با پاسخ بلی133دارای  R-EPQقرار گرفت. 

، Nماده آن ،مربوط به مقیاس E ،24ماده آن مربوط به مقیاس  20
 Lماده آن مربوط به مقیاس 21و  Pماده آن مربوط به مقیاس  32

(، اعتبار و همسانی درونی 1985است. آیزنک، آیزنک و بارت )
را به ترتیب در  Lو E  ،Nای)ضریب آلفای کرونباخ( مقیاس ه

به دست  79/3 و385/3/، 85 و در زنان82/3 و388/3، 9/3مردان 
 ،E  ،Nهای آورده اند. در ایران ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس

PوL  [08]به دست آمد  75/3و  78/3، 82/3، 86/3به ترتیب. 
های خالق زیادی تاکنون ارائه شده است. مقیاس آزمون خالقیت :

با  [09]و همکاران فینک ترین تکالیف، به منظور انتخاب مناسب
 های تفکر خالق تورنسبررسی چند تکلیف تفکر خالق از آزمون

یف کنند که تکلهای خالقیت معتبر دیگر، پیشنهاد میو از آزمون
ای روان ههمراه با ویژگیتکالیف تواند ترکیبی از تمامی این زیر می

سنجی مطلوب باشد. با توجه به پشتوانه تحقیقاتی این تکلیف و 
های مشابه، در این پژوهش، نسخه اعتبار و روایی آن در پژوهش

[. که 09کامپیوتری این تکلیف توسط پژوهشگر تهیه و اجرا شد ]
هیه تدر این پژوهش، نسخه کامپیوتری این تکلیف توسط پژوهشگر 

ها بر روی چهار تکلیف گوناگون را شد. در این تکلیف آزمودنیو اج
 کنند:های خالق کار میتولید ایده

در آزمون بینش،  (:Insight Task (IS)) تکلیف بینش. 1
ها با موقعیتهای غیر معمول فرضی که نیاز به تبیین دارد آزمودنی

 می کهها باید به پیامدها یا شرایط گوناگونی آن شوند.مواجه می
خص ش "تواند منجر به این موقعیت شود فکر کنند. برای مثال 

رد ف "الف خوابیده، شخص ب نشسته و شخص ج ایستاده است. 
یط توانند ایجاد کننده این شراباید به تشریح علل و عواملی که می

 باشد، بپردازد و بیان کند چرا این شرایط اتفاق افتاده است.
در این (: Utopian Situation (US)موقعیت خیالي ) .2

شود که خودشان را در ها آموزش داده میآزمون به آزمودنی
های تخیلی که هرگز به وقوع نمی پیوندد، قرار دهند و تا موقعیت

ثال برای م"های ناب بپردازند. جایی که ممکن است، به تولید ایده
  "شود؟اگر ناگهان عصر یخبندان اتفاق افتد چه می

در این  (:Alternative Uses (AU)هاي بديل )ه. استفاد3
های غیر معمول از اشیای معمولی ها باید به استفادهآزمون آزمودنی

ای هکنند. به منظور تعیین این اشیا، مطابق با آزمونفکر می
تدا ها ابگوناگون در این زمینه و اشیای مورد اشاره در سایر پژوهش

نفری اجرا شد.  03روی گروه نمونه شی انتخاب شده و بر  23تعداد 
شی که بیشترین پاسخ  0سپس با هدایت اساتید پژوهش تعداد 

کردند انتخاب و در آزمون نهایی مورد استفاده خالقانه را ایجاد می
 قرار گرفتند. 

در آزمون تکمیل لغات  (:Word Ends (WE)تکمیل لغات ) .4

ها مودنیی آزه وسیلهشود که باید بپسوندهای زبان فارسی ارائه می
تکمیل شود. به منظور تعیین این لغات با هدایت یک نفر متخصص 
زبان انگلیسی، یک نفر متخصص ادبیات فارسی و اساتید هدایت 
کننده پژوهش تعدادی پسوند انتخاب شد که هم با ادبیات فارسی 

 و هم با تکلیف اصلی انطباق داشته باشد.

 گرای باالگسستهها در دو گروه برونگرد و روانمالك اختصاص آزمودنی .1جدول

 Lدامنه نمرات  Nدامنه نمرات در بعد  Pدامنه نمرات در بعد  Eدامنه نمرات در بعد  Zمعیار استاندارد  گروه

 E>1.5 گردبرون
P<+.5 

P> -.5 

N<-1 

حذف نمرات باالتر از  و باالتر از آن 23نمره 
 6و پایین تر از 13

حذف نمرات باالتر از 
7 

حذف نمرات 
 5باالتر از 

 گراگسستهروان
 باال

P>+1.5 
E<+.5 

E>_.5 

N<-1 

 16حذف نمرات باالتر از 
 11و پایین تر از 

حذف نمرات باالتر از  و باالتر از آن 10نمره 
7 

حذف نمرات 
 5باالتر از 
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ها آموزش داده شد که تا جای ممکن ها به آزمودنیدر همه آزمون
های اصیل)یعنی تازه، غیر معمول و منحصر به فرد( به تولید پاسخ

 بپردازند.
ی گویها با یک مثال با نحوه پاسخقبل از ارائه هر آزمون آزمودنی

 هایها آموزش داده شد که به تداعیشدند. برای مثال به آنآشنا 
فکر کنند و هر گاه تداعی یا ایده مرتبط  "تعطیالت"مرتبط با واژه 

را فشار دهند،  ENTERرسید کلید با این واژه به ذهن شان می
 خواستها میبالفاصله پیغامی بر صفحه ظاهر می شد که از آن

ها با یک تمرین، شروع د. همه آزمونکه ایده های خود را بیان کنن
شد : اگر ناگهان این مثال مطرح می USشود. برای مثال در می

های ها یا ایدهافتد؟ راه حلعصر یخی آغاز شود، چه اتفاقی می
 شود. تحلیلممکن به این تمرین نوع پاسخ دهی را مشخص می

 بیهای رفتاری و نوروپسیکولوژی چندی وجود دارد که به ارزیا
ند. اهای روانسنجی این تکلیف ) روایی و اعتبار( پرداختهویژگی
 تواندهای رفتاری نشان داده است که این تکلیف میتحلیل

عملکردهای شناختی گوناگونی را در طیفی از بسیار هوشمندانه 
 کالمی دارد( تا آزمون IQکه همبستگی باالیی با  WE)آزمون 

( AU، US، AUهای آزاد هستند )هایی که کامالً مرتبط با تداعی
 به طور قابل مالحظه WEها به جز پوشش دهد. همه این آزمون

 تبط با خالقیت مانند تجربه پذیریهای شخصیتی مرای با متغیر
 -که مکرراً نشان داده شده است که با خالقیت مرتبط است

ها در سطوح همبستگی دارند. باید ذکر شود که تفاوت آزمون
 AUو  IS، US نوروپسیکولوژی نیز مشهود است. برای مثال 

افزایش  WEدهند در حالی که را افزایش می EEGامواج آلفای 
 بسیار کمی در موج آلفا نشان خواهد داد. 
ود. شبندی مشخص میمیزان اصیل بودن پاسخ به وسیله درجه

 با توجه بهها به وسیله متخصص روانشناسی های آزمودنیایده
منحصر به فرد و اصیل بودن نمره گذاری شد. به درجه گذاران 

ا ههای هر آزمون را جداگانه ارزشیابی کنند. آنگفته شد که ایده
 خواندندها در هر آزمون را به طور کامل میهایی آزمودنیباید پاسخ

 5)کامالً اصیل( تا  1درجه ای از  5و سپس روی یک مقیاس 
های کردند. داوران پاسخگذاری میاصیل( نمره)کامالً غیر 

ها را دو بار مورد ارزیابی قرار دادند. تحقیقات نشان داده آزمودنی
 اشدبقابل قبول می گذاران برای هر آیتماست که ثبات بین نمره

. برای به دست [09]( 87/3، 91/3، 92/3، 90/3)آلفای کرونباخ 
 گیری توافق بین نمرهگذاری )یا اندازهآوردن ثبات درونی نمره

ه آزمون جداگانه محاسبگذاران(، همبستگی آلفای کرونباخ برای هر 
(. از آنجا که در کشور ما روایی و اعتبار آزمون مورد =83nشد )

بررسی قرار نگرفته است، لذا در پژوهش حاضر جهت استفاده از 
این آزمون، ابتدا سواالت آزمون توسط محقق به زبان فارسی ترجمه 
شده و توسط استاد راهنما مورد تصحیح و بازنگری قرار گرفت. 

یک متخصص زبان و ادبیات انگلیسی، متن ترجمه شده را سپس 
به زبان انگلیسی برگرداند و با نسخه اصلی مقایسه شد و پس از 
تصحیحات الزم، فرم نهایی مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین 

روایی آزمون ، از روایی محتوا استفاده شده است. به این صورت که 
شناسی ارائه شد و از خصص روانهای آزمون مذکور به سه متآیتم
های آزمون را با سازه ها خواسته شد تا میزان انطباق آیتمآن

= تا حدودی ارتباط دارد و 2= ارتباطی ندارد، 1) 0تا  1خالقیت از 
گذاری کنند. ضریب توافق به دست نمره = کامالً ارتباط دارد(0

 گذاری سه متخصص بر اساس محاسبه ضریبآمده توسط نمره
و بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن  55/3تطابق کندال برابر با 

معنادار  35/3به دست آمده است که هر دو در سطح  66/3برابر با 
باشد. همچنین در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای نمره می

و برای  77/3کل آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 
و 73/3، 82/3، 80/3برابر با  WEو  IS ،US ،AUآیتم های 

 است.00/3
های هیجانی به منظور القای هیجانات از قطعه فیلمالقاي هیجان: 

دقیقه  0تا  0ها با طول مدت مثبت و منفی استفاده شد. قطعه فیلم
های خیلی خشن و ترسناك بودند و فاقد صحنه DVDو در فرمت 

از فیلم های کمدی و  و یا مغایر با اصول اخالقی و شامل قطعاتی
قطعه فیلم اصلی و  2های مورد استفاده شامل ترسناك بودند. فیلم

قطعه فیلم ذخیره بود که در صورت آشنایی آزمودنی با قطعه  2
ای ههای اصلی مورد استفاده قرار گرفتند. محتوای قطعه فیلمفیلم

انتخاب شده برای القای هیجان منفی عمدتاً هیجان منفی ترس و 
ای القای هیجان مثبت اغلب هیجان سرگرمی و رغبت بود. اعتبار بر

مورد ارزیابی قرار  [08] حسنیها توسط و روایی این قطعه فیلم
ق اند. به منظور رعایت اخالشان دادهگرفته و نتایج قابل قبولی را ن

ار ها مورد استفاده قرپژوهش با اجازه از تهیه کننده این قطعه فیلم
 گرفتند. 

بااه منظااور بررساای اثاار  مقیاااع عاطفااه موباات و منفااي:  
دستکاری هیجاناات مثبات و منفای، هیجاان افاراد قبال و بعاد        
از دسااتکاری باااه وساایله مقیااااس عاطفااه مثبااات و منفااای    

(PANAS )[53]   ساااانجیده شااااد. ایاااان مقیاااااس اباااازار
ماااده مربااوط بااه عاطفااه   13ای، شااامل ماااده 23خودساانجی 

ماده مربوط باه عاطفاه منفای اسات. عاطفاه مثبات        13مثبت و 
ماانعکس کننااده احساااس فعالیاات و ساارزندگی در فاارد اساات.  

تمرکاز کامال و   عاطفه مثبت بااال حاالتی اسات از انارژی بااال،      
اشااتغال لااذت بخااش. در حااالی کااه عاطفااه مثباات پااایین بااا   

شااود. عاطفااه منفاای، بعاادی غمگیناای و سسااتی مشااخص ماای
عمااومی از اسااترس ذهناای و اشااتغال غیاار لااذت بخااش اساات  

ای از حاااالت عاااطفی ناخوشااایند مثاال خشاام،     کااه دامنااه 
گیاارد. عاطفااه منفاای احساااس گناااه، تاارس و تنفاار را در برماای

 حالتی از آرامش و مالیمت است.پایین 
= بسیار 1ای )مواد این پرسشنامه بر روی یک مقیاس پنج درجه

شود. دامنه بندی میاز سوی آزمودنی رتبه = بسیار زیاد(5کم تا 
ها در هر است. از آزمودنی 53تا  13نمرات برای هر خرده مقیاس 

 ی ایندو مرحله قبل و بعد از القای هیجان خواسته شد که بر رو
شما هم اکنون تا چه حد "ای مشخص کنند که درجه 5مقیاس 
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. مقایسه نمره قبل و بعد از کاربندی در "دارای آن ویژگی هستید
( را در حالت >P 331/3هر دو موقعیت هیجانی تفاوت معناداری )

ها در مرحله پیش القای هیجان و پس از آن نشان عاطفی آزمودنی
 های مطلوبت و عاطفه منفی از ویژگیهای عاطفه مثبداد. مقیاس

روان سنجی برخوردار است. ضرایب سازگاری درونی )آلفا( برای هر 
و برای خرده مقیاس عاطفه منفی  88/3خرده مقیاس عاطفه مثبت 

هفته، برای  8است. اعتبار آزمون از راه بازآزمایی با فاصله  87/3
عاطفه منفی و برای خرده مقیاس  68/3خرده مقیاس عاطفه مثبت 

. از لحاظ روایی نیر همبستگی میان [08]گزارش شده است  71/3
 های مرتبطها با برخی ابزارهای سنجش که سازهاین خرده مقیاس

نند اضطراب و افسردگی، باال گزارش سنجد مابا این عواطف را می
( و CFAشده است. در ایران با استفاده از تحلیل عامل تاییدی )

( صحت عاملی، روایی سازه و SEMالگویابی معادله ساختاری )
نفر دانشجوی مبتال به اختالالت  255اعتبار این ابزار روی 

. تاضطرابی و افسردگی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفته اس
     ترین الگو استعاملی، برازنده 2نتایج نشان داد که الگوی 

(31/3 p< از لحاظ روایی تفکیکی نیز با کمک این ابزار به خوبی .)
توان بیماران مضطرب و افسرده را از هم جدا کرد و اعتبار این می

 .[51]باشد می 87/3دو خرده مقیاس برابر با 
 

 هايافته
های موجود مبنی بر رابطه بین عملکرد با توجه به تناقض یافته

در این قسمت گرای باال، گسستهخالق و ابعاد برونگردی و روان
گرای گسستهابتدا به بررسی ظرفیت حل مساله خالق در افراد روان

شود. به منظور بررسی معناداری تفاوت باال و برونگرد پرداخته می
میانگین نمرات ظرفیت حل مساله خالق در دو گروه از آزمون 
تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است. به این منظور در ابتدا 

در  Fای توصیفی حل مساله خالق و سپس نتیجه آزمون هشاخص
 ارائه شده است. 2دو گروه در جدول 

 هایدهد همانگونه که یافتههای جدول فوق، نشان میبررسی داده
 USو  ISهای دهد گروه برونگرد در آیتمنشان می 2جدول 

میانگین باالتری نسبت به گروه پسیکوزگرای باال دارد. در آیتم 
AU  وWE گرای باال نسبت به گروه برونگرد گسستهگروه روان

ارائه شده  0عملکرد باالتری دارد. نتایج تحلیل واریانس در جدول 
 است.

دهد گروه برونگرد در آیتم های جدول فوق، نشان میبررسی داده
گرای هگسستمیانگین باالتری نسبت به گروه روان USو  ISهای 

 استها در دو گروه معنادار میانگین باال دارد و تفاوت بین این
(331/3P <در آیتم .) AU  بررسی تفاضل میانگین نمرات نشان

گرای باال نسبت به گروه برونگرد گسستهدهد که گروه روانمی
وجود عملکرد بهتر گروه  (. با> P 31/3باالتری دارد )عملکرد 

 انگینتفاوت معناداری بین می WEگرای باال در آیتم گسستهروان
 نمرات دو گروه در این آیتم وجود ندارد.

تحلیل دیگر پژوهش بررسی ظرفیت حل مساله خالق در شرایط 
رای باال گگسستههیجانی مثبت و منفی در دو گروه برونگرد و روان

های توصیفی ابتدا داده 0باشد. به همین منظور در جدول می
رات حل مساله خالق در حالت القای هیجان مثبت و دوگروه درنم

منفی نمایش داده شده است.

های توصیفی دو گروه در چهار آیتم تکلیف حل مساله شاخص .2جدول 
 خالق و نمره نهایی

 انحراف استاندارد میانگین گروه آيتم
IS 0/1 7/8 برونگرد 

پسیکوزگرای 
 باال

1/6 3/2 

US 31/1 7/8 برونگرد 
پسیکوزگرای 

 باال
9/5 57/1 

AU 69/1 8/6 برونگرد 
پسیکوزگرای 

 باال
3/8 29/1 

WE 9/1 9/6 برونگرد 
پسیکوزگرای 

 باال
5/7 20/1 

 نتایج تحلیل نمرات دو گروه در چهار آیتم تکلیف حل مساله خالق :3جدول 

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
مجموع 
 مجذورات

F 
توان 
 آزمون

IS 6/67 1 6/67 90/22 99/3 
US 0/78 1 0/78 66/00 99/3 
AU 22/10 1 22/10 83/5 65/3 
WE 13/3 1 13/3 309/3 15/3 

مشخصات توصیفی نمرات حل مساله خالق در حالت خلقی مثبت و  .4جدول 
 منفی در دو گروه آزمودنی

 متغیر
انحراف  میانگین گروه

 استاندارد
حجم 
 نمونه

 خلق مثبت

 23 3/2 05/16 برونگرد
-روان

-گسسته

 گرای باال

25/10 9/1 23 

 خلق منفی

 23 7/1 05/15 برونگرد
-روان

-گسسته

 گرای باال

33/10 32/2 23 

شااود که در حالت القای مشاااهده می 0های جدول مطابق با داده
هیجان مثبت میانگین نمرات حل مساااله خالق در گروه برونگرد 

نمرات این متغیر در حالت القای هیجان منفی     بیشاااتر از میانگین  
شد، ولی در گروه روان می سته  با س گرای باال میانگین نمرات حل گ

مساااله خالق در حالت منفی، باالتر از میانگین آن در حالت مثبت 
باشد. جهت بررسی ظرفیت حل مساله خالق دو گروه آزمودنی    می

( مختلط 2*2س )در حالت هیجانی مثبت و منفی از تحلیل واریان      
ای هاستفاده شد. استفاده از این تحلیل مستلزم رعایت پیش فرض   

فرض تساوی  باشد. نتایج این بررسی نشان داد که پیش   آماری می
( و تسااااوی واریانس در  F(9, 6/6=)10/1؛ P<93/3کوواریانس) 
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 (NEGF=09/3؛ P<75/3( و )POSF=39/3؛ P<96/3حالت مثبت )
ستفاده از تحلیل واریانس مختلط صحیح   ا و رعایت شده است. لذا  

 ارائه شده است. 5باشد. نتایج این تحلیل در جدول می
 P<35/3دهد که هم اثر اصلی گروه )نشان می 5های جدول داده

 P<35/3( و هم اثر تعاملی القای هیجانی و گروه )F=251/0؛
 هددباشد. معنادار بودن اثر تعاملی نشان می( معنادار میF=26/6؛

ها تاثیر معناداری داشته است ولی که القای هیجان در یکی از گروه
ر ها در دو بادر گروه دوم خیر. به منظور بررسی معناداری میانگین

نشان  6های تعقیبی استفاده شد. نتایج در جدولسنجش از آزمون
 داده شده است. 

شود، تفاوت بین دو حالت هیجانی در همانگونه که مشاهده می
 تهروان گسسباشد اما این تفاوت در گروه برونگرد معنادار می گروه

 گرای باال معنادار نیست.
 

 بحث
هد که دگرای باال و برونگرد نشان میگسستهمقایسه دو گروه روان

( بیشتر از 8/01میانگین نمرات حل مساله خالق در گروه برونگرد )
ت از لحاظ باشد و این تفاو( می25/27گروه پسیکوز گرای باال )

(. تحلیل تفاوت دو گروه در >331/3Pباشد )آماری معنادار می
دهد که تفاوت معنادار میانگین نمرات های آزمون نیز نشان میآیتم

ای بدیل به هدر گروه برونگرد در تکالیف بینشی، تخیلی و استفاده
 3/8، 9/5، 1/6و در گروه پسیکوزگرای باال  8/6و  7/8، 7/8ترتیب 

شود درتکالیف بینشی و تخیلی د. همانگونه که مشاهده میباشمی
رای باال گگسستهمیانگین نمرات گروه برونگرد باالتر از گروه روان

های بدیل میانگین نمرات گروه است، اما در تکلیف استفاده
انگین باشد. در تکلیف تکمیل لغات میپسیکوزگرای باال بیشتر می

 می 5/7گرای باال گسستهه روانو گرو 9/6برونگرد نمرات گروه 
 هشباشد. البته پژوباشد که این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نمی

دهد که این تکلیف بیشتر با هوش کالمی مرتبط است ها نشان می
[10] . 

تواند حاکی از تایید گرد می-باالتر بودن نمرات در گروه برون
فرضیه برانگیختگی پایین و خالقیت باشد. خالقیت هنگامی بیشتر 

دهد که مغز برانگیختگی قشری کمتری را تجربه کند. این رخ می
باشد که بیان کرده می  [13, 7] تیندالمار هاییافته همسو با یافته

سازی همزمان نقاط متعدد در شبکه است که خالقیت نیاز به فعال
ای همعنایی دارد تا اتصاالت غیرمعمول و غیرمتعارف بین بازنمایی

در حالت  سازی کلیشناختی گوناگون رخ دهد. چنین فعال
 دهد. مطابق با این نظریه حالتبرانگیختگی قشری پایین رخ می

زد و توجه انگیبرانگیختگی پایین فرایندهای فکری اولیه را برمی
طلبد. انگیختگی پایین و توجه وسیع، منجر به شیب وسیعی را می

نشان دادند که شدت  [52]گروبز و نکا شود. های سطحی میتداعی
های شبکه سازی و اتصاالت چندگانه و تداعیفرایندهای فعال

و  های دور تاثیر قطعی داردمعنایی بر توانایی فرد در ساختن تداعی
 باشد.این موضوع جزیی از خصوصیات اصلی افراد خالق می

های برونگرد و از طرفی باال بودن نمرات خالقیت در گروه
اهش تواند فرضیه کها میپسیکوزگرای باال نسبت به سایر گروه

لی در بروز خالقیت را مورد بازداری شناختی به عنوان متغیر اص
قرار دهد. همانگونه که ذکر شد، مدارك و شواهد قابل  تایید

ن خالقیت و کاهش بازداری شناختی ای در مورد رابطه بیمالحظه
که به فرایند بازداری محرك  [13] ارتیندالوجود دارد )برای مثال، م

های نامربوط اشاره دارد که مستلزم توجه انتخابی است. از این رو، 
ی کاهش بازداری هستند ممکن است هایی که نشان دهندهمحرك

های ادراکی یا سست شدن با یک آرایش افزایش یافته در بافت
زش اشود که سبک پردپیوندهای ارتباطی پوشیده شوند. تصور می

اطالعات توام با کاهش بازداری اساس تفکر خالق را تشکیل دهد، 
چرا که منجر به فراهم شدن نمونه بزرگی از ایده ها برای فرد می 
شود. بنابراین، رابطه ایجاد شده بین برونگردی و پسیکوزگرایی باال 
و فرایندهای تفکر خالق ممکن است به واسطه تغییرات فردی در 

 یانجیگری شود. بازداری شناختی م
در حمایت از این فرضیه شواهدی وجود دارد که کاهش بازداری با 
بروز شناخت اولیه بیشتر مرتبط است و شناخت اولیه و خالقیت نیز 

بینی . هر چند در یک راستای پیش[9]باشند به یکدیگر مرتبط می
ی گرایگسستهشده، هیچکدام )خالقیت و شناخت اولیه( به روان

 .[8]مرتبط نشده اند ولی هر دو با برونگردی مرتبط هستند 
هاای  یااس گرایای را باه عناوان مق   گسساته اگر برونگردی و روان

زدایاای در نظاار بگیااریم، ایاان نتااایج همااان   شاااخص بااازداری
 [9] مارتینادال است که از نظریه  ارائاه شاده مطاابق باا نظریاه      

 شود.بینی میپیش
با           یت  که خالق بارت اسااات از این ته اصااالی این پژوهش ع یاف

 گرایی حداقل درگسااسااتهبرونگردی ارتباط نزدیک دارد و به روان
خصوص دانشجویان ارتباط کمتری وجود دارد. الگوی نتایج مشابه 

.است  [9] مارتیندال و دیلیالگوی یافت شده به وسیله 

 گرای باال در حالت هیجان مثبت و منفیگسستهنتایج تحلیل واریانس مختلط دو گروه برونگرد و روان .5جدول 
 توان آزمون F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات
 68/3 251/0 026/5 1 012/5 اثر اصلی گروه
 82/3 26/6 812/7 1 812/7 خلق* گروه

 آزمون تعقیبی توکی برای بررسی تاثیر القای هیجان بر ظرفیت حل مساله خالق .6جدول 
 t انحراف استاندارد هاتفاضل میانگین گروه

 1/2٭ 9/1 93/3 برونگرد
 -99/1 6/1 -75/3 گرای باالگسستهروان

 >31/3P٭٭،  >35/3P٭
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رایی اساس گگسستهها نظریه آیزنک مبنی بر اینکه رواناین یافته
فت کنند، اما می توان گخالقیت در سطح نبوغ است، را تکذیب نمی

زدایی عامل اصلی شخصیتی است که با خالقیت مرتبط که بازداری
 گرایی.گسستهاست و نه روان

خالقیاات هاام در سااطوح رفتاااری و هاام شااناختی بااا کاااهش   
 گسسااتهزدایاای ماارتبط اساات. البتااه، برونگااردی و روانبااازداری

باشاند.  هاای باازداری زدایای مارتبط مای     گرایی هر دو به جنباه 
گرایای در زنادگی واقعای باا     گسساته این امکان هست کاه روان 

خالقیت برعکس خالقیات باالقوه رابطاه بسایار نزدیاک داشاته       
گرایاای باااال در  گسسااتهباشااند. افاازایش نماارات افااراد روان   

هاای بادیل کاه یاک تکلیاف کااربردی اسات و        تکلیف استفاده
بااا بیشااتر بااا شاارایط دنیااای واقعاای همخااوانی دارد، چاارا کااه   

هااای جدیااد در دنیااای واقعاای آزمااودنی بایااد در مااورد راه حاال
 تواند حاکی از تایید این فرضیه باشد.تفکر کند، می

های ظرفیت حل مسااااله خالق در دو گروه در   ی میانگین بررسااا
دهد که میانگین نمرات    حالت هیجانی مثبت و منفی نشاااان می     

( و در حالت   05/16گروه برونگرد در حالت هیجان مثبت برابر با )     
(. بررسااای معناداری  >31/3Pباشاااد ) ( می05/15هیجان منفی ) 

حاکی از معناداری   ها در هر دو حالت هیجانی،     تفاوت بین میانگین  
گرایی باال در حالت هیجان مثبت و گسسته آن است. در گروه روان 

 33/10و  25/10منفی میانگین نمرات حل مساله خالق به ترتیب 
باشااد که این تفاوت نیز به لحاظ آماری معنادار اساات. تحلیل  می
ها در هر دو گروه از سویی تایید کننده نظریه انگیختگی پایین داده
اساات، چرا که در گروه برونگرد در حالت  مارتیندالفکر خالق و ت

سبت به حالت هیجان منفی   هیجان مثبت انگیختگی پایین تری ن
وجود دارد و میانگین نمرات حل مساااله خالق نیز در این گروه در 

ست. در گروه روان  سته   حالت هیجان مثبت باالتر ا س اال گرایی بگ
ت بین میانگین نمرات حل مسااااله   نیز با وجود معنادار نبودن تفاو   

باالتر بودن           هد  ما شاااا بت و منفی، ا لت هیجانی مث حا خالق در 
میانگین این نمرات در حالت هیجان منفی هساااتیم. نقش تعدیل   
صیت بر عملکرد خالقانه که در     شخ کننده متغیر هیجانی در ابعاد 

، [50] کافمن هایپژوهش حاضاار به دساات آمده اساات با یافته  
ها نشااان دادند که باشااد. آنمیهمسااو  [09] کافمن و وساابورگ

ن این تواهیجان مثبت و منفی بر عملکرد خالقانه تاثیر دارند. می      
جب            بت در گروه برونگرد مو جان مث که هی یان کرد  ته را ب نک

شااود که موجب بهبود عملکرد گیری ارزیابی فرصاات میشااکل
گرایی باال، به دنبال گسااسااتهشااود، در حالی که در گروه روانمی

ر ها موجب فعالیت بیشااتهیجان منفی ارزیابی و این ارزیابی القای
ها در جهت حل مساله شده و انتخاب استراتژی را تحت الشعاع آن

 دهد.قرار می
رسد که درگروه برونگرد، القای هیجان مثبت، باعث به نظر می

پذیری افزایش دسترسی به اطالعات شده، همچنین انعطاف
یل تواند به دلافزایش می دهد. این امر میشناختی و تفکر واگرا را 

سوگیری افراد برونگرد نسبت به خلق و هیجانات مثبت باشد. در 

شرایط حل مساله در حالت هیجان مثبت در این گروه، احساس 
ر های جدیدتسرزندگی و آرامش بیشتر، منجر به جستجوی راه حل

غییر اعث تگرای باال، هیجان منفی بگسستهشود. در گروه روانمی
شود، در نتیجه مساله به عنوان موقعیت مشکل ارزیابی افراد می

های باال به پایین تفسیر شده و این امر منجر به کاهش پردازش
-شود، تکیه فرد به باورها و دانش قبلی خود کمتر شده و تداعی-می

گیرد. همین امر یعنی استفاده بیشتر های نامربوط را نیز در نظر می
باال، منجر به افزایش ظرفیت حل مساله خالق، -زش پاییناز پردا

 های به دستشود. یافتهها میبه دنبال القای هیجان منفی در آن
 مارتین، [50]و همکاران  بلس آمده در این گروه، همسو با نظریه

اند که خلق و حاالت است که نشان داده [01] جرج و زوو   [02]
ای هشود و یافتهعاطفی منفی موجب افزایش عملکرد خالقانه می

که تاثیر مثبت خلق  [56]و همکاران  لیبومیرسکی، [55] ایسن
وید ها مباشد. یافتهاند، ناهمسو میمثبت بر خالقیت را ذکر کرده

نقش تعدیل کننده هیجان در رابطه با اثر شخصیت بر تفکر خالق 
توان ، می[58, 57] باور باشد. با توجه به نظریه شبکه عاطفیمی

عیت تری در موقگستردهتوانند شبکه تداعی گفت، برونگردها می
ری در تگرای باال شبکه گستردهگسستههیجانی مثبت و افراد روان

شود در این موقعیت هیجانی منفی به وجود آورند، که باعث می
ها، پیوندهای میانی مفاهیم به سادگی فعال شده و بر موقعیت

ها تاثیر گذار باشد. در های خالقانه و شاید شناختی آنتوانمندی
توان بیان کرد که تاثیر هیجان مثبت و منفی بر ظرفیت موع، میمج

حل مساله خالق افراد، با توجه به متغیرهای شخصیتی متفاوت 
 باشد.می

های خالقیت در مورد دانشجویان جایگاه با وجود آنکه، پژوهش
ا هها به سایر گروههای این پژوهشخود را دارند، ولی تعمیم یافته

یاط صورت گیرد. به خصوص در مورد رابطه بین بایست با احتمی
ود. شگرایی، این امر بیشتر نمایان میگسستهخالقیت و روان
ها به بررسی رابطه بین خالقیت -هایی که در آنهمچنین پژوهش

ها جهت بررسی این اند، اغلب از آزمونو ابعاد شخصیتی پرداخته
قیت بالقوه افراد را ها خالاند، اغلب این آزمونرابطه استفاده کرده

تواند از خالقیت در دنیای واقعی سنجد و این خالقیت میمی
های این تحقیق، ها و محدودیتمتفاوت باشد. با توجه به یافته

های پژوهشی تازه ارائه توان این پیشنهادات را جهت ارائه زمینهمی
کرد: از آنجا که متغیر جنس در این پژوهش کنترل شده است، بهتر 

های مرد هم انجام شود. مطالعه است پژوهش حاضر روی آزمودنی
-افتهتواند به یهای آتی، میگر متغیر جنس در پژوهشنقش تعدیل

های جدیدی بینجامد. با توجه به رابطه مهم بین ابعاد شخصیتی و 
های آتی به مطالعه ابعاد شود پژوهشخالقیت پیشنهاد می

خالقانه واقعی دارند، بپردازند. به شخصیت افرادی که دستاوردهای 
های هیجانی افراد طور مثال بررسی ابعاد شخصیتی و ویژگی

 های روان-های جدید در گروههنرمند و همچنین انجام پژوهش
گرای بالینی و بهنجار در راستای پژوهش بر نظریه آیزنک گسسته

 شود.شود توصیه میتوصیه می
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دهد که اوالً عوامل پژوهش حاضر نشان میهای در مجموع یافته

ا هباشند. یافتهمتعددی در بروز و ظهور رفتار خالقانه دخیل می
 سستهگگردی نسبت به رواندهد که بعد شخصیتی بروننشان می

گرایی باال حل مساله خالق باالتری دارند. این یافته تایید کننده 
ارتباط  پایین را درباشد که انگیختگی قشری نظریه مارتیندال می

گی گردها انگیختکند، چرا که برونبا تفکر و رفتار خالق مطرح می
تری دارند و نمرات باالتری را نیز در حل مساله خالق به پایین

ها حاکی از این است که آورند. از سوی دیگر تحلیل دادهدست می
 میزان تاثیر هیجان بر رفتار خالقانه، با توجه به ابعاد شخصیت

گردی القای هیجان مثبت موجب متفاوت است. در بعد برون
 شود، در حالی که در گروه روانافزایش حل مساله خالق می

گرای باال، القای هیجان منفی عملکرد خالقانه را تسهیل گسسته
 کند. می
 

 دانندمی فرض خود بر تحقیقاتی گروه اعضای: قدرداني و تشکر

اند داشته را همکاری نهایت مطالعه این که در دانشجویانی کلیه از
ه های مربوط بو همچنین آقای دکتر جعفر حسنی که فایل فیلم

 و تشکر القای هیجان را در اختیار محققان قرار دادند، کمال
.باشند داشته را قدردانی
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