
 
 DOI: 10.21859/jne-05058  1، شماره 1دوره ، 5931آذر و دی 

05 

 

 مقاله پژوهشی            یآموزش پرستارنشریه 

 انیدانشجو تیتفکر با خالق یهامهارت نیرابطه ب یبررس

 

 2، هما سادات افتخار ،*1 یمیرح دیحم

 
 رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد 1
 رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یآموزش تیریارشد، گروه مد یکارشناس 2
. رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد ،یمیرح دیحم: مسئول سندهینو *

 dr.hamid.rahimi@gmail.com: لیمیا

 53/51/1310 تاریخ پذیرش مقاله:    21/12/1314 تاریخ دریافت مقاله:

 است. محفوظ رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

. با دانندیموان یز انسان و حیر را فصل ممکاز دانشمندان، تف یاریبس

ن و ییر در سطح پاکه تفک دهدیمنشان  هاشیآزمااز  یاپارهه کن یا

 یر اساسکتف یول شودیمده یوانات دیاز ح یان بعضیابتدایی آن در م

ت موجود، یه در آن موقعکاست  یر عملک. تف(1)مخصوص انسان است 

در  هکاست  یا روشی، شودیمگر ید یهاتیواقعد یا تولی دییتأموجب 

ر، ک. تفگرددیم یه گذاریگذشته پا ینده بر اساس باورهایآ یآن باورها

 ه با آن رو بهکرا  یلکمش کندیموشش که در آن، فرد کاست  یانیجر

 ش به حلیخو یات قبلیرو شده را مشخص سازد و با استفاده از تجرب

تفکر را به عنوان بازآرایی یا بازنمایی و یا تغییر  .(2)د یآن اقدام نما

اطالعات کسب شده از محیط با استفاده از نمادها و اطالعات ذخیره 

. در یک طبقه بندی، تفکر به اندکردهشده در حافظه دراز مدت، تعریف 

است.  شدهدسته تفکر خالق و منطقی و تفکر انتقادی طبقه بندی  دو

قی را شامل بررسی فعال، پایدار و دقیق تفکر منط Dewey)دیویی )

. تفکر خالق در واقع روشی برای تفکر شمردیمهر عقیده و دانش بر 

باشد. تمامی اختراعات و اکتشافات در جهت خلق آثار نو و بدیع می

 باشدیمصورت گرفته ناشی از فعالیت فکری عدة قلیلی از افراد جامعه 

در نظام تربیتی جدید، هدف نه انباشتن اطالعات و معلومات بلکه . (3)

پرورش متفکرانی است که بتوانند منطقی فکر کرده و عمل نمایند، حل 

مسأله کرده و خود قادر به تصمیم گیری در امور زندگی باشند. این نوع 

 هباشدکیم افرادتربیت، نیازمند تغییر اساسی در نحوة فکر کردن 

 چکیده

رشد و  هنیزم دیبا یآموزش یهانظام نیمتفاوت است. بنابرا گریکدیتفکر آنها با  وهیو ش زانیها متفکرند، فقط مهمه انسان مقدمه:

 تیتفکر با خالق یهامهارت نیرابطه ب لیحاضر تحل قیفراهم آورند. لذا هدف تحق رانیرا در فراگ تیتفکر و خالق یهاوهیپرورش ش

 کاشان بود. یکدانشگاه علوم پزش انیدانشجو

-14 یلیکاشان در سال تحص یدانشگاه علوم پزشک انیشامل دانشجو یبود. جامعه آمار همبستگی – یفیتوص ق،ینوع تحق روش کار:

به عنوان نمونه انتخاب  یاطبقه یتصادف یرینفر به روش نمونه گ 161نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران،  2510به تعداد  1313

سؤال در  25با  تیسؤال در قالب پنج مؤلفه و پرسشنامه خالق 45تفکر با  یهامه مهارتپرسشنا وها از دداده ی. جهت گردآوردندیگرد

 قیها از طرهپرسشنام ییایشد. پا دییتوسط متخصصان تأ ییابزارها، به صورت محتوا یی. روادیاستفاده گرد کرتیل یاپنج درجه اسیمق

با  یو استنباط یفیها در دو سطح توصداده لی. تحلدیسبه گردمحا 48/5 تیو خالق 44/5مهارت تفکر  یکرونباخ برا یآلفا بیضر

 انجام گرفت. 11نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 

( 3) متوسط حد از باالتر( 64/3 ± 45/5) تخالقی و( 68/3 ± 43/5) نیانگیبا م انینشان داد مهارت تفکر دانشجو هاافتهی ها:یافته

 (.P < 50/5مثبت و معنادار وجود دارد ) ی( همبستگr=  82/5) انیدانشجو تیالقتفکر و خ یهامهارت نیب نهمچنی. است

 شنهادیبا هم، پ ریدو متغ نیمثبت و معنادار ا یو همبستگ انیدانشجو تیتفکر و خالق یهابا توجه به باال بودن مهارت نتیجه گیری:

 را در تیپرورش خالق یهانهیداشته باشند تا زم یکاف توجه انیتفکر دانشجو یهاها به پرورش مهارتمسئوالن دانشگاه شودیم

 فاءیجامعه ا شرفتیمتفکر، خالق و نوآور در رشد و پ یانینقش خود را به عنوان دانشجو بتوانند انیفراهم آورند و دانشجو انیدانشجو

 .ندینما

 انیدانشجو ت،یمهارت تفکر، خالق ها:یدواژهکل
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که تفکر از هر نوعی که  کنندیمامروزه دانشمندان ادعا خوشبختانه 

از  که بتوان قبل استآن . مهمباشدیمباشد، آموختنی و قابل یادگیری 

های تغییر افکار به تغییر نگرش افراد اقدام نمود. در واقع تفکر و مهارت

بزرگ جلوه نمود و ضرورت توجه به تفکر و آثار  هاانسانآن را در نظر 

 .(2)را به روشنی ترسیم کرد  آنمدهای و پیا

، ینگرکالن تفکر، مهارت مثبت اندیشی، یهامهارتاز مهمترین 

، است. مثبت اندیشی ینیبخوشو  ییگراتیواقعهدفمندکردن تفکر، 

 شرط شیپ عنوان به تیموفق تصویرسازی ذهنی مثبت و قراردادن

ذهنی است. هدفمند کردن، آن دسته از افکاری هستند که بر اساس 

ند و فرد با در نظر گرفتن آن اهداف، افکار یابای سازمان میاهداف ویژه

تواند به صورت گام می که شخص دهد، به طوریخود را نیز سازمان می

به گام به تهیه مراحلی بپردازد که موجب رسیدن او به اهدافش خواهد 

شد )همانند افکار مربوط به حل یک مساله ریاضی یا افکار مربوط به 

کالن نگری، کل نگری به جای جزء نگری برنامه ریزی درسی(. منظور از 

را  هادهیپدم بر کحا یان فهم الگوهاک، امیه صرف بر جزءنگرکیاست. ت

 و امور عینی هاتیواقعبرد. منظور از واقعیت گرایی، توجه به ین میاز ب

و تخیالت است. منظور از خوش بینی این است که  ایرؤو پرهیز از 

و مثبت هستند به طور مدام به  بینافرادی که بر حسب عادت، خوش

امروزه بسیاری  .(4)کنند کنند و درباره آن صحبت میفکر می اهدافشان

خالقیت را از طریق آموزش به  توانیممعتقدند که  شناسانرواناز 

انسان  هایدیگران آموخت. خالقیت به عنوان یکی از فراگیرترین فعالیت

به ندرت آن را به عنوان یک موضوع  65رود و تا قبل از دهه به شمار می

 85تا  65دهه  یهاسالتا اینکه بین  گرفتندیمپژوهشی عمده در نظر 

مهری واقع شد. اما امروزه مورد توجه قرار گرفته و مجدداً مورد بی

، شناسانرواناز منظر . (0) باشدیم شناسانروانخالقیت مورد توجه 

عات باشد. مطالهای اصلی تفکر یا اندیشیدن میخالقیت یکی از جنبه

ید گرا و واگرا، بر این نکته تأکدر تقسیم تفکر به تفکر هم یشناسروان

باشد که از طریق فرایند ترکیب دارند که خالقیت همان تفکر واگرا می

در حافظه دراز مدت و نوآرائی اطالعات و نمادهای کسب شده موجود 

نظران در مورد گیرد و از جمله مفاهیمی است که بین صاحبشکل می

 .(6)آن توافقی به عمل نیامده است 

که خالقیت یک ویژگی ذاتی و ارثی است و  پندارندیمبسیاری چنین 

. امروزه ثابت شده است شوندیمتنها برخی افراد خوشبخت با آن متولد 

که این توانایی در نوع بشر عمومیت دارد و همه در هنگام تولد به 

سعی  شناسانروانگوناگون دارای این استعداد هستند. درجات 

تا مشخصات افرادی که دارای سطح باالیی از خالقیت هستند  اندداشته

را مشخص کنند. عوامل زیر را برای افراد خالق بیان داشته است: 

سالمت روانی و ادراکی، انعطاف پذیری ادراک )توانایی ایجاد تعداد 

، ابتکار )توانایی در ایجاد و ارائه پیشنهادهای زیادی ایده به طور سریع(

و داوری )متفاوت بودن از همکاران در  یرأجدید(، پیچیدگی، استقالل 

های تفکر و خالقیت کسب مهارت .(8)نو(  هاییشهاندارائه نظرات و 

از  یانقطههای زندگی برای هر انسانی در هر از مهارت یکیعنوان به

ها از و باید به آموزش این نوع مهارت باشدیمجهان الزم و ضروری 

قدام گردد. آموزش عالی در تمام جوامع، سطوح ابتدایی تا سطوح عالی ا

 هادانشگاهو  شودیمعامل تحول و پیشرفت جامعه محسوب  ترینیاصل

به عنوان عامل اجرایی آموزش عالی، نقش موثری در توسعه منابع 

 و خالقیت محل انسانی دارند و این نقش غیر قابل انکار است. دانشگاه

 و تولید کارش پایه و شیآموز مکانی خالق، است. دانشگاه ینوآور

 ،هادانشگاه اصلی کارکرد اینکه به توجه دانش است. با کیفیت یارتقا

 را علم شالوده و منشاء و است تولید علم و دانش یمرزها گسترش

 سایر به مؤسسات نسبت این یبرا خالقیت ،دهدیم تشکیل خالقیت

 از نیز دانشجویان که جا آن از .(4)دارد  یبیشتر ضرورت هاسازمان

 هاآن تحصیل و زندگی خالقیت در که داشتن هستند افرادی جمله

 یا و آمدن وجود به دالیل از یکی گفت توانیم است، آیا تأثیرگذار

 یهامؤلفهتفکر است؟ آیا بین  یهامهارتآنان، وجود  افزایش خالقیت

، مهارت هدفمند ینگرکالنمهارت تفکر )مهارت مثبت اندیشی، مهارت 

ه ( با خالقیت رابطینیبخوش، مهارت ییگراتیواقعکردن تفکر، مهارت 

تفکر و خالقیت دانشجویان دختر و  یهامهارتوجود دارد؟ و آیا بین 

 و مقاطع مختلف تفاوت وجود دارد؟ هارشتهپسر 

 روش کار

ت تفکر و خالقی یهامهارتل رابطه یق به تحلینکه تحقیبا توجه به ا

 - یفیو از نظر اجرا توص یق از نظر هدف کاربردی، روش تحقپردازدیم

ان مقطع یه دانشجوی. جامعه مورد نظر شامل کلباشدیم یهمبستگ

بهداشت، پرستاری و مامایی،  یهارشتهکارشناسی، ارشد و دکتری 

 یلیپزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحص

نفر  161تعداد  هاآنان ینفر بودند که از م 2510به تعداد  14-1313

انس ین پژوهش، واریه در اکاز آنجا  د.یبه عنوان نمونه انتخاب گرد

از  یتعداد یرو یمطالعه مقدمات یکنامعلوم بود، انجام  یجامعه آمار

انتخاب  ینفر از آنها به صورت تصادف 35دانشجویان ضرورت داشت. لذا 

 یهاع شد، پس از استخراج دادهیآنها توز نیها در بگردید و پرسشنامه

انس، حجم نمونه یش برآورد واریگروه مزبور و پ یهاپاسخمربوط به 

، 50/5پژوهش با استفاده از فرمول کوکران )با سطح خطای  یآمار

نفر بدست آمد. با توجه به  161( 12/5و واریانس  10/5سطح اطمینان 

مختلف بودند و جامعه  ایهیتجنسو  هارشتهاینکه دانشجویان از 

 یریق حاضر از روش نمونه گیآماری به نوعی نامتجانس بود، در تحق

دانشجوی  463متناسب با حجم استفاده شد. بر این اساس از  یاطبقه

دانشجوی دانشکده پرستاری و  403نفر، از  38دانشکده بهداشت، 

 314ز نفر، ا 31دانشجوی دانشکده پزشکی،  342نفر، از  36مامایی، 

دانشجوی دانشکده دندان  453نفر و از  32دانشجوی پیراپزشکی، 

 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیدند. 33پزشکی، 

 105پژوهش تعداد  یندرانفر بوده که  161حجم نمونه برآورد شده 

 هاشنامهپرسنکه نرخ بازگشت یبرگشت داده شد. با توجه به ا پرسشنامه

 یآزمودن 105 یبر رو یل آماریتحل ه وین اساس تجزیبود بر ا 41/5

 یل مقدماتیپس از تحل یو سطح معنادار یانجام گرفت و توان آمار

ن یدر ا د.یبرآورد گرد 44/5ق توان آزمون یت آن از طریمحاسبه و کفا

 سؤال 45تفکر شامل  یهامهارتپژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته 

(، مهارت سؤال 4مهارت مثبت اندیشی ) مؤلفهبسته پاسخ در پنج 

(، مهارت سؤال 4(، مهارت هدفمند کردن تفکر )سؤال 4) ینگرکالن

( و پرسشنامه سؤال 4) ینیبخوش( و مهارت سؤال 4) گرایییتواقع

 کرت از کامالًیل یادرجهبسته پاسخ در طیف پنج  سؤال 25خالقیت با 

ه به اینکه با توج ( استفاده شد.1( تا کامالً مخالفم )نمره 0موافقم )نمره 

به  3لیکرت بود، میانگین فرضی  یادرجهمقیاس پرسشنامه، طیف پنج 

عنوان میانگین جامعه و حد متوسط در نظر گرفته شد. به نحوی که 
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تفکر و خالقیت باال  یهامهارتمعرف  3میانگین بدست آمده باالتر از 

ت تفکر و خالقی یهامهارتمعرف  3از  تریینپاو میانگین بدست آمده 

د و ینفر از اسات 15توسط  ییابزارها، به صورت محتوا ییروا پایین بود.

 یلفاب آیق ضریابزارها از طر ییایقرار گرفت. پا ییدتأمتخصصان مورد 

 پرسشنامه مهارت تفکر به طور ییایب پاید. ضریکرونباخ محاسبه گرد

 ینگرکالن، مهارت 84/5به تفکیک مهارت مثبت اندیشی  و 44/5کلی 

، 41/5 ییگراتیواقع، مهارت 61/5، مهارت هدفمند کردن تفکر 43/5

د که در سطح یبرآورد گرد 48/5و خالقیت  11/5 ینیبخوشمهارت 

 .است یریابزار اندازه گ یباال ییایاز پا یمعنادار بوده و حاک %1 یآلفا

طرح از طرف مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی  یپس از اجازه اجرا

طرح گرفته شد و به  یت اجرایکت کنندگان، رضاشر یکاشان، از تمام

ج یبدون نام خواهند بود، نتا هاپرسشنامهنان داده شد که یشان اطمیا

ج مطالعه به آنان اعالم خواهد شد. محقق یمحرمانه است و در انتها نتا

ع و در مدت دو هفته، تکمیل یرا توز هاپرسشنامهحات، ین توضیبا دادن ا

 یفیدر دو سطح توص هادادهل یه و تحلیزتج نمود. یو جمع آور

ب یر)ض یار( و در سطح استنباطین و انحراف معیانگی، درصد، می)فراوان

انس چندگانه و یل واری، تحلیانمونهتک  tرسون، یپ یهمبستگ

 انجام گرفت. 11نسخه  SPSSون( با استفاده از نرم افزار یرگرس

 هایافته

بود. تعداد  %22پسر و %84ان دختر یبنابر اطالعات نمونه، تعداد دانشجو

بود.  %22 یو دکتر %8، مقطع ارشد %81 یان مقطع کارشناسیدانشجو

 %11در پرستاری و مامایی،  %22 ان در رشته بهداشت،یدانشجو 23%

 در دندان پزشکی بودند. %14در پیراپزشکی و  %14در پزشکی، 

مهارت تفکر  یهامؤلفهنشان داد میانگین هریک از  1جدول شماره 

( 3باالتر از حد متوسط ) (64/3 ± 45/5( و خالقیت )68/3 ± 43/5)

 48/5هدفمندگرایی به میزان ) مؤلفهاست. باالترین میانگین مربوط به 

. آزمون تی نشان داد با توجه به سطح معناداری، باشدیم( 41/3 ±

( معنادار α < 50/5و متغیرها در سطح خطای ) هامؤلفهمیانگین همه 

( نشان داد بین 2جدول ) .شودیماست و فرض ادعای پژوهشگر تأیید 

( α( ،)82/5  =r < 50/5مهارت تفکر و خالقیت در سطح خطای )

 یهامؤلفهبه عبارتی هر چه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. 

مهارت تفکر در دانشجویان افزایش پیدا کند میزان خالقیت آنها نیز 

. ضریب تعیین نشان داد بین مهارت تفکر و خالقیت یابدیمافزایش 

 واریانس مشترک وجود دارد. 01/5

 

 (3) ن فرضیمقایسه میانگین هر یک از متغیرها با میانگی :1جدول 

 سطح معناداری df t میانگین متغیر

 551/5 1/14 141 64/3 ± 00/5 ییگرامثبت

 551/5 4/14 141 66/3 ± 04/5 کالن نگری

 551/5 8/22 141 41/3 ± 48/5 ییهدفمندگرا

 551/5 3/11 141 05/3 ± 04/5 گرایییتواقع

 551/5 2/12 141 61/3 ± 61/5 ینیبخوش

 551/5 1/14 141 68/3 ± 43/5 مهارت تفکر

 551/5 8/25 141 64/3 ± 45/5 خالقیت

 تفکر و خالقت مهارت یهامؤلفهضریب همبستگی بین  :2جدول 

 تفکر یهامهارتر یک ازمولفه های ضرایب رگرسیون ه :3جدول 

 یسطح معنادار t استاندارد یخطا B Beta رهایمتغ

 551/5 00/0 25/5 - 12/1 ثابت مقدار

 14/5 51/5 50/5 551/5 551/5 ییگرامثبت

 33/5 16/5 50/5 56/5 50/5 ینگر کالن

 551/5 38/4 56/5 35/5 26/5 ییهدفمندگرا

 551/5 84/3 50/5 24/5 21/5 ییگراتیواقع

 551/5 26/3 50/5 20/5 16/5 ینیبخوش

 طح معناداریس 2R ضریب همبستگی متغیر

 551/5 20/5 05/5 خالقیت ییگرامثبت

 551/5 21/5 46/5 و خالقیت ینگرکالن

 551/5 34/5 62/5 هدفمندگرایی وخالقیت

 551/5 31/5 63/5 و خالقیت گرایییتواقع

 551/5 34/5 62/5 و خالقیت ینیبخوش

 551/5 01/5 82/5 مهارت تفکر و خالقیت



و افتخاررحیمی   

03 

 

 یهامؤلفهمهارت تفکر  یهامؤلفهجدول رگرسیون نشان داد از بین 

( و B = 21/5) گرایییتواقع(، B=  26/5با ضریب ) هدفمندگرایی

( قابلیت پیش بینی خالقیت دانشجویان را دارند B=  16/5) ینیبخوش

تحلیل  4طبق جدول  قرار گیرند.در مدل رگرسیونی  توانندیمو 

تفکر دانشجویان بر حسب  یهامهارتواریانس چندگانه نشان داد بین 

( و مقطع تحصیلی F=  18/5(، رشته تحصیلی )F=  11/1) جنسیت

(12/5  =F) ( 86/1و خالقیت دانشجویان بر حسب جنسیت  =F ،)

در سطح  (F=  82/1( و مقطع تحصیلی )F=  32/5رشته تحصیلی )

 یهامهارت( تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارتی α < 50/5طای )خ

لی مختلف تحصی یهارشتهتفکر و خالقیت در دانشجویان دختر و پسر 

 و مقاطع مختلف تحصیلی، یکسان است.

 

 جمعیت شناختی هاییژگیوتحلیل واریانس چندگانه جهت مقایسه مهارت تفکر و خالقیت دانشجویان بر حسب  :4جدول 

 

بحث

مهارت تفکر و خالقیت  یهامؤلفهاد میانگین هریک از نشان د هایافته

باالتر از حد متوسط است. همچنین با توجه به سطح معناداری، میانگین 

و متغیرها معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأیید  هامؤلفههمه 

دانشجویان کمتر به کارهای غلط و بدون  دهدیمگردید. این نشان 

، دکننیمبه پیشرفت و ترقی فکر  هازمان، اکثر کنندیمارزش فکر 

، با تفکر، کنندیممعموالً یادگیری مطالب جدید را در کار پیاده 

، در جویندیمدوری  بافیمنف، از افراد کنندیمکار را ساده  یهاروش

، کار بدون هدف را کمتر کنندیمگروه کاری خود، انگیزه و امید ایجاد 

، روی موارد دانندیمطرح را غیر ممکن ، موفقیت بدون دهندیمانجام 

 یهاتجربه، معموالً از کنندیمحاد مثبت و یا منفی یک پدیده تعمق 

و اکثر اوقات، مشکالت را با افکار جدید حل  کنندیمموفق الگوبرداری 

ان از صرف یدانشجو دهدیمنشان  هایافته. در بعد خالقیت، نمایندیم

حل مسائل و  یبرند، غالباً برایت مد لذیجد یهادهیا یوقت خود رو

 حیصح یهاهیخاص، از رو مسئله یک، در حل کنندیمالت تالش کمش

استفاده  مسئلهحل  یبرا یتکرار هاییوهشنند و از کیم یرویپ

. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق رحیمی و ادب جو کنندینم

 یهامؤلفهاز ( که نشان دادند میانگین هر یک 2512( و رضایی )2516)

تفکر در نمونه مورد نظر باالتر از حد متوسط است همسویی  یهامهارت

مهارت  یهامؤلفهنشان داد هر چه  هایافته .(15, 1) و مطابقت دارد

تفکر در دانشجویان افزایش پیدا کند میزان خالقیت آنها نیز افزایش 

 به نانهیب خوش نگرش از که مثبت تفکّر دهدیم. این نشان یابدیم

 و بهتر رفتارهای در بروز مهمّی نقش ،گیردیم منشأ هستی جهان

. نتایج سازدیم فراهم را او تیفقمو نةیزم و داشته انسان در هدفمندتر

(، احمدی 2515(، کریمی )2515تحقیق حاضر با نتایج تحقیق توانایی )

 ( و2553) Isen (1148 ،)Norman(، 2511(، دستغیب )2515)

Yuan(2510 که نشان دادند )تفکر نقش مهمی در بروز یهامهارت 

سانی، احساس روابط ان یهامهارتانسان،  در هدفمندتر و بهتر رفتارهای

، وسعت فکر و تمایل به تنوع طلبی، یریپذانعطاف، خالقیت، یشادمان

و خودکارآمدی افراد دارد همسویی و مطابقت دارد  هایریگتصمیم 

(11-18). 

تفکر و خالقیت دانشجویان دختر و پسر  یهاارتمهنتایج نشان داد 

مختلف تحصیلی و مقاطع مختلف تحصیلی، یکسان است.  یهارشته

جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی در افزایش  دهدیماین نشان 

تفکر و خالقیت تاثیری ندارد. در تبیین این نتیجه  یهامهارتیا کاهش 

سیت در خالقیت ممکن است باید اضافه کرد که علت عدم تفاوت جن

ناشی از رشد عوامل فرهنگی و اجتماعی و کاهش باورهای نادرست در 

دختران و پسران باشد و باعث شده در  هایییتواناجامعه نسبت به 

( 2550میزان خالقیت باهم تفاوت چشمگیری نداشته باشند. دباغیان )

ای دار هاتهرشبقیه  آموزاندانشریاضی نسبت به  آموزاندانشدریافت 

( نشان داد که تفاوت 2514. صادقی )(14)قدرت تفکر باالتری هستند 

تفکر قانونگرا، کلی گرا، آزادمنشانه، جزئی نگر  یهاسبکمعناداری میان 

 Zhangو تحقیق  (11)و محافظه کارانة معلمان زن و مرد وجود دارد 

( نیز نشان داد که سبک تفکر دانشجویان پسر بیشتر آزادمنشانه 2556)

و کلی گرایانه و سبک تفکر دختران بیشتر قانون گرایانه، قضاوت گرا و 

( و رحیمی و همکاران 2551. رهنما )(25)محافظه کارانه بوده است 

ش یان دختر و پسر در پیت دانشجوین خالقی( نشان دادند که ب2514)

 .(22, 21)وجود ندارد  یآنها تفاوت معنادار یلیشرفت تحصیپ ینیب

 تیجه گیرین

تفکر و خالقیت  یهامهارت یهامؤلفه، میانگین هر یک از هایافتهطبق 

مطالعات مختلف و مطالعه  از باالتر از حد متوسط بود. همچنین نتایج

 ایجاد در مؤثر عوامل از یکی که است آن از حاکی زمینه این در حاضر

 . پرورشباشدیمتفکر افراد  یهامهارتپرورش  خالقیت افراد،

 آنها نقاط تا گرددیمتفکر و خالقیت در دانشجویان باعث  یهامهارت

 توانندیم چگونه بفهمند و دهند بهتر تشخیص را خود و قوت ضعف

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجذور مربعات متغیر

 43/5 18/5 512/5 0 56/5 رشته

 13/5 11/1 34/5 2 86/5 جنسیت

 14/5 12/5 524/5 3 581/5 مقطع

 82/5 32/5 52/5 0 15/5 رشته

 18/5 86/1 280/5 2 00/5 جنسیت

 16/5 82/1 28/5 3 41/5 مقطع



 5931آذر و دی ، 1، شماره 1، دوره آموزش پرستاری نشریه
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 دهند گسترش مسئله حل و یتصمیم گیر در را خود هاییاستراتژ

 اشتباه شود. تصمیمات اتخاذ کاهش سبب تواندیم امر این که

تفکر و خالقیت در  یهامهارتزان یم یسدر پژوهش حاضر امکان برر

 تفکر و خالقیت یهامهارتان ید رابطه میید. تأیان فراهم گردیدانشجو

را با  ن ارتباطیشتریتفکر که ب یهامهارتاز  یا ابعادیبعد  ییو شناسا

کمک  یخالقیت دارد، به مسئوالن و دست اندرکاران نظام آموزش

شد ر هایینهزمتفکر،  یهامهارت تا با توجه به قابل رشد بودن کندیم

د ان بتوانند نقش خویند تا دانشجویان را فراهم نمایخالقیت در دانشجو

شرفت جامعه و یخالق و نوآور در رشد و پ یانیرا به عنوان دانشجو

 آموزشی، در دروس ند. همچنین تنوعیفاء نمایا یت در زندگیموفق

 یاجرا امکان و پژوهشی یهاروش از استفاده آموزشی، امکانات

صنعتی و  زکمرا با هادانشگاه شتریچه ب هر ارتباط علمی، قاتیتحق

ش یافزا در ییسزا به ریتأث هک هستند یموارد جمله از جامعه

 هایییتمحدوداز جمله  یان دارد.ت دانشجویتفکر و خالق یهامهارت

که در ارتباط با این تحقیق وجود داشت، محدود بودن دامنه تحقیق به 

نشجویان، محدود بودن دامنه تحقیق به دانشگاه علوم پزشکی کاشان دا

آموزشی دیگر بود. از جمله  یهاسازمانو عدم امکان تعمیم به مراکز و 

 یهاپرسشنامه از صرف دیگر تحقیق استفاده هاییتمحدود

 یمقطع یجمع آور و یرها، بررسیمتغ یابیارز یبرا یخودگزارش ده

یی به سئواالت از دانشجویان در پاسخگو یرخب یارکو عدم هم هاداده

سایر محققان به  گرددیمبر همین اساس پیشنهاد  پرسشنامه بود.

تفکر در دانشجویان علوم پزشکی با سایر  یهامهارتبررسی و مقایسه 

تفکر با  یهامهارتبپردازند. همچنین بررسی رابطه بین  هادانشگاه

 یهامهارتتفکر با  یهامهارت حل مساله اجتماعی، رابطه هاییتقابل

کارآفرینی و غیره نیز  هاییتقابلتفکر با  یهامهارتفراشناخت، 

 .گرددیمپیشنهاد 

 سپاسگزاری

از کلیه مسئوالن و مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشجویانی 

 .اییمنمیمکه ما را در انجام این تحقیق یاری رساندند، تشکر و قدردانی 

 عتضاد مناف
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Abstract 

Introduction: All humans have thoughts, with only their combination and thinking methods being 

different. Thus educational systems should provide a field for development and growth of thinking 

methods and creativity. The main purpose of this research was to study the relationship between 

thinking skills and creativity among students at Kashan University of Medical Sciences. 

Methods: We used a cross-correlation method. All students at Kashan University of Medical 

Sciences in the academic year of 2014-2015 (N = 2095) were selected as the study population. 

Overall, 169 students were chosen using Cochran Formula with stratified random sampling. For 

data collection, thinking skills questionnaire with 40 items in five components and creativity 

questionnaire with 20 items scored on a five-point Likert scale were used. Questionnaires content 

validity was confirmed by experts. Questionnaire reliability through Cronbach alpha coefficient was 

estimated as equal to 0.84 for thinking skills and 0.87 for creativity. Data were analyzed by 

descriptive and inferential statistics using SPSS 19 software. 

Results: The findings showed that mean thinking skills (3.67 ± 0.43) and creativity (3.68 ± 0.40) 

were higher than average. Also, there was a positive and significant relationship (r = 0.72) between 

thinking skills components and creativity (P < 0.05). 

Conclusions: Means of thinking skills and creativity were higher than average and were desirable. 

Due to the high level of thinking skills and creativity of students and a significant positive 

relationship between these two variables, it is suggested that university managers should focus their 

attention to foster thinking skills in their students to provide grounds for creativity so that the 

students could be thoughtful, creative and innovative in the society. 
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