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سبك  ۱۳براي ارزيابي . هاي تفكر دانشجويان دانشگاه و رابطه آن با ديدگاه آنها از خالقيت بپردازدبه سبك اين پژوهش قصد دارد
استفاده شد و مفاهيم مقياس  IIتفكر، همانطور كه در نظرية استرنبرگ در مورد خودداري ذهني تعريف شده است، از پرسشنامة 

خوش، دانش، سبك : خالقيت براي بررسي ديدگاه دانشجويان در مورد شرايط ارزيابي خالقيت از شش جنبه مورد استفاده قرارگرفت
اين پژوهش به . روابط معناداري بين سبكها و تصورات در مورد خالقيت شناسايي گرديد. تفكر، شخصيت، انگيزه و محيط يادگيري

هايي را براي معلمان در مورد نوآوري هاي آموزشي به و بينش. كندهاي تفكر كمك ميرابطه بين تصور از خالقيت و سبك درك
.آوردعنوان يكي از اهداف كليدي توسعة خالقيت نسل جوان به ارمغان مي
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ها و زيرا محصوالت، رويه). ۲۰۰۲؛ فلوريدا، ۲۰۰۱كورات رايت، (امروز اهميت دارد  اجتماعي و اقتصادي خالقيت براي پيشرفتهاي
اي گيرد و براي محدودة وسيعي از ابعاد وظيفهخالقيت عنواني است كه حيطة وسيعي را دربرمي. جديد نيازمند پرسنل خالقندخدمات 

تواند به روشهاي جديدي براي رسيدگي به يك شغل يا زندگي دي خالقيت ميدر سطح فر. در سطح فردي و اجتماعي اهميت دارد
تواند به يافته هاي علمي جديد، روندها و در سطح اجتماعي، خالقيت مي. روزمره و حل مشكالت به روش غيرسنتي منجر گردد

دانشجويان فرصتهايي را فراهم  مؤسسات آموزشي براي تحصيل دانش و نوآوري بايد براي. اصالحات اجتماعي جديد منجر گردد
اند هاي تحصيلي خود را تغيير دادهبرخي از مدارس و دانشگاهها دوره). ۲۰۰۶ساير، (نمايند كه در تفكر خالقانه مشاركت داشته باشند 
. شورها محدود بوده استاما اين تغييرات تنها به برخي از مدارس ممتاز و برخي از ك. تا با تدريس و يادگيري خالقانه تأكيد داشته باشند

 ,Bereiter(رسد كه پياده سازي منظم تدريس و يادگيري خالقانه هنوز براي تحقق نيازهاي قرن جديد ميسر نشده است به نظر مي

2002;Hargreaves, 2003 .( بسياري از پژوهشگران درمطالعة ماهيت خالقيت در مورد اهميت سبكهاي فكري درخالقيت به بحث
نشان ) ۲۰۰۶، ۲۰۰۵(و زانگ و استرنبرگ ) ۲۰۰۲(مطالعات زانگ  ).Noppe, 1996; Selby, Shaw, & Houtz, 2005(اند پرداخته

اين . داده اندكه برخي از سبكهاي تفكر بيشتر مولد خالقيتند درحاليكه برخي ديگر از سبكها بيشتر برتحقق هنجارها تمركز دارند
ي برداشت از خالقيت و چگونگي ارتباط تصور نسبت به خالقيت با سبكهاي تفكر پژوهشها نشان ميدهند كه نياز به درك چگونگ

) Farrell,2001; John-Steiner, 2000(هرچند كه آثار مختلف ارتباطي را بين سبكهاي تفكر و خالقيت نشان ميدهد . وجود دارد
كهاي تفكر دانشجويان دانشگاهها، درك آنها از اين پژوهش به بررسي سب. اما براي اين ارتباط مفهومي به شواهد تجربي نياز است

 .كنيمما در ادامه نخست اين دو مفهوم و اهميت ايجاد ارتباط بين آنها را بررسي مي. كندخالقيت و رابطة بين اين دومفهوم كمك مي

 

  


