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 دهيچک
 کهه  است راهكاري هايي که زمینه خالقیت و خودکارآمدي در آن نقش دارد، مهارت و ها ستاران به تواناييپر ساختن امروزه، توانمند: زمينه و هدف

پرستاران  يو خودکارآمد تیتفكر با خالق هاي سبک نیارتباط بتواند منجر به گسترش و بوجودآمدن تفكر شود؛ از اين جهت، اين تحقیق با هدف  مي

 .انجام شد ؤمنینرالمیام مارستانیب يشاغل در بخش درمان

 اين تحقیق را تمامي جامعه آماري .گیرد مي قرار میداني تحقیقات دسته در ها، داده گردآوري روش نظر از و کاربردي هدف، نظر از پژوهش اين: روش

ههاي   غیرهاي تحقیق از پرسشهنامه گیري مت براي اندازه. نفر تشكیل دادند 223به تعداد  (شهر رشت) منین استان گیالنؤپرستاران بیمارستان امیرالم

، همبستگي پیرسهون،  K-Sهاي آماري  ها از آزمون وتحلیل داده براي تجزيه .، خالقیت و خودکارآمدي شرر استفاده شد(TSI)هاي تفكر  استاندارد سبک

 .استفاده شد SPSS24افزار  رگرسیون چند متغیره و آزمون سوبل با استفاده از نرم

دهد  نتايج آزمون سوبل نشان مي. باشدخودکارآمدي مي وبیني خالقیت  تفكر واجد شرايط پیش دهد سبک رگرسیون نهشان مي هلنتايج معاد: یافته ها

بهین   مثبهت و معنهاداري   هرابطه هاي پهژوهش   براساس يافته. تفكر تأثیر میانجي معناداري بر رابطه بین خودکارآمدي با خالقیت دارد که متغیر سبک

 .وجود داردت و خودکارآمدي تفكر و خالقی سبک

 هاي پزشكي سازمان باالدستي مسئوالن است، پرستاران، الزم خودکارآمدي با خالقیت و تفكر سبک بین معنادار ارتباط وجود به توجه با: گيری نتيجه

 .دپرستاران در اين سازمان اقدام کنن تمامي براي تفكر هاي سبک تمامي آموزش هاي زمینه کردن فراهم به نسبت
 

 پرستاران، تفكر، خالقیت، کارآمدي: ها کليدواژه

 
 مقدمه

نیروي انساني، بازوي کارآمد و مولد هر کشور بوده و نظام مديريتي از 

هاي ذهني، جسمي و رواني آنها براي برآوردن نیازهاي توسعه و  توانمندي

ههاي مههم توسهعه يهافتگي      برد و يكي از شاخص پیشرفت جامعه بهره مي

امهروزه، پرسهتاران مهمتهرين منهابس انسهاني در      (. 0)شهود  يمحسهو  مه  

اي کهه موفقیهت يهک     گونهه  شهوند، بهه   هاي بهداشتي محسو  مي سازمان

سازمان بهداشتي مانند بیمارستان در رسیدن به اهداف، تا حد زيادي بهه  

در واقس، آنچهه کهه انسهان را از سهاير     (. 2)موضوع پرستاران بستگي دارد 

سازد، توانايي انديشه، تفكر، انتخا  و اختیار اوست،  يموجودات متفاوت م

به طوري که نگرش انسان به خود، به طبیعهت، بهه هسهتي، بهه و یفهه و      

 (. 8) کند، زايیده انديشه است جهان ايفا مينقشي که در 

رسد و  امروزه خالقیت و نوآوري براي رشد جوامس ضروري به نظر مي

یعي و فرهنگي همه در پیدايش استعداد بدون ترديد عوامل ارثي و امور طب

محیط مساعد، چه در زمینه جغرافیايي و (. 4)و رشد خالقیت تأثیر دارند 

چه از لحاظ اجتماعي و فرهنگي در رشد و پرورش قوه ابتكار در افراد تأثیر 

هاي آموزشهي و درمهاني، ايجهاد     امروزه هدف اکثر فعالیت (.6)فراوان دارد 

در جريهان فعالیهت آموزشهي و خالقیهت عوامهل       خالقیت و تفكر است و

 مواجه را با مشكل   آنثیر گذاشته و يا أتوانند بر روند آموزش ت مختلفي مي
 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 بیمارستان امیرالمؤمین رشت، دانشگاه علوم پزشكي گیالن* 
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 پرستاران بیمارستان امیرالمؤمنین هاي تفكر با خالقیت و خودکارآمدي همبستگي بین سبک

 680/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

جامعهه، سهعادت و پیشهرفت     هدف مراکز آموزشي و درماني در هر(. 6)سازند 

اي  به گونهه ( 7)است و يكي از متغیرهاي تأثیرگذار در اين زمینه، خالقیت است

ههاي   که قضاوت هاي ناکارآمدي فرد در يک موقعیت، بیش از کیفیت و ويژگي

در واقس خودکارآمهدي، بهه باورهها و     .آورند وجود مي هخود موقعیت، فشارها را ب

توانهد بها ايجهاد     هاي خود اشهاره دارد کهه مهي    اناييهاي فرد در مورد تو قضاوت

رضايي و همكهاران نشهان   (. 3)انگیزه در وي موجبات پیشرفت او را فراهم سازد

درصههد از واريههانگ انگیههزه پیشههرفت توسههط متغیرهههاي      48دادنههد کههه  

؛ تحقیقات ديگر نیز نشهان  (0)شود  خودکارآمدي و خالقیت هیجاني تبیین مي

هاي تفكر، خالقیت و پیشرفت تحصهیلي   کارگیري سبک هب دادند که با افزايش

و سهاپترو و همكهاران   ( 2120)چانگ و تاسهي  (. 02و 00، 01)يابد  افزايش مي

تهري بهراي    کننهده قهوي   بینهي  ههاي تفكهر پهیش    دريافتند که سهبک ( 2120)

گونهه تعريه     پژوهشگران، خالقیت را اين(. 04و 08)خودکارآمدي افراد بودند 

از قههدرت ابتكههار،  خالقیههت يههک فرآينههد ذهنههي و ترکیبههي  انههد کههه کههرده

پهذيري و حساسهیت در برابهر نظريهاتي اسهت کهه يادگیرنهده را قهادر          انعطاف

سازد، خارج از تفكر معقول به نتايج متفاوت و مولد بینديشد که حاصهل آن   مي

در دنیهاي امهروز،   (. 00)رضايت شخصي و احتماال خودکارآمدي خواههد بهود   

ايد براي رويارويي با مسايل و مشكالت متعدد و جديهد آمهاده ارا هه    پرستاران ب

راهكارهاي نو باشند؛ زيرا سخت نیازمند رويكردهاي خالقانه براي مسايل تهازه  

توان به اهمیت خالقیت در محیط بیمارستاني پهي   در همین راستا مي .هستند

گهام روبهرو   پرستاري که از نیروي عظیم خالقیت برخوردار اسهت، هن (. 02)برد

شدن با يک مسئله تازه و نهو، بها اسهتفاده از تفكهر خهال  خهود و بها بررسهي         

تهرين راه حهل را    حهال سهريس   جز یات مسئله خواهد توانست بهترين و درعین

انتخا  کند و بدين صورت به علت ناتواني در حل مسايل و از تهرس رويهارويي   

رو خالقیهت   واهد شد؛ از اينبا آنها، تحت فشار رواني شديد درمانده و نگران نخ

تأثیر شهگرف و عمیقهي بهر کارآمهدي يهک سهازمان دارد و در اصهل يكهي از         

اهمیهت   بها توجهه بهه    (.06)هاي اصلي خودکارآمدي و اثربخشي اسهت   ويژگي

، پژوهش حاضر با هدف هاي تفكر مقوله خالقیت و خودکارآمدي و تأثیر سبک

ودکارآمدي پرستاران شاغل بررسي همبستگي بین سبک تفكر با خالقیت و خ

 .منین استان گیالن تدوين شدؤدر بخش درماني بیمارستان امیرالم

 

 روش
پژوهش حاضر از لحاظ نهوع، همبسهتگي، ههدف کهاربردي و از نظهر      

. انجهام گرفهت   0410باشهد کهه در سهال     آوري اطالعات میداني مي جمس

تان آمههاري را تمههامي پرسههتاراني کههه در بخههش درمههاني بیمارسهه  جامعههه

دانشگاه علوم پزشكي استان گهیالن شهاغل بودنهد تشهكیل      امیرالمؤمنین

صهورت تمهام شهمار از     آماري به   نمونه. نفر بود 243ها  دادند که تعداد آن

. پرسشنامه بین تمامي پرستاران توزيهس شهد   243آماري انتخا  و   جامعه

 .ار گرفتهاي آن مورد تحلیل قر پرسشنامه تكمیل و داده 223البته تعداد 

اي و  ههاي کتابخانهه   آوري اطالعات در ايهن پهژوهش از روش   براي جمس

ثبت اطالعات فهردي  براي هاي میداني استفاده شده است و همچنین،  شیوه

که شامل متغیرهاي عیني جنسیت، وضعیت تأههل، سهن، مهدر     )ها  نمونه

یهري  گ و براي انهدازه ( باشد یالت ميصتحصیلي، سابقه نوع قرارداد، سطح تح

هاي معتبر پژوهشي استفاده شهد کهه بهراي     متغیرهاي تحقیق از پرسشنامه

هاي  تفكر پرستاران در پژوهش حاضر، از پرسشنامه سبک گیري سبک اندازه

 مؤلفهه اين پرسشنامه چندين . استفاده شد( 0000) تفكر استرنبرگ و واگنر

 4ه ههر  دههد که   گیري قرار مهي  مورد اندازه سؤال 86سبک تفكر را در قالب 

را يهک   سهؤال کند و پاسه  ههر    هاي تفكر را ارزيابي مي يكي از سبک سؤال

ههاي تفكهر    ت مربوط به هر يک از سهبک سؤاال. اي است مقیاس هفت درجه

گهذار، اجرايهي،    قهانون )در پرسشنامه سبک تفكهر شهامل بخهش کهارکردي     

بخش  و( گرا گرا و برون درون)ها  ، حیطه(نگر نگر، جز ي کلي)، سطوح (قضايي

 .باشد مي( کار آزادانديش و محافظه)هاي تفكر  گرايش

گهذاران بهه ابهداع، تهدوين و      سهبک قهانون  : گذااران  سبک تفکر قانون

محوله را  افراد اين سبک مايلند، و اي . ريزي براي کارها اشاره دارد برنامه

ريزي کارها را  آنها ابداع، تدوين و برنامه. بر حسب نظر خودشان انجام دهند

بهراي آنهان طراحهي و     انجام کارههايي کهه توسهط ديگهران    . وست دارندد

کند و در اکثر مواقس اين نارضايتي  د، آنان را دچار نارضايتي ميومشخص ش

  .کارها خواهد شد منجر به عدم موفقیت آنان در

سبک تفكر اجرايي به پیروي کردن و پذيرش عقايد  :سبک تفکر اجرایی

طهورکلي افهراد واجهد     هبه . ديگران اشهاره دارد و دريافت راهنمايي از طرف 

آنها تمايل زيادي به دريافت راهنمايي . کننده هستند سبک اجرايي، تكمیل

اين افهراد  . براي آنچه که قرار است انجام بدهند و چگونگي انجام آن دارند

مايلند از قوانین پیروي کنند و اغلهب انهواع تشهريفات اداري را کهه افهراد      

در انجام کارهها ههی    . کنند آن گريزانند، به راحتي تحمل مي گذار از قانون

ها دوست دارند از قوانین پیروي کنند  آن. دهند خالقیتي از خود نشان نمي

هاي بین ساختارهاي موجهود را تكمیهل کننهد، نهه      و دوست دارند شكاف

 . اينكه خودشان ساختار نو ايجاد کنند

هها   و تحلیل مسايل و ايهده  سبک قضايي به ارزيابي: سبک تفکر قضایی

دهند کهه بتواننهد آنهها را     گر، اموري را ترجیح مي افراد قضاوت. اشاره دارد

نوشتن مطالب انتقهادي، ا ههار عقیهده و قضهاوت     . ارزيابي و تحلیل کنند

ههاي   ها، برخي از فعالیت کردن درباره ديگران و کار آنها و ارزشیابي برنامه

 .اين گروه است همورد عالق

نگهري، جهامس بهودن در     ايهن سهبک بهه کلهي    : نگذر  ک تفکر کلذی سب

نگر، توجه خهود   افراد داراي سبک کلي. ها اشاره دارد گیري و برنامه تصمیم

را بر روي تصوير کلي يهک موضهوع معطهوف کهرده و بهر عقايهد انتزاعهي        

 .شوند متمرکز مي

شهاره  نگر به مسايل ريز و کم اهمیت ا سبک تفكر جز ي: نگر یئسبک تفکر جز

برند که به آنهها اجهازه    نگر، از انجام تكالیفي لذت مي افراد داراي سبک جز ي .دارد

 .الزم براي کار بر روي ابعاد ويژه و اصلي يک موضوع و جز یات عیني آنها داده شود
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 و همكاران پور وحید بخشعلي

 شماره چهارم، 0410دوره ششم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /641

اين سبک به تمرکز بر مسايل دروني و کار کردن : گرا سبک تفکر درون

داراي سبک دروني از انجام و هايفي   به صورت انفرادي اشاره دارد و افراد

  .برند که بتوانند آنها را به تنهايي انجام دهند لذت مي

اين سبک به معاشرتي بودن و حساسیت نسبت به : سبک تفکر برونگرا

افراد داراي اين سبک مايل هستند، برونگهرا،  . مسايل اجتماعي اشاره دارد

اين افهراد،  . شته باشندآمیز و نسبت به مسايل اجتماعي حساسیت دا مردم

هايي بپردازند که در تعامل با ديگران باشهند و بهه    دوست دارند به فعالیت

 .تعامل اجتماعي بپردازند

افراد داراي سبک آزادمنشانه از انجام تكهالیفي  : سبک تفکر آزاداندیش

  .برند که در بردارنده تازگي و ابهام است لذت مي

کارانهه، متمايهل بهه     اراي سهبک محافظهه  افراد د: کارانه سبک تفکر محافظه

نحهوه ارزيهابي و   . باشهند  هاي موجود در انجام تكلی  مهي  رعايت قوانین و روش

 هها بهدين صهورت اسهت کهه بهه پاسه  کهامال          هاي آزمودني پاس  گذاري نمره

مخالفم، تا حد زيادي مخالفم، کمي مخهالفم، کمهي مهوافقم، مهوافقم، تها حهد       

در ههر  . گیهرد  تعلهق مهي   7تها   0افقم به ترتیب نمهره  مو زيادي موافقم و کامال 

ها بود، آن مقیاس بهه عنهوان    مقیاسي که نمره فرد در آن بیش از ساير مقیاس

همچنهین پايهايي پرسشهنامه در    . شهود  سبک تفكر آزمودني در نظر گرفته مي

 (.06)درصد گزارش شده است  30/1تحقیق محمدي مورد تايید و پايايي آن 

گیري متغیهر خالقیهت در پرسهتاران از پرسشهنامه معتبهر و       براي اندازه

در اين پرسشنامه پاس  اشتباه . استاندارد خالقیت عابدي استفاده شده است

وجود ندارد، پاس  ها ارزش کمي ندارند و فقط داراي ارزش کیفي هستند و 

اين پرسشنامه . ساعت مي باشد 0حداکثر زمان الزم براي اجرا و تكمیل آن 

ي آن در سهؤال  61مرتبه مورد تجديد نظر قرار گرفتهه اسهت و فهرم     چندين

 8 سهؤال  61ايهن پرسشهنامه   . دانشگاه کالیفرنیا تكمیل و تدوين شده است

پهذيري   گزينه اي دارد که از چهار زير مقیاس سیالي، بسط، ابتكار و انعطهاف 

دهنده میزان خالقیهت پهايین، متوسهط و     ها نشان گزينه. تشكیل شده است

و ( 2نمهره  )، خالقیهت متوسهط   (0نمهره  )ال هستند کهه خالقیهت پهايین    با

مجموع نمرات کسهب شهده   . در نظر گرفته شده است( 8نمره )خالقیت باال 

در هر زير مقیاس، نمايهانگر نمهره آزمهودني در آن بخهش اسهت و مجمهوع       

نمرات آزمودني در چهار زير مقیاس، نمره کلي و خالقیهت او را نشهان مهي    

خواههد بهود و    031تها   61نه نمره کل خالقیت هر آزمهودني بهین   دام. دهد

تها   61بهه ابتكهار و    40تا  84به بسط، 88تا  28به سیالي،  22تا  0ت سؤاال

اين نمرات در چههار گهروه   . پذيري مربوط است ت بخش انعطافسؤاالبه  61

شوند و هر چه فرد در اين پرسشنامه نمهره بهاالتري بگیهرد، داراي     جمس مي

ضريب همساني درونهي بها اسهتفاده از آلفهاي     . قیت بیشتري خواهد بودخال

پهذيري، ابتكهار و بسهط روي     هاي سیالي، انعطهاف  کرونباخ براي زير مقیاس

کوچهاني و همكهاران   . دست آمهد  هب 76/1آزمودني در يک دامنه باالي  271

پايايي ايهن مقیهاس را بها اسهتفاده از روش آلفهاي کرونبهاخ مهورد        ( 0803)

 (.07)آمده است  دست به 38/1سي قرار داده است که ضريب برر

گیري سطح میهزان خودکارآمهدي از پرسشهنامه معتبهر و      براي اندازه

رويكرد اين پرسشنامه . استفاده شده است( Sherer( )0032)استاندارد شرر 

شهود و داراي   براي بررسي باورهاي خودکارآمهدي کارکنهان اسهتفاده مهي    

 : اهدافي شامل

 ابزاري براي تحقیقات بعدي؛  تهیه .0

تعیین ابهزاري بهراي سهطوح متفهاوت خودکارآمهدي عمهومي افهراد،         .2

 . باشد مي

اين پرسشنامه بین ابزارههاي موجهود در زمینهه خودکارآمهدي ابهزار      

مناسب و معتبر براي پژوهش در زمینه خودکارآمدي است و مورد استفاده 

ت میزان موفقیت خود را با بايس ها مي محققان قرار گرفته است و آزمودني

هها   هاي آزمون خودکارآمدي بها تعیهین يكهي از گزينهه     هر يک از پرسش

گیري انتظهارات خودکارآمهدي    ت آزمون براي اندازهسؤاالمشخص کنند و 

اي  هاي حرفهه  هاي اجتماعي يا شايستگي عمومي در مواردي مانند، مهارت

رايش بهه آغهازگري   نوشته شده بود؛ اين موارد بر موضوعاتي همچهون، گه  

ها براي تكمیل رفتار و پافشهاري در انجهام    رفتار؛ تمايل به گسترش تالش

 سهؤال  28اين پرسشهنامه داراي   .تكالی  در صورت ناکامي متمرکز است

آن بخش خودکارآمدي عمومي را مورد ارزيابي قرار  سؤال 07باشد که  مي

ي به اين صورت گذاري پرسشنامه خودکارآمدي عموم دهد و شیوه نمره مي

گیرد و به طور کلي اين  از يک تا پنج امتیاز تعلق مي سؤالاست که به هر 

 8،3،0،08هاي شماره  سؤالباشد که  اصلي مي سؤال 07پرسشنامه شامل 

. يابهد  از راست به چپ و بقیه از چپ به راست امتیازشان افزايش مي 06و 

(. 03)زارش کرده است گ 36/1جعفرلو و همكاران پايايي اين پرسشنامه را 

براي تعیین روايي صوري پرسشنامه و صحت و سقم سؤاالت، پرسشهنامه  

توزيهس شهد و پهگ از    ( نفهر  02)در بین تعدادي از خبرگان و متخصصان 

دست آمده، پرسشنامه در جامعه آماري پژوهش توزيس  هاطمینان از نتايج ب

طريهق فرمهول    هاي پرسشهنامه از  همچنین براي تعیین پايايي مؤلفه. شد

، درصهد  30تفكر  سبک: )کرونباخ محاسبه شد و نتايج آن به اين شرح بود

وتحلیل آمهاري   براي تجزيه (.درصد 30، خودکارآمدي درصد 76خالقیت 

وتحلیهل   بهراي تجزيهه  . پژوهش از آمار توصیفي و استنباطي استفاده شهد 

فراوانهي و   ها از میانگین، انحراف اسهتاندارد، جهداول توزيهس    توصیفي يافته

در بخش آمار استنباطي از آزمون کلموگروف . نمودارها استفاده و ارا ه شد

ها، از آزمهون همبسهتگي    براي بررسي طبیعي بودن داده (K-S)اسمیرنوف 

پیرسون براي بررسي ارتباط بهین متغیرهها و از آزمهون رگرسهیون چنهد      

بررسي تهأثیر  ها و آزمون سوبل براي  بیني متغیر متغیره براي بررسي پیش

 .استفاده شد Spss22افزار  ها، با استفاده از نرم میانجي بین متغیر

 

 نتایج
 23/37نفهر معهادل    000نفر،  223در تحقیق حاضر از مجموع 

ترين فراواني را در اين  ها بیش بر اين اساس خانم. درصد خانم بودند
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 پرستاران بیمارستان امیرالمؤمنین هاي تفكر با خالقیت و خودکارآمدي همبستگي بین سبک

 640/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

درصهد فراوانهي داراي سهن     86/06نفر معهادل   86. تحقیق داشتند

درصد فراوانهي داراي سهن    04/80نفر معادل  70سال،  81تر از  کم

درصد فراواني داراي سن  32/20نفر معادل  63سال،  41تا  80بین 

درصد داراي سن بیش  63/28نفر معادل  64سال و  61تا  40بین 

سال  40تا  80بر اين اساس پرستاران با سن بین . سال بودند 61از 

 046 .هاي سني داشتند ايسه با ساير گروهرين فراواني را در مقشتبی

درصد فراواني داراي تحصیالت کارشناسي يا کمتهر،   68نفر معادل 

درصد فراواني داراي تحصیالت کارشناسي ارشد و  84نفر معادل  70

. درصد فراواني داراي مدر  تحصیلي دکتري بودند 8نفر معادل  3

ي بیشهترين  بر اين اساس پرستاران بها مهدر  تحصهیلي کارشناسه    

طور که  همان. فراواني را در مقايسه با ساير مدار  تحصیلي داشتند

داري  ها، سطح معني شود در تمامي متغیر در جدول زير مشاهده مي

ها از توزيس نرمال برخوردار هستند  است؛ بنابراين داده 16/1بیش از 

 (.0جدول )

گفت کهه   توان مي درصد 06با توجه به جدول زير با ضريب اطمینان 

بدين معني . مثبت و معناداري بین سبک تفكر و خالقیت وجود دارد هرابط

 (.2جدول )يابدتفكر، میزان خالقیت افزايش مي که با بهبود سبک

با توجه به نتهايج آزمهون ضهريب همبسهتگي پیرسهون و بها ضهريب        

مثبت و معناداري بین سهبک   هتوان گفت که رابطمي درصد 06اطمینان 

تفكر، میزان  بدين معني که با بهبود سبک. کارآمدي وجود داردتفكر و خود

 (.8جدول )يابد  خودکارآمدي افزايش مي

درصهد از واريهانگ تغییهرات     0/20دهد که ضريب تعیین نشان مي

 هنتايج معادله . شودمتغیر خالقیت توسط سبک تفكر در مدل توجیه مي

واجهد  ( P  ،2/01=t≤110/1)دهد کهه سهبک تفكهر    رگرسیون نشان مي

با توجه بهه نتهايج همبسهتگي    . باشدبیني خودکارآمدي مي شرايط پیش

شود که بین سبک تفكهر و خودکارآمهدي رابطهه     چندگانه، مشخص مي

همچنین ضهريب   .وجود دارد (P  ،600/1=r=110/1)مثبت و معناداري 

درصد از واريانگ تغییرات خودکارآمهدي   2/86دهد که تعیین نشان مي

 هشود و با توجه بهه نتهايج، معادله    كر در مدل توجیه ميتوسط سبک تف

واجهد  (  P ،76/00=t 110/1)دهد که سبک تفكهر  رگرسیون نشان مي

 .باشدبیني خودکارآمدي مي شرايط پیش

 هاآزمون کلموگروف اسميرونف برای بررسی نرمال بودن داده -1جدول 

 آزمون هنتيج N z sig متغيرها

 توزيس نرمال 160/1 42/8 806 خودکارآمدی

 توزيس نرمال 06/1 02/2 806 سبک تفکر

 توزيس نرمال 00/1 28/8 806 خالقيت

 

 ضریب همبستگی بين سبک تفکر و خالقيت -2جدول 

 تعداد متغيرها
مقدار 

 همبستگی

ضریب 

 تعيين

سطح 

 معناداری

سبک تفکر و 

 خالقيت
806 620/1 883/1 110/1 

 

 تفکر و خودکارآمدیضریب همبستگی بين سبک  -3جدول 

 تعداد متغيرها
مقدار 

 همبستگی

ضریب 

 تعيين

سطح 

 معناداری

سبک تفکر و 

 خودکارآمدی
806 600/1 432/1 110/1 

 

توان گفهت کهه   مي درصد 06، با ضريب اطمینان 4با توجه به جدول 

متغیر سبک تفكر تأثیر میانجي معناداري بر رابطه بهین خودکارآمهدي بها    

 : خالقیت دارد؛ زيرا

 متغیر خالقیت به طور معناداري با خودکارآمدي همراه است؛  .0

 همراه است؛  خالقیت به طور معناداري با سبک تفكر .2

اداري با خودکارآمدي پگ از کنترل خالقیت، سبک تفكر به طور معن .8

 همراه است؛

( بتها )پگ از کنترل سبک تفكر، اگرچه ضريب رگرسهیون اسهتاندارد    .4

ت با خودکارآمدي سطح معناداري خهود را  مرتبط با رابطه بین خالقی

ايهن  . کاهش پیهدا کهرد   062/1به  207/1حفظ کرد؛ اما مقدار آن از 

اي نسهبي سهبک تفكهر در رابطهه بهین      ها حاکي از نقش واسطهيافته

نتايج آزمون سوبل از اين استنباط که . خالقیت با خودکارآمدي است

اي ايفا  نقش واسطهسبک تفكر در رابطه بین خالقیت با خودکارآمدي 

 (.4جدول )کند  کند، حمايت مي مي

 

 آزمون نقش ميانجی سبک تفکر در رابطه بين خالقيت و خودکارآمدی -4جدول 

 سطح معناداری Total R2 F B SE Beta Sobels test متغير مستقل متغير مالک

 207/1 170/1 862/1 6/08 172/1 خالقیت خودکارآمدي

40/8 110/1 
 602/1 142/1 802/1 2/000 802/1 خالقیت سبک تفكر

 16/70 402/1 سبک تفكر خالقیت خودکارآمدي
084/1 

402/1 

168/1 

162/1 

062/1 

600/1 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               4 / 8

http://ijhp.ir/article-1-652-fa.html


 و همكاران پور وحید بخشعلي

 شماره چهارم، 0410دوره ششم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /642

تهوان گفهت بهین    مي درصد 06نتايج نشان داد که با ضريب اطمینان 

و سههبک  (P ،068/1 = r=118/1)سههطح تحصههیالت بهها خودکارآمههدي 

، P=110/1) و بین سابقه کار با خودکارآمدي (P ،068/1 = r=118/1)تفكر

200/1=r)  رابطه معني داري وجود دارد و بین سن با ديگر متغیرها و بین

داري  ارتبهاط معنهي   (P ،002/1 = r = 126/1)سطح تحصیالت با خالقیت 

و سهبک   (P ،072/1 = r=138/1)و بین سابقه کار با خالقیت  وجود دارد

 (.6جدول)داري وجود ندارد  رابطه معني (P  ،13/1=r=060/1)تفكر 

 

 گيری بحث و نتيجه
هاي تفكر بها خالقیهت و    هدف از انجام اين پژوهش ارتباط بین سبک

 امیرالمهؤمنین خودکارآمدي پرستاران شاغل در بخش درماني بیمارستان 

يكي از نتايج اين تحقیق، تأيید وجود ارتباط معنادار بین . استان گیالن بود

آمده در اين بخهش از   دست بهنتیجه . با خالقیت پرستاران بودسبک تفكر 

، چانهگ و تاسهي   (2122)هاي تحقیقات تام و همكهاران   پژوهش، با يافته

در تبیهین  (. 02،  3)همخواني دارد ( 2100)و جیانگ و همكاران ( 2120)

ههاي   گونه استنباط کرد که سبک توان اين علت همخواني اين پژوهش مي

هاي مختل  شغلي و تحصهیلي،   عملكرد در حوزه فت و بهبودتفكر با پیشر

آمهده در ايهن بخهش از     دسهت  بهه در توجیه نتايج . همبستگي مثبت دارد

هاي آموزشهي و درمهاني، تحهت     توان گفت، از آنجا که محیط پژوهش مي

تواند موجب بروز  تأثیر انعكاس خبر قرار دارند و کوچكترين عملكردها مي

رسد، برخورداري پرسهتاران از   به نظر مي .نفي شودهاي مثبت و م واکنش

ههاي   ها و اسهتراتژي  ريزي کار، متأثر از تبعیت از برنامه سبک تفكر محافظه

ههاي مهرتبط بها     سازمان باال دست بوده؛ لهذا بهه منظهور کهاهش آسهیب     

گهذار   هاي خالقانه که ناشي از سبک تفكهر قهانون   ريزي عملكردها و برنامه

گذاري ويژه  کاري به دلیل لزوم توجه و ارزش محافظهاست و جايگاه سبک 

به قوانین و مقررات درون سازماني، اين پرستاران را با سبک تفكر بار آورده 

به عبارت ديگهر، ماهیهت محهیط بهداشهتي، چهه از بابهت اجرايهي،        . است

طلبد که پرستاران اين حهوزه، داراي چنهین سهبک     آموزشي و درماني مي

 .تنظیم مسايل بهداشتي، کمتر دستخوش آسیب شوند تفكري باشند تا در

ههاي تفكهر سهاده بهه پهردازش       رسهد سهبک   آنچه که مهم به نظر مي

ههاي تفكهر را بهه کهار      اطالعات ساده نیاز دارند و افرادي کهه ايهن سهبک   

هاي تفكهر سهاده    در سبک(. 00)گیرند، به حفظ هنجارها تمايل دارند  مي

ههاي موجهود بهراي حهل      تفاده از روشتمايل به پیروي از دستورها و اسه 

هاي تفكر مولد بهه چهالش    در مقابل، ويژگي بارز سبک. مسايل وجود دارد

يابد  طلبیدن هنجارها و خطرپذيري است؛ در واقس خالقیت زماني بروز مي

کهه ذهههن انسههان از بهه کههارگیري راهكارهههاي تجربهه شههده فراتههر رود و    

طهوري کهه سهادات حسهیني و     بهه  (. 21)راهكارهاي جديدي را بیازمايد 

در تحقیق خود نشان دادند بین سبک تفكر با خالقیت ( 0800)همكاران 

داري وجود دارد، که نتايج ايهن پهژوهش بها پهژوهش حاضهر       ارتباط معني

توان اين گونه اسهتنباط   در تبیین علت همخواني مي(. 20)همخواني دارد 

تمايهل بهه ديهدگاه    ها، سهبكي م  هاي درماني در بیمارستان کرد که محیط

توانند در آن موفق باشهند کهه سهبک     اجرايي است؛ بنابراين پرستاران مي

 .تفكر آنها منطبق با اين سیستم باشد

مثبهت و   هرابطه  وتحلیهل آمهاري نشهان داد،    نتهايج حاصهل از تجزيهه   

بدين معني . تفكر و خودکارآمدي پرستاران وجود دارد معناداري بین سبک

نتايج تحقیق . يابد، میزان خودکارآمدي افزايش ميکه با بهبود سبک تفكر

و نويسنكي و ( 2100)، شها  و همكاران (2121)هاي فارلي   حاضر با يافته

در تبیههین ايههن فرضههیه (. 28و 22، 6)همخههواني دارد ( 2100)همكههاران 

تفكهر   استرنبرگ که ههی  سهبک    توان بیان داشت که با توجه به نظريه مي

هاي ترجیحي افراد در  هاي تفكر تنها شیوه د و سبکخو  و بد وجود ندار

ههايي کهه بها     باشند؛ بنابراين پرستاران در محهیط  ها مي استفاده از توانايي

کننهد کهه بها     هايي عمل مي سبک تفكرشان همخواني دارند بهتر از محیط

هاي همخوان با  هاي تفكرشان همخواني ندارد و همچنین در محیط سبک

 توجه با. دکارآمدي عمومي باالتري برخوردار هستندسبک تفكرشان از خو

 تهوان  مهي  را ههاي تفكهر   سبک اينكه بر مبني( 0004)استرنبرگ   نظريه به

 (بهبهود ) افهزايش  بها  کهه  کهرد  چنین تبیهین  توان مي بنابراين داد، آموزش

 در را ها آن داد و افزايش پرستاران را توان خودکارآمدي مي تفكر هاي سبک

 هاي توانايي تفكر غالب، هاي سبک به توجه با بتوانند که ردک هدايت جهتي

 بهه  بهینهه  تحصهیلي  عملكرد و نفگ اعتمادبه افزايش باوري، در خود را خود

 .برسانند  هور
 

 های جمعيت شناختی با متغيرهارابطه بين ویژگی -5جدول 

 سطح معناداری مقدار همبستگی متغيرها

 سن

 خودکارآمدی

162/1- 230/1 

 118/1 -068/1 ح تحصيالتسط

 110/1 200/1 سابقه کار

 سن

 خالقيت

120/1- 638/1 

 126/1 002/1 سطح تحصيالت

 138/1 -072/1 سابقه کار

 263/1 170/1 سبک تفکر سن
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در تحقیق خود نشان داد کهه ارتبهاط معنهادار    ( 0806)مختاري ديناني 

بها  د و از سهوي ديگهر،   هاي تفكر با خودکارآمدي وجود دار بین تمامي سبک

کهار در ههر دو جنسهیت الزم     میانگین پايین سبک تفكهر محافظهه  توجه به 

هاي آمهوزش   است، مسئوالن باالدستي سازمان نسبت به فراهم کردن زمینه

ن اکار براي تمامي پرسهتار  ويژه سبک تفكر محافظه ههاي تفكر ب تمامي سبک

از سهوي ديگهر، بهه نظهر     . (24)مرد و زن شاغل در اين سازمان اقدام کننهد  

رسد، سلسله مراتبي بودن سبک تفكر، نشانگر اين است که يهک پرسهتار    مي

با حجم زيادي مشكالت کاري در حوزه بهداشتي و درماني روبروست؛ اما بهه  

ههاي   مؤلفهه داليلي همچون، امكانات، تقاضا،  رفیهت، منهابس مهالي و سهاير     

ها، برخي را بنا بهر   ز اين فعالیتاثرگذار بر توسعه، ضروري است بین تنوعي ا

بنهدي کهرده و بهراي رسهیدن بهه       شرايط موجود آن شهر يا محیط اولويهت 

جملهه   از حاضهر  مطالعه در. اي انجام دهد گذاري ويژه اهداف سازماني سرمايه

 همكهاري  جلهب  در دشهواري  پهژوهش،  هنگام اجراي موجود هايمحدوديت

روانهي   عهالوه، حهاالت   به .بود هاامهپرسشن پرکردن زمان ها در از نمونه بعضي

 بهه  پاسهخگويي  در آنهان  و صهداقت  هها پرسشهنامه  تكمیهل  زمان ها در نمونه

 .پژوهشگر بود اختیار از هاي خارجمحدوديت از پرسشنامه،

طورکلي و با توجه نتايج، سبک تفكر جرياني اسهت کهه در آن فهرد     به

ت مشخص سازد و با کند، مشكلي را که با آن رو به رو شده اس کوشش مي

ههاي   شناخت و در  مهدل . استفاده از خالقیت خود به حل آن اقدام کند

ههاي اساسهي در علهوم     هاي تفكر در واقس يكي از پیشرفت مرتبط با سبک

ههاي   باشد؛ در واقس افراد خال  تمايل دارند کارها را بها روش  مديريتي مي

ههاي   ي از قوانین و روشجديد انجام دهند و معموال از انجام کارها با پیرو

ورزند و به صورت کلي در انجام کارها بهه دنبهال خلهق     موجود اجتنا  مي

بر اساس نظريهه خودحكهومتي ذهنهي،    . جديدتر و بهتر هستند هاي روش

گذاري، قضاوتي و آزادانديشي را بیشهتر مهورد    هاي قانون مؤلفهافرادي که 

مند به رويكردهاي نوين،  دهند، اشخاصي هستند که عالقه استفاده قرار مي

توانمند در تحلیل، انتقاد و ارزيابي هسهتند و از نظهر شهناختي در سهطح     

بااليي قرار دارند؛ وجود اين خصوصیات در افراد، آنان را به سمت خالقیت 

مند به امور جديد و مبهم، حل مسايل  دهد؛ زيرا افراد خال  عالقه سو  مي

بهر  . نمند در توجه بهه مسهايل هسهتند   اي نوين، ترجیح امور و توا به شیوه

هاي سبک تفكر با خالقیت و  مؤلفهتوان رابطه مثبت بین  همین اساس مي

رسد افرادي که سبک قضهاوتي را انتخها     به نظر مي. ابعاد آن توجیه کرد

هاي  کنند بر ارزيابي ديگران، تحلیل و مقايسه کردن تولیدات کار و ايده مي

توانهد سهبب ايجهاد     هاي متعهدد مهي   وجه به ايدهت. ديگر افراد تمرکز دارند

ههاي نهو    هاي مختلفي براي حل مسايل شهود و منجهر بهه انديشهه     حل راه

براساس نظريه خودحكومتي ذهني استرنبرگ سبک تفكهر  . خالقیت شود

افهراد بها ايهن سهبک داراي     . انجامهد  گذاري درعمل به خالقیت مهي  قانون

د و در نهايت افرادي که از سهبک  ريز هستن شخصیت خال ، نوآور و برنامه

پذيري بیشتري در تفكر نیهز   کنند، از انعطاف گذاري تبعیت مي تفكر قانون

تهوان   تازه را گسترش دهند؛ در نتیجهه مهي   هاي برخوردارند و قادرند ايده

هاي مختل  بهراي حهل    حل عنوان کرد، سبک تفكر قضاوتي با توجه به راه

 .کند در تفكر همراهي ميپذيري  مشكالت با افزايش انعطاف

وسهیله آن،   اي است کهه بهه   از سوي ديگر خودکارآمدي، توان سازنده

هاي شناختي، اجتماعي، عاطفي و رفتاري انسان براي تحقق اهداف  مهارت

رسهد داشهتن    به نظهر مهي  . کند سازماني را در يک سازمان، ساماندهي مي

ههاي مناسهبي    ننهده ک بیني دانش، مهارتها و دستاوردهاي قبلي افراد پیش

هاي خهود   براي عملكرد آينده افراد نیستند؛ بلكه باور انسان درباره توانايي

توان  از سوي ديگر، مي. در انجام آنها بر چگونگي عملكرد خويش مؤثر است

هاي نو کمک کنند  توانند به آفرينش و خلق ايده هاي تفكر مي گفت سبک

دي شغلي تهاثیر بسهزايي داشهته    هاي شغلي و کارآم توانند بر قابلیت و مي

دهند و منجهر   هاي تفكر توانمندي را در کارکنان افزايش مي سبک. باشند

توانهد   شود که ايهن موضهوع مهي    شان مي فعلیت رساندن استعدادهاي بهبه 

. منجر به بهبود عملكرد و افزايش خودکارآمهدي در محهیط شهغلي شهود    

تواند يكي از عوامهل   مي تحصیالت باال و يا داشتن مدر  عالي دانشگاهي

مثبت و موفهق در بهین پرسهتاران شهاغل در بخهش درمهاني بیمارسهتان        

توانند  هاي آموزشي و درماني مي سازمان. استان گیالن شود امیرالمؤمنین

از طريق استخدام افراد با مدر  تحصیلي عالي و باال در روند بهبود کارآيي 

ه به اينكه، اين پژوهش تنهها در  با توج. سازمان تأثیر مطلوبي داشته باشند

هاي استان گیالن انجام گرفته است، نتايج اين پژوهش  يكي از بیمارستان

 دسهت  بههاي  هاي کشور نیست و تمام داده قابل تعمیم به ساير بیمارستان

. باشد آمده از اين پژوهش همگي مربوط به اين بیمارستان مورد مطالعه مي

ههاي   هاي مشابهي در سهاير بیمارسهتان   هششود پژو بنابراين پیشنهاد مي

تحقیق حاضهر در بهین    تر از متغیرهاي کشور انجام شود تا تصويري جامس

 .دست آيد پرستاران به

 

 تشکر و قدردانی
هاي معاونهت پهژوهش و آموزشهي     ها و مشاوره بدينوسیله از همكاري

تمام دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهیجان و دانشگاه علوم پزشكي گیالن و 

پژوهش ما را ياري کردند، تقدير  کساني که در اجراي اهداف تحقیقاتي اين

 .آيد و تشكر به عمل مي

 

 مشارکت نویسندگان
نهويگ،   پهردازي، نگهارش پهیش    همه نويسندگان اين مقاله در مفههوم 

سازي  وتحلیل آماري و فرمت سازي و تجزيه ها، نهايي ويراستاري، احصا داده

 .مشارکت داشتند

 

 اد منافعتض
 .بین نويسندگان مقاله حاضر، هی  گونه تعارض منافعي وجود ندارد
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Abstract 
Background: Nowadays, empowering nurses with the abilities and skills in which the field of creativity and self-

efficacy plays a role, is a solution that can lead to the expansion and emergence of thinking.Accordingly, this research 

aims to connect thinking style with creativity and self-efficacy of nurses. The study was performed in the treatment 

department ofAmir Al-Momenin hospital in Gilan province. 

Methods: In terms of purpose, application and data collection method, this research is classified as field research. The 

statistical population of this research was 228 nurses working inAmir Al-Momenin Hospital in Gilan province. Standard 

questionnaires of thinking styles (TSI), creativity and self-efficacy were used to measure the research variables. To 

analyze the data, K-S statistical tests, Pearson correlation, multivariate regression and Sobel test were used using SPSS 

software(version 24). 

Results: The results of the regression equation show that thinking style is qualified to predict creativity and thinking 

style is qualified to predict It is self-efficacy. The results of the Sobel test show that the thinking style variable has a 

significant mediating effect on the relationship between self-efficacy and creativity. According to the research findings, 

there is a positive and significant relationship between thinking style, creativity and self-efficacy. 

Conclusion: Considering the existence of a significant relationship between the thinking style and the creativity and 

self-efficacy of nurses, it is necessary for the higher officials of the organization to provide training grounds for all 

nurses withall thinking styles in this organization. 
 
Keywords: Creativity, Nurses, Self Efficacy, Thinking 
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