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 شناختی در  ی عاطفه مثبت، خالقیت و بهزیستی روانمقایسه

  مرحله تحولی نوجوانی با میانسالی

 

 29/06/1795پذیرش:                        17/02/1795دریافت: 
 

. پژوهش بودشناختی در میان نوجوانان و میانساالن  هدف این پژوهش مقایسه خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روان
نوجوانان گیری از  حضور داشتند. برای نمونهمیانسال در آن  100نوجوان و  100ای بود که مقایسه -حاضر از نو  علی

 قرار گرفتاستفاده  مورد دسترس گیری در میان میانساالن روش در ای و برای نمونه ای چندمرحلهگیری خوشه روش نمونه
را تکمیل نمودند.  ستی روانشناختی ریفو بهزی، خالقیت عابدی های عاطفه مثبت واتسوننامه پرسش که اعضای نمونه

تحلیل واریانس چندمتغیره حاکی از وجود تفاوت معنادار بین خالقیت، عاطفه مثبت و   دست آمده از آزموننتایج به
(. به این صورت که نوجوانان از میانگین خالقیت >05/0p) بودشناختی در بین نوجوانان و میانساالن  بهزیستی روان

که  دادشناختی کمتری نسبت به میانساالن برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان  باالتر و عاطفه مثبت و بهزیستی روان
ه مثبت شناختی در نوجوانان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود ندارد، اما بین عاطف بین میانگین خالقیت و بهزیستی روان

(. نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین >01/0pها تفاوت معناداری به نفع دختران وجود دارد ) آن
توان گفت که شناختی در دو گروه زنان و مردان میانسال وجود ندارد. با توجه به نتایج می عاطفه مثبت و بهزیستی روان

شناختی کمتری نسبت به میانساالن  و در عین حال از عاطفه مثبت و بهزیستی روان نوجوانان از میانگین خالقیت باالتر
کند، البته به غیر از عاطفه مثبت که  برخوردارند. همچنین جنسیت، تفاوت معناداری در متغیرهای مورد پژوهش ایجاد نمی

یرهای مورد پژوهش به مراتب مشهودتر از بنابراین تفاوت نسلی در متغ ی در دختران باالتر از پسران است.در سنین نوجوان
 های جنسیتی است. تفاوت
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 مسألهطور مستقیم درباره وجود  شناسان گرچه بهروان 1
ها اند اما به شکل تفاوت بین نسل تفاوت نسل سخن نگفته

                                                 
کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام جوزی، 

فردوسی، مشهد، ایران؛ مجتبی رنجبری، کارشناس ارشد مشاوره خانواده، 
دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران؛ ایوب مرادی، 

شناسی، دانشگاه رشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روانکارشناس ا
شناسی روان کارشناسی ارشدفرشته زارعی،  ؛عالمه طباطبایی، تهران، ایران

 همدان، ،، دانشگاه آزاد اسالمیشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانعمومی، 
  ایران.
کارشناس ارشد پیام جوزی،  خطاب به مکاتبات مربوط به این مقاله باید       

  باشد. مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 payamjouzy@yahoo.comپست الکترونیکی: 

های کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و  در دوره
بزرگسالی توجه کرده و آن را به اقتضائات سنی تأویل 

گوید افراد در سنین مختلف به باره می اند. پیاژه دراین کرده
ها  دهند و نو  پاسا آنی واحد پاسا یکسان نمیها سؤال

آبادی، ؛ لطف1794هاست )سیف،  متأثر از ساخت فکری آن
های (. دیدگاه1797؛ معیدفر، 1794؛ منصور، 1794

که  اند. درحالی نوجوانان و بزرگساالن با هم متفاوت
دهند، برای نوجوانان به استقالل خود اهمیت می

ده مهم است. بزرگساالن و بزرگساالن یکپارچگی خانوا
های مسکن، قوانین و مقررات، زمان  نوجوانان در زمینه

 شناسی پیریمجله روان
 183-199، 7، شماره 1، دوره 1794

  مجتبی رنجبری

فردوسیدانشگاه   

  پیام جوزی

فردوسی دانشگاه   

 فرشته زارعی 

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان

 ایوب مرادی
 دانشگاه عالمه طباطبایی
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جنس و غیرهمجنس  خواب و تغذیه و رابطه با دوستان هم
بسیاری از روانشناسان (. 2015با هم اختالف دارند )رید، 

دیدگاهی تحولی نسبت به انسان دارند و برای رشد روانی 
ی خاصی قائل هستند و ها در هر سنی وظیفه تحولانسان

افراد برای اینکه دارای هویت و شخصت سالم باشند باید 
تکالیف خاص در هر سن را با موفقیت سپری کنند تا 
بتوانند حس مثبت نسبت به شخصیت خود داشته باشند. 
اریکسون روانشناسی بود که رشد روانی انسان را پیوسته 

ا یک تکلیف دانست و معتقد بود که انسان در هر سنی بمی
کند و پس از حل کردن این بحران به تکاملی چالش می

دارد )پروچاسکا و نورکراس، مرحله بعدی رشد گام بر می
1794.) 

عنوان فرصتی برای را به 1نوجوانی اریکسون مرحله
هویت از طریق ترکیبی که یکی سازی شده و  حل دوباره

؛ باشد های گذشته می تعالی بخش تمام همانندسازی
داند. این یکی سازی جهت ایجاد یک کل جدید بوده که  می

بر اساس آن چیزهایی است که قبالً وجود داشته است. 
ی اصلی نوجوانی ایجاد حس روشن و پایداری از وظیفه

باشد. هویتی که نه تنها با گذشته )کودکی(  هویت می
همانند است بلکه در آینده )بزرگسالی( نیز پایدار و بی 

 (.1786است )غضنفری، همانند 
یکی از مراحل تحولی در رشد انسان به اعتقاد 

باشد. این دور سنی که با عنوان می 2اریکسون میانسالی
برند یک رویداد طبیعی و برهه انتقال میانسالی از آن نام می

بهنجاری از فرایند در گستره زندگی است و عموما در اواخر 
. این دوره مستلزم اخذ دهدروی می 40یا آغاز دهه  70دهه 

های تازه درباره ادامه چیزی است که فرد تا این تصمیم
هایی گذرگاه به آن مبادرت ورزیده است یا اتخاذ تصمیم

است که تغییرهای انسانی را دربر خواهد گرفت )کالوارسی 
 (.2014؛ کورسینی، 2007و بریان، 

در دهه اخیر  7با گسترش جنبش روانشناسی مثبت نگر
(، روانشناسان به 2014یگمن و چیکسنتمیهالی، )سل

های مثبت و  های مثبت، تجربه های کنشگری مؤلفه
مانند رضایتمندی و  4های سازش یافته انسانینیرومندی

، بهزیستی 3، شادکامی6بینی ، خوش5امیدواری از زندگی
                                                 
1
 youth 

2
 middle age 

3
 positive psychology 

4
 adaptive human strengths 

5
 life expectancy 

طور و غیره که به 9و عاطفه مثبت و منفی 8شناختی روان
ترش است که اکنون توجه ویژه ای در حال گسفزاینده

های روانشناسان را به خود معطوف کرده است. پیشرفت
شناسی سالمت، بهداشت روان و طب  اخیر در زمینه روان

ها مورد  رفتاری نقش هیجان را در سالمت و بیماری انسان
 (. 2017توجه قرار داده است )مک آدامز، 

عواطف مثبت با خصیصه شخصیتی برون گرایی و عواطف 
-منفی با خصیصه روان نژندی ارتباط دارند )گیلبرت، نالن

(. عاطفه مثبت با فعالیت فیزیکی 2017هویکسیما و گرابر، 
مدام، خواب کافی، ارتباط اجتماعی با دوستان نزدیک و 
تالش برای اهداف با ارزش ارتباط دارد؛ بنابراین عاطفه 

ت ممکن است در طول فعالیت فیزیکی منظم، داشتن مثب
الگوی خواب مناسب، داشتن روابط دوستانه و داشتن 
اهداف با ارزش افزایش یابد. عاطفه مثبت یک دیدگاه از 

(. 2015شادکامی است )کاالکرینوس، گرینوی و دنسون، 
عاطفه مثبت، نشان دهنده خوشایند بودن، داشتن شور و 

مش، لذت و شادکامی است. عاطفه نشاط، پرانرژی، آرا
مشغولی، احساس قراری، غمگینی و دلمنفی با بی

ارزشی، اضطراب و کم انرژی بودن عصبانیت، احساس بی
اند افرادی که نماید. تحقیقات اخیر نشان دادهتجلی می

شناختی، دارای عاطفه مثبت باال و  دارای سالمت روان
؛ مک 2008داینر،  عاطفه منفی پایین نیز هستند )پاوت و

 (.2017آدامز، 
شناختی داشتن خالقیت برای  های مثبت روانیکی از سازه

خالقیت به باشد. حل کردن مشکالت و مسائل زندگی می
عنوان نتیجه انعطاف پذیری ساختاری و قدرت نوآوری در 

شود )صادقی مال امیری و  می های مختلف شناخته موفقیت
( موجب گردید تا 1950، 1960)گیلفورد  (.1789نیکنام، 

های شناسان و پژوهشگران عالوه بر توجه به آزمونروان
هوشی و پیشرفت تحصیلی، به بخش غفلت شده دیگری 
یعنی خالقیت توجه کنند. چون اعمال ذهنی مورد نظر 

هوش و خالقیت پیوند نزدیکی دارد  مسألهگیلفورد با 
فهم بهتر ( برای 1934(. الندشیر )1794)امیرحسینی، 

در "کنند: گونه توصیف می ماهیت هوش و خالقیت را این
ای که باید حل شود، فکر همگرا با دقت و  مسألهبرابر 

                                                                       
6
 optimism 

7
 happiness 

8
 psychological well-being 

9
 positive and negative affect 
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های مقدماتی مالحظه بسیار خود را در چارچوب داده
سازد. این فکر با احتیاط موشکافی و محدود و مقید می

د در کند و بدون اینکه خود را به خطر اندازنتیجه گیری می
شود ماند و به راه حلی منجر میمسیر اولیه خود باقی می

که غالباً اصیل نیست. این همان هوش هست که در مسیر 
کند. هوش سوداگر، مالحظه کار، منظم و معینی فکر می

هوش شاگرد مدرسه نمونه، هوش حسابرس دقیق و هوش 
که جوهر تفکر واگرا در  مدیر موسسه بازرگانی. درحالی

یی تولید اشکال جدید و اتصال عواملی که طبق عادت توانا
اند، نهفته است. اگر متوجه مستقل و جدا از هم فرض شده

 "باشیم، این همان مسیر ذوق و تخیل و آفرینندگی است.
( تفکر خالق را مرکب از 1989همچنین تورنس و گاف )
( 7، 2( ابتکار2، 1( سیالی1داند:  چهار عامل اصلی می

 (.1794)امیرحسینی،  4( بسط4، 7ریانعطاف پذی
توان به نقش بهزیستی شناسی کاربردی می در حوزه روان

شناسی مثبت نگر،  شناختی تأکید نمود و در روان روان
تلقی و   شناختی سالمت روانی را معادل کارکرد مثبت روان

«  شناختی روان  بهزیستی»آن را در قالب اصطالح 
منظر بهزیستی  سازی کرده است؛ از این مفهوم
بهینه است   شناختی شناختی به معنی کارکرد روان روان

شناختی نیز عبارت است از  بهزیستی روان (.2015)آرکین، 
یک سازه در ارتباط با عملکرد مطلوب و مثبت یک فرد 

توان به عنوان  . بهزیستی را می(2001)رایان و دسی، 
ایت از رضدستیابی به تعادل بین هیجان منفی و مثبت و 

( از 1998ریف و سینگر  )(. 2015)ولز، تعریف نمود زندگی 
مؤلفه از  ششهای مختلف رشد فردی  نظریه  طریق ادغام

 شناختی را مطرح کردند که عبارت از بهزیستی روان
( داشتن ارتباط مثبت 7( خودمختاری، )2( پذیرش خود، )1)

محیط و ( تسلط بر 5( هدفمندی در زندگی، )4با دیگران، )
نوجوانی و میانسالی در مجمو   ( رشد شخصی هستند.6)

دو مرحله تحولی زندگی انسان است که انسان را در شرایط 
دهد )غضنفری، شناختی و ذهنی قرار می خاص روان

های دانش و آگاهی افزایش گستره(. از دیگر سو 1786
یی در انسان در مراحل مختلف سنی و زندگی نقش بسزا

ترجمه سید  ،فیست و فیست)اخت انسان دارد سالمت و شن

                                                 
1
 fluency 

2
 originality 

3
 flexibility 

4
 elaboration 

نوجوانی، دوره انتقال از کودکی به  (.1794 محمدی،
باشد. در این  های خاصی می بزرگسالی، دارای حساسیت

دوره نوجوان با مشکالت فردی، اجتماعی، شغلی و 
خانوادگی از یک سو و تغییرات گسترده بدنی و شناختی از 

(. با توجه به این که 1794 سوی دیگر روبرو است )منصور،
 لحاظ هرم سنی جامعه جوانی محسوب  جامعه ایران از

شود و بخش اعظم قشر جمعیتی آن را جوانان و می
دهند، توجه به این قشر از جمعیت می نوجوانان تشکیل

تواند ضروری و دارای اهمیت باالیی باشد )رحمانی و  می
سیار اهمیت همانطور دوره میانسالی ب (.1784همکاران، 

شود که دارد چون در این سن انسان دارای بحرانی می
 اریکسون آن را بحران میانسالی گذاشته است. مطالعه

 ای تازه و بدیع کشورمان حوزه در آن مشکالت و سالمندی

 و روانی خطرزا، آسیب شناسی عوامل بایستی می و است
همکاران، اجتماعی، خودکشی )خدابنده، نورباال، کاهانی و 

 مورد و میانساالن جوانان و مسائل سالمت روان (1791

همچنین باید اشاره کرد که این دو  .گیرد قرار بررسی
مرحله مهم رشد تحولی انسان است و در هر مرحله افراد 
دارای شرایط روانی خاص خود هستند و ممکن است در 

 ؛2007)ریف و سینگر،  تر باشد یا میانسالی شدیدنوجوانان 
 (.2015 ولز،

در  های جنسیتی تفاوت به مربوط مطالعات در مقابل نتایج
به  (.2015اند )آرکین،  بوده متغیرهای مورد پژوهش متفاوت

( 1999های شلدون و الیوت ) عنوان مثال نتایج پژوهش
متغیر بهزیستی  در دار معنی تفاوت نبود از حاکی از حاکی

و میائو  انگبوده است؛ اما و بین دوجنس روانشناختی
بهزیستی  مختلف ابعاد در مردان و زنان ( معتقدند2003)

و  استرس منابع اند؛ زیرا متفاوت هم با شناختی روان
 که باعث گیرد می قرار جنس هر اختیار در امکانات متفاوتی

شود؛  می ها آن سالمتی وضعیت در تفاوت وجود آمدن به
است که که باید بدان توجه داشت این ای  اما نکته

مطالعاتی که بر تفاوت معنادار این متغیرها به نفع مردان 
تأکید دارند، مربوط به سالیان پیش بوده است اما اکنون با 
ها  توجه به تغییرات عمده فرهنگی و اقتصادی در خانواده

نیاز به موشکافی بیشتری دارد.  مسألهگفت این  بتوان شاید
و افزایش  اقتصادی های بحرآن دلیل به کنونی و در شرایط
خانوارها، مرد و زن هردو های  و افزایش هزینه جمعیت

تقریباً مشابهی در نان آوری خانواده های  دارای نقش
هستند )یارنل، استافورد، نیف، ریلی، نوکس و موالرکی، 
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جنسیتی گذشته تا حدودی رنگ های  ( و کلیشه2015
شرایط  ( احتماال2015ً)زیل، کریزان و تیتل، اند  باخته

نسبت به ها  متفاوتی بر وضعیت روانی هرکدام از جنسیت
گذشته حاکم شده است که نیاز به انجام پژوهش در این 

 رسد. می خصوص نیز بدیهی به نظر
پژوهش پیش رو برای شناخت بهتر دو مرحله بنابراین 

تحولی رشد انسان )نوجوانی و میانسالی( به مقایسه سه 
یت، عاطفه مثبت و بهزیستی شناختی )خالق مؤلفه روان

لذا با  شناختی( در این دو مرحله تحولی پرداخته است. روان
شده و اهمیت مسائل مرتبط با تفاوت  توجه به مطالب بیان

نسلی، این پژوهش به بررسی این سؤال پرداخته است که 
شناختی در  آیا بین خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روان

 تفاوت وجود دارد؟ افراد نوجوان با میانسال

 روش
 کنندگان شرکتطرح پژوهش و 

ای بود. جامعه این مقایسه-پژوهش حاضر از نو  علی
ساله و  19تا  12پژوهش، کلیه نوجوانان دختر و پسر 

را  97ساله شهر بندرعباس در سال  65تا  45میانساالن 
نفر  200شامل بودند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 

باشد. حجم نمونه با میانسال( می 100نوجوان و  100)
است، ای  توجه به اینکه طرح پژوهشی علی مقایسه

ها براساس منایع معتبر حداقل حجم نمونه در این پژوهش
(، که در 1794اند )دالور، نفر برآورد کرده 70در هر گروه 

این تحقیق برای باال بردن توان آماری و کم کردن 
نفر  200گیری حجم نمونه گیری و اندازه  خطاهای نمونه
نفر( درنظر گرفته شده است. برای  100)هر گروه 

ای انتخاب گیری خوشه گیری از نوجوانان روش نمونه نمونه
بندرعباس دو  1که در این روش از میان مدارس ناحیه  شد

صورت تصادفی انتخاب شدند مدرسه دخترانه و پسرانه به
ساالن، به گیری در میان میان و برای نمونه (؛1794)دالور، 

انجام نمونه گیری، از روش در دسترس های  دلیل دشواری
 (. 1794)گال، بورگ و گال، استفاده گردید 

 ابزار

این آزمون که  عابدی. خالقیت سنجش آزمون

به  1765براساس نظریه تورنس درباره خالقیت در سال 
شد. روی یک گروه  ( در تهران ساخته1732وسیله عابدی )

آموزان کالس سوم راهنمایی مدارس نفری از دانش 650
، عابدی و شوماخر در 1986تهران اجرا گردید. در سال 

آمریکا به علت عدم دسترسی به نسخه اصلی، آزمون را از 
نو ساختند. نسخه جدید آزمون بارها مورد تجدید نظر قرار 

، نقل از 1994ان )گرفت و اولین بار به وسیله انیل و همکار
سؤال سه  60( تشریح گردید. این آزمون 1732عابدی، 
آزمون سیالی، بسط، ابتکار  ای دارد که از چهار خردهگزینه

ها نشان دهنده و انعطاف پذیری تشکیل شده است. گزینه
باشند که نمره یک میزان خالقیت پایین، متوسط و باال می

خالقیت متوسط و نمره برای خالقیت پایین، نمره دو برای 
سه برای خالقیت باال در نظر گرفته شده است. مجمو  
نمرات کسب شده در هرخرده مقیاس نمایانگر نمره 

ها در آزمودنی در آن بخش است و مجمو  نمرات آزمودنی
دهد. میزان چهار بخش، نمره کلی خالقیت فرد را نشان می

 120زیاد: از باشد؛ خالقیت بسیار امتیازها به شرح زیر می
الی  85؛ متوسط: از 85الی  100؛ خالقیت زیاد: از 100الی 
 50؛ خالقیت بسیار کم: از 50الی  35؛ خالقیت کم: از 35

الی پایین. پایایی آزمون خالقیت عابدی، از طریق آزمون 
 1767مجدد دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران در سال 

مد: ضریب پایایی در چهار بخش آزمون به ترتیب به دست آ
و  84/0، انعطاف پذیری 82/0، ابتکار 85/0بخش سیالی 

(. ضریب همسانی درونی با 1732)عابدی،  80/0بسط 
ها سیالی، استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده آزمون

آموز دانش 2230پذیری، ابتکار و بسط روی انعطاف
 به دست 61/0و  61/0، 66/0، 35/0اسپانیایی به ترتیب 

در پژوهش حاضر نیز (. 1996آمد )آزمندی، ویال و عابدی، 
به دست آمده که  32/0پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 

در این  نامه پرسشحاکی از ضریب پایایی مطلوب این 
 بود. پژوهش

عاطفه مثبت و  مقیاسمقیاس عاطفه مثبت و منفی.

1منفی
 شد تهیه( 1988و کری ) کالرک ،واتسون به وسیله 

 و مثبت عاطفی بعد هر برای که است ماده 20 شامل و
خرده شده است. بنابراین هر  در نظرگرفته لغت 10 منفی

 لیکرت ایدرجه 5 مقیاس در هاماده. دارد ماده 10 مقیاس
 عاطفه مقیاس. دارد قرار زیاد بسیار=5 تا کم بسیار= 1 از

 تغییر با و است خودسنجی ابزاری منفی و مثبت
 شکل هم و حالتی شکل هم توان می دستورالعمل

 اگر (.1784، دژکام و سنجید )بخشی پور را آن یاخصیصه
 حالتی شکل کند اشاره هفته جاری به زمانی چارچوب

                                                 
1
 positive and negative affect scale 
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 شکل شود، گرفته درنظر ترطوالنی زمان اگر عاطفه و
 مقیاس روانسنجی هایویژگی. شودمی ای سنجیدهخصیصه

 محاسبه از طریق (1988) همکاران و واتسون پژوهش در
برای  90/0تا  86/0 از مثبت عاطفه برای کرونباخ آلفای

گزارش شده است. در  83/0تا  84/0عاطفه منفی از 
( پایایی این آزمون را، 2017) هاشمیپژوهشی فخری و 

برای عاطفه منفی گزارش  86/0برای عاطفه مثبت و  83/0
با استفاده از آلفای در پژوهش حاضر نیز پایایی کردند. 
به دست آمده که حاکی از ضریب پایایی  80/0کرونباخ 

 در این پژوهش بود. نامه پرسشبسیار مطلوب این 

پس از  شناختی ریف. بهزیستی روان نامه پرسش

های بهزیستی های اولیه نسخه اولیه مقیاسبررسی
سوال است، تهیه شد )ریف،  84شناختی که دارای  روان
مؤلفه اصلی الگوی بهزیستی  6 نامه پرسش(. این 1989
زیر  6دهد و دارای شناختی را مورد ارزیابی قرار می روان

عبارت است(. این  14مقیاس )هر زیر مقیاس شامل 
 54نسخه  2برای بزرگساالن تهیه شده است و  نامه پرسش

( به منظور 1989ریف )عبارتی نیز دارد.  18عبارتی و 
شناختی، این آزمون  های بهزیستی روانهنجاریابی مقیاس
نفری اجرا کرد. وی ضریب  721ی را بر روی نمونه

های این پرسش نامه را بدین شرح همسانی زیر مقیاس
، تسلط بر محیط 36/0گزارش کرده است: خودمختاری 

، 31/0، ارتباط مثبت با دیگران 83/0، رشد فردی 90/0
. پایایی حاصل از 97/0و پذیرش خود  90/0زندگی هدفمند 

نفری و  113ها نیز در یک نمونه روش بازآزمایی زیر مقیاس
بوده است. بیانی و  85/0تا  81/0هفته بین  6در فاصله 
( به منظور 1789، نقل از میکائیلی، 1783همکاران )

آنرا  شناختی در ایران یستی روانهنجاریابی مقیاس های بهز
دانشجوی دانشگاه آزاد  145بر روی نمونه ای متشکل از 

اند. ضریب پایایی به روش  اسالمی واحد آزاد شهر اجرا کرده
و خرده  82/0شناختی ریف  بازمایی مقیاس بهزیستی روان

مقیاس های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خود 
ندگی هدفمند و رشد شخصی مختاری، تسلط بر محیط، ز

به  38/0و  33/0، 30/0، 38/0، 33/0، 31/0به ترتیب 
دست آمد که از نظر آماری معنی دار بود. در پژوهش حاضر 

به دست آمده  84/0نیز پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 
در  نامه پرسشکه حاکی از ضریب پایایی بسیار مطلوب این 

 این پژوهش بود.

 روش اجرا

ی نظری و ی پیشینهدر این مطالعه ابتدا به بررسی و تهیه
تحقیقاتی پرداخته شد و سپس از بین اعضای جامعه، 

گیری از ی مورد نظر انتخاب گردید. برای نمونهنمونه
ای استفاده گردید که گیری خوشهنوجوانان از روش نمونه

شهر بندرعباس دو  1ی در این روش از میان مدارس ناحیه
صورت تصادفی انتخاب  به ی دخترانه و پسرانهسهمدر
ساالن از روش در و برای نمونه گیری در میان میان شدند

دسترس استفاده شد. پس از آن پژوهشگران با اخذ مجوز 
صورت در دسترس از در محل تحقیق )مدارس( و به

ها با آوری دادهمیانساالن نمونه گیری کرده و برای جمع
خالقیت، عاطفه مثبت، و بهزیستی  نامه پرسشاستفاده از 

 شناختی تهیه و بر روی اعضای نمونه اجرا گردید.روان
های های این پژوهش از شاخصتحلیل داده و برای تجزیه

آمار توصیفی مانند )میانگین، انحراف معیار و غیره( و 
ها تنباطی برای آزمون همه فرضیههمچنین از آمار اس

و گروه و تحلیل واریانس چند متغیری در مستقل د tزمون آ
 استفاده گردید. 21 ینسخه SPSSافزار  نرم

 هایافته

میانسال اعضای نمونه را  100نوجوان و  100در مجمو  
دادند. میانگین سنی افراد گروه نمونه نوجوانان  می تشکیل

، میانگین سنی افراد 27/1با انحراف استاندارد  2/14
باشد. از  می 12/9انحراف استاندارد با  7/76میانسال 
درصد(،  5نفر ابتدایی ) 10نفر اعضای نمونه،  200مجمو  

 5/79نفر متوسطه ) 39درصد(،  29نفر راهنمایی ) 58
نفر باالتر از  13درصد( و  18نفر لیسانس ) 76درصد(، 

باشند. همچنین توزیع فراوانی درصد( می 5/8لیسانس )
به آن به تفکیک نوجوانان تحصیالت و درصدهای مربوط 

و میانساالن در جدول فوق قابل مشاهده است. توزیع 
به شناختی  خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روانفراوانی 

ارائه شده  1نوجوان و بزرگسال در جدول های  تفکیک گروه
برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از  است.

ه مقادیر اسمیرنوف استفاده شد ک-آزمون کلموگروف
(، عاطفه مثبت 200/0احتمال آن برای متغیرهای خالقیت )

( محاسبه شده 220/0شناختی ) ( و بهزیستی روان263/0)
 -است که با توجه به مقدار احتمال آزمون کلموگروف

 ی( است، لذا توزیع متغیرها در نمونه<05/0Pاسمیرنوف، )
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 باشد.  نرمال میمورد مطالعه 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ها و اجرای این آزمون، برای رعایت قبل از بررسی فرضیه

های متغیرهای تحقیق ازمون واریانسفرض تساوی  پیش
شده است که نتایج آن حاکی از آن بود که  لوین استفاده

های افراد نمونه  های نمره فرض صفر برای تساوی واریانس
فرض  گردد. یعنی پیش در متغیرهای تحقیق تأیید می

ها در دو گروه نوجوانان و  های نمره تساوی واریانس
از توصیف و بررسی نرمال میانساالن تأیید گردید. پس 

 
 

 

 
 

بودن و شرط تساوی واریانس متغیرهای پژوهش به 
پردازیم. های مربوط به این متغیرها میاستنباط از داده

منظور مقایسه میانگین نمرات خالقیت، عاطفه مثبت و  به
دوگروه نوجوانان و افراد در شناختی در  بهزیستی روان

ل واریانس چند متغیری تحلی و  میانسال از ازمون تجزیه
(MANOVA استفاده شد که نتایج آن در جدول )ارائه 2 
 شده است. 

 
 

 2جدول 
 شناختی در دو گروه واریانس چند متغیری مقایسه میانگین نمرات خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی رواننتایج 

 درجه آزادی Fنسبت مقدار آزمون متغیرها
 فرضیه

 آزادی درجه
 خطا

 سطح
 داری معنی 

 مجذور اتا

 066/0 004/0 196 7 591/4 974/0 المبدا ها گروه
 

شود، سطوح  مشاهده می 2طور که در جدول  همان
المبدای ویکلز بیانگر آن است که بین   معناداری آزمون

ازلحاظ یکی از نوجوانان دختر و پسر مورد مطالعه حداقل 
   متغیرهای وابسته )خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی

 

داری وجود دارد، برای پی بردن  شناختی( تفاوت معنی روان
ها، در  به تفاوت، نتایج حاصل ازمون تأثیرات بین آزمودنی

 شده است. ارائه 7جدول 

 7جدول 
 شناختی در دوگروه نوجوانان و بزرگساالن ها ازلحاظ خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روان نتایج تأثیرات بین آزمودنی 

 مجذور اتا داری معنیسطح F مجذوراتمیانگین آزادیدرجه مجذوراتمجمو  تغییراتمنبع وابستهرمتغی

 خالقیت
 156/5 82/640 1 82/640 گروه

*024/0 025/0 

    28/124 198 25/24609 خطا

 عاطفه مثبت
 42/3 52/1527 1 52/1527 گروه

**003/0 076/0 

    13/205 198 06/40624 خطا

 بهزیستی
 44/6 2138 1 2138 گروه

*012/0 072/0 

    32/773 198 48/66868 خطا

 کل

     200 2005698 خالقیت

     200 907082 عاطفه مثبت

     200 4083092 بهزیستی

  1جدول 
 شناختی به نوجوانان و میانساالن توزیع میانگین خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روان

 شناختی بهزیستی روان عاطفه مثبت خالقیت شاخص آماری گروه

 نوجوانان
 44/178 85/62 7/101 میانگین

 8/17 58/13 54/11 انحراف استاندارد

 میانساالن
 04/145 73/68 32/93 میانگین

 02/22 06/10 34/10 انحراف استاندارد

 مجمو 
 34/141 61/65 51/99 میانگین

 62/18 55/14 26/11 انحراف استاندارد
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 معنی تفاوت دهد، می نشان 7 جدول نتایج که همانطور
 وجود میانساالن با نوجوانان گروه دو میانگین بین داری
 میانگین دارای نوجوانان گروه که صورت این به دارد؛

 روانشناختی بهزیستی و مثبت عاطفه بیشتر، خالقیت
  .هستند میانساالن گروه به نسبت کمتری

منظور مقایسه میانگین نمرات خالقیت، عاطفه مثبت و  به
شناختی در نوجوانان دختر و پسر، ازمون  بهزیستی روان

تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد که نتایج  و  تجزیه
 شده است.  ارائه 4آن در جدول 

 
 

 4جدول 
 شناختی در دو گروه مقایسه میانگین نمرات خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روان نتایج واریانس چند متغیری

 نسبت مقدار آزمون متغیرها
F 

 درجه آزادی
 فرضیه

 آزادیدرجه
 خطا

 سطح
 داریمعنی 

 مجذور اتا

 274/0 001/0 96 7 382/9 366/0 المبدا ها گروه
 

شود، سطوح  مشاهده می 4طور که در جدول  همان
المبدای ویکلز بیانگر آن است که بین   معناداری آزمون

نوجوانان دختر و پسر مورد مطالعه حداقل ازلحاظ یکی از 
 متغیرهای وابسته )خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی

  

 

داری وجود دارد، برای پی بردن  شناختی( تفاوت معنی روان
ها، در  رات بین آزمودنیبه تفاوت، نتایج حاصل ازمون تأثی

 شده است. ارائه 5جدول 
 

 

 

 5جدول 
 شناختی در نوجوانان دختر و پسر ها ازلحاظ خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روان نتایج تأثیرات بین آزمودنی 

 مجذور اتا داری معنیسطح F مجذوراتمیانگین آزادیدرجه مجذوراتمجمو  تغییراتمنبع وابستهرمتغی

 خالقیت
 226/0 001/0 78/0 34/51 1 34/54 گروه

    05/174 98 25/17173 خطا

 عاطفه مثبت
 004/0 576/0 64/28 99/6920 1 99/6920 گروه

    61/241 98 35/27633 خطا

 بهزیستی
 006/0 455/0 56/0 54/103 1 54/103 گروه

    73/191 98 09/18355 خطا

 کل

     100 1079758 خالقیت

     100 425611 عاطفه مثبت

     100 1975426 بهزیستی

 

دهد بین میانگین  نشان می 5طور که نتایج جدول  همان
( و بهزیستی ἡ ،05/0<P=004/0نمرات خالقیت )

( در نوجوانان دختر با ἡ ،05/0<P=006/0شناختی ) روان
پسر تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین میانگین نمرات 
عاطفه مثبت در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معناداری 
وجود دارد به این صورت که نوجوانان دختر از میانگین 
عاطفه مثبت باالتری نسبت به نوجوانان پسر برخوردارند 

(226/0=ἡ ،01/0>P.) اوت بین خالقیت، جهت بررسی تف
شناختی در دو جنس زن و  عاطفه مثبت و بهزیستی روان

مرد در دوره میانسالی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری 
منظور مقایسه میانگین نمرات خالقیت،  شود. بهاستفاده می

شناختی در میانساالن زن و  عاطفه مثبت و بهزیستی روان
ند متغیری استفاده شد وتحلیل واریانس چ مرد، ازمون تجزیه

 شده است.  ارائه 6که نتایج آن در جدول 
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 6جدول 
 شناختی در دو گروه واریانس چند متغیری مقایسه میانگین نمرات خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی روان نتایج

 نسبت مقدار آزمون متغیرها
F 

 درجه آزادی
 فرضیه

 آزادی درجه
 خطا

 سطح
 داری معنی 

 مجذور اتا

 005/0 928/0 96 7 152/0 995/0 المبدا ها گروه
 
 

شود، سطوح  مشاهده می 6طور که در جدول  همان
المبدای ویکلز بیانگر آن است که بین   معناداری آزمون

 یک یکی از میانساالن زن و مرد مورد مطالعه در هیچ
 متغیرهای وابسته )خالقیت، عاطفه مثبت و بهزیستی

  

 
داری وجود ندارد. با این حال  شناختی( تفاوت معنی روان

 3ها، در جدول  نتایج حاصل ازمون تأثیرات بین آزمودنی
 شده است. ارائه

 3جدول 
 شناختی در میانساالن زن و مرد مثبت و بهزیستی روانها ازلحاظ خالقیت، عاطفه  نتایج تأثیرات بین آزمودنی

 مجذور اتا داری معنیسطح F مجذوراتمیانگین آزادیدرجه مجذوراتمجمو  تغییراتمنبع وابستهرمتغی

 خالقیت
 002/0 3/0 149/0 77/13 1 77/13 گروه

    75/116 98 82/11402 خطا

 عاطفه مثبت
 001/0 306/0 147/0 65/14 1 65/14 گروه

    15/102 98 65/10010 خطا

 بهزیستی
 007/0 612/0 259/0 69/126 1 69/126 گروه

    56/488 98 14/43839 خطا

 کل

     100 966740 خالقیت

     100 433431 عاطفه مثبت

     100 2151666 بهزیستی

 

بین میانگین  دهد نشان می 3طور که نتایج جدول  همان
(، بهزیستی ἡ ،05/0<P=002/0نمرات خالقیت )

( و عاطفه مثبت ἡ ،05/0<P=007/0شناختی ) روان
(001/0=ἡ ،05/0<P در میانساالن زن و مرد تفاوت )

 معناداری وجود ندارد.

 گیریبحث و نتیجه

و  یتعاطفه مثبت، خالق ییسهمقاپژوهش حاضر با هدف 
با  ینوجوان یتحول یمرحلهدر یشناخت روان یستیبهز

همانطور که میانسالی در شهر بندرعباس انجام گرفت. 
دهد، تفاوت آماری معنی داری بین میانگین  نتایج نشان می

خالقیت در دو گروه نوجوانان با میانساالن وجود دارد؛ به 
این صورت که گروه نوجوانان دارای میانگین خالقیت 

. این یافته بیشتری نسبت به گروه میانساالن هستند
(، قدرتی، 2014های لیلی ) پژوهشی همسو با نتایج پژوهش

( و 1999(، رانکو )1790) افروز، شریفی درآمدی و هومن
دهند  ( است که شرح می2017کلیبوکر، دی دریو و کرون )

رسد و در  می که خالقیت در سنین نوجوانی به اوج خود
ابد. ی می عین حال به موازات افزایش سن خالقیت کاهش

توان اذعان داشت که یکی  در تبیین این یافته پژوهشی می
 هایی که منجر به پرورش خالقیت در افراد از ویژگی

شود این است که فرد قابلیت پذیرش عقاید و نظرات  می
جدید را داشته باشد و به اصطالح با دیدگاه متحجرانه و 
بسته به مسائل نگاه نکند و در صورت تطابق نظرات جدید 

ها تغییرات الزم را به وجود  بتواند در خود نیز مطابق با آن
(. این در حالی است که بر خالف 2015آورد )لیلی، 

نوجوانان که افرادی تغییر طلب و در راستای تفکرات و 
عقاید نوین هستند، افراد میانسال دارای ترس از تغییر 

 توانند عقاید باالتری بوده و به نسبت نوجوانان کمتر می
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تواند یکی از دالیل  می مسألهجدید را بپذیرند. لذا این 
باالتر بودن خالقیت در بین نوجوانان در مقایسه با 

توان  دیگری که در این ارتباط می مسألهبزرگساالن باشد. 
به آن اشاره کرد بحث تعصب است. تعصب ضدخالقیت 
است و افراد متعصب هیچگاه خالق نخواهند بود؛ زیرا 

جدی بر سر راه بالندگی اجتماعی و شکوفایی  تعصب مانع
(. 2017آید )کلیپوکر و همکاران،  می استعدادها به حساب

افراد بزرگسال عموماً دارای هویتی هنجاری و متعصب به 
تواند از خالقیت  ( که می1794ها هستند )احمدی،  ارزش

توان به تفاوت جوامع  درنهایت میفرد در این سن بکاهد. 
د پژوهش اشاره کرد. در بین میانساالن که در دو نسل مور

اند )مخصوصا بزرگساالن  جوامع سنتی تری رشد کرده
توان  ایرانی(، به نسبت نوجوانان خالقیت کمتری را می

که در جوامع صنعتی قرن بیست و  انتظار داشت. درحالی
هایی که  یکم، نوجوان بعد از کشف تعدادی از حق انتخاب

ت، می تواند یک اتخاب شخصی مخصوص این جوامع اس
 (.1788را داشته باشد )گل پیچ، 
داری بین دهد، تفاوت آماری معنی نتایج نشان می

میانگین عاطفه مثبت در دو گروه نوجوانان با افراد میانسال 
وجود دارد؛ به این صورت که گروه میانسال دارای میانگین 

ین عاطفه مثبت بیشتری نسبت به گروه نوجوان هستند. ا
( و 2015یافته همسو با مطالعات فوسنر، لویب و بیل )

باشد. در تبیین این یافته پژوهشی  ( می2000واتسون )
سالگی  70توان اذعان کرد که عواطف مثبت بعد از  می
ماند اما نقطه اوج هیجانات منفی در طور موقتی ثابت می به

اواخر نوجوانی است و بعد از آن با افزایش سن تا اواخر 
یابد؛ بنابراین عواطف فرد به تدریج  می بزرگسالی کاهش

 های فردیشود. تفاوت تر می پایدارتر و در عین حال مثبت
های کوتاه  مشخص در عواطف مثبت و منفی و در دوره

آید )در مدت خلق مثبت که به دنبال ریتم مشخص می
شود. عواطف مثبت و تر است( دیده می هنگام صبح پایین

تا حدودی جزء خصوصیات ارثی  5/0بستگی منفی با هم
تواند باعث بهبود عواطف هستند، باوجود این محیط می

( و نوجوانان هم به واسطه 1786مثبت شوند )میراحمدی، 
شرایط فیزیولوژیک و هم شرایط محیطی دوران پرچالش 

دهد که کنند. همچنین مطالعات نشان می تری را تجربه می
اعی در شادمانی فردی و درنهایت و روابط اجتمها  فعالیت

عاطفه مثبت افراد نقش مهمی دارد. فعالیتهای اجتماعی 
، هاباشگاههم در سطح رسمی شامل عضویت در سازمانها، 

ها و هم در سطح غیر رسمی مانند ارتباط با دوستان انجمن
باشد. مطالعات نشان همسایگان، خویشاوندان، همکاران می

تعامالت اجتماعی )رسمی و جود دهنده آن است که و
رسمی( احساس رضایت از زندگی، حمایت از طرف غیر

دیگران و احساس تعلق به گروه را افزایش داده که در 
نتیجه همه این موارد رایجاد و افزایش شادمانی افراد بسیار 

(. این در حالی است که 1794/2000باشد )آرگایل، می مؤثر
سنی افرادی جامعه های  نوجوانان عموماً به دلیل ویژگی

گریزتر و ناسازگارتر با محیط اجتماعی هستند چنانکه یکی 
های نوجوانی را ناسازگاری اصلی سالهای  از ویژگی

که افراد وظیفه  (. درحالی2015داند )فوسنر و همکاران،  می
شناس و سازگار، احساس جهت گیری آشکاری از خود 

تی دارند )شکری دهند و احساس مثبتی از بهزیس نشان می
 (.1786و همکاران، 

 دهد، تفاوت آماری  همانطور که نتایج نشان می
شناختی در نوجوانان  بهزیستی روانداری بین میانگین معنی

وجود دارد؛ به این صورت که گروه با افراد میانسال 
شناختی بیشتری  بهزیستی روانمیانساالن دارای میانگین 

یافته پژوهشی با بخش  اینهستند. نسبت به نوجوانان 
، 2002کاپالن و سادوک )ها  های پژوهش هایی از پژوهش

(، ریف و کیز 1989(، ریف )1797ترجمه پورافکاری، 
(، ریف، کیز و هاگز 2002(، کیز، اشموتکین و ریف )1995)
نشان  ( که2007( و کوان کریستین، الو و ریف )2007)

شناختی  وانهای بهزیستی ر مؤلفه در فرد وضعیت دهند می
دارد، همسو است. ریف و همکارن  تفاوت مختلف سنین در
( در این ارتباط 2007( و کوان کریتسین و همکاران )2007)

و  محیط تسلط بر احساس های مؤلفه اند که نشان داده
در  )خصوصاًیابند  می افزایش سن افزایش با خودمختاری

های احساس  مؤلفه مقابل، در میانسالی( تا جوانی یفاصله
سوی  سن به افزایش با شخصی رشد و زندگی در هدف

بین  در فاصله کاهش یابند اما بیشترین می کاهش بزرگسالی
دهد و میانسالی زیاد متأثر از این  می رخ پیری تا میانسالی

توان به  کاهش نیست. در تبیین این یافته پژوهشی می
نی اشاره کرد. شناختی دوران نوجوا مشکالت هیجانی و روان

فرد در سنین نوجوانی در معرض بسیاری از مشکالت روانی 
و رفتاری قرار دارد و ضعف در تصمیم گیری در این دوره، 
نتایج منفی تری از دوران کودکی در بر خواهد داشت 

(. برخی از پژوهشگران معتقدند 2016)کوهن و همکاران، 
تی ذهنی نوجوانان به رفتارهای منافی بهزیسهای  گرایش
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که روز به روز نیز در حال افزایش است انعکاسی از 
ها روبرو  شناختی است که با آن مشکالت هیجانی و روان

(. در حقیقت یکی از علل 2005هستند )رینینگر و همکاران، 
عمده روی آوردن اغلب نوجوانان به رفتارهایی که بهزیستی 

قابله با کند، م ها را با مشکال مواجه می شناختی آن روان
احساس افسردگی، اضطراب، ناکارآمدی، افت اعتماد به 
نفس، عدم رضایت از زندگی، ناتوانی در پذیرش خود و 

باشد )بروکس، هریس، درال و  مشکالتی از این قبیل می
(. پژوهش کاپالن و سادوک 2015؛ اسکات، 2002وودز، 

( نیز نشان داد که برخی از 1797، ترجمه پورافکاری، 2002)
وجوانان تخیالت همه توانی دارند که به واسطه آن خود را ن

کنند که  در مقابل صدمات و جراحات آسیب ناپذیر تصور می
شناختی و درنهایت  تواند بهزیستی روان نیز می مسألهاین 

 ها را به مخاطره بیفکند. سالمت روان آن
دهد بین میانگین نمرات  طور که نتایج نشان می همان

شناختی در نوجوانان دختر با پسر  یستی روانخالقیت و بهز
تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین میانگین نمرات عاطفه 
مثبت در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد 
به این صورت که نوجوانان دختر از میانگین عاطفه مثبت 
باالتری نسبت به نوجوانان پسر برخوردارند. در مجمو  

متغیر  در های جنسیتی تفاوت به مربوط طالعاتم نتایج
این  (.2015اند )آرکین،  بوده متفاوت شناختی روان بهزیستی

شناختی همسو با نتایج  در زمینه بهزیستی روانها  یافته
باشد که حاکی از  ( می1999های شلدون و الیوت ) پژوهش
بین دوجنس  فوق متغیر در دار معنی تفاوت نبود از حاکی
( ناهمخوان 2003و میائو ) های وانگ است؛ اما با یافته بوده

بهزیستی  مختلف ابعاد در مردان و زنان است که معتقدند
و  استرس منابع اند؛ زیرا متفاوت هم با شناختی روان

 که باعث گیرد می قرار جنس هر اختیار در امکانات متفاوتی

شود؛  می ها آن سالمتی وضعیت در تفاوت وجود آمدن به
که باید بدان توجه داشت این است که ای  اما نکته

مطالعاتی که بر تفاوت معنادار این متغیرها به نفع مردان 
تأکید دارند، مربوط به سالیان پیش بوده است اما اکنون با 
ها  توجه به تغییرات عمده فرهنگی و اقتصادی در خانواده

به  و کنونی این یافته را تبیین کرد. در شرایط بتوان شاید
و افزایش  جمعیت و افزایش اقتصادی های بحرآن دلیل
تقریباً های  خانوارها، مرد و زن هردو دارای نقشهای  هزینه

مشابهی در نان آوری خانواده هستند )یارنل و همکاران، 

جنسیتی گذشته تا حدودی رنگ های  ( و کلیشه2015
ن (. به این دلیل که اکنو2015)زیل و همکاران، اند  باخته
برای هیچ یک از  سهولت به درآمد کسب و شغل یافتن

 دلیل نقش به امر این که نیست امکان پذیرها  جنسیت

 این گروه خانواده گاهی حتی تأمین اقتصادی در مرد سنتی

 سطح بهزیستی و مواجه کرده بیشتری تنش و فشار با را

(. در 1789دهد )میکائیلی،  می کاهش را ها آن شناختی روان
عدم تفاوت معنادار جنسیت در خالقیت افراد نوجوان  زمینه

(، گیوت، گیوت، 2005های یان ) این یافته با پژوهش
( 2008( و لیم و اسمیت )2008ناکمورا و چیکسنتمیهالی )

اند که خالقیت با عواملی فراتر از  است که نشان داده
به  نسبت جنسیت نظیر محیط خانوادگی، گشودگی

مادر،  یا و پدر توسط تلف تشویقمخ تجارب و هافرهنگ
تفریح،  و مسافرت بازی، و سرگرمی وسایل داشتن

تک  یا و بودن خانواده اول فرزند والدین، انتظارات شفاف
مرتبط است و جنسیت عموماً در نو  خالقیت  بودن فرزند

تأثیرگذار است و میزان آن بیش از آنکه به جنسیت ربط 
و اکتسابی فرد بستگی  داشته باشد به سایر عوامل محیطی

دارد که آنچه که  می ( در این ارتباط بیان2005دارد. یان )
در بین دختران و پسران تفاوت معناداری از نظر خالقیت 

کند نو  خالقیت است نه میزان آن. مثالً دختران  ایجاد می
در ابعاد سیالی و بسط و پسرها در بعد ابتکار افزایش 

کته مهم در این رابطه این دهند. ن بیشتری را نشان می
است که میزان خالقیت بیشتر با انعطاف پذیری و سایر 

های جنسیتی. در زمینه متغیر  ها مرتبط است نه تفاوت مؤلفه
( 2003) عاطفه مثبت نیز نتایج این پژوهش با مطالعات چاو

دارای  تر در سنین پایین همسو است که نشان داد زنان
در مقایسه با مردان هستند.  عاطفه مثبت از باالتری سطح
و  دیگران با مثبت ارتباط تر، مثبت دارای خود پنداره ها آن

تحصیلی  پیشرفت و بودند دوستان نزدیک با ارتباط
وجود  دارند اعتقاد محققان از داشتند. بسیاری بیشتری
متفاوت  های سبک متفاوت، زای و تنش حمایتی منابع
با  مقابله های شیوه ن،دیگرا ارتباطی، انتظارات و تعاملی
هر  برای متفاوت جنسیتی های و نقش متفاوت تنش
منفی  یا مثبت صورت به را و روانی سالمت قادرند جنس،
 دهند. تغییر

دهد بین میانگین نمرات  طور که نتایج نشان می همان
و عاطفه مثبت در  شناختی خالقیت، بهزیستی روان
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وجود ندارد. همانطور میانساالن زن و مرد تفاوت معناداری 
به  مربوط مطالعات ذکر شد در مجمو  نتایجتر  که پیش
شناختی  روان متغیر بهزیستی در جنسیتی های تفاوت
در  (.2017؛ مک آدامز، 2015اند )آرکین،  بوده متفاوت

گذشته به دلیل اینکه فشار روانی کار تنها روی مرد بود و 
ا استرس سطح زنان عمدتاً کارهای مربوط به منزل را ب

( این تفاوت قابل 2003دادند )چاو،  می تری انجام پایین
جنسیتی های  کنونی تفاوت درک و طبیعی بود اما در شرایط
( 2015)یارنل و همکاران، اند  گذشته تا حدودی رنگ باخته

شناختی را در هردوجنس به موازات  روان بهزیستی و سطح
د با سنتی و جدیهای  هم و به دلیل تعارض نقش

کند )زیل و همکاران،  فراوانی روبه رو میهای  چالش
(؛ 1789؛ میکائیلی، 2015؛ یارنل و همکاران، 2015

شود هردو گروه در معرض  می مشاهده همانطور کهبنابراین 
شناختی و عاطفه مثبت در سنین  کاهش بهزیستی روان

 مسألهمیانسالی هستند و هیچ کدام در این سنین از این 
تر نیز ذکر شد، خالقیت نیز تند. همانطور که پیشایمن نیس

ط باشد با های جنسیتی در ارتبا بیش از آنکه با تفاوت
پذیری، شرایط محیطی و غیره هایی همچون انعطاف مؤلفه

( و این امر در میان میانساالن 2005در ارتباط است )یان، 
 نیز عمومیت دارد.
حاضر عوامل در حال توان اذعان داشت که در مجمو  می

توانند کیفیت بهزیستی  بسیاری وجود دارند که می
شناختی، خالقیت و عاطفه مثبت نوجوانان را تحت  روان

ها  توان گفت تمامی خانواده تأثیر قرار دهند. از سویی می
تمایل دارند که فرزندانشان بتوانند به بهترین شکل دوران 

ت و نوجوانی خود را پشت سر بگذارند و دارای خالقی
بهزیستی و سالمت روان باالیی باشند تا درنهایت عالوه بر 
ورود به دانشگاه، زندگی آینده خود را نیز تأمین کنند؛ 

را از میزان ها  رسد باید خانواده می بنابراین به نظر
خود با فرزندانشان و چگونگی پرورش خالقیت های  تعارض

مهم و افزایش بهزیستی فرزندان آگاه ساخت تا به نقش 
خود در این میان فایق آیند تا قبل از اینکه از هر منبع و 
سازمانی انتظار کمک و تأمین شرایط عاطفی مناسب برای 

شان در فرزندانشان را داشته باشند، ابتدا خود به وظایف
 قبال فرزندانشان عمل کنند.

 هنگام مدرسه در آموزان دانش از برخی حضور عدم
 از برخی استرداد عدم نتیجه در و گیری نمونه

 همکاری عدم و همچنین آنان به مربوطهای  نامه پرسش

از جمله ها  نامه پرسش کردن پر در میانسال افراد از برخی
 پژوهش حاضر بود.های  محدودیت
بهزیستی  به اینکه پژوهش حاضر نشان داد کهبا توجه 

و تر  شناختی و عاطفه مثبت در سنین نوجوانی حساس روان
شود با  می بنابراین توصیه ،هستندتر  حال شکنندهدر عین 

نوین مشاوره و روانشناسی و تربیتی های  استفاده از روش
مدرسه و خانواده جهت شکل دهی فضای های  در محیط

تر برای نوجوانان و جوانان تالش شود تا از تربیتی مناسب
میزان تعارضات آنان کاسته شده و درنهایت باعث تسهیل 

 همچنین پیشنهاد ی و اجتماعی آنان شود.رشد تحصیل
آموزش خالقیت از سنین کودکی آغاز شود تا به شود  می

واسطه این امر بتوان افزایش میزان خالقیت در سن 
 نوجوانی و به تبع آن سنین باالتر را شاهد بود.

از همکاری همه شرکت کنندگان در این گزاری. سپاس
 شود. می پژوهش تقدیر
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he purpose of this research is to compare creativity, positive affection and psychological 

well-being in adolescents and the elderly. It is a casual-comparative conducted on 

adolescents (n=100) and the elderly (n=100) which constituted the participants.  For the 

purpose of sampling in adolescents, the multistage cluster sampling was used and for 

sampling in the elderly, the available sampling method was utilized. The participants filled in 

positive affection scale by Watson, creativity scale and psychological well-being by Ryff. The 

findings were analyzed by multivariate variance analysis and independent t-test. The results 

indicated a significant difference between adolescents and the elderly in terms of creativity, 

positive affection and psychological wellbeing (p<0.005). That is, adolescents had  higher 

mean creativity and lower positive affection and psychological wellbeing compared to the 

elderly. Also, the result did not show a significant difference between mean creativity and 

psychological wellbeing of male and female adolescents (p<0.005), though there was a 

significant difference in terms of positive affection with female participants scoring higher in 

this regard (p<0.001). Moreover, the results did not reveal any significant difference between 

positive affection and psychological wellbeing of the male and female elderly. According to 

the results, it can be concluded that adolescents had higher mean creativity and yet lower 

positive affection and psychological wellbeing compared to the elderly. Also, it appeared that 

gender did not affect the  variables under study, though positive affection in female 

adolescents was higher than their male counterparts Thus, the generation gap in research 

variables is more obvious than gender differences.  
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