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 کیده:چ

بر میزان  (نیویرب-نی)درومذهبی  یگیرجهت بطهرا سیربر به حاضر هشوپژ

 روش .پردازدمی علوم دامیپسر دانشجوی  142 در بین ،خالقیت دانشجویان

-علی پژوهشی طرح .شد انتخاب ایمرحله چند ایخوشه تصادفی گیرینمونه

 مذهبی یجهتگیرهای پرسشنامه از دو نوع پرسشنامه به نام .باشدمی ایمقایسه

 پرسشنامه. شد استفاده پژوهش این درخالقیت عابدی آلپورت و پرسشنامه 

باشد و میزان پایایی آن توسط استاندارد شده و دارای روایی تایید شده میآلپورت 

نفری از دانشجویان استان تهران بر  235در یک نمونه  1378جان بزرگی در سال 

 پرسشنامهمیزان پایایی و روایی  ومحاسبه شد  73/0 اساس آلفای کرونباخ

 منظور بهباشد. می 6/0 و 8/0 محاسبه و به ترتیب 1363خالقیت عابدی در سال 

 مناسب استنباطی هایآماره و توصیفی هایآماره از هاداده تحلیل و تجزیه

 و مذهبی گیریجهت بیندهد می نشان تحقیق از حاصل نتایج. شد استفاده

 رابطه مثبت وجود دارد.خالقیت میزان 

 دانشجویان خالقیت، گیری مذهبی،کلیدی: جهتکلمات 
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 مقدمه

 و نیستند تنها مشکالت برابر در کنندمی احساس ادیان از بسیاری پیروان دلیل، همین به. دهدمی قدرت انسان به ،خدا به اعتقاد

 اینگونه امر ظاهر شاید.کنند می حل خدا وساطت با  را خود مشکالت ادیان این پیروان ، دیگر عبارت به. آنهاست یاور و یار خدا

 بلکه میکند؛ حل را مشکالتشان خدا نیستند معتقد آنها. نیست چنین ولی ؛ دارند بیرونی گرایش انسانها از گروه این که باشد

 افرادی. میدهد درونی کنترل انسان به باورها نوع این. برسند اهدافشان به تا. میدهد نیرو آنها به خدا پشتیبانی و حمایت معتقدند

 تأثیر خود محیط بر میتوانند که دارند باور و کنند می درك را آن پیامدهای و رفتارها میان ارتباط برخوردارند، درونی کنترل از که

 که باورند این بر و برخوردارند بیرونی کنترل از بینند،نمی ارتباط آن پیامدهای و خود عمل بین که افرادی ، مقابل در. بگذارند

 خشنودی با درونی، کنترل(.  1380 نژاد، سلیمان و شهرآرای) است خارج آنها کنترل حوزة از زیرا ندارد؛ ضرورت بیشتر تالش

 کسب زندگی در بیشتری موفقیتهای و دارند بهتری روانشناختی سازگاری و ترند سالم ، درونی کنترل منبع با افراد.  است همراه

 به مذهب دیگر، بیان به. است محیط کنترل منبع و شناختی ارزیابی و وقایع مثبت تفسیر برای منبعی مذهب کنند.بنابراین، می

 که هست محققی نخستین آلپورت شناسی، روان حوزه در . آورد می ارمغان به را درونی کنترل هدف، و معنا غنی منبع مثابه

 و رفتارها مذهبی، باورهای از ترکیبی مذهبی، گیریجهت از آلپورت مقصود. است داده قرار بررسی مورد را مذهبی گیریجهت

  باشدمی بیرونی مذهبی گیریجهت و درونی مذهبی گیریجهت صورت دو به مذهبی گیریجهت این آلپورت، دیدگاه از. بود انگیزه

 تصور او یعنی است؛ دوقطبی پیوستار یک انتهای دو بیرونی و درونی داریدین کردمی تصور ابتدا در آلپورت (.1967 آلپورت،)

 مطلب این که داد نشان او بعدی هایبررسی. باشد داشته را حالت دو هر تواندنمی هرگز اما بیرونی؛ یا است درونی یا فرد کردمی

. دادند گسترش چهارقسمتی شناسیسنخ یک به را نظریه این اضافی، مقولة دو افزودن با راس و آلپورت روی،این از. نیست درست

 %34 که گرفت نتیجه داد انجام روانی سالمت در آن نقش و مذهبی سازگاری و مقابله زمینه در( 1997) پارگامنت که تحقیقی در

 مطالعات از %4 دارد، اشاره غیره و اضطراب و افسردگی کاهش در مذهبی سازگاری و مقابله دار معنی و مثبت اثرات بر مطالعات از

 بین را ارتباطی گونه هیچ درصد 62. باشد¬می روانی سالمت بر مذهبی سازگاری و مقابله منفی اثرات دهنده نشان شده مرور

 صورتی به گذشته دهه چند در انسان معنوی رشد و معنویت همیتا.اند نداده نشان روان سالمت و مذهبی مقابله متغیرهای

 ماهیت و سو یک از شناسیروان علم پیشرفت. است کرده جلب خود به را روانی بهداشت متخصصان و شناسانروان توجه روزافزون

 کنند علم قد مادی نیازهای و هاخواسته برابر در بشر معنوی نیازهای که است شده باعث دیگر، سوی از نوین جوامع پیچیده و پویا

 پزشکانروان و شناسانروان و دارند گرایش معنوی مسائل و معنویت به پیش از بیش امروزه جهان، مردم. بیابند بیشتری اهمیت و

 شهیدی. )نیست کافی متعارف هایروش از استفاده روانی، اختالالت درمان برای موارد همه در که یابنددرمی روزافزون طور به هم

 گاهیتکیه و مقتدر حامی به خود زندگی آغاز همان از بشر زیرا دارد؛ تاریخ عمر به قدمتی ،دین به انسان نیاز( 1382 شیرافکن، و

 ،(1929) جیمز همچون پیشگامی محققان و شناسانروان بحث مورد دین موضوع. است کردهمی نیاز احساس نیرومند

 به مذهبی مختلف هایزمینه در پردازینظریه و مطالعات همچنین. است بوده دیگران و( 1875 ـ 1961) یونگ ،(1907)فروید

 احسان، بهرامی.)است گردیده آغاز پیش سال 100 حدود از شناختیروان دیدگاه از مذهب مطالعه ولی گردد؛برمی دور هایگذشته

 بخشدمی متدین انسان به معنوی قدرت نوعی که دارد وجود ایالعادهخارق نیروی خدا، به ایمان در که است این بر اعتقاد( 1383
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 دور هستند آن به ابتالی معرض در مردم از بسیاری که اضطرابی و نگرانی از و کرده کمک را او زندگی هایسختی تحمل در و

 درمان مؤثرترین شک بدون ایمان: »است معتقد شناسی،روان در واقعیت این طرح پیشگامان از یکی جیمز، ویلیام. سازدمی

 که است خطری زنگ ایمان، فقدان. باشد داشته وجود زندگی در انسان به کمک برای باید که است نیرویی ایمان است؛ اضطراب

 دستورات انجام ایمان،(.1384 عرب، ترجمه نجاتی، عثمان: از نقل به) «داردمی اعالم زندگی هایسختی برابر در را انسان ناتوانی

 از اعم روانی هایبیماری به ابتال از گیریپیش و درمان در توانندمی که هستند عواملی از مذهبی هایمراسم در حضور و مذهبی،

 روح سالمت پرورش برای قدرآن مذهب» راش بنیامین نظر به(. 1376 داویدیان،) رود کار به شدید سایکوزهای یا خفیف نوروزهای

 بخصوص زندگی، حوادث معنای تا کندمی کمک انسان به مذهب(. 1376 جیمز،: از نقل به) «تنفس برای هوا که دارد اهمیت

 از پیش که جهان عظیم مجموعه با چگونه که آموزدمی خود معتقدان و مؤمنان به دین.بفهمد را انگیزاضطراب و دردناك حوادث

 فرد روان در را مطبوعی خرسندی و گرمیدل سازگاری، این. یابد سازگاری کندمی تحمیل او بر را خود قوانین و گرفته شکل فرد

 دانستند،می راستین اخالق استواری مانع را آن و شناختندمی عقل پیشرفت مانع را دین که گذشته عقاید برخالف. کندمی ایجاد

 ،2کاسیرز) گیردمی شکل سیاسی و اجتماعی نظم هم و شودمی ایجاد راستین اخالق هم شوند، اجرا کامل دین دستورات اگر

 و بخش وحدت اصل یک عنوان به تواند می مذهب.اند پرداخته مذهب تبیین به  آلپورت نظیر اندیشمندانی (.1370موفق، ترجمه

 می کمک روانی فشار با مقابله در آنان به مذهبی افراد اعتقادات. باشد کننده کمک و مفید روان سالمت برای عظیم نیروی یک

 ایجاد طریق از تواندمی...   و روزه نماز، دعا، همچون مذهبی رفتارهای انجام و صبر خدا، به توکل مانند رفتارهایی و اعتقادات. کند

 به نسبت برخوردارند تری قوی مذهبی اعتقادات از که کسانی. شود فرد درونی آرامش موجب مثبت های نگرش به تشویق و امید

 سالمت از واقع در و شوند می بیماری دچار کمتر و برخوردارند بیشتری نیروی از...  و تحصیلی شخصی، روانی، فشارهای با مقابله

 از خود روزانه زندگی در و دارند تری قوی مذهبی اعتقادات که بیمارانی دهدمی نشان ها پژوهش نتایج.  برخوردارند باالتری روان

 حمایت دریافت مذهبی، افراد با دوستی خدا، با معنوی ارتباط برای جستجو بخشش، عفو، مانند مثبت ای مقابله های روش

 سالمت و یابند می بهبود تر سریع کنند، می استفاده مهربان و خیرخواه عنوان به خدا شناخت ، داشتن امید اجتماعی، –معنوی

 نظریه از یکی آلپورت شد مطرح که همانطور.یابند می بهبود تر سریع و دارند کمتری اضطراب و افسردگی. دارند باالتری روان

 جهت و درونی گیری جهت. نمود مطرح را دین به نسبت گیری جهت نوع دو وی.  بود آن کارکردهای و مذهب زمینه در پردازان

 شخصی اما کندمی زندگی مذهبش با دارد درونی مذهبی گیری جهت که شخصی راس، و آلپورت نظر به. مذهبی بیرونی گیری

 را خود اصلی های انگیزه دارند، درونی گیری جهت که اشخاصی. کندمی استفاده مذهبش از دارد، بیرونی مذهبی گیری جهت که

 رسیدن برای بیرونی گیری جهت با افراد که حالی در. میشود یکی مذهبشان با شخصیتشان اشخاصی چنین. یابند می مذهب در

 روی خود از اینکه بدون روند می خداوند سمت به اشخاصی چنین دیگر عبارت به روند؛ می مذهب سمت به دیگر اهدافی به

 مذهب که حالی در است، شده درونی و یافته سازمان اصول دارای و فراگیر مذهبی ، درونی مذهب آلپورت نظریه براساس. بگردانند

 از آلپورت منظور. گیردمی قرار استفاده مورد امنیت و مقام قبیل از فردی نیازهای ارضای برای که است ابزاری و خارجی برونی،

 . فردی اهداف به دستیابی برای ای وسیله نه است هدف و غایت که فراگیر انگیزش تعهد از است عبارت درونی مذهبی گیری جهت

 مشکالت برابر در و آنهاست یاور و یار خدا که رساندمی باور این به را افراد دینی، هایدستورالعمل اجرای و خدا به اعتقاد اگرچه

 رفتارهای به درونی باور عدم است، نشده درونی بیرونی، مذهبی گیریجهت دارای افراد در مذهبی ارزشهای چون اما نیستند، تنها
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 را ادها روید و ئل مسا فرد نتیجه، در و یابدمی شناختی تعمیم نیز شرایط و اوضاع کنترل به درونی باور کاهش زمینة در مذهبی

 مذهبی گیری جهت چون عبارتی، به. میدهد کاهش را شادی و رضایت احساس داده، نسبت تصادف و شانس و بیرونی عوامل به

 .ندارد وجود اضطراب شرایط در مشکالت با مقابله و اکتشاف جهت ایمن پایه است، همراه خدا به ایمنی احساس عدم با بیرونی

 به تشویق و امید ایجاد طریق از تواند می درونی و شخصی عبادت و زیارت خداوند، به توکل همچون رفتارهایی مجموع، در

 را موقعیتها که خدایی وجود به باور. کند ایجاد زندگی در را ی بیشتر شادکامی و شود افراد درونی آرامش موجب مثبت، نگرشهای

 افرادی چنین. میدهد کاهش را موقعیت با مرتبط اضطراب زیادی اندازة تا است، ناظر کنندگانش عبادت بر و میکند کنترل

 رتعبا . خالقیتکنند کنترل طریقی به را ناشدنی کنترل موقعیتهای اثر خداوند، به توسل و اتکا طریق از میتوانند که معتقدند

 ینا ی رهبادر زیسا فرضیه و زدن سحدر،ناجو یچیزها ه،شد گم عناصر ت،طالعادرا فشکا ت،مشکال دنکر حس یندافر از ستا

 ،به1988 تورنس) نتایج انتقال بالخره و انها دوباره ازمودن و کردن نظر تجدید ،ها فرضیه و ها سحد ینا نموآز و یابیارز و قصانو

 قدرت الکترونیک، رایانه، تلویزیون، رادیو، هواپیما، اتومبیل، تلفن،. هاستتمدن اصلی محرك نوآوری و خالقیت.(1387 سیف از نقل

 ذهن و تفکر از ارزشمند نمودی و اکتشافات و اختراعات از عطفی نقاط...  و هنرها انواع و ادبیات خلق و فضایی هایمسافرت و اتمی

 که خالقیتی هستیم؛ نوآور و خالق تفکری نیازمند علوم، همه و سیاست اقتصاد، صنعت، در پیشرفت برای بنابراین،.است بشر خالق

 ایگونه به مشکالت و مسائل حل نیازمند ما، کنونی عصر سریع تحوالت. دارد تأثیر ما زندگی نحوه در و نهفته ما همه ضمیر در

 بسیاری حل ضامن خود، خودی به علم که دانست باید ولی است، امروزی بشر اولیه نیاز پیشرفت و توسعه علم، هرچند.است خالق

 تواندمی که است خالقیت قدرتمند و العادهفوق نیروی تنها نیست، شد خواهیم مواجه هاآن با ما که ایآینده مشکالت و مسائل از

 از خالقیت به و نیستند القولمتفق خالقیت تعریف در شناسانروان. بردارد بشر راه سر از ایالعادهخارق طرز به را مشکالت و مسائل

 اگرچه نیز امروزه. بود (خالق فرایند یا خالق شخص) خالقیت از شناسانروان بحث محور گذشته در نگرند؛می گوناگونی زوایای

.است (بودن مولد) ویژگی بر مبتنی خالقیت، از آنان تعریف اما نگرند،می فرایند یک عنوان به خالقیت به اندیشمندان از بسیاری

 با را خالقیت او. است شده عرضه آمریکایی دانشمند (گیلفورد) توسط خالقیت تعریف ترینجامع که گفت بتوان جرات به شاید

. است دانسته مترادف( پاسخ به یافتن دست)همگرا تفکر مقابل در( مسائل برای جدید هایرهیافت به یافتن دست) واگرا تفکر

 کار به را جدید و خالق هایروش شده دور عادت و عرف از و متفاوتند دیگران با خود عمل و فکر در دارند واگرا تفکر که افرادی

 پیروی عادت و عرف از خود عمل و فکر در و دارند همگرا تفکر نیستند، برخوردار خصوصیت این از که کسانی برعکس. برندمی

 یعنی همگرا تفکر و است اجتماع عرف و سنت و رسم همان که مشترك نقطه یک از شدن دور یعنی واگرا تفکر پس. کنندمی

 افراد بعضی ذاتی خصوصیت را خالقیت و ابداع که بسیاری باور برخالف که است شده ثابت امروزه.نقطه آن به شدن نزدیک

 طرز ایجاد و معین فنون و اصول کاربرد با را آن توانمی و دارد عمومیت حافظه اندازه به بشر نوع در استعداد این دانند،می

. است شده انجام خالقیت زمینه در بسیاری هایپژوهش اخیر دهه چند در.داد پرورش مناسب محیطی ایجاد و جدید تفکرهای

 هم و آموزش توانمی هم را خالقیت که است رسیده نتیجه این به عموما   خالقیت، آموزش زمینه در شده انجام هایپژوهش

 انتظار تواننمی زمینه هر در کسی هر از. باشد داشته خالقیت خاص ایزمینه در است ممکن کسی هر که است روشن. داد پرورش

 را خالقیت موانع .نمود فراهم را هاآن رشد زمینه و کرده شناسایی را هازمینه و عالیق و بسترها این باید. داشت ابتکار و خالقیت

 .سازمانی و اجتماعی فردی،: کرد تقسیم دسته سه به توانمی
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 آنها ازمهمترین ذهنی تمرکز عدم و همگونی به تمایل شکست، و انتقاد از ترس و نفس به اعتماد نداشتن: خالقیت فردی موانع

 کاری،محافظه پیشین، هایعادت بر تأکید شدن، دلسرد نفس، به اعتماد نداشتن:  شامل خالقیت فردی موانع کلی طور به. است

 از.میشود نبودن پذیرانعطاف کمرویی، نبودن، مقاوم مغز، طرفین از نکردن استفاده ذهنی، تمرکز نبود فکری، جمود و وابستگی

 .است خالقیت سنجش آزمون است شده ساخته خالقیت سنجش برای که ابزارهایی جمله

 جامعه آماری و روش اماری:

 استان دردانشجویان علوم دامی  را تحقیق این آماری جامعه. است همبستگی آن اجرا ی شیوه و کاربردی حاضر پژوهش روش

 ولینمسو همکاری با نمونه انتخاب برای که بودنداین رشته  دانشجویان از نفر 142 شامل پژوهش نمونه. دهندمی تشکیلاصفهان 

 .گردیدند ای انتخابخوشه تصادفیبه صورت  و رضایت دانشجویان داوطلب دانشگاهی

 ابزار پژوهش:

 پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت:الف( 

 جهت به آن گزینه 9 و بیرونی مذهبی گیری جهت به آن گزینه 11 که است ای¬گزینه 20 پرسشنامه یک مذهبی پرسشنامه این

 به را آلپورت های گزینه تمام که نمود ارائه ای گزینه 21 نسخه یک ،(1963) فگین سپس. دارد اختصاص درونی مذهبی گیری

 بعد به آن از. داشت «آلپورت بیرونی مقیاس» با( 61/0) باالیی مثبت همبستگی گزینه این. گیرد-می بر در دیگر گزینه یک اضافه

 درونی گیری جهت بین همبستگی فگین مطالعات در(. 1985 دوناهو، از نقل به)  است گرفته قرار استفاده مورد بیشتر فگین نسخه

 .باشد¬می نزدیک بسیار( 21/0) آلپورت شده محاسبه همبستگی به که بود( 2/0) بیرونی و

 نظریه اساس بر است مشهورعابدی)( خالقیت سنجش آزمون به که خالقیت سنجش پرسشنامه پرسشنامه خالقیت عابدی:ب( 

این پرسشنامه چند بار مورد تجدید نظر قرار به وسیله عابدی در تهران ساخته شد. 1360در سال درباره خالقیت و تورنس

 تشــکیل پذیری انعطاف و ابتکار بسط، سیالی، آزمون خرده چهار از که داردسوال سه گزینه ای  60گرفت.فرم نهایی این آزمون 

 دو نمره پایین، خالقیت برای یک نمـره کـه باشــند می باال و متوسط پایین، خالقیت میزان دهنده نشان ها گزینـه.  اسـت شـده

 طریــق از عــابدی، خالقیـــت آزمـون پایـایی .است شده گرفته نظر در باال خالقیت برای ســه نمره و متوسط خالقیت برای

 آمـد: دسـت بــه ترتیب این به آزمون بخش چهار ر د1363سال در تهران راهنمایی مدارس آموزان دانش مجــدد آزمــون

 .( 1372)عابدی  0/ 8و بسط 0/ 84پذیری ، انعطاف0/ 82، ابتکار85/0سـیالی بخـش پایـایی ضریـب

 روش تحقیق:

میزان و میزان جهت گیری مذهبی متغیر دو سنجش ف آن هدده و )پیمایشی ( بوب مینه  یازتوصیفی ع نواز تحقیق روش 

 شده تشکیل بخش دو از که پردازیم می آمده بدست های داده تحلیل و تجزیههاست . آن بطة ع رانوو خالقیت دانش آموزان 
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 های فرضیه بخش این در که  تحقیق استنباطی آمار: دوم بخش مطالعه، وردم متغیرهای به مربوط توصیفی آمار: اول بخش است،

 .دهیم می قرار آزمون مورد را تحقیق

 یافته های پژوهشی:

 آلپورت مذهبی گیری جهت دهنده تشکیل های مقیاس زیر به مربوط توصیفی آمار  - 1جدول                 

 شاخص آماری                

 عامل

الفای  تعداد افراد بیشترین نمره کمترین نمره سواالتتعداد 

 کرونباخ

 

جهت گیری مذهبی 

 درونی

     12   

 

      4         24    89  76 /0 

 

جهت گیری مذهبی 

 بیرونی

     9      3     23     53 81 /0 

 

 کل            

       21       -      -     142 83/0 

جهت  دارای افراد عنوان به بودند گرفته را نمره ترین پایین مذهب جهت گیری آزمون در که نفر89تعداد آزمون اجرای از پس

 نظر در برونی مذهبی جهت گیری دارای افراد عنوان به بودند، آورده را نمره باالترین که را نفر 53 تعداد و درونی مذهبی گیری

 بین در و کرده اند کسب را 24 تا 4 بین نمرات بودند درونی مذهبی گیریجهت  دارای که افرادی بین در همچنین. شدند گرفته

 زیر برای کرونباخ آلفای نیز پایایی لحاظ از. است بوده 23 تا 3 بین نمرات دامنه بودند بیرونی دینی جهت گیری دارای که افرادی

 استفاده مورد ابزار است آن دهنده نشان که. است بوده/. 81 بیرونی مذهبی گیری جهت و/. 76 درونی مذهبی گیری جهت مقیاس

 .است بوده مناسب دینی گیری جهت سنجش منظور به

 توزیع فراوانی )نسبی( نمرات خالقیت و ابعاد آن -2جدول                                    

 جمع          141-180د  زیا     101-140متوسط      60-100کم     سطوح ابعاد        

 تعداد کل خالقیت

 

  درصد

 

       0 

 

0         

      80              

 

     56              

   62        

  

44         

   142      

 

100       

       142        117            25         0 تعداد سیالی    
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 درصد

 

0         

 

 

17            
 

83         
 

100       

 تعداد انعطاف   

 

 درصد

 

    0           

  

0              

   25            

 

17            

117        

 

83        

142       

 

100      

 تعداد ابتکار    

 

 درصد

 

0        

 

0        

35          

 

25          

107         

 

75          

 

142        

 

100       

 تعداد بسط    

 

 درصد

0        

 

0        

 10           

 

7           

 132          

 

93          

142       

 

100       

 

 خالقیت   دهنده تشکیل چهار گانه مؤلفه های به مربوط توصیفی آمار -3جدول                           

 شاخص آماری               

 عامل             

 انحراف معیار   میانگین   بیشترین نمره   کمترین نمره   

 8/48 131      160    102 سیالی           

  48 129 154 104 انعطاف          

 52/45 141 162 120 ابتکار           

 5/44 143 164 122 بسط           
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 رابطه جهت گیری مذهبی با میزان خالقیت دانش آوزان  -4جدول                               

 سطح معناداری          ضریب همبستگی    تعداد                     شاخصهای آماری متغیر       

               0/00 0/58             142               جهت گیری مذهبی درونی

               0/00          0/34        142               جهت گیری مذهبی بیرونی

. باشد می مثبت و دار معنا  ی رابطه خالقیت ، جهت گیری مذهبی و بین رابطه شده گزارش 4 شماره جدول در که همانطور

 ترتیب به خالقیت و همچنین رابطه جهت گیری مذهبی بیرونی و خالقیت  جهت گیری مذهبی درونی و بین همبستگی ضریب

 .است شده گزارش 000/0 معناداری سطح با 34/0 و 58/0  با برابر

درصد( از شرکت 56نفر)  80، بیانگر آن است که تعداد هشد های استخراج داده روی ریماآ تمحاسبا :بحث و نتیجه گیری

-180از آنها در حد زیاد ) (درصد44)نفر 62امتیاز(و نمره 101-140حد متوسط هستند )بین کنندگان دارای نمره خالقیت در 

درصد(مربوط 93(میباشد.همچنین فراوانی و نسبت فراوانی نمرات مربوط به ابعاد خالقیت بیانگر آن است که بیشترین نسبت )141

وط به استعداد ابتکار میباشد.همچنین با استفاده از نتایج درصد(مرب75به استعدادبسط و در واقع توجه به جزییات و کمترین نسبت)

حاصل از این تحقیق مشخص شد که بین جهت گیری مذهبی و میزان خالقیت رابطه معناداری وجود دارد و جهت گیری مذهبی 

ینکه اگر جهت گیری میتواند به عنوان موتور محرکی برای ایجاد و پذیرش خالقیت در بین دانشجویان باشد.البته نتیجه مهمتر ا

که این یافته با نظر آلپورت و راس که معتقدند  مذهبی به صورت درونی باشد ،ضریب همبستگی بیشتری با خالقیت خواهد داشت

فردی  اهداف به دستیابی برای ای وسیله نه است هدف و غایت که فراگیر انگیزش تعهد از است عبارت درونی جهت گیری مذهبی

این پژوهش که جهت گیری مذهبی و میزان خالقیت در دانشجویان رابطه مثبت  اصلی دارد.در واقع بر اساس فرضیهنیز مطابقت 

( 1389(و مطالعه داوود قادری )1379وجود دارد.نتایج بدست آمده با پژوهش انجام شده توسط دکتر محمد خدا پناهی در)

به بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر میزان عالقه دانش اموزان به نو  به عنوان پیشنهاد میتوان در مطالعه بعدی.همخوانی دارد

 اوری و ابتکار پرداخت. 

 :منبع 

 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دکتری، رساله ، کانادا مقیم ایرانیان درستی روان و دینداری رابطه بررسی. دیگران و خدیجه آرین، .

  .(1387)ایران

 دانشگاه پژوهشی معاونت: تهران روان، دربهداشت دین نقش المللی بین همایش اولین درستی، روان و دینداری رابطه. خدیجه سیده آرین، .2

 (1379)ایران پزشکی علوم

 (1383)تندیس: تهران تندرستی، آیین. مهدی محمد اصفهانی، .3
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