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Abstract
Introduction: In each educational system, the purpose of learning is learning. One of the
best indicators that can be used to achieve this goal is academic achievement. In today’s
world creating creativity, creativity in learners and the subject of academic achievement in
most countries around the world are among the issues that have led many scholars thinking
to engage themselves. The purpose of this study was to evaluate the relationship between
creativity and academic achievement in medical students of Birjand University of Medical
Sciences in 1396.
Materials and Methods: The present study was a descriptive correlational study. The
statistical population consisted of all students studying at Birjand University of Medical Sciences
in the academic year 2017. 324 students were selected by stratified sampling. Soltani’s
creativity questionnaire was used to collect data and total average score of students was used
as a criterion for assessing academic achievement. Data were analyzed by SPSS.18 using
descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and ANOVA test.
Results: In this study, 200 female students and 124 male students were studied. The
results showed a significant positive correlation between creativity and students’ academic
achievement (r = 0.37). Based on the results of this study, there was no significant difference
between the score of creativity regarding the faculty, but there was a significant difference
between academic achievement based on the school of education and gender (P <0.05).
Conclusion: Due to the relationship between creativity and academic achievement, it
is suggested to hold workshops and empowerment training courses on effective teaching
methods for university professors in order to use creative teaching methods.
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چكيده
مقدمه :در هر نظام آموزشی ،هدف از آموزش یادگیری است .یکی از بهترین شاخصهایی که میتوان از آن برای دستیابی
به این هدف استفاده کرد ،پیشرفت تحصیلی است در دنیای امروز ایجاد توانایی خالقیت و آفرینندگی در فراگیران و موضوع
پیشرفت تحصیلی در اكثر كشورهای دنیا از جمله موضوعاتی است كه فكر و اندیشه محققان زیادی را به خود مشغول داشته
است .این مطالعه با هدف ارتباط سنجی خالقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی بیرجند در سال 1396
انجام پذیرفت.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مشغول به
تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی  96-95بودند که  324نفر به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب
شدند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه خالقیت سلطانی استفاده شد و معدل کل دانشجویان بعنوان معیار بررسی پیشرفت
تحصیلی استفاده شد .تحلیل دادهها توسط نرم افزار  SPSSنسخهی  18با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس
انجام شد.
یافتهها :در این مطالعه تعداد  200دانشجوی دختر و  124نفر دانشجوی پسر مورد بررسی قرار گرفتند ،نتایج نشان داد بین
خالقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد ( .)r2=0/37براساس نتایج این مطالعه بین نمره
خالقیت براساس دانشکده تفاوت معناداری وجود نداشت ولی بین پیشرفت تحصیلی بر اساس دانشکده محل تحصیل و
جنسیت تفاوت معنیداری بدست آمد (.)P<0/05
نتیجهگیری :به دلیل رابطه بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی ،برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی توانمند ساز در خصوص
روشهای اثربخش تدریس برای استادان در سطح دانشگاه در جهت استفاده از روشهای تدریس خالق پیشنهاد میشود.
کلیدواژه :خالقیت ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان

مقدمه

ایجاد یادگیری صورت میگیرد .یادگیری فعالیتی است که از سوی

در هر نظام آموزشی ،هدف از آموزش یادگیری است .یادگیری

یادگیرنده ایجاد میشود تا موجب تغییر در او شود ( .)2یکی از

فعالیتی شناختی و عاطفی است که از سوی یادگیرنده ایجاد میشود

بهترین شاخصهایی که میتوان از آن برای دستیابی به اهداف

تا موجب تغییر در وی شود ( .)1مهمترین وظایف یک نظام آموزشی،

استفاده کرد ،پیشرفت تحصیلی است .مشكالت مربوط به یادگیری

آماده ساختن افراد برای كسب دانش ،مهارتهای شناختی و شغلی

و پیشرفت تحصیلی یا ریشه درون فردی و یا ریشه برون فردی

جهت ورود به اجتماع است .هرگونه فعالیت آموزشی با هدف

دارند .یکی از مهمترین مشكالت درون فردی مؤثر در پیشرفت

(*نویسنده مسئول) فریبا اسدی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
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شناختی است که نقش بسیار عمدهای در نوآوری و حل مشكالت

مانند جامعه ،تواناییهای شناختی ،خانواده و شخصیت همزمان بر

بشری دارد .افراد خالق دارای ویژگیهایی نظیر کنجکاوی زیاد،

خالقیت تأثیر میگذارند .خالقیت موهبتی نیست که افرادی خاص

پشتکار ،شخصیت غیرمتعارف ،دارای طرز تفکر انتقادی و شهودی

از آن برخوردار باشند چون میتوان با کاربرد شیوههای مناسب ،آن

و خودکفایی میباشند (.)5-4

را پرورش داد .)16( .افراد خالق بدلیل برخورداری از کنجکاوی

تحقیقات نشان داده است که خالقیت را میتوان روشی برای حل

فوق العاده بخش عمدهای از وقت خود را صرف توجه دقیق به

مسائل دانست .به این معنی که درواقع فرد خالق به کمک مهارت

اطراف خود میکنند و به طور مستمر در جستجوی موضوعات

خالقیت خود دائما در حال راهحل یابی برای مشکل و نیاز خاصی

پیچیده و جدید هستند ( .)17رانکو و چاند معتقدند که انگیزه در

بسر میبرد .بر این اساس ،روشهای تفکر خالق ،شیوههای تفکری

تفکر خالق ،بهخصوص انگیزه درونی دریافت مسئله اهمیت دارد.

هستند که به کمک آنها برای حل مسئله ،راهحلهای متنوعی

انگیزه افراد وقتی بیشتر میشود که در انتخاب نقش خود اختیار

به دست میآید .از این طریق ،احتمال دستیابی به مناسبترین

داشته باشند؛ زیرا این امر باعث میشود که کاری برایشان معنیدار

راهحل باال میرود ( .)6ﺧﻼﻗﻴﺖ از ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪهی اﻧﺴﺎﻧﻲ و

شود ( .)19-18انها به یاددهندگان پیشنهاد میدهند که زمان زیادی

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ است که وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،

را به مهارتهای تبیین مسئله اختصاص دهند؛ زیرا اهمیت آن

رﻓﺘﺎرﻫﺎیﺣﻴﻮاﻧﺎتﺑﺮ اﺳﺎسﻏﺮﻳﺰه و ژﻧﺘﻴﻚ پیش بینی ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ

کمتر از حل مسئله نیست و در آن انگیزههای بیرونی برای پرورش

رﻓﺘﺎرﻫﺎیﺑﺸﺮﺑﻪﺻﻮرت ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ارزش ﻣﺤﻮرمی باشد ()7؛

انگیزههای درونی استفاده میشود (.)18

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در آن ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮ آوری ﻧﻤﻮد دارد .در عصر امروز ،اهمیت

متاسفانه در حال حاضر در دانشگاهها بدون توجه به سبکهای

فوق العاده و ضرورت حیاتی خالقیت ،بطور فزاینده و شتابانی

یادگیری دانشجویان ،از شیوههای تدریسی استفاده میشود که

در حال افزایش است و تمامی ابعاد و جنبههای زندگی انسان را

به کشتن خالقیت و کاهش یادگیری دانشجویان منجر میگردد

بهطور کامل در سیطره خود دارد ( .)8پیرخائفی در مطالعه خود

( .)20اعتبار هر نظام آموزشی وابسته به میزان یادگیری فراگیران

مرکز ثقل حرکات نوین در آینده را خالقیت و میزان بهرگیری از

آن نظام میباشد (.)2در جریان هر یادگیری دو شرط اساسی یعنی

تفکر خالق بیان میکند .بر این اساس ،یکی از چالشهای جدی

یاد دهنده و یادگیرنده وجود دارند .با پیشرفت علم و فناوری،

و قابل پیشبینی بشر در آینده ،مسئله میزان بهرهگیری از ذهنها

نیازهای فردی و اجتماعی نیز گستردهتر شده است .در این میان

و شخصیتهای خالق در حوزههای مختلف علمی ،پژوهشی،

برآورده ساختن نیازهای آموزشی فراگیران در سایه روشهای

فناورانه و بهداشتی است (.)9

آموزشی پیچیدهتری قابلدسترس میباشد؛ بنابراینروشهای

با توجه به اینکه خالقیت یکی از پیچیدهترین اندیشههای بشری

سنتی آموزش ،دیگر قادر نخواهند بود یادگیری را به نحو مطلوب

میباشد که قابل پرورش میباشد مکاتب مختلف از زوایای مختلف

در فراگیر تسهیل نمایند (.)20

به مسئله خالقیت نگریسته و نظریههای مختلفی را ارائه نمودهاند.

در دنیای امروز ایجاد توانایی خالقیت و آفرینندگی در فراگیران

هنسی و آمابیل ) )10( (Hennessey& Amabileمعتقدند که خالقیت

و موضوع پیشرفت تحصیلی در اكثر كشورهای دنیا از جمله

پدیدهای اجتماعی است و از نیازها ،مقتضیات جامعه و شرایط

موضوعاتی است كه فكر و اندیشه محققان زیادی را به خود

خانوادگی برمیخیزد .ازنظر تورنس ( )11خالقیت فرآیندی است که

مشغول داشته است .در تمام جوامع ،سیستم تعلیم و تربیت نسبت

شامل حساسیت نسبت به مسائل ،کمبودها ،تنگناها و ناهماهنگیها

به سرنوشت فرد و رشد و تكامل موفقیت آمیز وی و جایگاه او

( )12معتقدند که

در جامعه عالقمند و نگران است و تالش میكند با رفع موانع

خالقیت بعدی فراشناختی دارد و با فرآیندهای عالی ذهنی نظیر

موجود و ایجاد عوامل تسهیل كننده مسیر پیشرفت فرد را هموار

تفکر ،هوش ،تخیل و پردازش اطالعات ارتباط دارد (.)13

سازد ( .)21با توجه به اینکه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،یکی

میشود .عدهای نیز مانند گیلفورد

)(Guilford
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و از طرفی دانشجویان علوم پزشکی با سالمت جسم و روان مردم

 SPSSنسخهی  18با استفاده از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف

جامعه سر و کار دارند ،توجه به متغیرهایی که در دانش وپیشرفت

معیار ،فراوانی و درصد فراوانی) ،و ضریب همبستگی پیرسون و

تحصیلی این گروه از تحصیلکردهها تأثیر میگذارد ،از اهمیت

آزمون تی مستقل انجام شد.

بیشتری برخوردار است .لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط
خالقیت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی بیرجند

یافتهها
در این مطالعه ،از بین 324دانشجوی موردبررسی 200 ،نفر (58.5

در سال  1395انجام شد.

درصد) زن و  142نفر ( 41.5درصد) مرد بودند همچنین از بین

مواد و روشها

دانشجویان موردبررسی  234نفر ( 68/4درصد) سن آنها زیر 22

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه

سال74 ،نفر ( 21/6درصد) بین  23الی  27سال و  13نفر (3/8

آماری شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم

درصد) باالی  28سال سن داشتند .برای بررسی رابطه بین حل مسأله

پزشکی بیرجند در سال تحصیلی  96-95بودند که  342نفر به
روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها

با پیشرفت تحصیلی ،پس از بررسی و تأیید نرمالبودن متغیّرها ،از

آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.

از پرسشنامه خالقیت سلطانی استفاده شد و معدل کل دانشجویان

همانطور که در جدول یک مشاهده میشود ،ضریب همبستگی

بعنوان معیار بررسی پیشرفت تحصیلی بود .پرسشنامه خالقیت

بهدستآمده برابر با  0/37است که مقدار معنیداری برابر با 0/0001

سلطانی دارای  ۴۰گویه است که توسط دکتر سلطانی در سال ۱۳۸۶

میباشد .درنتیجه میتوان گفت بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی

تدوین گردید بدین صورت که جهت بررسی روایی آن ،پرسشنامه

یک رابطه خطی معنیدارو از نوع مستقیم وجود دارد یعنی افزایش

به تائید  ۱۰نفر از اساتید متخصص رسید و برای تعیین پایایی

خالقیت باعث افزایش پیشرفت تحصیلی میشود.

پرسشنامه از روش الفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی %۸۵

برای مقایسه میانگین نمره خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

به دست آمد ..نحوهی پاسخگویی به آن از طیف لیکرت از کام ً
ال

بر اساس جنس ،از آزمون تیمستقل استفاده شد.

موافق تا کام ً
ال مخالف میباشد .کمترین نمره فرد  ۴۰و بیشترین

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود بین میانگین نمره خالقیت

نمره پاسخگو  ۲۰۰بود .معیارهای ورود به مطالعه شامل :اشتغال

بر حسب جنس اختالف معنیداری وجود ندارد در حالی که معدل

به تحصیل در دانشکدههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری دارد (.)P<0/001

بیرجند و همچنین دانشجویان ترم دوم به بعد بودند .معیار خروج
از مطالعه نیز شامل :عدم پاسخگویی به بیش از 30درصد سؤاالت

جدول  -1ارتباط خالقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه

پرسشنامه و انصراف یا عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه بود.

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

0/73

0/0000

قبل از تکمیل پرسشنامهها ،محقق به افراد ورد مطالعه اطمینان داد
که نتایج پرسشنامه تکمیلشده توسط آنها ،محرمانه خواهد بود و

متغیر

پیشرفت تحصیلی
خالقیت

جدول  -2مقایسه خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس جنس

خالقیت

متغیر

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

زن

101/24

11/37

مرد

102/73

11/37

معدل
-pمقدار

0/03

میانگین

انحراف معیار

13/14

1/44

19/79

1/17

p-مقدار

0/00
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نتیجه منفی برای آنها نخواهد داشت .تحلیل دادهها توسط نرم افزار

30

سال چهاردهم ،شماره دو1398 ،

مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

امروزه توجه به بهبود پیشرفت تحصیلی فراگیران از اهداف عمده

خالقیت بیشتری برخوردار بودندحسینی نسب و شریفی معتقدند

نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف است .تحقیقات علمی بر

افراد بدلیل تفاوت در استعداد یادگیری و هوش از خالقیت متفاوتی

آن هستند تا با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش پیشرفت تحصیلی،

نیز برخوردارند (.)31این تناقض ممکن است بدلیل تفاوتهای

امكان طراحی برنامههای مناسب برای پیشرفت آموزشی جامعه را

فرهنگی و اجتماعی باشد.

فراهم سازند .نتایج این مطالعه نشان داد بین خالقیت با پیشرفت

از طرفی طبق نتایج بدست آمده پیشرفت تحصیلی در دختران به

تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت .نتیجه

طور معنیداری بیشتر از پسران بود .این یافته با مطالعه محمدی و

مطالعه حاضر با یافتههای محمدی و همکاران ( ،)23نامی و همکاران

همکاران ( )20همخوانی دارد .تایلر نیز در تحقیق خود شواهدی

( ،)24هوشمندان مقدم و شمس ( ،)25رهنما و عبدالملکی (،)26

مبنی بر برتری دختران نسبت به پسران در پیشرفت تحصیلی ارائه

پاتون و همکاران ()27؛ فلیث و همکاران ( )28همخوانی دارد.

نمود.شاید این تفاوت بدلیل انگیزه باالتر دختران نسبت به پسران در

برای تبیین این فرضیه میتوان گفت خالقیت منجر به پدید آوردن

درس خواندن باشد ( .)35شاید طبق عقیده برخی از افراد دختران

اندیشههای غیرمعمول و فاصله گرفتن از الگوهای سنتی تفکر و

بدلیل بلوغ زودتر فکری و جسمی نسبت به پسران در عقل و هوش

توانایی تفکر به شیوه غیرمتداول و خالف عادات رایج و موجب

بر پسران پیشی میگیرند (.)31

انعطافپذیری انتخاب و افزایش کیفیت تصمیمگیری میشود و
قادر است وابستگی به عادات و برداشتهای مرسوم را از بین

نتیجهگیری

برده و ذهن را به سمت ایدهها و امکانات تازه متوجه کند (.)23

با توجه به رابطه مثبت بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی ،یافتههای

خالقیت میتواند در به دست آوردن راههای ابتکاری مواجهه با

حاصل از این پژوهش و نظایر آن میتواند در امر مشاورههای

بیماریها و موقعیتهای استرسزای حرفهای در بسیاری از موارد

تحصیلی و شغلی مفید باشد .بهگونهای که افراد خالق به سمت

راه گشا باشد ( .)29دانشجویان خالق تفكر قالبی ندارند و هر

دروسی که نیاز به ابتکار دارند هدایت شوند و دانشجویان بتوانند

زمان که ببینند روش آنها برای یادگیری مناسب نیست ،سریع ًا آن

استقالل شخصی و توانایی پیداکرده راهحل برای مسائل به طرق

روش را کنار میگذارند و روش دیگری را جایگزین میکنند و یا

اکتشافی و از راه خودآموزی پیدا کنند .لذا برگزاری کارگاهها و

اینكه خود به نحوی خالقانه مطالب را سازمان میدهند و آنها را

دورههای آموزشی توانمند ساز در خصوص روشهای اثربخش

یاد میگیرند (.)30

تدریس برای استادان در سطح دانشگاه در جهت استفاده از روشهای

از طرفی وجود رابطه خالقیت و پیشرفت تحصیلی با برخی از

تدریس خالق پیشنهاد میشود .همچنین با تشویق دانشجویان در

مطالعات در تضاد میباشد (.)31 ,26 ,5رهنما و عبدالملکی در

انجام فعالیتهای خالق و تقویت ویژگیهای خالق ،میتوان گامی

مطالعه خود اظهار میدارند که عدم رابطه بین خالقیت و پیشرفت

در جهت پیشرفت تحصیلی آنان برداشت.

تحصیلی بدلیل تاکید مدرسان بر حفظ کردن مطالب و نمره گرفتن
کامال طبیعی است.

تقدیر و تشكر

نتایج همچنین نشان داد که نمره خالقیت بین دختران و پسران تفاوت

بدینوسیله نویسندگان از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی

معنیداری ندارد که با نتایج حاصل از مطالعات محمدی و همکاران

بیرجند و تمامی مسئولین و دانشجویانی که در این مطالعه همکاری

( ،)23حسن زاده و ایمانی فر ( ،)5رهنما و عبدالملکی ( ،)26سفری

داشتهاند ،تشکر و قدردانی مینمایند.

و همکاران ( ،)32همسو میباشد در حالی که درتحقیق )33( Piaw
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بحث

و کریمی ( )34و حسینی نسب ( )31پسران نسبت به دختران از

31

محمد سعیدزاده و همکاران

نقش خالقیت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
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