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Abstract 

Introduction: University is an organization that is the center of knowledge publishing. Today, 

due to the high speed of change, concepts such as educational planning and intelligence 

beliefs of people play a key role in the success of universities. In this regard, this study aimed 

to investigate the relationship of educational planning and intelligence beliefs with creativity 

among medical students. 

Methods: The research method was descriptive and correlation. The study population 

included all 805 students of the Faculty of Medical Sciences of Islamic Azad University, Sari 

Branch in 2016-2017 academic years. 260 students were selected based on Cochran formula 

by classified sampling. Researcher made questionnaire of educational planning and standard 

questionnaires of intelligence Beliefs (Dupeyrat & Marian, 2005) and creativity (Torrance, 

1979) that their validity and reliability have been confirmed, were used. Data were analyzed 

using by K-S, Regression and Pearson test. 

Results: Findings indicate a positive and significant relationship between educational 

planning and creativity (0.389) and intelligence beliefs with creativity (0.519). Also, the 

relationship between the components of educational planning and intelligence beliefs with 

creativity was confirmed. Based on the results of the multivariate regression analysis, the value 

of R2 showed that about 36% of the changes in the student's score of creativity were 

explained by educational planning and intelligence beliefs. Intelligence beliefs (with β = 

0.464) had the highest standardized regression coefficient effect on the creativity 

Conclusions: Results showed that the effect of educational planning and intelligence beliefs 

and their components on creativity was significant. Also, in order to enhance the creativity of 

students, we must focus on two important issues educational planning and intelligence 

beliefs. 

http://dx.doi.org/10.29252/edcbmj.11.02.01
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مقدمه

 است انسانی منابع در گذاری بلندمدت سرمایه از مهمی نوع آموزش

 یهانگرش و هامهارت دانش، بخشیدن برنامه ریزی موجب ارتقاء با که

همه جانبه  توسعه و به گرددیآینده م کار نیروی و افراد نیاز مورد

. برنامه ریزی، اهداف همه فعالیتها و تالشهای کندیم کمک جامعه

و در دنیای رقابتی امروز برنامه ریزی جز اهداف  کندیگروهی را تعیین م

، همچنین، زندگی بدون برنامه [1]گردد یکالن هر سازمانی محسوب م

ا . برنامه ریزی، فرایندی پویردیگیریزی، صرفاً بر اساس شانس شکل م

و متشکل از گروهی از تصمیمات به هم مرتبط است. برنامه ریزی، آینده 

ی ینآن را پیش ب توانینگری و نقشه کشیدن برای آینده است و م

نیازها و تخمین منابع برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تلقی کرد، 

. [2]برنامه ریزی را تصمیم گیری برای آینده دانست  توانییعنی؛ م

موزش عالی، باید آموزشی و به طور خاص در آ یهابرنامه ریزی در نظام

نیازهای جامعه داشته  نیسعی در پاسخ به نیازهای دانشجویان و تأم

باشد. در واقع برنامه ریزی آموزشی درخالل چند دهه اخیر کاربردی 

گسترده در آموزش وپرورش و آموزش عالی کشورها یافته است؛ به 

 .شودیطوری که امروزه جزو الینفک مدیریت آموزشی رسمی تلقی م

آموزشی را  یهاامه ریزی آموزشی از سویی، مدیران ومسئوالن نظامبرن

 واز سوی دیگر، رساندیدر اداره و اصالح دستگاه تعلیم وتربیت مدد م

ی نیرو نیوالگوهایی را در خصوص توسعه آموزش به منظور تأم هاوهیش

. امروزه تربیت و پرورش افراد [3]دهد یانسانی مورد نیاز جامعه ارائه م

آموزش عالی است. خالقیت  یهاهدف خالق، مبتکر و مولد، از

تعلیم و  که است آدمی ذهنی یهاتیفعال نیتردهیچیپ و نیتریعال

 نیروهایی باید امروزی آموزشی یهانماید، نظام توجه آن به باید تربیت

 مدیریت در و توانمند موجود، پیچیده دنیای درک که در کنند تربیت را

. و طبعاً برنامه، محتوا و روش آموزش نیز [4]باشند  و مبتکر خلّاق آن

جمله . زیرا خالقیت از [5] ردیباید زمینه ساز تحقق این اهداف قرار گ

متغیرهایی است که در فرایند یادگیری و تعلیم و تربیت بسیار تاثیرگذار 

. از آن جا که از اهداف مهم هر نظام آموزشی، پرورش باشدیم

ن بر آ ریاستعدادهای خالق است، توجه به این توانایی دانشجویان و تأث

. از رسدیفرایند یادگیری و متغیرهای میانجی آن ضروری به نظر م

است که با  یا، خالقیت سازهBaronگاه برخی از محققان از جمله دید

 Sternberg. [6]هیجانی و شناختی در هم آمیخته است  یهامؤلفه

 10/07/1396 تاریخ دریافت:

 11/08/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 آموزشی ریزی برنامه

 هوشی باورهای

 خالقیت

 دانشجویان

 دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 بقیه اهلل )عج( پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  رنامهب مانند مفاهیمی تغییر، باالی سرعت به توجه با امروزه،. باشدمی دانش نشر مرکز که است سازمانی دانشگاه، :مقدمه

  اب حاضر پژوهش راستا، این در. کندمی ایفا هادانشگاه موفقیت در را کلیدی نقش افراد هوشی باورهای و آموزشی ریزی

 .است شده انجام پزشکی علوم دانشجویان خالقیت با هوشی باورهای و آموزشی ریزی برنامه رابطه شناخت هدف

  اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم دانشجویان شامل آماری جامعه و همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش :کار روش

  حسب بر ایطبقه تصادفی گیرینمونه صورت به نفر 260 که نفر، 805 تعداد به 95-96 تحصیلی سال در ساری واحد

  یریز برنامه ساخته محقق مقیاس از هاداده آوری جمع جهت. شدند انتخاب کوکران فرمول از استفاده با و تحصیلی رشته

  که شدند استفاده( 1979) تورنس خالقیت و( 2005) مارینه و را دوپی هوشی باورهای استاندارد هایمقیاس آموزشی،

  تحلیل پیرسون همبستگی و رگرسیون ،K-S هایآزمون از استفاده با هاداده. گرفت قرار تأیید مورد هاآن پایایی و روایی

 .شد

  خالقیت با هوشی باورهای و( 389/0) خالقیت با آموزشی ریزی برنامه معنادار و مثبت رابطه از حاکی هایافته :هایافته

  مطابق. گردید تأیید خالقیت با هوشی باورهای و آموزشی ریزی برنامه هایمؤلفه رابطه همچنین. باشدمی( 519/0)

  برنامه توسط آموزاندانش خالقیت نمره تغییرات از درصد 36 که داد نشان 2R مقدار متغیره، چند رگرسیون هاییافته

  خالقیت بر را تأثیر بیشترین β=  462/0 بتا ضریب با هوشی باورهای و است شده تبیین هوشی باورهای و آموزشی ریزی

 .دارد دانشجویان

  زشکیپ علوم دانشجویان خالقیت با هاآن هایمؤلفه و هوشی باورهای و آموزشی ریزی برنامه داد نشان نتایج :گیری نتیجه

  رهایباو و آموزشی ریزی برنامه مهم مقوله دو به بایستی ،دانشجویان خالقیت ارتقا جهت در و دارد معناداری و مثبت رابطه

 .گردد توجه هوشی

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.01         مقاله پژوهشی

 پزشکی علوم دانشجویان خالقیت با هوشی باورهای و آموزشی ریزی برنامه رابطه

 2 درونکالیی حسینی زهرا سیده ،*،1 صالحی محمد
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 درونکالیی حسینیصالحی و 
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که خالقیت مفهومی تک وجهی نیست و معتقد است  کندینیز بیان م

هیجانی به عنوان عامل پدید  چند بعدی شناختی و یهاییکه توانا

آموزشی به عنوان نهادی که افراد را پرورش  یها. نظاماندتیآورنده خالق

، نقش بسیار مهمی در بروز خالقیت و پرورش آن دارد. در واقع، دهدیم

افراد یک جامعه به نظام تربیتی  یهاها و مهارتالعملها، عکستوانایی

خالق در  یهاتی. از سوی دیگر، فعال[7]و آموزشی جامعه وابسته است 

ری ذهنی باالت یهاییهوشی مستلزم سطح توانا یهاتیمقایسه با فعال

خالق در این واقعیت نهفته است که این  یهاییاست. تفاوت توانا

ا، هحل برای آناستعداد نه تنها به آسانی با مسائل جدید، انتخاب راه

رد اربها از یک موقعیت به موقعیت دیگر، کحلو راه هایانتقال دانستن

 بلکه اصوالً در ارتباط شوندیتجربیات قبلی در موقعیت جدید، مواجه م

تر این ها ابتکاری و غیرعادی بوده و از همه مهمحلبا اختراع جدید، راه

. این موارد نشان دهنده روش تفکر پردازندیکه به طرح مسائل جدید م

و  دباشیری مگیخالقیت قابل اندازه یهاواگرا است که به وسیله آزمون

امروزه خالقیت به دلیل ویژگی ابتکاری و نوآوری آن مورد توجه 

گیری هوش اندازه یهاقرارگرفته است. هوش نیز به وسیله آزمون

یعنی دادن پاسخ مشخص که حاصل همه  -و برخالف خالقیت شودیم

. در کندیعمل م -محتویات ذهن فرد برای حل صحیح مسائل است،

هوش، جایگاهی برای ابتکار، درک و فهمیدن مسائل با  اولیه یهاآزمون

دار های مسألهروش جدید، مشاهده مستقل مسائل و ایجاد موقعیت

که به سنجش سطح خالقیت  ییهاجدید وجود نداشت. آزمون

 یهاهوش کامالً متفاوت هستند. آزمون یها، از آزمونپردازندیم

ای برانگیختن تفکر واگراند که سبب خالقیت با این هدف تنظیم شده

ها شوند. نتایج تحقیقات تورنس نشان داده است که بایستی رابطه گروه

. این تبیین کرد« یانظریه آستانه»بین هوش و خالقیت را براساس یک 

ی تر از حد معینوقتی بهره هوش پایین»که  کندینظریه چنین عنوان م

 این حد )بهره هوش است خالقیت نیز محدود است در حالی که فراتر از

. [8] «آید(، خالقیت به منزله بعدی تقریباً مستقل در می120-115= 

ت ذهن آدمی اس یهاتیفعال نیتردهیچیو پ نیتریخالقیت یکی از عال

باورهای  Dweckباید به آن توجه کند. به عقیده  که تعلیم و تربیت

 و باشدیهوشی یکی از عوامل اصلی در رفتارهای موفقیت آمیز افراد م

و پیش  دهندیمعنایی هستند که به رفتارهای فرد جهت م یهانظام

، وی دو نوع باور هوشی سازندیبینی رفتار او را برای دیگران ممکن م

 اورب .ذاتی هوشی باور و افزایشی هوشی : باورکندیرا با هم مقایسه م

انعطاف  کیفیتی که هوش دارد اشاره مطلب این به افزایشی هوشی

مورد  در ذاتی باور مقابل در .کنترل است قابل و افزایش قابل پذیر،

 ثابت، انعطاف ناپذیر کیفیتی هوش که دارد اشاره مطلب این به هوش

 -شناختی یهااست. باورهای هوشی چارچوب افزایش قابل غیر و

که  ، بنابراین زمانیدینمایانگیزشی متفاوتی را برای فراگیران ایجاد م

 ، این باور بر چگونگیدیریپذیفراگیر یکی از انواع باورهای هوشی را م

باور  . فراگیرانی که دارایگذاردیم ریروبرو شدن با تکالیف یادگیری تأث

اب و اکتس شانیهایستگیافزایشی در مورد هوش هستند بر بهبود شا

 یهاتیدانش جدید تاکید دارند. برای این منظور، ایشان به دنبال موقع

چالش برانگیزی هستند که نیازمند تالش است و سبب باال رفتن 

. فراگیران با باورهای هوشی ذاتی برای غلبه بر شودییادگیری م

ها و هنگام مواجهه با چالش دهندیمشکالت حدااقل تالش را به خرج م

به مبانی نظری مطرح شده و . با توجه [9]شوند یبه راحتی تسلیم م

اهمیت خالقیت در تعلیم و تربیت دارد، الزم است دست اندرکاران نظام 

آموزشی توجه به پرورش و رشد و شکوفایی خالقیت را در نظر داشته 

باشند. در ادامه مرور تحقیقات داخلی و خارجی نیز مبین وجود رابطه 

 ,Poratashiاست. برنامه ریزی آموزشی و باورهای هوشی با خالقیت 

Rezvanfar & Hoseini در پژوهشی تأثیر باورهای هوشی و انگیزه ،

پیشرفت بر رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته 

اند و نشان دادند، انگیزة پیشرفت درونی و باور کشاورزی را مطالعه کرده

بر  تهوشی افزایشی اثر منفی بر رویکرد یادگیری سطحی و اثر مثب

رویکرد یادگیری عمیق داشتند. در مقابل، انگیزة پیشرفت بیرونی و باور 

هوشی ذاتی اثر مثبت بر رویکرد یادگیری سطحی و اثر منفی بر رویکرد 

یادگیری عمیق داشتند؛ افزون بر این، انگیزة پیشرفت درونی، باور 

هوشی افزایشی و رویکرد یادگیری عمیق بر عملکرد تحصیلی 

، در Zare & Rastegar. [10]دارای اثر مثبت بودند  دانشجویان

آموزش مجازی:  شجویاندان تحصیلی پیشرفت پژوهشی به پیش بینی

تحصیلی پرداختند.  یهاجانیه و پیشرفت هوشی، اهداف باورهای نقش

ذاتی  هوشی باور متفاوت و مستقیم غیر اثرات از حاکی پژوهش نتایج

 باور هوشی که داد نشان نتایج .باشدیم تحصیلی پیشرفت بر افزایشی و

بر  مثبت یهاجانیه و تبحری اهداف واسطه گری طریق از افزایشی

 از ذاتی هوشی باور و مثبت و غیرمستقیم اثر دارای تحصیلی پیشرفت

 و عملکرد رویکرد اهداف عملکرد، اجتناب اهداف طریق واسطه گری

 منفی و مستقیم غیر اثر دارای تحصیلی پیشرفت بر منفی یهاجانیه

 بر ذاتی هوشی باور مستقیم اثر نتایج بر اساس . همچنینباشدیم

 هوشی باور مستقیم اثر که درحالی باشدیم معنی دار منفی یهاجانیه

. [11]قرار نگرفت  تأیید مورد مثبت یهاجانیه بر افزایشی

Ghanbarizarandi, Ghafarimojlej & Hashemizarin به ،

بررسی رابطه هوش هیجانی و باورهای معرفت شناختی با خالقیت 

ی اند. نتایج حاکآموزان پسر دوره متوسطه شهرستان کرج پرداختهدانش

بین، رابطه از آن ست که خالقیت دانش آموزان با شش متغیر پیش

و  Salavera. [12]دارند  01/0معنادار )با جهت مثبت( در سطح 

همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه هوش هیجانی و خالقیت در 

 ریحاکی از تأث هاافتهیدانش آموزان سال اول و دوم ابتدایی پرداختند و 

 ,Aigerim. [13]هوش هیجانی بر خالقیت دانش آموزان بوده است 

Anastassiya & Zukhra،  در پژوهشی به بررسی تجربی خالقیت

حاکی از وجود همبستگی بین  هاافتهیدر دانشجویان پرداختند و 

اکثریت پاسخ دهندگان تمایل به تقویت خالقیت و انگیزش بوده است و 

اند، همچنین رابطه معناداری بین هوش هیجانی و خالقیت را داشته

در  ،Erdoğan and Çiğdem. [14]خالقیت نیز بدست آمد 

پژوهشی به بررسی خالقیت علمی در دانش آموزان پایه هفتم پرداختند، 

در این پژوهش همچنین رابطه خالقیت دانش آموزان با دیدگاه انها به 

علم و تکنولوژی بررسی گردید و نتایج حاکی از وجود رابطه معناداری 

بین خالقیت و نگرش نسبت به علم در کالس وجود دارد و همچنین 

. [15]دانش اموزان در سطح متوسط و پایینی قرار داشت خالقیت 

Shu and Chak در پژوهشی به مطالعه سطوح خالقیت در ،

پرداختند، و بیان نمودند که خالقیت عامل مهمی در دانشجویان 

ها در این مطالعه عالوه بر بررسی سطوح خالقیت ، آنباشدیموفقیت م

در دانش آموزان به بررسی عوامل مؤثر بر آن نیز پرداختند، نتایج نشان 

داد سن، دانشگاه و موقعیت آن و نوع مدارسی که دانشجویان از آن فارغ 



 1317 خرداد و تیر ،2 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

3 

. [16]عملکرد خالقیت انها رابطه دارد  التحصیل شدند با

Markiewicz and Kaczmarek،  در پژوهشی به بررسی برنامه

ها در این پژوهش ر بزرگساالن پرداختند آنریزی آموزشی و شخصیت د

دانش آموز  116عوامل شخصیتی در برنامه ریزی در  ریبه شناخت تأث

مقطع متوسطه با پرسشنامه محقق ساخته پرداختند و به این نتیجه 

مستقیمی در برنامه ریزی دانش  ریرسیدند که عوامل شخصیتی تأث

ش آموزان بدون هیچ برنامه درصد از دان 41و حدود  کندیاموزان ایفا م

. [17]ریزی آموزشی به ادامه مسیر درسی و کاری خود امیدوار بودند 

Damavand, Bagherzadeh & Shahmir  در پژوهشی با عنوان

اطالعاتی و برنامه ریزی آموزشی به وجود  یهاستمیبررسی رابطه بین س

 & Zargar. [18] دندیرابطه مثبت و معناداری بین این دو متغیر رس

GhorbanJahromiجهت پیش گیری از  ، در پژوهشی به ارائه مدلی

ناشی از رایانه بر حسب باورهای هوشی و اهداف پیشرفت  یهااضطراب

در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد که ارتباط بین باورهای هوشی 

هویتی و اضطراب ناشی از رایانه بر حسب اهداف موفقیت متفاوت بوده 

انه ضطراب رایمنفی بر ا ریاست و در مقابل باورهای هوشی افزایشی تأث

 بندی جمع یک . در[19] گذاردیبر حسب اهداف مرتبط با عملکرد م

 ییهاگفت، به واسطه کمبود پژوهش توانیم شده انجام یهاپژوهش از

که رابطه برنامه ریزی آموزشی و باورهای هوشی را با خالقیت بررسی 

ین ها به صورت جداگانه اپژوهش کرده باشد و از طرفی اغلب این

اند. لذا، با توجه مرور مبانی نظری و اهمیت متغیرها را بررسی کرده

برنامه ریزی آموزشی در یک موسسه آموزشی و توجه به باورهای هوشی 

 است، کرده سعی افراد و اهمیت پرورش خالقیت، پژوهش حاضر

متغیرها را به صورت تلفیقی بررسی کند. همچنین پژوهش حاضر به 

هایی خواهد بود که کاربردی آن دارای نتایج و یافتهدلیل ماهیت 

 ییهاتوانند از آن استفاده کنند. سازمانها و نهادهای ذیربط میسازمان

ها و مؤسسات آموزشی از هم چون اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه

یق های این تحقتوانند از نتایج و یافتههستند که می ییهاجمله سازمان

با این هدف، در پژوهش حاضر به سؤال زیر پاسخ داده  منتفع شوند.

 خواهد شد:

آیا برنامه ریزی آموزشی و باورهای هوشی با خالقیت دانشجویان علوم 

 پزشکی رابطه دارد؟

 :باشدیدر این راستا سؤاالت فرعی پژوهش به شرح زیر م

آن با خالقیت دانشجویان علوم  یهاآیا برنامه ریزی آموزشی و مؤلفه

 شکی رابطه دارد؟پز

آن با خالقیت دانشجویان علوم پزشکی  یهاآیا باورهای هوشی و مؤلفه

 رابطه دارد؟

 کارروش 

. دباشیهمبستگی و از نظر هدف کاربردی م -پژوهش حاضر توصیفی

حجم جامعه شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم پزشکی 

به تعداد  95-96تحصیلی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری در سال

بر حسب  یاگیری تصادفی طبقهنفر به صورت نمونه 260نفر، که  805

 (.1ل جدورشته تحصیلی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند )

 
 فراوانی جامعه آماری و نمونه آماری :1جدول 

 تعداد نمونه درصد تعداد جامعه رشته تحصیلی

 130 %50 405 پرستاری

 75 %29 230 مامایی

 8 %3 25 علوم آزمایشگاهی

 31 %12 95 بهداشت

 16 %6 50 مدیریت خدمات بهداشت درمانی

 260 %100 805 جمع

 

را  تحصیلیمعیار ورود به مطالعه، دانشجویانی که حدااقل یک نیمسال 

اند و معیارهای خروج، نیز دانشجویان ترم اول در نظر گرفته گذرانده

شد، زیرا هدف، سنجش ابزار بر روی دانشجویانی بوده است که تجربه 

یک نیمسال تحصیلی را داشته و با برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 

 هها در این تحقیق، پرسشنامآشنایی داشته باشند. ابزار گردآوری داده

گویه در چهار  16برنامه ریزی آموزشی با  یانهیمحقق ساخته پنج گز

گویه با  4بخش، هدف، تدوین، اجرا و ارزشیابی، که هر بخش دارای 

، بوده است و روایی محتوایی آن با باشدیطیف پنج در جه ای لیکرت م

ی گردید و جهت سنجش پایای دیینظرکارشناسان و اساتید دانشگاهی تأ

پرسشنامه، یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت. بدین صورت که ابتدا 

پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزیع و جمع آوری و پس از  30تعداد 

محاسبه گردید،  91/0ها، ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( وارد کردن داده

 یانهیپنج گز برای سنجش باورهای باهوشی، پرسشنامه استاندارد

، با دو مؤلفه نظریه ثابتی/ Dupeyrat & Marianباورهای هوشی 

 یاگویه در طیف چهار درجه 9هوش در  و نظریه افزایشی هوش ذاتی

 & Hejazi, Rastegar، [20] دیاستفاده گرد

Ghorbanjaharomi در پژوهش خود ضرایب آلفای کرونباخ را برای 

و  0.82با  برابر ترتیب افزایشی به و ذاتی هوشی باور یهااسیمق خرده

، همچنین ضرایب آلفای کرونباخ در پژوهش [21]اند گزارش داده 0.83

 0.78و  0.72ترتیب برابر با  افزایشی به و ذاتی هوشی باور حاضر برای

و  .باشدیم هااسیمق خرده این پایایی مناسب از حاکی بدست آمد که

، شد و جهت سنجش خالقیت دییروایی آن نیز با استفاده روایی محتوا تأ

مولفه سیالی،  4گویه در  60پرسشنامه استاندارد خالقیت تورنس حاوی 

 بوده است، دامنه یااف پذیری و بسط با طیف سه درجهابتکار، انعط

 گویه های .بود خواهد 180تا  60بین  هر آزمودنی خالقیت کل نمره

 60تا  50به ابتکار و  49تا  34به بسط،  33تا  23به سیالی،  22تا  یک

ها بارها به انعطاف پذیری مربوط است. و پایایی و روایی محتوایی آن

ضریب پایایی آزمون خالقیت  Abediگرفته است. مورد آزمایش قرار 

، 85/0را با استفاده از روش بازآزمایی ضریب پایایی در بخش سیالی 

گزارش داده است  80/0و بسط  84/0، انعطاف پذیری 82/0ابتکار 

، 87/0. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی برای بخش سیالی [22]

 حاکی بدست آمده که 82/0و بسط  93/0، انعطاف پذیری 91/0ابتکار 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811020842#%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811020842#%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811020842#%21
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و روایی آن نیز با استفاده  .باشدیم هااسیمق خرده این پایایی مناسب از

ها، از دو روش آمار برای تجزیه و تحلیل داده .شد دییروایی محتوا تأ

کولموگروف اسمیرنف جهت  یهاتوصیفی و آمار استنباطی با آزمون

ها و رگرسیون و همبستگی پیرسون جهت سنجش نرمال بودن داده

 بهره گرفته شد. SPSSاالت پژوهش با استفاده از نرم افزار آزمون سؤ

 هاافتهی

 توصیفی یهاافتهی

پژوهش حاکی از آن است در نمونه آماری  یهاتجزیه و تحلیل داده

درصد  53درصد از پاسخ گویان را دانشجویان پسر و  47مورد بررسی 

ر ب . توزیع فراوانی دانشجویاندهندیرا دانشجویان دختر تشکیل م

 25تا  21حسب سن نشان داد که بیشتر پاسخ گویان در گروه سنی 

 18سال و کمتر ) 20درصد( و کمترین آن در گروه سنی  34سال )

 اند.درصد( بوده

 استنباطی یهاافتهی

-ها از آزمون کولموگروفجهت بررسی و آزمون نرمال بودن توزیع داده

و خطای  %95ان اسمیرنوف استفاده شده که نتایج در سطح اطمین

 > 05/0، سطح معناداری برای همه متغیرها α = 05/0 یریگاندازه

Sig نندکیها از توزیع نرمال پیروی ممحاسبه شده است، بنابراین داده 

آماری  یهاها، استفاده از آزمونو جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده

جهت بررسی سؤال اصلی پژوهش از آزمون  پارامتریک مجاز است.

 استفاده گردید: 2جدول رگرسیون چند متغیره مطابق 

تر از ، کوچکF، با توجه به اینکه سطح معناداری آماره 2جدول مطابق 

05/0 (000/0  =Sig محاسبه شده، حاکی از اعتبار مدل رگرسیون ،)

 %95این جدول؛ چون در سطح اطمینان  افتهیر است. مطابق مورد نظ

سطح معناداری برای متغیرهای )برنامه  α = 05/0 یریگو خطای اندازه

محاسبه شده است، لذا  Sig < 05/0ریزی آموزشی و باورهای هوشی( 

برنامه ریزی آموزشی »نتیجه گرفت که؛  توانیدرصد اطمینان م 95با 

و باورهای هوشی با خالقیت دانشجویان علوم پزشکی رابطه مثبت و 

درصد از  36که  دهدینشان م R2همچنین مقدار «. معناداری دارد

تغییرات نمره خالقیت دانشجویان توسط برنامه ریزی آموزشی و 

نیز نشان  باورهای هوشی تبیین شده است. نتایج آزمون رگرسیون

پیش بینی کننده  β=  464/0که: باورهای هوشی با ضریب بتا  دهدیم

خالقیت  را بر رینسبت به برنامه آموزشی بوده و بیشترین تأث یتریقو

دانشجویان دارد. جهت بررسی سؤاالت فرعی پژوهش از آزمون 

 استفاده گردید: 6و  5، 3،4همبستگی پیرسون مطابق جداول شماره 

 

 

 نتایج آزمون رگرسیون در سؤال اصلی :2جدول 

 F Sig R R2 β T Sig متغیرهای مستقل

 000/0 03/6 - 358/0 598/0 000/0 664/71 ثابت

 000/0 952/5 305/0 358/0 598/0 000/0 664/71 برنامه ریزی آموزشی

 000/0 089/9 464/0 358/0 598/0 000/0 664/71 باورهای هوشی

 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون در سؤال شماره یک :3جدول 

 سطح معنی داری مقدار احتمال ضریب همبستگی تعداد

262 389/0 000/0 05/0 

 

 برنامه ریزی آموزشی و خالقیت یهانتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه :4جدول 

 معنی داریسطح  مقدار احتمال ضریب همبستگی تعداد

 05/0 000/0 492/0 هدفگذاری آموزشی و خالقیت

 05/0 000/0 193/0 تدوین برنامه آموزشی و خالقیت

 05/0 01/0 380/0 اجرا برنامه آموزشی و خالقیت

 05/0 000/0 076/0 ارزشیابی برنامه آموزشی و خالقیت

 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون در فرضیه شماره دو: 5جدول 

 سطح معنی داری مقدار احتمال ضریب همبستگی تعداد

262 519/0 000/0 05/0 

 

 باورهای هوشی و خالقیت یهانتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه :6جدول 

 سطح معنی داری مقدار احتمال ضریب همبستگی تعداد

 05/0 000/0 653/0 نظریه ذاتی هوش و خالقیت

 05/0 000/0 413/0 نظریه افزایشی هوش و خالقیت

 

؛ مقدار ضریب همبستگی برنامه ریزی آموزشی با 3جدول مطابق 

محاسبه شده است و مقدار  0.38خالقیت دانشجویان علوم پزشکی 

باشد، لذا در می 05/0داری آمده، کمتر از سطح معنیدستاحتمال به

، برنامه ریزی آموزشی با خالقیت دانشجویان 05/0داری سطح معنی

 علوم پزشکی رابطه مثبت و معناداری دارد.

برنامه ریزی  یها؛ مقدار ضریب همبستگی مؤلفه4جدول مطابق 

آموزشی )هدفگذاری، تدوین، اجرا و ارزشیابی( با خالقیت دانشجویان 
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محاسبه شده است  07/0و  38/0، 19/0، 49/0علوم پزشکی به ترتیب 

باشد، می 05/0داری آمده، کمتر از سطح معنیدستو مقدار احتمال به

برنامه ریزی آموزشی با  یها، مؤلفه05/0داری لذا در سطح معنی

خالقیت دانشجویان علوم پزشکی رابطه مثبت و معناداری دارد و این 

 ترین شدت و بینارتباط بین هدفگذاری آموزشی و خالقیت دارای باال

 .دباشیآموزشی و خالقیت دارای کمترین شدت م یهاارزشیابی برنامه

؛ مقدار ضریب همبستگی باورهای هوشی با خالقیت 5جدول مطابق 

محاسبه شده است و مقدار احتمال  0.52دانشجویان علوم پزشکی 

شد، لذا در سطح بامی 05/0داری آمده، کمتر از سطح معنیدستبه

، باورهای هوشی با خالقیت دانشجویان علوم پزشکی 05/0داری معنی

 رابطه مثبت و معناداری دارد.

باورهای هوشی  یها؛ مقدار ضریب همبستگی مؤلفه6جدول مطابق 

)نظریه ذاتی هوش و نظریه افزایشی هوش( با خالقیت دانشجویان علوم 

محاسبه شده است و مقدار احتمال  41/00و  65/0ب پزشکی به ترتی

باشد، لذا در سطح می 05/0داری آمده، کمتر از سطح معنیدستبه

باورهای هوشی با خالقیت دانشجویان  یها، مؤلفه05/0داری معنی

علوم پزشکی رابطه مثبت و معناداری دارد و شدت این رابطه بین 

باورهای هوشی افزایشی با  باورهای هوشی ذاتی با خالقیت بیش از

 .باشدیخالقیت م

 بحث

 ز،امرو جهان پرشتاب تحوالت عرصه در گرفتنقرار با آموزشی، هاینظام

 عصر این در ماندگاری الزمه. است شده وسیعی تغییرات دستخوش

ی اگر برنامه ریزی آموزش بنابراین. است آموزشی نظام کیفیت به توجه

ه بسا چ رسدیبینانه نباشد نه تنها به نتایج مطلوب نم منطقی و واقع

. ضرورت آوردیغیر قابل جبرانی را هم به بار م یهاانیممکن است ز

روشن است که نیاز  یابرنامه ریزی برای هر سازمان و موسسه به اندازه

به تبیین و توجیه ندارد و برنامه ریزی برای آموزش عالی به اندازه تنفس 

ها وجود زنده اهمیت دارد، زیرا مراکز آموزش عالی و دانشگاهبرای یک م

. در این باشندیپرورش دهنده شهروندان و مدیران آتی این جامعه م

میان عوامل دیگری هم چون باورهای هوشی دانشجویان نیز با خالقیت 

ها رابطه است، باورهای هوشی جزو همان خصوصیات مهم و اساسی آن

عاملی در جهت افزایش و یا کاهش توانمندی دانش  تواندیکه م باشدیم

آموزان گردند.. بررسی سؤال اول پژوهش نشان داد که برنامه ریزی 

آن با خالقیت دانشجویان علوم پزشکی رابطه  یهاآموزشی و مؤلفه

مثبت و معناداری دارد و این ارتباط بین هدفگذاری آموزشی و خالقیت 

آموزشی و خالقیت  یهاارزشیابی برنامه دارای باالترین شدت و بین

 یها، بعبارتی نظام آموزشی که هدفباشدیدارای کمترین شدت م

آموزشی را تعیین و اطالع رسانی نماید موجب تقویت بروز زمینه 

 یهاافتهی با حاضر به نوعی تحقیق یهاافتهی گرددیخالقیت در افراد م

 ,Damavandو  Markiewicz and Kaczmarek [17] پژوهش

Bagherzadeh & Shahmir [18] همبستگی و رابطه موید که 

 همخوانی متغیر اصلی پژوهش است، و برنامه ریزی آموزشی بین مثبت

 یهامؤلفه بین مثبت همبستگی و آمده دست به نتایج مورد دارد. در

که اغلب  کرد ذکر خالقیت دانشجویان باید و برنامه ریزی آموزشی

آموزشی اعتقاد دارند که در  یهامتخصصان تعلیم و تربیت در نظام

آموزشی برای  یهافرآیند برنامه ریزی قبل از هر اقدامی باید هدف

ول زمان مورد نظر بعنوان توسعه آموزش از نظر کمی و کیفی، در ط

نخستین مرحله تدوین شود سپس منابع مورد نیاز برای تحقق بخشیدن 

به هدفهای آموزشی تعیین شود و این مرحله شامل پیش بینی منابع 

آموزشی، امکانات آموزشی، اقتصادی و مالی مورد نیاز یرای اجرای یک 

شی میسر و برنامه است که بدون در نظر گرفتن آن تحقق اهداف آموز

ممکن نخواهد بود. در فرآیند برنامه ریزی آموزشی موفق میزان درهم 

تنیدگی مراحل و سایر عوامل سازمانی ارتباط مستقیمی دارد و جز 

الینفک توسعه و پیشرفت سازمانی است. بعد از اجرا در مرحله آخر 

آموزشی و شاید مهمترین این مراحل ارزشیابی و ارزیابی  یهابرنامه

حل و جمع بندی و گرد آوری آمار و اطالعات برای بهبودی وضعیت مرا

ا ادع توانیاگر تمام این مراحل با موفقیت انجام شود م باشدیموجود م

نمود که سازمان یک برنامه ریزی موفقی در حوزه آموزش داشته است 

خالقیت در دانشجویان گردد و  نهیمنجر به بروز زم تواندیبه طوریکه م

موزشی هم با با اطمینان و اعتماد بیشتری به هدایت و پرورش موسسه آ

همچنین نتیجه آزمون همبستگی در سنجش  .آنها خواهند پرداخت

آن با  یهاسؤال دوم پژوهش نشان داد که باورهای هوشی و مؤلفه

 خالقیت دانشجویان علوم پزشکی رابطه مثبت و معناداری دارد. به

 باشد، بیشتر باورهای هوشی از فرد برخورداری چه هر عبارت دیگر،

ها ، تجزیه و تحلیل دادهردیگیم قرار باالتری در سطح نیز هاخالقیت آن

 اند نسبتنشان داد که افرادی که از باورهای هوشی ذاتی برخوردار بوده

اند دارای خالقیت باالتری به افرادی که باورهای هوشی افزایشی داشته

 ,Poratashiتحقیق  یهاافتهی با حاضر تحقیق یهاافتهی. باشندیم

Rezvanfar & Hoseini [10] ،Zare & Rastegar [11] ،

Ghanbarizarandi, Ghafarimojlej & Hashemizarini 
[12] ،Zargar & GhorbanJahromi [19] ،Erdoğan & 

Çiğdem [15]  وAigerim, Anastassiya & Zukhra [14] 

خالقیت  و باورهای هوشی بین مثبت همبستگی و رابطه موید همگی که

دارد. همچنین این نتیجه به نوعی در راستای تحقیق  همخوانی است،

Salavera که نشان داد، هوش هیجانی بر  باشدیم [14] و همکاران

 و آمده دست به نتایج مورد رگذار است. د ریخالقیت دانش آموزان تأث

 ذکر خالقیت دانشجویان باید باورهای هوشی و بین مثبت همبستگی

که داشتن  دارندیاین مطالب اظهار م دییکه محققان ضمن تأ کرد

 یهای. بررسرسدیحداقلی از هوش، برای خالقیت ضروری به نظر م

افراد باهوش باالتر از حد متوسط معموالً در  دهدیانجام شده نشان م

. البته از سطح هوشی رندیگیباالیی م یهاخالقیت نمره یهاآزمون

( رابطه بسیار ناچیزی بین هوش و 120معینی به باال )مثالً باالتر از 

یار بس ییها. چه بسیار افرادی با هوش بهرهشودیها خالقیت دیده منمره

بسیار پایینی دارند و از سوی دیگر  یهاالقیت نمرهخ یهادر آزمون باال،

افرادی که از لحاظ هوش مختصری باالتر از حد متوسط هستند، اما در 

. نتیجه آورندیبسیار باالیی به دست م یهاخالقیت نمره یهاآزمون

اینکه گرچه خالقیت بسیار پیچیده است، ولی انجام یک عمل خالق یا 

اده صرفاً نتیجه ضریب هوشی بیشتر و باالتر کارهای برجسته و فوق الع

امه برن»نیست. نتیجه آزمون رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که 

ریزی آموزشی و باورهای هوشی بر خالقیت دانشجویان علوم پزشکی 

که  دهدینشان م R2همچنین مقدار «. رابطه مثبت و معناداری دارد

ویان توسط برنامه ریزی درصد از تغییرات نماره خالقیت دانشج 36

آموزشی و باورهای هوشی تبیین شده است. نتایج نشان داد، باورهای 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811020842#%21
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برای  یتریهوشی نسبت به برنامه ریزی آموزشی ، پیش بینی کننده قو

 بیشتری بر خالقیت دانشجویان دارد. ریخالقیت دانشجویان بوده و تأث

 نتیجه گیری

، گرددیآن جامعه متبلور متوسعه هر جامعه در نظام آموزشی کارآمد 

بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق که نشان داد برنامه ریزی آموزشی 

ست، گذار ا ریو باورهای هوشی بر خالقیت دانشجویان علوم پزشکی تأث

به دانشجویان در زمینه باورهای هوشی و تاثیرات آن  گرددیپیشنهاد م

اهمیت باورهای هوشی  و الزم ارائه شود و به نقش یهایدر زندگی آگاه

تاکید شود. همچنین در  افراد تحصیلی زندگی و خالقیت در

اء متمرکز بر ارتق یهاآموزشی ویژه دانشجویان به برنامه یهایزیربرنامه

 یهابرنامه باورهای هوشی و همچنین خالقیت توجه نمود. ساختار

 باورهای شکل گیری به نجرم که طراحی گردد نحوی آموزشی، به

میان دانشجویان گردد و در این راستا مدیران و برنامه ریزان  در مثبت

دانشگاه بایستی دانشجویان را از پیامدهای شکل گیری باورهای مثبت 

نیز آگاه سازند. همچنین فرصت ایده پردازی را برای دانشجویان فراهم 

امر برنامه ریز آموزشی  دانشجویان در یهاییسازند با توجه به توانا

ها استفاده شود. در واقع خالقانه آن یهادهیدانشگاه از دانشجویان و ا

ن باشد که دانشجویا یاها باید به گونهبرنامه ریزی آموزشی در دانشگاه

ها در سطح آموزشی آماده نماید. در پایان را جهت بهره برداری از فرصت

قاتی که متغیرهای فوق الذکر را تحقی نهیشیبا توجه به محدود بودن پ

قبلی  بیشتر با تحقیقات سهیبه صورت تلفیقی بررسی نماید امکان مقا

وجود نداشته است. حال این پژوهش به دلیل ماهیت کاربردی آن 

 ها گردد.از جمله دانشگاه ذیربط یهاسازمانمورد استفاده  تواندیم

 سپاسگزاری

پزشکی دانشگاه  علوم دانشگاه بزرگوار اساتید و دانشجویان تمامی از

 .سپاسگزاریم نمودند یاری امر این در را ما که آزاد اسالمی واحد ساری

 اخالقی تأییدیه

 از که داده شد اطالع دانشجویان به اخالقی اصول رعایت منظور به

 یک در نام ذکر بدون خالقیت باورهای هوشی و یهاپرسشنامه نمرات

 .شد خواهد استفاده پژوهش

 منافع تعارض

 .باشدینم در تعارض سازمانی و ارگان هیچ منافع با حاضر پژوهش نتایج

 مالی منابع

پژوهش حاضر، حاصل طرح تحقیقاتی با کد اخالق 

IR.IAU.SARI.REC.1396.61 که هزینه آن توسط باشدیم ،

 اعتبار گردید. نیدانشگاه تأم
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