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Abstract 

Aims: Spiritual Intelligence is a type of adaptation and behavior that assists a person in 

order to harmonize with the environment, improve performance, creativity and so. The 

purpose of the present study is to investigate the relationship between spiritual 

intelligence and creativity of the students of Iran University of Medical sciences. 

Method: This cross-sectional study was conducted on 149 Students of the Iran University 

of medical sciences in 2016 and was selected using a stratified sampling technique. For 

this purpose, after specifying the sampling framework and considering the number of 

students in each field, the subjects were selected using a simple random method. To fill 

research tools, the researcher referred to the selected students after the end of the class 

and after explaining the objectives of the study, asked them to fill study tools if they had 

a tendency. Data collecting was a spiritual intelligence questionnaire with 42 Questions 

and a creativity questionnaire with 60 items. Data analysis by using descriptive and 

analytic methods (Pearson correlation coefficient independent t-test and linear regression 

analysis) by using SPSS 19. 

Findings: The mean age of the students was 21.05±1.2; 68% of the participants were 

women. The mean of spiritual intelligence was 143.08±12.01 and creativity was 

137.69±14.68. There is a significant positive relationship between spiritual intelligence 

and creativity. Furthermore, there is no significant difference between males and females 

regarding spiritual intelligence and creativity. Based on regression analysis, spiritual 

intelligence was one of the predictors of creativity (p=0.03). 

Conclusion: Higher spiritual intelligence is associated with more creativity. By fortifying 

spiritual intelligence, creativity can be improved. 
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 یزشکپ علوم دانشگاه یتوانبخش دانشکده انیدانشجو در تیخالق و یمعنو هوش نیب رابطه

  رانیا

 2حسینی سیدمصطفی، ،*1لیلی صالحی

 رانیا کرج، البرز، یپزشک علوم دانشگاه ،"طیمح و یمنیا بهداشت، قاتیتحق مرکز"  و "سالمت ارتقاء و آموزش گروه" 1
 .رانیا تهران، ران،یا یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک آموزش گروه 2

 

 

 03/11/1011 تاریخ دریافت مقاله:

 01/30/0011: مقاله تاریخ ویرایش

 30/30/1033 تاریخ پذیرش مقاله:

 21/12/1033 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

 و عملکرد بهبود اطراف، طیمح نمودن هماهنگ در افراد به است رفتار و یسازگار نوع کی یمعنو هوش :اهداف

 یزشکپ علوم دانشگاه انیدانشجو در تیخالق و یمعنو هوش رابطه نییتع هدف با مطالعه نیا. کندیم کمک تیخالق

 .  گرفت انجام 1011 سال در رانیا

 روش به منتخب 1011 سال در رانیا یپزشک علوم دانشگاه یدانشجو 101 یرو یمقطع مطالعه نیا :کارروش

 انیجودانش تعداد توجه با و یریگنمونه چهارچوب نمودنمشخص پس منظور، نیبد. گرفت انجام یاطبقه یریگنمونه

 سپ محقق پژوهش، ابزار پرنمودن یبرا. شدند انتخاب ساده یتصادف روش از استفاده با مطالعه مورد افراد رشته، هر

 در که خواستیم آنان از مطالعه، اهداف حیتوض از پس و کردیم مراجعه منتخب انیدانشجو به کالس اتمام از

 و یعابد یمعنو هوش یسئوال02 نامهپرسش از هاداده یآورجمع یبرا. ندیپرنما را مطالعه ابزار ل،یتما صورت

 زیآنال و t آزمون رسون،یپ یهمبستگ بیضر از هاداده زیآنال یبرا. شد استفاده تیخالق یسئوال03 نامهپرسش

 .شد استفاده 11 شیرایو SPSS افزارنرم کمک به یخط ونیرگرس

 نیانگیم. بودند زن کنندگانشرکت %06 که بود 31/21±2/1 مطالعه مورد انیدانشجو یسن نیانگیم ها:یافته

 یمعنو هوش نیب یداریمعن و مثبت رابطه. بود 01/100±06/10 تیخالق و 36/100±31/12 یمعنو هوش

 وجود تیخالق و یمعنو هوش نظر از مردان و زنان نیب یداریمعن تفاوت چیه عالوهبه. شد مشاهده تیخالق و

 .بود ،(p=30/3) تیخالق کنندهینیشبیپ عوامل از یمعنو هوش ون،یرگرس زیآنال لیتحل اساس بر. نداشت

 هوش تیتقو با توانیم رو نیا از. شودیم انیدانشجو در شتریب تیخالق باعث شتریب یمعنو هوش گیری:نتیجه

 .بود انیدانشجو در تیخالق یبهبود شاهد ،یمعنو

 

 یتوانبخش دانشجو، ت،یخالق ،یمعنو هوش، واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

 

 

 گروه؛ لیلی صالحی: * نویسنده مسئول

 علوم دانشگاه، سالمت ارتقاء و آموزش

 رانیا کرج، البرز، یپزشک

  leilisalehi88@gmail.com ایمیل:

 

ای دین و بین رشته مجله. رانیا یپزشک علوم دانشگاه یتوانبخش دانشکده انیدانشجو در تیخالق و یمعنو هوش نیب رابطه. سیدمصطفی ،حسینی؛ لیلی ،صالحی ستناد:ا

 .1-0(:1)1؛1033 زمستان ،سیناسالمت ابن

 مقدمه
 خصوص در پژوهش و مطالعه به عالقمند انیآدم رباز،ید از

 هوش. اندبوده آن یهایژگیو و انواع تظاهرات، ابعاد، هوش، مفهوم

 یبرا  یکامل و جامع مطالعات که است هوش ابعاد از یکی یمعنو

[ 1]است نگرفته صورت آن یهامولفه و اتیخصوص نییتب شناخت،

 و یسازمان مسائل انواع حل یبرا تیمعنو از استفاده ییتوانا به و

  انیآدم روان و جسم سالمت در یمعنو هوش[. 2]دارد اشاره یفرد

 و بخشدیم معنا انیآدم یهاارزش و یزندگ به و دارد ییبسزا نقش

 کند یتعال و یارزشمند احساس ،یزندگ در فرد که شودیم باعث

 [. 0]باشد داشته جهان بهبود به اعتقاد و
 

 و است یجار هاانسان یزندگ ابعاد یتمام در یمعنو هوش

 معنا، افتنی ییتوانا رندهیبرگ در و شودیم معنا با یزندگ به منجر

 به را انسان یزندگ و اعمال که است یزندگ در هاارزش و مقصد

 هانهیزم یتمام در مردم به و زند یم وندیپ بامعناتر یمفهوم
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     1011 ، زمستان1، شماره 1، دوره سینا ابن ای دین و سالمتبین رشتهمجله           

 بهبود را خود تیظرف تا کندیم کمک( خانواده و جامعه مشارکت،)

 [. 0-0]دهند گسترش را خود یهاییتوانا و دهیبخش

 رد را یمتفاوت اثرات هوش گوناگون ابعاد که سدینویم آمرمام

 که است تفکر یهاجنبه از یکی تیخالق[. 0]دارند تیخالق جادیا

 بلندمدت حافظه در را هانشانه و اطالعات رییتغ و یبازساز ندیفرآ

 یبرا یذهن یهاتیفعال یدهنظم باعث ،یعبارت به رد؛یگیدربرم

 سبب انیدانشجو در خالق تفکر پرورش[. 6]شودیم مشکالت حل

 و نموده ییشناسا بهتر را خود ضعف و قوت نقاط آنان که شودیم

 حل و یریگمیتصم در را خود یهایاسترآتژ گسترش یچگونگ

 رد اشتباه ماتیتصم اتخاذ کاهش به منجر که کنند درک مساله

 [. 1]شودیم آنان

 و تیمعنو نیب که داد نشان خود مطالعه در یمرزآباد

 یمعنادار و مثبت رابطه تیخالق و یشناختروان یهایتوانمند

 نشان خود مطالعه در یموسو و یشامخ نیهمچن[. 13]دارد وجود

 اب تیخالق و یمعنو هوش نیب یمعنادار و مثبت رابطه که دادند

 هوش ابعاد یتمام نیب و دارد وجود انیدانشجو یرو یاثربخش

 ابعاد نیب از نیهمچن. است معنادار رابطه یاثربخش با یمعنو

 یاثربخش با یمعنادار رابطه ابتکار، مولفه ،یاثربخش با تیخالق

 وجود ارمعناد رابطه یاثربخش با یریپذانعطاف مولفه نیب یول داشت

 [. 11]نداشت

 که ادد نشان یالغربائ نیمع و ینوفرست مطالعه نهیزم نیهم در

 تیخالق و یجانیه هوش جنبه سه هر نیب معنادار و مثبت رابطه

 ادیز یجانیه هوش یمعنو هوش شیافزا با و[ 12]دارد وجود

 در را تیخالق و یمعنو هوش پور حسن و یمیرح و[ 10]شودیم

 یلیتحص شرفتیپ بر رگذاریتاث مهم عوامل از یلیتحص هوش کنار

 یمعنو هوش مطالعات که باورند نیا بر آنان. دانندیم انیدانشجو

 مقوله نیا شتریب یبررس لزوم و هستند راه یابتدا در ران،یا کشور در

 منا دانشگاه در یضرورت عنوانبه زین تیخالق از[. 1]است مشخص

 هادانشگاه تیموفق عوامل از را آن و[ 10]شودیم برده

 [. 11]دانندیم

 رد شدهانجام مطالعات به توجه با هامولفه نیا مطالعه رو نیا از

 بهبود در ییتنها به کی هر تیخالق و یمعنو هوش ریتاث نهیزم

 یرورض رانیمد و کارکنان یشغل ییکارآ ،یرفتار ،یلیتحص عملکرد

 رگذاریتاث و مرتبط یهامولفه ییشناسا [.11-10]رسدیم نظربه

 خالق، و باسواد یافراد تیترب یبرا را مناسب طیشرا تواندیم

 انیدانشجو انیم نیا در کند، فراهم یپزشک علوم در خصوصبه

 و یدرمانگفتار ،یسنجیینایب ،یسنجییشنوا) یتوانبخش دانشکده

 زمنداین عمل و آموزش در نکهیا سبب به( یوتراپیزیف و یکاردرمان

 یبیرکت نکهیا و هستند یاصل مهارت عنوانبه خالق و یانتقاد تفکر

 بهتر چه هر انجام در آنان به یانتقاد تفکر و تیخالق هنر، از

 نیب رابطه نییتع هدف با مطالعه نیا ،[23]کندیم کمک فشانیوظا

 گاهدانش یتوانبخش دانشکده انیدانشجو در تیخالق و یمعنو هوش

 .دیرس انجام به 1011 درسال رانیا یپزشک علوم

 کارروش
 دانشکده انیدانشجو شامل و یمقطع نوع از مطالعه نیا

 ،یوتراپیزیف یهارشته شامل رانیا یپزشک علوم دانشگاه یتوانبخش

 عمقط یسنجییشنوا و یسنجیینایب ،یگفتاردرمان ،یکاردرمان

 از نانآ آمار که بود گذشته آنان لیتحص از سال کی که یکارشناس

 که دش اخذ تیجنس و یلیتحص رشته کیتفک به دانشکده آموزش

 اخذ از بعد. بود( پسر 00 و دختر 160) دانشجو نفر 200 شامل

 که شد استفاده نمونه حجم محاسبه یبرا کوکران فرمول از آمار،

 روش(. پسر نفر 01 و دختر نفر 113) بود نفر 101 شامل

. شد انجام یاطبقه یتصادف روش از استفاده با قیتحق یریگنمونه

 اب مطالعه مورد افراد رشته، هر انیدانشجو تعداد به توجه با سپس

 انتخاب نمونه، حجم شدنکامل تا ساده یتصادف روش از استفاده

 دو از استفاده ها،داده یآورجمع یبرا استفاده مورد ابزار. شدند

 . بود تیخالق و یمعنو هوش استاندارد نامهپرسش
 

 از یمعنو هوش یبررس یبرا :یمعنو هوش نامهپرسش

 شد، استفاده همکاران و عیبد یمعنو هوش استاندارد نامهپرسش

 یکل تفکر اول، عامل. است عامل 0 با ماده 02 یدارا نامهپرسش نیا

 دوم، عامل. است ماده 12 یدارا و شد ینامگذار یاعتقاد بعد و

 ماده 11 یدارا و شد ینامگذار مشکالت با تعامل و مقابله ییتوانا

 و شد ینامگذار یاخالق یایسجا به پرداختن سوم، عامل. است

 و عشق و یخودآگاه چهارم، عامل تینها در و است ماده 6 یدارا

 اساس بر نامهپرسش نیا. است ماده 0 یدارا که شد ینامگذار عالقه

( 1) موافق کامالً تا( 1) مخالف کامالً صورتبه و است کرتیل فیط

 و عیبد توسط نامهپرسش نیا ییایپا و ییروا. شودیم یگذارنمره

 [. 21]است گرفته قرار دییتا و یابیارز مورد همکاران
 

 فیعرت هیپا بر نامهپرسش نیا (:تورنس) تیخالق نامهپرسش

 مفصل اریبس آزمون اصل[. 22]است شده ساخته تیخالق از تورنس

 آن شده استاندارد و شدهکوتاه شکل از رو نیا از. است یطوالن و

 یمعرف و ساخته 1002 سال در یعابد توسط که شودیم استفاده

 با و ایفرنیکال دانشگاه در یعلم یهاتیفعال یط یعابد. است شده

 هیولا نامهپرسش یبازساز و دنظریتجد به نسبت ان،یدانشجو کمک

 از یگروه یهمکار با 1110 سال در تاًینها و اقدام( یسئوال 01)

 و استاندارد ،یابیهنجار ه،یته یسئوال03 فرم مذکور دانشگاه دیاسات

 مولفه ای عامل چهار واقع در آزمون نیا[(. 20]کرد هیارا

 بسط و یریپذانعطاف ،یالیس ابتکار، یعنی تیخالق دهندهلیتشک

 % 63نیب را آزمون کل ییایپا بیضر. دهدیم قرار سنجش مورد را

 ییایاپ شده، انجام قاتیتحق جینتا اساس بر است، شده ذکر % 13 تا

 دستبه مجدد آزمون قیطر از که استفاده مورد تیخالق آزمون

 بخش ییایپا بیضر:است شرح نیا به آزمون بخش چهار در آمده

 بخش در و % 61یریپذانطاف بخش ،% 62ابتکار بخش ،% 61 یالیس

 یلیخ) کرتیل یقسمت 1 اسیمق با آزمون نیا. است بوده % 63 بسط

  .شودیم یگذارنمره( ادیز یلیخ اد،یز متوسط، کم، کم،
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           1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

 توسط استفاده مورد ابزار یمحتو ییروا حاضر، مطالعه در

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه یاعضا از نفر 13 نظرات

 هب زین استفاده مورد ابزار یدرون تجانس و قرارگرفت دییتا مورد

 هر مورد در که شد محاسبه کرونباخ یآلفا بیضر محاسبه کمک

  .بود 0/3 یباال نامهپرسش دو

 یاستنباط و یفیتوص آمار از هاداده پردازش یبرا مطالعه نیا در

 یتمام بودننرمال ابتدا از یاستنباط آمار بخش در شد استفاده

 هاریمتغ بودننرمال دییتا از پس و گرفت قرار آزمون مورد هاریمتغ

 زیآنال ،یهمبستگ آزمون از رنوف،یاسم کولموگروف آزمون لهیبوس

 . شد استفاده SPSS 19 افزارنرم کمک به تست یت ون،یرگرس
 

 

 نتایج
 که بود 31/21±2/1 مطالعه مورد انیدانشجو یسن نیانگیم

 هوش نیانگیم آمده،دستبه جینتا اساس بر. بودند زن آنان 06%

 نیب در که شد نییتع %16/03 معادل 36/100 انیدانشجو یمعنو

 القهع و عشق یخودآگاه بعد به مربوط نیشتریب یمعنو هوش ابعاد

 با تعامل و مقابله ییتوانا بعد به مربوط نیکمتر و %00/01 با

 . بود %02/03 با مشکالت

 که داد نشان تیجنس دو نیب یمعنو هوش ابعاد سهیمقا

 زنان در یمعنو هوش یکل نیانگیم نکهیا رغمیعل

 شتریب( 03/103±20/12) مردان به نسبت( 61/11±10/100)

 هوش نظر از گروه دو نیب یآمار یداریمعن اختالف یول است،

 ابعاد سهیمقا جینتا اساس بر (.p=111/3) نداشت وجود یمعنو

 اختالف نیشتریب بیترتبه دختران، و پسران در یمعنو هوش

 مربوط نیکمتر و %02/1 با عالقه و عشق و یخودآگاه بعد به مربوط

 .بود %00/3 با مشکالت با تعامل و مقابله ییتوانا به

 انیدانشجو تیجنس دو در آن ابعاد و یمعنو هوش یآمار نیانگیم سهیمقا :1 جدول

  مطالعه مورد

 p کل زن مرد ابعاد

 بعد) کلی تفکر
 اعتقادی( 

51/1±64/93 64/6±65 15/6±11/64 463/4 

 و مقابله توانایی
 مشکالت با تعامل

45/9±39/61 56/6±14/61 44/6±64/61 441/4 

 به پرداختن
 اخالقی سجایای

44/9±49/34 449/9±33/33 9/33±53/33 341/4 

 عشق خودآگاهی
 عالقه و

46/3±61/31 19/9±41/34 99/9±33/31 94/4 

 515/4 44/569±45/53 36/536±44/55 44/564±31/53 هوش معنوی 

 

 دو نیب یداریمعن اختالف آن ابعاد و تیخالق یکل نمره نظر از

 (.2 جدول) نداشت وجود تیجنس
 انیدانشجو در تیجنس دو در آن ابعاد و تیخالق یآمار نیانگیم سهیمقا :2 جدول

 مطالعه مورد

 p کل زن مرد ابعاد

 594/4 33/15±13/1 45/14±61/1 91/13±61/1 سیالی
 344/4 44/33±43/3 16/33±34/3 55/39±94/3 بسط

 449/4 13/94±11/6 91/94±34/6 49/34±54/6 ابتکار
 193/4 44/31±94/9 36/34±41/9 54/31±94/3 پذیریانعطاف

 564/4 43/591±44/56 41/594±11/56 44/564±51/56 کلی خالقیت

 که داد نشان رسونیپ یهمبستگ بیضر یاجرا از حاصل جینتا

 یداریمعن رابطه یآمار نظر از ت،یخالق با یمعنو هوش کل نمره

 تیخالق از یالیس بعد آمده،دستبه جینتا اساس بر. داشت وجود

 رابطه اندک طوربه یمعنو هوش از یاخالق یایسجا بعد با تنها

 یهمبستگ بیضر(. p<31/3) داشت یداریمعن و میمستق و مثبت

 تعامل و مقابله ییتوانا نیب یداریمعن و مثبت ارتباط که داد نشان

 اب مقابله و یاعتقاد بعد و یکل تفکر با یایسجا و مشکالت با

 یهمبستگ بیضر از استفاده با ن،یهمچن(. p<31/3) بود مشکالت

 یالقاخ یایسجا نیب یداریمعن و میمستق مثبت، ارتباط رسونیپ

 التمشک با تعامل و مقابله ییتوانا و یاعتقاد و یکل تفکر بعد و

 یخودآگاه نیب رابطه اساس، نیهم بر(. p<31/3) آمد دستبه

 یاخالق یایسجا و مشکالت با تعامل و مقابله ییتوانا با عالقه و عشق

 (.p<31/3) بود داریمعن و مثبت متوسط،

 ،یالیس شامل که تیخالق یهاعامل انیم جینتا اساس بر

 یداریمعن و ادیز و مثبت رابطه است، بسط و ابتکار ،یریپذانعطاف

 قدرت) یالیس عامل چقدر هر یعبارت به(. p<31/3) داشت وجود

 یتوانا) یریپذانعطاف عامل باشد، شتریب افراد در( هادهیا دیتول

 صولمح ای دهیا دیتول ییتوانا) ابتکار عامل ،(متنوع یهادهیا دیتول

( دهیا به وابسته اتییجز به توجه ییتوانا) بسط عامل و( عیبد و نو

 زین هاعامل ریسا نیب رابطه نیا و بود خواهد شتریب زین افراد در

 .دارد وجود

 هوش یهامولفه انیم داریمعن و مثبت ارتباط به توجه با

 دبع و یکل تفکر چقدر هر که نمود انیب طورنیا توانیم ،یمعنو

 الت،مشک با تعامل و مقابله ییتوانا باشد، ترنییپا افراد یاعتقاد

 زین افراد عالقه و عشق یخودآگاه و یاخالق یایسجا به پرداختن

 یاداعتق بعد و یکل تفکر زانیم چه هر و است یترنییپا سطح در

 به ختنپردا مشکالت، با تعامل و مقابله ییتوانا باشد، شتریب افراد

 سطح در زین افراد عالقه و عشق یخودآگاه و یاخالق یایسجا

 یمعنو هوش یهامولفه ریسا یبرا ارتباط نیا و دارد قرار یباالتر

 . دارد وجود

 
 مورد انیدانشجو تیوخالق یمعنو هوش یهامولفه نیب یهمبستگ :3 جدول

 مطالعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Correlation is significant at the 0.05 level; ** Correlation is significant 
at the 0.01 level 

 4 1 4 1 6 9 3 5 مولفه
4-

 پذیریانعطاف
434/4 41/4 549/4 431/4 444/4** 445/4** 14/4** 5 

  5 **451/4 **165/4 54/4 364/4** *544/4 491/4 ابتکار-1
   5 **134/4 561/4 543/4 433/4 -456/4 بسط-4
    5 433/4 *533/4 561/4 444/4 سیالی-1
 خودآگاهی-6
 عالقه و عشق و

543/4* 154/4** 434/4** 5     

 سجایای-9
 اخالقی

643/4** **431/4 5      

 توانایی-3
 تعامل و مقابله

 مشکالت با

641/4** 5       

 و تفکر کلی-5
 اعتقادی بعد

5        
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 رانیا یپزشک علوم دانشگاه یتوانبخش دانشکده انیدانشجو در تیخالق و یمعنو هوش نیب رابطه 

 

 

 

 

 

 

     1011 ، زمستان1، شماره 1، دوره سینا ابن ای دین و سالمتبین رشتهمجله           

 تیخالق کنندهینیشبیپ یریمتغ چند ونیرگرس لیتحل جینتا :0 جدول

 B Beta t Sig بین های پیشمتغیر
 49/4 545/3 516/4 359/4 هوش معنوی

 34/4 -313/5 -544/4 -43/5 رشته تحصیلی
 44/4 -663/4 -491/4 113/4 معدل 

 53/4 113/5 595/4 913/6 جنسیت
 

 یهاریمتغ نیب از که داد نشان یخط ونیرگرس زیآنال جینتا      

 کنندهینیب شیپ یداریمعن طوربه یمعنو هوش مطالعه، مورد

 2R=30/1 اساس بر و بود مطالعه مورد انیدانشجو نیب در تیخالق

 کنندهنییتع موارد از موارد %1 در فقط مطالعه مورد یهاریمتغ

 وردم مطالعه نیا در ای اندناشناخته ای عوامل ریسا هستند تیخالق

 .اندنگرفته قرار یبررس

 بحث

 تیخالق و یمعنو هوش نیب رابطه نییتع هدف با مطالعه نیا      

 در رانیا یپزشک علوم دانشگاه یتوانبخش دانشکده انیدانشجو در

 نیانگیم که داد نشان مطالعه نیا جینتا. گرفت انجام 1011 سال

 از مطالعه مورد انیدانشجو در تیخالق و یمعنو هوش یهامولفه

 نهیزم نیا در پور حسن و یمیرح. است باالتر متوسط سطح حد

 توجه اب یرانیا انیدانشجو در یمعنو هوش بودنباالتر که سندینویم

[. 1]است ینیشبیپ قابل جامعه نیا در موجود یمذهب یهانهیزم به

 و یمحب و[ 20]همکاران و یاریسم مطالعه، نیا جینتا با همسو

 به هاآن مطالعه مورد انیدانشجو که دادند نشان[ 21]همکاران

 . برخوردارند باال و متوسط یمعنو هوش از بیترت

 یمعنو هوش داشتن با مشکالت، و مسائل با مقابله ییتوانا     

 ترباال یمعنو هوش از برخوردار افراد که یطوربه. رودیم باال شتریب

 مواجه هنگام در و دهندیم یشتریب تیاهم یاخالق یهاارزش به

 اساس رب. دارند مسائل حل یبرا یشتریب تعهد مشکالت، و مسائل با

 نظر از پسران و دختران نیب یداریمعن تفاوت مطالعه نیا یهاافتهی

 و پور فراهنگ توسط یاافتهی نیچن نداشت؛ وجود یمعنو هوش

 نشان حاضر مطالعه جینتا[. 20]است شده داده نشان زین همکاران

 حد از باالتر تیخالق سطح از مطالعه مورد انیدانشجو که داد

[ 1]یمیرح و پور حسن مطالعه جینتا با که بودند برخوردار متوسط

 . است راستا هم

 یرشتیب تیخالق خود از مسائل، با برخورد در خالق انیدانشجو     

 و بندندیم کاربه را مشکل حل گوناگون یهاراه و دهندیم نشان

 آزمون را یدیجد و نو یهاروش مسائل، حل در که کنندیم یسع

 . کنندیم اجتناب ممکن حد تا گذشته یهاوهیش تکرار از و کنند

 و یمعنو هوش نیب که داد نشان مطالعه، نیا یهاافتهی نیهمچن

 یهاافتهی با حاصل جینتا. دارد وجود یداریمعن رابطه تیخالق

 و نیادالدیز. است همسو[ 26, 20]گذشته یهاپژوهش

 و میمستق رابطه به توجه با که کردند گزارش[ 16]همکاران

 ثباع که یطیشرا انمودنیمه تیخالق و یمعنو هوش نیب داریمعن

. است یضرور آن بر یمعنو هوش اثر رشیپذ با شودیم تیخالق

 ارزش به توجه با برخوردار افراد که شودیم باعث یمعنو هوش

 هبودب یبرا روش نیترحیصح از قائلند بشر نوع یبرا که یاوعالقه

 هوش که کردند گزارش همکاران، و قتیحق. دینما استفاده طیشرا

 در تیمعنو حضور[. 26]است همراه شتریب تیخالق با باالتر یمعنو

 انهروز مسائل حل در آنان که شودیم سبب افراد روزانه کار و یزندگ

 . رندیگ بهره آن وجود از

 حل در باالتر یمعنو هوش از برخوردار افراد که است یهیبد      

 هک شودیم باعث امر نیهم هستند؛ بندتریپا و متعدتر مشکالت

 یهاتیموقع در یریگمیتصم و آمدهشیپ مسائل حل یبرا آنان

 بر امر نیهم که ببندند کاربه را یگوناگون یهاروش مختلف،

 . دیافزایم آنان تیخالق

 یادهیپد ت،یخالق که دارندیم اظهار[ 21]همکاران و داالل     

 نیا و است برخوردار آن از یدرجات به یشخص هر که است ریفراگ

 توجه با. آورند فراهم را آن بروز موجبات که است انیاطراف فهیوظ

 و مخاطرات انواع با یپزشک یهاگروه انیدانشجو روزانه مواجه

 کند کمک آنان به تواندیم یمعنو هوش از یبرخوردار ها،استرس

 و[ 03]باشند ترموفق یزندگ یهاارزش درک و مسائل حل در که

 کنندهینیبشیپ یهامولفه از یمعنو هوش نکهیا به توجه با

 یاهباور تیتقو و پرورش مرکز عنوانبه هادانشگاه از است تیخالق

 شتریب منابع صرف با که داشت انتظار نیچن توانیم افراد یمعنو

 [.01]آورند فراهم را انیدانشجو تیمعنو رشد نهیزم

 جمله از نامهپرسش تکمیل در انیدانشجو یهمکار عدم     

 کوچک هیهد نظرگرفتن در با که بود مطالعه نیا یهاتیمحدود

 رفع یحدود تا مطالعه اهداف حیتوض و نامهپرسش تکمیل یبرا

 در ارب نیاول یبرا تیخالق و یمعنو هوش نیب رابطه ییشناسا. شد

 در تیخالق به آنان ازین به توجه با یتوانبخش دانشکده انیدانشجو

 .است مطالعه نیا قوت نقاط جمله از مختلف یهاتیموقع

 یریگجهینت
 شیافزا انیدانشجو در تیخالق زانیم ،یمعنو هوش شیافزا با     

 هوش نظر از پسران و دختران نیب یداریمعن تفاوت و ابدییم

 هوش یهامولفه انیم داریمعن و مثبت ارتباط و ندارد وجود یمعنو

 ترنییپا افراد یاعتقاد بعد و یکل تفکر هرچه و دارد وجود یمعنو

 یایسجا به پرداختن مشکالت، با تعامل و مقابله ییتوانا باشد،

 یترنییپا سطح در زین افراد عالقه و عشق یخودآگاه و یاخالق

 بطهرا زین تیخالق یهاعامل نیب مطالعه نیا جینتا اساس بر. است

 یالیس عامل شیافزا با و داشت وجود یداریمعن و ادیز و مثبت

 دیتول یتوانا) یریپذانعطاف عامل افراد در( هادهیا دیتول قدرت)

 و ون محصول ای دهیا دیتول ییتوانا) ابتکار عامل ،(متنوع یهادهیا

( دهیا کی به وابسته اتیجزئ به توجه ییتوانا) بسط عامل و( عیبد

 .بود خواهد شتریب زین افراد در
 

 قدردانی و تشکر
 و یعلم اتیه یاعضا و مطالعه نیا در کنندهشرکت انیدانشجو از لهیوس نیبد

 و زحمات پاس به رانیا یپزشک علوم دانشگاه یپزشک آموزش گروه کارکنان

 . شودیم تشکر و ریتقد غشانیدر یب یهاتیحما
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ینیحس یدمصطفیس و یصالح یلیل   
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 منافع تضاد
 .تاس یپزشک آموزش رشته ارشد یکارشناس نامه انیپا از یقسمت  مطالعه نیا

 مالحظات اخالقی
 دانشگاه در 1010,6610111311IR.IUMS.IEC یاخالق کد با مطالعه نیا

 .است دهیرس بیتصو به رانیا یپزشک علوم

 سندگانینو سهم

 بحث نگارنده/یاصل پژوهشگر/شناسروش/مقدمه نگارنده ،(اول سندهینو) یصالح یلیل

 (.%03) یآمار لگریتحل/یکمک پژوهشگر ،(دوم سندهینو) ینیحس یمصطف ؛(03%)

 یمال تیحما

.است دهیرس انجام به یمال تیحما بدون مطالعه،
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