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 چكيده

حاضر، تحليل روابط ساده و چندگانه بين مهارت هاي تفكر با قابليـت هـاي كـارآفريني و حـل مسـاله در      هدف تحقيق 
نـوع پـژوهش از نظـر هـدف كـاربردي و از نظـر اجـرا توصـيفي         . دانشجويان دانشگاه كاشـان و علـوم پزشـكي كاشـان بـود     

نفـر بـود    9253علوم پزشكي كاشان به تعداد دانشجويان دانشگاه كاشان و   جامعه آماري پژوهش شامل كليه. همبستگي بود
ابـزار گـردآوري   . نفر بدست آمد 269اي، كه با استفاده از فرمول حجم نمونه كوكران و به روش نمونه گيري تصادفي طبقه

سوال بسته پاسخ در پـنج مولفـه، پرسشـنامه اسـتاندارد حـل       35اطالعات در اين تحقيق، سه پرسشنامه مهارت تفكر در قالب 
 سـوال بسـته پاسـخ در چهـار مولفـه       31سوال بسته پاسخ در چهار مولفه و پرسشنامه كـارآفريني در قالـب    25اله در قالب مس

هـا از  پايايي پرسشنامه. روايي محتوايي هر سه پرسشنامه توسط كارشناسان تاييد شد. اي ليكرت بوددرجه 5بر اساس مقياس 
تجزيه و تحليـل  . برآورد گرديد 91/0و حل مساله  79/0، كارآفريني 83/0 طريق ضريب آلفاي كرونباخ براي مهارت تفكر

نسـخه   spssبا استفاده از نرم افزار آماري ) tضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون و آزمون (ها در سطح آمار استنباطي داده
ت هاي كارآفريني و قابليـت هـاي   هاي مهارت هاي تفكر، مهارميانگين هر يك از مؤلفهيافته ها نشان داد . انجام گرفت 18

بين مهارت هاي تفكر با مهارت هاي كارآفريني و حل مساله دانشـجويان  . حل مساله در دانشجويان باالتر از حد متوسط بود
بين مهـارت هـاي تفكـر، كـارآفريني و حـل مسـاله دانشـجويان دانشـگاه كاشـان و علـوم           . رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

  .ناداري وجود نداردپزشكي تفاوت مع
 .مهارت هاي تفكر، كارآفريني، حل مساله، دانشجويان، دانشگاه :واژگان كليدي

  
  مقدمه

كارآفريني و فنون حل مساله، پديده جديدي است كه در دو دهه اخير، جهان اقتصاد و صنعت را با پيامدهاي شگفت 
نارسايي ها و كمبودهايي است و منجر به وضعيت در حال حاضر كه اقتصاد كشور ما گرفتار . خود متحول ساخته است

  ناهنجار بيكاري، كمبود توليد ناخالص داخلي، كاهش قدرت سرمايه گذاري دولت، ضعف در صادرات غير نفتي و 
بيماري هايي از اين قبيل شده است، نيم نگاهي به وضعيت جهاني، اقتصاد ما را به سوي اين باور مي كشاند كه رشد 

فرهنگ كارآفرينانه و حل مساله به شرطي كه هنرمندانه با فرهنگ، امكانات، توانايي ها و سليقه ايراني آميخته كارآفريني و 
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اگر ما در پي يافتن راه ). 1388لطفي،(شود تنها راه بهبود بيماري امروز اقتصاد كشور و پيشگيري از وخامت حال فردا است 
بومي، اقتصادي، آموزشي، اجتماعي و سياسي دنياي صنعتي و رو به  حل هاي مناسب بسياري از مشكالت فرهنگي، فني،

با بهره جستن از تفكر خالق و قابل انعطاف، رهبران و اكثر افرادي كه با . رشد خود هستيم نياز به متفكران خالق داريم
وجود مهارت هاي . ديكديگر مشغول به فعاليت هستند، مي توانند براي حل چنين مسايلي به راهكارهاي نوين دست يابن

براي افراد، توسعه مهارت هاي . تفكر به افراد اين امكان را مي دهد كه عالوه بر قبول تغييرات، خود را با آن وفق دهند
تفكر، مهارت حل مسئله و پرورش روحيه كارآفريني يك ضرورت است نه يك امر تشريفاتي و براي سازمانها نيز توسعه 

ضرورت است و نوآورترين افراد و سازمان ها كساني هستند كه ماندگاري و كاميابي خود را  اين مهارت در افرادشان يك
  . با درجه اطمينان بااليي حفظ كرده اند

  در امر. ها تصميم گيري نمايد طول زندگي، هرفرد با مسائل گوناگوني روبرو مي شود كه بايد در مورد آن در
هاي تفكر  استفاده درست از اين اطالعات مستلزم مجهز شدن به مهارت. ندتصميم گيري اطالعات نقش مهمي ايفاء مي ك

. هر انساني بايد بتواند منعطفانه، تفكرات مختلف را در تركيب با يكديگر به كار گيرد). 1، 1390حسيني،(سطح باالست 
اين نوع تفكرات به . ي گرددتوانايي استفاده همزمان از اين تفكرات منجر به پيشرفت در تمامي عرصه هاي زندگي بشري م

كه اين استعدادها به منصه ظهور برسند،  براي اين. ميزان هاي گوناگون در نهاد تمامي انسان ها به وديعه گذاشته شده است
همزمان با سنين رشد كودكان بايد آموزش . يكي از اين بسترهاي مهم، بستر آموزش مي باشد. بايد بستر مناسب فراهم شود

پيشرفت دنياي امروز مرهون پرورش انسان هاي انديشمند و . ها گنجانده شود كرات در برنامه هاي درسي آناين نوع تف
به عبارتي ديگر انسان هاي مجهز به سالح انديشه بزرگترين سرمايه هر جامعه . خالق در تمامي عرصه هاي زندگي است

  ). 2-1: 1390حسيني، (محسوب مي شوند 
بيني گرايي و خوشنگري، هدفمند كردن تفكر، واقعيتتفكر، مهارت مثبت انديشي، كالنترين مهارت هاي از مهم

حال . ها محدود شودشود فكر، عمل و خالقيت انسانهاي منفي موجب ميشناسان معتقدند كه افكار و هيجانروان. است
هاي مثبت، شادي و شادماني، يجانتفكرات و ه. شودتر شدن اعمال ميهاي مثبت موجب گستردهكه تفكرات و هيجان آن

 كردن فكر از شكلي انديشي مثبت. دهدهاي معمول تفكرآدمي را به سوي كنجكاوي و آفرينندگي بيشتر سوق ميشيوه

 مسائل گاه هيچ انديش مثبت شخص .باشد مي شرايط بدترين از بهترين نتيجه كسب درپي ،عادتحسب  بر كه است

 مثبت انديشي، تصوير سازي ذهني مثبت و قراردادن .پردازد مي آن با مقابله به بلكه رسميت نمي شناسد، به را منفي

اي سازمان  هدفمند كردن، آن دسته از افكاري هستند كه بر اساس اهداف ويژه. ذهني است شرط پيش عنوان به موفقيت
تواند به صورت گام  مي كه شخص طوريدهد، به  يابند و فرد با در نظر گرفتن آن اهداف، افكار خود را نيز سازمان مي مي

همانند افكار مربوط به حل يك مساله رياضي يا (به گام به تهيه مراحلي بپردازد كه موجب رسيدن او به اهدافش خواهد شد 
تكيه صرف بر جزءنگري، . منظور از كالن نگري، كل نگري به جاي جزء نگري است). برنامه ريزي درسي به افكار مربوط
پرداختن به ). 1378ياري، (ها نيز وضعيت چنين است  در سازمان. برد الگوهاي حاكم بر پديده ها را از بين مي امكان فهم

اي، فكر و عمل كنند و اين كار گرچه ممكن است بهبود  ها به صورت جزيره شود تا افراد و گروه اجزاء و واحدها باعث مي
اين امر به تفكر سيستمي يا همان تفكر كل . زند لي سازمان لطمه ميعملكرد برخي واحدها را نشان دهد اما به عملكرد ك

منظور از . منظور از واقعيت گرايي، توجه به واقعيت ها و امور عيني و پرهيز از رويا و تخيالت است. نگر معروف است
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كنند و  فكر مي بين و مثبت هستند به طور مدام به اهداف شان خوش بيني اين است كه افرادي كه بر حسب عادت خوش
اند، به آينده و  به جاي فكر كردن و صحبت كردن در مورد گذشته و جايي كه از آن آمده. كنند درباره آن صحبت مي

كنند نه به عقب  ها همواره به جلو نگاه مي آن. نمايند جايي كه قرار است به آن بروند فكركرده و در مورد آن صحبت مي
  ).1378ياري، (

ب اين بود كه كارآفريني يك خصومت ويژه فردي است و تحصيل و آموزش نمي تواند هيچ ها تصور غال مدت
ولي امروزه شواهد موجود نشان مي دهد كه كارآفريني مي تواند در نتيجه برنامه هاي آموزشي . تاثيري در افراد داشته باشد

يكي . فعاليت هاي دانشگاه تبديل شده استامروزه آموزش كارآفريني به يكي از مهم ترين و گسترده ترين . پرورش يابد
از مهم ترين راهكارهاي توسعه كارآفريني در ميان دانشجويان، توسعه و ارتقاء رفتار كارآفرينانه افراد از طريق ترويج، 

بدين منظور براي ارتقاء قابليت هاي كارآفريني بايد برنامه هاي . آموزش، حمايت و شناخت مستعدان كارآفريني است
زشي خاصي براي افراد مستعد تدوين شود تا ازاين طريق به جاي اينكه فارغ التحصيالن دانشگاه ها به دنبال استخدام و آمو

از اين رو ترويج فرهنگ كارآفريني مستلزم درك اهميت . جستجوي كار باشند خودشان كسب و كار جديد ايجاد كنند
  ). 2014ستياوان، (همه جانبه مقامات و كارگزاران دولتي است آن توسط سياست گذاران و برنامه ريزي جامع و حمايت 

نخست به اين دليل كه كارآفريني، جامعه را به سمت تغييرات . مطالعه فرايند كارافريني به چند دليل حائزاهميت است
ن عرضه و تقاضا تكنيكي و مبتكرانه سوق داده و رشد اقتصادي را باعث مي شود همچنين فرايند كارآفريني باعث توازن بي

از جمله موضوعات مهم ديگر در ارتباط با كارآفريني آن است كه اين فرايند مهم باعث مي شود تا دانش جديد . مي شود
ديگر آنكه كارآفريني تبديل به حرفه بسيار مهمي شده است و ما نيازمند هستيم . تبديل به خدمات و محصوالت جديد شود

  ).4: 1388لطفي،(هاي انساني درك كنيم كه نقش آن را در توسعه ظرفيت 
كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده هاي نو و خالق و شناسايي فرصت هاي جديد و با بسيج منابع، 
مبادرت به ايجاد كسب و كار و تأسيس شركت هاي نو، سازمان هاي جديد و نوآور و رشد يابنده مي نمايد كه اين امر 

در دايره . خاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول و يا خدمت جديدي به جامعه مي گرددتوأم با پذيرش م
شخصي كه كسب و كار و يا موسسه اقتصادي را سازماندهي و ": المعارف بريتانيا، كارآفريني اينگونه تعريف شده است

  ).2014مارتين و روميتا، ( "مديريت كرده و خطرات ناشي از آن را مي پذيرد
منظور از . است 4و تحمل ابهام 3مخاطره پذيري 2استقالل طلبي، 1ارآفريني داراي ابعاد مختلفي مانند توفيق طلبي،ك

هاي ، تمايل به انجام كار در سطح استانداردهاي عالي جهت موفقيت در موقعيت)1963( 5لندتوفيق طلبي از ديد مك كله 
استقالل طلبي را مي . باشندهاي كارآفرينانه موفق ميدارد كه در فعاليت نياز به توفيق در افرادي وجود. باشد رقابتي مي

ميل به استقالل، نيروي انگيزشي براي . تعريف كرد» كار را براي خود انجام دادن و آقاي خود بودن«توان به صورت 
يري را به عنوان پذيرش مخاطره پذ) 1980( 6اليلز. كارآفرينان معاصر است لذا استقالل، پاداش ديگر كارآفريني است

هاي هاي شخصي مهار شود يا احتمال دريافت پاداش در نتيجه موفقيتتواند از طريق تالشهايي مي داند كه ميمخاطره

                                                       
 
1.Need for Achievement 2. Sense of  Independence 3. Risk  Taking 
4. Ambiguity Tolerance 5. Mc Clelland 6. Liles 
 



 1395 بهار                                    )   42مسلسل ( دوم، شماره يازدهمسال / فصلنامه نوآوري هاي مديريت آموزشي 

48 

) 1992( 1سكستون. گيردهاي ناشي از شكست قرار دهد در نظر ميپيشنهادي كه شخص قبل از اينكه خود را در معرض پيام
پذيرفتن عدم قطعيت به عنوان بخشي از زندگي، توانايي ادامه حيات با دانش ناقص درباره محيط و  تحمل ابهام را عبارت از

احمدپوردارياني، (تمايل به آغاز فعاليتي مستقل بدون آنكه شخص بداند آيا موفق خواهد شد يا خير، تعريف كرده است 
1383.(  

 فرايند )1976(همكاران  و2 مينتزبرگ .دارد شغلي توسعه براي مسأله حل در اساسي اهميت گيري، تصميم فرايند

 تعهدي با اهداف و فعاليت براي محرك يك شناسايي با پويا كه عوامل و فعاليت ها از اي مجموعه را تصميم گيري

در  اساسي نقش گيري تصميم كه است كرده اشاره چنين هم) 2006( ونبرگ .انجام آن تعريف كرده اند براي ويژه
 گيرند مي بهره هاي مختلفيحل  راه از مشابه، ظاهر به مشكالت براي افراد گاه .كند ايفاء مي كوچك مشاغل عملكرد

 پس و كنند مي دنبال هوشمندانه صورت به را فرايندهاي گوناگوني و مراحل هاي كارساز، حل راه كردن پيدا براي و

 به آن از كه گيرد مي شكل مسأله حل از اي شيوه تدريج به حل ها، راه اين از در بهره گيري موفق هاي تجربه كسب از

روش حل مساله در واقع نوعي ). 150: 1390پارسا وديگران،(شود  مي گرفته به كار مسأله حل براي خودكار طور به بعد
شناسايي و تعريف مساله، جمع آوري اطالعات، نتيجه گيري مقدماتي، : مرحله استروش يادگيري فعال و شامل پنج 

  ).17، 1383، به نقل از ابيلي، 3مايرز(نتايج و ارزشيابي و نتيجه گيري آزمون 
تمام انتخاب ها و  با جمع آوري اطالعات الزم،  :روش منطقي :روش هاي مختلفي براي حل مسئله وجود دارند

ند جمع آوري در قيد و ب: روش احساسي .احتماالت را بررسي مي كنيم و با توجه به هدف مان بهترين را بر مي گزينيم
خيلي  :روش تكانشي .اطالعات نيستيم، حتي گاه آن ها را ناديده مي گيريم و بيش ترين اعتبار را به حس مان مي دهيم

در واقع تصميمي نمي گيريم يا آن  :روش اجتنابي و غير فعال .سريع، اولين راهي را كه به نظرمان مي رسد انتخاب مي كنيم
آن قدر درگير دودلي هاي مان هستيم كه كم كم انتخاب ها بر اثر تأخير حذف مي شوند تا نهايتاً را به تعويق مي اندازيم، يا 

  .يك گزينه باقي بماند
تقويت مهارت حل مساله مي تواند به ما كمك كند تا كنترل بيش تري روي زندگي مان داشته باشيم و رضايت و 

تصميم گيري روندي است كه طي آن يك مسير را در ميان  .يماطمينان خاطر بيش تري در مورد تصميمات مان داشته باش
براي يك تصميم گيري مناسب بايد در ابتدا خودمان را به خوبي بشناسيم، يعني از نقاط قوت . چند راه ممكن بر مي گزينيم

د مسير ارزش هاي ما در تعيين اولويت هاي مان نقش مهمي دارند و مي تونن. و ضعف و ارزش هاي خود مطلع باشيم
اطالع داشتن از شرايط محيطي، فرصت ها و محدوديت ها و امكان بروز تغييرات . تصميم گيري را براي مان روشن سازند

  ).1388مهدوي، (از ديگر اطالعات مهمي است كه بايد در ابتداي هر تصميم گيري مهمي آن را در نظر بگيريم 
. شودروحيه كارآفريني و حل مساله در دانشجويان فراهم مي هاي تفكر،در پژوهش حاضر امكان بررسي ميزان مهارت

ترين مسائل بايد به ديدة شك  ترين و واضح براي ايجاد تفكر درست بايد ابتدا باور و نگرش انسان تصحيح گردد و عادي
از   نوان يكيع هاي تفكر به كسب مهارت. سپس واقعيات شناخته شده، درك گرديده و تجزيه و تفسير گردند. نگريسته شود

ها از  باشد و بايد به آموزش اين نوع مهارتاي از جهان الزم و ضروري ميهاي زندگي براي هر انساني در هر نقطه مهارت

                                                       
1.Sexton 
2.Mintzberg 
3.Mayers 
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هاي تفكر و روحيه كارآفريني و حل مساله و شناسايي تأييد رابطه ميان مهارت. سطوح ابتدايي تا سطوح عالي اقدام گردد
ترين ارتباط را با روحيه كارآفريني و حل مساله دارد، به مسئوالن و دست اي تفكر كه بيشهبعد يا ابعادي از مهارت

هاي ترويج هاي تفكر، زمينهكند تا با توجه به قابل رشد بودن و امكان پرورش مهارتاندركاران نظام آموزشي كمك مي
ان بتوانند نقش خود را به عنوان دانشجوياني خالق روحيه كارآفريني و حل مساله در دانشجويان را فراهم نمايند تا دانشجوي

نشان دادند روش حل ) 1379(شعباني و مهرمحمدي .و نوآور در رشد و پيشرفت جامعه و موفقيت در زندگي ايفا نمايند
مسئله به صورت فعاليت گروهي، مويد نظرات و تحليل بسياري از انديشمندان تعليم و تربيت است و نقش ارزنده اي در 

  .رورش مهارت هاي تفكر انتقادي داردپ
به بررسي تاثير مهارت حل مساله در بهبود مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان عقب مانده ذهني ) 1380(بهرام گيري 
نتايج حاصله بيانگر آن است كه آموزش اين مهارت منجر به بهبود دو مهارت اجتماعي، توانائي يافتن راه . خفيف پرداخت
و پيش بيني نتايج در گروه آزمايش شده است و تفاوت چشمگيري بين عملكرد گروه آزمايش وگروه حل هاي بديل 

آموزان رياضي نسبت به در تحقيق خود دريافت دانش) 1384(دباغيان  .كنترل پس از اجراي آزمايش مشاهده مي شود
علوم تجربي و ادبيات مشاهده  اداري بين رشتهها داراي قدرت تفكر باالتري هستند و نيز تفاوت معنآموزان بقيه رشتهدانش

 و عاطفي كلي، سازگاري تواند مي مسأله حل مهارت در پژوهشي نشان دادند كه آموزش) 1387( حبيبي. نگرديد
در پژوهشي نشان داد كه بين كارآفريني و ) 1388(حقيقت جو  .دهد افزايش طور معناداري به را آموزان دانش اجتماعي

  .مديران با ميزان سالمت سازماني رابطه معني دار وجود دارد) اجرايي(بين سبك تفكر . ي رابطه وجود داردسالمت سازمان
در بررسي ويژگي هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي داراب نشان داد كه ميانگين ) 1388(رضايي 

) 1389(توانايي  .طره پذيري باالتر ازحد متوسط است روحيه كارآفريني به طور كلي و نيز همه مولفه ها به جز مولفه مخا
 و بهتر رفتارهاي در بروز مهمي نقش گيرد، مي منشأ هستي جهان به بينانه خوش نگرش از كه مثبت دريافت تفكّر

دريافت كه احساس شادماني بر جنبه ) 1389(احمدي  .سازد مي فراهم را او موفقيت زمينة و داشته انسان در هدفمندتر
  .هاي مختلف چون موفقيت در زندگي حرفه اي، ازدواج، تفكر خالق، طول عمر و بسياري از موارد ديگر تاثير مثبت دارد

 ويژگي هاي با مسأله حل چهارگانه هاي شيوه از كدام هر داد كه نشان) 1390(نتايج پژوهش پارسا و همكاران 

 33 گرا، عمل و عقالني هاي شيوه كه داد نشان نيز رگرسيون جنتاي. دارند مثبت و معنادار رابطه دانشجويان كارآفريني

 اين از عقالني حل مسأله شيوه سهم و كنند مي بيني پيش را دانشجويان كارآفرينانه هاي ويژگي واريانس كل درصد از

 .نيستند جوياندانش كارآفرينانه هاي معنادار ويژگي بيني پيش به قادر مسأله حل هاي شيوه ساير. مي باشد 56/0ميزان، 
آموزان دختر نشان داد آموزش هاي مثبت انديشي بر خالقيت دانشدر بررسي تاثير آموزش مهارت) 1390(دستغيب 
آموزان تاثير پذيري دانشهاي سيالي، بسط، ابتكار و انعطافهاي مثبت انديشي بر خالقيت و هر يك از زير بخشمهارت
تواند تفكر خالق را بهبود بخشد ولي بروز ت اگرچه آموزش تفكر خالق ميدر پژوهشي درياف) 1391(مقيميان  .دارد

دريافت ميانگين و انحراف معيار ) 1391(سيادت  .تري استهاي مديريتي دانشجويان نيازمند زمان بيشرفتارها يا مهارت
اما ميانگين ) 3(از حد ميانگين  هاي توفيق طلبي، كنترل دروني، استقالل طلبي و خالقيت باالتر نمرات دانشجويان در مؤلفه

نشان داد كه شادي و آرامش موجب افزايش ) 1987( 1آيزن .بود) 3(ميانگين تر از حد  پذيري پايين نمره مؤلفه ريسك

                                                       
1.Isen  
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درتحقيقات خود دريافت كه وجود ) 2003( 1نورمن .شودخالقيت، قوه خيال، وسعت فكر و تمايل به تنوع طلبي فرد مي
 2رايت .شوندتر از قبل ميآورد، در نتيجه خالقدر مردم، احساسات خوب و مثبتي را پديد مي چيزهاي جالب و جذاب

در پژوهشي نشان داد كه بين حالت عاطفي مثبت و خالقيت و بين بهزيستي رواني با خالقيت، همبستگي مثبت و ) 2003(
كه آموزش كارآفريني بر افزايش مهارت هاي در تحقيقي روي دانشجويان دانشگاه دريافت  )2005( 3گالوي .معنادار است

دانشجويان مانند خالقيت، توانايي كار گروهي و اعتماد به نفس و همچنين مهارت هاي ارتباطي و مديريت تاثير داشته 
  . است

  فرضيه ها  
  .ميانگين مهارت هاي تفكر دانشجويان دانشگاه مطلوب است .1
  .گاه مطلوب استميانگين مهارت هاي كارآفريني دانشجويان دانش .2
  .ميانگين مهارت هاي حل مساله در دانشجويان دانشگاه مطلوب است .3
  .بين مهارت هاي تفكر با مهارت هاي كارآفريني و حل مساله دانشجويان رابطه وجود دارد .4
   .بين مهارت هاي تفكر، كارآفريني و حل مساله دانشجويان دانشگاه كاشان و علوم پزشكي تفاوت وجود دارد .5

  
    روش

  . باشد پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر اجرا توصيفي همبستگي مي
  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
به  1393-94دانشجويان دانشگاه كاشان و علوم پزشكي كاشان در سال تحصيلي   جامعه آماري پژوهش شامل كليه

عه آماري نامعلوم بود، انجام يك مطالعه مقدماتي جايي كه در تحقيق حاضر، واريانس جام از آن. نفر مي باشد 9253تعداد 
نفري از  30به همين منظور، يك گروه . بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور تعيين واريانس جامعه ضرورت داشت

هاي مربوط به  ها توزيع و پس از استخراج داده جامعه آماري به صورت تصادف انتخاب گرديد و پرسشنامه در بين آن
هاي گروه نمونه مذكور، برآورد حجم جامعه، توان آزمون و برآورد واريانس جامعه، حجم نمونه با استفاده از فرمول  پاسخ

 . نفر بدست آمد 269حجم نمونه كوكران 

269
)18.0()96.1()05.0(9253

)18.0()96.1(9253
222

22





n  

نفر و  206ن، دانشجوي دانشگاه كاشا 7085بر اين اساس از . اي متناسب با حجم بودروش نمونه گيري، تصادفي طبقه
  .نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديدند 63دانشجوي علوم پزشكي  2168از 

  ابزار پژوهش
  :ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق پرسشنامه بود

                                                       
2.Norman 
3.Wright 
4.Galloway 
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در اين پژوهش جهت اندازه گيري مهارت تفكر دانشجويان از پرسشنامه محقق ساخته با پنج مولفه  :مهارت تفكر) الف
در قالب طيف پنج درجه اي ليكرت استفاده ) ن نگري، مثبت انديشي، واقعيت گرايي، هدفمندكردن تفكرخوش بيني، كال(

به عنوان مبناي ) 3(براي سنجش مهارت تفكر با توجه به اينكه مقياس پرسشنامه پنج درجه اي بود، ميانگين فرضي . شد
  .تحليل پرسشنامه قرار گرفت

درجه اي  5سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس  25اندارد حل مساله در قالب پرسشنامه است :حل مساله هپرسشنام) ب
در اين تحقيق، حل مساله را به واسطه ابعاد آن مي ). 2002دزوريال و همكاران، (است ) خيلي زياد تا خيلي كم(ليكرت 
براي سنجش حل مساله با توجه . حل مساله مي توان به منطقي، احساسي، تكانشي و اجتنابي اشاره كرد ازجمله ابعاد. سنجيم

  .به عنوان مبناي تحليل قرار گرفت) 3(به اينكه مقياس پرسشنامه پنج درجه اي بود، ميانگين فرضي 
كامالً (اي ليكرت درجه 5سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس  31پرسشنامه كارآفريني در قالب  :پرسشنامه كارآفريني )ج

توان از جمله ابعاد كارآفريني مي. سنجيماين تحقيق كارآفريني را به واسطه ابعاد آن ميدر . است) موافقم تا كامالً مخالفم
با توجه به اينكه مقياس براي سنجش كارآفريني . به توفيق طلبي، استقالل طلبي، تحمل ابهام و مخاطره پذيري اشاره كرد

  .به عنوان مبناي تحليل قرار گرفت) 3(پرسشنامه پنج درجه اي بود، ميانگين فرضي 
نفر از اساتيد مديريت، روانشناسي و  15به منظور تعيين روايي صوري و محتوايي اين تحقيق، هر سه پرسشنامه در اختيار 

پايايي . ها انجام شد ظرات آنان اصالحات ضروري در پرسشنامهعلوم اجتماعي و تربيتي قرار گرفت و بعد از دريافت ن
برآورد گرديد  91/0و حل مساله  79/0، كارآفريني 83/0ها از طريق ضريب آلفاي كرونباخ براي مهارت تفكر پرسشنامه

ضريب همبستگي (در سطح آمار استنباطي  نيز هاتجزيه و تحليل داده. كه حاكي از پايايي باالي ابزار اندازه گيري است
  . انجام گرفت spssبا استفاده از نرم افزار آماري ) tپيرسون، رگرسيون و آزمون 

  
  ها يافته

% 27دكتري بودند، % 10ارشد و % 23كارشناسي، % 67پسر، % 43گروه نمونه دانشجويان دختر و % 57بر اساس يافته ها، 
  .پزشكي بودند% 23هنر و % 5فني، % 26علوم پايه، % 19در رشته هاي انساني، 

  .ميانگين مهارت هاي تفكر دانشجويان دانشگاه مطلوب است .1
  هاي تفكر دانشجويان مقايسه ميانگين مهارت :1شماره جدول 

  df  t P  ميانگين  تعداد  متغير
  000/0  89/18  268 66/3 269 مثبت انديشي
 000/0  45/17 256 65/3 269 كالن نگري

 000/0  90/27 256 89/3 269 هدفمندسازي

 000/0  72/13 256 51/3 269 واقع نگري

 000/0  97/14 256 54/3 269 خوش بيني

 000/0  68/23 256 65/3 269 تفكر
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بيشتر بود و فرض ادعاي ) 3(هاي مهارت هاي تفكر از ميانگين فرضي نشان داد ميانگين هر يك از مؤلفه) 1(جدول 
  .بود 89/3مربوط به مؤلفه هدفمندسازي به ميزان  باالترين ميانگين. پژوهشگر مورد تاييد قرار گرفت

  
  .ميانگين مهارت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه مطلوب است .2

  مقايسه ميانگين كارآفريني دانشجويان :2شماره جدول 
  df t  P  ميانگين تعداد  متغير

  000/0  43/21 268 79/3 269 توفيق طلبي
 000/0  23/9 268 31/3 269 ريسك پذيري

 000/0  28/11 268 55/3 269 هاماب

 000/0  20/10 268 47/3 269 استقالل

 000/0  43/16 258 53/3 269 كارآفريني

بيشتر بود و فرض ادعاي پژوهشگر ) 3(هاي كارآفريني از ميانگين فرضي نشان داد ميانگين هر يك از مؤلفه) 2(جدول 
  .بود 79/3فه توفيق طلبي به ميزان باالترين ميانگين مربوط به مؤل. مورد تاييد قرار گرفت

  
  .ميانگين مهارت هاي حل مساله در دانشجويان دانشگاه مطلوب است .3

  مقايسه ميانگين حل مسئله دانشجويان :3شماره جدول 
  df t  P  ميانگين تعداد  متغير
  290/0  06/1 268 04/3 269 احساسي
 000/0  -27/4 268 81/2 269 اجتنابي

 000/0  63/3 268 21/3 269 تكانشي

 000/0  69/5 268 22/3 269 منطقي

 04/0  02/2 268 07/3 269 حل مسأله

و اجتنابي پايين تر از حد ) 3(هاي احساسي، تكانشي و منطقي باالتر از حد متوسط نشان داد ميانگين مؤلفه) 3(جدول 
  .بود 22/3باالترين ميانگين مربوط به مؤلفه منطقي به ميزان . بود) 3(متوسط 

  
  .ين مهارت هاي تفكر با مهارت هاي كارآفريني و حل مساله دانشجويان رابطه وجود داردب .4

  رابطه بين مهارت هاي تفكر با مهارت هاي كارآفريني و حل مساله دانشجويان :4شماره جدول 
سطح  ضريب تعيين  رابطه  تعداد  متغير

  معناداري
  000/0  50/0 71/0 269 مهارت هاي تفكر و كارآفريني

  000/0  063/0 25/0 269 رت هاي تفكر و حل مسالهمها
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ضريب همبستگي نشان داد بين مهارت هاي تفكر با مهارت هاي كارآفريني و حل مساله دانشجويان رابطه مثبت و 
به عبارتي هر چه مهارت هاي تفكر در دانشجويان افزايش يابد به همان ميزان مهارت هاي كارآفريني و . معنادار وجود دارد

  .مساله در دانشجويان نيز افزايش مي يابد حل
  ضرايب رگرسيون مولفه هاي مهارت هاي تفكر در تببين كارآفريني: 5شماره جدول 

  B Beta  خطاي
  استاندارد

t  P  

  03/0 18/2 19/0 - 41/0 مقدارثابت
 007/0 73/2 05/0 15/0 14/0 مثبت انديشي
  19/0 30/1 04/0 07/0 06/0 كالن نگري
 000/0 64/4 05/0 26/0 27/0 زيهدفمندسا

  03/0 12/2 05/0 12/0 10/0 واقع نگري
 000/0 37/5 05/0 30/0 27/0 خوش بيني

بقيـه  ) P=19/0و  B=06/0(هاي كالن نگري هاي مهارت هاي تفكر به جزمؤلفه جدول رگرسيون نشان داد از بين مؤلفه
  .ند و مي توانند در مدل رگرسيوني قرار گيرندپيش بيني كارآفريني دانشجويان را دار ها قابليتمولفه 

  ضرايب رگرسيون مولفه هاي مهارت هاي تفكر در تببين حل مساله: 6شماره  جدول
  B Beta  خطاي

  استاندارد
t  P  

  03/0 81/5 305/0 - 77/1 مقدارثابت
  222/0 22/1 08/0 096/0 10/0 مثبت انديشي
  535/0 62/0 074/0 047/0 046/0 كالن نگري
  08/0 76/1 09/0 14/0 16/0 هدفمندسازي
  52/0 65/0 08/0 053/0 05/0 واقع نگري
 314/0  009/1  08/0  08/0  081/0 خوش بيني

هاي مهارت هاي تفكر، قابليت پيش بيني حل مساله دانشجويان را ندارند جدول رگرسيون نشان داد هيچكدام از مؤلفه
  .و نمي توانند در مدل رگرسيوني قرار گيرند

 
بين مهارت هاي تفكر، كارآفريني و حل مساله دانشجويان دانشگاه كاشان و علوم پزشكي تفاوت  .5

  .وجود دارد
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مقايسه مهارت هاي تفكر، كارآفريني و حل مساله دانشجويان دانشگاه كاشان و علوم  :7شماره جدول 
  پزشكي

  معناداري t  ميانگين تعداد متغير
  58/0 55/0 67/3  كاشان  مهارت هاي تفكر

 64/3  علوم پزشكي
  54/0 62/0 55/3  كاشان  كارآفريني

 51/3  علوم پزشكي
  83/0 21/0 06/3  كاشان  حل مساله

 08/3  علوم پزشكي
آزمون تي مستقل نشان داد بين مهارت هاي تفكر، كارآفريني و حل مساله دانشجويان دانشگاه كاشان و علـوم پزشـكي   

به عبارتي مهارت هاي تفكر، كارآفريني و حـل مسـاله دانشـجويان دانشـگاه كاشـان و علـوم       . ندارد تفاوت معناداري وجود
  .پزشكي يكسان است

  
  گيري نتيجهبحث و 

دانش  كيفيت ارتقاي و توليد كارش پايه و آموزشي مكاني خالق، دانشگاه. نوآوري است و خالقيت محل دانشگاه
 را علم شالوده و منشاء و است توليد علم و دانش مرزهاي گسترش شگاه ها،دان اصلي كاركرد اينكه به با توجه. است

   ساير به مؤسسات نسبت اين نوآوري، كارآفريني و حل مسئله براي و خالقيت ميدهد، و نوآوري تشكيل خالقيت
 در مؤثر عوامل از يكي كه است آن از حاكي زمينه اين در مطالعات مختلف نتايج. دارد ضرورت بيشتري سازمان ها

پرورش تفكر خالق در دانشجويان . پرورش مهارت هاي تفكر افراد مي باشد خالقيت، كارآفريني و حل مسئله، ايجاد
 را خود استراتژي هاي ميتوانند چگونه بفهمند و دهند بهتر تشخيص را خود ضعف وقوت ها نقاط آن تا گرددباعث مي

لذا هدف . اشتباه شود تصميمات اتخاذ كاهش سبب ميتواند امر اين كه دهندگسترش مسئله  حل و تصميم گيري در
پژوهش حاضر تحليل رابطه بين مهارت هاي تفكر با كارآفريني و حل مسئله دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان و 

  .دانشگاه كاشان بود
بيشتر بود و فرض ادعاي  )3(هاي مهارت هاي تفكر از ميانگين فرضي نشان داد ميانگين هر يك از مؤلفه) 1(جدول 

آزمون تي نشان داد با . بود 89/3باالترين ميانگين مربوط به مؤلفه هدفمندسازي به ميزان . پژوهشگر مورد تاييد قرار گرفت
اين نشان مي دهد . توجه به سطح معناداري، ميانگين همه مؤلفه ها معنادار است و فرض ادعاي پژوهشگر تأييد مي شود

كنند، همواره كنند، همواره به پيشرفت و ترقي فكر ميبت به كارهاي غلط و بدون ارزش فكر نميدانشجويان به نس
-باف دوري ميكنند، از افراد منفيهاي كار را ساده ميكنند، با تفكر، روشيادگيري مطالب جديد را در كار پياده مي

دهند، موفقيت بدون طرح را غير هدف را انجام نمي كنند، كار بدونجويند، در گروه كاري خود انگيزه و اميد ايجاد مي
كنند و هاي موفق الگوبرداري ميكنند، از تجربهدانند، روي موارد حاد مثبت و يا منفي يك پديده تعمق ميممكن مي

  . نمايند همواره مشكالت را با افكار جديد حل مي
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بيشتر بود و فرض ادعاي پژوهشگر ) 3(ز ميانگين فرضي هاي كارآفريني انشان داد ميانگين هر يك از مؤلفه) 2(جدول 
در زمينه كارآفريني نتايج نشان مي  .بود 79/3باالترين ميانگين مربوط به مؤلفه توفيق طلبي به ميزان . مورد تاييد قرار گرفت

وانند موفق باشند، در هر دهد دانشجويان بيشتر به آينده فكر مي كنند تا به حال و گذشته، اعتقاد دارند با تالش كافي مي ت
كار و فعاليت تمايل دارند نتيجه كار خود را با نتيجه كار ديگران مقايسه نمايند، ترجيح مي دهند شخصاً مسئوليت حل 
مشكالت خود را از طريق تالش شخصي خود به عهده بگيرند، براي بهبود كار و عملكرد خود از انتقادات ديگران استفاده 

مسائل و مشكالت آني تسليم نمي شوند، به طرح هاي جديد فكر مي كنند، به حل مسائل پيچيده و مبهم  مي كنند، در مقابل
كه نياز به تفكر دارند عالقمند هستند، از تغييرات استقبال مي كنند، استقالل فكري را در موفقيت موثر مي دانند و به انجام 

دريافت كه آموزش كارآفريني بر  )2005(گالوي . دهند كارها و وظايفي كه ريسك حساب شده دارد رغبت نشان مي
افزايش مهارت هاي دانشجويان مانند خالقيت، توانايي كار گروهي و اعتماد به نفس و همچنين مهارت هاي ارتباطي و 

لبي، هاي توفيق ط دريافت ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجويان در مؤلفه) 1391(سيادت . مديريت تاثير داشته است
تر از حد ميانگين  پذيري پايين كنترل دروني، استقالل طلبي و خالقيت باالتر از حد ميانگين اما ميانگين نمره مؤلفه ريسك

نشان داد كه ميانگين روحيه كارآفريني به طور كلي و نيز همه مولفه ها به جز مولفه مخاطره پذيري ) 1388(رضايي  .بود
  .باالتر ازحد متوسط است

و اجتنابي پايين تر از حد ) 3(هاي احساسي، تكانشي و منطقي باالتر از حد متوسط نشان داد ميانگين مؤلفه) 3(جدول 
در زمينه حل مسئله نتايج نشان مي دهد  .بود 22/3باالترين ميانگين مربوط به مؤلفه منطقي به ميزان . بود) 3(متوسط 

ي را براي توجه به اظهار نظرهاي موافقان يا مخالفان صرف مي كنند، دانشجويان به راه حل هاي مختلف فكر مي كنند، زمان
اگر تالش اوليه براي حل مسئله با شكست مواجه شود، مايوس نمي شوند، با يك مسئله سخت، آشفته نمي شوند، به محض 

مقايسه انتخاب ها مواجهه با مسائل، دست به كار مي شوند، نتايج هر انتخاب را سبك سنگين و مقايسه مي كنند، براي 
روش منظمي را به كار مي برند، بدون تفكر با احساس دروني خود درگير نمي شوند، اعتقاد دارند هر مسئله اي قابل حل 

 مسأله حل مهارت در پژوهشي نشان داد كه آموزش) 1387( حبيبي. است و وضعيت را تحليل و موانع را شناسايي مي كنند

  .دهد افزايش طور معناداري به را آموزان دانش اجتماعي و عاطفي كلي، سازگاري تواند مي
ضريب همبستگي نشان داد بين مهارت هاي تفكر با مهارت هاي كارآفريني و حل مساله دانشجويان رابطه مثبت و 

ريني و هاي تفكر در دانشجويان افزايش يابد به همان ميزان مهارت هاي كارآف مهارتبه عبارتي هر چه . معنادار وجود دارد
  هاي مهارت هاي تفكر به جزجدول رگرسيون نشان داد از بين مؤلفه. حل مساله در دانشجويان نيز افزايش مي يابد

هاي كالن نگري، بقيه مولفه ها قابليت پيش بيني كارآفريني دانشجويان را دارند و مي توانند در مدل رگرسيوني قرار مؤلفه 
  . گيرند

 رفتارهاي در بروز مهمي نقش گيرد، مي منشأ هستي جهان به بينانه خوش نگرش از كه تمثب اين نشان مي دهد تفكّر

تر هاي مثبت موجب گستردهتفكرات و هيجان. سازد مي فراهم را او موفقيت زمينة و داشته انسان در هدفمندتر و بهتر
ل تفكر، آدمي را به سوي كنجكاوي و هاي معموهاي مثبت، شادي و شادماني شيوهشود، تفكرات و هيجانشدن اعمال مي

بتواند به صورت گام به گام به تهيه مراحلي  هدفمند كردن افكار باعث مي شود كه شخص. دهدآفرينندگي بيشتر سوق مي
كنند و  خوش بيني باعث مي شود افراد به طور مدام به اهداف شان فكر . بپردازد كه موجب رسيدن او به اهدافش شود
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اي مثبت با خود  نمايند و به شيوه هاي خود را مجسم مي آل هنگامي كه به طور مدام اهداف و ايده. ت نماينددرباره آن صحب
كنند كه از تمركز و انرژي بيشتري برخوردارند، اعتماد به نفس و خالقيت و كارآفريني بيشتري  گويند احساس مي سخن مي

تر باشد و انگيزه بيشتري داشته باشد براي  بين اينكه هر اندازه خوشدارند و كنترل قدرت فردي شان بيشتر شده و در نهايت 
 در بروز مهمي مثبت، نقش دريافت تفكّر) 1389(همچنين توانايي . تر خواهد بود تر و براي ادامه آن مصمم آغاز كار مشتاق

نشان داد آموزش ) 1390(غيب دست. سازد مي فراهم را او موفقيت زمينة و داشته انسان در هدفمندتر و بهتر رفتارهاي
آموزان تاثير پذيري دانشهاي سيالي، بسط، ابتكار و انعطافمهارت هاي مثبت انديشي بر خالقيت و هر يك از زير بخش

نشان داد كه شادي و آرامش موجب افزايش خالقيت، قوه خيال، وسعت فكر و تمايل به تنوع طلبي فرد ) 1987(آيزن . دارد
نشان داد كه بين حالت عاطفي مثبت و خالقيت و بين بهزيستي رواني با خالقيت، همبستگي مثبت و ) 2003(رايت . شودمي

-دريافت كه وجود چيزهاي جالب و جذاب در مردم، احساسات خوب و مثبتي را پديد مي) 2003(نورمن . معنادار است

 هاي شيوه از كدام هر داد كه نشان) 1390( نتايج پژوهش پارسا و همكاران. تر از قبل ميشوندآورد، در نتيجه خالق

  .دارند مثبت و معنادار رابطه دانشجويان كارآفريني ويژگي هاي با مسأله حل چهارگانه
آزمون تي مستقل نشان داد بين مهارت هاي تفكر، كارآفريني و حل مساله دانشجويان دانشگاه كاشان و علوم پزشكي 

ي مهارت هاي تفكر، كارآفريني و حل مساله دانشجويان دانشگاه كاشان و علوم به عبارت. تفاوت معناداري وجود ندارد
اين نشان مي دهد نوع دانشگاه محل تحصيل در پرورش مهارت هاي تفكر، كارآفريني و حل مساله . پزشكي يكسان است

ها داراي قدرت تفكر تهآموزان بقيه رشآموزان رياضي نسبت به دانشنيز دريافت دانش) 1384(دباغيان . تاثيري ندارد
  .علوم تجربي و ادبيات مشاهده نگرديد باالتري هستند و نيز تفاوت معناداري بين رشته

تأييد . در پژوهش حاضر امكان بررسي ميزان مهارت هاي تفكر، كارآفريني و حل مساله در دانشجويان فراهم گرديد
اسايي بعد يا ابعادي از مهارت هاي تفكر كه بيشترين ارتباط را رابطه ميان مهارت هاي تفكر و كارآفريني و حل مساله و شن

با كارآفريني و حل مساله دارد، به مسئوالن و دست اندركاران نظام آموزشي كمك مي كند تا با توجه به قابل رشد بودن 
ا دانشجويان بتوانند مهارت هاي تفكر، زمينه هاي رشد خالقيت، كارآفريني و حل مساله در دانشجويان را فراهم نمايند ت

همچنين . نقش خود را به عنوان دانشجوياني خالق و نوآور در رشد و پيشرفت جامعه و موفقيت در زندگي ايفاء نمايند
 هر ارتباط علمي، تحقيقات اجراي امكان و روش هاي پژوهشي از استفاده آموزشي، امكانات آموزشي، در دروس تنوع

تفكر،  افزايش مهارت هاي در سزايي به تأثير كه مواردي هستند جمله از نعتي و جامعهص مراكز با دانشگاه ها چه بيشتر
  . كارآفريني، حل مساله و خالقيت دانشجويان دارد

  
  منابع

  فارسي
 بررسي تاثير مهارت حل مسـاله در بهبـود مهـارت هـاي اجتمـاعي دانـش       ). 1380. (بهرامگيري، فاطمه

نامـه درجـه كارشناسـي ارشـد در رشـته مشـاوره و راهنمـايي دانشـگاه         ، پايان آموزان عقب مانده ذهني خفيف
  .الزهرا

 بررسي تاثيرشيوه هاي حـل مسـاله برشخصـيت    ). 1390. (پارسا، عبداهللا، عبدالوهابي، مرضيه، سكينه، ظريف
  .164-145، 14، 4مجله توسعه كارآفريني،  كارآفرينانه،
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  ريني مديران با سالمت سازماني كاركنان دانشگاه رابطه سبك تفكر و كارآف). 1388. (حقيقت جو، زهـرا
  .20-13، 1، 7، فصلنامه دانشكده پرستاري ومامايي اروميه، هاي علوم پزشكي كشور

 دانش آمـوزان  سازگاري ارتقاء بر مسأله حل آموزش مهارت اثربخشي بررسي). 1387. (حبيبي، سميه 

نامـه درجـه كارشناسـي ارشـد دانشـگاه عالمـه        ، پايـان زرنـد  شهرستان روزي شبانه دخترانه هاي دبيرستان
  .طباطبايي

 رشد تفكر انتقادي، تفكر خالق و توانايي تشخيص غيرمنطقي و همبسـتگي آنهـا   ). 1390. (حسيني، مريم
  .، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشدروان شناسي تربيتي دانشگاه تبريزدر نوجوانان دختر تبريز

 نشر قطره: ، تهرانهارت هاي زندگيم). 1388. (مهدوي، نيلوفر.  
 مسـئله   پرورش تفكر انتقادي با اسـتفاده از شـيوه آمـوزش   ). 1379. (شعباني، حسن و مهرمحمدي، محمود

   .125-115، 1، 4مدرس،  ،محور
 بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دانشگاهي در افزايش فعاليت هاي كارآفريني ). 1388. (لطفي، مهدي

، پايان نامه درجه كارشناسي ارشد، علوم تربيتي دانشگاه پيام نـور  پيام نور استان مازندران دانشجويان دانشگاه
  .واحد تهران

 انتشارات سمت: ، ترجمه خدايار ابيلي، تهرانآموزش تفكر انتقادي). 1383. (مايرز، چت. 

  پايـان نامـه    ،مقايسه سبك هاي تفكر دبيران زن و مرد مقطع متوسـطه فيروزآبـاد  ). 1378. (ياري، كسـري
 .كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس

 انتشارات پرديس: ، تهرانكارآفريني). 1383. (احمدپوردارياني، محمود. 

  اولـين همـايش كشـوري    ، بررسي رابطه خوش بيني با شـادكامي در دانشـجويان  ). 1389. (احمدي، تيمـور
 .دانشجويي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

 پژوهشنامه علوم و نهج البالغه قرآن ديدگاه از انديشي مثبت تأثير بررسي). 1389. (توانايي، محمد حسين ،
  .50-33، 7، 2و معارف قرآن كريم، 

 هـاي مـديريتي   تاثير به كارگيري الگوي تفكر خالق رانكو و چـاد بـر مهـارت   ). 1391. (مقيميان، مريم
 .56-51، 1، 1، فصلنامه افق پرستاري، دانشجويان پرستاري

 آموزان دختر سـال  ت دانشهاي مثبت انديشي بر خالقيتاثير آموزش مهارت ). 1390. (دستغيب، مريم
 .50-33، 4،  1، ابتكار و خالقيت در علوم انساني، اول دبيرستان

  هاي تحصيلي آموزان سال سوم رشتهمقايسه تفكر انتقادي و خالقيت دانش). 1384. (دباغيان، علي اكبـر
  .نامه دانشگاه آزاد تهران، پايانرياضي، علوم تجربي و علوم انساني در شهرستان پاكدشت

 بررسي ويژگـي هـاي كـارآفريني دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمي       ). 1388. (رضايي، محمد حسين
 .50-35، 2، 4، مجله رهيافتي نو در مديريت آموزشي، داراب
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