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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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مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی 

سال چهاردهم، شماره دو، 1398

مقاله
تحقیقاتی

نقش خالقیت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
محمد سعیدزاده، فريبا اسدی*، ملیحه رام

دانشگاه علوم پزشكی بیرجند، بیرجند، ايران

چكيد ه
مقدمه: در هر نظام آموزشی، هدف از آموزش یادگیری است. یکی از بهترین شاخص هایی که می توان 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 اکثر کشورهای دنیا از جمله موضوعاتی است که فکر 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 روش ها: 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 95-96 بودند که 324 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب 
شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خالقیت سلطانی استفاده شد و معدل کل دانشجویان بعنوان معیار بررسی پیشرفت 
تحصیلی استفاده شد. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 18 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس 

انجام شد.
يافته ها: در این مطالعه تعداد 200 دانشجوی دختر و 124 نفر دانشجوی پسر مورد بررسی قرار گرفتند، نتایج نشان داد بین 

خالقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد )r2=0/37(. براساس نتایج این مطالعه بین نمره 
خالقیت براساس دانشکده تفاوت معناداری وجود نداشت ولی بین پیشرفت تحصیلی بر اساس دانشکده محل تحصیل و 

.)P< 0/05( جنسیت تفاوت معنی داری بدست آمد
نتيجه گيری: به دلیل رابطه بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی توانمند ساز در خصوص 

روش های اثربخش تدریس برای استادان در سطح دانشگاه در جهت استفاده از روش های تدریس خالق پیشنهاد می شود.
کليدواژه: خالقیت، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان

)*نويسنده مسئول( فريبا اسدی، دانشگاه علوم پزشكی بیرجند، بیرجند، ايران.
fariba.asadi3@gmail.com :آدرس الكترونیكی  

مقدمه
در هر نظام آموزشی، هدف از آموزش يادگیری است. يادگیری 
فعالیتی شناختی و عاطفی است که از سوی يادگیرنده ايجاد می شود 
تا موجب تغییر در وی شود )1(. مهمترين وظايف يك نظام آموزشی، 
آماده ساختن افراد برای کسب دانش، مهارتهای شناختی و شغلی 
جهت ورود به اجتماع است. هرگونه فعالیت آموزشی با هدف 

ايجاد يادگیری صورت می گیرد. يادگیری فعالیتی است که از سوی 
يادگیرنده ايجاد می شود تا موجب تغییر در او شود )۲(. يكی از 
بهترين شاخص هايی که می توان از آن برای دستیابی به اهداف 
استفاده کرد، پیشرفت تحصیلی است. مشكالت مربوط به يادگیری 
و پیشرفت تحصیلی يا ريشه درون فردی و يا ريشه برون فردی 
دارند. يكی از مهمترين مشكالت درون فردی مؤثر در پیشرفت 
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توانايی های  از  يكی  خالقیت   .)۳( می باشد  خالقیت  تحصیلی 
شناختی است که نقش بسیار عمده ای در نوآوری و حل مشكالت 
بشری دارد. افراد خالق دارای ويژگی هايی نظیر کنجكاوی زياد، 
پشتكار، شخصیت غیرمتعارف، دارای طرز تفكر انتقادی و شهودی 

و خودکفايی می باشند )۵-۴(.
تحقیقات نشان داده است که خالقیت را می توان روشی برای حل 
مسائل دانست. به اين معنی که درواقع فرد خالق به کمك مهارت 
خالقیت خود دائما در حال راه حل يابی برای مشكل و نیاز خاصی 
بسر می برد. بر اين اساس، روش های تفكر خالق، شیوه های تفكری 
هستند که به کمك آن ها برای حل مسئله، راه حل های متنوعی 
به دست می آيد. از اين طريق، احتمال دستیابی به مناسب ترين 
راه حل باال می رود )۶(. خالقیت از طرفي يك پديده ی انساني و 
فرهنگي است که وجه تمايز انسان با سايرحیوانات نیزميباشد، 
رفتارهایحیواناتبر اساسغريزه و ژنتیك پیش بینی ميشود، اما 
)۷(؛  باشد  محورمی  ارزش  و  هدفمند  رفتارهایبشربهصورت، 
بنابراين در آن خالقیت و نو آوری نمود دارد. در عصر امروز، اهمیت 
فوق العاده و ضرورت حیاتی خالقیت، بطور فزاينده و شتابانی 
در حال افزايش است و تمامی ابعاد و جنبه های زندگی انسان را 
به طور کامل در سیطره خود دارد )۸(. پیرخائفی در مطالعه خود 
مرکز ثقل حرکات نوين در آينده را خالقیت و میزان بهر گیری از 
تفكر خالق بیان می کند. بر اين اساس، يكی از چالش های جدی 
و قابل پیش بینی بشر در آينده، مسئله میزان بهره گیری از ذهن ها 
و شخصیت های خالق در حوزه های مختلف علمی، پژوهشی، 

فناورانه و بهداشتی است )9(.
با توجه به اينكه خالقیت يكی از پیچیده ترين انديشه های بشری 
می باشد که قابل پرورش می باشد مكاتب مختلف از زوايای مختلف 
به مسئله خالقیت نگريسته و نظريه های مختلفی را ارائه نموده اند. 
هنسی و آمابیل (Hennessey& Amabile) )1۰( معتقدند که خالقیت 
پديده ای اجتماعی است و از نیازها، مقتضیات جامعه و شرايط 
خانوادگی برمی خیزد. ازنظر تورنس )11( خالقیت فرآيندی است که 
شامل حساسیت نسبت به مسائل، کمبودها، تنگناها و ناهماهنگی ها 
که  معتقدند   )1۲(  (Guilford) گیلفورد  مانند  نیز  می شود. عده ای 
خالقیت بعدی فراشناختی دارد و با فرآيندهای عالی ذهنی نظیر 

تفكر، هوش، تخیل و پردازش اطالعات ارتباط دارد )1۳(.

افرادی مانند استرنبرگ )1۴( و میهالی )1۵( معتقدند که عواملی 
مانند جامعه، توانايی های شناختی، خانواده و شخصیت هم زمان بر 
خالقیت تأثیر می گذارند. خالقیت موهبتی نیست که افرادی خاص 
از آن برخوردار باشند چون میتوان با کاربرد شیوه های مناسب، آن 
را پرورش داد. )1۶(. افراد خالق بدلیل برخورداری از کنجكاوی 
فوق العاده بخش عمده ای از وقت خود را صرف توجه دقیق به 
اطراف خود میكنند و به طور مستمر در جستجوی موضوعات 
پیچیده و جديد هستند )1۷(. رانكو و چاند معتقدند که انگیزه در 
تفكر خالق، به خصوص انگیزه درونی دريافت مسئله اهمیت دارد. 
انگیزه افراد وقتی بیشتر می شود که در انتخاب نقش خود اختیار 
داشته باشند؛ زيرا اين امر باعث می شود که کاری برايشان معنی دار 
شود )1۸-19(. انها به ياددهندگان پیشنهاد می دهند که زمان زيادی 
را به مهارت های تبیین مسئله اختصاص دهند؛ زيرا اهمیت آن 
کمتر از حل مسئله نیست و در آن انگیزه های بیرونی برای پرورش 

انگیزه های درونی استفاده می شود )1۸(.
متاسفانه در حال حاضر در دانشگاهها بدون توجه به سبكهای 
يادگیری دانشجويان، از شیوه های تدريسی استفاده می شود که 
به کشتن خالقیت و کاهش يادگیری دانشجويان منجر می گردد 
)۲۰(. اعتبار هر نظام آموزشی وابسته به میزان يادگیری فراگیران 
آن نظام می باشد )۲(.در جريان هر يادگیری دو شرط اساسی يعنی 
ياد دهنده و يادگیرنده وجود دارند. با پیشرفت علم و فناوری، 
نیازهای فردی و اجتماعی نیز گسترده تر شده است. در اين میان 
برآورده ساختن نیازهای آموزشی فراگیران در سايه روش های 
بنابراين روش های  می باشد؛  قابل دسترس  پیچیده تری  آموزشی 
سنتی آموزش، ديگر قادر نخواهند بود يادگیری را به نحو مطلوب 

در فراگیر تسهیل نمايند )۲۰(.
در دنیای امروز ايجاد توانايی خالقیت و آفرينندگی در فراگیران 
جمله  از  دنیا  کشورهای  اکثر  در  تحصیلی  پیشرفت  موضوع  و 
به خود  را  زيادی  محققان  انديشه  و  فكر  که  است  موضوعاتی 
مشغول داشته است. در تمام جوامع، سیستم تعلیم و تربیت نسبت 
به سرنوشت فرد و رشد و تكامل موفقیت آمیز وی و جايگاه او 
در جامعه عالقمند و نگران است و تالش میكند با رفع موانع 
موجود و ايجاد عوامل تسهیل کننده مسیر پیشرفت فرد را هموار 
سازد )۲1(. با توجه به اينكه پیشرفت تحصیلی دانشجويان، يكی 
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از شاخص های مهم در ارزيابی نظام آموزش عالی می باشد )۲۲( 
و از طرفی دانشجويان علوم پزشكی با سالمت جسم و روان مردم 
جامعه سر و کار دارند، توجه به متغیرهايی که در دانش وپیشرفت 
تحصیلی اين گروه از تحصیلكرده ها تأثیر می گذارد، از اهمیت 
ارتباط  تعیین  با هدف  اين مطالعه  لذا  بیشتری برخوردار است. 
خالقیت و پیشرفت تحصیلی در دانشجويان علوم پزشكی بیرجند 

در سال 1۳9۵ انجام شد.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر يك مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه 
آماری شامل تمام دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم 
پزشكی بیرجند در سال تحصیلی 9۵-9۶ بودند که ۳۴۲ نفر به 
روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها 
از پرسشنامه خالقیت سلطانی استفاده شد و معدل کل دانشجويان 
بعنوان معیار بررسی پیشرفت تحصیلی بود. پرسشنامه خالقیت 
سلطانی دارای ۴۰ گويه است که توسط دکتر سلطانی در سال 1۳۸۶ 
تدوين گرديد بدين صورت که جهت بررسی روايی آن، پرسشنامه 
به تائید 1۰ نفر از اساتید متخصص رسید و برای تعیین پايايی 
پرسشنامه از روش الفای کرونباخ استفاده شد که میزان پايايی %۸۵ 
به دست آمد.. نحوه ی پاسخگويی به آن از طیف لیكرت از کاماًل 
موافق تا کاماًل مخالف می باشد. کمترين نمره فرد ۴۰ و بیشترين 
نمره پاسخگو ۲۰۰ بود. معیارهای ورود به مطالعه شامل: اشتغال 
به تحصیل در دانشكده های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی 
بیرجند و همچنین دانشجويان ترم دوم به بعد بودند. معیار خروج 
از مطالعه نیز شامل: عدم پاسخگويی به بیش از ۳۰درصد سؤاالت 
پرسشنامه و انصراف يا عدم تمايل به ادامه شرکت در مطالعه بود. 
قبل از تكمیل پرسشنامه ها، محقق به افراد ورد مطالعه اطمینان داد 
که نتايج پرسشنامه تكمیل شده توسط آنها، محرمانه خواهد بود و 

نتیجه منفی برای آنها نخواهد داشت. تحلیل داده ها توسط نرم افزار 
SPSS نسخه ی 1۸ با استفاده از آمار توصیفی )میانگین، انحراف 

معیار، فراوانی و درصد فراوانی(، و ضريب همبستگی پیرسون و 
آزمون تی مستقل انجام شد.

يافته ها
در اين مطالعه، از بین۳۲۴ دانشجوی موردبررسی، ۲۰۰ نفر )۵۸,۵ 
درصد( زن و 1۴۲ نفر )۴1,۵ درصد( مرد بودند همچنین از بین 
دانشجويان موردبررسی ۲۳۴ نفر )۶۸/۴ درصد( سن آن ها زير ۲۲ 
سال، ۷۴نفر )۲1/۶ درصد( بین ۲۳ الی ۲۷ سال و 1۳ نفر )۳/۸ 
درصد( باالی ۲۸ سال سن داشتند. برای بررسی رابطه بین حل مسأله 
با پیشرفت تحصیلی، پس از بررسی و تأيید نرمال بودن متغیّرها، از 

آزمون همبستگی پیرسون استفاده گرديد.
همانطور که در جدول يك مشاهده می شود، ضريب همبستگی 
به دست آمده برابر با ۰/۳۷ است که مقدار معنی داری برابر با ۰/۰۰۰1 
می باشد. درنتیجه می توان گفت بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی 
يك رابطه خطی معنی دارو از نوع مستقیم وجود دارد يعنی افزايش 

خالقیت باعث افزايش پیشرفت تحصیلی می شود.
برای مقايسه میانگین نمره خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجويان 

بر اساس جنس، از آزمون تی مستقل استفاده شد.
همانطور که در جدول ۲ مشاهده می شود بین میانگین نمره خالقیت 
بر حسب جنس اختالف معنی داری وجود ندارد در حالی که معدل 

.)P< ۰/۰۰1( دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنی داری دارد

 داریسطح معنی ضریب همبستگی متغیر
 تحصیلی پیشرفت

73/0 0000/0 
 خالقیت

 

جدول 1- ارتباط خالقيت با پيشرفت تحصيلی دانشجويان مورد مطالعه

  متغیر
 معدل خالقیت

 مقدار-p انحراف معیار میانگین مقدار-p انحراف معیار میانگین

 جنسیت
 37/11 24/101 زن

03/0 
14/13 44/1 

00/0 
 17/1 79/19 37/11 73/102 مرد

 

جدول 2- مقايسه خالقيت و پيشرفت تحصيلی دانشجويان بر اساس جنس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

s.
aj

au
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

https://jps.ajaums.ac.ir/article-1-181-fa.html


سال چهاردهم، شماره دو، 1398 مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی30

بحث
امروزه توجه به بهبود پیشرفت تحصیلی فراگیران از اهداف عمده 
نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف است. تحقیقات علمی بر 
آن هستند تا با شناسايی عوامل مؤثر بر افزايش پیشرفت تحصیلی، 
امكان طراحی برنامه های مناسب برای پیشرفت آموزشی جامعه را 
فراهم سازند. نتايج اين مطالعه نشان داد بین خالقیت با پیشرفت 
تحصیلی دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. نتیجه 
مطالعه حاضر با يافته های محمدی و همكاران )۲۳(، نامی و همكاران 
)۲۴(، هوشمندان مقدم و شمس )۲۵(، رهنما و عبدالملكی )۲۶(، 

پاتون و همكاران )۲۷(؛ فلیث و همكاران )۲۸( همخوانی دارد.
برای تبیین اين فرضیه می توان گفت خالقیت منجر به پديد آوردن 
انديشه های غیرمعمول و فاصله گرفتن از الگوهای سنتی تفكر و 
توانايی تفكر به شیوه غیرمتداول و خالف عادات رايج و موجب 
انعطاف پذيری انتخاب و افزايش کیفیت تصمیم گیری می شود و 
قادر است وابستگی به عادات و برداشت های مرسوم را از بین 
برده و ذهن را به سمت ايده ها و امكانات تازه متوجه کند )۲۳(. 
خالقیت می تواند در به دست آوردن راه های ابتكاری مواجهه با 
بیماريها و موقعیت های استرس زای حرفه ای در بسیاری از موارد 
راه گشا باشد )۲9(. دانشجويان خالق تفكر قالبی ندارند و هر 
زمان که ببینند روش آن ها برای يادگیری مناسب نیست، سريعًا آن 
روش را کنار می گذارند و روش ديگری را جايگزين می کنند و يا 
اينكه خود به نحوی خالقانه مطالب را سازمان می دهند و آن ها را 

ياد می گیرند )۳۰(.
از طرفی وجود رابطه خالقیت و پیشرفت تحصیلی با برخی از 
مطالعات در تضاد می باشد )۵, ۲۶, ۳1(.رهنما و عبدالملكی در 
مطالعه خود اظهار می دارند که عدم رابطه بین خالقیت و پیشرفت 
تحصیلی بدلیل تاکید مدرسان بر حفظ کردن مطالب و نمره گرفتن 

کامال طبیعی است.
نتايج همچنین نشان داد که نمره خالقیت بین دختران و پسران تفاوت 
معنی داری ندارد که با نتايج حاصل از مطالعات محمدی و همكاران 
)۲۳(، حسن زاده و ايمانی فر )۵(، رهنما و عبدالملكی )۲۶(، سفری 
 )۳۳( Piaw همسو می باشد در حالی که درتحقیق ،)و همكاران )۳۲

و کريمی )۳۴( و حسینی نسب )۳1( پسران نسبت به دختران از 
خالقیت بیشتری برخوردار بودندحسینی نسب و شريفی معتقدند 
افراد بدلیل تفاوت در استعداد يادگیری و هوش از خالقیت متفاوتی 
نیز برخوردارند )۳1(.اين تناقض ممكن است بدلیل تفاوت های 

فرهنگی و اجتماعی باشد.
از طرفی طبق نتايج بدست آمده پیشرفت تحصیلی در دختران به 
طور معنی داری بیشتر از پسران بود. اين يافته با مطالعه محمدی و 
همكاران )۲۰( همخوانی دارد. تايلر نیز در تحقیق خود شواهدی 
مبنی بر برتری دختران نسبت به پسران در پیشرفت تحصیلی ارائه 
نمود.شايد اين تفاوت بدلیل انگیزه باالتر دختران نسبت به پسران در 
درس خواندن باشد )۳۵(. شايد طبق عقیده برخی از افراد دختران 
بدلیل بلوغ زودتر فكری و جسمی نسبت به پسران در عقل و هوش 

بر پسران پیشی میگیرند )۳1(.

نتيجه گيری
با توجه به رابطه مثبت بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی، يافته های 
حاصل از اين پژوهش و نظاير آن می تواند در امر مشاوره های 
تحصیلی و شغلی مفید باشد. به گونه ای که افراد خالق به سمت 
دروسی که نیاز به ابتكار دارند هدايت شوند و دانشجويان بتوانند 
استقالل شخصی و توانايی پیداکرده راه حل برای مسائل به طرق 
اکتشافی و از راه خودآموزی پیدا کنند. لذا برگزاری کارگاه ها و 
دوره های آموزشی توانمند ساز در خصوص روش های اثربخش 
تدريس برای استادان در سطح دانشگاه در جهت استفاده از روش های 
تدريس خالق پیشنهاد می شود. همچنین با تشويق دانشجويان در 
انجام فعالیت های خالق و تقويت ويژگی های خالق، می توان گامی 

در جهت پیشرفت تحصیلی آنان برداشت.

تقدير و تشكر
بدين وسیله نويسندگان از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشكی 
بیرجند و تمامی مسئولین و دانشجويانی که در اين مطالعه همكاری 

داشته اند، تشكر و قدردانی می نمايند.
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